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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Luxemburg (dalam Sangidu, 2004: 41) menyatakan bahwa karya 

sastra merupakan tanggapan penciptanya (pengarang) terhadap dunia (realita 

sosial) yang dihadapinya. Di dalam sastra terdapat pengalaman-pengalaman 

subjektif penciptanya, pengalaman kelompok masyarakat (fakta sosial). 

Sastra yang baik tidak hanya merekam dan melukiskan kenyataan yang ada 

dalam masyarakat seperti tustel, tetapi merekam dan melukiskan kenyataan 

dalam keseluruhannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karya 

sastra merupakan suatu bentuk karya yang di dalamnya terdapat sebuah 

peristiwa yang dialami oleh seseorang dalam kehidupannya di masyarakat. 

Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2000: 4) menyatakan bahwa fiksi 

pertama-tama menyarankan pada prosa naratif, yang dalam hal ini adalah 

novel dan cerpen, bahkan kemudian fiksi sering dianggap bersinonim dengan 

novel. Novel sebagai sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia, dunia 

yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajiner, yang dibangun 

melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh, latar, sudut 

pandang, dan lain-lain yang kesemuanya, tentu saja, juga bersifat imajiner. 

Di dalam sebuah novel terdapat banyak aspek yang dapat ditinjau di 

dalamnya, salah satunya aspek kepribadian. Aspek kepribadian yang 
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terkandung dalam novel Menebus Impian karya Abidah El Khalieqy yang 

menjadi daya tarik tersendiri bagi peminat karya sastra dan khususnya bagi 

penulis karena aspek ini berhubungan langsung dengan pribadi Nur yang 

menjadi tokoh utama. 

Pemilihan novel Menebus Impian sebagai bahan kajian dilatar 

belakangi oleh adanya keinginan untuk memahami aspek-aspek kepribadian 

tokoh utama sebagai bagian masalah yang diangkat pengarang dalam 

karyanya. Tokoh Nur adalah seorang perempuan yang menggambarkan sisi 

kepribadian yang mempunyai keyakinan dalam menjalani kehidupannya. 

Di Indonesia perkembangan karya sastra cukup membanggakan. 

Dewasa ini banyak sekali diterbitkan novel-novel dengan berbagai macam 

tema dan isi. Pada dasarnya, novel yang diterbitkan merupakan gambaran 

kehidupan sosial masyarakat dari berbagai aspek. Berbeda dengan novel-

novel yang dahulu, novel terbitan sekarang lebih menonjolkan sosok 

perempuan sebagai tokoh utama. Novel yang menerbitkan sosok perempuan 

telah terbukti pada novel yang berjudul Menebus Impian karya Abidah El 

khalieqy. Novel ini menyangkut berbagai peristiwa yang mempengaruhi 

kepribadian tokoh utama. Kepribadian tersebut telah digambarkan dengan 

jelas oleh pengarang. Masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 

kepribadian yang dimiliki tokoh utama (Nur) ditinjau dari tinjauan psikologi 

sastra. 

Ratna (2009: 343) menyatakan bahwa psikologi sastra memberikan 

perhatian pada masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur kejiwaan tokoh-
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tokoh fiksional yang terkandung dalam sastra. Aspek-aspek kemanusiaan 

inilah yang merupakan objek utama psikologi sastra sebab semata-mata yang 

ada dalam diri manusia itulah aspek kejiwaan dicangkokkan dan 

diinvestasikan. Penelitian psikologi sastra dilakukan melalui dua cara. 

Pertama, melalui pemahaman teori-teori psikologi kemudian diadakan 

analisis terhadap suatu karya sastra. Kedua, dengan terlebih dahulu 

menentukan sebuah karya sastra sebagai objek penelitian, kemudian 

ditentukan teori-teori psikologi yang dianggap relevan untuk melakukan 

analisis. 

Selain dianalisis menggunakan pendekatan psikologi sastra novel ini 

juga dianalisis dari segi struktural sastra. Fananie (2002: 112) menyatakan 

bahwa analisis struktural sastra disebut juga pendekatan objektif dan 

menganalisis unsur intrinsiknya. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang 

mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan, pendekatan yang 

dinilai dari eksistensi sastra itu sendiri berdasarkan konvensi sastra yang 

berlaku. Konvensi tersebut misalnya, aspek-aspek intrinsik sastra yang 

meliputi kebulatan makna, diksi, rima, struktur kalimat, tema, plot, setting, 

dan karakter. Penilaian yang diberikan dilihat dari sejauh mana kekuatan atau 

nilai karya sastra tersebut berdasarkan keharmonisan semua unsur-unsur 

pembentuknya. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melihat aspek kepribadian 

yang dimiliki oleh tokoh Nur dalam novel Menebus Impian karya Abidah El 
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Khalieqy yang dikaji dengan tinjauan psikologi sastra serta menggunakan 

teori struktural. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana struktur yang membangun novel Menebus Impian karya Abidah 

El Khalieqy? 

2. Bagaimana aspek kepribadian tokoh Nur dalam Menebus Impian karya 

Abidah El Khalieqy? 

C. Tujuan Masalah 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. mendeskripsikan struktur yang membangun novel Menebus Impian karya 

Abidah El Khalieqy; 

2. mendeskripsikan aspek kepribadian tokoh Nur dalam novel Menebus 

Impian karya Abidah El Khalieqy. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan 

dalam bidang kesusastraan bagi pembaca karya sastra. Manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Teoritis  

Hasil penelitian novel Menebus Impian karya Abidah El Khalieqy 

diharapkan dapat memperkaya khasanah kritik sastra dan pengetahuan 
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mengenai karya sastra, khususnya dalam analisis novel dengan pendekatan 

psikologi sastra. 

2. Praktis 

a. Untuk mengetahui aspek kepribadian tokoh Nur dan peranan apa yang 

dibawakan dalam cerita. 

b. Untuk memahami karakter tokoh Nur yang ada dalam novel Menebus 

Impian karya Abidah El Khalieqy menangkap apa yang diharapkan oleh 

penulis setelah novel Menebus Impian karya Abidah El Khalieqy dibaca 

oleh para pembacanya. 

c. Sebagai motivasi dan referensi penelitian ini muncul penelitian-

penelitian baru sehingga dapat menumbuhkan motivasi dalam 

kesusastraan. 

d. Pembaca diharapkan mampu menangkap maksud dan amanat yang 

disampaikan penulis dalam novel Menebus Impian karya Abidah El 

Khalieqy. 

E. Landasan Teori 

1. Kajian Teori 

a. Teori Struktural Sastra 

Ratna (2009: 91) menyatakan bahwa strukturalisme sastra adalah 

paham mengenai unsur-unsur, yaitu struktur itu sendiri, dengan 

mekanisme antarhubungannya, di satu pihak antarhubungan unsur yang 

satu dengan unsur yang lainnya, di pihak yang lain hubungan antara 

unsur, unsur dengan totalitasnya. Dengan demikian, apabila salah satu 
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unsur pokok dihilangkan, maka untuk mengkaji unsur yang lain akan 

mengalami kesulitan karena semua unsur tersebut saling berkaitan satu 

dengan yang lainnya. 

Ratna (2009: 93) menyatakan bahwa secara definitif 

strukturalisme memberikan perhatian terhadap analisis unsur-unsur 

karya. Setiap karya sastra, baik karya sastra dengan jenis yang sama 

maupun berbeda, memiliki unsur-unsur yang berbeda. Begitu juga 

dengan karya sastra yang lainnya misalnya saja puisi, cerpen, dan novel. 

Karya-karya sastra itu memiliki unsur-unsur yang berbeda sehingga 

dalam menganalisisnya pun juga berbeda. Dengan demikian, dalam 

menganalisis strukturnya pun akan berbeda-beda tergantung jenis sastra 

yang akan dianalisis. 

Piaget (dalam Sangidu, 2004: 16) menyatakan bahwa sebuah 

struktur mempunyai tiga sifat, yaitu totalitas, transformasi, dan 

pengaturan diri. Totalitas yang dimaksud adalah bahwa struktur terbentuk 

dari serangkaian unsur, tetapi unsur-unsur itu tunduk kepada kaidah-

kaidah sistem itu sendiri. Dengan kata lain, susunannya sebagai kesatuan 

akan menjadi konsep lengkap dalam dirinya. Transformasi dimaksudkan 

bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada sebuah unsur struktur 

akan mengakibatkan hubungan antarunsur menjadi berubah pula. 

Pengaturan diri dimaksudkan bahwa struktur itu dibentuk oleh kaidah-

kaidah intrinsik dari hubungan antarstruktur akan mengatur sendiri bila 

ada unsur yang berubah atau hilang. 
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Menurut Nurgiyantoro (2000: 36) langkah-langkah analisis 

struktural adalah sebagai berikut: 

1) mengidentifikasikan unsur-unsur intrinsik yang membangun karya 

sastra secara lengkap dan jelas, mana yang tema dan mana yang 

tokoh; 

2) mengkaji unsur-unsur yang telah diidentifikasikan sehingga diketahui 

tema, alur, penokohan, dan latar dalam sebuah karya sastra; 

3) menghubungkan masing-masing unsur sehingga memperoleh 

kepaduan makna secara menyeluruh dari sebuah karya sastra.  

Stanton (2007: 20) membagi unsur-unsur instrinsik yang dipakai 

dalam menganalisis struktural karya sastra di antaranya tema, fakta cerita 

(alur, penokohan (karakter), dan latar), sarana-sarana sastra (judul, sudut 

pandang, gaya dan tone, simbolisme dan ironi).  

Dalam penelitian ini akan dianalisis dua unsur yaitu tema dan 

fakta cerita (alur, penokohan (karakter), dan latar). Mengingat banyaknya 

unsur yang membangun dalam sebuah karya sastra, penulis ingin 

memaparkan dua unsur pokok yang saling terkait dalam analisis novel 

ini. 

(a) Tema 

Stanton (2007: 36) menyatakan bahwa tema merupakan aspek 

cerita yang sejajar dengan makna dalam pengalaman begitu diingat 

ada banyak cerita yang menggambarkan dan menelaah kejadian atau 

emosi yang dalam manusia seperti cinta, derita, rasa takut, 
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kedewasaan, keyakinan, dan pengkhianatan manusia terhadap diri 

sendiri, disilusi atau bahkan usia tua. 

(b) Alur 

Stanton (2007: 26) menyatakan bahwa alur adalah rangkaian 

peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya terbatas 

pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara klausal saja. 

Peristiwa klausal merupakan peristiwa yang menyebabkan atau 

menjadi dampak dari berbagai peristiwa lain dan tidak dapat 

diabaikan karena akan berpengaruh pada keseluruhan karya. 

(c) Penokohan (karakter) 

Stanton (2007: 33) mengemukakan bahwa penokohan 

(karakter) biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks pertama, 

karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita 

seperti ketika ada orang yang bertanya; “Berapa karakter yang ada 

dalam cerita itu?”. Konteks kedua, karakter merujuk pada 

percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan 

prinsip moral dari individu-individu. 

(d) Latar 

 Stanton (2007: 35) menyatakan bahwa latar adalah lingkungan 

yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang 

berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. 

Latar dapat berwujud dekor seperti sebuah cafe di paris, pegunungan 

di california, sebuah jalan buntu di sudut kota Dublin dan sebagainya. 
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Latar juga dapat berwujud waktu-waktu tertentu (hari, bulan, dan 

tahun) cuaca atau satu periode sejarah. 

b. Pendekatan Psikologi Sastra 

Siswantoro (2005: 33) menyatakan bahwa fiksi adalah bayangan 

dunia realita, membedah kepribadian atau perilaku tokoh, tidak bisa 

tidak, harus bersinggungan dengan beragam teori psikologi yang 

memainkan peran sentral sebagai grand theory dan yang telah teruji 

tingkat ketepatan sebagai rujukan secara empiris dan akademis. Peneliti 

tidak lagi bebas berkeliaran secara imajinatif, intuitif di dalam proses 

interpretasi sehingga ia akan benar-benar berpijak di atas dasar teori 

yang relevan dan koheren dengan fenomena jiwa yang membayang pada 

karya dan peneliti fokus terhadap objek yang diamati sehingga dapat 

menangkap realita yang dituju juga harus dilakukan. Oleh karena itu, 

untuk mengetahui perilaku tokoh, maka penulis harus memadupadankan 

dengan teori yang terkait dengan permasalahan dalam fiksi. 

Stanton (2007: 134) menyatakan bahwa fiksi psikologi adalah 

salah satu aliran sastra yang berusaha mengeksplorasi pikiran sang tokoh 

utama, terutama pada bagian yang terdalam yaitu alam bawah sadar. 

Fiksi psikologis sering menggunakan teknik bernama arus kesadaran. 

Istilah ini ditemukan oleh William James pada tahun 1890 dan 

digunakan untuk menggambarkan kepingan-kepingan inspirasi, gagasan, 

kenangan dan sensasi yang membentuk kesadaran manusia. Oleh karena 
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itu, psikologi juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang ilmu 

bawah sadar atau ilmu kejiwaan. 

Bimo Walgito (dalam Fananie, 2002: 177) menyatakan bahwa 

psikologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang objek 

studinya adalah manusia karena perkataan psyche atau psicho 

mengandung pengertian jiwa. Dengan demikian, psikologi mengandung 

makna ilmu pengetahuan tentang jiwa. 

Erich Forman (dalam Fananie, 2002: 179) menyatakan bahwa 

psikoanalisis dalam konteks analisis sastra, dalam tulisannya berjudul 

Man For Him Self, sebagaimana yang dijelaskan dalam psychoanalisys 

and religion menyebutkan bahwa kesadaran diri, penalaran, dan 

imajinasi ternyata telah merobek keharmonisan hidup dan menyebabkan 

manusia menyimpang dan menjadi aneh. Fananie (2002: 180) 

mengemukakan bahwa proses ini tujuan utamanya adalah manusia 

mampu diterima oleh kelompok sosialnya, mampu mewujudkan cita-cita 

dan idealismenya. Persoalannya, apakah manusia mampu untuk mencari 

keseimbangan tersebut. Di sini justru konflik akan muncul, baik konflik 

yang berkaitan dengan dunia di luar dirinya maupun konflik yang 

berkaitan dengan dirinya sendiri. 

Siswantoro (2005: 29) menyatakan bahwa secara kategori, sastra 

berbeda dengan psikologi, sebab sastra berhubungan dengan dunia fiksi 

(drama, puisi, dan esai) yang diklasifikasikan ke dalam seni (art), 

sedangkan psikologi merujuk kepada studi ilmiah tentang perilaku 
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manusia dan proses mental. Meski berbeda, keduanya memiliki titik 

temu atau kesamaan, yakni keduanya berangkat dari manusia dan 

kehidupan sebagai sumber kajian. Berbicara tentang manusia, psikologi 

jelas terlibat erat karena psikologi mempelajari perilaku. Perilaku 

manusia tidak lepas dari aspek kehidupan yang membungkusnya dan 

mewarnai perilakunya. Psikologi sastra mempelajari fenomena, 

kejiwaan tertentu yang dialami oleh tokoh utama dalam karya sastra 

ketika merespon atau bereaksi terhadap diri dan lingkungannya. Dengan 

demikian, gejala kejiwaan dapat terungkap lewat perilaku tokoh dalam 

sebuah karya sastra. 

c. Teori Kepribadian Sigmund Freud 

Allport (dalam Suryabrata, 2005:2) menyatakan bahwa 

“Character is personality evaluated, and personality is character 

devaluated” beranggapan bahwa watak (character) dan kepribadian 

(personality) adalah satu dan sama, tetapi dipandang dari segi yang 

berlainan; kalau orang bermaksud hendak mengenakan norma-norma, 

jadi mengadakan penilaian, maka lebih tepat dipergunakan istilah 

“watak” dan kalau orang tidak memberikan penilaian, jadi 

menggambarkan apa adanya, maka dipakai istilah “kepribadian”. 

Freud (dalam Suryabrata, 2005: 121) menyatakan bahwa 

kesadaran hanya merupakan sebagian kecil saja dari seluruh kehidupan 

psikis, memisalkan psyche itu sebagai gunung es di tengah lautan, yang 

ada di atas permukaan air laut itu menggambarkan kesadaran, sedangkan 
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di bawah permukaan air laut yang merupakan bagian terbesar 

menggambarkan ketidaksadaran.  

Dalam analisis novel ini menggunakan teori kepribadian 

Sigmund Freud sebagai berikut. 

1) Struktur Kepribadian 

a) Das Es (the id) yaitu Aspek Biologis 

Freud (dalam Suryabrata, 2005: 125) menyatakan bahwa 

aspek biologis merupakan realitas psikis yang sebenar-benarnya 

(The true psychic reality), karena das Es itu merupakan dunia batin 

atau subjektif manusia, dan tidak mempunyai hubungan langsung 

dengan dunia objektif. Das Es berisikan hal-hal yang dibawa sejak 

lahir (unsur-unsur biologis), termasuk instink-instink, das Es 

merupakan “reservoir” energi psikis yang menggerakkan das Ich 

dan das Ueber Ich. Juga dapat difungsikan das Es ialah 

menghindari diri dari ketidakenakan dan mengejar keenakan; 

pedoman ini disebut prinsip kenikmatan atau prinsip keenakan 

(Lustprinzip, the pleasure principle). Untuk menghilangkan 

ketidakenakan dan mencapai kenikmatan itu das Es mempunyai 

dua cara (alat proses), sebagai berikut. 

(1) Reflek dan reaksi-reaksi otomatis, misalnya bersin, berkedip, 

dan sebagainya; 

(2) Proses Primer (primair Vorgang), misalnya orang lapar 

membayangkan makanan (wishfullfillment, wensvervulling). 
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b) Das Ich (the ego) yaitu Aspek Psikologis 

Freud (dalam Suryabrata, 2005: 126) menyatakan bahwa 

aspek ini adalah aspek psikologis kepribadian dan timbul karena 

kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia 

kenyataan (realitas). Berarti bahwa organisme harus dapat 

membedakan antara khayalan tentang sesuatu dan kenyataan 

tentang sesuatu. 

c) Das Ueber Ich (the super ego) yaitu Aspek Sosiologis 

Freud (dalam Suryabrata, 2005: 127) menyatakan bahwa 

Das Ueber Ich merupakan aspek sosiologi kepribadian, atau wakil 

dari masyarakat (nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat) 

sebagaimana ditafsirkan orang tua kepada anak-anaknya, yang 

dimasukkan (diajarkan) dengan berbagai perintah dan larangan. 

Das Ueber Ich merupakan kesempurnaan dari kesenangan. Oleh 

karena itu, das Ueber Ich dapat pula dianggap sebagai aspek moral 

kepribadian. Fungsi pokoknya ialah menentukan apakah sesuatu 

benar atau salah, pantas atau tidak, susila atau tidak, dan dengan 

demikian pribadi dapat bertindak sesuai dengan moral masyarakat. 

2) Dinamika Kepribadian 

Terkait dengan struktur kepribadian di atas, maka tindak 

lanjut dari aspek berikutnya. Freud (dalam Suryabrata, 2005: 128) 

menjelaskan bahwa dinamika kepribadian sangat terpengaruh oleh 

filsafat determinisme dan positivisme abad XIX dan menganggap 
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organisme manusia sebagai suatu komplek sistem energi, yang 

memperoleh energinya dari makanan serta mempergunakannya untuk 

bermacam-macam hal: sirkulasi, pernafasan, gerakan otot-otot, 

mengamati, mengingat, berfikir, dan sebagainya. 

Jembatan antara energi tubuh dengan kepribadian ialah das Es 

dengan instink-instinknya. 

a) Instink 

Freud (dalam Suryabrata, 2005: 129) menyatakan bahwa 

instink adalah sumber perangsang somatis dalam yang dibawa 

sejak lahir; keinginan adalah perangsang psikologis, sedangkan 

kebutuhan adalah perangsang jasmani. Jadi, suatu instink adalah 

sejumlah energi psikis; kumpulan dari semua instink-instink 

merupakan keseluruhan energi psikis yang dipergunakan oleh 

kepribadian. Instink ini dibagi  menjadi dua macam sebagai 

berikut. 

(1) Instink-instink hidup 

Freud (dalam Suryabrata, 2005: 131) menyatakan 

bahwa fungsi instink hidup ialah melayani maksud individu 

untuk tetap hidup dan memperpanjang ras. Bentuk-bentuk 

utama dari instink ini ialah instink-instink makan, minum, dan 

seksual. 

(2) Instink-instink mati 
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Freud (dalam Suryabrata, 2005: 132) menyatakan 

bahwa instink mati ini disebut juga instink merusak (destruktif). 

3) Kecemasan atau Ketakutan 

Terkait dengan dinamika kepribadian di atas, maka tindak 

lanjut dari aspek berikutnya. Freud (dalam Suryabrata, 2005: 138) 

menyatakan bahwa biasanya reaksi individu terhadap ancaman 

ketidaksenangan dan perusakan yang belum dihadapinya ialah 

menjadi cemas dan takut. Orang akan merasa terancam umumnya 

adalah orang yang penakut. Kalau das Ich mengontrol soal ini, orang 

lalu menjadi dikejar oleh kecemasan atau ketakutan. Adapun 

kecemasan yang sesuai dengan analisis novel ini adalah sebagai 

berikut. 

a) Kecemasan Realistis 

Freud (dalam Suryabrata, 2005: 139) menyatakan bahwa 

hal yang paling pokok dari ketiga kecemasan itu yakni kecemasan 

atau ketakutan realistis, atau takut akan bahaya-bahaya di dunia 

luar; kedua kecemasan yang lain diasalkan dari kecemasan realistis 

ini. 

b) Kecemasan Moral atau Perasaan Berdosa 

Freud (dalam Suryabrata, 2005: 139) menyatakan bahwa 

orang yang das Ueber Ich-nya berkembang baik cenderung untuk 

merasa berdosa apabila dia melakukan atau bahkan berpikir untuk 

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma moral. 
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Kecemasan moral ini juga mempunyai dasar dalam realitas karena 

di masa yang lampau orang telah mendapatkan hukuman sebagai 

akibat dari perbuatan yang melanggar kode moral dan mungkin 

akan mendapat hukuman lagi. 

4) Pertahanan (defense)  

Terkait dengan aspek kecemasan, maka tindak lanjut dari 

aspek di atas timbul pertahanan. Freud (dalam Suryabrata, 2005: 144-

146) menyatakan bahwa tekanan kecemasan ataupun ketakutan yang 

berlebih-lebihan, das Ich kadang-kadang terpaksa mengambil cara 

yang ekstrim untuk menghilangkan atau mereduksikan tegangan. 

Cara-cara demikian itu disebut mekanisme pertahanan. Adapun 

mekanisme yang sesuai dengan analisis novel ini adalah sebagai 

berikut. 

a) Represi (Repression) 

Represi adalah proses ego memakai kekuatan anticathaxes 

untuk menekan segala sesuatu (ide, instink, ingatan, dan fikiran) 

yang dapat menimbulkan kecemasan keluar dari kesadaran. 

b) Pembentukan Reaksi (Reaction Formation) 

Pembentukan reaksi adalah tindakan defensif dengan cara 

mengganti impuls atau perasaaan yang menimbulkan kecemasan 

dengan impuls atau perasaan lawan/ kebalikannya dalam 

kesadaran. 

c) Pembalikan (Revarsal) 
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Pembalikan adalah mengubah status ego dari aktif menjadi 

pasif, mengubah keinginan perasaan dari impuls yang 

menimbulkan kecemasan menjadi ke arah diri sendiri. 

d) Intelektualisasi (Intelektualization) 

Intelektualisasi adalah bagaimana ego menggunakan logika 

rasional untuk menerima kataksis objek sebagai realitas yang 

cocok dengan impuls asli. 

F. Kajian Penelitian yang Relevan 

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini akan dipaparkan beberapa 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

Penelitian Putranto, Eka Widyawan Cahya (UMS, 2004) dengan judul 

“Aspek Kepribadian Tokoh Raihana dalam Novel Pudarnya Pesona 

Cleopatra Karya Habiburrahman El Shirazy: Tinjauan Psikologi Sastra”. 

Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa secara psikologi tokoh Raihana 

dianalisis dengan menggunakan teori Sigmund Freud. Tokoh Raihana dilihat 

dari segi intrinsik mempunyai instink hidup dan mati. Dari segi distribusi dan 

pemakaian energi, tokoh Raihana mempunyai energi super ego lebih besar 

daripada energi yang diberikan ego. Tokoh Raihana mempunyai kecemasan 

dalam kehidupan yang dijalaninya. Tokoh Raihana mempunyai pertahanan 

yang lebih dominan kepada pertahanan, penolakan, dan pengingkaran. 

Penelitian Ike, Indarwati (UMS, 2007) dengan judul “Aspek 

Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel Geni Jora  Karya Abidah El 

Khalieqy: Tinjauan Psikologi Sastra”. Dalam skripsinya menyimpulkan, 
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bahwa tokoh Kejora dalam novel Geni Jora apabila dianalisis menggunakan 

tinjauan psikologi sastra tokoh Kejora berlandaskan teori kepribadian Heymas. 

Tokoh Kejora merupakan tokoh utama yang mempunyai tipe kepribadian 

flegmansis, sebagai pribadi yang berkerpibadian flegmansis, Kejora memiliki 

sikap dan perilaku tertentu antara lain: mampu menguasai emosi, cerdas, dan 

mandiri, suka membaca buku, optimis dalam bertindak, suka berpikir serta 

egois. 

Penelitian Handayani, Pipit (UMS, 2005) dengan judul “Konflik Batin 

Tokoh Utama dalam Novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari: 

Tinjauan Psikologi Sastra”. Dalam skripsinya menyimpulkan bahwa 

berdasarkan pendekatan psikologi sastra ditemukan konflik batin dalam tokoh 

utama. Konflik mendekat-menjauh, ketika Srintil dihadapkan pada dua pilihan 

yang satu memiliki motif positif (menyenangkan) yaitu menuruti 

keinginannya untuk tidak meronggeng lagi dan pilihan yang lain memiliki 

motif negatif (tidak menyenangkan) yaitu ia harus mengesampingkan 

keinginannya dan bersedia meronggeng demi kebaikan warga masyarakat 

Dukuh Paruh. Konflik mendekat-mendekat, ketika srintil harus memilih salah 

satu di antara dua laki-laki yaitu Rasus dan Bajus yang kedua-duanya disukai 

oleh Srintil. Konflik menjauh-menjauh, ketika Srintil, yaitu ia harus 

melakukan perzinahan atau kembali masuk dalam penjara. 

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, perbedaannya adalah terletak 

pada karakter yang diperankan oleh masing-masing tokoh dari segi 

kepribadian dan watak. Penelitian di atas mempunyai kesamaan yang dapat 
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digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian, kesamaan tersebut 

adalah sama-sama membahas sebuah novel yang diperankan oleh tokoh utama 

wanita yang mempunyai masalah psikologi dan semuanya menggunakan 

tinjauan yang sama pula, yaitu psikologi sastra. 

G. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif merupakan gambaran 

bagaimana setiap variabelnya dengan posisinya yang khusus akan dikaji dan 

dipahami keterkaitannya dengan variabel yang lain. 

Skema dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

H. Metode Penelitian 

Moeleong (2004: 4) menyatakan bahwa metode kualitatif digunakan 

karena beberapa pertimbangan. Pertama, menggunakan metode kualitatif 

lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini 

menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; 

dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan dengan 

Teori Struktural Sastra,  
Tema, Penokohan, Alur, dan Latar 

Pendekatan Psikologi Sastra, Aspek Kepribadian,  
Struktur Kepribadian, Dinamika Kepribadian, Kecemasan dan 
Ketakutan serta Pertahanan. 

 

Kesimpulan 

Novel Menebus Impian 
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banyak penajaman pengaruh bersama dan pola-pola nilai yang dihadapi. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

1. Jenis Penelitian 

Suryabrata (dalam Soejono 1999: 21-22) menyatakan bahwa 

penelitian deskriptif artinya untuk membuat pencandraan (deskripsi) 

mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian ini 

mendeskripsikan kata-kata, frasa, kalimat, dan wacana yang terdapat dalam 

novel Menebus Impian karya Abidah El Khalieqy. Jenis penelitian ini yaitu 

penelitian deskriptif. 

2. Objek Penelitian 

Sangidu (2004: 6) menyatakan bahwa objek penelitian sastra adalah 

pokok atau topik penelitian dapat berupa individu, benda, bahasa, karya 

sastra, budaya, perilaku, dan sebagainya. Objek penelitian ini adalah aspek 

kepribadian tokoh Nur dalam novel Menebus Impian karya Abidah El 

Khalieqy yang diterbitkan oleh penerbit Qalbiymedia Yogyakarta. 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Ratna (2009: 46) menyatakan bahwa data kualitatif secara 

keseluruhan memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya 

dalam bentuk deskripsi. Wujud data dalam penelitian ini berupa kata-

kata, frasa, kalimat dan wacana yang terdapat dalam novel Menebus 

Impian karya Abidah El Khalieqy yang diterbitkan oleh penerbit 

Qalbiymedia Yogyakarta. Data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. 
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b. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua 

seperti berikut. 

1) Sumber Data Primer 

Husein (1999: 4) menyatakan bahwa sumber data primer 

merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu 

atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner yang biasa dilakukan oleh penelitian. Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah novel Menebus Impian Karya Abidah El 

Khalieqy, yang diterbitkan oleh Qolbymedia, Mei 2010, xvi + 304 

hlm; 13,5 x 20 cm. 

2) Sumber Data Sekunder 

Husein (1999: 5) sumber data sekunder yaitu data yang telah 

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data 

primer atau oleh pihak lain. Adapun sumber data sekunder dalam 

penelitian ini, diantaranya Condro, komentar-komentar karya Abidah 

El Khalieqy “Menebus Impian” (www.cybersastra.com) diakses pada 

22 Januari 2011 pukul 19.30 WIB dan Puja, review-review karya 

Abidah El Khalieqy “Menebus Impian” (www.wanita-

muslimah.com) diakses pada 22 Januari 2011 pukul 19.50 WIB. 

4.  Teknik Pengumpulan Data 

Subroto (1992: 41-42) menyatakan bahwa teknik pustaka adalah 

teknik yang menggunakan sumber tertulis untuk memperoleh data. Teknik 
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simak dan teknik catat berarti peneliti sebagai instrumen kunci melakukan 

penyimakan secara cermat, terarah, dan teliti terhadap sumber data primer 

yakni sasaran peneliti yang berupa teks novel Menebus Impian karya 

Abidah El Khalieqy dalam memperoleh data yang diinginkan. Hasil 

penyimakan itu kemudian dicatat sebagai sumber data. Dalam data yang 

dicatat itu disertakan pula kode sumber datanya untuk mengecek ulang 

terhadap sumber data ketika diperlukan dalam rangka analisis data. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pustaka, simak, dan catat. 

5. Teknik Validitas Data 

Moleong (2004: 151) menyatakan bahwa teknik triangulasi data 

adalah keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. 

Dengan menggunakan data perbandingan antara data dari sumber data 

yang satu dengan sumber data yang lain sehingga keabsahan dan 

kebenaran data akan diuji oleh sumber data yang berbeda. Teknik validitas 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan penulis pembacaan model 

semiotik. Riffaterre (dalam Sangidu, 2004: 19) menyatakan bahwa 

pembacaan model semiotik, yaitu pembacaan heuristik dan hermeneutik. 

Pembacaan heuristik merupakan cara kerja yang dilakukan oleh pembaca 

dengan menginterpretasikan teks sastra secara referensial lewat tanda-
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tanda linguistik. Pradopo (dalam Sangidu, 2004: 19) menyatakan bahwa 

pembacaan heuristik juga dapat dilakukan secara struktural. Hermeneutik, 

bahasa Yunani, yang berarti menafsirkan atau menginterpretasikan. 

Pembacaan hermeneutik merupakan cara yang dilakukan oleh pembaca 

dengan bekerja secara terus menerus lewat pembacaan teks sastra secara 

bolak-balik dari awal sampai akhir. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik pembacaan heuristik dan hermeneutik. 

Adapun langkah awal dalam menganalisis novel Menebus Impian 

karya Abidah El Khalieqy dalam penelitian ini adalah dengan pembacaan 

awal. Menganalisis unsur intrinsik. Unsur-unsur struktur yang dianalisis 

dalam novel Menebus Impian meliputi tema, alur, penokohan, dan latar. 

Langkah kedua dengan pembacaan hermeneutik merupakan cara yang 

dilakukan oleh pembaca dengan bekerja secara terus menerus lewat 

pembacaan teks sastra secara bolak-balik dari awal sampai akhir. 

Tahap pertama analisis data dalam penelitian ini adalah pembacaan 

heuristik yaitu penulis menginterpretasikan teks novel Menebus Impian 

malalui tanda-tanda linguistik dan menemukan arti secara linguistik. 

Caranya yaitu membaca dengan cermat dan teliti tiap kata, kalimat, 

ataupun paragraf dalam novel guna analisis struktural. Selain itu, 

digunakan juga untuk menemukan aspek kepribadian yang dialami oleh 

Nur sebagai tokoh utama. Tahap kedua penulis melakukan pembacaan 

hermeneutik yakni dengan menafsirkan makna peristiwa atau kejadian-
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kejadian yang terdapat dalam teks novel Menebus Impian hingga dapat 

menemukan aspek kepribadian dalam cerita tersebut. 

I. SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian ini agar menjadi lengkap dan lebih sistematis maka yang 

diperlukan adalah sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang 

dipaparkan sebagai berikut. 

Bab I : Pendahuluan yang memuat antara lain latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Landasan 

teori yang memuat antara lain kajian teori, kajian penelitian yang 

relevan, dan kerangka pemikiran. Metode penelitian yang memuat 

antara lain tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, objek 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik validitas 

data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Biografi pengarang yang memuat antara lain riwayat hidup 

pengarang, latar belakang sosial budaya pengarang, hasil karya 

pengarang , dan ciri khas kesusastraannya. 

Bab III : Analisis struktural yang akan dibahas antara lain tema, alur, 

penokohan, dan latar. 

Bab IV : Inti dari penelitian yang membahas tentang aspek kepribadian tokoh 

Nur dalam novel Menebus Impian karya Abidah El Khalieqy dengan 

menggunakan tinjauan psikologi sastra.  

Bab V : Penutup merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan, saran, 

dan lampiran. 


