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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul “Dinamika Perilaku dan Kepribadian Tokoh Perempuan 
Dalam Novel Garis Perempuan Karya Sanie B. Kuncoro” bertujuan untuk 
mengetahui dinamika perilaku dan perkembangan kepribadian keempat tokoh 
perempuan, serta faktor apa saja yang melatarbelakangi perilaku dan kepribadian 
keempat tokoh perempuan tersebut. Keempat tokoh perempuan tersebut adalah 
Ranting, Gendhing, Tawangsri, dan Zhang Mey. 
  
Dinamika Perilaku dan kepribadian keempat tokoh muncul karena adanya 
permasalahan-permasalahan kehidupan yang hadir dalam diri masing-masing 
tokoh, sampai pada akhirnya mengubah perilaku dan kepribadian masing-masing 
tokoh. Permasalahan yang hadir dalam kehidupan keempat tokoh antara lain 
mengenai perempuan, keperawanan, dan kekuasaan. Permasalahan-permasalahan 
yang muncul itulah yang kemudian menjadikan adanya dinamika perilaku dan 
kepribadian keempat tokoh. Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam diri 
keempat tokoh disikapi secara berbeda dan mereka menyelesaikan permasalahan-
permasalahan tersebut dengan cara mereka masing-masing. 
 
Terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika perilaku dan 
kepribadian keempat tokoh, faktor-faktor tersebut berasal dari dalam diri masing-
masing tokoh  (faktor eksternal) dan faktor yang berasal dari luar (faktor internal). 
Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi dinamika perilaku dan kepribadian 
keempat tokoh, selain itu kedua faktorlah itu juga yang membangun perilaku dan 
kepribadian keempat tokoh dalam mengahadapi permasalahan-permasalahan yang 
ada di dalam kehidupan mereka masing-masing.  Faktor internal atau faktor yang 
berasal dari dalam diri tokoh terdapat id, ego, superego. Ketiga hal tersebut 
berasal dari dalam diri mereka masing-masing yang kemudian merubah perilaku 
dan kepribadian keempat tokoh yang ada, selain itu terdapat pula faktor eksternal 
di mana ekonomi, sosial dan budaya. Kedua faktor sangat berpengaruh terhadap 
perubahan yang dapat dilihat pada saat mereka memecahakan persoalan 
kehidupan yang mereka alami, faktor-faktor internal dan eksternallah yang 
melatarbelakangi perubahan terhadap perilaku dan kepribadian Ranting, 
Gendhing, Tawangsri, dan Zhang Mey.  
 
Kata kunci: tokoh perempuan, perilaku, kepribadian, faktor internal dan eksternal. 
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