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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebuah karya sastra merupakan hasil karya pikiran dan imajinasi para 

pengarang, dengan menjadikan tokoh-tokoh fiksionalnya sebagai titik pusat perhatian 

penikmat karya sastra. Tidak jarang banyak pengarang yang menjadikan tokoh-

tokohnya memiliki kepribadian yang tidak lazim, aneh, atau abnormal, sehingga 

menimbulkan berbagai perasaan bagi para pembaca. Perilaku tidak lazim pada tokoh 

itulah yang semakin membuat pembaca tertarik akan karya sastra yang dibacanya. 

Masalah perilaku yang ada ini berkaitan dengan masalah kejiwaan, dimana masalah 

ini merupakan masalah psikologis. 

Masalah-masalah psikologis ini sangat beragam, contohnya seperti depresi, 

bipolar, skizofrenia, demensia, dan sebagainya. Ada banyak penelitian yang meneliti 

karya sastra dengan kajian masalah psikologis sebagai objek penelitiannya. Salah 

satunya adalah masalah psikologis depresi. Lubis (2009:13) berpendapat bahwa 

depresi biasanya terjadi saat stres yang dialami oleh seseorang tidak kunjung reda, dan 

depresi yang dialami berkolerasi dengan kejadian dramatis yang baru saja terjadi atau 

menimpa seseorang. Pada berita CNN Indonesia pada hari Jumat, 31 Maret 2017 

pukul 10:40 WIB, menjelaskan bahwa “WHO (World Health Organzation) 

mengumumkan jika depresi menjadi penyebab utama masalah kesehatan dan 

ketidakmampuan di seluruh dunia”. Namun sampai saat ini banyak orang yang belum 

menyadari betapa bahayanya gangguan psikologis ini. Depresi yang berkepanjangan 

dan tidak disadari akan menjadikan orang yang mengalaminya menyakiti diri sendiri 
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bahkan bunuh diri. Masalah psikologis ini juga dimuat dalam beberapa karya sastra 

dan juga diteliti dengan menjadikan depresi sebagai bahan kajiannya. 

Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang masalah psikologis depresi. 

Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Elisa Mariam Lengkong, mahasiswa 

Program Studi Sastra Inggris, Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Budaya 

Manado dengan judul penelitian “Depresi dalam Novel Room karya Emma 

Donnoghue” (2016). Penelitian yang dilakukan oleh Elisa Mariam Lengkong 

dilatarbelakangi oleh penyakit mental depresi yang merupakan masalah umum dalam 

kehidupan manusia dari awal sampai sekarang. Hasil dari penelitian tersebut yaitu 

adanya sebab dan akibat yang terjadi karena depresi karakter Joy dan Jack, akibat 

penculikan yang mereka alami Joy kehilangan kendali hidupnya dia kehilangan 

motivasi hingga mengakibatkan percobaan buduh diri. Joy dan Jack menjadi orang 

yang tidak dapat mempercayai setiap orang yang berada di samping mereka, Joy 

menjadi seorang ibu yang pendiam, pemarah, bahkan menjadi sangat agresif. Akibat 

dari goncangan mental yang Joy alami dia harus dimasukkan di dalam tempat 

rehabilitas untuk mengobati rasa trauma yang menghantui dirinya. 

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Opi Nanda Pertiwi, mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat, dengan judul penelitian “Depresi Tokoh 

Utama dalam Novel Ada TasbihdDi Hati Aisya Karya Wien Oktadatu Setyawati” 

(2014). Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh permasalahan depresi tokoh utama 

dalam novel Ada Tasbih di Hati Aisya karya Wien Oktadatu Setyawati. Hasil dari 

penelitian tersebut yaitu bentuk-bentuk depresi yang dialami oleh tokoh utama, yaitu 

depresi situasional, depresi holidays, depresi Endogenous, depresi Vegetatif, depresi 
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Agitatif, depresi Distritmik, dandepresi Pskotik. Penyebab depresi yang dialami tokoh 

utama, yaitu kepribadian tertutup (introvert), peristiwa emosional (terutama 

kehilangan sesuatu yang disayangi dan sangat berarti). 

Dari kedua penelitian tersebut, membuktikan bahwa masalah depresi sangat 

menarik untuk diteliti. Masalah depresi juga ditemukan dalam novel A untuk Amanda 

karya Annisa Ihsani. Novel ini peneliti pilih untuk diteliti karena depresi yang 

diceritakan tergolong unik dan jarang. Umumnya depresi yang dialami oleh seseorang 

dikarenakan kehidupannya yang tidak baik atau fisiknya yang kurang normal, namun 

dalam novel ini tokoh utama mengalami depresi dikarenakan kehidupannya yang 

baik-baik saja dan malah terbilang sempurna. 

Novel ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Amanda yang 

mengalami dan didiagnosis menderita masalah psikologis depresi. Dalam novel 

diceritakan bahwa Amanda adalah sosok gadis yang tidak memiliki alasan untuk 

depresi, karena Amanda merupakan gadis yang cukup sempurna meskipun ia tidak 

begitu cantik dibanding temannya yang lain, ia juga tidak pernah mengalami 

pelecehan, tidak dalam keadaan patah hati, juga tidak perlu khawatir apa akan ada 

cukup makanan untuknya besok. Ayah Amanda sudah meninggal sejak ia masih 

berumur 8 tahun, tapi itu juga tidak menjadi alasan terjadinya depresi padanya. 

Namun, bagi Amanda depresi datang ketika segala hal dalam hidupnya berjalan 

dengan sempurna. 

Depresi yang dialami Amanda berawal dari pola pikirnya yang selalu negatif 

terhadap dirinya sendiri. Amanda adalah sosok gadis yang cerdas, ia selalu 

mendapatkan nilai A di semua mata pelajaran. Namun suatu hari ia merasa bahwa 

semua keberhasilannya dalam bidang akademis hanyalah sebuah keberuntungan. Nilai 
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A yang selalu ia dapat hanyalah sebuah kepalsuan yang suatu saat nanti akan 

terbongkar, sehingga akan membuat semua orang menilai Amanda sebagai seorang 

penipu. Nyatanya, dalam novel diceritakan bahwa psikiater Amanda menyatakan 

kalau Amanda memang mengalami impostor syndrome atau sindrom penipu. Sindrom 

penipu adalah fenomena psikologis yang biasa melanda orang-orang berprestasi. 

Mereka merasa pencapaian yang didapat bukan karena kompetensi, melainkan sebuah 

keberuntungan, atau karena mereka telah memperdaya orang lain. Karena berawal dari 

pola pikirnya yang negatif itulah yang membuat Amanda mengalami depresi dan 

mulai muncul gejala-gejalanya. 

Gejala-gejala depresi yang dialami Amanda antara lain gejala fisik, gejala 

psikis, dan gejala sosial. Gejala fisik yang Amanda alami antara lain gangguan pola 

tidur, menurunnya tingkat aktivitas, menurunnya efisiensi dan produktivitas kerja, dan 

juga mudah merasa letih dan sakit. Amanda merupakan sosok gadis yang selalu 

bersemangat dalam bersekolah maupun di rumah, namun tiba ketika ia mengalami 

sindrom penipu ia menjadi gadis yang malas berangkat sekolah karena takut akan 

terus menerus membohongi para guru dan teman-temannya karena pikirannya tentang 

adanya keberuntungan dalam dirinya ketika mendapatkan nilai A. Pola tidurnya juga 

mulai tidak baik, ia lebih suka menghabiskan dirinya sendirian di kamar untuk 

menonton TV, dan juga rasa mual yang muncul beberapa kali ketika ia memikiran hal-

hal negatif.  

Gejala psikis yang dialami Amanda antara lain, kehilangan rasa percaya diri, 

sensitif, merasa tidak berguna dan perasaan bersalah. Amanda merasa dirinya tidak 

secerdas teman-teman lainnya di Klub Komputer. Ia selalu merasa pesimis terhadap 

hal-hal yang sebenarnya ia bisa lakukan. Amanda juga beberapa kali memiliki pikiran 
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negatif terhadap orang sekitarnya. Ada pula gejala sosial yang dirasakan tokoh 

Amanda, dalam suatu kesempatan ia menjadi seorang gadis yang tertekan saat sedang 

bersama teman-temannya. Keadaan tesebut juga membuat Amanda menjadi sosok 

pendiam karena merasa bahwa ia tidak bisa ikut masuk ke topic pembicaraan 

temannya. 

Gejala depresi yang dialami Amanda muncul karena beberapa penyebab. 

Penyebab depresi yang dialami Amanda antara lain kepribadian, pola pikir, harga diri 

dan stres. Pada awal cerita, Amanda merupakan gadis yang sangat percaya diri, ia 

merasa menjadi satu-satunya gadis yang mampu menjawab pertanyaan dari guru di 

kelas, sehingga hal itu menyebabkan depresi karena kepercayaan dirinya yang terlalu 

tinggi. Amanda juga sangat hipersensitif jika kakeknya membahas bahwa kecerdasan 

yang dimiliki Amanda merupakan warisan dari ayahnya, sedangkan ayahnya sudah 

meninggal sejak ia masih kecil. Meskipun kematian ayahnya itu bukan menjadi alasan 

terkuat ia mengalami depresi. Hal itu membuat Amanda merasa bahwa kakeknya 

sedang merendahkan ibunya, sebab yang ia tangkap dari perkataan kakeknya hanya 

kecerdasan ayahnya saja yang mewarisi kecerdasan yang ada pada dirinya, ibunya 

tidak. Pikiran-pikiran hipersensitif lainnya juga banyak dijelaskan dalam novel 

sebagai penyebab terjadinya depresi pada tokoh utama Amanda. 

Novel yang menceritakan seorang gadis bernama Amanda ini sangat menarik 

bagi peneliti. Karena tokoh Amanda ini mengalami depresi dengan latar belakang 

kehidupannya yang sempurna dan kecerdasannya dalam bidang akademis. Namun 

ternyata kesempurnaannya inilah yang mengantarkan tokoh Amanda mengalami 

depresi. Selain itu, novel ini masuk sebagai novel rekomendasi bertema kesehatan 
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mental di Gramedia Pustaka tahun 2020, sehingga menjadikan peneliti tertarik untuk 

menganalisis novel A untuk Amanda karya Annisa Ihsani. 

Peneliti memilih penelitian ini dengan kajian depresi menggunakan 

pendekatan psikologi sastra karena sejauh ini penelitian tersebut masih jarang diteliti. 

Dengan penelitian ini diharapkan mampu menjadi daya tarik kepada pembaca lain 

agar dapat meneliti dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalah terlebih 

dahulu agar lebih jelas dan terarah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apa saja gejala-gejala depresi tokoh utama yang terdapat dalam novel A untuk 

Amanda karya Annisa Ihsani? 

2. Apa saja faktor penyebab depresi tokoh utama yang terdapat dalam novel A untuk 

Amanda karya Annisa Ihsani? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan gejala-gejala depresi tokoh utama yang terdapat dalam novel A 

untuk Amanda karya Annisa Ihsani. 

2. Mendeskripsikan faktor penyebab depresi tokoh utama yang terdapat dalam novel 

A untuk Amanda karya Annisa Ihsani. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Dapat menambah pengetahuan yang berhubungan dengan studi analisis terhadap 

sastra Indonesia, terutama dalam bidang psikologi sastra. 

b.  Menganalisis novel A untuk Amanda karya Annisa Ihsani melalui pemahaman 

psikologi sastra, diharapkan dapat membantu pembaca dalam mengungkapkan 

makna yang terkandung dalam novel tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam 

mengungkapkan penyebab dan gejala depresi tokoh utama dalam novel A untuk 

Amanda karya Annisa Ihsani menggunakan pendekatan psikologi sastra. 

b. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan referensi 

untuk tema penelitian yang akan dilakukan. 
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