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ASPEK KERIBADIAN TOKOH UTAMA DALAM NOVEL GENDUK 

KARYASUNDARI MARDJUKI: TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA DAN 

IMPLEMENTASINYA SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini ada tiga, (1) mendiskripsikan struktur yang membangun novel 

Genduk karya Sundari Mardjuki, (2) mendriskripsikan aspek kepribadian dalam 

novel Genduk karya Sundari Mardjuki dengan tinjauan psikologi sastra, (3) 

menjelaskan implementasi hasil penelitian ini dalam pembelajaran di SMA. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif  kualitatif.  Data penelitian ini 

adalah kalimat paragraf yang memiliki aspek kepribadian dalam novel Genduk karya 

Sundari Mardjuki. Teknik dalam pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, 

teknik simak, teknik catat, sementara penulis menggunakan penelitian ini dengan 

teknis analisis data model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) analisis 

struktur novel Genduk karya Sundari Mardjuki meliputi Tema, Tokoh, Alur Cerita. 

Tema dalam novel Genduk karya Sundari Mardjuki yaitu tentang  perjuangan 

seorang anak ingin bertemu dengan sosok ayahnya, tokoh utama dalam novel 

Genduk karya Sundari Mardjuki bernama Genduk, alur yang digunakan merupakan 

menggunakan alur maju, latar cerita berada di Desa Ringinsari di lereng gunung 

Sindoro Sumbing, (2)  aspek kepribadian tokoh utama dalam novel Genduk karya 

Sundari Mardjuki terdapat lima aspek yaitu  1) kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan 

akan  rasa cinta atau kasih sayang dari orang disekeliling, 2) kebutuhan akan 

keamanan kebutuan  yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, 

kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungnnya sehingga ia memerlukan 

jaminan, stabilitas, perlindungan, ketertiban serta bebas dari ketakutan dan 

kecemasan, 3) kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sosial yaitu kebutuhan akan 

cinta dan rasa memiliki ini yaitu suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk 

mengadakan hubungan efektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik 

dengan sesame jenis maupun berlainan jenis, 4) kebutuhan akan peghargaan yaitu 

rasa penghargaan, prestasi, danhargadiri, 5) kebutuhan akan aktualisasi diri yaitu 

kebutuhan ini tercapai apabila kebutuhan-kebutuhan di bawahnya telah terpenuhi dan 

terpuaskan (3) hasil analisis aspek kepribadian  tokoh utama dalam novel Genduk 

karya Sundari Mardjuki aspek psikologi sastra implementasinya sebagai bahan ajar 

sastra di SMA. Beberapa aspek yang perlu diperbandingkan berupa a) bahasa, b) 

psikologi, c) dan latar belakang siswa.   penelitian ini dapat diimplementasikan 

sebagai bahan ajar sastra di SMA melalui kurikulum 2013 kelas XI sesuai dengan 

Kompetensi Dasar 3.11 menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. 

 

Kata Kunci: Aspek Kepribadian, Psikologi Sastra, Novel, Bahan Ajar Sastra. 

 

Abstract 

There are three objectives of this study, (1) describe the structure that builds the 

Genduk novel by Sundari Mardjuki, (2) describe the personality aspects in Genduk's 

novel by Sundari Mardjuki with a review of literary psychology, (3) explain the 

implementation of the results of this study in high school learning. This research uses 

qualitative descriptive research. The data of this research are paragraph sentences 
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that have personality aspects in the novel Genduk by Sundari Mardjuki. Techniques 

in data collection using library techniques, techniques refer to, note-taking 

techniques, while the authors use this research with the technical analysis of 

interactive model data. The results of this study indicate (1) the structure analysis of 

the novel Genduk by Sundari Mardjuki includes Themes, Figures, Storylines. The 

theme in Genduk's novel by Sundari Mardjuki is about the struggle of a child who 

wants to meet his father's figure, the main character in Genduk's novel by Sundari 

Mardjuki named Genduk, the plot used is to use forward grooves, the background of 

the story is in Ringinsari Village on the slopes of Sindoro Sumbing, ( 2) the 

personality aspect of the main character in the novel Genduk by Sundari Mardjuki 

there are five aspects, namely 1) physiological needs namely the need for love or 

affection from people around, 2) the need for security needs that encourage 

individuals to obtain peace, certainty and order from environmental conditions so 

that he needs assurance, stability, protection, order and freedom from fear and 

anxiety, 3) the need to meet social needs is the need for love and belonging. This is a 

need that encourages individuals to have effective relationships or emotional ties 

with other individuals , bai k with the same type or different types, 4) the need for 

awards is a sense of appreciation, achievement, and attendance, 5) the need for self-

actualization is that this need is achieved if the needs below are fulfilled and satisfied 

(3) the analysis of the personality aspects of the character The main part of Genduk's 

novel by Sundari Mardjuki is the aspect of literary psychology, its implementation as 

a literary teaching material in high school. Some aspects that need to be compared 

are a) language, b) psychology, c) and student background. this research can be 

implemented as a literary teaching material in high school through the 2013 class XI 

curriculum in accordance with Basic Competencies 3.11 analyze messages from one 

fiction book that is read. 

 

Keywords: Personality Aspects, Literature Psychology, Novel, Literature Teaching 

Materials. 
 

 

1. PENDAHULUAN 

Karya sastra merupakan sebuah struktur yang kompleks. Pengertian struktur 

menunjuk pada susunan atau tata urutan unsur-unsur yang saling berhubungan antara 

bagian yang satu dengan bagian yang lain. Unsur ini adalah ide dan emosi yang 

dituangkan sedangkan unsure bentuk adalah semua elemen linguis yang dipakai 

untuk menuangkan isi kedalam unsur fakta cerita, sarana cerita, dan tema sastra. 

Sastra merupakan suatu karya seni, karya kreatif manusia yang mengandung 

nilai estetik. Sebagai wujud seni budaya, sastra memiliki dunia tersendiri yang 

merupakan pengejewantahan kehidupan sebagai hasil pengamatan sastrawan 

terhadap kehidupan sekitarnya (Wellek dalam Al-ma’ruf, 2017: 2).sastra merupakan 
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ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, keyakinan, 

ide, dan semangat dalam bentuk karya seni yang dapat membangkitkan rasa 

keindahan melalui bahasa. 

karya sastra yang membicarakan persoalan manusia, antara karya sastra 

dengan manusia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Namun demikian, karya 

sastra yang diciptakan pengarang kadang-kadang mengandung subjektivitas yang 

tinggi. Imajinasi yang tertuang dalam karya sastra, meski dibalut dalam semangat 

kreativitas, tidak luput dari selera dan kecenderungan subjektif, aspirasi, dan opini 

personal ketika merespon objek diluar dirinya, serta muatan-muatan khas 

individualistik yang melekat pada diri penulisnya sehingga ekspresi karya bekerja 

atas dasar kekuatan intuisi dan khayal, selain kekuatan menyerap realitas kehidupan. 

Itulah sebabnya di dalam sebuah cerita, cerpen atau novel, seorang pengarang sering 

mengangkat fenomena yang terjadi di masyarakat dengan harapan para pembaca 

dapat mengambil hikmah dari fenomena tersebut. 

Psikologi merupakan ilmu jiwa yang menekankan perhatian studinya pada 

manusia terutama pada perilaku manusia (human behavior ar action). Hal ini dapat 

dipahami karena perilaku merupakan fenomena yang dapat di amati dan tidak 

abstrak. Adapun jiwa merupakan sisi dalam (inner side) manusia yang tidak teramati 

tetapi menampakkannya, tercermin dan tertangkap oleh indra, yaitu lewat perilaku 

(Siswantoro dalam Al-Ma’ruf, 2017:105) Sastra menyajikan gambaran kehidupan, 

dan kehidupan itu sendiri sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial. Dalam 

pengertian ini, kehidupan mencakup hubungan antar masyarakat dengan orang-

orang, antar manusia, antar peristiwa yang terjadi, dalam batin sesorang. Oleh karena 

itu, memandang karya sastra sebagai penggambaran dunia dan kehidupan manusia, 

criteria utama yang dikenakan pada karya sastra adalah kebenaran penggambaran, 

atau yang hendak digambarkan (Pradopo dalam Al-Ma;ruf 2017:106). 

Psikologi sastra adalah sebuah ilmu interdisipliner antara psikologi dan sastra. 

Mempelajari spikologi sastra sama halnya dengan mempelajari manusia dari sisi 

dalam (Endraswara dalam Minderop, 2010: 59). Daya tarik psikologi sastra ialah 

pada masalah manusia yang melukiskan potret jiwa. Tidak hanya jiwa sendiri yang 

muncul dalam sastra, tetapi juga bias mewakili jiwa orang lain. Setiap pengarang 
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kerap me nambahkan pengalaman sendiri dalam karyanya dan pengalaman 

pengarang itu sering pula diamati oleh orang lain (Minderop, 2010: 59). 

Psikologi sastra memberikan perhatian pada masalah yang berkaitan dengan 

unsur-unsur kejiwaan tokoh fiksional yang terkandung dalam sastra. Psikologi sastra 

mempunyai hubungan fungsional yang sama berguna untuk mempelajari kejiwaan 

orang lain. Perbedaannya gejala dan diri manusia dalam sastra imajiner, sedangkan 

dalam psikologi adalah manusia-manusia riil (nyata). Keduanya bisa saling 

melengkapi dan mengisi untuk memperoleh pemaknaan yang mendalam terhadap 

kejiwaan manusia. Psikologi ditafsirkan sebagai lingkup gerak jiwa, konflik batin 

tokoh-tokoh dalam sebuah karya sastra secara tuntas. Dengan demikian, pengetahuan 

psikologi dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam menelusuri sebuah karya sastra 

secara tuntas. 

Kepribadian adalah suatu kontruksi hipotetis yang kompleks. Kepribadian 

menjadi kontruksi hipotesis karena kita mengembangkannya melalui observasi 

tingkah laku. Kepribadian dikatakan kompleks karena itu mengansumsikan bahwa 

kepribadian terdiri dari kualitas nalar atau id, ego dan superego. 

Psikologi kepribadian adalah psikologi yang mempelajari kepribadian 

manusia   dengan objek penelitian faktor-faktor yang memengaruhi tingkah laku 

manusia. Dalam psikologi kepribadian dipelajari kaitan antara ingatan atau 

pengamatan dengan perkembangan, kaitan antara pengamatan dengan penyesuaian 

diri pada individu, dan seterusnya (Minderop, 2010:8).  

Pembelajaran sastra ditujukan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menikmati, menghayati, dan memahami karya sastra serta mengambil hikmah atas 

nilai-nilai luhur yang terselubung didalamnya. Pengetahuan tentang sastra hanyalah 

sebagai penunjang dalam mengapresiasi karya sastra. 

Lazar dalam jurnal penelitian Al-Ma’ruf (2006) fungsi sastra adalah: (1) 

sebagai alat untuk merangsang siswa dalam menggarkan pengalaman, perasaan, dan 

pendapatnya; (2) sebagai alat untuk membantu siswa dalam mengembangkan 

kemampuan intelektual dan emosionalnya dalam pembelajaran bahasa; dan (3) 

sebagai alat untuk memberi stimulasi dalam pemerolehan kemampuan berbahasa. 

Adapun fungsi pembelajaran sastra adalah: (1) memotivasi siswa dalam menyerap 
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ekspresi bahasa; (2) alat simulatif dan language acquisition; (3) media dalam 

memahami budaya masyarajat; (4) alat pengembangan kemampuan interprelative; 

dan (5) sarana untuk mendidik manusia seutuhnya (educating the whole person). 

Bahan ajar merupakan komponen yang harus ada dalam proses pembelajaran, 

karena bahan ajar merupakan suatu komponen yang harus dikaji, dicermati, 

dipelajari, dan dijadikan materi yang akan dikuasai oleh siswa dan sekaligus dapat 

memberikan pedoman untuk pembelajaran. (Siddiq dkk., 2008:27). 

 

2. METODE 

Penelitian ini  menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini 

peneliti akan menggunakan strategi terpancang yaitu dengan memilih variable yang 

menjadi fokus utama sebelum melakukan penelitian dan peneliti menetapkan 

masalah tentang bagaimana struktur yang membangun novel, bagaimana 

karakteristik tokoh utama dan tujuan penelitian sejak awal penelitian. Sedangkan 

studi kasus dalam penelitian ini difokuskan pada satu kasus, yaitu kepribadian tokoh 

utama yang dimiliki tokoh Genduk dalam novel Genduk karya Sundari Mardjuki. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non 

interaktif, dalam hal ini, sumber data dalam penelitian diperoleh dengan 

menggunakan kepustakaan. 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” (Moeleong, 2001:11). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 struktur novel Gendukkarya Sundarai Mardjuki 

3.1.1 Tema 

Menurut Stanton dan Kenny (dalam Nurgiyantoro, 2015:114) tema adalah makna 

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

ditawarkan oleh cerita fiksi itu, maka masalahnya adalah: makna khusu yang mana 

yang dapat dinyatakan sebagai tema itu. Atau, jika berbagai makna itu dianggap 

sebagai bagian-bagian tema, sub-tema atau tema-tema tambahan, makna yang 
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manakah dan bagaimanakah yang dapat diangap sebagai makna pokok sekaligus 

tema pokok novel yang bersangkutan. 

3.1.2  Tokoh 

Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2015:247) tokoh cerita adalah orang-orang yang 

ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan 

memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan 

halnya oleh Abram, Baldis (dalam Nurgiyantoro, 2015:247) menjelaskan bahwa 

tokoh adalah orang yang menjadi pelaku dalam cerita fiksi atau drama, sedang 

penokohan (characterization) adalah penghadiran tokoh dalam cerita fiksi atau 

drama dengan cara langsung atau tidak langsung dan mengundang pembaca untuk 

menafsirkan kualitas dirinya lewat kata dan tindakannya. 

3.1.3 Alur  

Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwadalam sebuah cerita. 

Sub plot merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa yang menjadi bagian dari alur 

utama, namun memiliki ciri khas sendiri. Satu sub plot bisa memiliki bentuk yang 

pararel dengan sub plot lain. Alur merupakan tulang punggung cerita. Dua elemen 

dasar yang membangun alur adalah konflik dan klimaks. Konflik utama selalu terikat 

teramat intim dengan tema cerita. Klimaks adalah saat ketika konflik terasa sangat 

intens sehingga ending tidak dapat dihindari lagi (Stanton, 2007:26-32). 

3.1.4 Latar  

Latar dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan social-

budaya. Walau masing-masing menawarkan permasalahan yang berbeda dan dapat 

dibicarakan secara sendiri, ketiga unsur itu pada kenyataannya saling berkaitan dan 

saling memengaruhi satu dengan yang lain. Jadi, pembbicaraan secara terpisah hanya 

bersifat teknis dan untuk memudahkan saja. 

3.1.4.1 Latar tempat 

Latar tempat menunjukkan pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam 

sebuah karya fiksi. Unsure tempat yang dipergunakan mungkin berupa tempat-

tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama 

jelas.  
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3.1.4.2 Latar Waktu 

Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa-peristiwa 

yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah “kapan” tersebut biasanya 

dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada kaitannya atau dapat dikaitkan 

dengan peristiwa sejarah. 

3.1.4.3 Latar Sosial Budaya 

Latar social budaya menunjukkan pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku 

kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang di ceritakan dalam karya fiksi. 

Tata cara kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai masalah dalam lingkup 

yang cukup kompleks. Ia dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, 

keyakinan, pandangan hidup, cara berfikir dan bersikap, dan lain-lain yang tergolong 

latar spiritual yang diceritakan sebelumnya. Di samping itu, latar sosial budaya juga 

berhubungan dengan status sosial tokoh yang bersangkutan, misalnya rendah, 

menengah, atau atas. 

3.2 Aspek Kepribadian dalam Novel Genduk Karya Sundari Mardjuki 

3.2.1 Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis 

Maka kebutuhan akan rasa cinta kepada orang disekelilingnya, seseorang yang paling 

tidak telah memenuhi kebutuhan mereka akan cinta dan penghargaan akan tetap 

merasa percaya diri bahwa mereka dapat terus memenuhi kebutuhan mereka akan 

cinta dan harga diri. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini.  

“Apabila pertanyaan itu aku kutujukan pada orang-orang di sekeliling, 

mereka seperti pura-pura tidak mendengar. Sibuk merajang daun tembakau. 

Atau tangan mereka cepat-cepat merakit bilah-bilah bamboo untuk dijadikan 

keranjang tembakau. Seklilas telingaku menangkap gumaman orang-orang 

itu. Oh, cah Yatim”. (Genduk, 2016:18). 

 

Dari kutipan diatas dapat dilihat bahwa kebutuhan akan  kasih sayang belum 

terpenuhi, karena orang-orang disekelilingnya tidak memerdulikan akan menjawab 

pertanyaan dari Genduk. Karena rasa sayang dapat di ketahui dari orang-orang yang 

berada disekeliling atau keluarga terdekat, maka bentuk kasih sayang dan rasa cinta 

dapat dilihat dari kutipan berikut ini. 

“Yung danaku berpelukan. Inilah jawaban dari Gusti Allah atas pertanda 

mimpiku? Ikan besar-besar yang kuterima dar iPak’e adalah pertanda atas 

rahmat dari Gusti Allah yang menganugerahi Yung danaku tembakau srintil. 
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Tidak terasa air mataku menitik. Tidak bisa kulukiskan perasaan saat itu” 

(Genduk, 2016:215). 

 

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa ketika Genduk dan Yung 

berpelukan, merupakan bentuk kasih sayang dan rasa cinta antara ibu dan anak. Rasa 

kasih sayang dan cinta serta rasa syukur itu muncul pada saat tembakau yang di 

tanam menumbuhkan hasil yang memuaskan.   

3.2.2 Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan rasa aman 

Kebutuhan rasa aman ialah kebutuan  yang mendorong individu untuk memperoleh 

ketentraman,  kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungnnya sehingga ia 

memerlukan jaminan, stabilitas, perlindungan, ketertiban serta bebas dari ketakutan 

dan kecemasan. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini.  

“Aku pingsan setelah mendengar cerita Pak Yai bahwa Pak’e sudah mati. 

Sungguh tidak ada kata yang bisa melukiskan rasa hatiku saat ini. Bagaimana 

harapanku yang membuncah saat tiba di pesantren Pak Yai. Bagaimana 

seribu persen aku yakin bahwa aku akan segera bertemu dengan Pak’e. tetapi 

terjadi, hanya berita buruk yang kuterima.” (Genduk 2016: 143). 

 

“Serpihan-serpihan hidupku mulai kutemuakan dan terbentuk. Setelah aku 

tahu bahwa Pak’e ternyata sudah mati, satu-satunya labuhan harapanku ada 

pada Yung. Mimpi-mimpiku atas Pak’e sudah pupus. Yang ada sekarang 

adalah bagaimana bahu-membahu dengan Yung untuk keluar dari impitan 

masalah hidup” (Genduk 2016: 176.) 

 

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa rasa takut akan kehilangan 

seorang ayahnya terjadi, setelah mendengar cerita dari Pak Yai bahwa bapaknya 

sudah meninggal. Suatu keyakinan yang sudah ditanamkan dalam hatinya akan 

ketemu ayahnya ternyata hanyalah berita buruk yang diterima. Dan saat ini Genduk 

hanya melabuhkan hatinya kepada ibunya. Karena, harapan-harapan akan bertemu 

ayahnya sudah pupus. 

3.2.3 Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sosial 

Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki ini adalah 

suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif atau 

ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun berlainan 

jenis. Kebutuhan sosial untuk dimiliki dan memiliki oleh Genduk dapat dipenuhi 
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dengan adanya hubungan antara ibunya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan di bawah 

ini. 

“Aku mendekap tanganku di dada. Tidak teras dalam sehari ini aku sudah 

mengalami perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang tidak pernah 

kulakukan selama hidupku. Inilah tempat terjauh yang pernah aku singgahi. 

Sungguh hidupku sangat sederhana. Tinggal digubuk reyot bersama Yung. 

Bertemu dengan orang-orang itu saja. Berada di tempat asing seperti ini, 

membuatku jadi kangen rumah.” (Genduk 2016: 131). 

 

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa ikatan anak dengan ibu tidak 

dapat di pisahkan. Ketika Genduk melakukan perjalanan untuk bertemu ayahnya, di 

saat itu pula Genduk merindukan rumah dan ibunya. Meskipun Genduk tinggal di 

keluarga yang sangat sederhana, Genduk merasa ketika jauh dari ibunya hatinya 

merasa sedih. 

3.2.4 Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan harga diri 

Kebutuhan harga diri adalah rasa penghargaan, prestasi, dan harga diri. Kepuasan 

kebutuhan harga diri menimbulkan perasaan dan sikap percaya diri, diriberharga, diri 

mampu dan perasaan berguna dan penting di dunia. Sebaliknya, frustasi karena 

kebutuhan harga diri tak terpuaskan akan menimbulkan perasaan dan sikap inferior, 

canggung, lemah, penakut, cemas tidak mampu mengatasi tuntutan hidup dan rendah 

diri. Kutipan tentang kebutuhan harga diri akan prestasi yang di dapat Genduk 

selama di sekolahnya adalah sebagai berikut. 

”Piye, Nduk, sekolahmu? Beberapa waktu lalu aku ketemu Bu AS, katanya 

kalau nilai-nilaimu bagus terus, bakal dikirim ke Temanggung buat kejuruan 

opo gitu,” kata Lik Ngadun sambil merogoh rokok kelobot, bersiap untuk 

menyalakannya” (Genduk, 2016:22). 

 

“Kamu pandai mengarang. Teruskan bakatmu,” kata Bu As sambil 

membubuhkan angka Sembilan di pelajaran Bahasa Indonesia” (Genduk, 

2016:34). 

 

“Lain waktu, dia memuji tulisanku yang katanya bagus. Juga buku-buku yang 

tersimpan rapi, tidak ada yang terlipat. Yung tidak pernah tahu dan bahkan 

tidak pernah mau tahu. Baginya, kegiatan setiap hari itu selalu sama yaitu 

berangkat keladang sebelum matahari terbit dan pulang ketika mulai gelap. 

Saat raporku kusodorkan, Yung hanya melihat sekilas. Yang menandatangani 

raporku adalah Kaji Bawon” (Genduk, 2016:34). 
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Dapat ditarik kesimpulan bahwa kutipan diatas menggambarkan kepribadian 

kebutuhan memenuhi harga diri Genduk dari segi prestasi akan penghargaan yang ia 

dapa tselama di sekolah. Kepuasan akan prestasi yang yang ia dapat selama 

disekolah tidak pernah ada penghargaan yang di dapat dari biyungnya.   

3.2.5 Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri 

Kebutuhanakanaktualisasidiriadalahkebutuhanmanusiatertinggi. Kebutuhan ini 

tercapai apabila kebutuhan-kebutuhan di bawahnya telah terpenuhi dan terpuaskan. 

Kebutuhan ini merupakan pencapaian semua potensi manusia, dan pengembangan 

potensi. Orang-orang yang dapat mengaktualisasikan diri mampu mengamati realitas 

dengan cermat dan efisien, melihat realitas apa adanya tanpa dicampuri oleh 

keinginan-keinginan atau harapan-harapannya. Kebutuhan Genduk yang didorong 

oleh kebutuhan aktualisasi diri dapat dilihat dari kutipan berikut ini. 

“Yung, gimana wajah Pak’e?” 

“Ini pertanyaan yang sudah tidak terhitung jumlahnya yang kuutarakan pada 

Yung. Reaksi Yung selalu sama. Mulutnya membisu. Rahangnya mengeras. 

Tulang pipinya yang tinggi tampak semakin menjulang. Pertanyaan itu ku 

ajukan ketika Yung daden geni. Mulutnya meniup-niup sepotong bamboo 

yang diarahkan ke tungku yang apinya masih menyala kecil. Demi 

mendengar pertanyaanku, Yung mendngus. Tiupan pada bamboo semakin 

keras. Dan apipun membesar, menyala-nyala menjilat ketel kecil diatasnya” 

(Genduk 2016: 18). 

 

“Apabila pertanyaan itu ku ajukan kepada orang-orang disekeliling, mereka 

pura-pura tidak mendengar. Sibuk merajang daun tembakau. Sekilas 

telingaku menangkap gumamam orang-orang itu. Oh cah yatim” (Genduk 

2016: 18). 

 

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan untuk memenuhi 

kebutuhan aktualisasi diri atau tujuan keinginan yang kuat untuk menemukan 

ayahnya sia-sia karena keinginan tersebut di tentang oleh ibunya yang tidak pernah 

suka jika Genduk menanyakan tentang sosok Pak’e. 

3.3 Implementasi Penelitian dalam Pembelajaran Sastra di SMA 

3.3.1 Kesesuaian Novel Genduk dengan Fungsi Sastra 

Lazar dalam jurnal penelitian Al-Ma’ruf (2006) fungsi sastra adalah: (1) sebagai alat 

untuk merangsang siswa dalam menggarkan pengalaman, perasaan, dan 

pendapatnya; (2) sebagai alat untuk membantu siswa dalam mengembangkan 
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kemampuan intelektual dan emosionalnya dalam pembelajaran bahasa; dan (3) 

sebagai alat untuk memberi stimulasi dalam pemerolehan kemampuan berbahasa. 

Adapun fungsi pembelajaran sastra adalah: (1) memotivasi siswa dalam menyerap 

ekspresi bahasa; (2) alat simulative dan language acquisition; (3) media dalam 

memahami budaya masyarajat; (4) alat pengembangan kemampuan interprelative; 

dan (5) sarana untuk mendidik manusia seutuhnya (educating the whole person). 

3.3.2 Kesesuaian Novel Genduk dengan Manfaat Pembelajaran Sastra 

Pembelajaran sastra ditujukan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

menikmati, menghayati, dan memahami karya sastra serta mengambil hikmah atas 

nilai-nilai luhur yang terselubung didalamnya. Pengetahuan tentang sastra hanyalah 

sebagai penunjang dalam mengapresiasi karya sastra. (Ismail dalam Hartono 2005:4). 

3.3.3 Kesesuaian Novel Genduk sebagai Bahan Pembelajaran Sastra 

Novel Genduk karya Sundari Mardjuki sesuai untuk implementasi dalam 

pembelajaran sastra di SMA kelas XI. Dengan ini kompetensi dasar pada 

pembelajaran sastra menggunakan KD. 3.11 menganalisis pesan dari satu buku fiksi 

yang dibaca. Berdasarkan hal tersebut pembelajaran tidak terlepas dari bahan ajar. 

Novel Gendukmerupakan salah satu karya sastra yang digunakan dalam 

pembelajaran sastra. Sebelum melaksanakan pemebalajaran, alangkah baiknya guru 

harus menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bi buat agar suatu 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Salah satu bagian dari RPP tersebut harus 

terdapat sumber belajar. Dengan demikian, yang sudah dijelaskan pada penjelasan 

diatas. Guru dituntut untuk dapat mengembangkan bahan ajar sebagai salah satu 

sumber belajar. 

 

4 PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi yang berjudul “Aspek 

Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel Genduk Karya Sundari Mardjuki: Tinjauan 

Psikologi Sastra dan Implementasinya sebagai Bahan Ajar di Sastra di SMA” dapat 

disimpulkan sebagai berikut. unsur pembangun novel Genduk karya Sundari 

Mardjuki terdiri atas unsur ektrinsik dan intrintsik. Unsur intrinsik meliputi tema, 

alur, penokohan, dan latar. Tema dalam novel Genduk karya Sundari Mardjuki yaitu 
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tentang  perjuangan. Perjuangan untuk menemukan ayahnya yang selama ini tidak 

pernah melihatnya selama hidupnya. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah 

alur maju. Penokohan terdiri dari Genduk, Biyung, Lik Ngadun, Kaji Bawon, Bu As, 

Bagiyo, Darman, Darsono, Sulastri, Sugiono, Slamet, Sukirno, Suparno, Sumiati, 

Suprihatin, Sapto Adi, Pak Lurah Cokro, Pak Wondo, Mukidi, Mbok Mar, Siti 

Suparkati, Pak Yai Ikhsan, Pak’e, Bah Tjo Tian Djan. Latar tempat  pada novel ini 

berada di lereng Gunung Sindoro Jawa Tengah. Dan latar waktu pada novel Genduk 

karya Sundari Mardjuki pada tahun 1970 saat Genduk berusia sebelas tahun. Aspek 

yang digunakan dalam novel Gendukkarya Sundari Mardjuki yaitu dengan 

menggunakan aspek kepribadian dengan teori yang di buat oleh Abraham Maslow 

yaitu Motivasiuntukmemenuhikebutuhanfisiologis, kebutuhanakankeamanan, 

Kebutuhanuntukmemenuhikebutuhansosial, 

kebutuhanakanpenghargaandankebutuhanakanaktualisasidiri. 

Implementasi novel Gendukkarya Sundari Mardjuki ke dalam pemebelajaran 

sastra di SMA dapat diterapkan dalam beberapa kategori. Yaitu kesesuaian novel 

dengan dengan fungsi sastra adalah: (1) sebagai alat untuk merangsang siswa dalam 

menggarkan pengalaman, perasaan, dan pendapatnya; (2) sebagai alat untuk 

membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan intelektual dan emosionalnya 

dalam pembelajaran bahasa; dan (3) sebagai alat untuk memberi stimulasi dalam 

pemerolehan kemampuan berbahasa. Adapun fungsi pembelajaran sastra adalah: (1) 

memotivasi siswa dalam menyerap ekspresi bahasa; (2) alat simulative dan language 

acquisition; (3) media dalam memahami budaya masyarajat; (4) alat pengembangan 

kemampuan interprelative; dan (5) sarana untuk mendidik manusia seutuhnya 

(educating the whole person). Dan Pembelajaran sastra ditujukan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menikmati, menghayati, dan memahami 

karya sastra serta mengambil hikmah atas nilai-nilai luhur yang terselubung 

didalamnya. Pengetahuan tentang sastra hanyalah sebagai penunjang dalam 

mengapresiasi karya sastra. 
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