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ABSTRAK 

 

 
 

Devi, Arda Fitria. 2020. Satu Hati Tiga Cinta: Konflik Psikologis Tokoh Utama dalam 

Novel Tembang Raras ing Tepis Ratri Karya Sunaryata Soemardjo. Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Yusro Edy Nugroho, S.S., M.Hum. 

 
Kata Kunci: Unsur Fakta Cerita; Konflik Psikologis; Faktor Penyebab Konflik; Akibat 

Konflik; Psikologi Sastra 

 
Karya sastra merupakan representasi kehidupan manusia sebenarnya. Berbagai 

konflik dapat dituangkan dalam sebuah karya sastra, tidak hanya dalam hubungan 

dengan manusia lain, tetapi juga hubungannya dengan dirinya sendiri melalui 

hubungan peristiwa batin atau konflik psikologis. 

Novel sebagai buah pemikiran, kreativitas, emosi dan kejiwaan pengarang dalam 

menyusun teks naratif tentunya memiliki konflik-konflik yang kompleks di dalamnya. 

Konflik-konflik tersebut menyebabkan emosi yang fluktuatif pada tokoh dalam novel 

tersebut. Emosi dan kondisi psikologis tokoh pada sebuah novel tidak terlepas dari 

pengarang karena dalam proses berkarya, pengarang menggunakan cipta, rasa, dan 

karya sebagai modal awal pembentukan aktifitas kejiwaan pada tokoh. Aktifitas 

kejiwaan pada tokoh tersebut termasuk dalam kajian psikologi sastra. 

Penelitian ini mengkaji novel Tembang Raras ing Tepis Ratri karya Sunaryata 

Soemardjo. Konflik-konflik psikologis yang dialami tokoh utama pada novel tersebut 

digambarkan secara riil dan runtut sehingga dapat membuat pembaca merasakan apa 

yang dialami tokoh utama. Konflik tersebut juga cukup kontekstual dengan peristiwa- 

peristiwa yang terjadi di dunia nyata, sehingga pembaca mudah memahami cerita dan 

menumbuhkan empati. 

Masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu 1) konflik psikologis 

pada tokoh utama novel Tembang Raras ing Tepis Ratri; 2) faktor penyebab konflik 

psikologis; dan 3) akibat yang ditimbulkan dari konflik psikologis. Dengan demikian 

tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsi konflik psikologis, faktor penyebab 

konflik psikologis, dan akibat yang ditimbulkan dari konflik psikologis. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra sebagai pendekatan 

teoretis dan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai pendekatan metodologis. Data 

pada penelitian ini yaitu kutipan dalam novel yang menunjukkan terjadinya konflik 

psikologis yang dialami tokoh utama, faktor penyebab terjadinya konflik psikologis, 

dan akibat yang ditimbulkan dari konflik psikologis tersebut. Sumber data pada 

penelitian ini adalah novel berjudul Tembang Raras ing Tepis Ratri karya Sunaryata 

Soemardjo. 
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Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan baca catat sebagai 

teknik pengumpulan data. Selanjutnya teknik structural dan teknik analisis isi 

digunakan sebagai teknik analisis data. Teknik formal dan informal pada penelitian ini 

digunakan sebagai teknik penyajian data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) konflik psikologis yang dialami tokoh 

utama pada novel Tembang Raras ing Tepis Ratri karya Sunaryata Soemardjo adalah 

approach-avoidance conflict dan avoidance-avoidance conflict; 2) Faktor penyebab 

terjadinya konflik yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman, rasa cinta dan 

dimiliki, faktor sosiopsikologis yaitu motif sikap dan motif emosi, serta faktor social; 

3) akibat yang ditimbulkan dari konflik psikologis yaitu ketidakberdayaan; kemarahan; 

dan kekecewaan. 
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SARI 

 

 
 

Devi, Arda Fitria. 2020. Satu Hati Tiga Cinta: Konflik Psikologis Tokoh Utama dalam 

Novel Tembang Raras ing Tepis Ratri Karya Sunaryata Soemardjo. Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Yusro Edy Nugroho, S.S., M.Hum. 

 
Tembung Wigati: Unsur Fakta Cerita; Konflik Psikologis; Faktor sing Njalari Konflik; 

Akibat Konflik; Psikologi Sastra 

 
Karya sastra yaiku representasi kauripan manungsa sing sabenere. Karya sastra 

bisa ngemu maneka konflik, ora namung gegayutan sawijining tokoh karo tokoh liyane 

ananging uga gegayutan karo awake dhewe kang sinebut konflik psikologis. 

Novel minangka karya saka pikiran, kreativitas, emosi lan jiwane pengarang 

sajroning nulis carita wus mesthi nduweni konflik-konflik kang kompleks. Konflik- 

konflik kuwi njalari emosi sing munggah mudhun tumrap tokoh sajroning novel. Emosi 

lan kondisi psikologis tokoh sajroning novel ora luput saka pengarang amarga nalika 

proses nulis carita kuwi pengarang nggunakake cipta, rasa, lan karya minangka modal 

awal mujudake aktifitas kejiwaan tumrap tokoh. Aktifitas kejiwaan tokoh kuwi kalebu 

kajian psikologi sastra. 

Panaliten iki neliti novel Tembang Raras ing Tepis Ratri karya Sunaryata 

Soemardjo. Konflik-konflik psikologis kang dilakoni tokoh utama sajroning novel kuwi 

digambarake kanthi nyata lan urut mula bisa nggawe pamaca melu ngrasakake apa 

kang dirasakake tokoh sajroning cerita. Konflik kuwi uga kontekstual tumrap 

kadadeyan-kadadeyan ing kasunyatan, mula pamaca gampang mengerteni lan 

nuwuhake empati. 

Masalah-masalah kang bakal dikaji sajroninf panaliten iki yaiku 1) konflik 

psikologis tokoh utama novel Tembang Raras ing Tepis Ratri; 2) faktor sing njalari 

konflik psikologis; lan 3) akibat konflik psikologis. Kamangka ancas panaliten iki yaiku 

nggambarake konflik psikologis, faktor kang njalari konflik, lan akibat konflik 

psikologis. 

Panaliten iki nggunakake pendekatan psikologi sastra minangka pendekatan 

teoretis lan pendekatan deskriptif kualitatif minangka pendekatan metodologis. Data 

ing panaliten iki yaiku kutipan saka novel kang nuduhake konflik psikologis, faktor 

kang njalari konflik psikologis; lan akibat saka konflik psikologis kasebut. Sumber data 
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panaliten iki yaiku novel Tembang Raras ing Tepis Ratri karyane Sunaryata 

Soemardjo. 

Panaliten iki nganggo teknik dokumentasi, observasi, lan waca catet minangka 

teknik kanggo nglumpukake data. Teknik analisis data ngaggo teknik structural lan 

analisis isi. Teknik penyajian data nganggo teknik formal lan informal. 

Kasil panaliten iki yaiku 1) konflik psikologis kang dilakoni tokoh utama novel 

Tembang Raras ing Tepis Ratri yaiku approach-avidance conflict lan avoidance- 

avoidance conflict; 2) faktor sing njalari konflik psikologis sajroning novel kuwi yaiku 

kabutuhan rasa aman, rasa tresna, lan dinduweni ora kacukupan, faktor 

sosiopsikologis yaiku motif sika lan emosi, lan faktor sosia; 3) akibat sing katon saka 

konflik psikologis yaiku ora nduweni daya, nesu, lan kuciwa. 
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PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Karya sastra merupakan buah pikiran pengarang. Karya sastra tercipta sebagai 

hasil kreativitas dan imajinasi pengarang. Dalam imajinasi ini, pengarang memiliki 

kekuasaan penuh dalam membahas, mengupas, dan memutarbalikkan kehidupan 

manusia. Meskipun demikian, pengarang yang baik tetap memperhatikan kelogisan 

cerita yang ditulisnya. 

Setiap pengarang mempunyai ide yang berbeda-beda dan karya yang dihasilkan 

pun tidak sama, sebab pengarang memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan 

antara pengarang satu dengan yang lainnya. Meskipun terdapat perbedaan, 

permasalahan dalam cerita-cerita yang dihasilkan hampir sama, yaitu permasalahan 

tentang kehidupan. Hal ini sesuai dengan pendapat Wellek dan Warren (1995:109), 

yang mengemukakan bahwa sastra menyajikan kehidupan dan kehidupan sebagian 

besar terdiri atas kenyataan sosial, walaupun karya sastra juga meniru alam dan dunia 

subyektif manusia. 

Karya sastra merupakan representasi kehidupan manusia sebenarnya. Berbagai 

konflik dapat dituangkan dalam sebuah karya sastra, tidak hanya dalam hubungan 

dengan manusia lain, tetapi juga hubungannya dengan dirinya sendiri melalui 

hubungan peristiwa batin atau konflik psikologis. 
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Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Lahirnya novel merupakan hasil dari 

kreativitas pengarang dalam mengolah cerita tentang kehidupan lengkap dengan 

berbagai konflik di dalamnya. 

Nurgiyantoro (1995:11) mengemukakan bahwa novel dapat menggambarkan 

sesuatu secara bebas, menyatakan sesuatu yang lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, 

dan lebih banyak melibatkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks. Menurut 

Muhardi dan Hasanuddin (1992:6) mengemukakan bahwa novel adalah sebuah cerita 

yang memuat beberapa kesatuan persoalan disertai dengan faktor penyebab dan 

akibatnya. Persoalan kehidupan yang diangkat seperti kesedihan, kegembiraan, 

pengkhianatan, kejujuran, dan permasalahan kehidupan lainnya. 

Novel sebagai buah pemikiran, kreativitas, emosi dan kejiwaan pengarang dalam 

menyusun teks naratif tentunya memiliki konflik-konflik yang kompleks di dalamnya. 

Konflik-konflik tersebut menyebabkan emosi yang fluktuatif pada tokoh dalam novel 

tersebut. Emosi dan kondisi psikologis tokoh pada sebuah novel tidak terlepas dari 

pengarang karena dalam proses berkarya, pengarang menggunakan cipta, rasa, dan 

karya sebagai modal awal pembentukan aktifitas kejiwaan pada tokoh. Aktifitas 

kejiwaan pada tokoh tersebut termasuk dalam kajian psikologi sastra. 

Psikologi sastra memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Psikologi sastra 

melihat karya sastra sebagai cermin kejiwaan. Pengarang akan menangkap gejala jiwa 

kemudian diubah menjadi sebuah cerita lengkap dengan kejiwaan yang dituangkan 

pada tokoh-tokoh. Proyeksi pengalaman sendiri dan pengalaman hidup di sekitar 
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pengarang, akan terproyeksi secara imajiner ke dalam teks sastra (Endraswara 

2003:96). 

Berdasarkan uraian tersebut 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 psikologi dan karya 

sastra memiliki keterkaitan yang erat, secara tidak langsung dan fungsional. 

Keterkaitan tak langsung antara keduanya dapat dilihat dari baik sastra maupun 

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

memiliki hubungan fungsional yaitu sama-sama beguna untuk mempelajari keadaan 

jiwa seseorang. Perbedaannya, gejala psikologis dalam karya sastra dialami oleh 

manusia imajiner, sedangkan dalam psikologi adalah gejala kejiwaan riil oleh manusia. 

Keduanya dapat saling melengkapi dan saling mengisi untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam terhadap kejiwaan manusia karena kemungkinan apa yang 

tertangkap oleh pengarang tidak mampu diamati oleh psikolog atau sebaliknya. 

Sehubungan dengan hal itu, kondisi psikologis tokoh imajiner pada karya sastra 

akan tampak dengan adanya konflik, begitu pula dalam dunia nyata. Perbedaannya, 

dalam dunia nyata sebuah konflik merupakan suatu hal yang harus diselesaikan, 

sedangkan dalam karya sastra, konflik merupkan suatu hal yang harus dipelihara untuk 

keberlangsungan dan daya tarik cerita. Konflik-konflik yang terjadi dalam sebuah 

karya sastra secara langsung maupun tidak langsung akan menunjukkan kondisi- 

kondisi psikologis tokoh yang kemudian dapat diamati. 
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Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh dan penokohan merupakan 

unsur terpenting dalam sebuah cerita. Penokohan adalah pelukisan gambaran tentang 

seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita termasuk karakter orang tersebut 

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

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

naratif, 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 dan konflik dalam cerita menjadi terjalin. Hal itulah yang membentuk 

satu keutuhan cerita. 

Konflik psikologis dalam sebuah novel merupakan daya tarik tersendiri bagi 

penikmat sastra. Hal ini dikarenakan konflik psikologis berhubungan erat dengan 

kehidupan manusia pada umumnya atau dengan kata lain merupakan konflik yang 

kontekstual. Pada dasarnya pembaca akan menikmati karya sastra utamanya adalah 

novel yang memiliki kedekatan dan keterkaitan dengan masalah yang terjadi di 

masyarakat pada umumnya karena selain menarik juga mudah dipahami. Seperti 

konflik psikologis yang terjadi pada novel yang akan dikaji pada penelitian ini, yaitu 

novel dengan judul Tembang Raras ing Tepis Ratri salah satu karya Sunaryata 

Soemardjo. Novel tersebut diterbitkan pada tahun 2018. Novel tersebut merupakan 

sekuel dari novel berjudul Purnama Kingkin yang telah diterbitkan lebih dulu. 
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Sunaryata Soemardjo sendiri merupakan seorang novelist yang juga berprofesi 

sebagai PNS Puskesmas. Novel-novel berbahasa Jawa karyanya yang telah diterbitkan 

ada 6 buah. Novel pertama yaitu Amrike Kembang Kopi, diterbitkan di Jogjakarta pada 

tahun 2012 cetakan pertama dan cetakan kedua tahun 2017. Disusul oleh Purnama 

Kingkin yang diterbitkan pada tahun 2014 dan 2017, kemudian Esem ing Lingsir Sore 

pada tahun 2018. Selain novel, Sunaryata Soemardjo juga menerbitkan kumpulan 

cerkak dan geguritan. 

Novel Tembang Raras ing Tepis Ratri karya Sunaryata Soemardjo ini 

mengisahkan perjalanan hidup dan percintaan seorang gadis bernama Asih yang 

merupakan tokoh utama. Asih adalah gadis cantik yang digambarkan memiliki watak 

lembut dan pendiam. Asih mengalami konflik psikologis cukup rumit, mulai dari 

konflik ekonomi hingga percintaan. Tokoh Asih dalam novel tersebut digambarkan 

sebagai gadis dengan keadaan perekonomian keluarga menengah ke bawah. Asih 

mampu mengenyam bangku kuliah dari pertolongan ibunda Prono yang tidak lain 

adalah ibu dari seorang pria yang dicintainya sekaligus merupakan saudara jauh dari 

ibunda Asih sendiri. Karena berasal dari keluarga kurang mampu, ibunda Prono tidak 

menyetujui jalinan cinta di antara mereka. Hingga pada akhirnya Prono dipaksa 

menikah dengan temannya bernama Arini, gadis lincah, supel, terbuka, dan berasal dari 

keluarga dengan bibit, bobot, dan bebet yang baik. 

Konflik psikologis yang dialami Asih pada novel Tembang Raras ing Tepis Ratri 

dimulai ketika alur flash back mengisahkan Asih yang didapat sedang bermesaraan 

oleh Prono yang mana masih berstatus suami dari Arini. Peristiwa tersebut 
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menyebabkan Prono dan Arini bercerai dan menimbulkan konflik batin cukup kuat 

kepada Asih. Asih merasa bersalah, malu, dan berdosa besar telah menyebabkan 

perceraian Arini dan Prono. Konflik batin tersebut menghantui Asih hingga menolak 

banyak pria yang tulus mencintainya. Kebimbangan dan trauma masa silam 

menyebabkan perang batin dalam diri Asih. Asih ragu dengan perasaan yang dimiliki. 

Asih masih mencintai Prono meskipun Prono telah berstatus duda. Di sisi lain Asih 

merasa sangat berdosa apabila Asih menerima Prono sebagai pendamping hidupnya. 

Asih akan merasa bersenang-senang di atas penderitaan Arini sementara cinta Asih 

untuk Prono tidak bisa memudar. 

Banyak pria yang telah menyatakan perasaannya dan berniat melamar Asih, 

namun berkali-kali Asih menolak karena perang batin yang bergejolak dari dalam 

dirinya tersebut. 

Asih yang terdesak usia dan keinginan ibundanya untuk segera menikah, akhirnya 

menyerah dengan keadaan dan memaksa diri untuk melabuhkan hidupnya pada 

seorang duda yang telah memiliki cucu. Kabar pernikahan keduanya sampai ke telinga 

Prono. Kabar tersebut membuat Prono larut dalam kesedihannya karena tak mampu 

bersanding dengan wanita yang dicintainya hingga mengakibatkan Prono jatuh sakit. 

Perang batin kembali dialami Asih yang mana masih menyimpan perasaan terhadap 

Prono sementara di sisi lain Asih telah berstatus istri dari Satyo. Asih tidak mampu 

menahan perasaannya terhadap Prono, hingga akhirnya ia memberanikan diri 

menjenguk Prono. Pada akhirnya perpisahan Asih dan Prono tidak dapat dihindarkan. 
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Prono meninggal karena struk yang dideritanya, sementara Asih seperti tidak memiliki 

pilihan lain, Asih berusaha mencintai suaminya saat ini, yaitu Satyo. 

Konflik-konflik psikologis yang dialami tokoh utama pada novel Tembang Raras 

ing Tepis Ratri digambarkan secara riil dan runtut sehingga dapat membuat pembaca 

merasakan apa yang dialami tokoh utama. Konflik tersebut juga cukup kontekstual 

dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia nyata, sehingga pembaca mudah 

memahami cerita dan menumbuhkan empati. Emosi tokoh utama yang naik turun 

disusun secara unik sehingga mampu menarik minat pembaca untuk membacanya 

hingga selesai. Meskipun memiliki konflik psikologis yang kontekstual, penyampaian 

konflik dan gaya bercerita Sunaryata Soemardjo tidak membosankan. Dengan 

demikian, novel tersebut cocok dikaji konflik psikologisnya dengan pendekatan 

psikologi sastra. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti konflik 

psikologis yang terjadi pada tokoh utama novel Tembang Raras ing Tepis Ratri karya 

Sunaryata Soemardjo. 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Konflik psikologis apa saja yang terjadi pada tokoh utama novel Tembang 

Raras ing Tepis Ratri karya Sunaryata Soemardjo? 

2. Faktor apa saja yang menyebabkan konflik psikologis pada tokoh utama 

novel Tembang Raras ing Tepis Ratri karya Sunaryata Soemardjo? 
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3. Apa akibat yang ditimbulkan dari konflik psikologis pada tokoh utama 

novel Tembang Raras ing Tepis Ratri karya Sunaryata Soemardjo? 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsi konflik psikologis yang terjadi pada tokoh utama novel 

 

Tembang Raras ing Tepis Ratri karya Sunaryata Soemardjo. 

 

2. Mendeskripsi faktor yang menyebabkan konflik psikologis pada tokoh 

utama novel Tembang Raras ing Tepis Ratri karya Sunaryata Soemardjo. 

3. Mendeskripsi akibat yang ditimbulkan dari konflik psikologis pada tokoh 

utama novel Tembang Raras ing Tepis Ratri karya Sunaryata Soemardjo. 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, 

khususnya bagi peneliti. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu 

pengetahuan khususnya pada ranah sastra yang berkenaan dengan analisis 

karya sastra menggunakan pendekatan psikologi sastra. 
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2. Manfaat Praktis 

 

Penelitian dengan kajian psikologi sastra ini diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi penelitian psikologi sastra selanjutnya. Bagi pembaca, 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang konflik- 

konflik yang terdapat dalam sebuah novel. Bagi sastrawan, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi dalam memberikan konflik yang lebih 

kompleks dan menarik pada karya sastranya. 



 

 

 

 
 

BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

 

 
 

2.1 Kajian Pustaka 

 

Penelitian tentang psikologi sastra telah banyak dilakukan. Walaupun demikian, 

penelitian psikologi sastra masih harus dilakukan secara terus menerus karena kajian 

psikologi sastra erat kaitannya dengan karya sastra dan aspek psikologis, baik yang 

terjadi di dalam maupun di luar karya sastra itu sendiri. Oleh karena itu, masih perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut baik untuk melengkapi maupun memperbarui 

penelitian-penelitian psikologi sastra yang telah dilakukan sebelumnya. 

Penelitian-penelitian psikologi sastra yang telah dilakukan banyak jenisnya, di 

antaranya dalam bentuk skripsi, tesis, dan artikel ilmiah. Beberapa penelitian dalam 

bentuk skripsi di antaranya telah dilakukan oleh Septinasari (2011), Aizz (2012), 

Setyawati (2013), Wulandari (2013), Francisco (2014) Widyanissa (2016), dan lain- 

lain. Penelitian dalam bentuk artikel ilmiah di antaranya telah dilakukan oleh Karana 

(2013), Nasution dkk (2014), Ningtias dkk (2014), Saraswati dkk (2014), Suprapto dkk 

(2014), Astuti (2016) dan lain-lain. 

 

Berikut ini adalah penelitian dalam bentuk skripsi dan artikel ilmiah yang 

menjadi referensi pada penelitian ini. Penelitian tersebut akan dibagi menjadi beberapa 

kelompok, yaitu; 1) penelitian yang mengkaji novel dengan pendekatan psikologi 

sastra; 2) penelitian tentang psikologi sastra yang lain; 3) penelitian relevan yang Lain. 
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2.1.1 Penelitian yang Mengkaji Novel dengan Pendekatan Psikologi Sastra 

 

Penelitian tentang psikologi sastra yang menjadi referensi penelitian ini terdiri 

dari skripsi, tesis, dan artikel ilmiah. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Ermawati pada tahun 2008. Penelitian tersebut ditulis dalam bentuk skripsi 

berjudul “Aspek Kepribadian Tokoh Utama Novel Detik Terakhir Karya Alberthiene 

Endah: Tinjauan Psikologi Sastra”. Penelitian tersebut mengkaji aspek kepribadian dari 

tokoh utama novel dan struktur pembangun novel. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat aspek biologi kepribadian, psikologi kepribadian dan sosiologi 

kepibradian pada tokoh utama. Lebih lanjut penelitian tersebut menyebutkan bahwa 

kepribadian tokoh utama dipengaruhi oleh id, ego, dan superego. Meskipun memiliki 

pendekatan yang sama yaitu psikologi sastra, perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini terletak pada data dan sumber data. Sumber data pada penelitian tersebut 

adalah novel karya Alberthiene Endah sedangkan pada penelitian ini adalah novel 

karya Sunaryata. Data pada penelitian tersebut berupa kata, frasa atau kalimat yang 

menunjukkan kepribadian tokoh utama sedangkan pada penelitian ini adalah kata, 

frasa, atau kalimat yang menunjukkan konflik psikologis. Dengan demikian, penelitian 

ini mengadopsi teknik pengumpulan data dan analisis data untuk melengkapi metode 

penelitian ini. 

Tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian lain yang juga 

menjadi referensi penelitian ini dilakukan oleh Setianingrum di tahun yang sama yaitu 

2008. Penelitian tersebut juga ditulis dalam bentuk skripsi, dengan kajian yang sama 
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yaitu kepribadian tokoh utama, perbedaannya dengan penelitin sebelumnya adalah 

pada novel yang dikaji. Penelitian yang dilakukan oleh Setianingrum mengkaji novel 

berjudul Supernova Episode Akar. Hasil penelitian menunjukkan struktur pembangun 

novel yang terdiri dari tema, alur, tokoh penokohan, setting, amanat, gaya bahasa dan 

sudut pandang cerita pada novel tersebut. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan 

aspek kepribadian dari tokoh utama bernama Bodhi yang terdiri dari aspek biologis 

kepribadian, psikologis kepribadian, dan sosiologis kepribadian. Perbedaan dengan 

penelitian ini jelas terlihat. Seperti penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian terletak 

pada data dan sumber data. Dengan demikian, penelitian ini mengadopsi metode 

penelitian sebagai referensi teknik pengumpulan data dan analisis data. 

Penelitian selanjutnya berbentuk tesis dan ditulis oleh Atmaja pada tahun 2013. 

Penelitian tersebut berjudul “Analisis Psikologis Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna 

Pabichara”. Penelitian tersebut mengkaji novel berdasarkan strukturnya dan aspek 

psikologis yang ada di dalam novel tersebut. Hasil penelitian mengenai aspek 

psikologis menunjukkan bahwa novel tersebut menggambarkan sisi kejiwaan manusia 

yang disajikan melalui tokoh-tokoh. Perasaan kejiwaan tersebut terdiri dari perasaan 

intelektual, perasaan kesusilaan, perasaan keindahan, perasaan kemasyarakatan, 

perasaan harga diri, dan perasaan ketuhanan. Perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian ini jelas terlihat. Penelitian tersebut menganalisis segala aspek psikologis 

yang terdapat pada tokoh dalam novel, sedangkan pada penelitian ini mengkaji hanya 
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konflik psikologis yang dialami oleh tokoh utama. Dengan demikian, penelitian ini 

mengadopsi landasan teori, dan hasil penelitian sebagai referensi pada penelitian ini. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Wulandari pada tahun 2013. Penelitian 

dalam bentuk skripsi tersebut mengkaji novel dengan pendekatan psikologi sastra. 

Penelitian tersebut mengkaji perwatakan tokoh utama dalam novel Cintrong Paju-Pat 

karya Suparto Brata. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perwatakan toloh 

utama dalam novel tersebut dipengaruhi oleh id, ego, dan super ego. Masing-masing 

faktor tersebut membentuk karakter tokoh yang berbeda dan unik. Perbedaan penelitian 

tersebut dengan penelitian ini adalah objek kajiannya. Meskipun memiliki pendekatan 

yang sama, penelitian ini menganalisis novel yang berbeda. Selain itu pada penelitian 

tersebut, karakter tokoh utama menjadi data utama yang dianalisis, sedangkan pada 

penelitian ini data utama yang dianalisis adalah konflik psikologis yang terjadi pada 

tokoh utama. Oleh karena itu penelitian ini mengambil teori dan metode peelitian dari 

penelitian tersebut untuk melengkapi penelitian ini. 

Penelitian lain yang juga dalam bentuk skripsi dilakukan oleh Yendri dkk di 

tahun yang sama yaitu 2013. Penelitian tersebut mengkaji novel berjudul Layla- 

Majnun karya Sholeh Gisymar. Bidang yang dikaji pada penelitian tersebut adalah 

aspek psikologi pada tokoh utama novel. Hasil penelitian tersebut tidak jauh berbeda 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari (2013) yaitu aspek 

psikologis yang dialami tokoh utama dalam novel tersebut dipengaruhi oleh id, ego, 

dan superego. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut jelas terlihat, yaitu 
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pada objek dan bidang kajian. Penelitiajn tersebut mengkaji novel Layla-Majnun 

dengan bidang kajian aspek psikologis pada tokoh utama, sedangkan dalam penelitian 

ini mengkaji novel Tembang Raras ing Tepis Ratri dengan bidang kajian konflik 

psikologis yang dialami tokoh utama. Oleh karena itu penelitian ini mengadaptasi teori 

dan metode penelitian dari penelitian tersebut guna melengkapi teori dan sebagai 

referensi. 

Penelitian selanjutnya juga dalam bentuk skripsi dilakukan oleh Francisco 

setahun kemudian yaitu pada tahun 2014. Penelitian tersebut mengkaji tentang 

kepribadian tokoh utama dalam novel Momo karya Michael Ende. Hasil penelitian 

yang ditemukan pada penelitian tersebut adalah kepribadian tokoh utama Momo yaitu 

praktis, bijaksana, riang gembira, mudah mengerti, tidak tenang, teliti, ingatan baik, 

suka menolong, pantang menyerah, dan persoalan terasa berat dan tipe kepribadiannya 

adalah phlegmatis, aphatis, sanguignis, dan amorph. Perbedaan penelitian tersebut 

dengan penelelitian ini hamper sama dengan referensi penelitian-penelitian lain 

sebelumnya, yaitu pada objek kajian berupa novel yang berbeda serta bidang kajian 

yang berbeda. Bidang kajian pada penelitian tersebut hanya berpusat pada kepribadian 

tokoh utama, sedangkan pada penelitian ini fokus pada konflik psikologis pada tokoh 

utama yang akan mempengaruhi kepribadian tokoh utama tersebut. Oleh karena itu, 

penelitian ini mengadaptasi teori dan hasil penelitian dari penelitian tersebut. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Nasution dkk pada tahun 2014, Penelitian 

tersebut ditulis dalam bentuk artikel ilmiah. Penelitian tersebut mengkaji novel 
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berjudul Sordam karya Suhunan Situmorang. Penelitian tersebut mengkaji aspek 

psikologi sastra dan relevansinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Hasil yang 

diperoleh yaitu; pertama, struktur novel tersebut terdiri atas telaah perwatakan dengan 

metode showing; kedua, perwatakan tokoh, baik tokoh utama maupun tokoh 

pendamping; ketiga, relevansinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA 

adalah cukup sesuai, karena terdapat amanat dan nilai didik yang cocok untuk anak 

usia SMA. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terlihat cukup jelas. 

Penelitian tersebut mengkaji aspek psikologi sastra sebuah novel secara umum, 

sedangkan pada penelitian ini psikologi sastra dijadikan pendekatan untuk mengkaji 

konflik psikologis yang terjadi hanya pada tokoh utama. Oleh karena itu penelitian ini 

mengadaptasi teori dan hasil penelitian tersebut untuk melengkapi penelitian ini. 

Tidak jauh berbeda dengan penelitian Nasution (2014), penelitian yang dilakukan 

oleh Saraswati dkk pada tahun yang sama yaitu 2014 juga memiliki bidang kajian 

psikologi sastra secara umum. Penelitian tersebut mengkaji novel berjudul Lalita karya 

Ayu Utami. Hasil penelitiannya memparkan tentang unsur-unsur intrinsik novel dan 

keterkaitannya dalam membentuk sebuah cerita, penokohan dan kondisi kejiwaan 

tokoh dalam novel tersebut, serta nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam novel 

tersebut. Penelitian tersebut cukup berbeda dengan penelitian ini, penelitian tersebut 

mengkaji aspek psikologi sastra secara umum pada novel, sedangkan pada penelitian 

ini fokus pada konflik psikologis tokoh utama saja. Oleh karena itu, penelitian ini 
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mengambil teori dan hasil penelitian dari penelitian tersebut untuk melengkapi 

penelitian ini. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Suprapto pada tahun yang sama yaitu 2014. 

Penelitiannya pun tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nasution 

(2014) dan Saraswati (2014). Penelitian yang dilakukan Suprapto mengkaji novel 

berjudul 9 dari Nadira karya Leila S. Chudori. Hampir sama dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian ini mengkaji aspek psikologi sastra secara umum dan nilai 

karakter yang terkandung dalam novel tersebut, namun hasil penelitian yang 

dipaparkan berbeda. Hasil penelitian yang dipaparkan adalah konflik batin yang terjadi 

pada tokoh di dalam novel tersebut dipengaruhi oleh 3 sistem kepribadian, yaitu id, 

ego, dan superego. Selain itu, hasil penelitian juga memparkan 16 nilai karakter yang 

terkandung di dalamnya, di antaranya yaitu religious, jujur, toleransi dll. Berbeda 

dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji hanya konflik psikologis yang di 

alami tokoh utama saja. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil toeri yang digunakan 

pada penelitian tersebut untuk melengkapi teori pada penelitian ini. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Lando pada tahun 2015. Penelitian tersebut 

ditulis dalam bentuk skrips. Hampir sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, 

penelitian tersebut juga mengkaji tentang aspek kepribadian tokoh utama dari sebuah 

novel serta relevansinya terhadap pembelajaran di SMA. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa tokoh utama bernama Bima memiliki sifat jiwa ekstravert, fungsi 

jiwa pikiran, dan tipe kepribadian ekstravert-pikiran. Kemudian berdasarkan sistem 
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pendekatan psikologi sastra. Hasilnya memaparkan bahwa Anita Desai menekankan 

pada dunia batin karakternya. Teknik paling efektif dalam menggambarkan dunia batin 

karakter tersebut adalah dengan aliran kesadaran, kilas balik dan monolog interior. 

 

 

 

 

 

 

 

tidak sadar, tokoh Bima memiliki kepribadian introvert-perasaan. Dari hasil penelitian 

tersebut tampak perbedaannya dengan penelitian ini. Dengan demikian penelitian ini 

mengadopsi teori yang terdapat pada penelitian tersebut sebagai referensi. 

Penelitian berikutnya mengenai psikologi sastra dilakukan pada tahun 2016 oleh 

Astuti dkk. Penelitian tersebut mengkaji novel berjudul Entrok karya Okky Madasari. 

Bidang yang dikaji adalah psikologi sastra secara umum, nilai pendidikan, dan 

relevansinya terhadap materi pembelajaran sastra di SMA. Hasil penelitiannya 

memaparkan tentang struktur pembentul novel, analisis kejiwaan tokoh utama, nilai 

pendidikan, dan relevansinya dengan materi ajar SMA. Perbedaannya dengan 

penelitian ini cukup jelas. Penelitian tersebut mengkaji psikologi sastra secara umum 

beserta nilai karakter yang terkandung dalam novel, sedangkan pada penelitian ini 

mengkaji konflik psikologis pada tokoh utama saja. Oleh karena itu, penelitian ini 

mengambil teori dan hasil penelitian yang digunakan pada penelitian tersebut sebagai 

acuan teori pada penelitian ini. 

Penelitian terakhir yang menjadi referensi penelitian ini dilakukan pada tahu 

2017 oleh Bala. Penelitian tersebut ditulis dalam bentuk artikel ilmiah berjudul 

“Psychological Study of Anita Desai’s Novels”. Sedikit berbeda dengan penelitian- 

penelitian sebelumnya, Bala mengkaji novel-novel karya Anita Desai menggunakan 
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jelas terlihat. Penelitian tersebut mengkaji pikiran dan perilaku tokoh utama sedangkan 

pada penelitian ini mengkaji konflik psikologis yang dialami tokoh utama. 

 

 

 

 

 

 

 

Desai menangkap realism psikoligis yang menenggelamkan cerita dengan kesadaran 

tokohnya. Alur dalam novel-novel karya Anita Desai justru memperoleh kepentingan 

sekunder. Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian ini. Penelitian tersebut 

menggunakan psikologi sastra untuk mengkaji penokohan dan alur novel-novel 

sedangkan pada penelitian ini psikologi sastra digunakan untuk mengkaji konflik 

psikologis yang terjadi pada tokoh utama dalam sebuah novel saja. Dengan demikian 

teori pada penelitian tersebut digunakan sebagai referensi pada penelitian ini. 

2.1.2 Penelitian Psikologi Sastra yang Lain 

 

Penelitian pertama yang menjadi referensi pada penelitian ini dilakukan oleh 

Alfira, Syam, dan Seli pada tahun 2013. Penelitian tersebut ditulis dalam bentuk artikel 

ilmiah dengan judul “Psikologi Tokoh Utama pada Kumpulan Cerpen Seekor Bebek 

yang Mati di Pinggir Kali Karya Puthut Ea”. Penelitian tersebut mengkaji tentang 

pikiran dan perilaku tokoh utama pada kumpulan cerpen tersebut. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pikiran tokoh utama pada kumpulan cerpen tersebut adalah 

penakut, pembenci, khawatir, pasrah, tegar, peduli, mudah tersinggung, keras kepala, 

tak sabar, dan ceroboh. Hasil lain menunjukkan bahwa perilaku tokoh utama yaitu 

penakut, pembohong, mudah terpengaruh, tabah, pencuriga, keras kepala, pantang 

menyerah, dan bertanggung jawab. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini 
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Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Mardiana pada tahun yang sama 

yaitu 2013. Penelitian tersebut ditulis dalam bentuk skripsi. Penelitian tersebut 

mengkaji watak tokoh utama, wujud konflik yang dialami tokoh utama, dan mekanisme 

pertahanan ego yang dilakukan tokoh utama pada cerpen berjudul Lupinen. Hasilnya 

menunjukkan bahwa Barbara sebagai tokoh utama dalam cerita pendek Lupinen 

memiliki watak mudah putus asa, pemberani, teliti, nekad, perhatian dan sabar. Wujud 

konflik yang dialami Barbara terdiri dari dua macam yaitu konflik eksternal dan 

internal. Konflik eksternal yang dialami Barbara adalah konflik sosial dan konflik fisik. 

Konflik sosial berupa penindasan dan konflik fisik berupa pemaksaan. Konflik internal 

yang dialami Barbara adalah konflik kejiwaan berupa kecemasan, ketakutan, 

kekecewaan, emosi serta rasa bersalah. Mekanisme pertahanan ego yang dilakukan 

Barbara yaitu represi, regresi dan introyeksi. Penelitian tersebut jelas berbeda dengan 

penelitian ini. Penelitian tersebut mengkaji tokoh utama dan kaitannya dengan 

karakter, konflik serta mekanisme pertahanan ego, sedangkan pada penelitian ini 

mengkaji tokoh utama dan kaitannya dengan konflik psikologis yang dialami, faktor 

yang menyebabkan konflik tersebut, serta akibat yang terjadi dari konflik tersebut. 

Dengan demikian, penelitian ini mengadopsi teori pada penelitian tersebut sebagai 

referensi tambahan. 

Masih di tahun 2013, penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Yastuti. 

Penelitian tersebut berbentuk skripsi. Penelitian tersebut mengkaji struktur pembentuk 

cerpen dan aspek-aspek psikologis tokoh utama pada cerpen Bunga Tabur Terakhir 
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karya G.M. Sudarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepribadian 

memiliki tiga unsur yaitu id, ego, dan superego. Ketiga unsur tersebut mempengaruhi 

tingkah laku, pola pikir, dan kejiwaan tokoh utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

tokoh utama memiliki id yang kuat. Tokoh utama cenderung melepaskan diri dari 

segala ketidaknyamanan yang dirasakan dalam hidup tanpa melihat realita yang ada. 

Mekanisme pertahanan ego ditemukan pada empat cerpen dalam Bunga Tabur 

Terakhir, meskipun usahanya tidak selalu berhasil. Penelitian tersebut berbeda dengan 

penelitain ini dalam hal fokus kajian. Penelitian tersebut mengkaji kepribadian tokoh 

utama sedangkan pada penelitian ini mengkaji konflik psikologi yang dialami tokoh 

utama. Dengan demikian penelitian ini mengambil teori pada penelitian tersebut untuk 

dijadikan referensi. 

Penelitian lain yang cukup berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

pernah dilakukan oleh Inna pada tahun berikutnya yaitu 2015. Penelitian tersebut 

menggunakan psikologi sastra sebagai dasar dan pendekatan penelitian, sementara 

bidang yang dikaji adalah kepribadian tokoh utama dalam roman Der Vorleser karya 

Bernhard Schlink. Hasil penelitian juga memaparkan kepribadian tokoh utama saja. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepribadian tokoh utama dipengaruhi oleh id, 

ego, dan superego. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan dinamika kepribadian 

dan perkembangan kepribadian pada tokoh utama. Perbedaanya dengan penelitian ini 

adalah jika penelitian tersebut meneliti aspek kepribadian pada tokoh utama novel, 

sedangkan dalam penelitian ini mengkaji konflik psikologis yang dialami tokoh utama 
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dalam novel. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil teori dan hasil penelitian 

tersebut untuk melengkapi teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

Penelitian berikutnya pernah dilakukan oleh Khoidah dan Arumi pada tahun 

2016. Penelitian tersebut ditulis dalam bentuk artikel dalam jurnal. Penelitian tersebut 

mengkaji tentang kepribadian tokoh protagonist dan antagonis cerpen Asy’ab Fii 

Bilaadi Waq Waq tahun 2002 dan Asy’ab Fii Minchah tahun 2002 karya Wajiih Ya’qub 

As-Sayyid dengan memanfaatkan teori psikologis Sigmund Freud. Hasil analisis pada 

penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, kondisi dan 

perkembangan jiwa seseorang tidak terlepas dari pengaruh faktor internal yang berasal 

dari pribadi itu sendiri. Faktor internal ditentukan oleh kekuatan energi psikis yang 

ditimbulkan dari tiga aspek kepribadian yaitu: id, ego dan superego. Kedua, cerpen 

Asy’ab fii Bilaadi Waq Waq (2002) dan Asy’ab fii Minchah (2002) memiliki tokoh 

protagonis dan antagonis dengan kepribadian (1) tokoh protagonist direpresentasikan 

oleh tokoh: (a) Asy‟ab dengan sejumlah kepribadian: Bijaksana, menerima,sabar, 

tawakal, bertanggungjawab, lapang dada,  kerja keras, sabar, rendah hati  dan  tenang; 

(b) Koki besar dengan kepribadian: Peduli dan tegas; (2) tokoh antagonis 

direpresentasikan oleh tokoh: (a) Gubernur dengan sejumlah kepribadian: bakhil, 

emosional dan tamak; (b) Menteri dengan sejumlah kepribadian: Jahat, keras kepala, 

acuh tak acuh dan tamak. Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian ini. 

Penelitian tersebut memiliki fokus kajian pada kepribadian tokoh dalam cerpen, 

sedangkan pada penelitian ini fokus kajiannya adalah konflik psikologis yang dialami 
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tokoh utama. Dengan demikian, penelitian ini mengambil teori pada penelitian tersebut 

sebagai referensi. 

Penelitian lain dengan pendekatan yang sama juga pernah dilakukan oleh 

Setyawan dan Amalijah pada tahun 2018. Penelitian tersebut ditulis dalam bentuk tesis. 

Penelitian tersebut mengkaji kepribadian dan emosi tokoh yang bernama Tadakuni 

dalam komik Danshi Koukousei no Nichijou. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

emosi yang ditemukan dari tokoh Tadakuni adalah senang, marah, takut, sedih, sakit, 

jijik, kenikmatan, gagal, bangga, malu, bersalah, menyesal,dan cinta. Hasil lain 

menunjukkan bahwa struktur kepribadian pada tokoh Tadakuni adalah terdiri dari id, 

ego, dan superego. Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitain ini, selain 

berbeda objek kajian, penelitian tersebut juga berbeda dalam fokus kajian. Penelitian 

tersebut fokus pada emosi dan kepribadian tokoh sedangkan pada penelitian ini fokus 

pada konflik psikologis yang dialami tokoh. Dengan demikian, penelitian ini 

mengadopsi teori pada penelitian tersebut guna dijadikan referensi. 

Penelitian selanjutnya juga pernah dilakukan oleh Wicaksana pada tahun 2018. 

Penelitian tersebut ditulis dalam bentuk skripsi. Penelitian tersebut mengkaji tentang 

kepribadian para tokoh yang terdapat dalam kumpulan cerpen Juru Masak karya 

Damhuri Muhammad, faktor yang mempengaruhi kepribadian para tokoh, serta 

kelayakan kumpulan cerpen tersebut dijadikan bahan ajar. Hasilnya menunjukkan 

bahwa bentuk gejala psikologis pada cerpen Juru Masak karya Damhuri Muhammad 

adalah (1) di dalam cerpen Gasing Tengkorak terdapat gejala psikologi yang berupa 
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konsep kebencian dan mekanisme proyeksi Dinir terhadap sikap Nurmala; sikap 

rasionalisasi orang tua Nurmala; serta cinta dan konsep rasa bersalah Nurmala terhadap 

Dinir, (2) gejala psikologis yang dikaji dalam cerpen Juru Masak adalah kecemasan 

tokoh Makaji menyebabkan mekanisme represi; rasa bersalah yang dipendam tokoh 

Ronggogeni dan Mangkudun; serta kebencian, cinta, dan represi Azrial terhadap 

Ronggogeni, (3) Pada cerpen Anjing Pemburu, gejala psikologis yang terjadi adalah 

gejala oedipus kompleks yang timbul pada tokoh Aku, Ipun, Iyen, dan Izen; latar 

belakang terjadinya gejala oedipus yang mengakibatkan naluri kematian; mekanisme 

pengalihan (displacement) dari kebencian tokoh Aku terhadap tokoh Ayah kepada 

Kalupak; serta rasa bersalah dan bentuk menghukum diri sendiri pada tokoh Ibu, (4) 

Gejala psikologis yang ada pada cerpen Ratap Gadis Suayan adalah kebencian dan 

kesedihan tokoh Raisya terhadap masa lalunya; dan mekanisme sublimasi akibat dari 

kesedihan dan kebencian tokoh Raisya, dan (5) Pada cerpen Pawang Hujan terdapat 

gejala psikologis yang berupa bentuk kecemasan (anxitas) tokoh Iwik. Perbedaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini sudah jelas, selain objek kajiannya, fokus 

kajiannya pun berbeda. Penelitian tersebut fokus pada gejala psikologi tokoh utama, 

sedangkan pada penelitian ini fokus pada konflik psikologis tokoh utama. Dengan 

demikian penelitian ini mengambil teori pada penelitian tersebut untuk dijadikan 

referensi. 
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mengambil hasil penelitian dari penelitian tersebut untuk dijadikan acuan menganalisis 

 

 

 

 

 

 

 

Selain penelitian-penelitian sastra yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian 

lain di luar sastra juga memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian 

psikologi yang dilakukan oleh Andayani pada tahun 2001. Penelitian tersebut mengkaji 

tentang resolusi konflik pernikahan pada pasangan Jawa kelas menengah. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi Jawa sangat mempengaruhi dalam 

menyelesaikan konflik dalam pernikahan. Menurut penelitian tersebut, istilah ‘takdir’ 

dan ‘tidak berjodoh’ merupakan faktor penting yang mempengaruhi pasangan tidak 

ingin memperbaiki masalah pernikahan. Hal tersebut dikarenakan budaya orang Jawa 

yang terkenal nerima. Perbedaan yang tampak dari penelitian tersebut dan penelitian 

ini cukup jelas, Oleh karena itu penelitian ini mengadaptasi teori dan hasil penelitian 

tersebut untuk membantuk mengkaji dalam bidang psikologi, utamanya yaitu konflik 

yang berkaitan dengan pernikahan. 

Penelitian lain yang menjadi referensi penelitian ini juga dilakukan oleh Putri 

pada tahun 2010. Penelitian tersebut mengkaji tentang cinta dan orientasi masa depan 

hubungan romantis pada pasangan yang belum menikah. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa cinta berpengaruh secara signifikan terhada orientasi masa depan 

untuk hubungan yang romantis. Semain besar kadar cinta maka semakin besar pula 

keinginan untuk memiliki hubungan romantis secara permanen, atau melalui 

pernikahan. Perbedaan dengan penelitian ini cukup jelas. Oleh karena itu penelitian ini 
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tokoh utama novel pada penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

konflik dalam penelitian ini, utamanya pada kasus percintaan yang terjadi pada tokoh 

utama novel pada penelitian ini. 

Penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Widhayanti dan 

Hendrati pada tahun 2011. Penelitian tersebut mengkaji tentang hubungan kematangan 

pribadi dengan perselingkuhan suami. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

kematangan pribadi mempengaruhi keinginan untuk berselingkuh yang dilakukan oleh 

suami. Semakin matang pribadi seseorang maka semakin kecil keinginan untuk 

berselingkuh. Dari penelitian tersebut, penelitian ini mengadaptasi hasil penelitiannya 

untuk membantu menganalisis konflik yang terjadi pada tokoh terutama yang berkaitan 

dengan perselingkuhan yang menyinggung tokoh utama pada penelitian ini. 

Penelitian terakhir yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Rosana 

pada tahun 2015. Penelitian tersebut bersifat teoritis. Penelitian tersebut menelaah teori 

dan penyelesaian konflik pada masyarakat modern. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa konflik tidak dapat dihindari tetapi dapat diselesaikan secara bijak. Penyelesaian 

konflik dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah bagaimana 

pihak yang mengalami konflik menyikapi konflik yang dihadapinya, sedangkan faktor 

eksternal adalah bagaimana pihak luar berperan dalam penanganan konflik. Penelitian 

tersebut jelas berbeda dengan penelitian ini, oleh karena itu penelitian ini mengadaptasi 

teori pada penelitian tersebut untuk membantu menganalisis konflik yang terjadi pada 
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2.2 Landasan Teori 

 

Landasan teoretis ini dimaksudkan sebagai dasar teori yang terkait dengan 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra, psikologi kepribadian, 

konflik psikologis, faktor penyebab terjadinya konflik psikologis, akibat konflik 

psikologis , dan psikologi sastra. 

2.2.1 Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik Karya Sastra 

 

Unsur dalam sebuah karya sastra secara tradisional dibagi ke dalam dua bagian 

yaitu unsur inrtrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur ini yang kemudian dijadikan acuan 

untuk mengkaji karya sastra pada umumnya. 

Unsur instrinsik merupakan unsur pembangun karya sastra itu sendiri. Melalui 

unsur ini, sebuah karya sastra terbentuk. Unsur ini secara faktual akan dijumpai ketika 

pembaca menikmati karya sastra. Unsur intrinsik sebuah karya sastra adalah unsur 

yang secara langsung berperan membangun sebuah cerita (Nurgiyantoro, 2013:30). 

Unsur-unsur yang dimaksud adalah tema, plot, latar, tokoh dan penokohan, gaya 

bahasa, sudut pandang, dan amanat. 

Dalam penelitian ini, unsur intrinsik yang cukup berpengaruh secara signifikan 

terhadap konflik psikologis tokoh utama adalah unsur tokoh dan penokohan, alur/plot, 

dan latar. 
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Dalam sebuah karya sastra unsur intrinsik yang dapat dikatakan sangat penting 

adalah tokoh dan penokohannya. Pembaca dapat menikmati setiap konflik yang 

disajikan salah satunya melalui tokoh dan penokohan. Kedua istilah tersebut secara 

semantik memiliki makna yang tidak sama. Tokoh mengacu pada manusia atau pelaku, 

sedangkan penokohan, seperti yang dikatakan oleh Jones (1968:33) adalah elukisan 

gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilakn dalam sebuah cerita. 

1. Tokoh 

 

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2007:165), tokoh merupakan orang yang 

ditampilkan dalam sebuah karya naratif atau drama. Tokoh ini kemudian oleh 

pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti 

yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. 

Definisi lain tentang tokoh dipaparkan juga oleh Stanton (lihat 

Nurgiyantoro, 2007:165). Stanton mendefinisikan tokoh (character) ke dalam 

dua pengertian yang berbeda. Pertama, tokoh sebagai tokoh cerita yang 

ditampilkan sebagai sikap, ketertarikan, keinginan, emosi, dan kedua tokoh 

sebagai prinsip moral yang dimiliki orang-orang/tokoh dalam karya sastra 

tersebut. 

Tokoh cerita memiliki posisi yang signifikan sebagai pembawa pesan, 

amanat, moral dan ajaran serta pengajaran lain yang ingin disampaikan 

pengarang kepada pembaca (Nurgiyantoro, 2007:167-168). Selain itu dalam 

kaitannya dengan konflik sebuah karya naratif, tokoh memiliki peranan penting 

dalam pemeliharaan sebuah konflik. 
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Meskipun tokoh dalam cerita merupakan manusia imajiner ciptaan 

pengarang, tokoh tetap harus tampak hidup, seperti manusia pada umumnya. 

Kehidupan tokoh dalam cerita merupakan kehidupan dalam dunia sastra/fiksi, 

jadi tokoh dalam sebuauh karya sastra harus bersikap dan bertindak sesuai 

dengan tuntutan cerita lengkap dengan perwatakan yang diberikan pengarang 

kepadanya (Nurgiyantoro, 2007:167). 

Masih menurut Nurgiyantoro (1995:176-177), tokoh dalam karya sastra 

dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: 

a) Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan 

 

Tokoh utama merupakan tokoh sentral yang secara terus menerus ditampilkan 

oleh pengarang dalam sebuah teks naratif, atau dengan kata lain tokoh 

terpenting dalam karya sastra. Tokoh tambahan adalah tokoh yang muncul 

hanya beberapa kali saja dalam sebuah teks naratif sebagai tokoh pembantu 

dari tokoh utama. 

b) Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagonis 

 

Tokoh protagonis merupakan tokoh yang memiliki sifat baik sesuai dengan 

adanya norma dalam masyarakat sebagai titik utama dalam karya sastra yang 

dilihat dari penikmat sastra. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang 

menyebabkan konflik antar tokoh dan memiliki pertentangan terhadap tokoh 

protagonis. 

c) Tokoh Sederhana dan Tokoh Bulat 
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Kategori ini melihat tokoh dari aspek perwatakan. Tokoh sederhana memiliki 

watak tertentu saja atau hanya satu watak, sedangkan tokoh bulat merupakan 

tokoh yang memiliki watak beraneka ragam. 

d) Tokoh Statis dan Tokoh Berkembang 

 

Kategori ini membagi tokoh berdasarkan perubahan watak. Tokoh statis 

merupakan tokoh yang tidak memiliki perubahan watak dari awal cerita dan 

akhir cerita, sedangkan tokoh berkembang memiliki perubahan watak yang 

sangat cepat. 

e) Tokoh Tipikal dan Tokoh Netral 

 

Tokoh tipikal merupakan tokoh kaum golongan atas. Dalam karya sastra 

sering disebut kalangan bangsawan atau ksatria, sebaliknya tokoh netral 

merupakan tokoh yang menggambarkan masyarakat jelata. 

2. Penokohan 

 

Istilah penokohan mempunyai definisi yang lebih luas dari tokoh ataupun 

perwatakan, sebab penokohan mencakup berbagai unsur antara lain siapa tokoh 

cerita, bagaimana perwatakan dan bagaimana pelukisan dalam sebuah cerita 

sehingga pembaca paham dan mempunyai gambaran yang jelas (Handayani, 

2009:16). Penokohan pada dasarnya merujuk pada perwujudan perkembangan 

watak tokoh dalam sebuah cerita. Tokoh akan menjadi lebih hidup ketika 

pengarang memberikan perwatakan. 

Penokohan merupakan cara penggambaran tokoh dalam fiksi sedangkan 

perwatakan mengarah pada penempatan watak-watak tertentu pada tokoh-tokoh 
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tertentu. Perwatakan merupakan orang yang ditampilkan dalam sebuah karya 

sastra yang memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti 

diekspresikan dalam pikiran, ucapan dan tindakan atau penyajian watak, tokoh 

dan penciptaan citra tokoh atau kualitas tokoh, kualitas nalar dan jiwanya yang 

membedakan tokoh tersebut dengan tokoh lain (Nurgiyantoro, 2013:247-250). 

Pendapat lain diungkapkan oleh Kosasih (2009:34) bahwa penokohan 

adalah cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh. Istilah penokohan 

lebih luas pengertiannya daripada tokoh dan perwatakan, sebab istilah itu 

sekaligus mencakup siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan bagaimana 

penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup 

memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. 

Definisi lain berkaitan dengan penokohan dan perwartakan dipaparkan 

oleh Herman. Menurut Herman, perwatakan berhubungan dengan karakteristik 

atau bagaimana watak tokoh-tokoh itu, sedangkan penokohan berhubungan 

dengan cara pengarang menentukan dan memilih tokoh-tokohnya serta memberi 

nama tokoh itu (Waluyo, 2002: 164). 

b. Alur/Plot 

 

Alur dapat diartikan sebagai kejelasan cerita, kesederhanaan alur berarti 

kemudahan cerita untuk dimengerti. Sebaliknya, alur sebuah karya fiksi yang 

kompleks, dan sulit dikenali hubungan kausalitas antar peristiwanya, mengakibatkan 

cerita menjadi sulit dipahami. Sebuah karya sastra akan sangat memperhatikan struktur 

plot atau alur sebagai salah satu kekuatan mencapai efek estetis (Handayani, 2009:15). 
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Menurut Stanton (2007:26) alur adalah serangkaian peristiwa dalam sebuah teks 

naratif. Istilah alut biasanya terbatas pada peristiwa yang memiliki hubungan kausal. 

Peristiwa kausal merupakan peristiwa yang menyebabkan peristiwa lain dan tidak 

dapat diabaikan karena berpengaruh pada pemeliharaan konflik dan keseluruhan karya. 

Definisi lain tentang alur juga dikemukakan oleh Waluyo (2002: 164). 

Menurutnya alur pada peristiwa-peristiwa cerita harus menyatakan hubungan yang 

logis dan runtut sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, 

diharapkan pembaca dapat menangkap benang merah dalam cerita yang menjalur dari 

awal hingga akhir cerita. Benang merah yang merentang pada keseluruhan cerita itu 

disebut plot cerita. 

Atar Semi (1993: 43) mengatakan bahwa alur atau plot adalah struktur rangkaian 

kejadian dalam cerita yang disusun sebagai interrelasi fungsional yang sekaligus 

menandai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi. Sudjiman (1988: 4) 

mengatakan bahwa alur adalah jalinan peristiwa dalam karya sastra untuk mencapai 

efek tertentu. 

Alur mengatur jalinan peristiwa yang dialami oleh tokoh dalam hubungan 

kausalitas, peristiwa yang satu menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Pada 

umumnya alur cerita pendek terdiri dari : 

1. Alur tunggal adalah alur yang hanya terjadi pada sebuah cerita yang memiliki 

sebuah jalan cerita saja. Ini biasanya terdapat pada cerpen. 

2. Alur ganda adalah alur yang terjadi pada cerita yang memiliki alur lebih dari satu. 
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3. Alur mundur, flash-back, sorot balik adalah alur yang mengisahkan kejadian 

yang tidak bersifat kronologis. 

4. Alur maju adalah alur yang bersifat kronologis. 

 

5. Alur datar adalah alur yang tidak ada atau tidak terasa adanya gawatan, klimaks 

dan leraian. 

Secara garis besar tahapan plot ada tiga yaitu tahap awal, tahap tengah, tahap 

akhir (Nurgiyantoro, 1994: 42). Tahap awal disebut juga tahap perkenalan. Tahap 

tengah, dimulai dengan pertikaian yang dialami tokoh, dalam tahap ini ada dua nsur 

penting yaitu konflik dan klimaks. Tahap akhir, dapat disebut juga sebagai tahap 

peleraian. 

Secara lebih rinci, Nurgiyantoro (2007:149) membagi alur ke dalam lima bagian 

yaitu; 1) tahap penyituasian (situation); 2) tahap pemunculan konflik (generating 

circumstances); 3) tahap peningkatan konflik (rising action); 4) tahap klimaks 

(climax); dan 5) tahap penyelesaian (denouement). 

c. Latar/Setting 

 

Kehadiran latar dalam sebuah karya sastra sangat penting. Tokoh dalam karya 

sastra mutlak memerlukan ruang, tempat, dan waktu. Suroto (1989: 94) mengatakan 

latar atau setting adalah penggambaran situasi tempat dan waktu serta suasana 

terjadinya peristiwa. Lebih lanjut Soemardjo dan Saini K. M. (1986: 76) 

mendefinisikan latar bukan hanya menunjuk tempat, atau waktu tertentu, tetapi juga 

hal-hal yang hakiki dari satu wilayah, sampai pada macam debunya, pemikiran 

rakyatnya, kegiatan mereka dan lain sebagainya. 
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Definisi lain berkenaan dengan latar juga dipaparkan oleh Stanton. Menurut 

Stanton (2007:35), latar merupakan lingkungan yang melingkupi peristiwa dalam 

sebuah cerita. Latar dapat berwujud waktu, cuaca, atau satu periode sejarah. 

Sejalan dengan pendapat Stanton, Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2007:216) 

mendefinisikan latar atau setting sebagai landas tumpu, menyaran pada pengertian 

tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam 

sebuah cerita. 

Latar dalam karya sastra tidak hanya berfungsi untuk menunjukkan tempat 

kejadian dan waktu terjadinya peristiwa. Latar juga berfungsi sebagai proyeksi 

keadaan batin para tokoh yang menciptakan berbagai suasana dan menjadi gambaran 

keadaan dalam diri tokoh yang bersangkutan, namun tidak selamanya latar itu sesuai 

dengan peristiwa yang dilatari. Selain itu suasana dalam cerita dapat berganti atau 

berkembang. 

Lebih lanjut Burhan Nurgiyantoro membagi latar dalam tiga unsur pokok yaitu: 

tempat, waktu, dan sosial. 

1. latar tempat, yakni menjelaskan lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah karya fiksi, misalnya tempat-tempat dengan nama tertentu, 

inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu. 

2. latar waktu, berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur waktu yang digunakan 

pengarang dalam cerita ini misalnya berupa waktu faktual, waktu yang ada 

kaitannya dengan peristiwa sejarah; dan 
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3. latar sosial, yakni menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan karya fiksi 

misalnya kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan 

hidup, cara berpikir dan bersikap dan lain-lain yang tergolong latar spiritual. 

2.2.2 Psikologi Kepribadian 

 

Ditinjau dari asal katanya, psikologi berasal dari kata psyche yang berarti iwa 

dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang 

mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Dalam sejarah perkembangannya 

kemudian arti psikologi menjadi ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia 

(Dirgagunarsa 1975:9). Tingkah laku manusia tersebut yang akan membentuk proses 

kepribadian manusia. 

Psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari struktur kehidupan psikis 

manusia dengan sifat-sifat dan ciri-cirinya yang umum dan berlaku untuk semua 

manusia sebagai subyek. Jadi obyek psikologi secara umum adalah manusia sebagai 

subyek penghayatan dan mencakup segala tingkah laku serta aktivitas itu sebagai 

manivestasi hidup kejiwaan (Kartono 1974:15). 

Kata kepribadian sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno personopon yang 

berarti topeng untuk bermain sandiwara. Dalam hal ini topeng ini digunakan untuk 

menghadapi suatu peristiwa dengan terpaksa dengan tidak wajar semacam menipu, 

dimana topeng digunakan sebagai wujud kepribadian (Francisco, 2014:21). 

Kepribadian adalah suatu totalitas psikophisis yang kompleks dari individu sehingga 

tampak dalam tingkah lakunya yang unik (Sujanto 1997:10). 
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Menurut Walgito (2003:8), psikologi kepribadian adalah psikologi yang khusus 

menguraikan tentang segi kepribadian dari manusia, misalnya tipe-tipe kepribadian. 

Sesuai dengan kedudukannya, psikologi kepribadian adalah psikologi yang 

khusus dan memiliki sifat (1) utuh, artinya yang dipelajari adalah pribadinya bukan 

hanya pikirannya, perasaannya, melainkan secara keseluruhannya sehingga padu 

antara jasmani dan rohani, (2) kompleks, artinya oleh karena di dalam pertumbuhannya 

terpengaruh oleh faktor dari dalam yang terdiri dari bermacammacam disposisi yang 

dibawa sejak lahir dan faktor-faktor lingkungannya yang terdiri atas bermacam-macam 

hal, (3) unik, oleh karena merupakan kehidupan yang tidak ada duanya di seluruh 

dunia. Aspek-aspek psikologi dapat untuk mempelajari aspek-aspek kepribadian. 

Aspek kepribadian meliputi sikap keterbukaan, yaitu sikap terbuka terhadap dunia luar, 

sikap mau memahami perasaan orang lain dan sikap ini merupakan sikap yang unik 

dan individual dari orang tersebut. Sifat-sifat unik inilah yang membedakan manusia 

dengan manusia yang lain (Sujanto 1997:26). 

Psikologi dalam kaitannya dengan ilmu sastra, seperti yang dipaparkan oleh 

Wellek (1998: 81) bahwa psikologi adalah ilmu yang membantu sastra dan beberapa 

jalan seperti terlihat dalam kutipan ini. Psikologi adalah ilmu yang memasuki bidang 

sastra lewat beberapa jalan, yaitu pembahasaan tentang proses penciptaan sastra, 

pembahasaan psikologi terhadap pengarangnya baik sebagai suatu tipe maupun sebagai 

seorang pribadi, pembicaraan tentang ajaran dan kaidah psikologi yang didapat dari 

karya satra dan pengaruh karya sastra terhadap pembacanya. 
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Menurut Minderop (2011:8) psikologi kepribadian merupakan ilmu psikologi 

yang mempelajari kepribadian manusia dengan objek penelitian yang merupakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia dengan kaitannya yaitu 

pengamatan dengan perkembangan individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi 

kepribadian merupakan aspek aspek dalam kajian ilmu sastra dengan memahami 

tingkah-tingkah laku manusia dari kepribadiannya melalui karya-karya dalam sastra 

tersebut sebagai cerminan kehidupan dari manusia. Teori kepribadian pada dasarnya 

cara memahami tingkah laku dari manusia. 

Sehubungan dengan psikologi manusia, batin dan nurani manusia berfungsi 

sebagai hakim yang adil apabila dalam kehidupan manusia itu mengalami konflik atau 

pertentangan. Batin bertindak sebagai pengontrol yang kritis, sehingga manusia sering 

diperingatkan untuk selalu bertindak menurut batas-batas tertentu yang tidak boleh 

dilanggarnya berdasarkan norma-norma yang konvensional di dalam masyarakat. 

Selain itu, batin juga dapat menimbulkan keberanian pada seseorang (Sujanto 1997:28) 

Konflik itu sendiri dapat terjadi akibat adanya kebutuhan manusia yang tidak 

terpenuhi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat berimbas pada pembentukan 

kepribadian yang tidak sehat. Pada kondisi tersebut terjadi pengekangan atas 

perasaanperasaan untuk aktualisasi diri dan secara sengaja terjadi proses penarikan diri 

dari aktivitas lingkungannya (Shofiyatun, 2009:30). 

 

Sehubungan dengan hal itu, teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh 

Abraham Maslow dapat digunakan untuk meramalkan perilaku orang dalam kelompok 
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atau organisasi, dan bagaimana memanipulasi atau membentuk perilaku tersebut 

dengan cara memenuhi kebutuhannya. 

Abraham Maslaw membedakan teorinya menjadi dua, yaitu kebutuhan dasar 

dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan dasar sendiri terdiri atas kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta dan dimiliki, dan 

kebutuhan akan harga diri (lihat Alwisol, 2007:243-246). 

a. Kebutuhan Fisiologis 

 

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup secara fisik, 

seperti maka n, minum, tempat berteduh, tidur dan lain sebagainnya. 

b. Kebutuhan akan Rasa Aman 

 

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan mempertahankan kehidupan dari bahaya atau 

gangguan. Kebutuhan rasa aman telah muncul sejak bayi, dalam bentuk tangisan 

dan teriakan ketakutan ketika dirasa terdapat bahaya atau gangguan. 

c. Kebutuhan akan Rasa Cinta dan Dimiliki 

 

Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk saling menghargai, menghormati, dan saling 

mempercayai. Menurut Maslaw cinta tidak berpadanan dengan seks, cinta adalah 

hubungan sehat antara pasangan manusia yang melibatkan perasaan saling 

menghargai, menghormati, dan mempercayai. Dicintai dan diterima adalah jalan 

menuju perasaan yang sehat dan berharga, sebaliknya tanpa cinta menimbulkan 

kesia-siaan, kekosongan, dan kemarahan. 

d. Kebutuhan akan Harga Diri 
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Kebutuhan harga diri adalah kesadaran akan seberapa besar nilai yang diberikan 

kepada diri sendiri. Terdapat dua jenis harga diri, yaitu menghargai diri sendiri dan 

mendapat penghargaan dari orang lain. 

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

 

Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan diri sendiri, 

untuk menyadari semua potensi diri, untuk menjadi apa saja yang dapat dilakukan, 

dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. 

2.2.3 Konflik Psikologis 

 

Konflik merupakan bagian penting dalam sebuah karya sastra dan merupakan 

unsur yang esensial dalam pengembangan plot. Kemampuan pengarang untuk memilih, 

membangun, dan memelihara konflik melalui berbagai peristiwa (baik aksi maupun 

kejadian) akan sangat menentukan kadar kemenarikan, kadar suspense, cerita yang 

dihasilkan. Bahkan sebenarnya, yang menyita perhatian pembaca sewaktu membaca 

karya naratif adalah pada peristiwa-peristiwa konflik, konfik yang semakin memuncak, 

klimaks dan kemudian penyelesaian (Nurgiyantoro, 2013:179). 

Konflik secara langsung berfungsi sebagai pembangkit ketegangan dan rasa 

ingin tahu pembaca akan kelanjutan dari cerita. Konflik mungkin terjadi karena adanya 

perbedaan kepentingan, perebutan suatu hal, penghianatan, balas dendam, kegalauan, 

dan lain-lain khas krakter manusia (Nurgiyantoro, 2013:179). 

Konflik merujuk pada pengertian sesuatu yang biasanya bersifat negatif, tidak 

menyenangkan yang terjadi atau dialami tokoh dalam cerita (Meredith & Fitzgerald, 
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1972:27, lihat Nurgiyantoro, 2013:179). Sejalan dengan pendapat Meredith & 

Fitzgerald, Wellek & Warren mendefinisikan konflik sebagai sesuatu yang dramatik 

mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang dan menyiratkan 

adanya aksi dan aksi balasan (Wellek dan Warren, 1989:285). 

Konflik yang terjadi pada dunia nyata mengarah pada konotasi yang negatif, 

sesuatu yang tidak menyenangkan. Itulah sebabnya orang lebih suka memilih 

menghindari konflik dan menghendaki kehidupan yang tenang. Namun, lain halnya 

dengan konflik yang terjadi pada teks sastra. Konflik pada karya sastra justru 

dipelihara, dikembangkan untuk menarik penikmat karya sastra (Nurgiyantoro, 

2013:180). Teks sastra dengan konflik yang sensasional, bersifat dramatik, akan 

menarik untuk diceritakan. 

Peristiwa dan konflik memiliki keterkaitan yang cukup erat. Keduanya dapat 

menjadi penyebab terjadinya satu sama lain, bahkan konflik pada hakikatnya 

merupakan peristiwa. Ada peristiwa tertentu yang dapat menimbulkan konflik. 

Sebaliknya, karena terjadinya konflik peristiwa-peritiwa pun dapat bermunculan 

(Nurgiyantoro, 2013:180). 

Stanton (1965:16, dalam Nurgiyantoro, 2013: 181) mengemukakan bahwa 

bentuk peristiwa dalam cerita dapat berupa fisik ataupun batin. Peristiwa fisik 

melibatkan aktifitas fisik, ada interaksi antara seorang tokoh cerita dengan sesuatu 

diluar dirinya. Peristiwa batin adalah sesuatu yang terjadi dalam diri sendiri. Peristiwa 

tersebut saling berkaitan, saling berhubungan satu dengan yang lain. Bentuk konflik 
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sebagai bentuk kejadian dapat pula dibedakan dalam dua kategori : konflik eksternal 

(external conflict) dan konflik internal (internal conflict). 

Konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara seseorang dengan sesuatu 

di luar dirinya, dapat berupa lingkungan alam atau berupa lingkungan manusia. Konflik 

internal atau konflik psikologis adalah konflik yang terjadi dalam hati, jiwa seseorang 

atau merupakan konflik yang dialami manusia dengan dirinya sendiri, atau merupakan 

konflik yang dialami intern seorang manusia (Gerungan 2004:163). 

Konflik internal adalah konflik yang berhubungan dengan diri sendiri. 

Surakhmat (1979:92) mengemukakan bahwa konflik psikologis adalah kebimbangan 

yang disebabkan oleh dua atau lebih motif yang muncul pada saat bersamaan. 

Sedangkan dalam KBBI (2005:587) konflik psikologis adalah pertentangan yang 

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

untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. 

Berdasarkan motifnya, Lewin (dalam Irwanto 2002: 73-75) membagi konflik 

dalam empat macam yaitu: approach-approach conflict, approach-avoidance conflict, 

avoidance-avoidance conflict, dan multiple approachavoidance conflict. 

a. Approach-Approach Conflict 

 

Konflik pertama, merupakan konflik-konflik psikis yang dialami individu karena 

individu mengalami dua atau lebih motif positif (menyenangkan, menguntungkan), 

sehingga timbul kebimbangan mana yang akan dipilih. Memilih satu motif berarti 

mengorbankan atau mengecewakan motif yang lain. 

b. Approach-Avoidance Conflict 
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Konflik kedua yaitu konflik psikis yang dialami individu karena dalam waktu yang 

bersamaan mengahadapi situasi yang mengandung motif positif dan motif negatif 

yang sama kuat. Jadi, akan ada kebimbangan apakah akan mendekati atau menjauhi 

objek itu. 

c. Avoidance-Avoidance Conflict 

 

Konflik ini menempatkan individu dalam posisi mengahadapi dua motif negatif 

sama kuat, sehingga timbul kebimbangan karena menjauhi motif yang satu berarti 

harus memenuhi motif yang lain yang juga negatif (tidak menyenangkan). 

 
 

d. Multiple Approach-Avoidance Conflict 

 

Dalam konflik ini, individu menghadapi dua situasi yang masing-masing 

mengandung motif positif dan motif negatif yang sama kuat. 

2.2.4 Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Psikologis 

 

Secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi konflik psikologis, yaitu 

faktor personal (individu) dan faktor situasional. 

a. Faktor Personal 

 

Rakhmat (2007: 41-53), menyatakan bahwa faktor personal adalah faktor yang 

berasal dari individu itu sendiri. Menurut Rakhmat (2007:41-53) terdapat dua faktor 

personal yaitu faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. 

1. Faktor Biologis 

 

Faktor biologis adalah faktor-faktor yang terlibat dalam seluruh kegiatan 

makhluk hidup. Manusia adalah makhluk biologis yang tidak berbeda dengan 
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hewan yang lain. Faktor biologis dapat berupa insting dan motif seks, memberi 

makan, merawat anak dlsb. 

2. Faktor Sosiopsikologis 

 

Faktor sosiopsikologis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi semua tingkah 

laku manusia sebagai makhluk sosial. Karena manusia merupakan makhluk 

sosial, dari proses sosial ia memperoleh beberapa karakteristik yang 

mempengaruhi perilakunya. 

b. Faktor Situasional 

 

Faktor situasional adalah faktor yang datang dari luar individu. Menurut 

Sampson (dalam Rakhmat 2007:54-58) faktor situasional meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Faktor Ekologis 

 

Faktor ekologis yaitu keadaan alam yang dapat memberikan pengaruh terhadap 

gaya hidup dan perilaku seseorang. Misalnya, efek temperatur pada tindakan 

kekerasan seseorang, suasana emosional, dan perilaku interpersonal 

2. Faktor Desain dan Arsitektur 

 

Desain atau rancangan arsitektur dapat mempengaruhi pola komunikasi di 

antara orang-orang yang hidup dalam ruangan arsitektur tertentu. 

3. Faktor Temporal 

 

Faktor temporal berhubungan dengan waktu dan dampaknya terhadap perilaku 

manusia. Telah banyak penelitian yang menunjukkan pengaruh waktu terhadap 
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bioritma atau keseharian manusia. Jadi yang mempengaruhi manusia bukan 

hanya di mana mereka berada tetapi kapan mereka berada. 

Faktor suasana perilaku 

 

Faktor suasana perilaku adalah lingkungan yang dibagi dalam beberapa satuan 

yang dapat mempengaruhi perilaku orang di dalamnya. Pada setiap suasana 

terdapat pola-pola hubungan yang mengatur perilaku orang-orang di dalamnya. 

 
 

4. Faktor Teknologi 

 

Faktor teknologi meliputi sistem energi, sistem produksi, dan sistem distribusi 

yang membentuk perilaku sosial. Revolusi teknologi sering disusul dengan 

evolusi dalam perilaku sosial. Bersamaan dengan itu tumbuhlah pola-pola 

penyebaran informasi yang akan mempengaruhi suasana kejiwaan setiap 

anggota masyarakat. 

5. Faktor Sosial 

 

Faktor sosial adalah sistem peranan dalam suatu masyarakat, struktur kelompok 

atau organisasi, dan karakteristik populasi yang menata perilaku manusia. 

Dalam organisasi, hubungan antara anggota dengan ketua diatur oleh sistem 

peranan dan norma-norma kelompok. 

6. Faktor Psikososial 

 

Faktor psikososial adalah persepsi orang tentang kebebasan individual, 

ketaatan, pengawasan, kemungkinan, kemajuan, dan tingkat keakraban. 
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Persepsi tentang sejauh mana lingkungan memuaskan atau mengecewakan 

manusia juga akan mempengaruhi manusia. 

7. Faktor Stimuli Mendorong dan Memperteguh Perilaku 

 

Faktor stimuli mendorong dan memperteguh perilaku merupakan situasi untuk 

mempengaruhi kelayakan melakukan perilaku tertentu. Ada situasi yang 

memberikan rentangan kelayakan perilaku dan situasi yang banyak 

memberikan kendala pada perilaku. Situasi yang permisif memungkinkan 

orang melakukan banyak hal tanpa harus merasa malu. Sebaliknya, situasi 

restriktif menghambat orang untuk berperilaku sekehendak hatinya. 

8. Faktor Budaya 

 

Faktor budaya adalah faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang lewat latar 

budaya tertentu. Seseorang dengan latar budaya tertentu dan karakter tertentu 

akan berperilaku tertentu pula sesuai dengan latar budayanya 

2.2.5 Akibat Konflik Psikologis 

 

Dalam kehidupan yang dijalaninya, manusia pasti sering mengalami terjadinya 

konflik. Manusia yang mengalami konflik akan memunculkan perasaan cemas dan 

keragu-raguan. Hal tersebut berhubungan dengan batin atau keadaan psikologis orang 

yang bersangkutan. Batin atau hati nurani berfungsi sebagai hakim yang adil, apabila 

di dalam kehidupan manusia sedang berhadaparn dengan konflik, pertentangan atau 

keragu-raguan, batin akan bertindak sebagai pengontrol yang kritis, sehingga manusia 

sering diperingatkan untuk selalu bertindak menurut batas-batas tertentu berdasarkan 

norma-norma dalam masyarakat itu (Shofiyatun, 2009:45). 
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Terlalu sering melakukan hal yang bertentangan dengan suara batin dapat 

menyebabkan pecahnya pribadi seseorang. Akibatnya individu selalu merasakan 

konflik-konflik psikologis yang tidak berkesudahan (Shofiyatun, 2009:45) 

Konflik dapat mengakibatkan seseorang tidak mengenal atau menyadari apa 

yang dilakukannya. Berdasarkan konflik psikologis tersebut, akibat yang ditimbulkan 

menurut Effendi (1993: 75-76) adalah sebagai berikut. 

 
 

a. Frustasi 

 

Frustasi adalah perasaan atau keadaan kejiwaan seseorang ketika berada dalam 

situasi di mana kebutuhan tidak terpenuhi atau kehendak tidak terpuaskan atau tujuan 

tidak tercapai. Dirgagunarsa (1978: 102) menjelaskan bahwa ada beberapa macam 

sumber yang menyebabkan terjadi frustasi, (1) diri pribadi, dalam hal ini frustasi terjadi 

karena kelemahan, ketidak-mampuan, atau cacat yang terdapat pada diri sendiri, (2) 

keadaan lingkungan, yang bisa berupa lingkungan alam (fisik) atau lingkungan sosial, 

misalnya ingin datang ke kampus tetapi tidak bisa karena ban sepeda motornya kempes, 

(3) keadaan objeknya sendiri. Dalam hal ini kelihatannya tujuan sudah tercapai, tetapi 

ternyata tujuan (objek) itu tidak sesuai dengan harapan sebelumnya. Misalnya, ingin 

membeli kain, kain sudah terbeli, tetapi ternyata luntur, maka timbullah frustasi. 

b. Kekecewaan 

 

Kekecewaan adalah sikap yang menunjukkan ketidakpuasan, tidak senang 

karena keinginannya tidak terkabul (KBBI 2005:522). Apabila individu dalam suatu 
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kegiatan atau usaha mencapai suatu tujuan mengalami kegagalan ada rintanga atau 

menderita konflik psikis, maka kegagalan itu akan menimbulkan kekecewaan. 

c. Ketidakberdayaan 

 

Ketidakberdayaan adalah sikap yang tidak berdaya, pasif, dan patah hati. 

Ketidakberdayaan ini membawa individu tersebut merenungi dirinya sendiri dan 

akhirnya mengucilkan diri. 

d. Kemarahan 

 

Kemarahan adalah sikap yang menunjukkan sangat tidak senang, berang, gusar 

karena diperlakukan tidak sepantasnya (KBBI 2005:715). Individu yang tidak berhasil 

dalam mencapai tujuan kegiatan atau usahanya karena suatu rintangan, menyebabkan 

individu tersebut marah, atau mungkin merusak, baik terhadap dirinya maupun 

terhadap sesuatu di luar dirinya. 

2.2.6 Psikologi Sastra 

 

Ditinjau dengan ilmu bahasa, kata “psikologi” berasal dari bahasa Yunani yang 

terdiri atas dua kata yaitu psyches dan logos. Kata psyches berarti jiwa atau roh dan 

kata logos berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Ilmu psikologi menurut Hardjana (1985: 

66)   dimanfaatkan   untuk   nmengamati   tingkah   laku   tokoh   dalam   sebuah 

novel atau karya sastra. Jika tingkah laku tokoh sesuai dengan apa yang diketahui 

tentang aspek kejiwaan manusia, penggunaan teori psikologi dapat dikatakan 

berhasil. 
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Secara definitif, tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek 

kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya sastra (Ratna, 2004: 342). Selain itu, 

pendekatan psikologi sastra adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai 

aktifitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa dan karsanya dalam 

menciptakan karya sastra. Di samping itu, pengarang juga menangkap gejala jiwa 

tersebut yang kemudian diolah ke dalam teks dan dilengkapi dengan teks kejiwaannya. 

Pengalaman sendiri dan pengalaman jiwa pengarangnya akan terproyeksi menjadi satu 

rangkaian teks sastra secara imajiner (Wellek Warren, 1989: 108). Menurut Wellek 

Warren (1995: 90), istilah psikologi sastra memiliki empat kemungkinan pengertian, 

yaitu; (1) studi psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi, (2) studi proses 

kreatif, (3) studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra, 

(4) mempelajari dampak sastra pada pembaca (psikologi pembaca). 

 

Tiga cara yang dapat dilakukan untuk memahami hubungan antara psikologi 

dengan sastra, yaitu (1) memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang sebagai penulis, 

(2) memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional dalam karya sastra, (3) 

memahami unsur-unsur kejiwaan pembaca (Ratna, 2004: 343). Dalam penelitian ini, 

cara yang digunakan untuk menghubungkan psikologi dan sastra adalah memahami 

unsur-unsur kejiwaan tokoh fiksional dalam karya sastra yang kemudian dikaitakan 

dengan konflik-konflik yang dialami tokoh utama. 

Dengan demikian, antara psikologi dan karya sastra memiliki hubungan 

fungsional yaitu sama-sama berguna sebagai sarana mempelajari aspek kejiwaan 

manusia. Bedanya, gejala kejiwaan yang ada dalam karya sastra adalah gejala kejiwaan 
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manusia imajiner, sedangkan dalam psikologi adalah manusia riil. Meskipun sifat-sifat 

manusia dalam karya sastra bersifat imajiner tetapi di dalam menggambarkan karakter 

dan jiwanya, pengarang menjadikan manusia yang hidup di alam nyata sebagai model 

di dalam penciptaanya. Oleh karena itu, dalam sastra ilmu psikologi digunakan sebagai 

salah satu pendekatan untuk mengkaji tokoh-tokohnya. Maka, dalam menganalisis 

tokoh dalam karya sastra dan perwatakannya seorang pengkaji sastra harus berdasarkan 

pada teori dan hukumhukum psikologi yang menjelaskan perilaku dan karakter 

manusia (Wulandari, 2013:12). 



 

 

 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap novel Tembang Raras ing Tepis Ratri 

 

karya Sunaryata Soemardjo dapat ditarik simpulan sebagai berikut. 

 

1. Konflik psikologis yang dialami tokoh utama pada novel Tembang Raras ing 

Tepis Ratri karya Sunaryata Soemardjo adalah 1) approach-avoidance 

conflict; dan 2) avoidance-avoidance conflict. 

2. Faktor penyebab terjadinya konflik psikologis yang dialami tokoh utama pada 

novel Tembang Raras ing Tepis Ratri ada beberapa macam, 1) tidak 

terpenuhinya kebutuhan akan rasa aman; 2) tidak terpenuhinya kebutuhan 

akan rasa cinta dan dimiliki; 3) faktor sosiopsikologis yaitu pada motif sikap 

dan motif emosi; serta 4) faktor sosial. 

3. Akibat yang ditimbulkan dari konflik psikologis yang dialami tokoh utama 

adalah 1) ketidakberdayaan sebagai akibat dari approach-avoidance conflict; 

2) kemarahan sebagai akibat dari avoidance-avoidance conflict; dan 3) 

kekecewaan sebagai akibat dari approach-avoidance conflict. 
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5.2 Saran 

 

1. Hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi 

pembaca dalam memahami konflik psikologis dalam novel, faktor penyebab 

konflik serta akibat yang ditimbulkan dari konflik psikologis. 

2. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi sastrawan dalam 

menciptakan konflik yang lebih menarik dan menantang sehingga dihasilkan 

karya sastra yang kaya akan cerita. 

3. Penelitian lebih lanjut, baik berkenaan dengan novel ini masih dapat dilakukan 

dengan menerapkan pendekatan yang berbeda, misalnya pendekatan 

strukturalisme, semiotik, resepsi sastra, sosiologi sastra, dan sebagainya, atau 

dengan fokus kajian yang berbeda misalnya pada nilai moral, pendidikan, dan 

lain sebagainya. 
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