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Abstrak 
 

Devi Anggraini. 2014. Analisis Unsur Psikologis Tokoh  Dalam Novel “Dr. White” 

Karya Adipati Sabrang El-Faruq. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Maritim 

Raja Ali Haji. dosen Pembimbing I : Drs. Suhardi, M.Pd., Dosen Pembimbing 2. Muhammad 

Candra, M.Ed. 

Kata kunci: Penokohan, Novel 

Dalam hal menganalisis unsur psikologis tokoh Arthur Larry White dalam novel “Dr. 

White” Karya Adipati Sabrang El-Faruq. Tokoh Arthur Larry White dalam novel ini sungguh 

menarik simpati peneliti untuk mengkaji dari segi psikologisnya. Unsur psikologi terbagi atas 

tiga macam: 1) Id yaitu aspek biologis, 2) Ego yaitu aspek psikologis, dan 3) Superego yaitu 

aspek sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) unsur Id pada tokoh Arthur 

Larry White, 2) unsur Ego pada tokoh Arthur Larry White, dan 3) unsur Superego tokoh Arthur 

Larry White dalam novel “Dr. White” karya Adipati Sabrang El-Faruq.  

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

secara pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengan cara membaca dan memahami dengan 

cermat seluruh teks novel Dr. White, menganalisis teks novel dengan menggunakan pendekatan 

Psikologi, memahami berbagai teori dari sumber atau buku yang  berkaitan dengan penelitian ini, 

Data/Teks/Dialog antara tokoh untuk menentukan unsur Id, Ego, dan Superego pada tokoh 

Arthur Larry White, mempelajari teori psikologi sastra dan teori mengenai sastra dan 

kebahasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur psikologis tokoh Arthur Larry White 

terdapat 29 dorongan terdiri atas dorongan Id berjumlah 10 dorongan perilaku, dorongan Ego 

berjumlah 7 dorongan perilaku dan dorongan Superego berjumlah 12 dorongan perilaku.  

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Devi Anggraini. 2014. Figures In Elemental Analysis of Psychological Novel "Dr. White 

" Works  Adipati Sabrang El-Faruq. Faculty of Teacher Training and Education. Raja Ali Haji 

Maritime University. Supervisor I faculty: Drs. Suhardi, M.Pd., Supervisor 2. Muhammad 

Candra, M.Ed. 

 
Keywords: Psychological People, Novel 

 
In terms of analyzing the psychological element Larry Arthur White character in the 

novel "Dr.. White "Works Adipati Sabrang El-Faruq. Larry Arthur White character in the novel 

is really exciting sympathy researchers to assess psychological terms. The psychology is divided 

into three kinds: 1) Id is the biological aspects, 2) Ego is the psychological aspect, and 3) The 

superego is the sociological aspect. This study aimed to describe 1) the elements in the figures Id 

Larry Arthur White, 2) elements of the character Arthur Ego Larry White, and 3) elements of 

Larry Arthur White superego figure in the novel "Dr.. White" by Adipati Sabrang El-Faruq.  

The method used is descriptive qualitative data collection techniques in the literature. The 

technique of data analysis is done by carefully reading and understanding the entire text of the 

novel Dr. White, analyzing text using a novel approach to psychology, to understand the various 

theories of the source or book related to this research, Data / Text / Dialogue between characters 

to define the elements of Id, Ego, and Superego in figure Larry Arthur White, studied literature 

and psychology theories theories about literature and language. The results showed that the 

psychological element of Arthur's character Larry White are thrust consists of 29 numbered 10 Id 

impulse impulse behavior, ego boost totaling 7 impetus and encouragement Superego behavior 

amounted to 12 impulse behavior. 

 

1. Pendahuluan 

Sastra berdasarkan media yang digunakannya terbagi atas dua, yaitu (1) sastra tulis dan 

(2) sastra lisan. Sastra tulis adalah sastra yang disampaikan secara tertulis, seperti: novel, cerpen, 

cerbung, dan lain-lain. Sedangkan sastra lisan adalah sastra yang disampaikan secara lisan seperti 

cerita rakyat, folklore, mitos, hikayat, dan lainnya (Esten: 1994). 

Novel merupakan sastra tulis, refleksi kehidupan yang disajikan dengan penceritaan yang 

panjang. Cerita yang terjalin mengisahkan kehidupan pelakunya secara utuh disertai dengan 



lingkungan sekitar, konflik atau permasalahan, sehingga terjadi perubahan hidup pada 

pelakunya. Novel dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik 

(Siswantoro, 2005: 29-30).  

Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam Novel, berupa tema, alur, latar, tokoh, 

sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada 

di luar novel yang berupa ekonomi, sosiologi, faktor politik, sejarah, pendidikan, dan lain-lain 

(Siswantoro, 2005: 29-30). 

Tokoh merupakan unsur intrinsik yang sangat penting dalam novel. Tanpa tokoh suatu 

cerita tidak akan tercipta. Tokoh yang digambarkan dan dideskripsikan memberikan kesan 

tersendiri kepada pembaca dan penikmat sastra, sehingga sosoknya dalam novel mudah diingat. 

Hal ini yang mendasari tokoh dalam novel menarik untuk dikaji. Sesuai dengan pernyataan 

berikut: 

″Tokoh cerita yang hadir sebagai pelaku berbagai aksi yang seru atau 

menegangkan sering lebih mengesankan hati pembaca. Setelah selesai membaca 

sebuah cerita, yang tersisa diingatan pembaca adalah tokoh, tokoh yang dikagumi 

dan sekaligus diidentifikasikan: tentang aksi, tingkah laku dan kata-kata, filosofi, 

bentuk perawakannya, dan lain-lain″ (Nurgiyantoro, 2005:75). 

 

Setiap tokoh dalam novel berperan sesuai watak yang digambarkan. Watak tokoh yang 

terbentuk sangat berkaitan dengan psikologis. Psikologis yang dimaksudkan adalah psikologis 

tokoh. Psikologis tokoh adalah aspek kejiwaan tokoh yang digambarkan. Hal ini tampak dalam 

tingkah laku tokoh. Contohnya, tokoh utama layaknya manusia yang memiliki kehidupan dengan 

segudang masalah yang mempengaruhi psikologis dalam sebuah cerita. 

Psikologis merupakan unsur kejiwaan yang dapat diungkap melalui pendekatan 

psikoanalisis, psikologi sastra. Teori psikologi dapat menggambarkan aspek kejiwaan tokoh 

dalam cerita, melalui pemahaman terhadap unsur-unsur kejiwaan tokoh fiksional dalam karya 

sastra. Karena aspek kemanusiaan ini yang menjadi objek utama. Sehingga pembaca dan 

penikmat sastra dapat memahami aspek kejiwaan tokoh dan dapat dimanfaatkan dalam 

kehidupan guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Ratna (2009: 342) menyatakan: 

″Secara definitif, tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan 

yang terkandung dalam suatu karya. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa 



analisis psikologi sastra sama sekali terlepas dengan kebutuhan masyarakat. 

Sesuai dengan hakikatnya, karya sastra memberikan pemahaman terhadap 

masyarakat secara tidak langsung. Melalui pemahaman terhadap tokoh-tokohnya, 

misalnya, masyarakat dapat memahami perubahan, kontradiksi, dan 

penyimpangan-penyimpangan lain yang terjadi dalam masyarakat, khususnya 

dalam kaitannya dengan psike.″ 

 

 
2. Metode Penelitian 

 
Pemaparan dalam penelitian ini mengarah pada penjelasan deskriptif sebagai ciri khas 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah (Moleong, 2013:6). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Deskriptif ialah menggambarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sesuai dengan data yang 

diperoleh. Jadi, metode deskriptif kualitatif ialah menggambarkan fakta sesuai dengan data yang 

diperoleh dalam bentuk kata-kata dan bahasa.    

 

 
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 
Hasil penelitian unsur psikologis tokoh Arthur Larry White dalam novel Dr. White karya 

Adipati Sabrang El-Faruq, telah diklasifikasikan sesuai berdasarkan teori psikoanalisis Sigmund 

Freud. Unsur psikologis Id berjumlah 10 dorongan perilaku, Ego berjumlah 7 perilaku dan 

Superego berjumlah 12 dorongan perilaku, maka jumlah total secara menyeluruh dari unsur 

psikologis tokoh Arhur Larry White adalah 29 dorongan perilaku yang tergabung dalam Id, Ego 

dan Superego.  

 
4. Simpulan  dan Saran 

 



Berdasarkan hasil penelitian Analisis Unsur Psikologis Tokoh dalam Novel  “Dr. White”  Karya 

Adipati Sabrang El-Faruq, berdasarkan teori Psikoanalisis Sigmund Freud disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Analisis Unsur Psikologis Tokoh dalam Novel “ Dr. White “ karya Adipati Sabrang El-

Faruq, termasuk dalam unsur intrinsik yaitu tokoh/penokohan. Berdasarkan hasil 

penelitian unsur psikologis tokoh Arthur Larry White dalam novel Dr. White karya 

Adipati Sabrang El-Faruq, berdasarkan teori Psikoanalisis Sigmund Freud ditemukan 

unsur Id yang berjumlah 10 dorongan perilaku. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, unsur psikologis tokoh Arthur Larry White dalam novel 

“Dr.White” karya Adipati sabrang El-Faruq, unsur Ego berjumlah 7 dorongan perilaku. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, unsur psikologis tokoh Arthur Larry White dalam novel 

“Dr. White” karya Adipati Sabrang El-Faruq, unsur Superego berjumlah 12 dorongan 

perilaku, maka jumlah total secara menyeluruh dari unsur psikologis tokoh Arthur Larry 

White adalah 29 dorongan perilaku. 

4. Wujud dari psikologis tokoh Arthur Larry White, dapat dilihat bahwa keadaan psikologis 

Arthur Larry White tidaklah labil dan mudah untuk meluapkan marah. akan tetapi, bukan 

dendamnya terhadap Luna yang menggelisahkan hatinya, melainkan dorongan kuat untuk 

mencari sebuah kunci gerbang kebenaran, sebuah anugerah tak terkira yang mengubah 

cara pandang dan jalan hidupnya. 

Pada masa kini sangat minim kajian psikologi sastra yang mengambil objek kajiannya sebuah 

novel. Novel mulai terabaikan oleh sentuhan-sentuhan pemerhati sastra atau dikalangan 

mahasiswa untuk mengkaji unsur-unsur yang ada di dalam cerita, terutama mengenai psikologis 

tokoh Arthur Larry White. Kegiatan penelitian ini juga sebagai rujukan untuk penelitian yang 

lain, bahwa dalam menganalisis novel berdasarkan teori psikologi sastra tidak hanya dapat 

dilihat dari unsur psikologi dan bentuk kecemasannya saja, Namun masih banyak lagi unsur 

pembangun yang dapat diteliti dengan sifat kajian yang lebih mendalam. Semoga skripsi ini 

dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian lain yang relevan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Budianta, Melani dkk. 2008. Membaca Sastra-Pengantar Memahami Sastra untuk    Perguruan 
Tinggi. Magelang: Indonesia Tera. 



Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 
Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

El-Faruq, Adipati Sabrang. 2012. Dr. White. Jogjakarta: Safirah.  

Endraswara, Suwardi. 2011. Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan 
Aplikasi. Rev. ed. Yogyakarta: CAPS. 

Hadijah. 2012. Analisis Psikologi Tokoh Utama dan Latar Sosial Novel Perempuan di Titik Nol 
karya Nawal El-Saadawi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Maritim 
Raja Ali Haji. Skripsi. 

Jannah, Diarti Ratih Khoerul. 2012. Aktualisasi Diri Tokoh Utama Dalam Novel Postcard From 
Neverland Karya Rina Suryakusuma (Kajian Psikologi Humanistik). Universitas 
Muhammadiyah Purwokerto. Skripsi. Diakses melalui: Digilib@Ump.Ac.Id. 29 April 
2013. 08:00. 

Kosasih, E. 2012. Dasar-dasar Keterampilan Berbahasa. Bandung: Yrama Widya. 

Mayasari. 2012. Analisis Perwatakan Tokoh Utama Delapan Cerpen Kompas Pilihan 2009. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Skripsi. 

Minderop, Albertine. 2010. Psikologi Sastra Karya Sastra, Metode, Teori, dan Studi Kasus. 
Jakarta: Buku obor. 

Moleong, Lexi J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Rev. ed. Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya. 

Nurgiyantoro, Burhan. 2005. Sastra Anak Pengantar Pemahaman Dunia Anak. Yogyakarta: 
Gadjah Mada University Press. 

Priyatni, Endah Tri. 2010. Membaca Sastra dengan Ancangan Literasi Kritis. Jakarta: Bumi 
Aksara. 

Ratna, Nyoman Kutha, S.U. 2009. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. Rev. ed. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  

Rohman, Saifur, M. Hum., M. Si. 2012. Pengantar Metodologi Pengajaran Sastra. Yogyakarta: 
AR-Ruzz Media. 


