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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Karya sastra adalah sebuah cermin dari realitas sosial. Permasalahan yang 

diusung dalam karya sastra adalah permasalahan yang biasa terjadi dalam realitas 

sehari-hari. Sama halnya dengan realitas, karya sastra juga memiliki tokoh yang 

menanggung permasalahan tersebut. Tokoh-tokoh dalam karya sastra ini juga 

akan menampilkan watak serta perilaku yang terkait dengan kejiwaan atau 

permasalahan psikologis yang sama seperti halnya permasalahan psikologis yang 

kerap dialami oleh manusia dalam realitas. Karya sastra menyuarakan berbagai 

bentuk jiwa manusia. Menurut Endraswara (Endraswara, 2008:22) ada sastra yang 

menyuarakan jiwa sakit, jiwa buruh, jiwa priyayi, jiwa merdeka, jiwa bajingan, 

dan seterusnya. Diantara semua itu, jiwa sakit menjadi jiwa manusia yang kerap 

dimunculkan dalam karya sastra. 

Beberapa karya sastra yang menyuarakan jiwa sakit diantaranya adalah 

novel Katarsis karya Anastasia Aemelia yang menceritakan mengenai seorang 

laki-laki yang sejak kecil tidak bisa merasakan rasa sakit. Hal ini membuat anak 

tersebut mencari rasa sakit dengan menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. 

Jiwa sakit dalam novel ini dihadirkan melalui perilaku tokoh laki-laki tersebut.  

Novel The (Un)reality Show karya Clara Ng juga merepresentasikan jiwa 

sakit. Novel yang menceritakan mengenai kehidupan Hannah, seorang penderita 

dissociative identity disorder atau kerap disebut sebagai kepribadian ganda. 

Dalam novel tersebut diceritakan bagaimana kepribadian Hannah berubah-ubah 
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dengan cepat. Jiwa sakit dalam novel ini direpresentasikan oleh pribadi-pribadi 

yang ada dalam diri Hannah.  

Djenar Maesa Ayu juga kerap menyuarakan jiwa sakit dalam karyanya. 

Salah satunya melalui novelnya Nayla. Jiwa sakit dalam novel ini 

direpresentasikan oleh tokoh Nayla. Nayla seorang anak korban perceraian orang 

tuanya yang sejak kecil dididik dengan keras oleh ibunya. Hingga akhirnya 

tumbuh menjadi seorang yang akrab dengan kehidupan malam dan seks bebas 

sejak belia. Nayla pun memilih untuk menjadi seorang biseksual. 

Nugroho Nurarifin adalah salah satu penulis yang juga menyuarakan jiwa 

sakit dalam karya-karyanya. Salah satunya dalam novel yang berjudul Bidik! 

Tragedi Selalu Memiliki Dua Sisi diterbitkan pada tahun 2005. Berbeda dengan 

karya-karya yang telah disebutkan sebelumnya yang menceritakan mengenai 

orang-orang yang memang mengalami sebuah gangguan kepribadian, dalam novel 

ini jiwa sakit dihadirkan dalam diri orang-orang yang ‘normal’ atau tidak 

menderita gangguan kepribadian.  

Dalam novel Bidik! Tragedi Selalu Memiliki Dua Sisi diceritakan 

mengenai kehidupan pegawai-pegawai kantoran yang tertekan. Tokoh-tokoh 

dalam novel ini adalah masyarakat perkotaan yang modern dan memiliki 

kepribadian serta gaya hidup yang seragam. Dalam novel ini juga digambarkan 

bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan mereka 

di tengah kondisi yang penuh dengan tekanan. Nugroho menggunakan teknik 

penceritaan yang cukup unik dalam novel ini, yakni ada dua sisi dengan dua 

pencerita. Dua pencerita dalam dua bagian novel ini sama-sama seorang laki-laki 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi DINAMIKA KEPRIBADIAN  TOKOH DALAM NOVEL BIDIK! TRAGEDI 
SELALU MEMILIKI DUA SISI KARYA NUGROHO NURARIFIN

BERTA EKA HERINDA



3 

 

yang tertekan. Pada bagian pertama novel, ada seorang laki-laki yang hidupnya 

selalu dipenuhi tekanan sejak dia remaja hingga dia bekerja dan berkeluarga. 

Sedangkan dalam bagian kedua, ada seorang lelaki yang mengalami sebuah 

tekanan mental sejak remaja hingga bekerja. Dua laki-laki tersebut sama-sama 

tidak dapat memiliki kebebasan untuk meluapkan segala perasaan mereka. Selain 

dua laki-laki tersebut, ada seorang tokoh perempuan yang menjadi penghubung 

antara bagian pertama dan bagian kedua. Sama halnya dengan dua laki-laki 

tersebut, perempuan ini juga mengalami sebuah tekanan dan tidak dapat 

meluapkan perasaannya.  

Dalam novel Bidik! Tragedi Selalu Memiliki Dua Sisi Nugroho mencoba 

menampilkan sisi-sisi kelam kehidupan dengan latar perkotaan yang penuh 

tekanan sekaligus kebosanan. Tekanan tersebut bukan hanya datang dari satu 

pihak saja, namun datang dari berbagai pihak. Mulai dari keluarga, atasan, hingga 

tekanan dari dalam diri mereka sendiri. Tekanan-tekanan yang dialami tokoh-

tokoh tersebut mempengaruhi kepribadian mereka. Pengaruh dari tekanan-tekanan 

itu dapat berupa tindakan yang positif, seperti semakin giat dalam bekerja. Namun 

pengaruh tersebut juga dapat berupa tindakan negatif, seperti semakin apatis, 

mudah putus asa, dan suka sekali mengeluh.  

Pengaruh yang mengarah ke tindakan negatif inilah yang ditampilkan 

dalam novel ini. Tiga tokoh dalam novel ini adalah orang-orang yang kerap 

mengalami tekanan dari dunia kerja ataupun dalam kehidupan sehari-harinya di 

lingkungan keluarga. Tekanan-tekanan itu pada akhirnya mempengaruhi 

kepribadian mereka dan membuat mereka mengalami sebuah kecemasan.  
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Mereka pun mencoba mencari kesibukan lain untuk dapat keluar dari 

keadaan yang penuh tekanan itu. Namun, justru di saat mereka mulai merasa 

nyaman dengan aktivitas baru mereka, mereka dihadapkan dengan masa lalu yang 

sempat membuat hidup mereka berantakan. Mereka pun mencoba menyingkirkan 

masa lalu itu dengan cara yang gila seperti menyakiti diri sendiri hingga 

membunuh orang. Cara penyelesaian semacam ini tidak akan menyelesaikan 

masalah, tetapi akan menimbulkan permasalahan baru dalam hidup mereka.  

Penggambaran pengaruh tekanan tersebut terhadap kepribadian tokoh 

yang dihadirkan secara bertahap dan halus dalam novel ini membuat peneliti 

tertarik untuk menjadikan novel Bidik! Tragedi Selalu Memiliki Dua Sisi sebagai 

objek dalam penelitian ini. Maka, peneliti berpendapat jika novel karya Nugroho 

Nurarifin ini cocok dikaji dalam perspektif  psikologi sastra dengan 

memanfaatkan teori psikoanalisis Freud untuk menelaah bagaimana pengaruh 

tekanan tersebut terhadap kepribadian tokoh dalam novel ini.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Fenomena-fenomena yang dihadirkan dalam novel Bidik! Tragedi Selalu 

Memiliki Dua Sisi menyajikan permasalahan yang dapat diteliti. Beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kepribadian tokoh yang digambarkan dalam struktur 

novel tersebut? 

2. Bagaimanakah perngaruh lingkungan terhadap kepribadian tokoh 

dalam novel Bidik! Tragedi Selalu Memiliki Dua Sisi?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menemukan kepribadian tokoh dalam novel Bidik! Tragedi Selalu 

Memiliki Dua Sisi. 

2. Menemukan pengaruh lingkungan terhadap kepribadian tokoh dalam 

novel Bidik! Tragedi Selalu Memiliki Dua Sisi.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Manfaat Teoretis 

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan 

mengenai permasalahan-permasalahan kepribadian manusia yang terdapat dalam 

fenomena-fenomena yang ditampilkan dalam karya sastra. Melalui penelitian ini 

juga dapat terlihat bagaimana kondisi kepribadian masyarakat dengan strata sosial 

tertentu dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupannya 

sehari-hari. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah untuk memaparkan pengaruh 

sebuah karya sastra dalam mengungkap fenomena-fenomena sosial dan kejiwaan 

manusia. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sebuah referensi 

untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Manfaat praktis untuk pembaca adalah 

pembaca dapat semakin peka terhadap fenomena kejiwaan yang terjadi dalam 

karya sastra. Sehingga dapat memaknai sebuah karya sastra secara lebih dalam. 
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Bagi peneliti, manfaat yang diperoleh adalah semakin memahami objek penelitian 

dan semakin dapat mengerti mengenai kejiwaan manusia yang tergambar dalam 

karya sastra. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Penelitian Terdahulu 

 Sebelum akhirnya memutuskan untuk menggunakan novel Bidik! Tragedi 

Selalu Memiliki Dua Sisi sebagai objek dalam penelitian ini, penulis telah mencari 

informasi ke beberapa tempat mengenai kemungkinan adanya penelitian yang 

sama. Salah satu tempat yang telah didatangi adalah PDS HB Jassin. Namun tidak 

ditemukan data atau penelitian yang menggunakan novel tersebut sebagai 

objeknya. Kemudian penulis mencari di internet mengenai penelitian yang 

menggunakan novel tersebut sebagai objeknya. Hasilnya penulis menemukan satu 

skripsi dan beberapa artikel yang menggunakan novel tersebut sebagai fokus 

tulisan. Jadi penelitian ini bukalah penelitian pertama yang menggunakan novel 

Bidik! Tragedi Selalu Memiliki Dua Sisi sebagai objeknya.   

Novel ini pernah diteliti oleh Nur Intan Muthia. Intan menggunakan novel 

ini sebagai objek kajian dalam skripsinya. Intan meneliti mengenai teknik 

penceritaan dalam novel ini yang memang sangat menarik untuk diteliti lebih 

dalam. Dalam penelitian tersebut, Intan menemukan beberapa hal mengenai 

penceritaan novel tersebut. Temuan-temuan tersebut antara lain mengenai ragam 

wacana yang digunakan dalam novel tersebut dan struktur penceritaan yang 

menggunakan teknik lomografi. Penelitian yang telah dilakukan Intan 
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membukakan jalan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam 

dengan novel ini sebagai objek. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan Intan yang difokuskan pada struktur penceritaan novel, karena 

penelitian ini akan membahas mengenai kepribadian tokoh dalam novel ini.  

Selain Intan, Wiwien Winarto juga telah menulis sebuah artikel mengenai 

novel Bidik! Tragedi Selalu Memiliki Dua Sisi ini. Dalam artikel tersebut Wiwien 

menyoroti mengenai tindakan tragis yang dilakukan tokoh dalam novel ini dan 

membandingkannya dengan tindakan-tindakan tragis dan dramatis yang 

ditemukannya dalam beberapa novel yang termasuk dalam tataran sastra avant 

garde. Menurut Wiwien ketragisan yang ada dalam novel ini hanya dimaksudkan 

untuk dapat dianggap menjadi sebuah karya sastra avant garde. Artikel ini sedikit 

memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama 

membicarakan tokoh dalam novel ini. Namun artikel ini tidak didasari dengan 

teori yang mumpuni untuk mengulas tentang tokoh dalam novel ini. Sehingga 

hasil yang diperoleh akan berbeda dengan penelitian ini. 

Baihaqi dalam tulisannya yang berjudul “Bidik!, Novel dengan Dua Sisi” 

juga mengulas mengenai novel ini. Dalam tulisan tersebut Baihaqi mengulas 

mengenai keunikan novel ini yakni layout yang dibuat bolak-balik. Menurutnya, 

keunikan tersebut merupakan daya tarik utama yang dimiliki novel ini. Karena 

kisah yang diceritakan novel ini sebenarnya tidak terlalu menarik. Tulisan Baihaqi 

juga tidak memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Karena tulisan tersebut hanya 

menyinggung masalah layout novel yang dibuat bolak-balik. 
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Raras Hafiidha Sari juga menggunakan teori kepribadian dalam skripsinya 

yang berjudul “Dinamika Kepribadian Tokoh Tania dan Tokoh Danar Dalam 

Novel Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin Karya Tere-liye”. Dalam 

skripsi tersebut Raras menemukan bahwa situasi lingkungan dan keberadaan 

tokoh lain berpengaruh terhadap kepribadian tokoh utama. Temuan dalam 

penelitian yang dilakukan Raras sedikit memiliki kesamaan dengan penelitian ini 

yakni pengaruh lingkungan terhadap kepribadian tokoh. Namun mengingat teori 

yang digunakan oleh Raras berbeda dengan teori yang akan digunakan peneliti 

dalam penelitian ini, maka tentu hasil yang didapat juga berbeda.  

Meskipun penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama mengenai novel 

ini, namun permasalahan kepribadian tokoh dan hubungannya dengan lingkungan 

yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah diteliti dalam penelitian-

penelitian sebelumnya. Berikut adalah data mengenai penelitian yang 

menggunakan novel Bidik! Tragedi Selalu Memiliki Dua Sisi sebagai objeknya 

dan juga penelitian yang memanfaatkan teori psikologi sastra: 

 

No Penulis Judul Persperktif Temuan 

1 Nur Intan 
Muthia 

“Teknik Lomografi 
Dalam Novel Bidik!”  

Struktural 
Naratif 

1. Melalui struktur 
naratif, ditemukan 
berbagai macam 
ragam wacana 
dalam teks. 

2. Novel Bidik! 
memiliki kaitan 
dengan Lomografi. 
Lomografi menjadi 
sarana penceritaan 
dalam novel ini 
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2 Wiwien Winarto “Makin Tragis, 
Makin Baik” 

 

- Sebuah karya 
sastra harus tragis 
untuk dapat 
dianggap sebagai 
sebuah karya avant 
garde. 

3 Baihaqi “Bidik!, Novel 
dengan Dua Sisi” 

- Bentuk fisik novel 
ini merupakan 
kekuatan utama 
novel ini. Karena 
cerita yang 
disampai tidak 
memiliki kesan 
yang kuat terhadap 
pembaca. 

4 Raras Hafiida 
Sari 

“Dinamika 
Kepribadian Tokoh 
Tania dan Tokoh 
Danar Dalam Novel 
Daun Yang Jatuh 
Tak Pernah 
Membenci Angin 
Karya Tere-liye” 

Psikologi 
Sastra 

Situasi lingkungan 
dan keberadaan 
tokoh lain 
berpengaruh 
terhadap 
kepribadian tokoh 
utama. 

5. Berta Eka 
Herinda 

“Dinamika 
Kepribadian Tokoh 
Dalam Novel Bidik! 
Tragedi Selalu 
Memiliki Dua Sisi 
Karya Nugroho 
Nurarifin”  

Psikologi 
Sastra 

1. Tiga tokoh dalam 
novel ini pada 
awalnya memiliki 
kepribadian yang 
tertutup, kasar, 
egois, namun 
berubah menjadi 
baik, terbuka, dan 
optimistis 
kemudian 
berubah lagi 
menjadi pribadi 
yang semakin 
tertutup, 
pesismistis, 
sensitif, arogan 
dan ambisius. 

2. Lingkungan yang 
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1.5.2 Landasan Teori 

 Landasan teori sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam penelitian. Teori 

yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah teori struktural-psikologi. 

Karena untuk meneliti mengenai psikologi tokoh dalam novel ini harus dilakukan 

analisis stuktural terlebih dahulu untuk lebih memperdalam penelitian serta 

mempermudah penelitian. Berikut adalah penjelasan mengenai teori yang akan 

dimanfaatkan dalam penelitian ini: 

 

1.5.2.1 Teori Struktural 

 Analisis struktural adalah dasar dari sebuah penelitian sastra. Sebelum 

peneliti menganalisis menggunakan teori-teori lain yang relevan, karya sastra 

akan lebih dahulu dianalisis  strukturnya. Tanpa analisis struktural tersebut, 

sebuah karya sastra tidak dapat ditangkap pemaknaannya secara utuh.  

 Menurut Wellek dan Warren (1990:140) Karya sastra merupakan sebuah 

struktur yang kompleks. Pengertian struktur menunjuk pada susunan atau tata 

penuh tekanan 
berpengaruh 
terhadap 
timbulnya 
perubahan-
perubahan yang 
berulang dalam 
kepribadian 
tokoh hingga 
menimbulkan 
sebuah dinamika 
dalam 
kepribadian 
tokoh. 
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urutan unsur-unsur yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan 

bagian yang lain. Unsur ini adalah ide dan emosi yang dituangkan. Sedangkan 

unsur bentuk adalah semua elemen linguis yang dipakai untuk menuangkan isi ke 

dalam unsur fakta cerita, sarana cerita, dan tema sastra. 

 Teori struktural digunakan untuk membantu mengungkap karakter tokoh 

dalam novel Bidik! Tragedi Selalu Memiliki Dua Sisi dan aspek-aspek pendukung 

pembentukan karakter tokoh-tokoh tersebut. Hal ini dilakukan supaya peneliti 

lebih mudah untuk menganalisis keadaan tokoh melalui psikologisnya secara 

lebih dalam lagi. 

 Penelitian ini diawali dengan menganalisis penokohan dalam novel Bidik! 

Tragedi Selalu Memiliki Dua Sisi untuk mengetahui dinamika yang muncul dalam 

kepribadian tokoh tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan analisis alur dan latar 

novel untuk memperjelas bahwa tokoh dalam novel ini benar-benar mengalami 

dinamika kepribadian.  

 

1.5.2.2  Teori Psikologi Sastra 

 Dalam novel Bidik! Tragedi Selalu Memiliki Dua Sisi ini dua tokoh utama 

dan satu tokoh penghubungnya sama-sama memiliki permasalahan tentang 

kepribadian. Sehingga dibutuhkan sebuah teori psikologi sastra untuk menjadi alat 

dalam menganalisis permasalahan tersebut. Manusia adalah bentukan dari naluri-

naluri dan konflik-konflik struktur kepribadian, (Minderop, 2011: 9). Konflik-

konflik dan struktur kepribadian ialah konflik yang timbul dari pergumulan antara 

id, ego, dan superego. Oleh karena itu, teori psikoanalisa menurut Freud inilah 
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yang akan dijadikan acuan dalam meneliti unsur psikologis tiga tokoh dalam 

novel Bidik! Tragedi Selalu Memiliki Dua Sisi. Berikut adalah penjelasan 

mengenai teori psikologi yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini: 

 

1.5.2.2.1 Dinamika Kepribadian 

Manusia memiliki energi yang dapat dibedakan dari penggunaannya yakni 

digunakan untuk aktivitas fisik dan aktivitas psikis yang disebut sebagai energi 

fisik dan energi psikis. Berdasar teori ini, Freud mengatakan jika energi fisik 

dapat diubah menjadi energi psikis dan begitu pula sebaliknya (Minderop, 

2011:23). Namun karena keterbatasan energi tersebut terjadilah tarik menarik 

antara tiga aspek kepribadian, yakni id, ego, dan superego untuk 

menggunakannya  (Alwisol, 2012:20). 

a. Naluri 

Freud menggunakan alam bawah sadar untuk menerangkan pola 

tingkah laku manusia serta penyimpangan-penyimpangannya. Menurut 

Freud alam bawah sadar merupakan subsistem dinamis dalam diri 

manusia yang mengandung dorongan-dorongan naluri seksual yang 

berkaitan dengan gambaran-gambaran tertentu masa lalu (usia dini). 

Dorongan ini menuntut sebuah pemenuhan. Namun adanya norma 

kehidupan sosial membuat dorongan tersebut ditekan dan dipadamkan. 

Akan tetapi dalam bentuk tersamar dorongan-dorongan itu terpenuhi 

melalui suatu pemuasan semu atau khayalan. Keinginan yang dipendam 
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inilah yang dapat menampilkan diri dalam bentuk yang sesungguhnya. 

(Minderop, 2011:23) 

Naluri menurut Freud merupakan representasi bawaan dari 

eksistensi (keadaan tegang dan terangsang) akibat muncul suatu 

kebutuhan tubuh. Bentuk naluri menurut Freud adalah pengurangan 

tegangan, cirinya regresif dan bersifat konsevatif dengan memperbaiki 

keadaan yang kurang. Proses naluri berulang-ulang (tenang, tegang, dan 

tenang). 

Selain menerima stimulus dari dalam yang berupa naluri-naluri, 

setiap individu juga menerima stimulus dari luar, yakni perlakuan 

orang-orang disekitarnya. Meskipun stimulus ini tidak terlalu kuat, 

tetapi dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. (Minderop, 

2011:24-25) 

 

b. Naluri Kematian dan Keinginan Mati 

Setiap perilaku manusia dilandasi oleh dua energi mendasar 

yaitu naluri kehidupan (Eros) yang dimanifestasikan dalam perilaku 

seksual, menunjang kehidupan serta pertumbuhan. Dan naluri kematian 

(Thanatos) yang mendasari tindakan agresif dan destruktif. Naluri 

kematian dapat menjurus pada tindakan bunuh diri atau pengrusakan 

diri atau bahkan bersifat agresif terhadap orang lain. Sedangkan 

keinginan mati dapat ditimbulkan akibat kebebasan seseorang yang 

terhambat karena satu alasan tertentu. (Minderop, 2011:27) 
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c. Kecemasan (anxitas) 

Segala situasi yang mengancam kenyamanan suatu organisme 

diasumsikan melahirkan suatu kondisi yang disebut sebagai kecemasan. 

Salah satu sumber kecemasan adalah konflik dan frustasi yang 

menghambat individu untuk mencapai suatu tujuan. Ancaman fisik, 

psikis, dan tekanan juga dapat menimbulkan sebuah kecemasan. 

Kondisi ini diikuti dengan rasa takut dan tidak bahagia yang dapat di 

rasakan melalui berbagai level. (Minderop, 2011:28) 

Freud percaya bahwa kecemasan merupakan hasil dari konflik 

antara pulsi Id (umumnya seksual dan agresif) dan pertahanan ego dan 

super ego. Kebanyakan dari pulsi tersebut mengancam individu yang 

disebabkan oleh pertentangan nilai-nilai personal atau bersebrangan 

dengan nilai-nilai suatu masyarakat. (Minderop, 2011:28-29) 

 

1.5.2.2.2 Mekanisme Petahanan dan Konflik 

 Freud menggunakan istilah mekanisme pertahanan mengacu pada proses 

alam bawah sadar seseorang yang mempertahankannya terhadap anxitas; 

mekanisme ini melindunginya dari ancaman-ancaman eksternal atau adanya 

impuls-impuls yang timbul dari anxitas internal dengan mendistorsi realitas 

dengan berbagai cara. Mekanisme ini terjadi karena adanya dorongan atau 
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perasaan beralih untuk mencari objek pengganti yang dianggap aman untuk 

diserang (Minderop, 2011: 29). 

 Mekanisme pertahanan diri merupakan karkteristik yang cenderung kuat 

dalam diri setiap orang. Namun mekanisme pertahanan diri tidak mencerminkan 

kepribadian seseorang secara khusus. Hanya saja, mekanisme pertahanan dapat 

mempengaruhi kepribadian seseorang. 

 Menurut Freud, keinginan-keinginan yang saling bertentangan dari 

struktur kepribadian menghasilkan anxitas. Misalnya, ketika ego menahan 

keinginan mencapai kenikmatan dari id, anxitas dari dalam terasa. Hal ini 

menyebar dan mengakibatkan kondisi tidak nyaman ketika ego merasakan bahwa 

id dapat menyebabkan gangguan terhadap individu. Anxitas mewaspadai ego 

untuk mengatasi konflik tersebut melalui mekanisme pertahanan ego, melindungi 

ego seraya mengurangi anxitas yang diproduksi oleh konflik tersebut (Minderop, 

2011: 32). Berikut adalah jenis-jenis mekanisme pertahanan: 

a. Pengalihan 

Pelampiasan perasaan tertentu kepada pihak lain karena hambatan 

superego. 

b. Sublimasi 

Suatu bentuk pengalihan yang terjadi jika tindakan-tindakan yang 

dilakukan menimbulkan sebuah perasaan tidak nyaman dan tidak 

diterima secara sosial sehingga dilakukan pengalihan dengan cara 

melakukan tindakan yang dapat diterima secara sosial 

c. Rasionalisasi 
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Dorongan-dorongan yang sebenarnya dilarang superego dicarikan 

penalaran sedemikian rupa sehingga seolah-olah dapat dibenarkan. 

d. Regresi 

Kemunduran ke taraf perkembangan yang lebih rendah untuk 

menghindari ancaman terhadap ego.  

e. Agresi dan Apatis 

Agresi adalah pengungkapan perasaan marah terhadap orang lain secara 

langsung. Sedangkan apatis adalah bentuk lain dari reaksi frustasi, 

dengan cara menarik diri dan bersikap seakan-akan pasrah.  (Minderop, 

2011: 39). 

 

1.5.3 Batasan Konseptual 

 Dalam KBBI (online) dinamika adalah gerak (dari dalam) tenaga yang 

menggerakkan, semangat. Sedangkan kepribadian adalah sifat yang tercermin 

pada diri seseorang. Dinamika kepribadian yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini adalah perubahan kepribadian seseorang secara drastis dan berulang sebagai 

akibat dari proses persaingan penggunaan energi dalam tubuh oleh id, ego dan 

superego untuk memenuhi naluri-naluri dimiliki manusia (Minderop, 2011:25).   

Untuk menemukan dinamika kepribadian tersebut dimanfaatkan teori 

psikoanalisa Freud. Dalam konsep psikoanalisa kepribadian manusia terdiri atas 

tiga bagian yakni id, ego, dan superego. Dimana id atau alam bawah sadar yang 

mendominasi sebagian besar pikiran manusia terdiri atas nafsu dan insting 

manusia yang bekerja berdasarkan prinsip kesenangan tanpa peduli benar ataupun 
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salah. Superego merupakan lawan dari id yakni sistem yang dibentuk berdasarkan 

nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Superego yang menentukan benar 

atau salahnya tindakan tersebut. Sedangkan ego atau alam sadar adalah tindakan 

yang dilakukan manusia secara sadar. Ego akan bekerja sesuai dorongan id dan 

superego yang telah disesuaikan dengan kenyataan yang ada (Alwisol, 2012:17). 

Ketiga unsur kepribadian tersebut terus bersaing untuk menggunakan energi yang 

ada alam diri manusia. Jika salah satu sistem menang, maka sistem yang lain akan 

melemah. Kejadian ini berlangsung terus-menerus dan berpotensi memunculkan 

sebuah dinamika dalam kepribadian. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni metode 

yang lebih mengedepankan penafsiran atas data-data yang telah dikumpulkan dan 

disajikan dalam bentuk desktripsi. Objek penelitian ini adalah novel Bidik! 

Tragedi Selalu Memiliki Dua Sisi cetakan pertama, karya Nugroho Nurarifin yang 

diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2005. Novel ini terdiri atas 

92 halaman pada bagian pertama dan 156 halaman pada bagian kedua.  

Data dalam penelitian ini berwujud kata, ungkapan, dan kalimat yang 

terdapat dalam novel tersebut. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel 

Bidik! Tragedi Selalu Memiliki Dua Sisi karya Nugroho Nurarifin yang memiliki 

tokoh dengan dinamika kepribadian yang menarik untuk dibahas. 
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1.6.2  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Membaca novel Bidik! Tragedi Selalu Memiliki Dua Sisi karya 

Nugroho Nurarifin dan literatur lain yang berhubungan dengan novel 

tersebut. 

b. Mengidentifikasi struktur novel tersebut untuk menemukan alur, latar, 

tokoh dan penokohan dalam novel tersebut. 

c. Mengidentifikasi peristiwa yang terjadi di lingkungan sosial tokoh 

dalam novel tersebut 

d. Mengidentifikasi kepribadian dan kegilaan tokoh dari peristiwa-

peristiwa yang terjadi di lingkungan sosialnya. 

e. Mengklasifikasikan temuan-temuan tersebut sebagai data dalam 

penelitian ini. 

 

1.6.3. Teknik Analisis Data 

Analisis data dari temuan-temuan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Mengiterpretasi data-data tersebut menggunakan teori yang 

dimanfaatkan dan telah dijelaskan sebelumnya. 

b. Menjelaskan hasil interpretasi dari data-data yang ada sehingga 

ditemukan temuan-temuan baru mengenai pengaruh lingkungan 

sosial terhadap kepribadian dan kegilaan yang dilakukan dalam 

novel tersebut.  

c.  
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1.6.4 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data 

 Hasil analisis data tersebut akan ditampilkan secara informal dalam bentuk 

penjelasan dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung adanya temuan-

temuan tersebut. 

 

1.7 Sistematik Penyajian 

 Skripsi ini akan tersusun dari empat bab, yakni: bab I pendahuluan berisi 

beberapa subbab, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode 

penelitian, dan sistematik penelitian. 

 Bab II dengan judul bab dinamika kepribadian tokoh dalam struktur novel 

Bidik! Tragedi Selalu Memiliki Dua Sisi  berisi mengenai analisis struktural novel 

tersebut, meliputi: analisis penokohan, alur, dan latar. Pembahasan dalam bab ini 

merupakan jalan menuju pembahasan selanjutnya.  

Bab III dengan judul bab faktor-faktor pendorong munculnya dinamika 

kepribadian,  berisi dua subbab mengenai faktor apa saja yang mendasari 

terciptanya dinamika dalam kepribadian tokoh dalam novel Bidik! Tragedi Selalu 

Memiliki Dua Sisi. 

Bab terakhir dari skripsi ini, yakni Bab IV akan berisi simpulan dan saran 

dari seluruh pembahasan. Dalam bab ini juga berisi temuan-temuan yang ada 

selama penelitian. 
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