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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra merupakan hasil karya seseorang yang diekspresikan melalui 

tulisan yang indah sehingga karya yang dinikmati mempunyai nilai estetis 

dan dapat menarik para pembaca untuk menikmatinya. Karya sastra lahir di 

tengah-tengah masyarakat sebagai hasil dari imajinasi pengarang serta 

refleksi terhadap gejala-gejala sosial di sekitarnya (Pradopo, 2003: 61). Oleh 

karena itu, kehadiran karya sastra merupakan bagian dari kehidupan 

masyarakat. 

Penelitian terhadap karya sastra penting dilakukan untuk mengetahui 

relevansi karya sastra dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Nilai-

nilai yang terkandung dalam karya sastra pada dasarnya mencerminkan  

realitas sosial yang memberikan pengaruh terhadap masyarakatnya. Karya 

sastra dapat dijadikan medium untuk mengetahui realitas sosial yang diolah 

secara kreatif  oleh pengarang. Salah satu karya sastra adalah novel. Sebagai 

sebuah karya sastra, novel merupakan karya imajinatif yang dilandasi 

kesadaran dan tanggung jawab dari segi kreativitas sebagai karya seni 

(Nurgiantoro, 2000: 3). 

Kejadian yang terdapat dalam karya sastra akan lebih hidup dengan 

adanya tokoh-tokoh sebagai peran watak. Melalui tingkah laku tokoh-tokoh 

yang ditampilkan inilah, seorang pengarang dapat menggambarkan kehidupan 
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manusia mengenai persoalan-persoalan yang terjadi dalam diri sendiri 

ataupun orang lain. Seorang pengarang memegang peranan penting dalam 

penciptaan tingkah laku tokoh yang digambarkan dalam karya sastra. 

Penelitian ini akan membahas struktur pembangun novel. Analisis 

struktur pembangun digunakan untuk memaparkan keterjalinan  berbagai 

unsur yang membentuk makna dalam sebuah karya sastra seperti novel. 

Analisis struktural sangat  penting dilakukan dalam sebuah karya sastra untuk 

mengetahui unsur-unsur yang membentuknya. Unsur-unsur itu saling 

membangun dan membentuk kesatuan yang indah sehingga dapat 

menyampaikan makna terhadap pembaca. Analisis struktural sastra 

merupakan  analisis yang digunakan pada unsur  pembangun karya sastra itu 

sendiri. Aspek pembangun sastra itu meliputi, tema, latar, dan penokohan. 

Kesemua unsur tadi memiliki keterkaitan yang saling membangun dalam  

sebuah karya sastra sehingga perlu dianalisis. Selain analisis struktur 

pembangun, dalam penelitian ini juga dilakukan analisis perilaku abnormal 

tokoh Nedena dalam novel Dadaisme karya Dewi Sartika yang diterbitkan di 

Indonesia pada tahun 2004. Novel ini berisi dua puluh satu judul cerita, ada 

beberapa judul cerita yang yang sangat menarik perhatian pembaca. Ceritanya 

hidup dan tidak membosankan karena tokoh yang terdapat dalam novel ini 

mengalami perilaku yang menyimpang atau tidak normal layaknya manusia 

pada umumnya yang disebut dengan skizofrenia. 

Adapun alasan diangkatnya perilaku abnormal tokoh Nedena dalam 

novel Dadaisme ini sebagai bahan kajian karena dalam novel ini diceritakan 
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seorang sosok Nedena sebagai tokoh dalam cerita yang mengalami perilaku 

yang menyimpang seperti membakar ibunya sendiri. Tokoh Nedena dalam 

novel ini juga sering mengalami halusinasi. Watak yang dimiliki para pelaku 

dalam cerita ini merupakan gambaran watak manusia dalam kehidupan nyata. 

Pengarang seolah ingin mengungkapkan bahwa perilaku tokoh yang ada 

dalam novel mendominasi masalah kejiwaan. Pengarang berhasil membawa 

pembaca tertarik terhadap cerita sehingga pembaca dibuat penasaran untuk 

mengikuti alur cerita sampai selesai. Tokoh dalam novel ini dapat diketahui 

melalui tingkah laku abnormalnya tidak secara langsung, tetapi dengan 

memahaminya melalui cara bicara, tindakan-tindakan, dan reaksi tokoh 

terhadap suatu peristiwa. 

Secara rinci alasan dipilihnya novel Dadaisme sebagai bahan kajian 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Tokoh yang terdapat novel Dadaisme menarik untuk diteliti dengan 

menggunakan tinjauan psikologis sastra. Hal tersebut dapat  dilihat 

dari jalan cerita tokoh yang memiliki perilaku abnormal. 

b. Pengarang menampilkan permasalahan yang sangat kompleks dalam 

novel. Permasalahan ini dapat dilihat pada perilaku menyimpang yang 

dialami tokoh Nedena. 

c. Sepengetahuan peneliti, novel Dadaisme belum pernah dianalisis 

secara khusus dengan pendekatan psikologi sastra, terutama yang 

berkaitan dengan perilaku abnormal. 
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Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti ingin menganalisis novel  

Dadaisme karya Dewi Sartika dengan judul “Perilaku Abnormal tokoh 

Nedena dalam Novel Dadaisme Karya Dewi Sartika: Tinjauan Psikologi 

Sastra” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian tidak keluar dari 

rencana yang ditetapkan sebelumnya sehingga penelitian akan terfokus pada 

masalah pokok yang telah ditentukan. Dalam kajian ini, pembatasan 

masalahnya adalah pada analisis struktur novel dan perilaku abnormal tokoh 

Nedena dalam novel Dadaisme karya Dewi Sartika. Dilihat dari perilaku 

tokoh yang menyimpang dan tidak sewajarnya. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah maka perumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut. 

a. Bagaimana struktur novel Dadaisme? 

b. Perilaku abnormal apakah yang dihadapi tokoh Nedena dalam novel 

Dadaisme? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan  masalah di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 
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a. Mendeskripsikan struktur novel Dadaisme karya Dewi Sartika. 

b. Mendeskripsikan perilaku abnormal tokoh Nedena dalam novel 

Dadaisme karya Dewi Sartika ditinjau dari segi psikologi sastra. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara praktis maupun teoritis.  

a. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu 

pengetahuan terutama di bidang bahasa dan sastra Indonesia dalam 

mengapresiasi sebuah karya sastra dalam bentuk novel. 

 

b. Manfaat Teoritis. 

1) Bagi penulis, dapat menjadi bahan latihan dalam menganalisis 

karya sastra khususnya novel. 

2) Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mengenai studi analisis terhadap sastra terutama dalam bidang 

penelitian novel yang memanfaatkan teori psikologi sastra. 

 

F. Penelitian yang Relevan 

Suatu penelitian dapat mengacu pada penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam 

melakukan penelitian. Oleh sebab itu, penelitian terdahulu sangat penting 
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untuk diketahui relevansinya dengan penelitian yang dilakukan ini, di 

antaranya skripsi Ari Astuti (UNS, 2005) yang berjudul “Perilaku Abnormal 

dalam Novel Pintu Terlarang Karya Sekar Ayu Asmara: Pendekatan 

Psikologis. Di dalam novel Pintu Terlarang ada beberapa perilaku yang 

digolongkan ke dalam neurotik, yaitu pobia, distres, perilaku sosial detektif, 

kecemasan riil dan kecemasan neurotik. Sementara yang tergolong ke dalam 

psikotik, yaitu psikotik fungsional. Faktor-faktor penyebab timbulnya 

perilaku abnormal dalam novel Pintu Terlarang antara lain genetik atau 

keturunan, faktor lingkungan, dan faktor dari dalam dirinya sendiri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Endah Kurniawati (UMS, 2005) dengan 

judul skripsi ”Analisis Tingkah Laku Ken Ratri dalam Novel Merpati Biru 

Karya Achmad Munif: Tinjauan Psikologi Sastra”. Hasil penelitian ini 

menggambarkan tokoh sentral yang diperankan Ken Ratri, yakni mahasiswi 

yang terjebak menjadi pelacur. Hasil analisis menyatakan bahwa sebenarnya 

sifat dan tingkah lakunya yang melanggar norma disebabkan oleh kebutuhan 

yang mendesak, alur perkembangan modernitas dan faktor masa lalu. 

Penelitian Nawang Yuanti (UMS, 2007) yang berjudul “ Tingkah Laku 

Abnormal Tokoh Santo dalam Novel Tulalit Karya Putu Wijaya: Tinjauan 

Psikologi Sastra”. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkah laku abnormal 

tokoh Santo yaitu skizophrenia paranoid, tingkah laku abnormal yang 

meliputi delusi (kejar, kebebasan dan pengaruh), halusinasi (halusinansi yang 

dibuntuti oleh seseorang yang akan mengancam nyawanya, halusinasi 

mendapat telegram dari mertuanya, halusinasi bahwa mertuanya meninggal 
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dunia dan berbagai halusinasi yang dialami). Faktor yang menyebabkan 

tingkah laku abnormal Santo adalah faktor sosial dan faktor psikologis.  

Penelitian-penelitian tersebut menjadi bacaan pendukung bagi peneliti 

terkait dengan objek penelitian. Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sumber data primer yang 

digunakan yaitu novel Dadaisme karya Dewi Sartika. Selain itu, pada 

penelitian Endah Kurniawati hanya mengkaji tingkah laku dari tokoh Ken 

Ratri saja. 

Persamaan analisis tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengkaji permasalahan perilaku abnormal dan pendekatan yang digunakan 

sama yaitu psikologi sastra.  

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian terdahulu, dapat dilihat 

bahwa keaslian penelitian dengan judul “Perilaku Abnormal Tokoh Nedena 

dalam Novel Dadaisme Karya Dewi Sartika Tinjauan Psikologi Sastra” dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

G. Kajian Teori  

1. Pendekatan Psikologi Sastra 

Psikologi sastra merupakan ilmu yang mempelajari masalah 

kejiwaan yang dialami oleh tokoh yang terdapat dalam karya sastra. 

Psikologi sastra memberikan perhatian pada masalah yang berkaitan 

dengan unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional yang terdapat 

dalam karya sastra. Penelitian psikologi sastra dilakukan dengan dua 
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cara. Pertama, melalui pemahaman teori-teori psikologi kemudian 

diadakan analisis terhadap suatu karya. 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).  

Pada dasarnya psikologi sastra memberikan perhatian pada 

masalah yang kedua, yaitu pembicaraan dalam kaitannya dengan 

unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional yang terkandung dalam 

karya. Pada umumnya, aspek-aspek kemanusiaan inilah yang 

merupakan objek utama psikologi sastra, sebab semata-mata dalam 

diri manusia itulah, sebagai tokoh-tokoh, aspek kejiwaan 

dicangkokkan dan diinvestasikan. Dalam analisis, pada umumnya 

yang menjadi adalah tokoh utama, tokoh kedua, tokoh ketiga, dan 

seterusnya (Ratna, 2004: 343). 

Sebagai disiplin ilmu, psikologi sastra dibedakan menjadi tiga 

pendekatan, yaitu (1) pendekatan ekspresif, yaitu kajian aspek 

psikologi penulis dalam proses kreativitas yang terproyeksi lewat 

karya sastra, (2) pendekatan tekstual yaitu mengkaji aspek psikologi 

sang tokoh dalam sebuah karya sastra, (3) pendekatan reseptif 

pragmatik yang mengkaji aspek psikologi pembaca yang terbentuk 

setelah melakukan dialog dengan karya sastra yang dinikmatinya serta 

proses kreatif yang ditempuh dalam menghayati teks (Endraswara, 

2003: 97). Analisis novel Dadaisme dengan tinjauan psikologi sastra 
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menggunakan pendekatan tekstual, yaitu mengkaji aspek psikologi 

tokoh-tokoh dalam sebuah karya sastra. Dalam hal ini, karya sastra 

merupakan gambaran kejiwaan manusia yang menciptakan karya 

sastra itu sendiri.  

Sesuai dengan hakikatnya, karya sastra memberikan pemahaman 

terhadap masyarakat secara tidak langsung melalui pemahaman 

terhadap tokoh-tokohnya, misalnya masyarakat dapaat memahami 

perubahan, kontradiksi, dan penyimpangan-penyimpangan lain yang 

terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan 

kejiwaan (Ratna, 2004: 342). Pada novel Dadaisme akan dianalisis 

mengenai perilaku abnormal yang dialami tokoh Nedena. Perilaku 

abnormal merupakan suatu bentuk respon yang tidak diharapkan 

terjadi. Contohnya, seorang tiba-tiba menjadi cemas (misalnya 

ditunjukkan dengan berkeringat dan gemetar). Perilaku abnormal 

ditentukan dengan mempertimbangkan konteks sosial tempat perilaku 

tersebut terjadi. Jika perilaku sesuai dengan norma masyarakat, berarti 

normal. Sebaliknya jika bertentangan dengan norma yang berlaku, 

berarti abnormal. Perilaku dianggap abnormal jika hal itu 

menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi individu.  

(http://cybercouunselingstain.bigforumpro.com/t78perilaku-

abnormal) 

Di dalam novel Dadaisme terdapat beberapa tokoh yang 

mengalami perilaku abnormal. Untuk mengetahui perilaku abnormal 
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yang terdapat dalam tokoh, peneliti menggunakan teori psikosa 

fungsional. Psikosa fungsional merupakan penyakit mental secara 

fungsional yang nonorganis sehingga terjadi kepecahan pribadi yang 

ditandai oleh disintegrasi kepribadian dan maladjustment sosial berat, 

tidak mampu mengadakan hubungan sosial dengan dunia luar, bahkan 

sering terputus sama sekali dengan realitas hidup, hilang  rasa 

tanggung jawabnya dan gangguan pada karakter dan fungsi 

intelektualnya (Kartono, 2010: 241). Teori psikosa fungsional 

difokuskan untuk menganalisis macam-macam perilaku yang 

abnormal. Menurut Supratiknya (1995: 15-27) perilaku abnormalitas 

merupakan suatu perilaku kepribadian yang tidak wajar berkaitan 

dengan psikis manusia. Istilah abnormal memiliki arti yang 

bermacam-macam. Kadang-kadang dipakai menunjukkan aspek 

batiniah kepribadian, aspek perilaku yang dapat langsung diamati, 

atau keduanya. Kadang-kadang yang dimaksud hanyalah perilaku 

spesifik tertentu seperti fobia atau kategori perilaku yang lebih 

kompleks seperti skizofrenia. 

Beberapa bentuk perilaku abnormal yang terjadi pada pola 

kepribadian anak di antaranya  

1) trauma, pengalaman yang menghancurkan rasa aman, rasa 

mampu, dan harga diri sehingga menimbulkan luka psikis 

yang sulit disembuhkan, 
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2) depresi, perasaan sedih, rasa lelah yang berlebihan setelah 

aktivitas rutin yang biasa, hilang minat dan semangat, malas 

beraktivitas, dan gangguan pola tidur, 

3)  neurosis, dapat diartikan sebagai gangguan kejiwaan yang 

mempunyai akar psikologis dengan tujuan menghindari atau 

mengurangi rasa cemas,  

4) skizofrenia, gangguan psikotik berat yang ditandai dengan 

distorsi berat atas realitas, menarik diri dari interaksi sosial,  

5) disorganisasi dan fragmentasi merupakan persepsi, pikiran, 

emosi dan halusinasi, terjadinya persepsi dalam kondisi 

sadar tanpa adanya rangsang nyata terhadap indera 

(http://wikipedia.com).  

Dalam penelitian ini tokoh Nedena yang akan dianalisis 

mempunyai perilaku menyimpang. Nedena adalah  seorang gadis kecil 

yang membakar ibunya, selain itu ada pula tokoh yang bernama Flo, 

anak berumur empat belas tahun yang membantai keluarganya, dan 

Rianto yang mencoba bunuh diri serta masih banyak tokoh lain yang 

memiliki perilaku menyimpang.  

Nevid (2006: 5-7) mengemukakan ada beberapa kriteria untuk 

menentukan perilaku abnormal antara lain sebagai berikut. 

a) perilaku yang tidak biasa, 

b) perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, 
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c) perilaku yang melanggar norma sosial, 

d) persepsi atau interpretasi yang salah terhadap realitas 

(halusinasi), 

e) orang tersebut berada dalam stress personal yang signifikan, 

f) orang tersebut mengalami kecemasan, ketakutan dan 

depresi, 

g) perilaku maladaptive atau self defeating (perilaku yang 

menghasilkan ketidakbahagiaan), 

h) perilaku yang berbahaya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa, tingkah laku 

abnormal manusia terjadi ketika individu berada dalam alam 

ketidaksadarannya sehingga ia tidak dapat mengetahui apa yang sudah 

dilakukannya. Kartono (1989: 128) mengemukakan bahwa psikosa 

fungsional terdiri atas 

1) Schizophrenia 

a) Schizophrenia Hebephrenic 

b) Schizophrenia Catatonic 

c) Schizophrenia Paranoid 

2) Manic Depresif 

3) Paranoia  

Penjelasan mengenai macam-macam psikosa 

fungsional tersebut di atas akan dibahas satu persatu sebagai 

berikut. 
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1) Schizophrenia merupakan bentuk kegiatan dengan disintegrasi 

pribadi tingkah laku emosional dan intelektual yang ambigious 

(majemuk) dan terganggu secara serius, mengalami regresi atau 

kemunduran (Kartono, 2010: 243).  

a) Schizophrenia Hebephrenic terlihat pada orang yang 

mengalami derealisasi dan depersonalisasi berat. 

Seseorang mengalami macam-macam ilusi dan delusi 

sebab pikirannya selalu melantur. Sikap yang ditunjukkan, 

seperti tertawa tawa tiba-tiba menangis tersedu-sedu, 

mudah marah dan ekplosif marah-marah tanpa suatu sebab 

(Kartono, 2010: 247). 

b) Schizophrenia Catatonic terlihat pada orang yang 

mengalami choreaflexibility, catalepsy, yaitu badan 

menjadi kaku, keadaan tidak sadar. Kadang disertai 

catatonic excitement, yaitu meledak-ledak, ribut tanpa 

sebab dan tujuan apa pun (Kartono, 2010: 247). 

c) Schizophrenia Paranoid mengalami delusi dan halusinasi 

yang terus berganti-ganti, tidak teratur dan kacau balau. 

Sikap yang ditunjukkan seperti bermusuh terhadap siapa 

pun, fanatik, dan berlebih-lebihan (Kartono, 2010: 248). 

2) Manic Depresif  merupakan kekalutan mental yang serius, 

berupa gangguan emosional yang terus menerus bergerak antara 

gembira, tertawa-tawa sampai pada rasa depresi, sedih, putus 
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asa. Keadaan ini sifatnya pendek tetapi tidak bisa dikendalikan 

(Kartono, 2010: 249). 

3) Paranoia adalah gangguan mental yang amat serius dengan ciri-

ciri banyak timbulnya delusi penyiksaan pikiran tidak masuk 

akal yang dapat menyiksa dirinya. Ada sedikit integrasi 

(penyatuan), tetapi mereka selalu mengekspresikan diri dalam 

perilaku membandel dan keras kepala (Kartono, 2010: 253). 

2. Teori Struktural 

Pendekatan struktural merupakan sebuah pendekatan awal 

dalam penelitian sastra. Pendekatan struktural juga sangat penting 

bagi sebuah analisis karya sastra. Suatu karya satra dibangun oleh 

unsur-unsur yang membentuknya, unsur tersebut saling mengisi dan 

berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dalam 

sebuah karya sastra. Menurut Teeuw (1984: 121), strukturalisme 

sastra adalah pendekatan yang menekankan pada unsur-unsur di dalam 

segi intrinsik dan sudut pandang karya sastra. Analisis struktur 

merupakan prioritas pertama sebelum yang lain-lain. Tanpa analisis 

struktur kebulatan makna intrinsik yang hanya dapat digali dari karya 

sastra itu sendiri tidak akan tertangkap (Teeuw, 1984: 61). 

Nurgiantoro (2000: 36) menyatakan bahwa langkah kerja dalam 

teori strukturalisme adalah sebagai berikut: 

1) mengidentifikasi unsur-unsur instrinsik yang membangun 

karya sastra secara lengkap dan jelas, tema dan tokohnya, 
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2) menguji unsur yang telah diidentifikasi sehingga diketahui 

tema, tokoh, latar dari sebuah karya sastra, 

3) menghubungkan masing-masing unsur sehingga dipahami 

fungsi tema, alur, latar, dari karya sastra, 

4) menghubungkan masing-masing unsur sehingga diketahui 

tema, penokohan, alur, latar dalam sebuah karya sastra.  

Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah 

karya sastra. Ada banyak hal bersifat “mengikat” kehadiran atau 

ketidakhadiran peristiwa, konflik, dan situasi tertentu dalam sebuah 

tema. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita, maka ia pun 

bersifat menjiwai seluruh bagian cerita dan mempunyai generalisasi 

yang umum, lebih luas dan abstrak (Nurgiantoro, 1994: 68). 

 Novel juga menyajikan pemikiran melalui wujud 

penggambarannya. pengalaman konkret manusia dalam bentuk cerita 

cerita yang cukup panjang dan akan terdapat pula pelaku yang 

bertugas pokok membawa tema cerita ke sasaran tertentu. Tanpa ada 

pelaku yang melakukan perbuatan tidak mungkin terbentuk sebuah 

cerita. Pelaku dalam sebuah novel biasanya disebut dengan tokoh, 

individu yang menggambarkan suatu kepribadian, menghidupkan dan 

dapat dimanfaatkan sebagai cara untuk mencirikan tokoh 

(Wellek,1982: 289). 

Sudjiman menambahkan, berdasarkan fungsinya dalam cerita, 

tokoh dapat dibedakan menjadi dua, yakni tokoh sentral dan tokoh 
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bawahan. Tokoh sentral atau tokoh utama adalah tokoh yang memiliki 

peran penting dalam cerita. Sedang tokoh bawahan adalah tokoh yang 

tidak sentral kedudukannya dalam cerita, tetapi kehadirannya sangat 

diperlukan untuk menunjang dan mendukung tokoh utama (Sudjiman, 

1988: 17-19). 

Sementara Aminuddin (1987: 80) membedakan tokoh menjadi 

tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh 

yang memiliki watak baik sehingga disenangi oleh pembaca, 

sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi oleh 

pembaca karena memiliki watak yang tidak baik.  

Unsur-unsur lain yang terdapat dalam sebuah karya sastra 

adalah alur (plot). Cerita yang dirangkai menjadi sebuah karya sastra 

tentu memiliki jalinan-jalinan peristiwa. Jalinan peristiwa-peristiwa 

tersebut tentunya oleh pengarang disajikan dalam urutan tertentu. 

Peristiwa-peristiwa tersebut memiliki hubungan sebab-akibat hingga 

terbentuklah sebuah cerita yang berisi hal-hal yang mungkin terjadi 

dalam kehidupan. Rentetan peristiwa itulah yang biasa disebut sebagai 

alur. Menurut Semi (1988: 43-44) alur dalam sebuah karya sastra 

memiliki kedudukan yang sangat penting karena alur mengatur 

bagaimana tindakan-tindakan harus berkaitan satu sama lain. Alur 

mengatur keterkaitan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, dan 

membentuk hubungan sebab akibat. 
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Berdasarkan alur, tokoh-tokoh juga dapat digambarkan dan 

berperan dalam peristiwa yang semuanya terkait dalam satu kesatuan. 

Plot dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis yang berbeda 

berdasarkan kriteria yang berbeda pula. Analisis plot dalam penelitian 

ini dikaji berdasarkan kriteria urutan waktu. Menurut Nurgiyantoro 

(2007: 153), pembedaan plot berdasarkan kriteria urutan waktu ada 

tiga.  

1) Plot lurus (progresif) yaitu peristiwa-peristiwa yang  

dikisahkan bersifat kronologis, peristiwa yang pertama diikuti 

oleh peristiwa-peristiwa berikutnya atau secara runtut cerita 

dimulai dari tahap awal (penyituasian, pengenalan, pemunculan 

konflik), tengah (konflik meningkat, klimaks), dan akhir 

(penyelesaian). 

2) Plot sorot-balik (flash-back) yaitu urutan kejadian yang 

dikisahkan tidak bersifat kronologis, cerita tidak dimulai dari 

tahap awal, melainkan mungkin dari tahap tengah atau bahkan 

tahap akhir, baru kemudian tahap awal cerita dikisahkan. 

3) Plot campuran yaitu mungkin progresif, tetapi di dalamnya 

terdapat adegan-adegan sorot-balik (flash-back).  

Setiap peristiwa kehidupan pada dasarnya selalu berlangsung di 

tempat-tempat tertentu yang berhubungan dengan daerah, misalnya 

kota atau desa, pantai atau pegunungan, sampai ke tempat-tempat 

yang lebih khusus seperti pasar, terminal, sekolah atau rumah. Dalam 
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novel, tempat-tempat tersebut disebut latar. Sebuah novel tanpa 

menyajikan latar yang baik dapat menimbulkan cerita yang kurang 

menarik sebab latar dapat menambah nilai-nilai estetis dalam sebuah 

karya sastra berdampingan dengan struktur-struktur pembentuk karya 

sastra yang lain.  

Latar dalam sebuah novel tidak hanya mencakup tempat atau 

lokasi terjadinya peristiwa, tetapi menyangkut juga waktu kejadian, 

sistem maupun norma-norma yang berlaku pada suatu masyarakat 

tertentu. Menurut Abrams (1981: 175), latar atau setting adalah tempat 

secara umum dan waktu (masa) terjadinya peristiwa dalam sebuah 

cerita fiksi. Latar yang ditampilkan pengarang dalam suatu cerita 

biasanya selain untuk menghidupkan cerita itu sendiri juga 

mempunyai fungsi lain yakni untuk mendukung perwatakan dan alur 

cerita serta unsur-unsur lainnya. Latar sebagai salah satu unsur yang 

terpenting dari struktur novel memperhatikan suatu hubungan yang 

saling berkaitan dengan unsur struktur lainnya. 

 

H. Kerangka Pemikiran 

Peneliti melakukan pengkajian novel Dadaisme ini dengan 

menganalisis struktur yang membangun novel dan perilaku abnormal yang 

dialami oleh tokoh Nedena. Selanjutnya peneliti menganalisis novel dengan 

pendekatan psikologi sastra yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan 
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kejiwaan yang dialami para tokoh dalam novel Dadaisme. Kerangka pikir 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. menelaah struktur karya sastra yang meliputi alur, latar, penokohan 

dan tema, 

b. mendeskripsikan perilaku abnormal tokoh Nedena dalam novel 

Dadaisme dengan pendekatan psikologi sastra, 

c. menarik kesimpulan. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut. 
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Tema, Penokohan 
Alur, Setting 

Novel Dadaisme 
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I. METODE PENELITIAN 

1. Jenis dan Strategi Penelitian 

Jenis penelitian untuk mengkaji novel Dadaisme karya Dewi 

Sartika adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif 

adalah  memecahkan suatu masalah dengan cara mengumpulkan data, 

menyusun atau mengklasifikasikannya dan menganalisis serta 

menginterpretasikannya sesuai data-data yang diteliti. Penelitian 

kualitatif selalu bersifat deskriptif, artinya data yang dianalisis dan hasil 

analisisnya berbentuk deskripsi fenomena, tidak berupa angka-angka 

atau koefisien tentang hubungan antarvariabel. Data yang terkumpul 

berupa kata-kata. Tulisan hasil penelitian berisi kutipan-kutipan dari 

kumpulan data untuk memberikan ilustrasi dan mengisi materi laporan 

(Aminuddin, 1990: 16). Peneliti sendiri berperan sebagai perencana, 

pengumpul data, mengklasifikasi, menganalisis dan 

menginterpretasikan. Hasil kerja pengumpulan data dicatat sesudah 

pembacaan novel dilakukan. 

Menurut Sutopo (2002: 40) penelitian kualitatif melibatkan 

kegiatan ontologis. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, 

kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih bermakna dan mampu 

memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata daripada sekadar 

sajian angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan dengan 

deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam yang 

menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian 
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data. Dalam penelitian ini peneliti langsung mengadakan pembacaan 

secara teliti dan seksama. Peneliti menggunakan pengetahuan dan 

kemampuannya mencari dan menemukan sumber data yang berkaitan 

dengan masalah penelitian yaitu perilaku abnormal tokoh Nedena. 

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 

studi terpancang (embedded research) dan studi kasus (case study). 

Penelitian terpancang (embedded research) digunakan karena masalah 

dan tujuan penelitian telah ditetapkan oleh peneliti sejak awal 

penelitian. Studi kasus (case study) digunakan karena strategi ini 

difokuskan pada kasus tertentu, yaitu kasus perilaku abnormal tokoh 

Nedena dalam novel Dadaisme karya Dewi Sartika. 

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Setiap penelitian mempunyai subjek dan objek penelitian. 

Subjek dalam penelitian ini merupakan pembaca novel yang berjudul 

Dadaisme karya Dewi Sartika. Objek merupakan unsur-unsur yang 

bersama-sama dengan sasaran peneliti membentuk kata dan konteks 

data (Sudaryanto, 1993: 30). Objek yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah perilaku abnormal tokoh Nedena dalam novel Dadaisme karya 

Dewi Sartika. 
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3. Data dan Sumber Data  

Data pada dasarnya adalah bahan mentah yang dikumpulkan 

peneliti dari dunia yang dipelajarinya (Sutopo, 2002: 73). Data dalam 

penelitian ini berupa kalimat-kalimat yang memuat informasi tentang 

perilaku abnormal tokoh yang terdapat dalam novel Dadaisme. 

Sumber data merupakan tempat data penelitian didapat dan 

diperoleh, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Sumber data primer, yaitu hal-hal yang langsung diperoleh dari 

sumber data untuk keperluan penelitian (Surachmad, 1990: 103). 

Penelitian ini merupakan penelitian sastra, sumber data primernya 

berupa karya sastra, yaitu novel Dadaisme karya Dewi Sartika, 

novel Indonesia yang memenangkan sayembara novel pada tahun 

2003 ini diterbitkan oleh Mahatari, cetakan pertama tahun 2004 

terdiri dari 21 bab, dan 230 halaman. Fokus penelitian ini adalah 

pada struktur novel dan perilaku abnormal tokoh Nedena dalam 

novel Dadaisme. 

b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara 

langsung memberikan keterangan yang sifatnya mendukung 

sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini 

berupa makalah, buku-buku, dan artikel dari media cetak atau 

media elektronik yang mempunyai relevansi untuk memperkuat 

argumentasi dan melengkapi hasil penelitian. 
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4. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik membaca, teknik kepustakaan dan teknik catat. 

Teknik kepustakaan yaitu studi tentang sumber-sumber yang digunakan 

dalam penelitian sejenis, dokumen yang digunakan untuk mencari data-

data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

majalah gambar, dan data-data yang bukan angka-angka (Maleong, 

2005: 11). Langkah-langkah awal yang digunakan dalam penelitian ini 

membaca secara berulang-ulang sumber data berupa novel Dadaisme, 

membaca secara cermat dan menandai bagian-bagian tertentu yang 

berkaitan dengan fokus penelitian, dan membuat deskripsi data. 

Menurut Mahsun (2006: 91) teknik catat adalah teknik lanjutan 

yang dilakukan ketika menerapkan metode simak dengan teknik 

lanjutan di atas. Teknik catat dengan cara mencatat dan membaca teori 

yang diperlukan, mengutip langsung dan tidak langsung dengan 

membuat refleksinya, kemudian meringkas teori yang dicatat sehingga 

menjadi sebuah susunan yang harmonis ke dalam komputer. 

 

5. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik yang benar-benar 

diperlukan bagi penelitian. Ketepatan data tersebut tidak hanya 

tergantung dari ketepatan memiliki sumber data dan teknik 
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pengumpulannya, tetapi juga diperlukan teknik pengembangan validitas 

datanya. Setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara 

yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. 

Cara pengumpulan data dengan beragam tekniknya harus dilakukan 

dengan benar utuk menggali data yang benar-benar diperlukan dalam 

penelitian. Ketepatan data tersebut tidak hanya tergantung dari 

ketepatan memilih sumber data dan teknik pengumpulannya, tetapi juga 

diperlukan teknik pengembangan validitas data (Sutopo, 2002: 77-78) 

Validitas data penelitian menggunakan teknik trianggulasi. 

Artinya untuk menarik simpulan yang mantap, diperlukkan tidak hanya 

satu cara pandang. Dalam kaitannya dengan hal ini Patton (dalam 

Sutopo, 2002: 78) menyatakan ada empat macam teknik trianggulasi 

yaitu (1) trianggulasi data (data trianggulation), (2) trianggulasi peneliti 

(investigation triangulation), (3) triangulasi metodologis 

(methodological triangulation), dan (4) trianggulasi teoritis (theoritical 

triangulation). Dari empat macam trianggulasi yang ada, hanya 

digunakan trianggulasi data, yaitu peneliti akan melakukan penelitian 

terhadap novel Dadaisme dengan membandingkan dan mengecek 

kembali informasi yang berkaitan dan sesuai dengan penelitian.  

 

6. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data 

menggolongkannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 
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dasar (Maleong, 2001: 103). Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan model pembacaan heuristik dan 

hermeneutik. Menurut Riffaterre (dalam Sangidu, 2004: 19), 

pembacaan heuristik merupakan cara kerja yang dilakukan oleh 

pembaca dengan mengintepretasikan teks sastra secara referensial lewat 

tanda-tanda linguistik. Pembacaan hermeneutik atau retroaktif 

merupakan kelanjutan dari pembacaan heuristik untuk mencari makna 

(meaning of meaning atau sifnificane). Metode ini merupakan cara 

kerja yang dilakukan oleh pembaca dengan bekerja secara terus 

menerus lewat pembacaan teks sastra secara bolak-balik dari awal 

sampai akhir Riffaterre dan Coller (dalam Sangidu, 2004: 19). 

Hubungan antara heuristik dengan hermeneutik dapat dipandang 

sebagai hubungan yang bersifat gradasi, sebagai kegiatan pembaca dan 

kerja hermeneutik, disebut juga pembacaan retroaktif, memerlukan 

pembacaan berkali-kali dan kritis. Langkah-langkah yang digunakan 

untuk menganalisis data dalam novel Dadaisme karya Dewi Sartika 

adalah sebagai berikut: (1) membandingkan data yang ada dalam novel 

dengan data yang ada dalam referensi sehingga memepermudah 

analisis, (2) indentifikasi, (3) pengklasifikasian, (4) interpretasi dengan 

menggunakan pendekatan psikologi sastra, (5) pendeskripsian, (6) 

menarik kesimpulan. 
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J. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dalam penulisan skripsi sangat penting artinya, 

sistematika penulisan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

langkah-langkah penelitian sekaligus permasalahan yang akan dibahas 

dalam penelitian. Sistematika penulisan skripsi sebagai berikut. 

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II, berisi tentang biografi pengarang, hasil karya-karyanya, 

latar belakang pengarang dan ciri kesusastraannya. 

Bab III, berisi tentang struktur novel Dadaisme karya Dewi Sartika 

yang meliputi tema, penokohan, latar, dan alur. 

Bab IV, berisi hasil pembahasan tentang analisis perilaku abnormal 

tokoh Nedena dalam novel Dadaisme karya Dewi Sartika. 

Bab V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir pada skripsi ini dipaparkan daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 

 

 

 

 

 

 


