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ABSTRAK 

 
 

Penelitian ini menggunakan objek karya sastra yang berjudul BULAN 

JINGGA DALAM KEPALA karya M. Fadjroel Rachman. Tujuan penelitian ini 

yang  pertama  adalah  untuk  mengetahui tokoh dan penokohan  sebagai unsur 

terpenting  dalam pembentukan kepribadian pada tokoh Surianata. Kedua adalah 

mengetahui bentuk-bentuk kepribadian yang terdapat dalam diri  tokoh  Surianata.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang disajikan 

secara deskriptif analitik, yakni menguraikan data-data dan mendeskripsikan 

unsur-unsur yang mengandung aspek   kepribadian  sehingga   diperoleh  suatu  

pemahaman yang lebih komprehensif. Tahap analisis dibagi menjadi dua, pertama 

adalah menganalisis tokoh dan penokohan sebagai unsur intrinsik yang   

mendominasi dalam cerita. Kedua  adalah menganalisis  bentuk-bentuk 

kepribadian yang terdapat dalam diri tokoh Surianata dengan memanfaatkan teori 

Kepribadian Sigmund Freud. Hasil penelitian   tokoh   dan penokohan dapat 

diketahui bahwa tokoh utama Surianata memunyai kepribadian yang   kompleks  

dan bermacam-macam karena Surianata  merasa bahwa dirinya harus 

memperjuangkan ketidakadilan dari penguasa fasis dan diktaktor. Hal ini  

kemudian berpengaruh pada hubungannya dengan tokoh-tokoh lain yang pada 

dasarnya masing-masing tokoh relasi tersebut merupakan cerminan kepribadian 

dari tokoh Surianata.  

Analisis berikutnya dengan memanfaatkan teori  psikoanalitik Frued dapat 

diketahui bentuk kepribadian yang terdapat dalam diri tokoh Surianata. Pertama, 

kesadaran dan ketidaksadaran, kesadaran diantaranya dialog Surianata dengan 

tokoh-tokoh lain, sedangkan ketidaksadaran diantaranya  berupa  kenangan 

terhadap  kuliahnya, kenangan  terhadap Shinta dan Chairil, dan bayangan 

terhadap sosok Bulan Pratiwi yang tidak sengaja telah terbunuh di tangannya. 

Kedua, Kepribadian (id,ego, dan superego) tokoh Surianata, diantaranya, 

bijaksana, kritis, lembut, penyayang, pembela, disegani teman-

temannya,pemberontak, dan berpendirian teguh. Ketiga, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepribadian tokoh Surianata, diantaranya tokoh Surianata 

terpengaruh faktor fisiologis, faktor pengalaman langsung, dan faktor lingkungan 

fisik, faktor fisiologis Surianata terpengaruh karena faktor usia muda,  

pengalaman langsung karena tokoh Surianata memunyai pengalaman akan 

ketiakadilan dari penguasa yang fasis dan diktaktor, dan faktor lingkungan fisik, 

adalah faktor lingkungan fisik yang memengaruhi tokoh Surianata sejak kecil. 

Keempat, Mekanisme pertahanan tokoh Surianata, meliputi aspek pembentukan 

reaksi, yaitu berpendirian teguh pada prinsip, introjeksi, yaitu selalu menilai akan 

lawannya, dan rasionalisasi, yaitu, beragumentasi atas dasar logikanya. 

 

Kata kunci : Psikologi Sastra, Kepribadian, Penokohan. 
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