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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teori psikologi yang dicetuskan oleh Freud, yang berkaitan dengan 

tahapan perkembangan kepribadian yang terdiri dari periode infantil, periode 

latensi dan periode genital ikut ambil dalam pembentukan kepribadian seseorang. 

Setiap tahapan memiliki kekhasan sendiri dalam pembentukan karakter maupun 

permasalahan kejiwaan seseorang (Muis, 2009:1-2).  

Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan 

berinteraksi dengan individu lain. Menurut Yinger, kepribadian adalah 

keseluruhan tingkah laku seorang dengan suatu sistem kecendrungan tertentu yang 

berinteraksi dengan serangkaian situasi. 

Hal yang menarik dibahas dalam novel adalah suatu masalah. Menurut 

Ralf Dahrendorf (dalam Susan, 2009:39), masalah hanya muncul dalam relasi-

relasi sosial dalam sistem, maka itu masalah tidak mungkin melibatkan individu 

atau kelompok yang tidak terhubung dalam sistem. masalah dapat diketahui dari 

cara bersikap, raut wajah, perasaan, dan bahkan menimbulkan rasa cemas yang 

membuat manusia tidak tenang.  

Dari masalah yang timbul dapat menjadi permasalahan psikis dalam diri 

sesseorang. Permasalahan psikis atau psikologis adalah kondisi yang 

mempengaruhi pemikiran, perasaan, suasana hati dan perilaku manusia 

(merdeka.com). 
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Beberapa di antara genre sastra yang membahas berbagai bentuk masalah 

psikis manusia adalah  novel. Novel  mengemukakan berbagai hal yang dialami 

diri tokoh dalam cerita. Salah satu novel yang memaparkan tentang persoalan dan  

masalah kehidupan dengan memperlihatkan masalah psikis adalah novel 

Perempuan Yang Mendahului Zaman karya Khairul Jasmi. 

Alasan penulis mengambil karya dari karangan Khairul Jasmi karena 

beliau merupakan seorang wartawan sekaligus sebagai seorang penulis yang 

handal. Ia sudah menulis berbagai jenis karya sastra seperti cerpen, sajak maupun 

novel. Salah satu cerpen karyanya yang berjudul ‘Surau’ dan salah satu sajaknya 

yang berjudul ‘Melintas Badai Politik Indonesia’.  Oleh sebab itulah penulis 

tertarik untuk mengambil salah satu karya tulisnya berupa novel untuk dijadikan 

penelitian. 

Novel Perempuan Yang Mendahului Zaman menceritakan tentang seorang 

wanita yang mendirikan sekolah perempuan pertama di Indonesia. Tokoh utama 

novel ini bernama Rahmah El Yunusiyyah. Seorang wanita yang ingin 

membangkitkan kaumnya yang sudah lama tertindas. Selama ini perempuan 

hanya dijadikan subjek saja, sehingga nyaris tidak dianggap kecuali untuk 

dinikahkan. Perempuan hanya sebagai pelengkap saja sampai ajal menjemput. Hal 

itulah yang membuat Rahmah ingin membangkitkan kaumnya dengan 

membangun sekolah. 

 Rahmah juga seorang komandan TKR (Tentara Keamanan Rakyat), 

pasukan yang menghadang Belanda. Ia juga merupakan pejuang yang melawan 
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penjajahan Jepang agar menutup semua rumah bordir di Minangkabau. Dalam 

menjalankan perjuangannya tersebut, ia mendapatkan berbagai macam  masalah 

dan rintangan. Berdasarkan masalah yang dialaminya menimbulkan konflik dalam 

diri Rahmah.  

 Rakyat padang Panjang juga mengalami masalah psikis dengan adanya 

penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, lalu setelah Belanda pergi datang 

penjajah baru yaitu Jepang. Setelah jepang kalah dari sekutu akhirnya Jepang 

pergi. Namun setelah kepergian Jepang, nampaknya Belanda masih ingin 

menjajah lalu datang lagi menyerang negeri ini. 

 Dalam novel Perempuan Yang Mendahului Zaman terdapat masalah psikis 

yang diperlihatkan pada tokoh Rahmah. Selain Rahmah juga tergambarkan pada 

tokoh-tokoh lain yang juga terlibat dalam isi cerita, seperti masalah psikis yang 

tergambarkan pada anak didiknya bernama Jamilah yang dipaksa menikah oleh 

ayahnya, serta masalah psikis yang dirasakan warga kota Padang Panjang yang 

disebabkan oleh penjajahan Belanda-Jepang serta bencana alam yang melanda 

kota tersebut. 

Hal yang melatarbelakangi penelitian ini menarik untuk dikaji lebih 

mendalam adalah mengenai masalah psikis tokoh yang terdapat dalam novel 

Perempuan Yang Mendahului Zaman karya Khairul Jasmi. Karena di dalam novel 

ini terdapat beberapa bentuk permasalahan psikis, oleh karena itu peneliliti tertarik 

untuk mengkaji masalah psikis yang terdapat di dalamnya. Maka judul dari 



 UNIVERSITAS BUNG HATTA 
 

penelitian ini adalah “Masalah Psikis Yang Terdapat Dalam Novel Perempuan 

Yang Mendahului Zaman Karya Khairul Jasmi”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Permasalahan psikis yang dialami para tokoh.  

2. Derajat kaum wanita yang dianggap lebih rendah dari kaum pria.  

1.3 Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya masalah yang dapat diteliti dalam karya sastra, 

penelitian ini difokuskan pada permasalahan psikis yang dialami tokoh yang 

terdapat dalam novel. 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan fokus masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

permasalahan psikis tokoh dalam novel Perempuan Yang Mendahului Zaman.  

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan permasalahan psikis tokoh yang terdapat dalam novel 

Perempuan Yang Mendahului Zaman Karya Khairul Jasmi. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis maupun 

praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

perkembangan ilmu sastra khususnya di bidang masalah psikis. Selain itu hasil 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu dalam 

penggunaan teori sastra. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi peneliti sastra, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan 

acuan untuk peneliti selanjutnya serta dapat mengembangkan penelitian yang 

berhubungan dengan masalah psikologis.  

 


