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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karya sastra merupakan gambaran nyata kehidupan manusia selain itu karya 

sastra juga merupakan pandangan diri pribadi terhadap kehidupan dan diluapkan 

melalui bahasa yang indah. Menurut Nurgiyantoro (2013:2)  Sastra berbicara 

tentang kehidupan mulai dari kehidupan disekitar manusia, berbagai persoalan 

hidup  dan kehidupan pada umumnya yang diungkapkan melalui bahasa yang 

indah. Hal yang berbeda diungkapkan oleh  Samsuddin (2019:5) Sastra 

merupakan hasil pemikiran manusia baik itu hasil ide dan gagasan manusia itu 

sendiri tanpa dipengaruhi oleh keadaan sekitar baik lingkungan atau konteks 

sosial pribadi dengan demikian sastra bersifat pribadi sehingga ketika pembaca 

memberikan pendapat tentang karya sastra pendapat tersebut merupakan terkaan 

karena pada dasarnya kebenaran seutuhnya ada dari pengarang tersebut. 

Karya sastra juga banyak mengandung nilai-nilai salah satunya yaitu nilai 

budaya karena dalam karya sastra  membahas mengenai kehidupan masyarakat 

artinya sastra merupakan gambaran dari budaya masyarakat dan pada dasarnya 

menggambarkan realita sosial yang memberikan pengaruh terhadap masyarakat, 

karya sastra bersifat imajinatif, keindahan dan menyenangkan pembaca, seperti 

halnya yang terdapat dalam salah satu karya sastra yaitu novel,  novel merupakan 

karya sastra yang banyak diminati. Karena novel menceritakan kebiasaan sehari-

hari atau realita kehidupan termasuk pada tokoh yang di perankan dalam novel 

menujukan kepribadian yang beragam sesuai dengan realita kehidupan. 

Novel adalah  jenis karya sastra prosa yang memuat cerita kehidupan 

seseorang dengan orang disekelilingnya melalui cerita yang lebih melihatkan 

watak dan sifat pelaku, biasanya cerita dalam  novel diawali dengan  

permasalahan yang muncul dan diakhiri dengan penyelesaian persoalan. Menurut 

Warsiman (2016:109) Novel adalah karya sastra yang memuat cerita rekaan yang 

panjang dan menyeluruh yang menggambarkan pengalaman  manusia melalui 
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susunan kejadian dan saling berhubungan dengan melibatkan sejumlah orang 

dalam suatu tempat. 

Novel  mengandung unsur pembangun seperti  intrinsik dan ekstrinsik, salah 

satunya unsur intrinsik yang lebih menonjol adalah tokoh. Tokoh merupakan 

pelaku yang memerankan karakter pada cerita, pada novel pengarang harus 

mampu menghidupkan karakter tokoh karena melalui karakter tokoh tersebut 

pengarang dapat membuat pembaca bisa lebih menghayati cerita tersebut seolah-

olah nyata dan membuat pembaca merasa ada dalam cerita tersebut. Dalam 

sebuah cerita pastinya terdapat permasalahan atau persoalan, persoalan itu 

biasanya lebih kepada tokoh utama dari permasalahan tersebut pengarang harus 

mampu membuat cerita lebih menarik lagi dengan menonjolkan kepribadian tokoh 

dalam menghadapi permasalahan. 

Sikap tokoh dalam menghadapi permasalahan merupakan bagian dari 

psikologi kepribadian. Menurut Koswara yang dijelaskan (Minderop, 2010:8) 

Psikologi kepribadian merupakan ilmu yang mempelajari mengenai karakteristik 

kepribadian yang dipengaruhi oleh faktor tingkah laku manusia yang berkaitan 

dengan ingatan atau  pengawasan perkembangan, kaitan  antara pengawasan 

dengan penyesuaian diri pada diri sendiri dan lainnya. Begitupun sikap tokoh pada 

novel bisa didapati dari tema yang terdapat dalam novel. 

Terdapat beberapa novel yang bertemakan tentang perempuan dan cinta 

seperti novel Sang Maharani karya Agnes Jessica, novel Ta’aruf Cinta karya Mae 

dan lainnya. Namun pada penelitian ini peneliti memilih novel Wedding 

Agreement karyaMia Chuz. Mia Chuz atau Eria Chuzaimiah lahir di Jakarta,  

beliau merupakan lulusan dari Universitas Andalas Padang jurusan Teknik 

Industri. Beliau seorang penulis sekaligus ibu dari tiga orang anak selain itu beliau 

merupakan guru tahfiz anak dan balita di daerah bekasi timur. Mia Chuz 

mengawali karir menulisnya pada tahun 2017 di platform Wattpad lalu pada tahun 

2018 Gramedia menerbitkan novel pertamanya yaitu novel Wedding Agreement. 

Pada tahun 2019 Mia Chuz kembali meluncurkan beberapa novel seperti novel 

yang berjudul Rania (Lantunan Cinta Disepertiga Malam), Dearest Mai dan 

tahun 2020 Mia Chuz kembali meluncurkan novelnya yang berjudul After You, 
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Wedding Agreement dan The Manager. Dari beberapa novel tersebut peneliti 

memilih novel Wedding Agreement karena novel ini sangat menarik dan layak 

untuk dianalisis kepribadian tokoh utamanya, sebab kepribadian  tokoh utama 

yang bernama Tari patut untuk dicontoh dan dari kepribadian Tari tersebut 

memang layak untuk dikemukakan, kepribadian tokoh utama Tari disampaikan 

melalui tindakan tokoh dalam setiap menghadapi permasalahan kehidupan salah 

satu permasalahan yang diangkat dalam novel ini adalah ketika tokoh utama yang 

bernama Tari menikah dengan tokoh yang bernama Bian dengan keadaan Bian 

yang tidak mencintai Tari, dari situ banyak sekali permasalahan yang muncul 

sehingga kepribadian dan faktor-faktor penyebab kepribadian tokoh utama terlihat 

maka dari itu novel Wedding Agreement karya Mia Chuz ini merupakan novel 

yang tepat.  

Penelitian yang serupa sebelumnya dilakukan oleh Maria A. D. Antari 

(2011) dengan judul Kepribadian Tokoh Maharani dalam Novel Sang Maharani 

Karya Agnes Jessica: Suatu Tinjauan Psikologi Sastra, dan Implementasinya 

dalam Pembelajaran sastra di SMA. Dalam kajian penelitian tersebut mengkaji 

tokoh Maharani dalam menghadapi hidup ketika penjajahan jepang dan 

kepribadian tokoh utama yang menderita akibat perlakuan penjajah jepang. Pada 

penelitian tersebut menggunakan pendekatan psikologi sastra dan metode yang 

digunakan merupakan metode kualitatif pada tahap awal peneliti tersebut meneliti 

mengenai struktural pada novel tersebut lalu selanjutnya dari hasil tersebut 

peneliti mengkaitkan dengan psikologis tokoh utama tersebut. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Tertyana Surya Buana (2016) dengan 

judul Dinamika Kepribadian dan Emosi Tokoh dalam Novel Ta’aruf Cinta Karya 

Mae: Kajian Psikoanalisis Sigmund Frued. Penelitian Buana mengungkapkan 

dinamika kepribadian terhadap tokoh-tokoh yang ada pada novel tersebut, 

terdapat hasil penelitian tersebut munculnya banyak dinamika kepribadian seperti 

naluri dan kecemasan, munculnya naluri yang sering muncul merupakan naluri 

kehidupan dan munculnya beberapa kecemasan seperti adanya rasa sedih, malu, 

bersalah bahkan cinta dan kebencian. 
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Berdasarkan  kedua penelitian di atas terlihat bahwa novel berhubungan erat  

dengan psikologi dengan begitu tokoh utama pada novel Wedding Agreement 

karya Mia Chuz ini sangat berkaitan, karena pada setiap novel memiliki nilai-nilai 

yang berbeda dan pembelajaran yang dapat pembaca ambil melalui kepribadian 

tokoh utama tersebut. Meski merujuk pada  penelitian di atas tetapi penelitian ini 

berbeda karena pada penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor apa saja 

yang menyebabkan kepribadian tokoh utama pada novel Wedding Agreement 

karya Mia Chuz. Dengan demikian, penelitan ini diberi judul “Analisis 

Kepribadian Tokoh Utama Pada Novel Wedding Agreement Karya Mia Chuz”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat rumusan masalah penelitian 

diantaranya: 

1. Bagaimana analisis struktur teks novel Wedding Agreement karya Mia 

Chuz? 

2. Apa faktor-faktor penyebab kepribadian tokoh  utama pada novel Wedding 

Agreement karya Mia Chuz? 

 

C.  Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi oleh hal sebagai berikut: 

1. Analisis Struktur dibatasi hanya analisis struktur intrinsik seperti tema,tokoh 

dan penokohan, alur, latar dan sudut pandang pengarang. 

2. Menjelaskan faktor-faktor penyebab kepribadian tokoh utama pada novel 

Wedding Agreement. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan struktur instrinsik pada novel Wedding Agreement. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab kepribadian tokohutama dalam 

novel Wedding Agreement. 
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E. Manfaat penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun 

bagi pembaca, manfaat tersebut adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini untuk menguatkan teori psikologi melalui psikologi sastra 

dan dapat memberikan manfaat melalui kepribadian tokoh utama pada 

Novel Wedding Agreement.Selain itu, untuk menambah perkembangan ilmu 

sastra bagi mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia khususnya. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk pembaca, penelitian ini bisa menjadi referensi pada penelitian 

selanjutnya yang relevan dan dapat mengambil pembelajaran pada 

penelitian ini sehingga diharapkan pembaca bisa lebih berkembang menjadi 

pribadi yang lebih baik lagi. Bagi pencipta sastra penelitan ini menjadi 

masukan agar para sastrawan tidak hanya menciptakan karya sastra sebagai 

keindahan dan hiburan namun juga memperhatikan isi dan pesan yang 

disampaikan kepada pembaca karena salain meghibur juga mendidik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


