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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan refleksi kehidupan manusia dengan berbagai 

macam dimensi yang ada. Sastra juga merupakan suatu tulisan yang estetis 

(Fenanie, 2000: 4). 

 Karya sastra merupakan untaian perasaan dan realita sosial (semua 

aspek kehidupan manusia) yang telah tersusun baik dan indah dalam bentuk 

benda konkrit saja. Seperti tulisan tetapi dapat berjuwud tuturan (Speech) yang 

telah tersusun dengan rapi, sistematis yang dituturkan (diceritakan) oleh 

tukang cerita yang terkenal dengan karya sastra lisan. (Quth, dalam Sangidu 

2004: 38). 

Sastra adalah suatu bentuk dari hasil pekerjaan seni kreatif yang 

obyeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa 

sebagai mediumnya. Sebagai seni kreatif yang menggunakan manusia sebagai 

obyeknya dan segala macam kehidupannya maka ia tidak saja merupakan 

media untuk menyampaikan ide, teori, atau sistem berpikir manusia. Sebagai 

karya kreatif sastra harus mampu melahirkan kreasi yang indah dan berusaha 

menyalurkan kebutuhan keindahan manusia (Semi, 1988: 8). 

Novel dalam karya sastra Indonesia merupakan pengolahan masalah-

masalah sosial masyarakat oleh kaum terpelajar Indonesia sejak tahun 1920-an 

dan sangat digemari oleh sastrawan.  
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Menurut Hudson (dalam Imron, 1995: 1) novel merupakan karya sastra 

yang menggambarkan corak, cita-cita, inspirasi dan eksistensi, dan perilaku 

dalam kehidupan masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya hakikat dan 

eksistensi karya sastra yang merupakan interpretasi. 

Analisis sastra berfungsi untuk memahami dan menjelaskan maksud-

maksud cerita yang sebenarnya, serta mengapa cerita itu terjadi. Ada berbagai 

pendekatan untuk mengkaji karya sastra. Pendekatan tersebut harus sesuai 

dengan bidang kajian yang dibahas.  

Kelebihan novel Detik Terakhir adalah ceritanya diangkat dari 

kehidupan nyata. Novel-novel remaja sekarang biasanya hanya menceritakan 

tentang percintaan saja, tetapi tidak pada novel Detik  Terakhir. Novel ini 

menggambarkan tentang sebuah keluarga broken yang akibatnya berdampak 

pada psikologis anak dan akhirnya si anak memilih jalan pintas yang dianggap 

menyimpang yaitu pemakaian narkoba dan percintaan sesama jenis (lesbian). 

Kelebihan yang dimiliki pengarang (Alberthiene Endah) di dalam 

karya-karyanya  yaitu dari segi penulisan, bahasanya mampu menggambarkan 

dengan jelas keadaan dan peristiwa yang terjadi dalam cerita, sehingga penulis 

tertarik untuk mengkaji masalah-masalah yang terdapat didalam novel 

tersebut.  

Faktor psikologis Arimbi telah mendominasi cerita dalam novel Detik 

Terakhir karya Alberthiene Endah, dia merasa tertekan karena kehidupan 

keluarganya yang tidak harmonis, sehingga dia memilih narkoba sebagai jalan 

keluar dalam menyelesaikan masalahnya. 
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Novel-novel metropop adalah relaksasi di tengah kesibukan 

Alberthiene Endah di bidang jurnalistik dan menulis biografi. Selain novel 

ringan Jodoh Monica, Cewek Matre  dan Dicinta Jo, penulis sudah 

menghasilkan novel psikologi, Jangan Beri Aku Narkoba (JBAN) yang 

difilmkan dalam judul Detik Terakhir. Novel JBAN berhasil menggaet dua 

penghargaan. Oktober 2004, JBAN mendapatkan penghargaan khusus dari 

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Fan Campus dalam pemberantasan anti 

narkoba. Mei 2005, JBAN terpilih sebagai juara pertama Adikarya Award 

2005 IKAPI. Alberthiene juga menjadi produser dan penulis biografi diva 

kondang Krisdayanti dalam Seribu satu KD, biografi politikus Dwi Ria Latifa, 

dan biografi raja sinetron Raam Punjabi. Ia juga menulis cerita atau skenario 

untuk pergelaran drama musikal Guruh Soekarno Putra, bertajuk Mahadaya 

Cinta. Saat ini sarjana lulusan UI ini, telah mempersiapkan skenario beberapa 

skenario layer lebar dan novel-novelnya yang berikut. Memiliki pengalaman 

delapan tahun bekerja di majalah Femina, kini penulis bekerja sebagai 

Redaktur Pelaksana majalah Prodo, mengajar jurnalistik di Indonesian 

International Fashion Institute, membentuk sekolah menulis Fun Writing 

bersama Guruh Soekarno Putra, dan sesekali mampir ke Timor Leste untuk 

bisnis kecilnya. Waktu luangnya dipakai untuk shopping, nonton HBO, dan 

traveling (Http://www. Gramedia.com). 

Karya sastra yang di tulis Alberthiene Endah terutama novel 

mempunyai keistimewaan bahwa sebagian besar novelnya sudah difilmkan. 
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Tema besar yang diangkat Alberthiene Endah adalah cinta da n realita 

kehidupan masyarakat modern.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan secara rinci alasan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kehadiran Arimbi sebagai tokoh utama dalam novel Detik Terakhir 

karya Alberthiene Endah menggambarkan seorang anak yang menjadi 

korban akibat pertengkaran orang tuanya yang berujung pada 

pemukulan ayahnya pada ibunya, sehingga rasa trauma dan ketakutan 

menyebabkannya memilih jalan hidup lain untuk mendapatkan 

kebahagiaan dan ketenangan batin. 

2. Sepengetahuan penulis, novel Detik Terakhir karya Alberthiene Endah 

belum pernah dianalisis secara khusus dengan pendekatan psikologi 

sastra terutama berhubungan dengan aspek kepribadian tokoh utama. 

3. Analisis terhadap novel Detik Terakhir karya Alberthiene Endah 

dengan pendekatan psikologi diperlukan untuk mengetahui aspek 

kepribadian yang dialami tokoh utama (Arimbi). 

Berdasarkan paparan di atas, maka novel Detik Terakhir karya 

Alberthiene Endah dianalisis dengan tinjauan psikologi sastra untuk 

mengetahui aspek kepribadian yang telah dialami tokoh utamanya.   

 

B. Pembatasan Masalah  

Untuk mencegah kekaburan masalah dan untuk mengarahkan 

penelitian ini agar lebih intensif dan efisien dengan tujuan yang ingin dicapai 
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sangat diperlukan pembatasan masalah. Moelong (2002: 63) mengungkapkan 

bahwa pembatasan masalah memberikan bimbingan dan arahan kepada 

peneliti untuk menentukan data yang perlu dikumpulkan dan data yang tidak 

relevan.  

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi kajian aspek 

kepribadian yang terdapat dalam novel Detik Terakhir karya Alberthiene 

Endah. 

 

C. Rumusan Masalah  

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, diperlukan suatu 

perumusan masalah. Dalam penelitian ini permasalahan dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah unsur -unsur struktural yang membangun dalam novel 

Detik Terakhir karya Alberthiene Endah?  

2. Bagaimanakah aspek kepribadian yang terdapat dalam novel Detik 

Terakhir karya Alberthiene Endah? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1.  Mendeskripsikan unsur-unsur struktural yang membangun novel Detik 

Terakhir karya Alberthiene Endah. 

2.  Mendeskripsikan aspek kepribadian yang terdapat dalam novel Detik 

Terakhir karya Alberthiene Endah. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan berhasil dengan baik yaitu dapat mencapai 

tujuan penelitian secara optimal, mampu menghasilkankan laporan yang 

sistematis dan bermanfaat secara umum. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

studi analisis terhadap sastra Indonesia, terutama dalam bidang 

penelitian novel Indonesia yang memanfaatkan teori psikologi 

sastra.  

b.  Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan aplikasi teori 

sastra dan teori psikologi dalam mengungkapkan novel Detik 

Terakhir.  

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian dapat menambah referensi penelitian karya sastra 

Indonesia dan menambah wawasan ke pada pembaca tentang 

bentuk kepribadian.  

b.  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

kita tentang perilaku dan kepribadian yang baik. 

c. Melalui pemahaman mengenai perkembangan kepribadian tokoh-

tokohnya, diharapkan dapat membantu pembaca dalam 

mengungkapkan makna yang terkandung dalam novel Detik 

Terakhir.  
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F. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengetahui keaslian karya ilmiah. 

Pada dasarnya suatu penelitian tidak beranjak dari awal, akan tetapi pada 

umumnya telah ada acuan yang mendasarinya. Hal ini bertujuan sebagai titik 

tolak untuk mengadakan suatu penelitian. Pada bagian ini dipaparkan 

beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan.  

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

yang berjudul “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. Tokoh Ken Ratri 

mendeskrepsikan tema besar yakni mahasiswi yang terjebak menjadi pelacur. 

Penelitian Hardianto Wahyu Desanto (UNS, 2002) dengan judul “ 

Larung Karya Ayu Utami (Tinjauan Sosiologi Sastra)” mengemukakan novel 

Larung  membahas (1). Membahas masalah sosial politik, (2). Menempatkan 

perempuan sebagai obyek seksual kaum pria, (3). Perempuan tidak diberi 

tempat dalam dunia politik dan (5). Masalah gender masih dipermasalahkan 

pada masa orde baru.  

Koni Winarno (UMS, 2005) juga melakukan penelitian berjudul 

“Aspek Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel Gadis Tangsi Karya Suparto 

Brata: Tinjauan Psikologi Sastra”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

sikap dan pribadi Teyi yang menonjol adalah keras, cerdas, supel, pemberani 

dan pandai bergaul, selalu berambisi dan berusaha untuk mencapai cita-

citanya, serta mempunyai dorongan emosi yang kuat sehingga menyimpang 



 8 

dari norma susila dan agama. selain itu dalam novel Gadis Tangsi ditemukan 

adanya tekad besar yang dimiliki Teyi untuk mengubah kehidupannya. Hal 

yang mendasar dalam perubahan itu adalah keinginannya menjadi manusia 

yang berbudaya dan ajakan putri parasi yang membawanya ke Surakarta Hadi 

Ningrat untuk mencarikan jodoh guna mendapatkan wahyu dari kalangan 

bangsawan Surakarta. Pada dasarnya di dalam proses perubahan kepribadian 

yang dialami Teyi tidak hanya bermodal tekad saja, melainkan ada faktor yang 

mendukungnya, yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor budaya, dan 

faktor lingkungan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lucky Puspita Sari (UMS, 2007), ber- 

judul “Perilaku Seksual dalam Novel Larung karya: Ayu Utami, Analisis 

Psikologi Sastra” mengemukakan kisah perselingkuhan seorang wanita yang 

sudah bersuami yaitu Yasmin, dikarenakan suaminya yang tidak dapat 

memuaskan nafsu seksualnya. 

Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu, maka orisinilitas 

penelitian dengan judul “Aspek Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel Detik 

Terakhir Karya Alberthiene Endah: Tinjauan Psikologi Sastra” dapat 

dipertanggungajawabkan. 

 

G. Landasan Teori 

1.  Teori Struktural Sastra 

 Novel sebagai salah satu bentuk cerita rekaan, merupakan sebuah 

struktur yang kompleks. Oleh karena itu, intuk memahaminya, novel 
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tersebut harus dianalisis (Hill dalam Sugihastuti dan Suharto, 2002:44). 

Analisis struktural tidak sekedar memecah-mecah struktur (Novel) 

menjadi unsur-unsur yang tidak berhubungan, tetapi harus dipahami 

sebagai bagian dari keseluruhan.  

Menurut Teeuw (dalam Pradopo, 2003: 141) analisis struktural 

merupakan prioritas utama sebelum yang lain -lainnya. Tanpa analisis yang 

demikian, kebulatan makna intrinsik yang hanya dapat digali dari karya 

sastra itu sendiri tidak akan tertangkap. Makna unsur-unsur karya sastra 

hanya dapat dipahami dan dinilai sepenuhnya atas dasar pemahaman 

tempat dan unsur fungsi itu dalam keseluruhan karya sastra.  

Tujuan analisis struktural adalah membongkar, memaparkan secara 

cermat mungkin keterkaitan dan keterjalinan dari berbagai aspek yang 

secara bersama-sama membentuk makna (Teeuw, 1984: 135-136).  

Stanton (2007: 22-36) mendeskripsikan unsur-unsur pembangun karya 

sastra itu terdiri dari fakta cerita, tema, dan sarana cerita. 

a.  Fakta Cerita  

 Termasuk dalam kategori fakta cerita adalah alur, tokoh 

dan latar. dalam istilah yang lain fakta cerita ini sering disebut 

sebagai struktual factual atau tahapan factual. Fakta cerita ini 

sangat kelihatan jelas dan mengisi cerita secara dominan, sehingga 

pembaca sering mendapatkan kesulitan untuk mengidentifikasi 

unsur-unsurnya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa fakta cerita 
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bukan bagian yang terpisah dari cerita dan hanya merupakan salah 

satu aspeknya, cerita dipandang secara tertentu (Stanton, 2007: 12). 

b.  Tema 

  Tema adalah makna sebuah cerita yang khusus 

menerangkan sebagian besar unsurnya dengan cara yang 

sederhana. Tema bersinonim dengan ide utama dan tujuan utama. 

Tema merupakan aspek utama yang sejajar dengan makna dalam 

kehidupan manusia, sesuatu yang dijadiakan pengalaman begitu 

diingat (Stanton, 2007: 36). 

c. Sarana Cerita 

  Sarana cerita adalah metode pengarang untuk memilih dan 

menyusun detail atau bagian-bagian cerita, agar tercapai pola yang 

bermakna. Tujuan sarana cerita ini adalah agar pembaca dapat 

melihat fakta -fakta cerita melalui sudut pandang pengarang. Sarana 

cerita terdiri atas sudut pandang, gaya bahasa, simbol-simbol, 

imajinasi dan juga cara pemilihan judul didalam karya sastra 

(Stanton, 2007: 47). 

 Analisis struktural berusaha memaparkan, menunjukkan dan 

mendeskripsikan unsur-unsur  yang membangun karya sastra, serta 

menjelaskan interaksi atau unsur-unsur dalam membentuk makna yang 

utuh, sehingga menjadi suatu keseluruhan yang padu, untuk sampai pada 

pemahaman makna digunakan novel Detik Terakhir dengan analisis 

psikologi sastra. 
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2.  Pendekatan Psikologi Sastra 

Banyak pengertian definisi mengenai psikologi yang 

dikemukakan oleh para ahli. Ahli psikologi tersebut antara lain Worth dan 

Margius (dalam Walgito, 1997: 8) berpendapat bahwa psikologi itu 

mempelajari aktivitas-aktivitas individu, pengertian aktivitas dalam arti 

luas, baik aktivitas motorik, kognitif maupun emosional. Selain itu, Branca 

(dalam Walgito, 1997: 8) berpendapat bahwa psikologi merupakan ilmu 

tentang tingkah laku. Psikologi merupakan ilmu tentang jiwa.  

Kartono (1989: 1) berpendapat bahwa “psikologi adalah ilmu 

tentang tingkah laku dan kehidupan psikis (jiwani) manusia”.  

Siswantoro (2004: 32) mengemukakan psikologi sastra 

mempelajari fenomena kejiwaan tertentu yang dialami oleh tokoh utama 

dalam karya sastra ketika merespon atau bersaksi terhadap diri dan 

lingkungannya, dengan demikian gejala kejiwaan dapat tertangkap lewat 

tokoh dalam sebuah karya sastra. 

Ratna (2007: 342) menjelaskan secara definitif, tujuan psikologi 

sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam 

karya sastra. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa analisis psikologis 

sastra sama sekali terlepas dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan 

hakikatnya karya sastra memberikan pemahaman kepada masyarakat 

secara tidak langsung, melalui pemahaman tokoh-tokohnya. 

Psikologi memasuki bidang kritik sastra lewat beberapa jalan, 

yaitu: (1) Pembahasan tentang proses penciptaan sastra, (2) Pembahasa 
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psikologi terhadap pengarang-pengarangnya (baik sebagai suatu tipe 

maupun sebagai seorang pribadi), (3) Pembicaraan tentang ajaran dan 

kaidah psikologi yang dapat ditimba dari karya sastra, (4) Pengaruh karya 

sastra terhadap pembaca (Hardjana, 1985: 60).       

Tugas psikologi adalah menganalisis kesadaran kejiwaan 

manusia yang terdiri dari unsur-unsur struktural yang sangat erat 

hubungannya dengan proses -proses panca indera. Kaitannya dengan 

psikologi sastra Wellek (1990: 41) mengemukakan bahwa karakter dalam 

cerita novel-novel, lingkungan serta plot yang terbentuk sesuai dengan 

kebenaran dalam psikologi, sebab kadang-kadang ilmu jiwa dipakai oleh 

pengarang untuk melukiskan tokoh-tokoh serta lungkungannya. 

Sebagai disiplin ilmu, psikologi sastra dibedakan menjadi tiga 

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

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, yaitu mengkaji 

aspek psikologi pembaca yang terbentuk setelah melakukan dialog dengan 

karya yang dinikmatinya serta proses kreatif yang ditempuh dalam 

menghayati teks (Amminudin, 1990: 89). 

Analisis novel Detik Terakhir, tinjauan psikologi sastra, 

menggunakan pendekatan tekstual. Yang mengkaji aspek psikologi tokoh-

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

gambaran kejiwaan manusia yang menciptakan karya sastra itu sendiri. 
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3.  Hubungan antara Psikologi dengan Sastra 

Sastra dan psikologi merupakan ilmu yang mempelajari kejiwaan 

orang lain. Yang membedakan antara psikologi dan sastra adalah di dalam 

psikologi gejala-gejala tersebut riil atau nyata, sedangkan dalam sastra 

gejala -gejala tersebut bersifat imajinatif.  

Menurut Semi (dalam Sangidu, 2004: 30) psikologi sastra adalah 

suatu disiplin yang mengandung suatu karya sastra yang memuat peristiwa 

kehidupan manusia yang diperankan oleh tokoh-tokoh yang imajiner yang 

ada di dalam atau mungkin diperankan oleh tokoh-tokoh faktual. Hal ini, 

merangsang untuk mengetahui lebih jauh tentang seluk-beluk manusia  

yang beraneka ragam. 

Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya 

sastra sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa 

dan karsa dalam berkarya. Begitu pula pembaca, dalam menanggapi karya 

juga tidak lepas dari kejiwaan masing-masing. Bahkan sebagaimana 

sosiologi refleksi, psikologi sastra pun mengenal karya sastra sebagai 

pantulan kejiwaan. Pengarang akan menangkap gejala kejiwaan kemudian 

diolah ke dalam teks dan dilengkapi dengan kejiwaannya (Endraswara, 

2003: 96). 

Hubungan antara psikologi dengan sastra adalah bahwa disatu 

pihak karya sastra dianggap sebagai hasil aktivitas dan ekspresi manusia. 

Dipihak lain, psikologi sendiri dapat membantu pengarang dalam 

mengenalkan kepekaan dan memberi kesempatan untuk menjajaki pola-
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pola yang belum pernah terjamah sebelumnya. Hasil yang bisa diperoleh 

adalah kebenaran yang mempunyai nilai-nilai artistik yang menambah 

koherensi dan kompleksitas karya sastra tersebut (Wellek dan Werren, 

1995: 108). 

4.  Teori Kepribadian Psikoanalis is Sigmund Freud 

Sigmund Freud lahir dikota Moravia Republik Ceko, pada 

tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September 

1939 (Suryabrata: 128). Freud adalah psikolog yang menyelidiki aspek 

ketidaksadaran dalam jiwa manusia. Ketidaksada ran memainkan peranan 

yang besar, sebagian besar kehidupan psikis manusia tidak didasari dan 

hanya bagian kecil saja yang muncul dalam kesadaran. (Kartono, 1990: 

128). 

Perkembangan pemikiran dan kajian empirik di kalangan para 

ahli tentang kepribadian manusia telah melahirkan berbagai teori yang 

beragam sesuai dengan perspektif pemikiran dan pengalaman pribadi para 

ahli yang membangun teori tersebut. teori-teori kepribadian yang dikenal 

dewasa ini oleh masyarakat diantaranya adalah teori psikoanalisis, 

behavioristik, humanistik, dan biologik. Berikut ini teori psikoanalisis 

Sigmund Freud (Freud dalam Yusuf LN dan Nurihsan, 2007: 35)  

Ada dua asumsi yang mendasari teori psikoanalisis Freud, yaitu 

(1) Asumsi determinisme psikis dan (2) asumsi motivasi tak sadar. Asumsi 

determinisme psikis (psychic determinism) meyakini bahwa segala sesuatu 

yang dilakukan, dipikirkan, atau dirasakan individu mempunyai arid an 
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maksud, dan itu semuanya secara alami sudah ditentukan. Adapun asumsi 

motivasi tak sadar (unconscious motivation ) meyakini bahwa sebagiab 

besar tingkah laku individu (seperti perbuatan, berfikir, dan merasa) 

ditentukan oleh motif tak sadar (Freud dalam Yusuf LN dan Nurihsan, 

2007 : 35). 

Freud membagi struktur kepribadian menjadi tiga komponen, 

yaitu: 

1.  Id ( Das Es), Aspek biologis kepribadian 

2.  Ego (Das Ich), Aspek Psikologi Kep[ribadian.  

3.  Super Ego (Dash Uber Ich), Aspek Sosiologi Kepribadian 

Perilaku seseorang merupakan hasil interaksi antara ketiga komponen 

diatas (Freud dalam Yusuf LN dan Nurihsan, 2007: 36). 

Id merupakan komponen kepribadian yang primitif, instinktif 

(yang berusaha untuk memenuhi kepuasan instink ) dan rahim tempat ego 

dan super ego berkembang. Id berorientasi pada prinsip kesenangan 

(pleasure principle ) atau prinsip reduksi ketegangan. Id merupakan 

sumber energi psikis. Maksudnya bahwa Id itu merupakan sumber dari 

instink kehidupan (eros) atau dorongan-dorongan biologis (makan, 

minum, tidur, bersetubuh, dsb) dan instink kematian / instink agresif 

(tanatos) yang menggerakkan tingkah laku. Prinsip kesenangan merujuk 

kepada pencapaian kepuasan yang segera dari dorongan-dorongan biologis 

tersebut. Id  merupakan proses primer yang bersifat primitif, tidak rasional, 



 16 

dan orientasinya bersifat fantasi (maya) (Freud dalam Yusuf LN dan 

Nurihsan, 2007: 36). 

Ego merupakan eksekutif atau manajer dari kepribadian yang 

menbuat keputusan (decision maker) tentang instink-instink mana yang 

akan dipuaskan dan bagaimana caranya atau sebagai sistem kepribadian 

yang terorganisasi, rasional, dan berorientasi pada prinsip realitas. Peranan 

utama ego adalah sebagai mediator (perantara) atau yang menjembatani id 

(keinginan yang kuat untuk mencapai kepuasan yang segera) dengan 

kondisi lingkungan atau dunia luar yang diharapkan. Ego  bertujuan untuk 

mencegah terja dinya tegangan sampai ditemukan suatu obyek yang cocok 

untuk pemuasan kebutuhan atau dorongan id (Freud dalam Yusuf LN dan 

Nurihsan, 2007: 36). 

Seperti halnya id, ego  pun mempunyai keinginan untuk 

memaksimalkan pencapaian kepuasan, hanya dalam prosesnya, ego 

berdasarkan kepada “secondary process thinking”. Proses sekunder adalah 

berfikir realistik yang bersifat rasional, realistik, dan berorientasi pada 

pemecahan masalah. Kedalam proses sekunder ini termasuk pula fungsi-

fungsi persepsi, belajar, memori, ego merumuskan suatu rencana untuk 

memuaskan kebutuhan atau dorongan dan kemudian menguji rencana itu. 

Hal yang harus diperhatikan dalam ego ini adalah (1) ego  merupakan 

bagian dari id yang bertugas untuk memuaskan kebutuhan id , bukan untuk 

mengecewakannya, (2) seluruh energi (daya) egi berasal dari id, (3) peran 

utamanya menengahi kebutuhan id dan kebutuhan lingkungan sekitar, dan 
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(4) ego bertujuan untuk mempertahankan kebutuhan individu dan 

pengembangbiakannya (Freud dalam Yusuf LN dan Nurihsan,  2007: 36-

37). 

Superego merupakan komponen moral kepribadian yang terkait 

dengan standar atau norma masyarakat mengenai baik dan buruk, benar 

dan salah. Melalui pengalaman hidup, terutama pada usia anak, individu 

telah menerima latihan atau informasi tentang tingkah laku yang baik dan 

yang buruk. Individu menginternalisasi berbagai norma sosial atau prinsip-

prinsip moral tertentu, kemudian menuntut individu yang bersangkutan 

untuk hidup sesuai dengan norma tersebut. Superego berfungsi untuk (1) 

merintangi dorongan-dorongan id, terutama dorongan seksual dan agresif, 

karena dalam perwujudannya sangat dikutuk oleh masyarakat, (2) 

mendorong ego untuk menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan-

tujuan moralistik, dan (3) mengejar kesempurnaan (perfection) (Freud 

dalam Yusuf LN dan Nurihsan,  2007: 37). 

 

H. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian kualitatif  hanya merupakan 

gambaran bagaimana setiap variabelnya dengan posisinya yang khusus 

akan dikaji dan dipahami keberkaitannya dengan variabel yang lain. 

Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana kerangka berpikir 

yang digunakan peneliti untuk mengkaji dan memahami permasalahan 

yang diteliti. Dengan  pemahaman peta secara teoritik beragam variable 
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yang terlibat dalam pene litian, peneliti berusaha menjelaskan hubungan 

dan keberkaitan antarvariabel yang terlibat, sehingga posisi setiap variabel 

yang akan dikaji menjadi jelas (Sutopo, 2002: 141). 

Kerangka teori dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Metode Penelitian  

Berikut dipaparkan hal-hal yang berkaitan dengan metode 

penelitian yang meliputi pendekatan dan strategi, obyek penelitian, teknik 

sampling, data dan sumber data, dan teknik penyajian hasil analisis data. 

1.  Pendekatan dan Strategi 

Dalam mengkaji aspek psikologi sastra dalam novel Detik 

Terakhir karya Alberthiene Endah digunakan pendekatan deskriptif 

kulalitatif. Menurut Amminudin (1990: 16), bahwa metode 

deskriptif kualitatif artinya menganalisis dan hasil analisis 

Novel detik terakhir 

Struktural  Psikologi sastra  

Tema, penokohan, 
alur, dan setting 

Aspek kepribadian  

Kesimpulan  
Aspek biologi kepribadian, 
psikologi kepribadian, 
sosiologi kepribadian  
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berbentuk deskripsi, tidak berupa angka-angka atau koefisien 

tentang hubungan antara variabel. Dalam analisis deskriptif 

kualitatif hal-hal yang dianalisis dengan menguraikan data berupa 

kata-kata, kalimat, paragraf, dan gambar. 

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

strategi studi terpancang. Sutopo (2000:112) memaparkan bahwa 

penelitian terpancang, peneliti di dalam proposalnya sudah 

memilih dan menentukan variabel yang menjadi vokus utama 

sebelum memasuki lapangan.  

2.  Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah aspek 

kepribadian yang terdapat dalam novel Detik Terakhir karya 

Alberthiene Endah yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka 

Utama pada bulan April 2004.  

3.  Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data 

kualitatif berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka 

(Amminudin, 1990: 16). Wujud data dalam penelitian ini berupa 

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

Detik Terakhir karya Alberthiene Endah. 
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b. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu: 

1.  Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang 

berlangsung dari sumber data oleh penyelidik untuk 

keperluan penelitian (Surahmad, 1990: 163). Sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah “Novel Detik Terakhir 

karya Alberthiene Endah Tinjauan Psikologi sastra”. 

2.  Sumber Data Skunder 

Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh 

dan terlebih dahulu dikumpulkan oleh orang diluar 

penyelidik, walaupun yang dikumpulkan itu sebenarnya 

data asli (Surahmad, 1990: 163). Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain; buku-buku 

acuan, majalah dan hasil penelitian yang berhubungan 

dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.  

4.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik pustaka, simak dan catat. Teknik pustaka adalah 

teknik yang  menggunakan  sumber tertulis untuk memperoleh 

data. Teknik simak dan teknik catat berarti peneliti sebagai 

instrumen kunci melakukan penyimakan secara cermat, terarah dan 
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teliti terhadap sumber data primer yakni sasaran peneliti yang 

berupa teks novel Detik Terakhir 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 ana lisis data (Subroto, 1992:  41-42). 

5.  Validitas Data 

Untuk menjamin validitas data atau keabsahan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan 

berbagai teknik yang benar -benar sesuai dan tepat untuk menggali 

data yang benar-benar diperlukan bagi penelitiannya. Ketepatan 

data tersebut tidak hanya tergantung dari ketepatan memiliki 

sumber data dan teknik pengumpulannya, tetapi juga diperlukan 

teknik pengembangan validitas datanya.  

Di dalam penelitian ini menggunakan  anggulasi data, yaitu 

melakukan cross check  antara data yang satu dengan data yang 

lain. Lexy J. Moleong (1992: 178) menyatakan bahwa teknik 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data it u. 

Dengan menggunakan 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. 
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Data yang telah diperoleh kemudian dibandingkan dengan 

penelitian-penelit ian yang telah dianalisis sebelumnya, yang 

berhubungan dengan data yang diteliti, serta menggunakan 

pendapat para pakar psikologi maupun sastra. Masing-masing data 

kemudian di cross check  untuk menentukan kevalidan data. 

6.  Teknik Analisi Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

teknik kualitatif. Menurut Satoto (1991: 15), analisis kualitatif 

dapat digolongkan kedalam metode deskriptif yang penerapannya 

bersifat menuturkan, memaparkan, menganalisis dan menafsirkan. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pembacaan heuristik dan hermeneutik. Menurut Riffaterre 

(dalam Sangidu, 2004: 19), pembaca heuristik merupakan cara 

kerja yang dilakukan oleh pembaca dengan menginterpretasikan 

teks sastra secara referensial lewat tanda-tanda linguistik. 

Hubungan antara heuristik dengan hermeneutik yang oleh 

Riffatere disebut juga pembaca retroaktif, memerlukan pembacaan 

berkali-kali dan kritis (Nurgiyantoro, 1995: 33). 

Untuk melengkapi sebuah analisis data didalam penelitian 

ini, maka di samping dengan pembacaan heurustik dan 

hermeneutik juga menggunakan kerangka berpikir induktif. 

Menurut Sutrisno (1984: 42), analisis induktif dilakukan dengan 

menelaah terhadap fakta khusus, peristiwa yang konkrit,                                 
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kemudian dari fakta-fakta itu dibalik generalisasi yang mempunyai 

sifat umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




