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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Nymphomania pada tokoh Yuriko Hirata dalam 

Novel Grotesque Karya Natsuo Kirino”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami  

penyebab dan perilaku Nymphomania tokoh Yuriko Hirata yang berawal dari 

masa kecilnya  dan  mempengaruhi kehidupannya saat dewasa. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori psikologi sastra oleh 

Endaswara dan menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud untuk 

mengetahui struktur kepribadian tokoh Yuriko Hirata. Kemudian penelitian 

dilakukan dengan menggunakan konsep nymphomania dari Kartini Kartono. 

untuk mengetahui penyebab dan perilaku nymphomania. 

Penelitian ini ditemukan empat penyebab dari nymphomania yang dialami 

tokoh Yuriko Hirata yaitu: 1) tidak adanya keharmonisan dalam keluarga;            

2) adanya kekerasan yang dialami dalam rumah tangga; 3) keinginan untuk 

dipuja; dan 4) pembalasan dendam terhadap sosok ayah. Setelah diketahui 

penyebabnya, ditemukan empat perilaku nymphomania yang dialami tokoh 

Yuriko yaitu: 1) memiliki nafsu seks yang tinggi; 2) ingin memiliki pasangan 

lebih dari satu; 3) perilaku seks bebas; dan 4) perilaku perjinahan (adultery). 

Analisis psikologi menunjukkan tokoh Yuriko di pengaruhi oleh id.  Ego 

tokoh Yuriko bergantung pada id sehingga keinginan-keinginan seks yang dialami 

tokoh Yuriko tidak dapat dikendalikan oleh ego maupun super ego. Ego dan super 

ego pada tokoh Yuriko tidak berfungsi dengan baik. Ego pada tokoh Yuriko tidak 

mampu menimbang-nimbang semua tuntutan id dalam dirinya. super ego pada 

tokoh Yuriko tidak mampu menyeimbangkan keinginan id sehingga tokoh Yuriko 

tidak dapat menyesuaikan perintah dan larangan dari orang sekitar. 

 

Kata kunci: psikologi sastra, Nymphomania, perilaku menyimpang. 
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要旨 

本論文の題名は「桐野夏生の所説の『グロテスグ』にあるユリコ 

平田のニンフォマニアである。本論文の目的はユリコが子供のころから大

人になるまでの影響するニンフォマニアの原因と行動を知るためである。

本研究の利用された理論は Endaswara の文学の理学的という理論と

Sigmund Freud の精神分析という理論でユリコの人格構造を知るために使

う。それにニンフォマニアの原因と行動を知るために Kartini Kartonoのコ

ンセプトを使う。 

本研究の中にユリコのニンフォマニアの原因は四つ見つけられて、

それは１) 家庭に調和がないこと; ２) 家庭に暴力があること;３) 崇拝され

たいこと; ４) 父親に復讐すること。原因を見つかれた後はユリコの四つ

のニンフォマニアの行動も見つかれた。１) 非常に高い性欲を持っている

こと; ２) 多くの妻を持つようにしたいこと; ３) フリーセックス; ４) 姦通

である。 

研究の結果はこの小説のユリコはイドに影響されている。ユリコの

エゴはイドに頼って、エゴとスーパーエゴがユリコの性欲を制御されてで

きない。ユリコのエゴとスーパーエゴは上手くできない。ユリコのエゴが

ゆりこにあるイドの全部の需要を考えることができません。ユリコのエゴ

がゆりこにあるイドの全部の需要を考えることができません。ユリコのス

ーパーエゴはイドに調整してできなくて、ユリコが周りの人たちから命令

か禁止か分からなくなった。 

 

キードワド: 文学の理学的、ニンフォマニア、逸脱行動。 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Hasrat seksual adalah hasrat atau keinginan yang dimiliki oleh setiap manusia. 

Seksual merupakan suatu hal yang berkaitan dengan hubungan intim antara pria 

dengan wanita. Seks adalah satu mekanisme bagi manusia agar mampu melanjutkan 

keturunan, karena itu seks merupakan mekanisme yang sangat vital agar manusia 

dapat mengabadikan jenisnya (Kartono, 2009:225). Namun, setiap orang memiliki 

hasrat seksual yang berbeda. Beberapa orang memiliki hasrat yang berlebihan 

sehingga menimbulkan tingkah laku seksual yang abnormal. Tingkah laku abnormal 

biasanya dianggap sebagai hal yang tidak wajar oleh sebagian orang.  

 Tingkah laku normal dan tingkah laku abnormal pada hakikatnya memiliki 

batas yang samar, misalnya sesuatu yang dianggap sebagai abnormal oleh generasi 

terdahulu dapat dianggap sebagai normal pada generasi masa kini (Kartono, 2009:2). 

Apabila seseorang memiliki hasrat seksual yang berlebihan maka dapat dikatakan 

individu tersebut memiliki perilaku seksual yang abnormal. Istilah psikologi hasrat 

seksual yang berlebihan disebut hiperseksual. Gangguan penyakit hiperseksual 

(hypersexual disorder) pada penderita wanita disebut dengan nymphomania. 

Nymphomania merupakan gejala seksualitas pada wanita yang memiliki nafsu seksual 

yang luar biasa dan ingin melampiaskan nafsu seksnya berulang kali tanpa terkendali,
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sedangkan penderita hiperseksual pada pria disebut dengan satyriasis (Kartono, 

2009: 242-243).  

Perilaku nymphomania ini juga diangkat ke dalam sebuah karya sastra.  

Salah satu karya sastra yang mengangkat tema mengenai nymphomania adalah 

novel Grotesque karya Natsuo Kirino. Novel ini merupakan salah satu novel yang 

mengisahkan berbagai konflik yang dialami tokoh utama, yaitu Yuriko Hirata. 

Novel ini bertemakan psycho-thriller, kriminal, drama, kisah kehidupan, dan 

pelacuran yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2003. Novel ini mengisahkan 

seorang perempuan bernama Yuriko dengan masalah hidup yang dialaminya. 

Yuriko adalah perempuan keturunan Jepang dan Swiss. Yuriko memiliki wajah 

yang sangat cantik dan dikagumi banyak orang. Orang-orang disekitarnya juga 

tidak mempercayai bahwa Yuriko mempunyai ayah, ibu, dan kakak yang 

memiliki wajah dan fisik yang tidak menawan. Kecantikannya yang luar biasa 

tersebut menimbulkan konflik di dalam kehidupannya terutama konflik psikologi 

dalam dirinya.  

Konflik tersebut berawal sejak masa kecil Yuriko yang memiliki 

keluarga yang tidak harmonis. Ayahnya adalah pria Swiss dengan sosok yang 

otoriter yang selalu mengganggap dirinya benar sedangkan Ibunya adalah 

perempuan Jepang dengan sosok penurut. Ayah Yuriko sering menggunakan 

kekerasan saat terjadi perdebatan dalam keluarganya. Kakak Yuriko yang 

dilahirkan dengan wajah yang tidak cantik menganggap kecantikan yang dimiliki 

Yuriko seperti monster. Kakaknya tidak pernah sedikitpun mencintai Yuriko. 

Keluarga Yuriko sangat dekat dengan keluarga Johnson seorang pria Amerika 
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yang menikahi wanita Jepang bernama Masami. Yuriko merupakan salah satu 

anggota keluarga yang paling dekat dengan keluarga Johnson. Kedekatan Yuriko 

dengan keluarga Johnson bukan hal yang biasa. Johnson yang berusia 27 tahun 

tertarik dengan kecantikan Yuriko yang masih berusia 12 tahun, saat itulah Yuriko 

mulai merasakan gairahnya terhadap lelaki.  

 Yuriko masuk ke sekolah lanjutan atas Q. Hasrat seksualnya yang sangat 

tinggi membuat Yuriko selalu ingin melakukan hubungan seksual bahkan dengan 

siapa saja. Melalui kecantikannya, di sekolah Q Yuriko menjadi anggota club 

pemandu sorak, karena hanya siswi cantik dan menarik saja yang bisa masuk 

dalam club ini. Tujuan Yuriko untuk menjadi anggota dari club ini adalah untuk 

mendapatkan seks karena club pemandu sorak merupakan club yang dikenal 

gemerlap dibanding club lainnya di sekolah Q. Yuriko mulai menjual dirinya 

melalui bantuan seorang teman bernama Kijima. Kijima menjadi germo dari 

Yuriko yang mengatur jadwal pertemuan Yuriko dengan siswa laki-laki di sekolah 

Q, alumni, bahkan guru-guru dari sekolah lain. Yuriko juga memenuhi permintaan 

khusus presiden dan wakil presiden tim rugby disekolahnya. 

 Alasan dipilihnya novel Grotesque karya Natsuo Kirino ini sebagai objek 

penelitian dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut. Pertama, 

Yuriko sebagai tokoh utama ditampilkan sebagai wanita yang memiliki kelainan 

pada kehidupan seksualnya. Hal ini disebabkan karena Yuriko dibesarkan dalam 

keluarga yang tidak harmonis dan mendapat perlakuan kasar dari ayahnya. Sejak 

kecil Yuriko oleh teman-teman prianya hanya dijadikan sebagai bahan olokan dan 

sering disebut orang asing. Kurangnya kasih sayang dari seorang ayah dan 
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perlakuan pria disekitarnya membuat Yuriko sangat membenci pria. Kebencian 

Yuriko terhadap pria dilampiaskannya melalui seks. Yuriko selalu ingin berganti 

pasangan seksnya karena ia tidak ingin memiliki hubungan jangka panjang 

dengan seorang pria dan  membuat dirinya terjerumus ke dalam dunia pelacuran. 

Kedua, novel Grotesque menceritakan ketidakmampuan Yuriko sebagai 

tokoh utama untuk mengendalikan gairah seksualnya sehingga membuat dirinya 

memutuskan untuk menjadi seorang pelacur. Hiperseksual yang dialami tokoh 

utama membuat dirinya tidak dapat menjalani kehidupan normal seperti wanita-

wanita lainnya dan berujung dengan kematiannya yang tragis. Yuriko dan 

temannya yang bernama Kazue diduga dibunuh oleh Zhang warga negara Cina. 

Zhang adalah salah satu pemakai jasa Yuriko. Dia membunuh Yuriko karena 

terlibat dalam sebuah perkelahian.   

 Berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan tersebut maka dipilih 

novel Grotesque  karya Natsuo Kirino sebagai objek penelitian khususnya 

membahas tentang nymphomania yang dialami tokoh Yuriko Hirata. 

1.2  Rumusan Masalah 

 

     Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penyebab nymphomania pada tokoh Yuriko Hirata dalam novel 

Grotesque karya Natsuo Kirino?  

2. Bagaimanakah perilaku nymphomania pada tokoh Yuriko Hirata dalam novel 

Grotesque karya Natsuo Kirino? 

 

1.3 Tujuan 
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 Penelitian karya sastra pada novel Grotesque karya Natsuo Kirino 

mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Secara umum penelitian pada novel berjudul Grotesque karya Natsuo 

Kirino ini diharapkan dapat memperluas wawasan bagi pembaca atau masyarakat 

terhadap karya sastra. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

apresiasi terhadap karya sastra Jepang dan dapat menjadi referensi penelitian 

selanjutnya. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui penyebab nymphomania pada tokoh Yuriko Hirata dalam novel 

Grotesque karya Natsuo Kirino. 

2.  Mengetahui perilaku nymphomania yang dialami tokoh Yuriko Hirata dalam 

novel Grotesque karya Natsuo Kirino. 

1.4 Manfaat 

 Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua antara lain sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

 Manfaat teoretis berkaitan dengan pengembangan ilmu. Penelitian ini 

diharapkan mampu memperluas pengetahuan terkait pada karya sastra Jepang, 

khususnya mengenai kelainan seksual nymphomania. Selain itu penelitian ini 

diharapkan dapat membantu memahami gambaran lebih mendalam tentang 

kelainan seksual khususnya nymphomania pada tokoh Yuriko Hirata pada novel 

Grotesque karya Natsuo Kirino. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembelajar bahasa Jepang 

dalam mengetahui faktor penyebab dan perilaku nymphomania yang dialami oleh 

tokoh Yuriko dalam novel Grotesque karya Natsuo Kirino. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Sebuah penelitian, diperlukan adanya batasan pada pembahasannya agar 

penelitian tidak terlalu luas dan melenceng dari pokok yang dibahas. Oleh karena 

itu, penelitian pada novel Grotesque tahun 2003  karya Natsuo Kirino ini, 

difokuskan pada penyebab dan perilaku nymphomania yang dialami oleh Yuriko 

Hirata dalam novel Grotesque karya Natsuo Kirino. 

1.6 Sumber Data 

 

 Penelitian tentang nymphomania yang terdapat dalam novel Grotesque, 

sumber data yang digunakan adalah novel Grotesque karya Natsuo Kirino yang 

diterbitkan oleh Bungei Shunju LTD pada tanggal 27 Juni tahun 2003 dengan 

tebal 536 halaman. Data sekunder yang digunakan berupa buku-buku mengenai 

psikologi sastra seperti buku Psikologi Sastra oleh Albertine Minderop yang di 

terbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia pada tahun 2011 dan buku Kartini 

Kartono dengan judul Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual yang 

diterbitkan oleh Penerbit Mandar Maju pada tahun 2009. 

1.7 Metode dan Teknik Penelitian 

Metode merupakan cara strategis dalam memahami realitas, dengan 

langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab-akibat berikutnya 
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(Ratna, 2006:34). Metode dan teknik dalam penelitian ini menggunakan tiga 

tahapan yaitu, metode dan teknik pengumpulan data, metode dan teknik analisis 

data, dan metode teknik penyajian hasil analisis data. 

1.7.1 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

 Pada tahapan ini, metode pengumpulan data menggunakan metode studi 

pustaka yang secara khusus meneliti teks lama maupun modern yang dilanjutkan 

dengan menggunakan teknik catat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

membaca, memahami dan mencatat data yang diperlukan dalam penelitian (Ratna, 

2006:39). 

1.7.2 Metode dan Teknik Analisis Data 

 Pada tahapan ini, metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah 

metode deskriptif analisis, yaitu menganalisis teks yang dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis (Ratna, 

2006:49-50). Setelah itu diberikan penganalisisan dengan metode deskriptif 

analisis, dengan menguraikan fakta-fakta yang ada. Data yang terkait dengan 

rumusan masalah yang sebelumnya telah diklasifikasikan, lalu dipaparkan dengan 

rinci kemudian dijelaskan dengan teori yang digunakan.  

 

 

1.7.3 Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data 

 Setelah data dianalisis, tahap selanjutnya adalah penyajian hasil analisis 

data. Penyajian hasil analisis data ini menggunakan metode informal yakni dengan 

menyajikan kaidah atau hasil penelitian secara verbalistis (menggunakan kalimat) 
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atau dapat dikatakan metode informal adalah penyajian hasil analisis yang terurai 

dalam bentuk kata-kata (Ratna, 2006:50). Penyajian hasil analisis data dilakukan 

dengan memaparkan fakta-fakta berupa kutipan-kutipan dari data yang telah 

dikumpulkan sebelumnya, yaitu mengenai  penyebab nymphomania dan 

bagaimana perilaku nymphomania yang dialami oleh tokoh Yuriko Hirata dalam 

novel Grotesque olen Natsu Kirino.  

 


