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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai hasil imajinatif, karya sastra berfungsi sebagai hiburan yang 

menyenangkan, karya sastra juga berguna menambah pengalaman batin bagi 

pembacanya. Membicarakan sastra yang bersifat imajinatif, berhadapan 

dengan tiga jenis genre sastra, yaitu prosa, puisi, dan drama. Prosa dalam 

pengertian kesastraan juga disebut fiksi, teks naratif, atau wacana naratif. 

Istilah fiksi dalam pengertian ini adalah cerita rekaan atau cerita khayalan. 

Hal itu disebabkan karena fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak 

menyaran pada kebenaran sejarah (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2000: 2). 

Sebagai sebuah karya imajiner, fiksi menawarkan berbagai 

permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan. Pengarang 

menghayati berbagai permasalahan tersebut dengan penuh kesungguhan yang 

diungkapkannya kembali melalui sarana fiksi sesuai dengan pandangannya. 

Salah satu jenis prosa adalah novel. Novel merupakan bagian dari karya fiksi 

yang memuat pengalaman manusia secara menyeluruh atau merupakan suatu 

terjemahan tentang perjalanan hidup yang bersentuhan dengan kehidupan 

manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa karya fiksi berupa novel adalah 

suatu potret realitas yang terwujud melalui bahasa yang estetis. Novel sebagai 

sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia, dunia yang berisi model 

kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, yang dibangun melalui berbagai 
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unsur intrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh, latar,sudut pandang, dan lain- 

lain. 

Novel sebagai bagian bentuk sastra, merupakan jagad realita yang di 

dalamnya terjadi peristiwa dan perilaku yang dialami dan dibuat manusia/ 

tokoh (Siswantoro, 2005:29). Pengarang dalam karyanya berusaha 

mengungkapkan sisi kepribadian manusia. Oleh sebab itu ada hubungan 

antara sastra dengan psikologi, namun hubungan sastra dengan psikologi 

bersifat tidak langsung. Sastra berhubungan dengan dunia fiksi, drama, puisi, 

esai yang diklasifikasikan ke dalam seni, sedangkan psikologi merujuk 

kepada studi ilmiah tentang perilaku manusia dan proses mental. Meskipun 

berbeda, keduanya memiliki titik temu atau kesamaan, yakni keduanya 

berangkat dari manusia dan kehidupan sebagai sumber kajian. 

Dalam kaitannya dengan sastra, psikologi merupakan ilmu bantu yang 

relevan karena proses pemahaman terhadap karya sastra dapat diambil ajaran-

ajaran dan kaidah psikologi. Hal ini didukung oleh pendapat Atmaja (1986: 

63) yang mengemukakan bahwa hubungan psikologi dan sastra adalah di satu 

pihak karya sastra dianggap sebagai hasil aktivitas dan ekspresi manusia di 

lain pihak psikologi dapat membantu seorang pengarang dalam memantulkan 

kepekaannya pada kenyataan, mempertajam kemampuan pengamatan dan 

memberi kesempatan untuk menjajagi pola yang belum terjamah. Jadi antara 

karya sastra dan psikologi terdapat hubungan timbal balik, hubungan itu 

bukanlah hubungan kausal yang sederhana namun merupakan hubungan yang 

dapat dipahami. 
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Menurut Wellek (1993:81) bahwa psikologi adalah ilmu yang 

membantu sastra dengan beberapa jalan. Seperti terlihat dalam kutipan ini, 

psikologi adalah ilmu yang memasuki bidang sastra lewat beberapa jalan, 

yaitu (1) pembahasan tentang proses penciptaan sastra, (2) pembahasan 

psikologi terhadap pengarangnya (baik sebagai suatu tipe maupun sebagai 

seorang pribadi), (3) pembicaraan tentang ajaran dan kaidah-kaidah psikologi 

yang dapat ditimba dari karya sastra, dan (4) pengaruh karya sastra terhadap 

pembacanya. 

Setiap tokoh yang ditampilkan pengarang dalam sebuah karya sastra 

adalah tokoh yang mempunyai jiwa dalam menghadapi masalah hidup dan 

kehidupannya. Tokoh dengan konflik-konflik batin merupakan terjemahan 

perjalanan manusia ketika mengalami dan bersentuhan dengan kenyataan, 

peristiwa-peristiwa dihadapi dengan memasuki ruang dan seluk-beluk nilai 

kehidupan personal. Citra, cita-cita dan perasaan batin yang diungkapkan 

pengarang melalui tokoh-tokohnya dapat  mewakili keinginan manusia akan 

kebenaran, nilai-nilai keagungan dan kritik terhadap kehidupan. 

Dari kenyataan di atas, psikologi sebagai ilmu yang mempelajari 

tingkah laku dan kehidupan psikis (jiwa) manusia dapat digunakan sebagai 

salah satu sarana dalam upaya pemahaman karya sastra. 

Novel adalah salah satu genre dari karya sastra, juga merupakan 

refleksi pemikiran menyangkut masalah sosial, budaya, politik, dan agama 

dari pengarang yang dikemas dengan artistik dan metaforis. Novel yang 
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dihasilkan pengarang merupakan hasil renungan yang sangat kontekstual 

dengan proses sejarah yang sedang terjadi pada waktu novel tersebut dicipta. 

Segi-segi yang menjadi sorotan pengarang novel, berkisar pada 

kondisi-kondisi sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat dan 

kaitannya dengan kepribadian. Pembaca diajak ke arah sikap mental dan tata 

nilai yang diharapkan pengarang. 

Novel Weton (Bukan Salah Hari) karya Dianing Widya Yudhistira 

mempunyai sisi kelebihan dari novel yang lainnya, yaitu membahas atau 

mengangkat tentang budaya Jawa berkaitan dengan hitung-hitungan hari atau 

weton. Pemilihan novel Weton sebagai bahan kajian, dilatarbelakangi oleh 

adanya keinginan untuk memahami aspek-aspek kepribadian tokoh Mukti 

sebagai bagian masalah yang diangkat pengarang melalui karyanya. Tokoh 

Mukti adalah seorang gadis remaja yang terjebak diantara kebudayaan Jawa 

yang membesarkannya dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan agama. 

Dalam novel Weton (Bukan Salah Hari) pengarang menyajikan bobot 

nilai yang mengandung nilai-nilai psikologi pembangun jiwa. Oleh karena itu, 

peneliti ingin meneliti aspek kepribadian tokoh utama (Mukti), dalam novel 

Weton (Bukan Salah Hari) menggunakan teori psikologi sastra. Analisis 

kepribadian Mukti akan dilakukan dengan menggunakan karakter atau watak 

yang diperagakan oleh tokoh Mukti. Watak adalah keseluruhan (totalitas) 

kemungkinan-kemungkinan yang bereaksi secara emosional seseorang yang 

terbentuk selama hidupnya untuk unsur-unsur dari alam (dasar keturunan, 
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faktor-faktor endogen) dan unsur-unsur luar (pendidikan dan pengalaman, 

faktor-faktor eksogen) (Surya Brata, 2005:21). 

Kelebihan yang dimiliki oleh pengarang (Dianing Widya Yudhistira) 

dalam penulisan novel Weton (Bukan Salah Hari) yaitu dari segi bahasanya 

yang “hidup” dalam menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa yang 

terdapat dalam cerita. Hal tersebut juga tampak dalam penggambaran 

karakter, penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahami oleh pembaca 

dalam menceritakan perasaan dan emosi masing-masing tokoh. Sehingga 

akan lebih menarik dan tepat jika novel Weton (Bukan Salah Hari) karya 

Dianing Widya Yudhistira dianalisis dari aspek kepribadian tokoh-tokoh yang 

ada dalam cerita dan ilmu psikologi sastra merupakan salah satu media yang 

tepat digunakan untuk menganalisis kepribadian tokoh-tokoh yang ada dalam 

novel Weton (Bukan Salah Hari). 

Psikologi sastra memberikan perhatian pada masalah yang berkaitan 

dengan unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional yang terkandung dalam 

sastra. Aspek-aspek kemanusiaan inilah yang merupakan objek utama 

psikologi sastra, sebab semata-mata 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 karya sastra. Kedua, dengan terlebih 

dahulu menentukan sebuah karya sastra sebagai objek penelitian, kemudian 

ditentukan teori-teori psikologi yang dianggap relevan untuk melakukan 

analisis (Ratna, 2004:344). 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melihat lebih dalam 

permasalahan-permasalahan mengenai kepribadian tokoh Mukti yang 

mempunyai kepribadian kuat, teguh, cerdas, mandiri, optimis dan 

penyemangat bagi orang-orang di sekitarnya. Penelitian aspek kepribadian 

dalam tokoh Mukti dalam novel Weton (Bukan Salah Hari) karya Dianing 

Widya Yudhistira akan dianalisis menggunakan psikologi sastra. Melalui 

ilmu bantu psikologi, diharapkan dapat lebih memahami kepribadian tokoh 

Mukti. 

 

B. Perumusan Masalah 

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal dan terarah, maka 

diperlukan perumusan masalah dalam sebuah penelitian. Adapun perumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana struktur yang membangun novel Weton (Bukan Salah Hari) 

karya Dianing Widya Yudhistira yang meliputi tema, penokohan, alur, dan 

latar? 

2. Bagaimana aspek kepribadian Cholirici tokoh Mukti dalam novel Weton 

(Bukan Salah Hari) dengan tinjauan psikologi sastra? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang baik haruslah memiliki tujuan yang baik dan jelas 

serta memiliki arah dan tujuan yang tepat. Adapun tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Mendeskripsikan dan menjelaskan struktur yang membangun novel Weton 

(Bukan Salah Hari) karya Dianing Widya Yudhistira. 

2. Mendeskripsikan dan menjelaskan aspek kepribadian Cholirici tokoh utama 

(Mukti) dalam novel Weton (Bukan Salah Hari) karya Dianing Widya 

Yudhistira dengan tinjauan psikologi sastra. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah harus memberikan manfaat secara teoretis 

maupun praktis, sehingga teruji kualitas penelitian yang dilakukan oleh 

seorang peneliti. Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu 

pengetahuan terutama dibidang bahasa dan sastra Indonesia, serta 

menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulisan khususnya kepada 

pembaca dan pecinta sastra. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengetahui aspek kepribadian tokoh utama (Mukti) yang ada dalam 

novel Weton (Bukan Salah Hari) dan peranan apa yang dibawakan 

dalam cerita. 

b. Dapat memahami karakter tokoh-tokoh yang ada dalam novel Weton 

(Bukan Salah Hari) dibaca oleh para pembacanya. 
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c. Sebagai motivasi dan referensi penelitian karya sastra Indonesia agar 

setelah peneliti melakukan penelitian ini muncul penelitian-penelitian 

baru sehingga dapat menumbhkan motivasi dalam kesusastraan. 

d. Pembaca diharapkan mampu menangkap maksud dan amanat yang 

disampaikan penulis dalam novel Weton (Bukan Salah Hari) karya 

Dianing Widya Yudhistira. 

 

E. Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian lain yang mempunyai kemiripan dengan 

penelitian ini diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Penelitian 

Siti Marifan (2003) dengan judul “Aspek Kepercayaan Diri Tokoh Utama 

dalam Novel Saraswati Si Gadis dalam Sunyi karya A.A. Navis: Tinjauan 

Psikologi Sastra”. Dalam skripsinya mengungkapkan aspek kepercayaan diri 

tokoh utama dengan menguraikan faktor-faktor keberanian tokoh utama, 

faktor pengharapan, faktor religis dan faktor ketidakadilan. 

 Koni Winarno (2005) yang berjudul “Aspek Kepribadian Tokoh 

Utama dalam Novel Gadis Tangsi karya Supanto Broto, Tinjauan Psikologi 

sastra”. Koni mengungkapkan bahwa sikap dan pribadi Tayi yang menonjol 

adalah keras, cerdas, supel, pemberani dan pandai bergaul. Tayi selalu 

berambisi dan berusaha untuk mencapai cita-citanya serta mempunyai 

dorongan emosi yang kuat sehingga menyimpang dari norma susila dan 

agama, selain itu dalam novel Gadis Tangsi ditemukan adanya tekad besar 

yang dimiliki Tayi untuk mengubah kehidupannya. Hal yang mendasar dalam 
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perubahan itu adalah keinginan menjadi manusia berbudaya dan ajakan putri 

Parasi yang membawanya ke Surakarta Hadiningrat untuk dicarikan jodoh 

untuk mendapat wahyu dari kalangan bangsawan Surakarta. 

Penelitian Hevi Nurhayati (2007) dengan judul “Aspek Kepribadian 

Tokoh Utama dalam Novel Midah “Simanis Bergigi Emas” karya Pramoedya 

Ananta Toeri: Tinjauan Psikologi Sastra”. Dalam skripsinya menyimpulkan 

bahwa tokoh Midah dalam novel Midah “Simanis Bergigi Emas” apabila 

dikaji menggunakan teori psikologi kepribadian yang dikemukakan oleh 

Sigmund Freud, maka tokoh Midah mempunyai tiga dasar kepribadian yaitu 

id (sebagai sifat dasar kepribadian), ego, dan superego. 

Penelitian Ike Indarwati (2007) dengan judul “Aspek Kepribadian 

Tokoh Utama dalam Novel Geni Jora karya Abidah El Halieqy: Tinjauan 

Psikologi Sastra”, dalam skripsinya menyimpulkan bahwa tokoh Kejora 

dalam Novel Geni Jora apabila dianalisis dengan menggunakan tinjauan 

psikologi sastra tokoh Kejora berlandaskan teori kepribadian Heymas maka, 

tokoh Kejora merupakan tokoh utama yang mempunyai tipe kepribadian 

Heymansis. Kejora memiliki sikap dan perilaku tertentu antara lain: mampu 

menguasai emosi, cerdas, dan mandiri, suka membaca buku, optimis dalam 

bertindak, suka berpikir serta egois. 

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, penelitian diatas mempunyai 

kesamaan yang bisa digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan penelitian, 

kesamaan tersebut adalah sama-sama membahas sebuah novel yang 

diperankan oleh tokoh wanita yang mempunyai masalah psikologi sastra. 
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Perbedaannya adalah terletak dalam karakter yang diperankan oleh masing-

masing tokoh dari segi kepribadian dan waktak serta aspek yang dianalisis 

dari beberapa penelitian sebelumnya mempunyai beberapa perbedaan, 

diantaranya adalah aspek citra wanita dengan kepribadian. Perbedaan novel 

Weton (Bukan Salah Hari) dengan novel lain yang digunakan peneliti lain 

adalah pada struktur yang membentuk masing-masing novel. 

 

F. Landasan Teori 

1. Pendekatan Strukturalisme 

Analisis struktural merupakan tahap awal dalam penelitian sastra yang 

penting dilakukan, tetapi bukan berarti analisis struktural merupakan 

jembatan untuk menganalisis makna yang terkandung dalam karya sastra. 

Oleh sebab itu peneliti jangan terjebak dalam analisis struktural sebaba tujuan 

utama dalam penelitian adalah mengkaji makna yang terdapat dalam karya 

sastra. 

Secara etimologis, struktur berasal dari kata struktura (Latin), yang 

berarti bentuk bangunan. Struktur dengan demikian menunjuk pada kata 

benda (Ratna,2007: 91). Secara definisi strukturalisme berarti paham 

mengenai unsur-unsur,yaitu struktur itu sendiri, dengan mekanisme antar 

hubungannya, di satu pihak antara hubungan unsur yang satu dengan yang 

unsur lainnya, di pihak yang lain antara unsur dengan totalitasnya (Ratna, 

2007: 91). Pengertian tersebut berarti bahwa adanya keterkaitan antar unsur 

satu dengan unsur yang lain yang tidak dapat terpisahkan dan memiliki 

keterkaitan satu sama lain. Strukturalisme memberikan perhatian terhadap 
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analisis unsur-unsur karya. Menurut Ratna (2007:93), unsur-unsur prosa 

diantaranya adalah tema, peristiwa atau kejadian, latar atau setting, 

penokohan atau perwatakan, alur atau plot, sudut pandang, dan gaya bahasa. 

Analisis karya sastra yang dalam hal ini fiksi, dapat dilakukan dengan 

mengidentifikasi, mengkaji dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan 

antarunsur intrinsik fiksi yang bersangkutan. Mula-mula didefinisikan dan 

dideskripsikan, misalnya bagaimana keadaan peristiwa-peristiwa, plot, tokoh 

dan penokohan, latar, sudut pandang, dan lain-lain. Setelah dicoba jelaskan 

bagaimana fungsi masing-masing unsur itu dalam menunjang makna 

keseluruhannya, dan bagaimana hubungan antarunsur itu sehingga secara 

bersama membentuk totalitas makna yang padu (Nurgiyantoro, 2000: 37). 

Struktur bukanlah suatu yang statis, tetapi merupakan suatu yang 

dinamis karena di dalamnya memiliki sifat transformasi. Karena itu, 

pengertian struktur tidak hanya terbatas pada struktur (structure) tetapi 

sekaligus mencakup pengertian proses menstruktur (structurant) (Peaget 

dalam Sangidu, 2004: 16). Dengan demikian, teori struktural adalah suatu 

disiplin yang memandang karya sastra sebagai suatu struktur yang terdiri atas 

beberapa unsur yang saling berkaitan anatara yang satu dengan yang lainnya. 

a. Tema 

Stanton (2007 : 36) mengemukakan bahwa tema merupakan aspek 

cerita yang sejajar dengan “ makna” dalam pengalaman manusia; suatu 

yang menjadikan suatu pengalaman yang diangkat. 

Kenny dalam Burhan (2007 : 67) mendiskripsikan tentang tema 

yaitu makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Namun, ada banyak 



 

12 

 

makna yang dikandung dan ditawarkan oleh cerita (novel) itu, maka 

masalah adalah, makna khusus yang mana yang dapat dinyatakakn sebagai 

tema itu. Atau, jika berbagai makna itu dianggap sebagai bagian-bagian 

tema, sub-sub atau tema tambahan, makna yang manakah dan 

bagaimanakah yang dianggap sebagai makna pokok sekaligus tema pokok 

dalam novel yang bersangkutan. 

Tema adalah ide, gagasan, pandangan hidup pengarang yang 

melatarbelakagi ciptaan karya sastra. Karena sastra merupakan refleksi 

kehidupan masyarakat, maka tema yang diungkapkan dalam karya sastra 

bisa sangat beragam, tema bisa persoalan moral, etika, agama, sosial 

budaya,teknologi,tradisi, yang terkait erat dengan masalah kehidupan. 

Namun, tema bisa berupa pandangan pengarang, ide atau keinginan 

pengarang dalam menyituasi persoalan yang muncul (Fananie, 2000 : 84). 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tema 

adalah ide atau gagasan pokok dalam sebuah karya sastra yang tergambar 

dari unsur-unsur yang membentuknya. Tema dapat dikemukakan dengan 

cara menyimpulkan keseluruhan cerita. 

b. Alur 

Dalam analisis cerita, plot sering diartikan sebagai keseluruhan 

rangkaian peristiwa yang terdapat dalam cerita Sundari (dalam Fananie, 

2000: 93). Luxemburg menyebutkan alur atau plot adalah konstruksi yang 

dibuat pembaca mengenai sebuah deretan peristiwa yang secara logis dan 
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kronologis saling berkaitan dan diakibatkan atau dialami oleh para pelaku 

Luxemburg (dalam Fananie, 2000 : 93). 

Dalam pengertian ini, elemen plot yang hanyalah didasarkan pada 

paparan mulainya peristiwa, berkembangnya peristiwa yang mengarah pada 

konflik yang memuncak, dan penyelesaian terhadap konflik. Dalam 

pembagian tersebut tampak bahwa rangkaian peristiwa yang membangun 

suatu plot merupakan suatu sekuen rangkaian peristiwa yang berkaitan oleh 

Aristoteles continuous diistilahkan  a sequence of beginning, middle, and end 

(Abrahams, dalam Fananie,2000 : 93). Burhan (2007 : 142) membagi plot 

menjadi lima tahapan yaitu. 

1. Tahap penyituasian 

Tahap penyituasian adalah tahap yang berisi pelukisan dan 

pengenalan situasi latar dan tokoh-tokoh cerita, tahap ini adalah tahap 

pembukaan cerita, dan pemberian informasi awal. Dan lain-lain yang 

terutama untuk melandasi cerita yang dikisahkan pada tahap berikutnya. 

2. Tahap pemunculan konflik 

Tahap pemunculan konflik adalah masalah-masalah dan peristiwa-

peristiwa yang menyulut terjadinya konflik mulai dimunculkan. 

3. Tahap pemunculan konflik 

Tahap peningkatan konflik adalah tahap dimana konflik yang telah 

di munculkan pada sebelumnya semakin berkembang dan semakin 

dikembangkan intensitasnya. 
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4. Tahap klimaks 

Tahap klimaks adalah tahap dimana konflik yang atau pertentagan-

pertentangan yang terjadi yang dilakukan dan atau ditimpakan kepada para 

tokoh cerita mencapai titik intensitas puncak. Klimaks sebuah cerita akan 

dialami oleh tokoh-tokoh utama yang berperan sebagai pelaku dan 

penderita sebagai penderita terjadinya konflik utama. 

5. Tahap penyelesaian 

Pada tahap ini, konflik yang mencapai klimaks diberi penyelesaian, 

konflik-konflik tambahan, jika ada juga diberi jalan keluar, cerita diakhiri 

(Tasrip dalam Nurgiyantoro, 2000 : 150). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulakan bahwa alur 

merupakan jalinan urutan peristiwa yang membentuk cerita, sehingga 

cerita dapat berjalan beruntun, dari awal sampai akhir, dan pesan-pasan 

pengarang dapat ditangkap oleh penbaca. Alur juga sebagai suatu jalur 

lewatnya rentetan perustiwa yang merupakan rangkaian berurutan yang 

berusaha memecahkan konflik di dalamnya. 

a. Penokohan 

Stanton, (2007 : 33) mengemukakan bahwa 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. 
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Istilah “tokoh” menunjukan pada orangnya, pelaku cerita, misalnya 

sebagai jawaban terhadap pertanyaan : “Siapa tokoh utama dalam novel 

itu?,” atau “Ada berapa orang jumlah pelaku dalam novel itu?,” dan 

sebagainya. Watak, perwatakan , dan karakter, menunjukan pada sikap dan 

sifat para tokoh seperti yang ditafsirkan oleh pembaca, lebih menunjuk 

pada kualitas pribadi seorang tokoh. Penokohan dan karakterisasi-

karakterisasi sering juga disamakan artinya dengan karakter dan 

perwatakan, menunjukan penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak 

tertentu dalam sebuah cerita atau seperti dikatakan (Jones dalam Burhan, 

19968 : 33), penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang 

seorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita (Burhan, 2007:  165). 

Penggunaan istilah “karakter” (character) sendiri dalam berbagai 

literature bahasa inggris menyaran pada dua pengertian berbeda, yaitu 

sebagai tokoh-tokoh cerita yang ditampilkan, dan sebaagai sikap, 

ketertarikan, keinginan, emosi, dan prinsip moral yang dimiliki tokoh-

tokoh tersebut (Stanton dalam Burhan, 2007 : 165). 

Dengan demikian character dapat berarti “pelaku cerita” dan dapat 

pula berarti “perwatakan”. Antara seorang tokoh dengan perwatakan yang 

memilikinya memang suatu kepaduan yang utuh. Penyebutan tokoh 

tertentu tak jarang langsung mengisyaratkan pada kita perwatakan yang 

dimilikinya. Hal itu terjadi terutama pada tokoh-tokoh cerita yang telah 

telah menjadi milik masyarakat, seperti Datuk Maringgih dengan sifat-sifat 
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jahatnya, Tini dengan keegoisannya, Hamlit dengan keragu-raguannya, 

dan sebagainya (Burhan, 2007 : 165). 

Tokoh-tokoh cerita dalam cerita fiksi dapat dibedakan kedalam 

beberapa jenis penamaan itu di lakukan. Berdasarkan perbedaan dari sudut 

pandang dan tinjauan seorang tokoh dapat saja dikategorikan kedalam 

beberapa jenis penamaan sekaligus, misalnya sebagai tokoh utama, 

prontagonis, berkembang, tipikal. (Burhan, 2007 : 176). 

Burhan, (2007 : 176) membagi kriteria tokoh menjadi beberapa 

bagian yaitu adanya tokoh utama dan tokoh tambahan, tokoh prontagonis 

dan antagonis, tokoh sederhana dan tokoh bulat, tokoh statis dan tokoh 

berkembang dan tokoh tipikal dan tokoh netral. 

b. Latar 

Berhadapan dengan sebuah karya fiksi, pada hakikatnya kita 

berhadapan dengan sebuah dunia dan kemungkinan sebuah dunia yang 

sudah dilengkapi dengan tokoh penghuni dan permasalahan. Namun, tentu 

saja, hal itu kurang lengkap sebab tokoh dengan berbagai pengalaman 

kehidupanya itu memerlukan ruang lingkup, tempat, dan waktu 

sebagaimana kehidupan manusia di dunia nyata. Dengan kata lain fiksi 

sebagai sebuah dunia, disamping membutuhkan tokoh, cerita, dan plot juga 

perlu latar. 

Stanton (2007 : 35) mengemukakan bahwa plot adalah lingkungan 

yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang berinteraksi 

dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. 
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Latar atau setting yang sering disebut juga sebagai landas tumpu, 

menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu dan lingkungan sosial 

atau tempat terjadinya peristiwa dimana peristiwa-peristiwa itu diceritakan 

(Abrams dalam Burhan, 2007 : 216). 

Latar memberikan pijakan cerita secara kongkret dan jelas. Hal ini 

penting untuk memberikan kesan realities kepada pembaca, menciptakan 

suasana tertentu yang seolah-olah sungguh-sungguh ada dan terjadi. 

Pembaca, dengan demikian, merasa dipermudah untuk  “mengoperasikan 

daya imajinasinya”. (Burhan, 2007 : 216). 

Burhan (2007 : 216) membagi latar yang terdapat dalam karya fiksi 

menjadi  

1. Latar Tempat 

Latar tempat adalah yang menyarankan pada lokasi terjadinya 

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang 

dipergunakan mungkin berupa tempat-tempat dengan nama-nama 

tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama jelas. 

Tempat-tempat yang bernama adalah tempat yang dapat dijumpai dalam 

dunia nyata( Burhan, 2007 : 227). 

2. Latar Waktu 

Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi (Burhan, 

2007 : 230). 

 



 

18 

 

3. Latar Sosial 

Latar sosial menyarankan pada hal-hal yang berhubungan denga 

perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan 

dalam karya fiksi. Tata cara kehidupan sosial masyaraklat mencakup 

berbagai masalah dalam lingkup yang cukup kompleks. Ia bisa berupa 

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

berpikir dan bersikap, dan lain-lain yang tergolong dalam latar spiritual. 

Disamping itu, latar sosial juga berhubungan dengan status sosial tokoh 

yang bersangkutan, misalnya rendah, menengah, dan atas (Burhan, 

2007 : 234). 

Dengan demikian pada dasarnya analisis struktural bertujuan 

memaparkan secara cermat fungsi dan keterkaitan antara berbagai unsur 

karya sastra yang secara bersama menghasilkan sebuah keseluruhan 

alisis struktural tidak cukup dilakukan dengan hanya sekedar mendata 

unsur tertentu sebuah karya fiksi. Namun yang lebih penting adalah 

menunjukkan bagaimana hubungan antarunsur itu, dan sumbangan apa 

yang diberikan terhadap tujuan estetik dan makna keseluruhan yang 

akan dicapai. 

 

2. Pendekatan Psikologi Sastra  

Bimo Walgito (dalam Fananie, 2000 : 177) mengemukakan psikologi 

adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang objek studinya adalah 

manusia karena perkataan psyche atau psicho mengandung pengertian jiwa 
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“jiwa”. Dengan  demikian, psikologi mengandung makna “ilmu pengetahuan 

tentang jiwa”. 

Psikologi sastra memberikan perhatian pada masalah yang berkaitan 

dengan unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional yang terkandung dalam  

sastra. Aspke-aspek kemanusiaan inilah yang merupakan objek utama 

psikologi sastra sebab semata-mata dalam  diri manusia itulah aspek kejiwaan 

dicangkokan dan diinvestasikan. Penelitian psikologi sastra dilakukan  

melalui dua cara. Pertama, melalui pemahaman teori-teori psikologi 

kemudian diadakan  analisis tehadap 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 (Ratna, 2004 : 344).  

Sastra psikologi mempunyai fungsional yang sama berguna untuk 

mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. Perbedaannya gejala dan diri 

manusia dalam saatra adalah imajiner, sedangkan dalam psikologi adalah 

manusia-manusia riil (nyata). Keduanya bisa saling melengkapi dan mengiisi 

untuk memperoleh pemaknaan yang mendalam terhadap kejiwaan manusia. 

Pengetahuan psikologi dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam menelusuri 

sebuah karya sastra secara tuntas (Wellek dan Werren, dalam Fannie, 2000 : 

90). 

Psikologi sebagai ilmu jiwa yang menekankan perhatian studinya 

pada manusia terutama pada perilaku manusia (human behavior or action). 

Hal ini dapat dipahami karena perilaku merupakan fenomena yang dapat 
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diamati dan tidak abstrak. Sedangkan jiwa merupakan sisi dalam (inner side) 

manusia yang tidak teramati tetapi menampakkannya, tercermati dan 

tertangkap oleh indra, yaitu lewat perilaku (Siswantoro, 2005: 26). Psikologi 

sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan 

(Endraswara, 2003: 96). Psikologi sastra mengenal karya sastra sebagai 

pantulan kejiwaan, pengarang akan menangkap gejala kejiwaan itu kemudian 

diolah ke dalam teks dan dilengkapi dengan kejiwaannya. Proyeksi 

pengalaman sendiri dan pengalaman hidup di sekitar pengarang akan 

terproyeksi secara imajiner ke dalam teks sastra. 

Tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang 

terkandung dalam suatu karya (Endraswara, 2008: 11). Pada dasarnya 

psikologi sastra memberikan perhatian dalam kaitannya dengan unsur-unsur 

kejiwaan tokoh fiksional yang terkandung dalam karya. Psikologi sastra 

memiliki peranan penting dalam pemahaman sastra. Menurut Semi (dalam 

Endraswara, 2008: 12) ada beberapa kelebihan penggunaan psikologi sastra 

yaitu (1) sangat sesuai untuk mengkaji secara mendalam aspek perwatakan, 

(2) dengan pendekatan ini dapat memberikan umpan balik kepada penulis 

tentang permasalahan perwatakan yang dikembangkannya, dan (3) sangat 

membantu dalam menganalisis karya sastra dan dapat membantu pembaca 

dalam memahami karya sastra. Dari fungsi-fungsi tersebut, dapat 

diketengahkan bahwa daya tarik psikologi sastra adalah pada masalah 

manusia yang melukiskan potret jiwa. Tidak hanya jiwa sendiri yang muncul 

dalam sastra, tetapi juga bisa mewakili jiwa orang lain. Setiap pengarang 
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sering menambahkan pengalaman diri dalam karyanya. Namun, pengalaman 

kejiwaan pribadi itu sering kali dialami orang lain pula. Kondisi ini 

merupakan daya tarik penelitian psikologi sastra.  

Psikologi sastra dalam penelitian berjudul ”Aspek Kepribadian Tokoh 

Mukti dalam Novel Weton (Bukan Salah Hari) Karya Dianing Widya 

Yudhistira: Pendekatan Psikologi Sastra”, dengan cara menelaah sastra yang 

akan ditekankan pada aspek psikologi yang ada dalam karya sastra. Psikologi 

dalam karya sastra ditekankan pada penokohan, karena erat kaitannya dengan 

psikologi dan kejiwaan manusia. Selanjutnya dalam mempelajari dan 

menjelaskan perilaku tokoh tersebut dengan kajian psikolgi kepribadian. 

 

3. Teori Kepribadian  

Teori psikologi kepribadian bersifat diskriptif dalam wujud 

pengambaran tingkah laku secara sistematis dan mudah difahami (Alwisol, 

2007 : 1). Kepribadian adalah ranah kajian psikologi, pemahaman tingkah 

laku, fikiran, perasaaan kegiatan mansuia memakai sistematik metode dan 

rasional disiplin ilmu yang lain seperti ilmu ekonommi biologi atau sejarah 

bukan teori psikologi keperibadian. Teori psikologi kepribadian itu 

mempelajari individu secara spesifik. Analisis terhadap selain individu 

(misalnya kelompok, bangsa binatang atau mesin) berarti memandang mereka 

sebagai individu, bukan sebaliknya (Awisol, 2007:2). 

Kata kepribadian berasal dari kata personality (Inggris) yang berasal 

dari kata persona (Latin) yang berarti kedok/ topeng, yaitu tutup muka yang 
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sering dipakai oleh pemain panggung yang dimaksudkan untuk 

menggambarkan perilaku, watak pribadi seseorang (Sujanto, 1991: 10). 

Koentjaraningrat (dalam Sobur, 2003: 301) menyebut kepribadian atau 

personality sebagai susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan 

keberadaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap individu manusia. 

Definisi tentang kepribadian tersebut, diakuinya sendiri, sangat kasar sifatnya, 

dan tidak banyak berbeda dengan arti yang diberikan pada konsep itu dalam 

bahasa sehari hari. 

Heymans (1857-1930), seorang ahli psikologi berkebangsaan 

Belanda, mencoba membuat pembagian kepribadian manusia berdasarkan 

sifat psikis yang menurut pendapatnya, merupakan sifat-sifat pokok dari jiwa 

manusia (Sobur,2003: 316). Heymans bependapat, bahwa manusia itu sangat 

berlain-lainan kepribadiannya, dan tipe-tipe kepribadian itu bukan main 

banyak macamnya(Suryabrata, 1993: 83). Dijelaskan lagi bahwa secara garis 

besar tokoh dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam kualitas kejiwaan, 

yaitu. 

1) Emosinalitas  

Yaitu mudah atau tidaknya perasaan orang terpengaruh oleh kesankesan. 

Pada dasarnya semua orang kecakapan ini, yaitu kecakapan untuk 

menghayati sesuatu perasaan karena pengaruh sesuatu kesan. 

2) Proses Pengiring  

Yaitu banyak sedikitnya pengaruh kesan-kesan terhadap kesadaran setelah 

kesan-kesan itu sendiri tidak lagi ada dalam kesadaran. 
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3) Aktivitas  

Adapun yang dimaksud dengan aktivitas di sini yaitu, banyak sedikitnya 

orang menyatakan diri, menjelmakan perasaan perasaannya dan pikiran-

pikirannya dalam tindakan yang spontan. 

Berdasarkan tiga macam kualitas kejiwaan di atas, selanjutnya Gerart 

Heymans (dalam Sobur, 2003: 317) membagi tipe kepribadian manusia, 

berdasarkan kuat lemahnya ketiga unsur tersebut di atas dalam diri setiap 

orang, menjadi tujuh tipe, seperti berikut: 

a. Gapasioneerden (orang hebat): orang yang aktif dan emosional serta fungsi 

sekunder yang kuat. Orang ini selalu bersikap keras, emosional, gila kuasa, 

egois, dan suka mengancam. Mereka adalah patriot yang baik, memiliki rasa 

kekeluargaan yang kuat, dan suka menolong orang lemah. 

b. Cholerici (pemberani): orang yang aktif dan emosional, tetapi fungsi 

sekundernya lemah. Orang ini lincah, rajin bekerja, periang, pemberani, 

optimis, suka pada hal-hal yang faktual. Mereka suka kemewahan, 

pemboros, dan sering bertindak ceroboh tanpa berpikir panjang. 

c. Sentimentil (orang perayu): orang yang tidak aktif, emosional, sering 

implusif (menurutkan kata hati), pintar bicara sehingga mudah 

mempengaruhi orang lain, senang terhadap kehidupan alam, dan 

menjauhkan diri dari kebisingan dan keramaian. 

d. Nerveuzen (orang penggugup): orang yang tidak aktif dan fungsi 

sekundernya lemah, tetapi emosinya kuat. Orang-orang tipe ini sifatnya 

emosional (mudah naik darah, tetapi cepat mendingin), suka memprotes, 
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mengancam orang lain, tidak sabar, tidak mau berpikir panjang, agresif, 

tetapi tidak pendendam. 

e. Flegmaticiti (orang tenang): orang yang tidak aktif dan fungsi sekundernya 

kuat. Orang-orang tipe ini selalu bersikap tenang, sabar, tekun bekerja 

secara teratur, tidak lekas putus asa, berbicara singkat, tetapi mantab. 

Mereka berpandangan luas, berbakat matematika, senang membaca, dan 

memiliki ingatan baik. Orang tipe ini rajin dan cekatan serta mampu berdiri 

sendiri tanpa banyak bantuan orang lain. 

f. Sanguinici (orang kekanak – kanakan): orang yang tidak aktif, tidak 

emosional, tetapi fungsi sekudernya kuat. Orang ini, antara lain, sukar 

mengambil keputusan, kurang berani/ ragu-ragu bertindak, pemurung, 

pendiam, suka menyendiri, berpegang teguh pada pendiriannya, pendendam, 

tidak gila hormat dan kuasa, dan dalam bidang politik selalu berpandangan 

konservatif. 

g. Amorfem (orang tak berbentuk): orang yang tidak aktif, tidak emosional, 

dan fungsi sekundernya lemah. Sifat-sifat tipe orang ini, antara lain, 

intelektualnya kurang, picik, tidak praktis, selalu membeo, cenggung, dan 

ingatannya buruk. Mereka termasuk orang perisau, peminum, pemboros, 

dan cenderung membiarkan dirinya dibimbing dan dikuasai orang lain. 

Dalam penelitian ini, saya menggunakan teori kepribadian Heymans untuk 

meneliti aspek kepribadian tokoh Mukti dalam novel Weton (Bukan Salah 

Hari) karya Dianing Widya Yudhistira. 
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G. Metode Penelitian  

Setiap penelitian tidak terlepas dari metode. Metode penelitian adalah 

cara berpikir dengan menggunakan langkah-langkah sistematis dalam 

penelitian. Metode penelitian tidak bisa diterapkan untuk pembahasan semua 

objek, metode penelitian harus disesuaikan dengan objek penelitian.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Menurut Bagdan dan Tailor (dalam Moeleong, 2005: 4), metode kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.  

1. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah aspek kepribadian tokoh Mukti dalam 

novel Weton (Bukan Salah Hari) karya Dianing Widya Yudhistira yang 

diterbitkan oleh PT. Grasindo, Jakarta. 2009.  

2. Sumber Data  

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder, sumber data primer merupakan sumber 

data umum (Siswantoro, 2004: 140). Sumber data ini adalah novel Weton 

(Bukan Salah Hari) karya Dianing Widya Yudhistira yang diterbitkan 

oleh PT. Grasindo, Jakarta. 2009. 

Sumber sekunder merupakan sumber data kedua (Siswantoro, 

2004:140). Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data 

yang bersumber dari beberapa sumber selain sumber data primer atau 
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acuan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek 

penelitian.  

 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik kepustakaan yaitu yang digunakan dalam penelitian sejenis, 

dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau 

variabel yang berupa catatan transkrip, gambar dan data-data yang bukan 

angka-angka.  

 

4. Teknik Analisis Data  

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

membaca heuristik dan hermenuistik. Menurut Riffeterie (dalam 

Sangidu, 2004:19), pembacaan heuristik merupakan cara kerja yang 

dilaksanakan oleh pembaca dengan menginterpretasikan teks sastra 

secara referensial lewat tanda-tanda linguistik. Menurut Pradopo (dalam 

Sangidu, 2004: 19) pembacaan heuristik juga dapat dilakukan secara 

struktutal. Pembacaan ini berasumsi bahwa bahasa bersifat referensial 

artinya bahasa harus di hubungkan dengan hal-hal nyata.  

Menurut Riffaterie dan Culler (dalam Singadu, 2004: 19) 

pembacaan hermeneutik atau retroaktif merupakan kelanjutan dari 

pembacaan heuristik untukmencari makna (meaning of meaning) atau 

(significance). Metode ini merupakan cara kerja yang dilakukan oleh 
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pembaca dengan bekerja secara terus menerus lewat pembacaan teks 

sastra secara bolak-balik dari awal sampai akhir. 

Adapun langkah awal dalam menganalisis novel Weton (Bukan 

Salah Hari) karya Dianing Widya Yudhistira dalam penelitian ini adalah 

dengan pembacaan awal. Menganalisis unsur instrinsik. Unsur-unsur 

yang dianalisis dalam novel Weton (Bukan Salah Hari) meliputi tema, 

alur, penokohan dan latar. Langkah kedua dengan pembacaan 

hermenutik, yaitu peneliti bekerja secara terus menerus lewat pembacaan 

teks sastra bolak-balik dari awal sampai akhir untuk mengungkapkan 

aspek kepribadian pada tokoh utama novel Weton (Bukan Salah Hari) 

karya Dianing Widya Yudhistira.  

 

H. Sistem Penulisan 

Sistematika penulisan ditentukan agar dapat memperoleh gambaran yang jelas 

dan menyeluruh. Adapun sistemnya adalah sebagai berikut : 

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

rumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II : biografi pengarang yang memuat antara lain riwayat hidup 

pengarang, latar belakang sosial budaya pengarang, ciri khas 

kesusastraannya dan hasil karya pengarang. 

Bab III : analisis struktur yang akan dibahas antara lain tema, alur, 

penokohan dan latar. 
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Bab IV : merupakan inti dari penelitian yang membahas tentang aspek 

mental tokoh utama dalam novel Weton (Bukan Salah Hari) karya Dianing 

Widya Yudhistira dengan menggunakan tinjauan psikologi sastra. 

Bab V : penutup merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan 

saran. 

 

 

 

 


