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ABSTRAK 
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Kata kunci: trait kepribadian dan agresivitas 
 

Fokus penelitian ini adalah kepribadian dan agresivitas tokoh utama dalam 
roman Les Trois Mousquetaires karya Alexandre Dumas Père. Peneliti 
memilih roman ini karena roman Les Trois Mousquetaires merupakan 
salah satu roman legendaris dari Perancis yang telah diterjemahkan ke 
dalam ratusan bahasa dan difilmkan oleh beberapa sutradara di dunia. 
Adapun yang dikaji adalah (1) bagaimanakah pengaruh trait kepribadian 
terhadap bentuk agresivitas, (2) apa sajakah faktor pencetus dan (3) 
dampak agresivitas yang ditimbulkan oleh tokoh utama. Untuk mengkaji 
permasalahan di atas, maka penulis menggunakan teori kepribadian Wade 
dan Carol serta teori agresivitas Myers, Kennet Moyers, Krahé, Koeswara, 
Sarwono dan Breakwell. 
Oleh karena penelitian ini lebih mengacu kepada psikologi yang 
terkandung di dalam karya sastra, maka pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan psikologi sastra. Metode penyediaan data 
yang digunakan adalah metode simak dengan teknik catat. Adapun metode 
analisis data adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan teknik 
baca markah. Sementara itu, metode penyajian hasil analisis data 
menggunakan metode dan teknik informal.  
Setelah melakukan analisis secara bertahap, maka penulis mengetahui 
bahwa trait kepribadian tokoh utama sangat mempengaruhi bentuk 
agresivitas yang dilakukannya, misalnya kepribadian neurotisisme 
mempengaruhi agresivitas emosi dan ketakutan. Selain itu, agresivitas 
yang dilakukannya muncul akibat adanya faktor pencetus dari pihak lain, 
misalnya provokasi. Agresivitas juga memiliki dampak negatif bagi 
korbannya, yakni cidera dan kematian.       

 

 

 

 

 


