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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Hakikat Konflik dalam Karya Sastra 

  Konflik merupakan bagian dari sebuah cerita yang bersumber pada 

kehidupan. Oleh karena itu, pembaca dapat terlibat secara emosional terhadap apa 

yang terjadi dalam cerita (Sayuti, 2000: 41-42). Pembaca sebagai penikmat cerita 

tidak hanya sekedar membaca, melainkan mampu merasakan secara mendalam 

setiap cerita dan mengkaitkannya dengan peristiwa yang terjadi di sekitarnya.  

  Wellek dan Warren (1995: 285), menyatakan bahwa konflik adalah sesuatu 

yang dramatik, mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang, 

menyiratkan adanya aksi dan balasan aksi. Konflik akan terjadi apabila tidak 

adanya kesepakatan atau pengaturan secara teratur antara sebuah keinginan satu 

dan keinginan yang lain. Konflik juga dapat terjadi jika tidak adanya kesepakatan 

antara ego satu dan ego yang lain. Hal ini biasanya terjadi pada kehidupan nyata 

yang kebanyakan orang sering menghindarinya. Namun, dalam dunia sastra, 

konflik sangatlah dibutuhkan bahkan dapat dibilang penting demi menunjang isi 

cerita. Jika dalam sebuah cerita tidak ada konflik, maka dapat dipastikan cerita 

tersebut tidak akan hidup dan menarik pembaca untuk membacanya karena tidak 

adanya peristiwa yang bisa dirasakan. Bahkan tidak berlebihan juga bila menulis 

karya sastra adalah membangun dan mengembangkan konflik karena semakin 

banyak dan semakin menarik konflik yang terjadi maka cerita tersebut akan lebih 

menarik untuk dibaca.  
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  Peristiwa dalam sebuah karya sastra sangat erat hubungannya dengan 

konflik. Peristiwa mampu menciptakan konflik dan konflik mampu memicu 

terjadinya peristiwa yang lain. Bentuk peristiwa dalam sebuah cerita, dapat berupa 

peristiwa fisik maupun batin. Peristiwa fisik melibatkan aktivitas fisik, adanya 

interaksi antara tokoh cerita dengan tokoh yang di luar dirinya, tokoh lain atau 

lingkungan. Peristiwa batin adalah sesuatu yang terjadi dalam batin, hati, seorang 

tokoh (Nurgiyantoro, 2007: 123-124). Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui 

bahwa konflik dapat terjadi pada semua aspek kehidupan manusia. 

  Sayuti (2000: 42-43) membagi konflik menjadi tiga jenis. Pertama, konflik 

dalam diri seorang (tokoh). Konflik ini sering disebut juga dengan psychological 

conflict atau konflik kejiwaan. Konflik jenis ini biasanya terjadi berupa 

perjuangan seorang tokoh dalam melawan dirinya sendiri, sehingga dapat 

mengatasi dan menentukan apa yang akan dilakukannya. Kedua, konflik antara 

orang-orang atau seseorang dan masyarakat. Konflik jenis ini sering disebut 

dengan istilah social conflict atau konflik sosial. Konflik seperti ini biasanya 

terjadi antara tokoh dengan lingkungan sekitarnya. Konflik ini timbul dari sikap 

individu terhadap lingkungan sosial mengenai berbagai masalah yang terjadi pada 

masyarakat. Ketiga, konflik antara manusia dan alam. Konflik seperti ini sering 

disebut sebagai physical or element conflict atau konflik alamiah. Konflik jenis ini 

biasanya terjadi ketika tokoh tidak dapat menguasai dan atau memanfaatkan serta 

membudayakan alam sekitar sebagaimana mestinya. Apabila hubungan manusia 

dengan alamnya tidak serasi maka akan terjadi disharmoni yang dapat 

menyebabkan terjadinya konflik itu. 
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  Ketiga jenis konflik di atas dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok 

jenis konflik yaitu konflik ekternal dan konflik internal. Konflik eksternal 

(external conflict) adalah konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan 

sesuatu yang di luar dirinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konflik 

eksternal mencakup dua kategori konflik yaitu konflik antar manusia sosial (social 

conflict) dan konflik antar manusia dan alam (physical or element conflict). 

Konflik internal (internal conflict) adalah konflik yang terjadi dalam hati atau jiwa 

seorang tokoh cerita. Konflik seperti ini biasanya dialami oleh manusia dengan 

dirinya sendiri. Jenis konflik yang masuk dalam konflik internal yaitu konflik 

dalam diri seorang tokoh (psychological conflict). Konflik seperti di atas dapat 

terjadi secara bersamaan karena erat hubungannya dengan manusia yang disebut 

tokoh dalam karya sastra (Nurgiyantoro, 2007: 124).  

 

B.  Hakikat Tokoh dalam Karya Sastra 

  Tokoh merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah cerita karena 

tokoh memiliki peranan penting dalam mennjalankan peristiwa dalam cerita. 

Adanya tokoh dalam sebuah cerita berkaitan dengan terciptanya sebuah konflik. 

Dalam hal ini tokoh memiliki peranan penting membuat konflik dalam sebuah 

cerita rekaan.  

  Dalam sebuah karya sastra sering membicarakan tentang penokohan yang 

tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan tokoh. Istilah tokoh menunjuk pada 

orang, pelaku cerita dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan menunjuk pada 

penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak tertentu dalam sebuah cerita. 
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penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita (Jones via Nurgiyantoro, 2007: 165). 

  Tokoh dalam sebuah karya sastra biasanya diberi jiwa agar terlihat hidup. 

Hal tersebut sama halnya bahwa tokoh memiliki derajat lifelikeness atau 

kesepertihidupan (Sayuti, 2000: 68). Tokoh dalam sebuah cerita seperti hidup 

secara nyata, melakukan kegiatan sama semestinya manusia nyata. Inilah 

kehebatan seorang penulis yang memberikan penjiwaan terhadap tokoh fiksi 

sehingga terlihat hidup. 

  Setiap tokoh memiliki wataknya sendiri-sendiri. Tokoh ini berpribadi, 

berwatak, dan memiliki sifat-sifat karakteristik. Sama halnya dengan manusia 

yang ada dalan dunia nyata, yang bersifat tiga dimensi, maka tokoh juga memiliki 

dimensi yang sama yaitu dimensi fisiologis, sosiologis, dan psikologis (Wiyatmi, 

2006: 30). Dimensi fisiologis berhubungan dengan ciri-ciri badan, misalnya usia, 

jenis kelamin, keadaan tubuhnya, ciri-ciri muka, dan lain sebagainya yang 

berhubungan dengan fisik. Dimensi sosiologis meliputi ciri-ciri kehidupan 

masyarakat, misalnya status sosial, pekerjaan, jabatan atau peranan dalam 

masyarakat, tingkat pendidikan, pandangan hidup, agama, aktivitas sosial, dan 

keturunan. Dimensi psikologis adalah latar belakang kejiwaan, misalnya 

mentalitas, ukuran moral, keinginan, perasaan pribadi, dan tingkat kecerdasan. 

  Tokoh dalam fiksi biasanya dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan 

kategori masing-masing. Berdasarkan keterlibatannya dalam keseluruhan cerita, 

tokoh fiksi dibedakan menjadi dua, yakni tokoh sentral atau tokoh utama dan 

tokoh periferal atau tokoh tambahan (Sayuti, 2000: 74). Tokoh utama yaitu tokoh 
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yang diutamakan penceritaannya dalam sebuah cerita dan menentukan 

perkembangan alur secara keseluruhan. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang 

pemunculannya lebih sedikit dan kehadirannya tidak sebanyak tokoh utama. 

Tokoh tambahan biasanya muncul apabila ada keterkaitan dengan tokoh utama 

secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan watak atau karakter dikenal 

tokoh sederhana, simple, atau flat characters dan tokoh kompleks, complex, atau 

round characters. Tokoh sederhana ialah tokoh yang kurang mewakili keutuhan 

personalitas manusia dan hanya ditonjolkan satu sisi saja. Tokoh yang kompleks 

adalah tokoh yang dapat dilihat semua sisi kehidupannya (Sayuti, 2000: 76-78). 

  Tokoh dalam fiksi memiliki watak yang dapat digambarkan secara langsung 

dan tidak langsung. Penggambaran secara langsung sama dengan penggambaran 

watak tokoh secara telling dan analitik. Penggambaran watak tokoh secara tidak 

langsung sama halnya dengan penggambaran secara showing dan dramatik 

(Wiyatmi, 2006: 32). Metode penggambaran watak tokoh secara langsung (telling, 

analitik) kurang lebih sama dengan metode diskursif. Dalam metode diskursif 

pengarang hanya menceritakan kepada pembaca tentang karakter tokohnya. 

Dengan metode ini pengarang menyebutkan secara langsung masing-masing 

kualitas tokoh-tokohnya (Sayuti, 2000: 90).  

  Metode pengambaran watak tokoh secara tidak langsung merupakan metode 

penggambaran watak tokoh yang dinyatakan sendiri oleh tokoh-tokohnya melalui 

kata-kata, tindakan-tindakan, atau perbuatan mereka sendiri. Metode tidak 

langsung lebih bersifat lifelike dan mengundang partisipasi aktif pembaca dalam 

cerita. melalui ragaan, cerita itu sendiri menjadi netral dan mengambang dengan 
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seluruh peristiwa dan isinya, kemudian terserah kepada pembaca untuk 

melakukan dialog dengan jalannya cerita hingga pembaca menentukan sendiri 

pilihannya (Sayuti, 2000: 91-92). 

   

C. Psikologi Sastra 

  Pada awalnya, kritik sastra dapat dilakukan melalui dua pendekatan saja 

yaitu pendekatan moral dan pendekatan formal. Seiring dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan, pendekatan dalam kritik sastra telah berkembang menjadi lebih 

dari dua golongan tersebut. Menurut Hardjana (1985: 59), kritik sastra yang 

semula dapat digolongkan menjadi dua pendekatan saja –pendekatan moral dan 

pendekatan formal- telah berkembang menjadi paling sedikit lima macam 

pendekatan, dengan tambahan tiga pendekatan baru yakni pendekatan psikologi, 

sosiologi, dan mitos dan arketipe. Dalam perkembangannya pendekatan pada 

kritik sastra hanya bertambah dua pendekatan saja yaitu pendekatan psikologi dan 

pendekatan sosiologi. Hal tersebut dikarenakan pendekatan mitos dan arketipe 

merupakan cabang dari pendekatan psikologi. 

  Karya sastra, baik novel, drama, dan puisi, di zaman modern ini sarat 

dengan unsur-unsur psikologi sebagai manifestasi kejiwaan pengarang, para tokoh 

fiksional dalam kisahan, dan pembaca (Minderop, 2010: 53). Unsur-unsur 

psikologi sebagai manifestasi kejiwaan pengarang dapat diartikan bahwa kondisi 

psikologis yang dialami oleh pengarang dapat berpengaruh pada karya-karya yang 

dihasilkan. Unsur-unsur psikologis sebagai manifestasi pada tokoh fiksional 

dalam kisahan dapat diartikan bahwa unsur-unsur psikologis dapat diwujudkan 
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atau dimunculkan melalui tingkah laku dan karakter yang ada pada tokoh dalam 

karya sastra. Terakhir, unsur-unsur psikologis sebagai manifestasi pembaca yaitu 

sebuah cerita mampu menggugah psikologis pembacanya. 

  Psikologi merupakan ilmu yang menyelidiki serta mempelajari tentang 

tingkah laku dan aktivitas-aktivitas manusia. Tingkah laku dan aktivitas manusia 

tersebut merupakan manifestasi dari kehidupan jiwanya (Walgito, 1997:9). Jiwa 

tidak dapat dilihat, diraba atau disentuh. Jiwa merupakan sesuatu yang abstrak, 

hanya dapat dipahami melalui hasil yang ditimbulkan dari tingkah laku dan 

aktivitas yang dilakukan. Melalui tingkah laku itulah dapat diketahui bagaimana 

karakter dari seseorang. Dalam ilmu nyata, objek kajian psikologi adalah manusia 

riil yang hidup, sedangkan dalam dunia sastra, objek kajian psikologi adalah 

manusia fiksi yang dimunculkan dalam cerita oleh pengarang. 

  Menurut Semi (1989: 46), pendekatan psikologi adalah penelaahan sastra 

yang menekankan pada segi-segi psikologis yang terdapat dalam suatu karya 

sastra. Segi-segi psikologis ini mendapat perhatian dalam penelaahan dan 

penelitian sastra karena timbulnya kesadaran pengarang yang dengan sendirinya 

juga menjadi kritikus sastra. Senada dengan pengertian di atas, Tarigan (1986: 

213) menyatakan bahwa kritik psikologis merupakan salah satu kritik sastra yang 

mendalami segi-segi kejiwaan suatu karya sastra. Berdasarkan kedua pendapat di 

atas mengenai psikologi, dapat disimpulkan bahwa psikologi sastra merupakan 

salah satu pendekatan sastra yang menekankan pada segi-segi kejiwaan yang 

dideskripsikan melalui tokoh-tokoh yang terdapat dalam karya sastra, dimana 

tokoh-tokoh tersebut hanya ditampilkan secara fiksi. 
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  Wellek dan Warren (1995: 90) mengungkapkan bahwa istilah psikologi 

sastra mempunyai empat kemungkinan pengertian. Pertama, studi psikologi 

pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Kedua, psikologi sastra merupakan 

studi proses kreatif. Ketiga, psikologi sastra merupakan studi tipe dan hukum-

hukum psikologi yang diterapkan pasa karya sastra. Keempat, psikologi sastra 

merupakan studi yang mempelajari dampak sastra pada pembaca. Dari keempat 

pengetian di atas yang paling berkaitan dengan bidang sastra adalah pengertian 

ketiga. Pengertian keempat lebih cenderung masuk pada bagian pendekatan sastra 

yang berpijak pasa masyarakat atau lebih dikenal dengan pendekatan sosiologi 

sastra.  

  Menurut Roekhan (via Endraswara, 2006: 97-98), psikologi sastra akan 

ditopang oleh tiga pendekatan sekaligus. Pertama, pendekatan tekstual, yang 

mengkaji aspek psikologis tokoh dalam karya sastra. Kedua, pendekatan reseptif – 

pragmatik, yang mengkaji aspek psikologis pembaca sebagai penikmat karya 

sastra yang terbentuk dari pengaruh karya yang dibacanya, serta proses resepsi 

pembaca dalam menikmati karya sastra. Ketiga, pendekatan ekspresif, yang 

mengkaji aspek psikologis sang penulis ketika melakukan proses kreatif yang 

terproyeksikan lewat karyanya, baik penulis sebagai pribadi maupun wakil 

masyarakatnya. Berdasarkan ketiga pendekatan di atas, penelitian ini lebih tertuju 

pada pendekatan pertama yaitu pendekatan tekstual. Hal ini dikarenakan objek 

penelitian ini merupakan sebuah karya sastra yang berupa novel dan di dalamnya 

terdapat tokoh sebagai pemegang peran. 
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  Endraswara (2006: 96) mengungkapkan bahwa asumsi dasar penelitian 

psikologi sastra dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, adanya anggapan bahwa 

karya sastra merupakan produk dari suatu kejiwaan dan pemikiran pengarang 

yang berada pada situasi setengah sadar atau subconscious setelah sadar baru 

dituangkan ke dalam bentuk secara sadar (conscious). Kedua, kajian psikologi 

sastra disamping meneliti perwatakan tokoh secara psikologis juga aspek-aspek 

pemikiran dan perasaan pengarang ketika menciptakan karya tersebut. Pengaruh 

pertama di atas memiliki makna bahwa antara sadar dan tidak sadar selalu 

memiliki peranan penting dalam proses imajinasi pengarang. Hal tersebut akan 

membuat suatu karya sastra memiliki daya tarik apabila pengarang mampu 

menghadirkan kondisi kejiwaan yang tidak sadar ke dalam sebuah karya sastra. 

Pengaruh kedua dapat diartikan bahwa setiap karya sastra memiliki hubungan 

yang intim dengan pengarang. Dari pernyataan tersebut tidak jarang jika banyak 

pembaca sering mengungkapkan bahwa sebuah karya sastra sering dihubungkan 

dengan kondisi pengarangnya apalagi pengarang wanita. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa penelitian psikologi tidak hanya mengkaji unsur-unsur psikologi yang 

terdapat pada tokoh cerita melainkan juga mampu mengkaji dan mengungkap sisi 

psikologis pengarang saat menuangkan pikiran, gagasan, dan ide-idenya ke dalam 

sebuah karya sastra. Tetapi dalam hubungan ini perlu kiranya selalu diperhatikan 

bahwa studi kritik sastra merupakan studi yang bebas dan tidak tergantung pada 

proses penciptaan maupun penciptanya sendiri. 

  Teori psikologi yang erat hubungannya dengan dunia sastra adalah teori 

psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Teori psikoanalisis yang 
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dikembangkan oleh Freud berhubungan dengan fungsi dan perkembangan mental 

manusia (Minderop, 2010: 11). Teori yang sering dipakai dalam penelitian sastra 

adalah teori Freud tentang kepribadian. Kepribadian seseorang dapat terbentuk 

dari peristiwa-peristiwa yang dialami sebelumnya. Konflik juga dapat menjadikan 

pemicu munculnya kepribadian seseorang.  

  Teori yang dikembangkan oleh Freud salah satunya mengenai mekanisme 

pertahanan ego. Mekanisme tersebut dapat dijadikan cara atau usaha untuk 

menyelesaikan sebuah konflik. Freud (via Koeswara, 1991: 46-48) membagi 

mekanisme pertahanan ego menjadi tujuh macam yaitu, represi, sublimasi, 

proyeksi, displacement, rasionalisasi, reaksi formasi, dan regresi. Represi 

merupakan mekanisme pertahanan ego yang paling utama. Represi itu sendiri 

adalah mekanisme yang dilakukan untuk meredakan kecemasan dengan 

penekanan terhadap dorongan atau keinginan. Sublimasi merupakan cara 

mempertahankan ego dengan cara menyalurkan suatu hasrat yang terhalang ke 

bentuk yang lebih baik, sehingga dapat diterima oleh orang lain. Proyeksi 

merupakan pengalihan atau penempatan sikap atau tingkah laku yang 

menimbulkan kecemasan kepada orang lain.  

 Displacement merupakan pengungkapan dorongan yang menimbulkan 

kecemasan kepada objek atau individu yang kurang berbahaya dibandingkan 

objek atau individu semula. Rasionalisasi menunjuk pada upaya individu untuk 

memutarbalikkan kenyataan yang mengancam ego dengan dalih atau alasan yang 

meyakinkan. Reaksi formasi merupakan kondisi dimana ego individu bisa 

mengendalikan dorongan egonya dengan tingkah laku sebaliknya. Regresi adalah 
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suatu mekanisme dimana individu yang terancam akan kembali menjadi seperti 

semula.  

 

D. Penelitian yang Relevan 

  Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang 

ditulis oleh Patmawati Ilyas Catur Pamungkas dan penelitian yang ditulis oleh 

Maharani Recep Lukanthi. Penelitian yang ditulis oleh Patmawati Ilyas Catur 

Pamungkas berjudul Kajian Unsur Konflik Tokoh Utama dalam Novel Garis Tepi 

Seorang Lesbian Karya Herlinatiens (Sebuah Pendekatan Psikologi Sastra). 

Penelitian yang ditulis oleh Patmawati selesai pada tahun 2005 dan berpijak pada 

teori yang membahas tentang psikologi sastra.  

  Penelitian yang ditulis oleh Patmawati terdiri atas lima pembahasan dari 

rumusan masalah yang diteliti. Pertama, wujud konflik internal tokoh dalam 

novel Garis Tepi Seorang Lesbian meliputi harapan tidak sesuai dengan 

kenyataan, berpura-pura meninggalkan hidup lesbian, kebimbangan dalam 

menentukan pilihan, takut jatuh cinta pada laki-laki, keraguan apakah masih 

lesbian, dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Kedua, wujud konflik eksternal 

tokoh meliputi perbedaan pendapat, kebutuhan untuk dihargai, hubungan tidak 

harmonis, kecemburuan sepihak, dan menentang keluarga. Ketiga, hubungan antar 

tokoh yang berkonflik terdiri atas hubungan kekeluargaan dan bukan 

kekeluargaan. Tokoh yang berkonflik yang memiliki hubungan kekeluargaan 

terjadi antara Paria dengan Ibu dan Paria dengan keluarga besar. Konflik yang 
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dialami tokoh yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan adalah konflik antara 

Paria dan Gita, Paria dengan Rafael, dan Paria dengan Mahendra.  

  Keempat, faktor penyebab konflik internal yang terjadi pada tokoh yaitu 

homoseksual, adanya keinginan keluarga agar segara menikah, keyakinan yang 

mulai goyah, penolakan keluarga dan masyarakat terhadap pilihan hidup, dan 

kebingungan untuk memilih menikah atau tidak. Faktor penyebab konflik 

eksternal yang terjadi pada tokoh yaitu saling mempertahankan pendapat, 

penolakan sahabat terhadap pilihan hidup, keterusterangan, dan menolak 

dijodohkan. Kelima, penyelesaian konflik internal tokoh dilakukan cara mencoba 

mengikuti keluarga dan masyarakat, mencoba menerima laki-laki sebagai calon 

suami, memilih untuk meninggalkan calon suami dan keluarga untuk mencari 

kekasihnya, meyakinkan diri bahwa masih lesbian, dan memompa semangat untuk 

hidup. Penyelesaian konflik eksternal tokoh dilakukan dengan tetap menghargai 

pendapat orang lain, memberi pengertian, menuruti keinginan ibu dan keluarga 

besar untuk menikah, dan tetap melajutkan rencana pernikahan.  

  Penelitian kedua yaitu penelitian yang ditulis oleh Maharani Recep Lukanthi 

selesai pada tahun 2009. Penelitian yang ditulis olehnya berjudul Proses Kreatif 

Herlinatiens dalam Novel Sebuah Cinta yang Menangis (Sebuah Tinjauan 

Ekspresif). Dalam penelitiannya, Maharani membahas tiga hal. Pertama, faktor 

yang berpengaruh dalam proses kreatif Herlinatiens, yaitu dorongan untuk 

menulis tentang segala sesuatu yang ada pada lingkungan sosial. Selain dorongan 

untuk menulis, faktor yang berpengaruh dalam proses kreatif Herlinatiens yaitu 

kegemarannya dalam membaca buku sastra dan non sastra. Kedua,  proses kreatif 
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yang dilakukan oleh Herlinatiens melalui empat tahapan yaitu tahap persiapan, 

tahap inkubasi, tahap inspirasi, dan tahap penulisan. Ketiga, wujud proses kreatif 

Herlinatiens dalam pemilihan tema, tokoh, dan latar. Tema novel yang berjudul 

Sebuah Cinta yang Menangis adalah tema cinta yang dipadukan dengan unsure 

spiritualitas dan kejiwaan. Tokoh utama yang terdapat dalam novel ini 

digambarkan mempunyai kepribadian ganda. Latar dalam novel ini adalah latar 

realis dan mengambil tempat di Yogyakarta. 

  Kedua penelitian di atas memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan 

novel yang ditulis oleh Herlinatiens, yaitu novel yang berjudul Garis Tepi 

Seorang Lesbian dan Sebuah Cinta yang Menangis. Akan tetapi dalam penelitian 

menggunakan teori yang berbeda. Penellitian yang dilakukan ini tidak jauh 

berbeda dengan kedua penelitian di atas. Penelitian ini menggunakan novel 

Herlinatiens yang berjudul Sebuah Cinta yang Menangis dengan pendekatan 

psikologi sastra yang berpijak pada teori psikoanalisis Sigmund Freud. Selain itu 

juga pokok pembahasan yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan penelitian 

yang dibuat oleh Patmawati, yaitu membahas konflik psikologis tokoh, sebab dan 

dampak konflik, serta bagaimana menyelesaikan konflik yang terjadi. Sebenarnya 

penelitian yang akan dilakukan ini tidak berbeda jauh dengan kedua penelitian 

yang sudah dilakukan, hanya saja dibatasi pada konflik psikologis pada tokoh 

utama perempuan. Hal itu dikarenakan objek penelitian lebih cenderung 

menceritakan tentang tokoh perempuan yang mengalami perjalanan hidup yang 

menguras sisi psikologis kejiwaannya.  

 


