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Abstrak 

 
Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Mereka tidak mampu bereproduksi dan mencapai 

usia produktif tanpa bantuan kelompok. Hal inilah yang menyebabkan psikologi seseorang 

tergantung pada kelompoknya. Psikologi manusia ini bisa dilihat salah satunya dalam karya sastra. 

Ningen Shikkaku karya Dazai Osamu merupakan salah satu karya sastra Jepang yang menyajikan 

kondisi psikologis karakter, yaitu Oba Yozo, dalam menjalankan relasi dengan orang-orang di 

sekitarnya. Dalam artikel ini, penulis akan menganalisis relasi Oba Yozo dengan karakter ayah dan 

Horiki dengan menggunakan teori peran Abrams. Selain itu, penulis juga menganalisis perilaku Oba 

Yozo terhadap orang-orang di sekitarnya dengan cara menghubungkannya dengan sikap 

Chinmoku(tak bersuara)dan cho-yo-no-jo(aturan kesenioritasan) yang biasa dipraktikkan dalam 

masyarakat Jepang. 

 

Kata kunci: Ningen Shikkaku, teori peran, Chinmoku, cho-yo-no-jo 

 

Abstract 

 

Humans are basically the social beings. They cannot reproduce and reach the productive age without 

the help of group. This causes someone’s psychology to depend on their group. This human 

psychology can be observed in literary work. NingenShikkaku by Dazai Osamu is one of Japanese 

literary works that presents the psychological condition of the character, that is Oba Yozo, in running 
the relationship with people around him. This article attempted to analyze Oba Yozo’s relationship 

with the characters of father and Horikiby employing Abrams’ role theory. Meanwhile, this study 

also investigated Oba Yozo’s behavior toward the people around him by connecting it to 

chinmoku(silence) and cho-yo-no-jo (rule of seniority) that are usually practiced in Japanese society. 
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1. Pendahuluan  

Dalam mengulas watak tokoh dalam sebuah karya sastra, bidang psikologi 

memiliki peran penting untuk membantu mengulasnya. Hal ini disebabkan karena 

sastra dan psikologi dapat bersimbiosis dalam perannya terhadap kehidupan. 

Keduanya sama-sama berurusan dengan persoalan manusia sebagai makhluk 

individu dan sosial, menjadikan pengalaman hidup manusia seperti konflik dan sifat 

manusia sebagai bahan telaah. Oleh karena itu, pendekatan secara psikologis 
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dianggap penting penggunaannya dalam penelitian karya sastra (Endraswara, dalam 

Minederop, 2011:2). 

Sebuah karya sastra dapat merepresentasikan bagaimana pola pikir dan 

penulis maupun keadaan masyarakat pada saat karya tersebut ditulis sehingga 

prmbaca dapat melakukan penilaian kepada penulis dengan melihat karya sastra 

buatanya. Hal ini berlaku terutama karya-karya yang bersifat autobiografi sehingga 

beberapa teori psikologi juga dapat diaplikasikan dalam penelitian sebuah karya 

sastra. 

Ningen Shikkaku（1948） adalah salah satu karya master piece Dazai 

Osamu sebelum ditemukan bunuh diri. Ningen Shikkaku dianggap sebagai karya 

autobiografi Dazai karena menceritakan kisah yang mirip dengan kisah hidup Dazai 

Osamu. Tokoh utama novel ini yang bernama Oba Yozo (大庭葉蔵) yang terlahir 

di keluarga terpandang di desanya, tetapi walaupun dia hidup berkecukupan, Yozo 

merasa bahwa hidupnya tidak sebahagia orang lain hingga Yozo yang merasa tidak 

mampu memahami pemikiran orang di sekitarnya mencoba untuk berpura-pura 

agar mampu diterima oleh orang sekitarnya. Yozo yang tidak mau dianggap aneh 

dan berbeda mencoba selalu menahan keinginan pribadinya hingga dewasa. Yozo 

adalah orang yang lebih memilih diam dan setuju dibandingkan mengungkapkan 

apa yang dipikirkannya dan mendapatkan permasalahan. 

Di dalam masyarakat Jepang hal yang dilakukan Yozo disebut Chinmoku 

yang memiliki arti bersikap diam untuk menghindari konflik dengan kelompok 

(Davies &Ikeno, 2002:54). Selain itu adanya istilah cho-yo-no-jo yang berarti 

mendahulukan yang lebih tua daripada yang muda. Istilah ini begitu melekat dalam 

budaya Jepang. Misalnya dalam bidang pekerjaan, pihak muda akan menghindari 

konfrontasi terbuka dengan atasannya. Usaha seperti itu menyebabkan sangkalan 

jarang dipergunakan dalam pembicaraan: orang akan lebih suka diam daripada 

mengucapkan kata-kata seperti “tidak” atau “Saya tidak setuju”. Hal yang sama 

juga terjadi di dalam sistem keluarga (ie), keputusan kepala keluarga menjadi 

sebuah keputusan mutlak yang tidak bisa ditentang(Nakane,1981:29-45).Maka dari 

itu, untuk meneliti peranan lingkungan terhadap perilaku Yozo dan kondisi 
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psikologisnya, penulis akan menjelaskan dengan menggunakan teori peran dan 

teori relasi kelompok dalam psikologi sosial menurut Abrams. 

 

2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah studi pustaka atau studi dokumen dan 

hermeneutik. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang (Sugiyono, 2007:82). Menurut Yulius Widiantoro (dalam Edi 

Mulyono, 2012:141), hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, harmeneuin yang 

berarti “menafsirkan”. Hermeneuin tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, 

tetapi harus memahami, menerjemahkan, dan menerangkannya kepada manusia. 

Berdasarkan hal inilah, hermeneutik dijadikan sebagai suatu metode untuk 

memahami dan menafsirkan isi sebuah teks. Dalam penelitian ini, pustaka atau 

dokumen yang akan diteliti adalah novel Ningen Shikkaku karya Dazai Osamu.  

Teori peran adalah teori yang digunakan untuk mengamati berbagai macam 

perilaku manusia dalam posisinya di lingkungan sosial. Menduduki peran atau 

posisi dalam suatu lingkungan masyarakat, seorang individu diharuskan mematuhi 

norma dan tuntutan sosial tertentu (Suhardono, 1994:7). 

Berikut lima aspek dari peran: 

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan 

harapannya, bukan individunya. 

2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) – yaitu, perilaku yang 

diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu. 

3. Peran itu sulit dikendalikan – (role clarity dan role ambiguity) 

4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa 

perubahan perilaku utama. 

5. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama – seseorang yang melakukan satu 

pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran. 

Teorirelasi kelompok dalam psikologi sosial menurut Abrams adalah teori 

yang mendeskripsikan perilaku suatu kelompok tidak hanya bekerja untuk 

memenuhi pembagian hasil tapi juga berusaha untuk membuat kelompoknya tetap 

utuh.   
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3. Hasil dan Pembahasan 

Novel Ningen Shikkaku ini bercerita tentang kehidupan Oba Yozo yang 

berasal dari keluarga yang berada dengan sosok ayah yang sangat ditakuti oleh 

Yozo. Padamasa kuliah dia bertemu dengan Horiki yang mengajaknya mendatangi 

prostitusi, minum-minum alkohol, serta kelompok komunis. Yozo yang dalam 

keadaan terpuruk karena tidak memiliki uang lagi bertemu dengan Tsuneko 

(seorang pelayan di sebuah cafe di Ginza) yang kemudian mengajaknya bunuh diri 

namun, gagal karena hanya Tsuneko yang meninggal.Kehidupan Yozo berkutat 

antara hubungannya dengan sang ayah dan Horiki yang memberikan dampak besar 

dalam kehidupan Yozo walaupun Tsuneko akhirnya meninggal di pertengahan 

cerita, sosok Tsuneko terus membayangiYozo.  Berikut akan dibahas tentang 

bagaimana peranan Ayah Yozo dan Horiki terhadap Yozo. 

Peran Ayah Yozo 

Ayah Yozo digambarkan sebagai individu tegas dan keras yang keputusannya 

tidak bisa diganggu gugat. Hal ini terlihat daribeberapa kutipan berikut, 

その中学校のすぐ近くに、自分の家と遠い親戚に当る者の家がありました

ので、その理由もあって、父がその海と桜の中学校を自分に選んでくれた

のでした… 

(Osamu, 2011:26-27) 
Karena di dekat sekolah itu ada rumah salah satu kerabat jauhku, ayah 

memilihkanku sekolah yang ada laut dan sakuranya... 

 

自分は、美術学校にはいりたかったのですが、父は、前から自分を高等

学校にいれて、末は官吏にするつもりで、自分にもそれを言い渡してあった

ので、口応え一つ出来ないたちの自分は、ぼんやりそれに従ったのでした。 

(Osamu, 2011:41)  
Sebenarnya aku ingin masuk ke sekolah seni tapi ayah telah 

menetapkan dari awal agar aku masuk ke sekolah tinggi dan menjadi 

pegawai pemerintah. Aku yang tidak bisa membantah sepatah kata pun 

hanya bisa menurut. 
 

Terlihat bahwa sosok ayah Yozo adalah individu yang tidak bisa ditolak 

keinginannya dan dapat disimpulkan bahwa Yozo mempraktikkan cho-yo-no-jo
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（長幼の序） agar tidak mendapatkan konflik. Cho-yo-no-jo secara harafiah 

berarti aturan kesenioritasan, merupakan salah satu dari ajaran Konfusianisme yaitu 

Gorin (五倫 ) lima etika hubungan sosial. Kelima hubungan sosial tersebut 

adalah:hubungan antara majikan dan bawahan, orangtua dan anak, suami dan istri, 

kakak dan adik, dan antar-teman. Selain itu, dia melakukan Chinmoku（沈黙） 

yang memiliki arti bersikap diam untuk menghindari konflik dengan kelompok. Hal 

ini diperkuat dengan adanya anggapan di Jepang bahwa lebih baik melakukan 

penyangkalan diri demi mendapatkan posisi aman. Seperti yang dituliskan Nakane 

dalam bukunya yang berjudul Masyarakat Jepang, masyarakat Jepang akan lebih 

memilih mengikuti apapun kata atasan tanpa membantah agar mendapatkan 

keamanan dalam pekerjaan. Bahkan walaupun ada beberapa orang yang memiliki 

pemikiran berbeda dengan atasan, maka orang-orang tersebut akan ikut diam dan 

seolah setuju dengan saran atasan. Tidak hanya berlaku dalam hubungan atasan dan 

bawahan, sikap ini juga berlaku di dalam hubungan keluarga, terutama keluarga 

Jepang yang masih menganut sistem ie.  

Selain itu, seperti yang diungkapkan oleh Abrams dan Michael dalam 

bukunya bahwa tujuan dalam suatu kelompok tidak hanya untuk mendapatkan 

goals saja, tetapi juga untuk bertujuan agar kelompok tersebut tetap utuh (Hogg, 

Michael dan Abrams Dominic, 1998: 81) sehingga perilaku Yozo merupakan hal 

yang bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi posisinya dalam keluarga. Selain 

itu, menghindari konflik dengan kepala keluarga merupakan hal yang menurut 

penilaian masyarakat Jepang adalah hal yang benar. Namun hal ini juga berdampak 

pada Yozo yang menjadi individu yang tidak berani mengutarakan apa yang 

sesungguhnya dipikirkannya. 

Menurut teori peran, tindakan sang Ayah menunjukkan bahwa peranan ayah 

adalah peran superior yang memimpin keluarga sehingga tidak hanya rasa hormat 

dan segan tapi juga terdapat rasa takut didalamnya. Peran ayah yang dominan ini 

pada akhirnya membuat pribadi Yozo menjadi pribadi yang bukan dirinya. Bahkan 
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Yozo lebih suka berpura-pura menjadi orang lain agar mendapat teman dan 

menghindari konflik, seperti dalam cuplikan berikut: 

かえって、本のほうがいいくらいでした。けれども、自分は、父がそのお獅子を自

分に買って与えたいのだという事に気がつき、父のその意向に迎合して、父の機

嫌を直したいばかりに、深夜、客間に忍び込むという冒険を、敢えておかしたの

でした。 

(Osamu, 2011:18) 
Namun, jelas terlihat bahwa ayah ingin membelikanku topeng singa barong 

itu. Dorongan untuk selalu menyenangkan dan memenuhi keinginan ayahlah 

yang membuatku melakukan petualangan tengah malam. 
 

Dari cuplikan  di atas, sebenarnya Yozo tidak tertarik pada oleh-oleh yang 

ditawarkan ayahnya. Namun, demi menyenangkan ayahnya Yozo berpura-pura 

menyukai hadiah pilihan sang ayah. Dapat dilihat bahwa Yozo sengaja bersikap 

seperti ini agar tidak mengecewakan sang ayah serta menghindari kemarahan sang 

ayah yang mungkin terjadi. 

Peran Horiki 

Horiki adalah orang yang ditemui oleh Yozo ketika dia bersekolah disalah 

satu sekolah seni yang berada di pusat kota Tokyo. Horiki yang di pertemuan 

pertama dengan Yozo dengan beraninya meminjam uang kepada Yozo membuat 

Yozo sedikit tertarik pada Horiki. Walaupun Yozo menganggap bahwa Horiki 

adalah sosok orang yang bodoh, tapi Yozo merasa bahwa Horiki adalah sosok yang 

membuatnya tertarik, seperti dalam cuplikan berikut: 

しかし、自分は、彼の言う事に一向に敬意を感じませんでした。馬鹿なひとだ、

絵も下手にちがいない、しかし、遊ぶのには、いい相手かも知れないと考えました。

つまり、自分はその時、生れてはじめて、ほんものの都会の与太者を見たのでし

た…そうして、彼はそのお道化を意識せずに行い、しかも、そのお道化の悲惨に

全く気がついていないのが、自分と本質的に異色のところでした。 

(Osamu, 2011:44-45) 

 

Tapi, aku benar-benar merasa hormat padanya. Dia adalah orang yang bodoh, 

lukisannya pun buruk, tapi dia bisa menjadi teman yang baik untuk bermain. 

Dengan kata lain ini adalah pertama kalinya aku melihat bajingan dalam 
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hidupku…Tapi dia tanpa perlu berpura-pura untuk menutupinya dan aku 

merasa bahwa dia adalah orang yang menarik. 
 

Yozo yang selama ini hidupnya dipenuhi kepura-puraan untuk menghindari 

konflik merasa bahwa sosok Horiki adalah sosok yang menarik. Menurut Yozo 

Horiki tidak perlu berpura-pura untuk bisa hidup dalam masyarakat. Baginya sosok 

Horiki adalah sosok yang telah mengajarinya banyak hal dalam hidup walau 

sebagian besar masyarakat menganggap apa yang diajarkan Horiki adalah tindakan 

negatif, seperti prostitusi, sake, rokok, kelompok komunis, dan cara mendapat uang 

dari pegadaian. 

Bagi Yozo peranan Horiki sangat besar. Yozo merasa telah menemukan 

seseorang yang mampu memahaminya dan mampu membuatnya merasa nyaman. 

Yozo yang terus berpura-pura ketika bersama orang lain merasa bahwa dia tidak 

perlu berpura-pura ketika bersama Horiki. Yozo pun merasa bahwa sosok Horiki 

adalah sosok yang tidak berpura-pura padanya. Hal ini dikarenakan oleh saran-

saran yang diberikan Horiki pada Yozo, menurutnya saran Horiki membuatnya 

nyaman sehingga Yozo dengan senang hati untuk mengikutinya.   

…月々の定額の送金で間に合わせなければならなくなって、自分は、まごつきま

した…また、堀木に教えられ、せっせと質屋がよいをはじめ、それでも、いつもお金

に不自由をしていました。 

 (Osamu, 2011:56) 
 
Uang kiriman dari keluargaku tak lagi mencukupi, aku kebingungan.. lalu 

atas ajaran Horiki aku menggunakan rumah gadai untuk pertama kalinya, dan 

terus berlangsung ketika aku tak punya uang. 

 

Peranan Horiki sebagai teman yang mau menerima Yozo apa adanya ini 

membuat Yozo merasa nyaman. Yozo yang terlahir di keluarga terpandang 

membuat orang sekitarnya selalu berpura-pura disekitarnya, sehingga sikap Horiki 

yang bagi Yozo adalah sikap yang sesungguhnya membuatnya tertarik. Peranan 

Horiki membuat kondisi psikologis Yozo menjadi pribadi yang mau mengikuti 

apapun saran Horiki. Perasaan diterima secara sesungguhnya yang dirasakan ketika 

bersama dengan Horiki membuat Yozo selalu menemui Horiki ketika mendapati 
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suatu masalah. Namun, ketika Horiki memiliki perbedaan pendapat dengan Yozo, 

Yozo merasa bahwa Horiki tidak lagi memahami dirinya. Hal ini terjadi ketika 

kematian ayah Yozo dan Horiki menyarankan agar Yozo kembali pulang untuk 

menyalakan dupa di pemakaman ayahnya setidaknya untuk menunjukkan moral. 

Yozo yang kecewa mendengar saran Horiki  menjadi sangat marah atas saran Horiki. 

Baginya Horiki yang merupakan sosok  orang yang mampu memahaminya telah 

berubah menjadi sama seperti masyarakat yang lain. 

4. Simpulan 

Novel Ningen Shikkaku yang ditulis oleh Dazai Osamu pada pasca perang 

dunia ke-2 mengisahkan tentang kehidupan masa kanak-kanak tokoh utama yang 

dilahirkan di tengah-tengah keluarga kaya yang memegang teguh prinsip-prinsip 

etika tradisional, dalam hal ini adalah etika Konfusianisme. Kekuasaan ayah 

sebagai keluarga dan patron sebuah ie dirasakan sangat dominan dan 

mempengaruhi kepribadian tokoh utama; Oba Yozo. Apa lagi sebagai anak bungsu, 

ia berada dalam posisi yang paling bawah dalam hirarki keluarga sehingga harus 

mengikuti semua aturan yang ada meskipun bertentangan dengan kehendak pribadi.  

Nilai-nilai etika tradisional masyarakat Jepang yang terdapat dalam novel 

ini antara lain adalah cho-yo-no-jo dan chinmoku. Cho-yo-no-jo (aturan 

kesenioritasan) adalah salah satu aturan etika yang bersumber pada ajaran 

konfusianisme gorin(lima etika hubungan sosial) . Sedangkan chinmoku (tak 

bersuara) adalah merupakan turunan dari konsep sabi (keheningan) yang 

merupakan salah satu ajaran dari Shinto dan Buddha. Dengan demikian, melalui 

novel ini dapat diketahui bahwa Dazai Osamu telah memberikan penggambaran 

yang begitu transparan mengenai keadaan keluarga tradisional Jepang secara nyata 

kepada pembacanya. 

Dari analisis dengan menggunakan teori peran dan teorirelasi kelompok 

dalam psikologi sosialdi atas dapat disimpulkan bahwa dalam novel Ningen 

Shikkaku karya Dazai Osamu, peranan orang sekitar dapat membentuk kepribadian 

seseorang. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat mengubah sisi original dari 

kepribadian setiap individu. Dapat dilihat bahwa sosok Horiki yang pada awalnya 

merupakan sosok yang mau menerima Yozo apa adanya tidak lagi bisa membuat 
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Yozo mendengarkan sarannya untuk menyalakan dupa di pemakaman Ayah Yozo. 

Kelompok memang berperan dalam pembentukan kondisi psikologis seorang 

individu namun, penentu terakhir adalah individu itu sendiri. Hal lain yang dapat 

dibaca dari perilaku tokoh utama ini adalah, sikapnya tersebut merupakan salah satu 

bentuk perlawanan  yang tak dapat ia lakukan ketika ia masih kecil atau  saat 

ayahnya masih hidup. Ketidakberdayaannya  tersebut bukan karena alasan  

kemampuan fisik, namun terlebih pada aturan etau etika sosial yang tidak mampu 

ia lawan sebagai seorang individu.  Ia menemukan kebebasan mutlak dari kontrol 

sang ayah  ketika ayahnya tersebut telah  meninggalkan dunia ini.   
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