
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Pengaruh budaya asing terutama Barat, sudah ada dalam awal 

perkembangan sastra Indonesia. Pengaruh asing pada karya sastra Indonesia salah 

satunya memperlihatkan kuatnya nilai keagamaan dan kerohanian yang menjadi 

argumen dasar dalam tulisannya. Demikian juga persoalan masalah hidup yang 

timbul dalam kemelut dan situasi krisis kehilangan makna dalam hidup yang 

dialami suatu kelompok masyarakat atau individu. Munculnya ide karya sastra 

tersebut salah satunya dilatar belakangi oleh tengah maraknya problema manusia 

yang kehilangan arah hidup sehingga mempertanyakan keberadaan Tuhan. Karya 

sastra tersebut mempunyai kecenderungan untuk menampilkan keberadaan 

manusia yang dirasa absurd dan tragis. 

Absurditas tidak semata-mata hadir begitu saja dalam khazanah sastra 

Indonesia, melainkan dipelopori oleh sastrawan Barat. Beberapa diantaranya 

adalah Albert Camus dan Frans Kafka. Perkembangan sastra absurd sebagai 

sebuah fenomena baru merambah dan memengaruhi kesusastraan Asia, tak 

terkecuali Indonesia. Dalam ruang lingkup kesusastraan Indonesia, tema 

absurditas mulai diangkat dalam beberapa media estetik sastra terutama novel 

pada dekade 1960-an. Seperti Telegram (1973), Stasiun (1979) karya Putu 
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Wijaya, Merahnya Merah (1968) dan Ziarah (1983) karya Iwan Simatupang. 

Begitu juga dengan kumpulan cerpen Orang-Orang Bloomington (1980) karya 

Budi Darma. Tidak hanya novel, karya sastra puisi juga menyuarakan kesepian, 

kesendirian, dan keterasingan manusia. Sebagaimana terbaca dalam sajak-sajak 

Chairil Anwar, Subagio Sastrowardoyo, Sapardi Djoko Damono dan lain-lain. 

Jika menelusuri lebih jauh inti dari karya-karya tersebut baik Barat maupun 

Indonesia sama-sama membicarakan perihal ketidakbermaknaan. Adanya 

fenomena tersebut merupakan gambaran dari realitas kehidupan, dimana 

beberapa individu tidak menghidupi kehidupan dan tidak mengenal sifat diri 

mereka yang sejati. 

Sifat diri atau kepribadian terbentuk dari hasil internalisasi berbagai 

kebijakan yang diyakini dan dipergunakan sebagai cara pandang, berpikir dan 

bersikap. Kepribadian merupakan manifestasi alam bawah sadar. Kepribadian 

yang utuh hanya dapat dicapai jika individu mau mengembangkan semua bagian 

yang ada di dalam dirinya. Agustiani (2009) menyatakan konsep diri merupakan 

gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya, yang dibentuk melalui 

pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. 

Kartini Kartono dalam kamus besar psikologi menuliskan bahwa konsep diri 

merupakan keseluruhan yang dirasa dan diyakini benar oleh seseorang mengenai 

dirinya sebagai individu, ego dan hal lain yang dilibatkan di dalamnya (Worchel, 

2003:65). 
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Masalah identitas dan personalitas dalam kehidupan sosial sering menjadi 

permasalahan umum. Walaupun berbeda, kedua hal tersebut tidak dapat 

dipisahkan karena akan selalu berhubungan. Benang merah dari identitas dan 

personalitas terletak pada tuntutan pencarian jati diri manusia selaku individu 

terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, didapatkan asumsi dasarnya, bahwa 

kegagalan dalam menemukan makna kehidupan akan menjerumuskan jiwa pada 

keterombang-ambingan yang berujung pada krisis eksistensi dan kehampaan 

hidup. 

Nuansa yang sama pun ditemukan dalam novel Napas Mayat karya Bagus 

Dwi Hananto. Napas Mayat menjadi novel pertama yang sekaligus mengantarkan 

Bagus Dwi Hananto meraih posisi ketiga dalam Sayembara Menulis Novel DKJ 

pada tahun 2014. Selain menjadi juara, novel Napas Mayat menjadi salah satu 

novel yang meningkatkan kepopuleran Bagus Dwi Hananto dalam dunia 

kesusastraan Indonesia. Tidak mengherankan apabila pada tahun berikutnya 

Bagus Dwi Hananto berhasil menuangkan pemikiran filosofisnya kembali 

melalui beberapa novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi seperti Monolog 

Angin (2014), Fantasme Jendela (2014), Trapezoid (2017), Menatap Kesedihan 

Dari Waktu ke Waktu (2017), dan Pengangguran berbakat Yamada (2018). 

Novel Napas Mayat menguraikan kehidupan seorang laki-laki paruh baya 

yaitu tokoh Aku. Diceritakan tokoh Aku dari masa kecil hingga remaja hidup 

dalam kemewahan. Namun kehidupannya berubah ketika ayahnya bangkrut dan 

meninggal. Tokoh Aku yang hidup seorang diri dalam kemiskinan membuatnya 
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berubah menjadi tidak percaya diri dan berusaha untuk mengasingkan diri. Hidup 

dalam ketidakpuasan semakin membuatnya merasa hidupnya tidak layak untuk 

dijalani. Tokoh Aku menjalani kehidupan pribadinya secara monoton dan 

mekanistis. Hari-harinya diawali dengan keberangkatan ke kantor di pagi hari dan 

malam hari ia pulang ke apartemennya untuk tidur. Kehidupan monoton yang 

dijalani oleh tokoh Aku membuat ia tidak memikirkan keinginan maupun cita-

cita di masa mendatang. Kematian ayah dan ibunya pun tidak mampu menyentuh 

perasaannya. Di tengah getir dan pahit kehidupan tokoh Aku, muncul tokoh lain 

yang bernama Hitam. Tokoh Hitam diketahui adalah alter ego tokoh Aku. Tokoh 

Hitam yang merasa hidup tokoh Aku datar dan tidak berarti mulai menuntut 

tokoh Aku untuk membuat sebuah gebrakan baru. Yaitu dengan membunuh 

orang-orang terdekat tokoh Aku. 

Hingga akhirnya terjadi peristiwa tokoh Aku melakukan pembunuhan 

pertamanya dengan membunuh pemilik apartemen dimana ia tinggal, yaitu Mama 

Besar. Pembunuhan ia lakukan karena Mama Besar selalu mengolok dan 

meremehkan dirinya. Setelah peristiwa pembunuhan tersebut, tokoh Aku menjadi 

candu untuk terus membunuh. Tidak hanya membunuh, ia juga memakan daging 

korbannya untuk kepuasan pribadi. Dalam perjalanannya, tokoh Aku mengalami 

keanehan pada saat dirinya memasuki alam mimpi atau disebut dengan dunia 

limbo. Terjebak dengan kekacauan dua dunia menyebabkan tokoh Aku menjadi 

bimbang. Pesan-pesan yang keluar dari ketidaksadaran memiliki peranan besar 

yaitu memengaruhi keseimbangan psikologis tokoh Aku. Pada saat tersebut tokoh 
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Aku dihadapkan pada pilihan untuk kembali ke jalan yang benar atau tetap 

melanjutkan balas dendam. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa alasan adanya 

penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, ketertarikan peneliti terhadap 

novel Napas Mayat sebagai objek kajian terletak pada kisahnya yang sederhana 

namun penuh makna. Di tengah-tengah kemajuan teknologi dan kehidupan 

manusia yang cenderung materialistis, novel Napas Mayat hadir memberi angin 

segar dan menginspirasi pembaca untuk lebih memperhatikan nilai rohani, baik 

dengan Tuhan ataupun dengan sesama manusia. Napas Mayat mendorong 

pembaca untuk mencari dan menjadi dirinya sendiri. Kedua, novel Napas Mayat 

bermuatan aspek psikologi. Hal tersebut dikarenakan konflik antar tokoh baik 

konflik batin maupun konflik sosial yang memengaruhi mental tokoh utama. 

Sehingga dapat diketahui problematika dalam penelitian ini lebih menyorot tokoh 

utama yaitu tokoh Aku yang mengalami perasaan kehilangan jati diri. 

Masalah kepribadian merujuk pada apa yang dialami individu 

berhubungan dengan masalah psikis yang tentunya membedakan dari individu 

lain. Dalam kesempatan ini, kehadiran tokoh Aku dalam novel terlihat tidak dapat 

melepaskan diri dari apa yang sudah dijelaskan di atas. Hal ini menyiratkan 

adanya hubungan yang erat antara sastra dan masalah kepribadian. Dengan kata 

lain, kajian tentang masalah kepribadian dapat digunakan untuk membedah 

kepribadian tokoh yang ada di dalam novel. Ada banyak teori yang telah 

dikemukakan terkait dengan masalah kepribadian, salah satunya adalah 
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psikoanalisis. Selanjutnya, psikoanalisis dapat digunakan untuk kajian terhadap 

karya sastra guna mengetahui identitas individu para tokoh yang ada di dalam 

novel. Dengan adanya kaitan yang erat antara aspek psikologis dengan unsur 

tokoh, maka analisis penokohan juga diperlukan. Karena keberadaan tokoh dan 

penokohan yang dirasa wajib ada dalam tiap karya sastra yang berbentuk prosa, 

maka kajian tentang segi psikologi dari tiap tokoh terutama tokoh utama dirasa 

menjadi hal yang penting. 

Berdasarkan hal tersebut, pada penelitian ini digunakan teori struktural 

namun berpusat pada tokoh dan penokohan. Hal tersebut digunakan untuk 

membongkar konflik batin yang dialami tokoh Aku dalam novel Napas Mayat 

secara utuh dan murni tanpa adanya pengaruh faktor luar teks. Selain itu, proses 

kehidupan yang dilalui tokoh utama dalam novel Napas Mayat  memiliki 

kemiripan dengan proses individuasi yang dikemukakan oleh psikologi analitis 

Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung yang merupakan salah satu tokoh besar 

dalam bidang psikologi, menggunakan istilah individuasi untuk menamakan 

proses yang dialami oleh seorang pribadi menuju individu yang psikologis dan 

satu kesatuan.  

Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang ada dalam diri tokoh Aku layak 

dikaji lebih dalam lagi menggunakan teori individuasi milik Jung. Berbeda 

dengan psikologi analitis milik Freud. Jika Sigmund Freud membagi struktur 

kepribadian menjadi tiga bagian, yaitu id, ego, dan superego. Maka Jung 

membagi kepribadian menjadi tiga bagian yang berbeda. Kesadaran dan 
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ketidaksadaran. Ketidaksadaran terbagi menjadi dua yaitu ketidaksadaran pribadi 

dan ketidaksadaran kolektif. Dalam ketidaksadaran kolektif terdapat bagian-

bagian kecil yang disebut arketipe persona, bayang-bayang, anima dan animus, 

kakek yang bijak, self (diri) dan juga simbolisasi. Hal ini sesuai karena jalan 

individuasi membimbing manusia kepada lambang-lambang dan arketipe. 

Peneliti akan menganalisis perjuangan tokoh Aku yang sesuai proses 

pencapaian individuasi menurut psikologi analitis Jung. Peneliti juga akan 

menganalisis langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh oleh tokoh Aku 

dalam memenuhi kebutuhan dan pencapaian hidupnya. Sehingga peneliti dapat 

mengetahui proses apa saja yang ditempuh tokoh Aku untuk mewujudkan 

kepribadiannya yang asli. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka dirumuskan pokok 

permasalahan yang akan diteliti, yaitu: 

1. Bagaimanakah identifikasi tokoh penokohan dan hubungan antar tokoh 

dalam novel Napas Mayat karya Bagus Dwi Hananto? 

2. Bagaimanakah pencapaian individuasi diri tokoh Aku dalam novel Napas 

Mayat karya Bagus Dwi Hananto? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian tentang Pencapaian Individuasi Diri Tokoh Aku dalam Novel 

Napas Mayat Karya Bagus Dwi Hananto memiliki tujuan sebagai berikut: 
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1. Menemukan identifikasi tokoh penokohan dan hubungan antar tokoh 

dalam novel Napas Mayat karya Bagus Dwi Hananto. 

2. Menemukan proses pencapaian individuasi yang dilalui tokoh Aku dalam 

novel Napas Mayat karya Bagus Dwi Hananto. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian terhadap novel Napas Mayat merupakan salah satu bagian dari 

genre sastra, diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu secara praktis dan 

secara teoretis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

terhadap perkembangan sastra Indonesia khususnya dalam pengkajian 

prosa yang memanfaatkan teori psikologi sebagai alat analisis. Selain itu, 

analisis perwatakan tokoh-tokoh yang ada di dalam novel diharapkan 

dapat mempermudah pembaca atau peneliti untuk mengetahui unsur-

unsur intrinsik dalam novel Napas Mayat. 

2. Manfaat Praktis 

Adanya penelitian teks novel Napas Mayat ini diharapkan berguna 

meningkatkan daya apresiasi terhadap karya sastra khususnya novel 

Napas Mayat. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk sarana pengajaran sastra dan psikologi atau sastra dan pemikiran. 
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1.5 Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang novel Napas Mayat ini sudah pernah dilakukan oleh 

para peneliti sastra. Hal ini tentu saja disebabkan karena novel ini telah terbit 

sejak tahun 2015. Tetapi, karya sastra tidak akan pernah habis untuk dibicarakan. 

Semakin banyak diteliti, semakin kaya pula interpretasi atas karya itu. Hal 

tersebut sesuai dengan hakikat karya sastra, yaitu multi-interpretasi. 

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menemukan 

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Napas Mayat adalah skripsi yang 

ditulis oleh Ririeh Yusmarani, lulusan universitas Muhammadiyah Malang 

dengan judul Hubungan Sosial Tokoh Utama dalam Novel Napas Mayat karya 

Bagus Dwi Hananto. 

Dalam penelitian tersebut Ririeh Yusmarani membahas mengenai 

permasalahan hubungan sosial tokoh utama dengan lingkungannya. Tokoh utama 

selalu berprasangka buruk dan melakukan tindakan agresi kepada setiap orang 

yang menyakiti hatinya. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Ririeh Yusmarani pada novel Napas Mayat 

ditemukan dua bentuk hubungan sosial yang memengaruhi perilaku tokoh utama. 

Yaitu hubungan sosial berupa interaksi sosial dan hubungan insani. Ririeh 

Yusmarani menggunakan teori psikologi sosial untuk menjelaskan dan 

membuktikan penelitiannya tersebut. 

Selain penelitian milik Ririeh Yusmarani, peneliti menemukan kembali 

penelitian yang menggunakan novel Napas Mayat sebagai sumber datanya. Yaitu 
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skripsi yang ditulis oleh Ari Musdolifah, lulusan universitas Balikpapan berjudul 

Konsepsi Manusia Pada Novel “Napas Mayat” Karya Bagus Dwi Hananto. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa, yang pertama: sifat-sifat manusia yang terdapat pada 

novel Napas Mayat yaitu sombong, memandang rendah kehidupan, tidak 

bahagia, dan bahagia dengan penderitaan orang lain. Kedua: konsepsi manusia 

pada novel Napas Mayat adalah konsepsi subjektifitas, hedonis, tidak peduli 

terhadap suatu masalah, dan moral. 

Selanjutnya penelitian yang menggunakan novel Napas Mayat sebagai 

sumber data ditulis oleh Syafrinal, lulusan Universitas Andalas dengan judul 

Masalah Kepribadian Tokoh Aku dalam Novel Napas Mayat karya Bagus Dwi 

Hananto. Dalam penelitiannya, Syafrinal menggunakan teori analisis Adler. Dari 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Syafrinal meneliti tokoh utama 

mengalami masalah kepribadian yaitu perjuangan ke arah superior yang tidak 

sesuai, kompleks inferioritas, dan anti sosial. Syafrinal dalam penelitiannya pun 

menjelaskan bahwa penyebab masalah kepribadian tokoh utama disebabkan cacat 

fisik yang parah, dimanjakan, dan hidup terabaikan.  

Peneliti selanjutnya menemukan penelitian yang menggunakan novel 

Napas Mayat. Ditulis oleh Eliansyah, lulusan Universitas Bung Hatta Padang 

dengan judul Penggunaan Gaya Bahasa dalam Novel Napas Mayat karya Bagus 

Dwi Hananto. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mendeskripsikan gaya 

bahasa yang digunakan pengarang pada novel Napas Mayat karya Bagus Dwi 
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Hananto. Kedua, penggunaan gaya bahasa yang paling dominan dalam novel 

Napas Mayat karya Bagus Dwi Hananto. Hasil dari penelitian yang dilakukan 

oleh Eliansyah adalah ditemukan 29 gaya bahasa, yaitu gaya bahasa kiasan dan 

gaya bahasa retoris. Penggunaan gaya bahasa yang paling dominan yakni gaya 

bahasa perbandingan. Jadi, di dalam novel Napas Mayat terdapat gaya bahasa 

kiasan meliputi gaya bahasa perbandingan 13 buah data, gaya bahasa 

personifikasi 11 data, metafora 1 data. Sedangkan gaya bahasa retoris terdapat 

gaya bahasa hiperbola 4 data. 

Selain penelitian milik Eliansyah, peneliti juga menemukan skripsi yang 

ditulis oleh Teguh Yuliandri Putra, lulusan universitas STKIP Muhammadiyah 

Sorong-Papua dengan judul Representasi Schizophrenic Tokoh Utama dalam 

Novel Napas Mayat karya Bagus Dwi Hananto. Dalam penelitiannya, Teguh 

Yuliandri Putra berusaha mengungkapkan representasi reaksi schizophrenic yang 

dialami tokoh utama yang ditandai dalam tiga wujud reaksi, diantaranya: 

schizophrenic hebephrenic, schizophrenic catatonic, dan schizophrenic paranoid. 

Sebagai alat bedah untuk mengukur tingkat penyimpangan psikologis tokoh Aku, 

Teguh Yuliandri Putra menggunakan teori patologi sosial. Hasil dari penelitian 

tersebut berupa gambaran kejiwaan tokoh Aku yang direpresentasikan melalui 

perspektif patologi sosial atau penyimpangan sosial. 

Penelitian terakhir yang peneliti temukan dengan menggunakan novel 

Napas Mayat sebagai sumber data adalah penelitian milik Yanny Husain Kusuma 

lulusan Universitas Negeri Surabaya. Dengan judul skripsi Ketidaksadaran dan 
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Faktor yang Mempengaruhi Struktur Ketidaksadaran Tokoh Utama (Aku) dalam 

Novel Napas Mayat karya Bagus Dwi Hananto. Dalam penelitian ini, Yanny 

Husain Kusuma menggunakan teori psikologi analitis Carl Gustav Jung. Hasil 

dari penelitian tersebut ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketidaksadaran pribadi pada penelitian tersebut,yaitu: faktor kedewasaan, faktor 

motif cinta, faktor frustasi, faktor konflik, faktor ancaman. Lalu, faktor-faktor 

yang mempengaruhi ketidaksadaran kolektif pada penelitian tersebut diantaranya: 

faktor biologis, faktor lingkungan, faktor agama, dan faktor mistik. 

Berdasarkan tulisan-tulisan tersebut, terlihat bahwa novel Napas Mayat 

cukup baik mendapat apresiasi dari pembacanya. Meskipun penelitian ini 

bukanlah penelitian yang pertama mengenai novel Napas Mayat, namun 

permasalahan berlatar belakang pencarian jati diri yang diangkat dalam penelitian 

ini belum pernah diteliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Salah satu 

perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yanny Husain Kusuma dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalahwalaupun sama-sama menggunakan 

pendekatan teori yang sama yaitu Carl Gustav Jung, hasil temuan milik Yanny 

Husain Kusuma dengan milik peneliti berbeda. Analisis Yanny Husain Kusuma 

fokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksadaran pribadi dan 

ketidaksadaran kolektif yaitu faktor motif cinta, faktor biologis dan sebagainya. 

Sedangkan analisis yang dilakukan oleh peneliti fokus kepada tokoh penokohan 

dan hubungan antar tokoh dalam novel serta proses pencapaian individuasi diri 
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tokoh utama yang lebih menitikberatkan pada teori Carl Gustav Jung yaitu Self 

(diri). 

1.6 Batasan Konseptual 

 Penelitian ini membutuhkan identifikasi terkait tindakan perjalanan hidup 

yang dilalui oleh tokoh utama. Oleh karena itu untuk memaknai perjalanan diri 

tokoh utama, peneliti memanfaatkan teori psikoanalisa individuasi diri milik Carl 

Gustav Jung. Individuasi adalah proses menjadi diri sendiri, realisasi diri. 

Individuasi adalah perwujudan secara berangsur-angsur dari tendens setiap 

individu untuk mencapai keutuhan psikis (Cremers, 1986:16). 

 Konsep individuasi milik Carl Gustav Jung sebenarnya memiliki 

pengertian yang sama dengan beberapa psikolog yang mengemukakan konsep 

aktualisasi diri. Namun perbedaannya berada pada aktualisasi diri adalah 

keinginan individu untuk menggunakan kemampuan dirinya untuk mencapai 

yang mereka mau dan mereka inginkan. Sedangkan pada individuasi adalah 

proses menuju individu yang satu, utuh dan homogen. 

 Tujuan individuasi adalah keutuhan psike (jiwa).Aspek negatif seperti 

arketipe bayang-bayang dapat diterima dengan baik di dalam jiwa.Keutuhan 

pribadi tercapai ketika individu secara batiniah menciptakan keseimbangan tanpa 

menghilangkan salah satu unsur jiwa.Inilah keutuhan psikis yang terintegrasi 

sebagai tujuan individuasi. 
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 Jalan individuasi membimbing individu kepada lambang-lambang atau 

menurut Carl Gustav Jung disebut arketipe.Individu diperlukan memahami 

bermacam-macam lambang tersebut dalam kehidupan sehari-hari.Salah satu 

contohnya adalah arketipe bayang-bayang atau dapat disebut dengan energi 

negatif dalam diri setiap individu.Bayangan adalah lawan dari setiap individu 

yang tidak sadari, dan tidak semua individu mau mengakui bahwa dalam diri 

mereka terdapat sisi-sisi yang jahat. 

 Berdasarkan definisi tersebut, individuasi diri pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa adanya tindakan perubahan tokoh utama menjadi individu 

yang memiliki kepribadian sehat.Agar tercapainya tujuan tersebut, tokoh utama 

harus melewati masa-masa sulit sebelum dirinya menjadi individu yang utuh.Atas 

dasar ini juga bahwa secara mendasar setiap situasi kehidupan atau kejadian yang 

dialami setiap individu selalu memiliki makna dan diri kita sendiri perlu 

menemukan makna tersebut. 

Penelitian ini membatasi cakupan pencapaian realisasi diri menggunakan 

pemahaman Carl Gustav Jung.Penelitian ini berfokus pada tindakan pencapaian 

diri tokoh utama yang memiliki keterkaitan dengan tokoh-tokoh dalam cerita. 

Tidak hanya itu, hubungan tokoh utama dengan tokoh lain dalam novel ini juga 

menjadi elemen penting. Oleh karena itu identifikasi tokoh dalam penelitian ini 

akan menjelaskan pengaruh tokoh-tokoh lain terhadap psikologis tokoh utama. 
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1.7 Landasan Teori 

Landasan teori sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam penelitian. 

Penelitian terhadap karya sastra membutuhkan pendekatan dan pemilihan teori 

yang tepat agar penelitian yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan 

tujuan.  

Penelitian ini memanfaatkan teori psikoanalisa Carl Gustav Jung untuk 

mengetahui proses pencapaian individuasi yang dilakukan pada tokoh utama 

dalam novel Napas Mayat. Peneliti menggunakan teori ini karena pada tahap 

pembacaan peneliti menemukan adanya pengaruh tokoh-tokoh dalam novel 

terhadap psikologis tokoh utama dan pemilihan teori ini  relevan dengan 

permasalahan yang ada di dalam novel. Dengan demikian, teori psikoanalisa Carl 

Gustav Jung sesuai dengan kebutuhan teks sehingga dapat digunakan dalam 

analisis penelitian ini. 

Latar belakang munculnya pendekatan psikologi sastra disebabkan oleh 

meluasnya perkenalan sarjana-sarjana sastra dengan ajaran-ajaran Sigmund Freud 

yang mulai diterbitkan ke dalam bahasa Inggris. Pendekatan psikologi sastra juga 

digunakan oleh psikiater lain bernama Carl Gustav Jung. Dengan pendekatan 

mitos dan arketipe, Carl Gustav Jung beranggapan bahwa beberapa sajak 

mempunyai daya tarik khusus yang menggetarkan hati pembacanya. Rangsangan-

rangsangan bawah sadar ini disebutnya sebagai “citra keinsanan purba” yang 

terbentuk lewat pengalaman-pengalaman nenek moyang. Diwariskan sebagai 
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bawah sadar kelompok yang menjiwai umat manusia dalam bentuk mitos, agama, 

mimpi, angan-angan dan sastra (Wiyatmi, 2011:25). 

Carl Gustav Jung mengemukakan semua teorinya dengan satu tujuan 

bahwa pada akhirnya individu harus mencapai keutuhan untuk menuju 

kepribadian yang matang dan sehat. Hal tersebut perlu dicapai melalui proses 

individuasi.  

Individuasi merupakan inti atau tujuan akhir yang ingin dicapai dari 

seluruh teori yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung. Individuasi adalah suatu 

konsep yang cukup kompleks dan akan sangat sulit untuk memahaminya tanpa 

pengetahuan yang memadai mengenai dasar-dasar teori Jung. Menurut Jung, 

setiap manusia memiliki kecenderungan dalam dirinya untuk dapat berkembang 

secara utuh seumur hidupnya. Pandangan-pandangan Jung dalam psikologi 

analitis banyak dipengaruhi oleh ketertarikannya terhadap berbagai bidang seperti 

filsafat, agama, kebudayaan timur, dan mitologi. Jung menyatakan dengan 

mempelajari bidang-bidang tersebut, Jung dapat mengungkapkan banyak segi 

dari struktur kepribadian manusia secara utuh. 

Jung menggunakan istilah psike (jiwa) untuk menyebut keseluruhan 

kepribadian manusia dengan sejumlah sistem yang ada di dalamnya. Psike 

merupakan suatu sistem yang dinamis dan akan terus berkembang secara kreatif 

untuk menuju keutuhan sepanjang rentang kehidupan. Tujuan individuasi diri 

adalah mencapai diri (self). Diri tidak hanya sebagai pusat psike, tetapi juga 

sebagai perwujudan keseluruhan individu yang menyatukan kesadaran dan 
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ketidaksadaran (Fordham, 1988:49). Diri merupakan pemenuhan terakhir yang 

bisa memberi keseimbangan pada individu. 

Konsep individuasi Carl Gustav Jung sebenarnya memiliki pengertian 

sama dengan beberapa psikolog yang mengemukakan konsep aktualisasi diri. 

Pencapaian yang diinginkan dalam aktualisasi diri adalah mengenali diri sendiri. 

Carl Gustav Jung menjelaskan bahwa individuasi adalah proses menuju individu 

yang satu, utuh dan homogen. Individuasi merupakan proses menjadi diri sendiri 

atau dengan kata lain individuasi adalah realisasi diri. 

Menurut Carl Gustav Jung (Jung, 1986:28) untuk menjadi diri sendiri, 

selalu disertai rasa sakit dan beban psikis. Selanjutnya individu menyadari dirinya 

sebagai pribadi khas yang tidak ditentukan oleh orang lain. 

Menurut (Hall dan Lindzay, 1978:124) individu akan mengalihkan pusat 

psikenya dari pusat psikenya dari ego ke diri ketika individu tersebut mencapai 

usia paruh baya. Paruh hidup kedua berkisar pada usia 40 tahun. Perbedaan dua 

paruh hidup ini berpengaruh terhadap psike individu. Carl Gustav Jung juga 

meletakkan arketipe persona dan bayang-bayang sebagai bagian dari proses 

individuasi pada paruh hidup pertama, sedangkan proses individuasi di paruh 

hidup kedua untuk arketipe anima dan animus, kakek yang bijak, dan diri. Tetapi 

pembagian usia tersebut bukan patokan mutlak. 

Menurut Carl Gustav Jung (Dalam Cremers, 1986:17) tujuan dari proses 

individuasi adalah keutuhan psikis dan kematangan kepribadian. Keutuhan psikis 

ini adalah hasil sintesis kreatif dari bermacam-macam unsur psikis melalui proses 
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penemuan diri dan proses transformasi batin yang sering terjadi pada jenjang 

hidup kedua. Dalam jenjang ini, akan Nampak atau dialami sebagai krisis psikis. 

Krisis psikis ini sebenarnya merupakan tanda bahwa manusia sedang mencari arti 

atau makna keseluruhan religius yang merangkumi hidupnya. 

Teori psikoanalisis Carl Gustav Jung dikategorikan ke dalam psikoanalisis 

karena tekanannya pada proses-proses tak sadar. Jung berpendapat bahwa tingkah 

laku manusia ditentukan tidak hanya oleh sejarah individu dan rasi (kausalitas) 

tetapi juga oleh tujuan-tujuan dan aspirasi-aspirasi (teologi). Baik masa lampau 

sebagai aktualitas maupun masa depan sebagai potensialitas, keduanya 

membimbing tingkah laku orang sekarang (Jung, 1993:180). 

Sistem-sistem dalam struktur kepribadian  yang terpenting menurut teori 

psikoanalisis Jung di antaranya adalah ketidaksadaran pribadi, ketidaksadaran 

kolektif beserta arkhetipe-arkhetipenya, mimpi, sikap jiwa dan fungsi jiwa. 

1. Ketidaksadaran pribadi 

Ketidaksadaran pribadi berada dalam wilayah yang paling dekat 

dengan ego. Ketidaksadaran pribadi terdiri dari pengalaman-

pengalaman yang pernah secara sadar dialami oleh individu namun 

dilupakan dan diabaikan karena memiliki sifat terlalu lemah atau 

kurang berkesan. Hal yang memang tidak bisa diwujudkan seperti 

bentuk semula karena pengalaman tersebut terjadi di masa lampau dan 

tidak bisa terulang kembali seperti bentuk aslinya. 

2. Ketidaksadaran kolektif 
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Konsep ketidaksadaran atau transpersonal merupakan salah satu 

inti terpenting dan original dalam teori Jung. Ketidaksadaran kolektif 

merupakan ingatan-ingatan akan pengalaman masa lampau yang 

diwariskan secara berulang-ulang dari generasi ke generasi dan 

sifatnya terikat. Merupakan bagian kepribadian yang paling 

berpengaruh untuk mengetahui tingkah laku manusia saat berada di 

alam ketidaksadarannya. Ketidaksadaran ini ditunjukkan dengan 

adanya menifestasi berupa mimpi dan arkhetipe. 

Arkhetipe adalah suatu bentuk ide universal yang mengandung 

emosi yang besar. Bentuk arkhetipe menciptakan gambaran-gambaran 

atau visi dalam kehidupan sadar normal berkaitan dengan aspek 

tertentu. Arkhetipe-arkhetipe yang dianggap paling penting 

diantaranya adalah persona, bayang-bayang (shadow) dan diri (self). 

- Persona adalah topeng yang dipakai sang pribadi sebagai respon 

terhadap tuntutan-tuntutan kebiasaan dan tradisi masyarakat, serta 

terhadap kebutuhan-kebutuhan arketipal itu sendiri.  

- Bayang-Bayang (Shadow). Arketipe ini mencerminkan sisi 

binatang pada diri manusia. Arkhetipe ini mengakibatkan 

munculnya pikiran-pikiran, perasaan-perasaan dan tindakan yang 

tidak menyenangkan dan patut dicela oleh masyarakat. Yang 

dimana semua hal ini dapat disembunyikan dari pandangan publik 

dengan persona atau direpresikan dalam ketidaksadaran pribadi. 
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- Anima. Arketipe ini memiliki hubungan timbal balik unik dan 

tidak hanya menyebabkan masing-masing jenis menunjukkan ciri-

ciri lawan jenisnya. Laki-laki memahami kodrat perempuan 

berdasarkan animanya begitu juga sebaliknya. Carl Gustav Jung 

(Fordham, 1988:39) memaparkan ciri tertentu dari anima yaitu 

tampak seperti seorang perempuan muda dengan pengalaman luas, 

bijaksana, penuh arti dan memiliki pengetahuan. 

- Kakek yang Bijak. Arketipe ini adalah simbol kekuatan dan 

kebijaksanaan. 

- Diri (Self). Adalah titik pusat kepribadian yang merupakan bentuk 

dari konsep keutuhan suatu kepribadian. Diri menjadi pusat 

kepribadian yang dikelilingi oleh sistem lain. Dalam 

pembentukannya, arkhetipe ini menuju pada proses individualiasi 

dimana tujuan akhir adalah perkembangan kepribadian. 

Ada beberapa karakteristik pokok pada proses individuasi. Karakteristik 

berikut dirangkum dari Cremers (1986) dan Franz (1964). 

1. Proses individuasi terjadi pada individu yang berusia paruh baya.  

2. Pengambilan keputusan secara sadar dari individu untuk 

meninggalkan cara hidupnya yang lama. 

3. Proses individuasi membutuhkan waktu yang lama dan tidak singkat. 

4. Proses individuasi menemui banyak peristiwa simbolik. 

5. Perubahan pusat kepribadian dari ego menjadi self (diri). 
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6. Menyadari bayang-bayang atau sisi gelap pada dirinya. 

1.8 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. Dengan penggunaan pendekatan tersebut penelitian ini 

difokuskan pada unsur penokohan dan kejiwaan (psikologis). Penelitian unsur 

psikologis menekankan pada tata cara kerja teori analitis Carl Gustav Jung. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut: 

 

1.8.1 Penentuan dan Pemahaman Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan adalah novel Napas Mayat karya Bagus 

Dwi Hananto. Meraih juara ketiga dalam perlombaan Sayembara Menulis Novel 

Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 2014. Cetakan pertama tahun 2015, terdiri 

dari 185 halaman dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Proses 

pembacaan terhadap objek dilakukan dengan tujuan mengenal dan memahami 

objek dengan baik. Setelah memahami novel tersebut, ditemukan hal-hal 

problematik yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan tokoh utama yaitu 

kehilangan jati diri. Satu alasan yang menarik perhatian untuk mengkaji novel 

Napas Mayat adalah terletak pada kisahnya yang sederhana namun penuh makna. 

Di tengah-tengah kemajuan teknologi dan kehidupan manusia yang cenderung 

materialistis, novel Napas Mayat hadir memberi angin segar dan menginspirasi 
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pembaca untuk lebih memperhatikan nilai rohani, baik dengan Tuhan ataupun 

dengan sesama manusia. 

1.8.2 Pengumpulan dan Pemahaman Data 

Data yang terkumpul adalah segala bahan referensi yang dapat membantu 

memecahkan masalah yang dikaji. Peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dasar yang bersumber 

dari objek penelitian, yaitu novel Napas Mayat karya Bagus Dwi Hananto. 

Adapun data sekunder untuk menunjang penelitian ini seperti buku-buku teori 

sastra, artikel penelitian ilmiah, dan tulisan membahas mengenai novel Napas 

Mayat. 

1.8.3 Tahap Analisis Data 

Proses penelitian melalui tahapan analisis terdiri atas dua bagian yakni 

pemahaman secara struktural dengan analisis unsur intrinsik berupa tokoh dan 

penokohan. Hasil deskripsi selanjutnya dipakai untuk melakukan analisis isi, 

sehingga diperoleh pemahaman mengenai proses pencapaian individuasi diri 

tokoh utama dalam novel Napas Mayat karya Bagus Dwi Hananto. Pada tahapan 

ini, berlangsung aktivitas penelitian yang memanfaatkan data primer dan 

sekunder sebagai bahan pemaknaan guna tercipta usaha pemaknaan yang akurat. 
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1.9 Sistematik Penyajian 

Proses pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang 

masing-masing dapat dimaknai sebagai sebuah tahapan. 

Bab I berisi pendahuluan. Pada bab pertama dalam penelitian ini berisi 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, batasan konseptual, landasan teori, metode 

penelitian, dan sistematika penyajian. 

Bab II berisi analisis identifikasi tokoh penokohan dan hubungan antar 

tokoh dalam novel Napas Mayat karya Bagus Dwi Hananto. 

Bab III berisi analisis pencapaian individuasi tokoh Aku. 

Bab IV berisi simpulan penelitian dan saran dari pembahasan yang 

diharapkan mampu memberikan referensi atau acuan yang sesuai dengan 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.  
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