
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sastra merupakan karya fiksi yang merupakan hasil kreasi dari luapan 

emosi yang spontan dan mampu mengungkapkan aspek estetetik yang didasarkan 

pada aspek kebahasaan dan aspek makna Fananie (2002:6). Menurut Teeuw 

(2015:20) sastra berasal dari bahasa Sansekerta. Kata sas yang mempunyai makna 

mengarahkan, mengajar, memberi arahan. Sedangkan kata tra mempunyai arti 

media, alat, dan sarana. Dari penjelasan tersebut maka sastra mempunyai arti 

sebuah media untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, dan pengajaran. 

Subhan (dalam Rahayu dan Ardayati, 2017:66)  berpendapat bahwa karya sastra 

memiliki dua fungsi yaitu untuk mendidik dan menghibur, fungsi dari pendidikan 

adalah untuk memberikan pengalaman sastra, pengajaraan moral, dan nilai-nilai 

seperti kebenran, kebangsaan, kepahlawanan, keindahan, ide-ide baru, dan 

kebijaksanaan. Sementara sastra untuk menghibur memiliki arti bahwa karya 

sastra bertujuan untuk membat seseorang merasa terhibur. 

Menurut Khan dan Jahangeer (2017:116) Sastra adalah kerangka narasi 

yang berupa tindakan dan peristiwa yang mencakup cerminan dari agama, ras, 

kasta, keyakinan, mode, musik, ritual, dan rutinitas lainnya yang terkait dengan 

komunitas tertentu. Sastra memiliki beberapa jenis-jenis karya sastra, di antaranya 

karya sastra puisi, karya sastra prosa naratif atau fiksi, dan drama. Karya sastra 

jenis prosa terbagi menjadi tiga genre yaitu, novel atau roman, cerita pendek, dan 

novelet (novel pendek) Sumardjo (1997:25). Salah satu bentuk karya sastra yang 

paling diminati saat ini adalah karya sastra berbentuk prosa dengan genre novel. 

Novel sebagai salah satu karya sastra yang paling banyak diminati berasal 

dari bahasa latin yaitu novellus yang terbentuk dari kata novus yang memiliki arti 

baru, atau new dalam Bahasa Inggris. Dikatakan baru karena novel adalah karya 

sastra yang datang setelah bentuk karya sastra lainnya seperti puisi dan drama ada. 

Novel sendiri diartikan dapat memberikan konsentrasi ke kehidupan yang lebih 

tegas. Novel juga memiliki struktur yang agak kompleks seperti bentuk prosa lain, 



 

 

yang di dalamnya terkandung unsur-unsur setting, perwatakan, narasi, teknik 

narasi, bahasa dan tema. Bagian penting dalam membaca novel ialah usaha untuk 

menentukan nilai yang ditampilkan pengarang pada masing-masing perwatakan 

(Suyitno, 2009:35). 

Dalam arti luas Novel menurut (Sumardjo, 1997:29) adalah cerita yang 

berbentuk prosa dengan ukuran yang lebih luas, meskipun mungkin yang luas 

hanya salah satu unsur fiksi yang terkandung di dalam cerita, misalnya temanya 

atau karakter namun hal itu dapat berarti novel memiliki cerita yang lebih luas 

dengan beberapa hal yang menjadi alasannya seperti plot yang lebih kompleks, 

berisi karakter yang banyak, tema yang kompleks, beragamnya suasana cerita 

dengan setting cerita yang beragam pula.  

Novel dapat dibagi menjadi tiga golongan, yakni novel petualangan, novel 

percintaan, dan novel fantasi. Novel petualangan sedikit memasukkan peran 

wanita. Apabila wanita disebut dalam novel jenis ini, maka penggambarannya 

hampir stereotip dan kurang berperan. Jenis novel petualangan adalah “bacaan 

kaum pria” karena tokoh-tokoh di dalamnya melibatkan banyak masalah dunia 

lelaki yang tidak ada kaitannya dengan wanita. Meskipun dalam novel jenis 

petualangan ini kadang ada percintannya juga, namun hanya bersifat sampingan 

belaka, artinya novel itu tidak semata–mata berbicara persoalan cinta. Sedangkan 

novel percintaan melibatkan peranan tokoh wanita dan pria secara imbang, bahkan 

kadang-kadang peranan wanita lebih dominan.  

Novel fantasi di dalamnya menceritakan tentang hal-hal yang tidak 

realistis dan bersifat imajinatif. Novel ini mempergunakan karakter yang tidak 

realistis, setting dan plot yang juga tidak wajar untuk menyampaikan ide-ide 

penulisnya. Jenis novel ini mementingkan ide, konsep, dan gagasan sastrawannya 

yang hanya dapat dengan jelas diutarakan dalam bentuk cerita fantasi, artinya 

menyalahi hukum empiris, hukum pengalaman sehari-hari (Sumardjo, 1997:29) 

Menurut Nurgiyantoro (dalam Andayani, 2013:54) novel adalah salah satu 

jenis karya sastra dengan menampilkan sebuah dunia yang mengemas model 

kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, yang dibangun melalui berbagai 

unsur instriknya. Dalam unsur intrinsik meliputi: peristiwa, plot, tokoh atau 



 

 

penokohan, latar, sudut pandang, dan sebagainya yang bersifat imajinatif. Secara 

umum, pengertian novel adalah karangan prosa yang panjang dan mengandung 

rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekitarnya dengan 

menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Tidak sedikit yang menganggap 

bahwa unsur intrinsik merupakan bagian penting dalam sebuah karya sastra, 

karena melalui unsur intrinsik dapat memudahkan pemahaman terhadap isi karya 

sastra, baik cerpen maupun novel. Unsur Intrinsik adalah bagian dari karya sastra 

untuk menganalisis karya sastra, (Sulaeman, Permanalaudin, dan Ningtyas, 

2019:36). 

Dapat disimpulkan bahwa novel merupakan sebuah karangan prosa 

berbentuk imajinatif yang datang setelah bentuk karya sastra lainnya. Di dalam 

novel terdapat unsur pembangun, yakni unsur intrinsik dan ekstrinsik seperti 

halnya peristiwa, plot, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, dan sebagainya 

dengan usaha menentukan nilai yang ditampilkan pengarang pada masing-masing 

perwatakan. Cerita dalam novel terdapat pesan yang ingin disampaikan kepada 

pembaca. Pesan ini dapat dirumuskan secara implisit dan eksplisit.  

Novel yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah novel berjudul Nuraga. 

Nuraga adalah sebuah novel yang ditulis oleh Sahlil Ge pada tahun 2019. Peneliti 

memiliki beberapa alasan dalam memilih novel ini. Pertama, selain dibuat versi 

cetak, novel Nuraga sudah dibaca oleh 248 ribu pembaca di aplikasi wattpad dan 

sudah memiliki dukungan lebih dari 38,4 Ribu. Wattpad merupakan aplikasi yang 

memungkinkan penggunanya untuk membaca atau mengirimkan karya dalam 

bentuk artikel, novel, cerita pendek, atau sejenisnya. Sehingga novel ini telah 

memiliki banyak penggemar di Indonesia. Kedua, novel ini mempunyai dakwah 

dan memberi nasihat tanpa terkesan menggurui dari sang penulis melalui tokoh 

yang penulis ceritakan. Ketiga, dilihat dari para tokoh dan segi bahan cerita, novel 

Nuraga karya Sahlil Ge memiliki isi yang segar dalam hal bahasa dan kehidupan 

remaja di pondok pesantren dan inspiratif bagi para remaja yang sedang 

menempuh pendidikan. Baik remaja yang sedang belajar di luar pondok maupun 

di dalam pondok. Oleh sebabnya novel Nuraga dapat memiliki daya tarik ketika 

seseorang ingin membaca dan meneliti novel ini lebih jauh. Keempat, novel ini 



 

 

memiliki tokoh-tokoh fiksional seperti Sultan, sosok tak tersentuh dari bungsu 

seorang Kiai di pondok pesantren tempat tinggalnya. 

Sahlil Ge adalah salah seorang penulis dari Pemalang Jawa Tengah dengan 

nama lengkap Muhammad Sahal Mahfudz. Penulis saat ini sudah lulus dari 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Sahlil Ge memiliki 

karakteristik menulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca dan 

mempunyai karakteristik yang sangat imajinatif karena tidak hanya novel 

bergenre romance yang bisa ditulis bahkan novel bergenrre fantasi dapat Sahlil 

Ge tulis. Hal tersebut dibuktikan dengan novel bergenre fantasi yang berhasil 

beliau tulis dengan judul Under Your Speel yang memiliki cerita mengenai 

manusia yang memiliki kemampuan yang disebut synesthesia. Sahlil Ge 

merupakan penulis Indonesia yang aktif menulis di wattpad. Karya yang pernah 

beliau tulis dalam versi cetak maupun di platform wattpad adalah Imam Masa 

Depan #1, Tasbih Sang Kiai #2, Tasbih Sang Kiai vol.2, Under Your Spell, Under 

Your Spell 2, Bye-ology, Hardest Goodbye, Nuraga, Rentan, The Critical Melody, 

Autumn Farewen, The Girl From Tomorrow, Under Your Spell Moxie, Die-

Ology, Kans, Schoolah, dam Sydney Retrouvailles. Dari beberapa karya Sahlil Ge 

tersebut sudah ada yang dibukukan dan juga masih ada yang tersedia di wattpad. 

Cerita yang diangkat Sahlil Ge sangat bergam dari mulai cerita bergenre fantasi, 

romance, family, hingga religi sehingga peneliti tertarik meneliti novel Sahlil Ge. 

Novel Nuraga adalah salah satu cerita yang penulis buat secara spontan tanpa draf 

karena untuk lombakan dan pada akhirnya dilanjutkan di aplikasi wattpad karena 

banyak pembaca yang menyukai alur cerita ini.  

Penulis ingin membuktikan bahwa kemenangan di hati pembaca adalah 

kemenangan tertinggi dari bercerita itu sendiri dan sukses tidaknya cerita tidak 

bergantung pada diterbitkan mayor atau berada di pasar. Penulis justru lebih 

senang ketika karyanya diburu karena langka. Meskipun hanya keyakinan sang 

penulis, namun berhasil atau tidaknya cerita ini penulis melimpahkan semuanya 

kepada pembaca sebagai yang menilai. Penulis ingin berdakwah lewat novel yang 

dibuatnya di mana inspirasi utamanya karena sang penulis ingin mempunya 

dedikasi. Bahkan latar di dalam novel Nuraga yang dibuat penulis diambil dari 



 

 

tempat yang benar-benar ada dan mendetail namun sayangnya penulis tidak 

menyebutkan secara terperinci. Ciri khas dari Sahlil Ge adalah alur cerita 

imajinatif yang beliau ciptakan dalam karya sastranya. Novel ini termasuk novel 

teen literature atau biasa dikenal dengan sebutan teenlit. Jadi jelas jika novel ini 

mudah dipahami dari segi bahaaanya serta bahan dan unsur ceritanya. 

Novel Nuraga merupakan salah satu hasil karya Sahlil Ge yang 

mengangkat tema kisah percintaan yang dibalut dengan dakwah dan mudah 

dipahami. Tokoh Sultan seorang bungsu dari seorang Kiai adam dengan Astrid 

seorang santriwati baru kelas 12 di pondok pesantren. Hubungan Sultan dengan 

Astrid awalnya hanya sebatas orang asing yang tanpa sengaja betemu di dekat 

Wisma. Takdir terus saja berjalan hingga kejadian demi kejadian melibatkan 

keduanya seakan terjalin ke dalam sebuah ikatan tak kasat mata. Ikatan yang 

awalnya ditentang mati-matian oleh keduanya. 

Penelitian ini mengkaji novel Nuraga karya Sahlil Ge. Di dalam novel ini 

mempunyai keunikan dalam fenomena psikologis yaitu kepribadian tokoh utama. 

Tokoh utama ini adalah Sultan yang akan dijodohkan oleh seorang gadis bernama 

Astrid. Meskipun Sultan memiliki keinginan untuk menikah muda namun 

sayangnya Sultan masih belum berniat memikirkan hal yang melibatkan perasaan 

semacam jatuh cinta. Dalam masa mencari ilmunya banyak kejadian-kejadian 

yang menakdirkan Sultan bertemu dengan Astrid sehingga menimbulkan konflik 

di dalam dirinya. Berbagai konflik dan permasalahan inilah yang menciptakan 

fantasi dan pikiran di hati Sultan. “Teruntuk Calon Istri, boleh marah selagi 

sayang”. Sahlil Ge membuat tokoh dalam novel Nuraga ini mengandung 

fenomena-fenomena psikologis yang menampilkan aspek-aspek, yaitu 

kepribadian tokoh utama yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan 

pendekatan psikologi dalam menghadapi konflik serta permasalahan yang 

menjadikan novel ini menarik.  

Novel sendiri memiliki unsur-unsur pembangun yang dibagi menjadi dua, 

yaitu unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik. Menurut Sangidu (dalam 

Rohmadi, 2016:186) berpendapat jika unsur intrinsik merupakan salah satu unsur 

pembangun karya sastra yang memiliki ciri yang konkret. Unsur unsur Intrinsik di 



 

 

dalam novel meliputi tema yang merupakan gagasan umum dari karya sastra. Alur 

adalah urutan kejadian di dalam sebuah cerita. Tokoh dan penokohan yang 

merupakan karakter dan karakterisasi seorang tokoh di dalam sebuah cerita. Latar 

yang memberikan pijakan cerita yang konkret dan jelas. Sudut pandang sebagai 

pandangan yang digunakan pengarang untuk media kepada pembaca, 

Nurgiyantoro (2013:113). Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal 

dari luar cerita, Rohmadi (2016:187). Unsur-unsur ekstrinsik karya sastra meliputi 

unsur biografi, unsur psikologis, keadaan lingkungan, dan pandangan hidup 

pengarang Rokhmansyah (dalam Rohmadi, 2016:187). 

Kepribadian (personality) berasal dai kata “pesona” yang memiliki arti 

“topeng”. Pada masa Yunani Kuno para aktor memakai topeng untuk 

menyembunyikan identitas mereka dan untuk memungkinkan mereka 

memerankan tokoh dalam drama. Teknik drama ini kemudian diambil alih oleh 

bangsa Roma dan dari merekalah kita mendapatkan istilah personality atau 

kepribadian. Kepribadian adalah susunan sistem-sistem psiko fisik yang dinamis 

dalam diri suatu individu yang unik terhadap lingkungan. Istilah “dinamis” 

menunjukkan adanya perubahan dalam kepribadian, menekankan bahwa 

perubahan dapat terjadi dalam kualitas prilaku seseorang. Susunan mengandung 

arti bahwa kepribadian tidak dibangun dari berbagai ciri yang satu ditambahkan 

ada yang lain begitu saja, melainkan ciri-ciri ini berkaitan (Fitriani, 2011:56).  

Kepribadian memiliki pengertian bahwa pola karakteristik perilaku dan 

pola pikir yang menentukan penilaian seseorang terhadap lingkungan. Menurut 

Hilgard (dalam Minderop, 2018:4) kepribadian dibentuk oleh potensi sejak lahir 

yang dimodifikasi oleh pengalaman budaya dan pengalaman unik yang 

mempengaruhi seseorang sebagai individu. Pendekatan teoritis untuk memahami 

kepribadian yang mencakup kualitas nalar psikoanalisis pendidikan sosial dan 

teori-teori humanistik. 

Sejalan dengan hal tersebut Krech (dalam Minderop, 2018:4) 

menyimpulkan bahwa kepribadian adalah suatu konstruksi hipotesis yang 

kompleks. Kepribadian menjadi konstruksi hipotesis karena tidak 

mengembangkan melalui observasi tingkah laku. Titik kepribadian dikatakan 



 

 

kompleks karena kita mengasumsikan bahwa kepribadian terdiri dari kualitas 

nalar atau id, ego, dan super-ego. Kepribadian sendiri dalam sebuah cerita di 

dalam novel masuk ke dalam struktur intrinsik tokoh dan penokohan. 

Dapat disimpulkan kepribadian adalah berasal dari kata “pesona” yang 

berarti topeng. Kepribadian bersifat dinamis di mana menunjukkan adanya 

perubahan kepribadian yang dapat terjadi dalam kualitas perilaku seseorang ke 

suatu kontruksi hipotesis yang kompleks. Terjadinya hal tersebut karena banyak 

orang mengasumsikan bahwa kepribadian terdiri dari kualitas nalar. 

Tokoh dalam sebuah cerita fiksi sering dipergunakan istilah-istilah seperti 

tokoh dan penokohan watak dan perwatakan atau karakter dan karakterisasi secara 

bergantian dengan menunjukkan pengertian yang hampir sama. Istilah-istilah 

tersebut, sebenarnya tidak merujuk pada pengertian yang persis sama, atau paling 

tidak dalam tulisan ini akan dipergunakan dalam pengertian yang berbeda, walau 

memang ada diantaranya yang sinonim. Istilah tokoh merujuk pada orangnya atau 

pelaku cerita sedangkan watak perwatakan dan karakter, menunjukkan pada sifat 

dan sikap para tokoh seperti yang ditafsirkan oleh pembaca, lebih menunjukkan 

pada kualitas pribadi seorang tokoh. 

Penokohan dan karakterisasi sering juga disamakan artinya dengan 

karakter dan perwatakan menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan 

watak-watak tertentu dalam sebuah cerita. Dengan demikian istilah penokohan 

lebih luas pengertiannya daripada tokoh dan perwatakan. Sebab penokohan 

sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, 

bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup 

memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Penokohan sekaligus 

menunjukkan pada teknik perwujudan dan pengembangan tokoh dalam sebuah 

cerita (Nurgiyantoro, 2013:246-248).   

Penokohan menurut Fananie (2002:86) merupakan bagian penting dalam 

membangun sebuah cerita. Dalam sebuah rekaan imajinatif fiksi, tokoh-tokoh 

tidak hanya berfungsi memainkan cerita Tokoh juga. berperan menyampaikan ide, 

motif, plot, dan tema. Semakin berkembangnya ilmu jiwa, terutama psikoanalisis, 

merupakan salah satu alasan pentingnya peranan tokoh cerita sebagai bagian yang 



 

 

ditonjolkan oleh pengarang, Sumardjo (dalam Fananie, 2002:87). Tokoh adalah 

pelaku dalam cerita sedangkan sedangkan penokohan mencakup masalah siapa 

tokoh cerita, penempatan dan pelukisan watak tokoh dalam sebuah cerita. 

Penokohan juga merupakan bagian penting dalam membangun sebuah cerita 

dengan cara memainkan cerita dan menyampaikan ide, motif, plot, dan tema. 

Salah satu hasil karya sastra berupa novel pasti disisipkan oleh pengarang 

berupa peristiwa atau kejadian yang dihidupkan oleh tokoh-tokoh yang 

memegang peranan penting dalam suatu cerita. Setiap tokoh dalam sebuah cerita 

memiliki kepribadian dan karakteristik yang berbeda. Pengarang menggambarkan 

setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia melalui 

tokoh-tokoh yang diciptakan oleh pengarang. Dalam karya sastra perbedaan 

kepribadian tokoh mempengaruhi terjadinya peristiwa-peristiwa yang menarik. 

Setiap tokoh dalam karya sastra memiliki karakter yang selalu ditampilkan oleh 

pengarang sehingga karya sastra juga menggambarkan kejiwaan. Dengan 

kenyataan tersebut, karya sastra selalu terlibat dalam segala aspek hidup dan 

kehidupan, tidak terkecuali aspek kejiwaan atau psikologi, Arini (dalam 

Pradnyana, 2019:340).  

Menurut Ratna (2017:17) ada tiga alasan mengapa dalam karya sastra 

memiliki unsur-unsur penokohan paling banyak dibicarakan dan diminati a) 

Penokohan memiliki hubungan langsung dengan pembaca sebagai bentuk 

perwujudan diri pribadi. b) Penokohan paling mudah diidentifikasi, dilukiskan, 

dan dipahami, khususnya melalui nama. c) Melalui penokohan dapat 

memungkinkan terwujud pesan-pesan, pandangan dunia, dan berbagai bentuk 

ideologis yang disampaikan pengarang.  

Keunikan Kepribadian terkait dengan psikologi dalam sebuah novel dapat 

menjadi bahan telaah yang menarik karena sastra bukan sekadar telaah teks yang 

menjemukan tetapi dapat menjadi bahan kajian yang melibatkan perwatakan atau 

kepribadian para tokoh rekaan, pengarang karya sastra, dan pembaca (Minderop, 

2018:3). Untuk menemukan kepribadian tokoh dalam novel peneliti tertarik untuk 

menganalisis novel ini dengan menggunakan teori psikoanalisis dari Sigmund 

Freud. 



 

 

Psikoanalisis dari sudut pandang Freud sendiri menghadirkan manusia 

sebagai bentukan dari naluri-naluri dan konflik-konflik struktur kepribadian, yaitu 

konflik yang timbul dari pergumulan id, ego dan super-ego. a) Id sebagai bentuk 

energi psikis dan naluri yang menekan manusia agar memenuhi kebutuhan dasar, 

b) ego sendiri memiliki tempat untuk mempertimbangkan apakah ia dapat 

memuaskan diri tanpa mengakibatkan kesulitan atau penderitaan bagi dirinya, 

sedangkan c) super-ego sama halnya dengan „hati nurani‟ yang dapat mengenai 

nilai baik dan buruk Freud (dalam Minderop, 2018:9-22). Secara keseluruhan 

psikoanalisis freud meliputi id, ego, dan super-ego di mana menjadi sumber 

pergumulan dari konflik manusia. Nurbaya , Nuryati, & Chamalah (2020:122) 

berpendapat bahwa secara sederhana psikologi sastra dapat memahami hubungan 

antara psikologi dan sastra untuk mengetahui unsur-unsur psikologi penulis, 

karakter dalam karya sastra, ataipun psikologi pembaca. 

Bagi Sigmund Freud karya sastra dianalogikan sebagai lamunan. Seperti 

halnya lamunan, karya sastra dalam fantasinya mengandung pemenuhan 

keinginan yang tidak terpuaskan dengan demikian memungkinkan untuk 

meningkatkan realitas yang tidak memuaskan, Hossain (2017:43). Selain 

penelitian psikoanalisis menurut Sigmund Freud, terdapat penelitian sebelumnya 

yang menggunakan teori psikologi behaviorisme oleh Skinner (dalam Hidayah, 

2012:5) bahwa proses pembentukan tingkah laku pada manusia umumnya bersifat 

alami, karena memang terjadi pada proses pertumbuhan dan perkembangan 

tingkah laku anak melalui pendidikan dalam keluarga, oleh orang tua. Seorang 

anak dibentuk tingkah lakunya oleh orang tuanya, seperti: kebiasaan makan, tidur 

berbahasa, sosialisasi dan sebagainya.  

Sedangkan teori psikoanalisis humanistik dari Koeswara (dalam Rahayu, 

2014:34) mengungkapkan bahwa psikologi humanistik adalah sebuah gerakan 

yang muncul dengan menampilkan gambaran manusia yang berbeda dengan 

gambaran mansuia dari psikoanalisis maupun behafiorisme, yakni berupa 

gambaran manusia sebagai makhluk yang bebas dan bermartabat serta selalu 

bergerak ke arah pengungkapan segenap potensi yang dimilikinya apabila 

lingkungan memungkinkan. 



 

 

Penelitian yang peneliti lakukan berpijak pada teori psikoanalisis Sigmund 

Freud dengan memaparkan kepribadian tokoh Sultan pada dalam novel Nuraga 

karya Sahlil Ge dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya dengan menggunakan 

id, ego, dan super-ego dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian 

manusia untuk menganalisis faktor yang melatar belakangi kepribadian dan nilai 

pendidikan yang terdapat di dalamnya.  

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini dilandasi dari penelitian 

psikologi sastra yang sudah ada sebelumnya yang pernah dilakukan oleh I Wayan 

Gede Pradnyana, Gede Artawan, dan I Made Sutama berjudul Psikologi Tokoh 

Dalam Novel Suti Karya Sapardi Djoko Damono: Analisis Psikologi Sastra, 

kedua penelitian yang dilakukan oleh Ririn Setyorini, berjudul Analisis 

Kepribadian tokoh Marni Kajian Psikologi Simund Freud Dalam Novel Entrok 

Karya Okky Madasari, dan ketiga penelitian yang dilakukan oleh Fauziah 

Nendrawati dengan judul Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel Jagade 

Kanisthan Karya Tulis Setyadi: Kajian Psikologi Sastra. Dalam penelitian ini 

peneliti tertarik untuk menganalisis novel ini dengan menggunakan teori psikologi 

dari Sigmund Freud untuk menganalisis kepribadian tokoh utama, yaitu Id, Ego, 

dan Super-ego dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian manusia 

untuk menganalisis faktor yang melatar belakangi kepribadian tokoh.  

Penelitian ini penting dilakukan karena selain menemukan kepribadian 

tokoh bisa digunakan sebagai inspirasi untuk mengajarkan nilai pendidikan yang 

terdapat di dalamnya. Di mana nilai pendidikan dapat dikaitkan dengan suatu 

karya sastra. Menurut Sumardjo (dalam Sutresna, 2014:4) Nilai pendidikan dapat 

ditangkap oleh manusia melalui berbagai hal di antaranya melalui pemahaman 

dan penikmatan sebuah karya sastra. Ada empat macam nilai pendidikan dalam 

sastra, yaitu nilai pendidikan agama, moral, sosial, dan budaya. Nilai-nilai 

tersebut tentunya tidak berbeda dengan nilai-nilai yang ada di kehidupan nyata 

dalam bermasyarakat. 

 

 



 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di 

atas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. 

 

1. Bagaimanakah unsur pembangun dalam novel Nuraga karya Sahlil Ge? 

2. Bagaimanakah kepribadian tokoh Sultan dalam novel Nuraga karya Sahlil 

Ge menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud? 

3. Apa saja nilai pendidikan dalam novel Nuraga karya Sahlil Ge 

menggunakan teori  nilai pendidikan Octaviana? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

 

1. Mendeskripsikan unsur pembangun dalam novel Nuraga karya Sahlil Ge. 

2. Mendeskripsikan kepribadian tokoh Sultan dan novel Nuraga karya Sahlil 

Ge menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud. 

3. Mengetahui apa saja nilai pendidikan dalam novel Nuraga karya Sahlil Ge 

menggunakan teori nilai pendidikan Octaviana. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

ilmu pengetahuan dan informasi mengenai hubungan antara karya sastra dan 

psikologi menggunakan teori psikoloanalisis dari Sigmund Freud. Penelitian 

ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta 

wawasan tentang psikologi sastra dan diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi yang digunakan untuk peneliti yang akan melakukan penelitian 

tentang kepribadian tokoh utama dalam karya sastra. 

2. Manfaat Praktis 

a) Manfaat bagi pembaca 



 

 

Penelitian psikologi sastra yang terdapat dalam novel Nuraga karya 

Sahlil Ge dapat memberikan referensi di bidang analisis sastra dan 

informasi bagi pengembang kajian apresiasi sastra pada kajian 

psikologi sastra untuk tinjauan dalam analisis novel. 

b) Manfaat bagi mahasiswa 

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih mendalam tentang 

betapa pentingnya mengetahui kepribadian seorang tokoh pada sebuah 

karya. 

c) Manfaat bagi pendidik 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pendidik di 

ranah psikologi sastra untuk meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman mengenai nilai-nilai positif kepribadian tokoh dan nilai 

pendidikan. 

 

 

 

 


