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Dalam perkembangan studi sastra, kajian yang memanfaatkan pendekatan 
psikologi semakin mendapat tempat. Ada empat bidang kajian psikologi dalam 
studi sastra, yakni studi (1) psikologi pengarang, (2) proses kreatif pengarang, (3) 
tipe dan hukum-hukum psikologi  yang diterapkan dalam karya sastra, dan (4) 
psikologi pembaca. Bidang kajian psikologi dalam studi sastra yang dimanfaatkan 
dalam penelitian ini adalah studi tipe dan hukum-hukum psikologi perkembangan 
yang diterapkan dalam novel Fatimah Chen Chen. Dalam novel tersebut 
terkandung gejala psikologi yaitu perkembangan kepribadian yang diwujudkan 
dalam dialog, monolog dan narasi pada tokoh utama Chen Chen. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan perkembangan 
kepribadian tokoh Chen Chen dalam novel Fatimah Chen Chen. Aspek 
perkembangan kepribadian yang dideskripsikan tersebut meliputi (1) 
perkembangan kepribadian tokoh Chen Chen, pada masa pranikah dikaji dari 
aspek emosional, kognitif, moral, dan religiusitas, (2) perkembangan kepribadian 
tokoh Chen Chen, pada masa pascanikah dikaji dari aspek emosional, kognitif, 
moral, dan religiusitas. 

Metode yang digunakan adalah kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa 
unit teks dalam novel Fatimah Chen Chen karya Motinggo Busye yang 
menggambarkan aspek emosional, kognitif, moral, dan religiusitas. Pengumpulan 
data dilakukan dengan membaca sumber data dengan menjadikan peneliti sebagai 
human instrument. Kemudian pengklasifikasian data, data dipisahkan berdasarkan 
indikator-indikator permasalahan dan tujuan penelitian. Data yang sudah 
diinterpretasikan selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk paparan bahasa sebagai 
suatu hasil analisis. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian perkembangan kepribadian tokoh 
Chen Chen dalam Novel Fatimah Chen Chen bahwa setiap perkembangan 
kepribadian baik aspek emosional, kognitif, moral dan religiusitas selalu berkaitan 
dan saling mempengaruhi, penelitian ini dibagi menjadi dua masa yaitu pranikah 
dan pascanikah. Peralihan dari masa pranikah menjadi masa pascanikah Chen 
Chen mengalami perkembangan menjadi wanita dewasa. Memang tidak semua 
wanita dewasa bisa mencapai kematangan emosional secara sempurna karena 
kematangan dan kondisi emosi manusia bukan merupakan kondisi yang bersifat 
menetap. Tetapi, merupakan proses panjang dan melalui irama yang sering kali 
naik turun dari waktu ke waktu. Perkembangan kepribadian bisa bersifat progesif 
(maju) dan juga bisa bersifat regresif (mundur).Berdasarkan perkembangan 
kepribadiannya dari awal hingga akhir, tokoh Chen Chen bisa digolongkan dalam 
kepribadian yang dinamis dan bersifat progesif. Tampak pada perkembangan 
emosional Chen Chen yang semakin kuat dan tegar, apalagi ketika proses 



berislamnya dan ketika dia ditinggal mati suaminya, sehingga bisa terbentuk 
kepribadian yang dinamis pula layaknya wanita dewasa yang sempurna. 

Berdasarkan hasil diskusi penelitian, diperoleh dua simpulan meliputi (1) 
adanya perkembangan kepribadian pada tokoh Chen Chen dalam novel Fatimah 
Chen Chen pada masa pranikah, baik aspek emosional, kognitif, moral dan 
religiusitasnya, sesuai dengan perkembangan remaja pada umumnya, pada masa 
ini pula remaja masih mengalami proses pencarian jati diri, emosinya masih labil 
dan juga mudah terbawa oleh arus pergaulan bebas; (2) adanya perkembangan 
kepribadian pada tokoh Chen Chen dalam novel Fatimah Chen Chen pada masa 
pascanikah, baik aspek emosional, kognitif, moral dan religiusitasnya, proses 
perkembangan kepribadian tersebut yang membentuk pribadi Chen Chen menjadi 
seorang muslimah yang tegar dan kuat, layaknya seorang wanita dewasa yang 
sempurna. 

Berdasarkan pengetahuan bahwa pendekatan psikologi sangat bermanfaat 
bagi analisis karya sastra (novel), begitu pula dengan penelitian mengenai 
perkembangan kepribadian tokoh Chen Chen dalam novel Fatimah Chen Chen, 
bukan berarti permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian 
sudah selesai, melainkan masih banyak masalah perkembangan kepribadian lain 
yang bisa diteliti. Maka disarankan penelitian ini perlu dikembangkan tidak hanya 
pada novel Fatimah Chen Chen karya Motinggo Busye, tetapi juga pada karya-
karya sastra lainnya dan bisa juga menggunakan pendekatan yang berbeda.  
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