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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tentang novel Sing Jodoh dengan analisis 

psikologi sastra. Analisis ini mempunyai tujuan untuk mengetahui struktur dan 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai aspek psikologis tokoh yang ada 

dalam novel tersebut. 

Penelitian ini menggunakan teori struktural dan teori psikoanalisis. Teori 

struktural tersebut menggunakan beberapa pendapat para ahli sastra, diantaranya: 

Ratna, Nurgiyantoro, dan Teeuw. Teori psikoanalisis menggunakan pendapat 

Sigmund Freud dan Endraswara. Metode dan teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan yakni, 1) tahap penyediaan data 

menggunakan metode membaca dibantu dengan menggunakan teknik terjemahan 

dan teknik pencatatan, 2) tahap analisis data menggunakan metode kualitatif 

dibantu dengan menggunakan teknik deskriptif analitik, 3) tahap penyajian hasil 

analisis menggunakan metode informal dibantu menggunakan teknik deduktif - 

induktif. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yakni, terungkapnya struktur 

naratif yang terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, insiden, dan 

amanat. Aspek psikologis novel Sing Jodoh meliputi id, ego, dan superego. Id 

pada novel ini terlihat dalam kejiwaan tokoh utama saat melakukan suatu 

perbuatan untuk kesenangan dan kepuasan diri. Ego dalam novel ini terlihat pada 

kejiwaan tokoh utama dan komplementer saat melakukan perbuatan sadar, pra 

sadar, dan tak sadar. Superego pada kejiwaan tokoh utama terlihat ketika 

melakukan suatu perbuatan yang berlandaskan tanggung jawab dan rasa kasih 

sayang yang tulus. 

 

Kata kunci : novel, struktur, psikologi. 
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ABSTRAK 

 Panyelehan puniki mligbagang sesuratan novel Sing Jodoh nureksain indik 

psikologi sastra. Panureksan puniki madue tetujon mangda kauningayang struktur 

tur ngamolihang gambaran sane patut indik aspek psikologi tokoh ring novel Sing 

Jodoh. 

 Panyelehan puniki nganggen teori structural miwah teori psikoanalisis. 

Teori struktural punika  nganggen makudang-kudang daging pikayunan para 

sujana sane widagda ring sajeroning ilmu sastra, minakadi: Ratna, Nurgiyantoro, 

miwah Teeuw. Teori psikoanalisis nganggen pikayunan: Sigmund Freud miwah 

Endraswara. Metode miwah teknik sane kaanggen ring panyelehan puniki kaepah 

dados tigang paletan, inggih punika, 1) sajeroning nyayagayang data nganggen 

metode membaca, miwah nganggen teknik terjemahan miwah teknik pencatatan, 

2) paletan panureksan data nganggen metode kualitatif, kawantu antuk teknik 

deskriptif analitik, 3) paletan penyajian hasil analisis data nganggen metode 

informal, kawantu antuk teknik deduktif-induktif. 

 Pikolih sane kakeniang sajeroning panyelehane puniki inggih punika 

prasida nglanturang indik struktur naratif, minakadi tema, tokoh miwah 

penokohan, latar, alur, insiden, miwah piteket. Aspek psikologi novel Sing Jodoh 

minekadi, id, ego, miwah superego. Id ring novel puniki kasurat ring kejiwaan 

tokoh utama ri kala nyalanin lila cita miwah gargita. Ego ring novel puniki kasurat 

ring kejiwaan tokoh utama miwah tokoh komplementer ri kala maparilaksana 

sadar, pra sadar, miwah ten sadar. Superego ring kejiwaan tokoh utama kasurat ri 

kala maparilaksana, malarapan among – amongan miwah rasa tresna sane tulus. 

 

Bantang Kruna: novel, struktur, psikologi. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesusastraan Bali dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kesusastraan Bali 

Purwa dan kesusastraan Bali Anyar. Awal kemunculan karya sastra Bali anyar 

dikatakan berawal dari munculnya sebuah roman pendek Nemoe Karma karya I 

Wayan Gobiah yang diterbitkan oleh balai pustaka tahun 1931, pendapat ini 

pertama kali disampaikan oleh I Gusti Ngurah Bagus (Putra, 2010:2). 

Berdasarkan penelitian akhirnya banyak ditemukan hasil karya seperti novel dan 

puisi sebelum tahun 1931. Dalam dua dekade pertama tahun 1900-an penerbit 

kolonial Belanda mencetak sejumlah buku pelajaran berbahasa Bali dalam huruf 

Bali atau latin. Pada zaman itu terjadi salah paham terhadap istilah huruf latin 

yang selalu disebut dengan “huruf Belanda”. Misalnya buku yang berjudul Aneka 

Warna Tjakepan Kaping Kalih, Pepaosan Bali Kasoerat Antuk Aksara Belanda 

(1918) karyaI Made Pasek dan masih banyak juga karya-karya sastra Bali 

Modern lainnya seperti karya-karya Mas Nitisastro (Putra, 2010:8). 

Berbicara tentang karya sastra Bali modern, saat ini karya sastra Bali 

modern sangat berkembang pesat. Terlihat dari banyaknya karya-karya sastra 

Bali modern yang berbahasa Bali muncul seperti cerpen, novel dan puisi. 

Ditandai dengan munculnya karya-karya sastra seperti : novel Melantjaran ka 

Sasak karya Gde Srawana (1930-an), novel Sunari oleh Ketut Rida (1999), novel 

Bunga Gadung Ulung Abancang oleh Nyoman Manda (2001),Tresnane Lebur 
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Ajur Satonden Kembang karya Djelantik Santha (2011), novel Sing Jodoh karya I 

Made Sugianto (2013), dan masih banyak lagi yang lainnya. 

Dari beberapa karya sastra yang berkembang seperti contoh di atas, yang 

akan digunakan  dalam penelitian ini adalah novel Sing Jodoh karya I Made 

Sugianto. Made Sugianto yang dulunya menyelesaikan kuliah Diploma III 

Keuangan dan Perbangkan di Universitas Udayana pada tahun 2001. Kemudian 

melanjutkan kuliahnya lagi di Ilmu Sosial dan Politik namun sayangnya dia tidak 

bisa menyelesaikannya karena drop out. Tetapi sekarang Made bekerja sebagai 

wartawan sekaligus penulis karya sastra modern, cerpen, novel, dan puisi. Made 

mulai menekuni dunia ini sejak tahun 2009. Novel Sing Jodoh menceritakan 

tentang percintaan sepasang remaja yang penuh dengan permasalahan, baik yang 

dimulai dari mereka ataupun permasalahan yang timbul akibat perbuatan orang 

lain disekitarnya. Singkatnya cerita ini mampu membuat pembaca masuk dan 

merasakan semua yang terjadi dalam cerita tersebut. Selain karena belum ada 

yang mengkaji, keunikan lain dari novel ini terletak pada tokoh-tokoh yang ada 

di dalamnya terutama pada tokoh utama, dimana tokoh utama mengalami 

tindakan yang tidak terpuji sehingga mengakibatkan gangguan pada 

kejiwaannya. Kasus tersebut terlihat seperti realita di masyarakat, dimana orang-

orang tidak tanggung-tanggung melakukan perbuatan yang dapat merugikan 

orang lain. Dari keinginan kuat tokoh muncullah ego untuk mewujudkan 

keinginannya itu tanpa memikirkan dampak yang timbul akibat apa yang 

diinginkan oleh tokoh tersebut. Dengan demikian, tepat untuk menganalisis novel 

Sing Jodoh secara psikologi sastra sebab yang dibahas adalah psikis atau 
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kejiwaan tokoh-tokoh tersebut dalam berbagai situasi yang mempengaruhi 

kejiwaannya serta faktor-faktor dan dampak psikologis akibat konflik yang 

terjadi. Itulah yang membuat suatu ketertarikan untuk meneliti novel Sing Jodoh 

dari segi struktur dan psikologis pada tokoh-tokohnya. Harapan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini mampu memahami struktur dan aspek psikologi yang 

terdapat dalam novel tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Aspek struktur apa saja yang ada di dalam novel Sing Jodoh? 

2) Bagaimanakah aspek psikologis tokoh dalam novel Sing Jodoh? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sebuah penelitian tanpa adanya tujuan yang pasti penelitian tersebut akan 

menjadi kurang bermanfaat. Untuk mencapai tujuan tertentu hendaknya kita 

menempuh berbagai jalan atau cara, tidak bisa terlepas dari hubungan satu dengan 

yang lainnya agar mendapatkan suatu manfaat terlebih dalam karya tulis. Sudah 

tentu ada maksud dan tujuan yang terkandung dalam diri penulis itu sendiri, sebab 

suatu penelitian tanpa mempunyai tujuan akan sia-sialah pekerjaan yang 

dikerjakan itu.Penelitian mengenai novel Sing Jodohmempunyai dua tujuan yaitu 

tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu sebagai berikut : 
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1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian mengenai analisis novel 

Sing Jodoh yaitu diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan mengenai karya 

sastra modern khususnya novel, selain itu agar dapat memberikan masukan untuk 

penulis agar kedepannya dapat mengembangkan karya sastra yang lebih baik dan 

nantinya dapat berkontribusi untuk dunia kesusastraan modern. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mendeskripsikan aspek struktur yang ada dalam novel Sing Jodoh. 

2) Untuk mendeskripskan aspek psikologis tokoh novel Sing Jodoh. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hal yang sudah pasti dilakukan dalam penelitian agar mendapatkan 

manfaat yang sesuai dengan keinginan peneliti tersebut. Secara teoritis penelitian 

novel ini sebagai salah satu media untuk menambah wawasan terhadap karya 

sastra. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan terhadap teori mengenai struktur dan psikologi sastra. Secara Praktis 

penelitian ini memiliki manfaat untuk para pembaca yang ingin mengetahui dan 

mendalami tentang teori struktur dan psikologi sastra yang menggunakan novel 

yang berjudul Sing Jodoh sebagai objek penelitiannya. Hasil penelitian ini juga 
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diharapkan berguna bagi masyarakat luas dalam membangun dan 

mengembangkan kesusastraan Bali modern. 

 


