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ABSTRAK

Penelitian  ini  menggunakan  objek  karya  sastra  berjudul  Galaksi  Kinanthi 
Karya Tasaro GK.  Tujuan penelitian  ini  yang  pertama adalah memahami  struktur 
untuk  menunjukkan  hubungan  antar  unsur  pembangun  novel.  Kedua  adalah 
mengetahui  bentuk-bentuk  kepribadian  yang  terdapat  dalam  diri  tokoh  utama 
Kinanthi.  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepribadian tokoh utama 
dalam novel Galaksi Kinanthi karya Tasaro GK berdasarkan empat aspek kepribadian 
dalam  psikologi  kepribadian  C.G.  Jung  yang  meliputi  aspek  (1)  ketaksadaran 
personal, (2) ketaksadaran kolektif , (3) Arkhetif (persona, shadow, animus, dan self), 
(4) Sifat Jiwa dan Fungsi Jiwa, dan (5) tipe kepribadian.

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 analisis struktur teks yang 
hasilnya  dijadikan  instrumen  untuk  menjaring  data  dasar/  mengumpulkan  data. 
Selanjutnya adalah analisis data-data tersebut dengan bantuan ilmu psikologi yang 
diusung oleh Carl Gustav Jung sebagai ilmu bantu untuk mengungkap kepribadian 
yang  terdapat  pada  tokoh  utama  Kinanthi.  Novel  Galaksi  Kinanthi dipilih  dalam 
penelitian  ini  karena  memiliki  muatan  emosi  yang  dapat  menggambarkan  kondisi 
psikologis  tokoh-tokohnya dan memungkinkan  untuk  dikaji  dengan menggunakan 
teori psikologi kepribadian C.G. Jung.

Dari  analisis  yang  dilakukan  diperoleh  kesimpulan  bahwa  tokoh  Kinanthi 
memiliki  (1)  ketidaksadaran personal  dalam diri  Kinanthi  adalah ingatan bersama 
Ajuj;  (2)  ketidaksadaran  kolektif  Kinanthi  berwujud  mimpi-mimpi  Kinanthi  yang 
menggamarkan wujud Ajuj yang lama tidak dia temui, (3) pesona ditandai dengan 
sikap penurut, ramah dan baik hati, (4)  shadow ditandai dengan sisi jahat Kinanthi 
yang ingin membalas dendam pada teman-teman masa kecilnya; (5) sikap maskulin 
yang  berwujud  dapat  mengendarai  mobil,  (6)  self  dengan  motivasi  tinggi  karena 
adanya dorongan yang kuat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan hidup 
bahagia bersama Ajuj, dan (7) tipe kepribadian Kinanthi adalah tipe amazon. Faktor 
yang sangat mempengaruhi kepribadian tokoh Kinanthi adalah dorongan yang kuat 
dari dalam diri Kinanthi sendiri untuk terlepas dari kemiskinan. self merupakan aspek 
yang paling dominan dalam diri Kinanthi.
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