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ABSTRAK 

Pradana, Muhammad Arcton Kusuma. 2018. Tinjauan Psikologi Sosial dalam Agresi 

Sun Wukong pada Novel Terjemahan Xi You Karya Wu Cheng En. Program Studi 

Sastra Cina, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.  

Pembimbing : Galih Edy Nur Widyaningsih 

Kata kunci : agresi, novel, psikologi sosial  

 Novel merupakan suatu bentuk karya sastra. Novel Xi You menceritakan Sun 

Wukong yang sedang mencari kitab suci bersama gurunya Tang Sanzang dengan 

menggunakan teori psikologi sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran bentuk perilaku agresi 

serta faktor-faktor apa yang dapat mengontrol perilaku agresi Sun Wukong. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat 40 data temuan bentuk agresi, terdiri atas: 9 

temuan agresi fisik aktif langsung, 2 temuan agresi fisik pasif langsung, 2 temuan 

agresi fisik aktif tidak langsung, 4 temuan agresi fisik pasif tidak langsung, 19 temuan 

agresi verbal aktif langsung, 4 temuan agresi verbal pasif langsung, serta 8 temuan 

cara mengurangi agresi, terdiri atas: 6 hukuman, 2 katarsis, 1 kognisi.
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孙悟空的主角的在《西游》小说翻版,Wu Cheng En 者里面，便用心理学文献的研

究分析 

姓名：Muhammad Arcton Kusuma 导师姓名：Galih Edy Nur Widyaningsih 

 Pradana 

专业：中文系   学号     ：135110407111007 

 

摘要 

 小说是一中之学作品。 《西游》小说讲述了孙悟空寻找圣经的故事。本研究

便用心理学文献理论。研究目的是知道《西游》小说是的孙悟空的侵略。本研究便

用 Dayakisni dan Hudaniah的侵略论。通过，描述法研究结果表明 40道题：9直

接主动的身体攻击，2 直接被动的身体攻击，2 不直接主动的身体攻击，4 不直

接被动的身体攻击，19 直接主动的言语攻击，4 直接被动的言语攻击。6 法律， 

2 导泻，希望这本研究能为参考 

 

关键词：侵略，小说，心理学文献 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra merupakan sebuah karya yang diciptakan oleh seseorang 

berdasarkan kisah nyata yang dialami pengarang atau karangan kreatif semata. 

Keindahan karya sastra dapat dilihat dari segi bahasa dan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya. Menurut Semi (2012:1) sastra merupakan sebuah 

karya seni yang memiliki budi, imajinasi, dan emosi yang disebut suatu karya 

kreatif. Sebuah karya sastra merupakan hasil dari pemikiran, perasaan, serta 

emosi dari pengarang yang dituangkan dalam bahasa lisan atau tulisan. Objek 

karya sastra adalah manusia dan kehidupannya serta bahasa yang digunakan 

sebagai medianya. Bentuk karya sastra berupa tulisan, misalnya cerpen, novel, 

atau puisi. Setiap karya sastra tentu memiliki nilai seni. Nilai karya sastra 

biasanya dilukiskan melalui bahasa yang digunakan pengarang maupun nilai-

nilai yang terkandung di dalam karya sastra tersebut. 

Karya sastra memberikan gambaran kehidupan atau perilaku 

seseorang atau kelompok yang diceritakan dalam sebuah tulisan sistematis 

yang mengandung unsur intrinsik seperti alur, setting, tokoh, dan sebagainya 

(Budianta. 2002:85). Karya sastra dengan unsur intrinsik dalam sebuah novel 

berperan dalam menyampaikan pesan, jalan cerita, karakter tokoh, dan apa 

yang dimaksud penulis kepada pembaca, sehingga pembaca dapat memahami 

cerita yang diciptakan oleh penulis. 
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Novel merupakan karya sastra yang bersifat fiksi dan nonfiksi. Pada 

umumnya, kebanyakan novel bersifat fiksi. Menurut Nurgiyantoro (2010:4): 

“Novel sebagai sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia yang berisi model 

kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, yang dibangun melalui berbagai 

unsur intriksiknya, yaitu peristiwa, plot, tokoh (dan penokohan), latar, sudut 

pandang, dan lain-lain yang kesemuanya bersifat imajinatif.” Menurut 

Siswantoro (2005:29): “Novel adalah bagian dari bentuk karya sastra, merupakan 

jagad realita yang di dalamnya terjadi peristiwa dan perilaku yang dialami dan 

diperbuat manusia (tokoh)”. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa novel adalah suatu karya sastra yang diciptakan sesuai imajinasi 

pengarang dengan cerita yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. 

Menceritakan kehidupan pengarang, mengungkapkan curahan hati pengarang 

yang dikemas secara bagus dan mudah untuk diserap bagi pembaca. 

Cerita pada sebuah novel akan dihidupkan dengan adanya unsur intrinsik, 

di mana salah satu unsur intrinsik yang menjadi unsur terpenting adalah tokoh. 

Tokoh pada sebuah novel berperan dalam menyampaikan jalan cerita, pesan, dan 

maksud pengarang sehingga pembaca dapat memahami cerita yang ingin 

disampaikan pengarang. Tokoh dalam novel memiliki dua jenis, yaitu tokoh 

utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama merupakan tokoh yang akan menjadi 

unsur penting dalam membawakan cerita. Perwujudan tokoh utama dapat berupa 

hewan, tumbuhan, atau manusia. Tokoh utama dapat digambarkan secara detail, 

baik perwujudan fisik, atau konflik. 

Konflik adalah suatu permasalahan yang terjadi pada seseorang terhadap 

dirinya sendiri atau orang lain. Stanton dalam Nurgiyantoro (2010:124) 

membedakan konflik ke dalam dua kategori sebagai berikut. Pertama, konflik 
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internal atau konflik kejiwaan adalah konflik yang terjadi dalam hati dan jiwa 

seorang tokoh cerita. Kedua, konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara 

seorang tokoh dengan sesuatu yang di luar dirinya, mungkin dengan lingkungan 

alam atau manusia. Konflik sosial dapat timbul akibat adanya perselisihan atau 

ketidakcocokan antara diri sendiri dan orang lain, pertentangan atau perselisihan 

itu menimbulkan rasa untuk melawan agar dapat memenuhi keinginan pribadi 

atau mendapat kepuasan diri dengan berbagai cara tanpa mempedulikan orang 

lain. Hal ini menyebabkan seseorang dengan sikap agresif tidak segan untuk 

melukai orang lain. Konflik sosial dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya 

karena sifat agresi yang dimiliki seseorang. 

Agresi merupakan perilaku yang dapat menimbulkan kerugian untuk 

orang lain. Menurut Sarwono (2002:297): “Agresif adalah perilaku fisik atau 

lisan yang sengaja dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain.” 

Seseorang dengan perilaku agresi akan dengan sengaja menyakiti atau 

mencelakai orang lain dan orang tersebut harus menghindar dari bahaya yang 

ditujukan padanya. Perilaku agresi terjadi akibat dorongan beberapa faktor, 

menurut Gurr dalam Dayakisni dan Hudaniyah (2012:179) faktor penyebab yang 

paling dasar terjadinya tindak kekerasan massa, politik, revolusi adalah timbulnya 

ketidakpuasan sebagai akibat adanya penghayatan atau persepsi mengenai 

sesuatu yang hilang yang disebut deprivasi relatif (relative deprivation). Dapat 

disimpulkan bahwa pemicu tindakan agresi adalah ketidakpuasan seseorang 

dengan sesuatu yang dimiliki. Karena ketidakpuasan ini seseorang dapat 

menimbulkan kekerasan dalam suatu lingkungan. Hal yang seharusnya dimiliki 

tetapi tidak dimiliki akan memicu agresi fisik maupun verbal. 



4 

 

Novel dengan judul Xi You yang diterbitkan pada tahun 2014 merupakan 

novel terjemahan dari bahasa Cina ke bahasa Indonesia. Novel karya Wu Cheng 

En ini menceritakan tentang kehidupan seekor kera yang lahir dari batu yang 

usianya sudah beratus-ratus tahun lamanya. Kera sakti yang biasa disebut dengan 

Sun Wukong saat itu ingin mencari ilmu kekebalan, ilmu bisa terbang, dan ilmu-

ilmu sakti lainnya agar dapat bertahan hidup dan mempertahankan kehidupan 

rakyatnya. Akan tetapi hal itu tidaklah mudah karena Sun Wukong mengalami 

kesulitan saat mencari ilmu-ilmu tersebut. Wukong sering mendapat masalah 

karena tidak patuh dan selalu memberontak saat melakukan sesuatu. Hal ini yang 

menjadikan novel ini menarik untuk diteliti karena karakteristik Wukong yang 

lucu dan keras kepala. 

Penelitian ini berfokus pada perilaku agresi yang dilakukan oleh tokoh 

utama Sun Wukong dalam novel Xi You karya Wu Cheng En. Kisah Sun Wukong 

diangkat untuk penelitian ini dikarenakan banyak sekali unsur-unsur kekerasan 

dan perkelahian tokoh utama yang mampu mendukung penelitian ini. Selain itu 

cerita Sun Wukong juga dapat memberi pembelajaran bahwa sebuah perkataan 

dapat memicu perilaku agresi yang dapat menimbulkan suatu perkelahian. 

Penelitian ini merujuk pada bagaimana bentuk-bentuk agresi yang dilakukan oleh 

tokoh utama Sun Wukong serta faktor-faktor apa yang dapat mengrontol perilaku 

agresi. Tidak hanya bentuk-bentuk fisik maupun verbal, bentuk agresi diperluas 

menjadi aktif, pasif, langsung, dan tidak langsung. 

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan, penelitian ini mengkaji perilaku 

agresi tokoh utama Sun Wukong dalam novel Xi You karya Wu Cheng En 

menggunakan tinjauan psikologi sosial. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk agresi dari tokoh utama Sun Wukong pada Novel Xi You 

karya Wu Cheng En? 

2. Faktor-faktor apa yang dapat mengontrol perilaku agresi tokoh utama Sun 

Wukong pada Novel Xi You karya Wu Cheng En 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bentuk agresi dari tokoh utama Sun Wukong pada novel 

Xi You karya Wu Cheng En. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang dapat mengontrol perilaku agresi 

tokoh utama Sun Wukong pada novel Xi You karya Wu Cheng En 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi 

perkembangan keilmuan kesastraan pada umumnya. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan semakin memperkaya khazanah keilmuan di bidang psikologi 

sosial yang berkaitan dengan perilaku manusia sehari-hari 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau bahan rujukan penelitian 

bagi peneliti selanjutnya. 

1.5 Definisi Istilah Kunci 

a. Novel   :icerita berbentuk prosa panjang yang menceritakan 

ikehidupan sehari-hari (Priyatni, 2010:124). 
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b. Tokoh   : tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimenjalin suatu cerita (Aminudin, 2002:79). 

c. Konflik  :ipersaingan atau pertentangan antara pihak-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipihak yang tidak cocok satu sama lain, keadaan 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiatau perilaku perilaku yang bertentangan. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(Webster dalam Pickering  2001:1). 

d. Agresi   :iperasaan marah atau tindakan kasar akibat 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikekecewaan atau kegagahan dalam mencapai 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipemuasan atau tujuan yang dapat diarahkan pada 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiorang lain atau benda. Selain itu, agresi juga 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibersifat menyerang fisik atau menyerang psikis 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiorang lain (KBBI, 2011:17). 

e. Psikologi sosial  :ikajian ilmu yang membahas atau mempelajari 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ipengaruh eksternal atau faktor luar pada diri 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iseseorang. Faktor luar tersebut dapat muncul  

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidari diri seseorang akibat adanya rangsangan 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyang mempengaruhi orang tersebut (Dayakisni 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidan Hudaniah,i2012:1). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Psikologi Sosial 

Psikologi sosial merupakan salah satu cabang kajian ilmu psikologi. 

Dayakisni dan Hudaniah (2012:1) mengatakan bahwa psikologi sosial adalah 

kajian ilmu yang membahas atau mempelajari pengaruh eksternal atau faktor 

luar pada diri seseorang. Faktor luar tersebut dapat muncul dari diri seseorang 

akibat adanya rangsangan yang mempengaruhi orang tersebut. Faktor tersebut 

sangat berpengaruh pada bagaimana diri seseorang bertingkah laku, berpikir, 

dan merasakan emosi dengan latar sosial. Menurut Brehn dan Kassin dalam 

Dayakisni dan Hudaniah (2012:4) “Psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan 

yang mempelajari cara individu berpikir, merasa, dan bertingkah laku dalam 

latar dan setting sosial”. 

Menurut Dayakisni dan Hudaniah (2012:7) “psikologi sosial 

mengakui aktivitas manusia yang rentangnya luas dan pengaruh budaya serta 

perilaku manusia di masa lampau.” Di sini dapat disimpulkan bahwa 

psikologi sosial mencakup segala aspek kehidupan tak terkecuali budaya, 

karena budaya sangat berpengaruh dalam lingkungan sosial yang ada di 

masyarakat. Dengan adanya di dalam lingkungan sosial, masyarakat dapat 

mengontrol kepribadian mereka karena di dalam budaya terdapat norma-

norma yang harus dipatuhi. Dengan begitu tindakan agresi dapat dicegah. 

Sheriff dalam Mahmudah (2011:5) mendefinisikan psikologi sosial 

sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman dan tingkah laku 
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individu manusia dalam hubungannya dengan situasi-situasi perangsang sosial. 

Berdasarkan kalimat tersebut diketahui bahwa psikologi sosial merupakan ilmu 

yang mempelajari tentang kehidupan manusia berdasarkan tingkah laku manusia 

terhadap lingkungan. Apabila ilmu psikologi lebih banyak mempelajari tentang 

ilmu kejiwaan manusia, maka ilmu psikologi sosial mempelajari tentang ilmu 

kejiwaan yang berpengaruh terhadap lingkungan sosial. 

2.2 Agresi 

Baron dalam Mahmudah (2011:61) menjelaskan bahwa perilaku yang 

disengaja terhadap makhluk hidup lain dengan tujuan untuk melukai atau 

membinasakan dan orang yang diserang berusaha untuk menghindar. Suatu 

tindakan agresi bertujuan untuk meraih apa yang ingin didapatkan dengan cara 

melukai orang lain. Menurut Gurr dalam Dayakisni dan Hudaniah (2012:179), 

faktor penyebab yang paling dasar terjadinya ketidakpuasan sebagai akibat 

adanya penghayatan atau persepsi mengenai sesuatu yang hilang disebut 

deprivasi relatif (relative deprivation). Gurr dalam Dayakisni dan Hudaniah 

(2012:179) menyatakan bahwa deprivasi relatif adalah sinonim frustasi. 

Menurutnya ada tiga jenis deprivasi yaitu : 

a. Decremental Deprivation adalah kehilangan tentang apa yang dipikirkan 

orang bahwa itu seharusnya dimiliki. Seseorang mengalami deprivasi dengan 

merujuk pada kondisi masa lalu yang dialaminya. Beragam situasi yang 

mungkin dapat menyebabkan deprivasi ini, misalnya depresi atau resesi 

ekonomi, pemberlakuan aturan dari negara asing, kemunduran pada sejumlah 

kesempatan yang ada (seperti tenaga kerja yang tidak terampil/cakap dalam 

suatu masyarakat yang meningkat teknologinya). Hal ini menyebabkan 

banyak orang menderita reduksi status, kesulitan ekonomi dan perasaan tidak 
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aman. Dengan demikian dapat dikatakan decremental deprivation adalah 

ketika “value expectation” dan “value capabilities” dalam jangka waktu 

tertentu berjalan sejajar, tetapi pada suatu saat tertentu “value capabilities” 

menurun sehingga terdapat jarak antara kedua values itu yang makin lama 

makin besar. Keadaan deprivasi relatif ini akan menimbulkan kondisi 

psikologis contohnya seperti marah, tidak puas, cemburu, putus asa, tidak 

bahagia, dan lain-lain. 

b. Aspirational Deprivation,  yaitu jika jarak antara kedua values terjadi karena 

kedua values yang tadinya berjalan sejajar pada suatu saat tertentu tidak lagi 

sejajar dengan meningkatnya “values expectation” sedangkan “values 

capabilities” tetap. Dalam masa ini orang tidak merasakan kehilangan, 

meraka marah karena tidak memiliki alat/saraf (power) untuk memperoleh 

harapan yang baru atau intensif. Harapan-harapan itu dapat berbentuk (1) 

meningkatnya harapan tentang beberapa komoditas dalam persedian yang 

terbatas (komoditas itu bisa berbentuk barang, kebebasan pribadi, politik, 

atau keadilan),  dan (2) harapan mengenai beberapa nilai baru yang 

sebelumnya tidak pernah dimiliki, misalnya partisipasi politik atau kesamaan 

kelas sosial atau komitmen untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak 

dipikirkan. 

c. Progressive Deprivation, yaitu deprivasi yang dimulai dengan kenaikan 

kedua values yang makin lama makin besar. Menurut Davies, perkembangan 

ini kebanyakan atau pada umumnya terjadi pada masyarakat yang mengalami 

sejumlah perubahan yang besar. Perubahan yang sebenarnya tidak 

melangkah sejajar dengan meningkatnya harapan sehingga mengakibatkan 

ketidakpuasan.  
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Berdasarkan teori tersebut tokoh Sun Wukong sangat cocok sekali dengan 

dua jenis deprivasi yaitu Decremental Deprivation dan Aspirational Deprivation 

dimana di dalam cerita tersebut, tokoh utama kehilangan apa yang seharusnya 

dimiliki yaitu kesetaraan hak antara semua makhluk, yaitu dewa, siluman, dan 

manusia. Kemudian yang kedua adalah teori Aspirational Deprivation yang 

menjelaskan bahwa dalam masa ini orang tidak merasakan kehilangan, tetapi 

marah karena tidak memiliki alat untuk memperoleh harapan yang baru. Dalam 

hal ini Sun Wukong melakukan agresi untuk mendapatkan alat yang diinginkan 

untuk bertahan hidup dan melindungi rakyatnya dari berbagai ancaman. 

2.2.1 Bentuk-Bentuk Agresi 

Perilaku agresi sebenarnya sudah terlihat pada masa bayi, ketika 

bayi sedang mengalami perasaan tidak senang. Menurut Bolman dalam 

Dayakisni dan Hudaniah (2012:187), dalam usia 0-6 bulan individu sudah 

memperlihatkan agresinya meskipun belum dapat dibedakan bentuknya, 

perilaku mereka bertujuan mengurangi ketegangan. Selanjutnya, dalam 

tahap-tahap berikutnya terdapat perbedaan tipe perilaku, obyek maupun 

tujuannya. 

Selanjutnya, agresi pada remaja memiliki tipe tertentu pula walau 

tidak dapat dipisahkan secara jelas dengan agresi pada anak-anak dan 

orang dewasa. Remaja mengarahkan perilakunya kepada teman sebaya, 

saudara sekandung, dan juga kepada dirinya sendiri. Perilaku ini 

dilatarbelakangi adanya keinginan untuk menang, bersaing, meyakinkan 

diri, menurut keadilan, dan memuaskan perasaan. Selain itu, juga senang 

berkelahi secara fisik untuk laki-laki dan perang mulut untuk wanita. Pada 

umur 14 tahun sampai dewasa, remaja sudah mulai memodifikasi 
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perasaan agresif, misalnya dalam bentuk aktivitas bekerja dan olah raga. 

Kali ini perilaku tersebut terutama bertujuan untuk keseimbangan emosi, 

khususnya harga diri. 

Menurut Buss dalam Dayakisni dan Hudaniah (2012:188) 

mengelompokkan agresi manusia dalam delapan jenis, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Agresi fisik aktif langsung: tindakan agresi fisik yang dilakukan 

individu/kelompok dengan cara berhadapan secara langsung dengan 

individu/kelompok lain yang menjadi targetnya dan terjadi kontak 

fisik secara langsung, seperti memukul, mendorong, menembak, dan 

lain-lain. 

2. Agresi fisik pasif langsung: tindakan agresi fisik yang dilakukan oleh 

individu/kelompok dengan cara berhadapan dengan 

individu/kelompok lain yang menjadi targetnya, namun tidak terjadi 

kontak fisik secara langsung, seperti demonstrasi, aksi mogok, aksi 

diam, dan lain-lain. 

3. Agresi fisik aktif tidak langsung: tindakan agresi fisik yang 

berhadapan secara langsung dengan individu/kelompok lain yang 

menjadi targetnya, seperti merusak harta korban, membakar rumah, 

menyewa tukang pukul, dan lain-lain. 

4. Agresi fisik pasif tidak langsung: tindakan agresi fisik yang dilakukan 

individu/kelompok lain dengan cara tidak berhadapan dengan 

individu/kelompok lain yang menjadi targetnya dan tidak terjadi 

kontak fisik secara langsung, seperti tidak peduli, apatis, masa bodoh, 

dan lain-lain. 
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5. Agresi verbal aktif langsung: yaitu tindakan agresi verbal yang 

dilakukan oleh individu/kelompok dengan cara berhadapan dengan 

individu/kelompok lain, seperti menghina, memaki, marah, 

mengumpat, dan lain-lain. 

6. Agresi verbal pasif langsung: yaitu tindakan agresi verbal yang 

dilakukan oleh individu/kelompok dengan cara berhadapan dengan 

individu/kelompok lain namun tidak terjadi kontak verbal secara 

langsung, seperti menolak bicara, bungkam, dan lain-lain. 

7. Agresi verbal aktif tidak langsung: yaitu tindakan agresi verbal yang 

dilakukan oleh individu/kelompok dengan cara tidak berhadapan 

secara langsung dengan individu/kelompok lain yang menjadi 

targetnya, seperti menyebar fitnah, mengadu domba, dan lain-lain. 

8. Agresi verbal pasif tidak langsung: yaitu tindakan agresi verbal yang 

dilakukan individu/kelompok dengan cara tidak berhadapan dengan 

individu/kelompok lain yang menjadi targetnya dan tidak terjadi 

kontak verbal secara langsung, seperti tidak memberi dukungan, tidak 

menggunakan hak suara, dan lain-lain. 

2.2.2 Kontrol terhadap Perilaku Agresi 

Agresi bukanlah suatu bentuk perilaku yang tidak dapat dihindari 

atau tidak dapat diubah. Berikut ini ada beberapa prosedur yang ketika 

digunakan secara tepat dapat efektif dalam mengurangi frekuensi atau 

intensitas agresi manusia. 

1. Strategi Hukuman 

Strategi hukuman adalah salah satu cara yang efektif untuk 

mengurangi perilaku agresi. Dengan sebuah hukuman diharapkan 
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seseorang dapat mengurangi perilaku agresinya terhadap orang lain. 

Widyastuti (2014: 128) menjelaskan bahwa agresi dianggap bisa 

meningkat sejauh pelakunya (orang lain yang diobservasinya) 

mendapatkan akibat positif atas tindakan agresifnya. Sebaliknya, 

perilaku agresif yang diikuti akibat adversif, seperti hukuman, 

semestinya frekuensinya menjadi berkurang. 

 

 

2. Katarsis 

Salah satu cara pengontrolan terhadap agresi telah ditawarkan 

oleh para ahli psikologi adalah katarsis. Strategi katarsis memberi 

kesempatan kepada perilaku yang memiliki kecenderungan pemarah 

untuk berperilaku keras tapi dalam cara yang tidak merugikan 

misalnya seperti memukul karung pasir secara berulang kali yang 

dilambangkan sebagai tubuh seseorang yang dibenci. Menurut 

Dayakisni dan Hudaniah (2014:189) katarsis mungkin dapat 

mengurangi ketegangan yang ada dalam diri seseorang, karena 

dengan melakukan katarsis individu akan:  

a. mengalami perasaan yang lebih baik. 

b. mengurangi kecenderungan untuk melakukan tindakan agresif 

yang berbahaya. 

3. Kognisi 

Salah satu cara yang efektif untuk mengontrol perilaku agresi 

adalah dengan cara strategi kognisi. Kognisi menurut Sarwono Sarlito 

W., dan Meinarno Eko A. (2009:162) menjelaskan bahwa ketika 
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seseorang berbuat kesalahan pada orang lain maka tidak heran bahwa 

orang yang dizalimi akan marah. Namun, bagaimana jika ternyata 

orang yang dizalimi memaafkan pembuat masalah. Teori kognisi 

menjelaskan bahwa perlunya memaafkan kepada pembuat kesalahan 

dengan cara tulus ikhlas bahwa dirinya tidak dirugikan. Hal ini dapat 

mengontrol tingkat keagresivitasan seseorang.  

2.2 Tokoh dan Penokohan 

Pada dasarnya istilah tokoh merujuk pada orang dan pelaku cerita 

(Nurgiyanto, 2005:165). Hal ini menjelaskan bahwa watak, perwatakan serta 

karakter mengarah kepada sifat dan sikap para tokoh. Unsur tokoh dan 

penokohan sengaja dilakukan untuk mengetahui perwatakan yang ada di dalam 

sebuah cerita. Tokoh dalam sebuah karya sastra yang terdapat pada cerita 

merupakan hasil dari imajinasi pengarang yang dicurahkan dalam sebuah cerita 

baik itu berbentuk visual atau film maupun yang tertulis atau novel, cerpen, dan 

lain-lain. 

Abrams dalam Nurgiyantoro (2005:165) menjelaskan bahwa karakter atau 

tokoh cerita merupakan orang-orang yang ditampilkan dalam suatu cerita maupun 

film. Berdasarkan paparan di atas tokoh merupakan orang yang bermain atau 

menjadi penggambaran karakter yang diinginkan oleh penulis dalam suatu cerita 

baik film maupun novel. Selanjutnya, Nurgiyanto (2005:165) mengklasifikasikan 

fungsi tokoh dalam cerita menjadi dua bagian yaitu tokoh sentral dan tokoh 

bawahan. 

a. Tokoh sentral 
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Tokoh sentral merupakan tokoh yang mengalami banyak peristiwa dalam 

cerita. Tokoh sentral yang membawa watak positif masuk dalam dimensi 

sentral protagonis. sedangkan perwatakan negatif digolongkan dalam tokoh 

sentral antagonis. 

b. Tokoh bawahan 

Tokoh bawahan merupakan tokoh pendukung dari tokoh sentral. Tokoh 

bawahan yang banyak berhubungan dengan tokoh sentral dianggap sebagai 

tokoh andalan, sedangkan tokoh yang jarang berhubungan langsung dengan 

tokoh sentral disebut tokoh tambahan. Adapun tokoh yang hanya menjadi 

bagian luar cerita dikategorikan dalam tokoh latar. 

Nurgiyantoro (2005:165) menjelaskan bahwa penokohan dan karakteristik 

dapat diartikan sebagai hal yang sama. Dengan kata lain karakter dan penokohan 

merujuk pada tokoh-tokoh tertentu dengan watak sebuah cerita. Atmaja dalam 

Mandiri (2012:7) menyatakan: “Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak 

muncul dalam cerita dan paling banyak berhubungan dengan tokoh lain”. Tokoh 

dan penokohan digunakan untuk mengetahui karakteristik tokoh utama yang 

menyebabkan terjadinya agresi. 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini dicantumkan penelitian 

terdahulu yang akan dijadikan sebagai bahan referensi yaitu sebagai berikut. 

Penelitian pertama berupa skripsi oleh Noor Universitas Brawijaya (2016) 

yang berjudul “Determinan dari Agresi Tokoh Kaburagi Kazeo dalam Film 

Crows Explode Karya Sutradara Toshiaki Toyoda”. Penelitian Noor 

menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan 

unsur-unsur yang terkandung di dalam sebuah film kemudian melakukan analisis 
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untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Hasil penelitian ditemukan bahwa 

watak tokoh utama Kazeo adalah protagonis, tokoh pipih (tokoh datar), penolong, 

peduli, penyayang, dan pemarah. Agresi yang dilakukan tokoh utama Kazeo 

adalaah provokasi, penyerangan, agresi yang dipindahkan: dampak dari 

provokasi. 

Penelitian kedua oleh Budiarto Universitas Brawijaya (2012) dengan 

judul “Representasi Perilaku Agresi Kelompok Pelajar dalam Film Crows Zero”. 

Seperti halnya seperti penelitian milik Farid, penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif analisis dengan cara mendeskripsikan sebuah objek kemudian 

menganalisis kejadian yang terkandung didalamnya. Hasil penelitian Budiarto 

menjelaskan bahwa di dalam Crows Zero  terdapat perilaku agresi verbal dan 

fisik yaitu: amarah, provokasi, dan penyerangan. Faktor-faktor yang 

menyebabkan perilaku agresi fisik adalah proses pendisiplinan yang keliru, in 

group dan out group serta kepemilikan teritori.  

Persamaan kedua penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah meneliti 

tentang teori perilaku agresi dalam psikologi sosial, Namun bahasan yang dikaji 

dalam agresi terdapat perbedaan. Penelitian Budiarto menggunakan perilaku 

agresi yang dilakukan oleh kelompok, sedangkan penelitian Noor meneliti yang 

dilakukan oleh individu. Penelitian Budiarto menggunakan faktor-faktor yang 

menyebabkan perilaku agresi fisik, sedangkan Noor menggunakan watak tokoh 

utama untuk menemukan agresi yang dilakukan oleh Kazeo. Kedua penelitian 

sebelumnya menggunakan obyek film sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan obyek novel. 

 Penelitian ini memakan waktu lebih lama daripada penelitian 

menggunakan film. Analisis yang mendalam sangat diperlukan saat meneliti 
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sebuah novel, karena di dalam novel sulit untuk melihat secara visual dan 

langsung tokoh-tokoh yang ada. Hal ini berbeda dengan penelitian menggunakan 

objek film yang dapat melihat langsung secara visual ekspresi wajah dan kejadian. 

Hal ini menjadi keunggulan dalam penelitian ini. Berbeda dengan kedua 

penelitian sebelumnya yang menggunakan film sebagai obyek kajian yang dapat 

melihat langsung ekspresi wajah serta suasana yang terkandung di dalamnya, 

ekspresi wajah dan perilaku tokoh utama dalam film berupa adegan yang bisa 

dilihat dengan kasat mata 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau 

kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan 

angka. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak 

menekankan pada angka. Menurut Noelaka (2014:17) metode penelitian 

adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini  menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Moleong (2004:6) menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, secara holistik (menyeluruh) dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk bahasa dan kata-kata.  Objek penelitian yang telah dilihat dan 

diamati oleh peneliti akan dijelaskan dan diuraikan lebih lanjut dalam bentuk 

deskripsi bahasa dan kata-kata sesuai dengan teori yang dipakai. 

Menurut Moleong (20012:11): Deskriptif adalah data yang 

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka”. Menurut 

Noelaka (2014:21) “Penelitian deskriptif bermaksud untuk membuat 

pencandraan/deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.” 
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Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini lebih tepat menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini bertujuan untuk 

menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial 

yang terjadi di dalam sebuah novel dengan menggunakan kata-kata. 

Mukhtar (2013:10) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif 

kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menemukan 

pengetahuan terhadap subjek penelitian pada saat tertentu. Deskriptif yang berarti 

menjelaskan atau memaparkan sesuatu yang akan dijelaskan secara praktis dan 

mudah dipahami. 

Mukhtar menjelaskan (2013:11): 

“Penelitian deskriptif kualitatif tidak hanya mengemukakan 

berbagai tindakan yang tampak oleh kasat mata saja, 

sebagaimana dikatakan Bailey (1982), penelitian deskriptif 

kualitatif selain mendiskusikan berbagai kasus yang sifatnya 

umum tentang berbagai fenomena sosial yang ditemukan, juga 

harus mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik yang 

dicermati dari sudut kemengapaan dan kebagaimanaan, 

terhadap suatu realitas yang terjadi baik perilaku yang 

ditemukan di permukaaan lapisan sosial, juga yang tersembunyi 

dibalik sebuah perilaku yang ditunjukkan.” 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut,  penelitian deskriptif kualitatif tidak 

hanya meneliti tindakan yang tampak saja. Penelitian ini juga harus mengetahui 

situasi sosial yang ada pada lingkungan Sun Wukong, juga mencari tahu 

mengapa dan bagaimana Sun Wukong melakukan tindakan agresi fisik maupun 

verbal yang ada di dalam novel Xi You. 

 

3.2 Sumber Data 

Arikunto (2012:172) menjelaskan bahwa sumber data penelitian 

merupakan sumber dari subjek darimana data bisa didapatkan. Dalam penelitian 

ini, sumber data dibedakan menjadi dua yaitu: sumber data utama dan sumber 
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data pendukung. Sumber data utama penelitian ini berasal dari novel terjemahan 

Xi You Karya Wu Cheng En yang diterbitkan pada tahun 2014 dan diterjemahkan 

oleh Agatha Tristanti dan Alrizni Nadia. Sumber data pendukung berasal dari 

buku-buku referensi, jurnal, dan penelitian sejenis sebelumnya.  

3.3 Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam 

penelitian, karena teknik ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang 

diperlukan, dan keberhasilan penelitian sebagian besar juga ditentukan oleh 

teknik penelitian yang digunakan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka langkah-

langkah pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Membaca novel Xi You secara berulang-ulang. 

2. Mencatat bentuk agresi yang dilakukan Sun Wukong. 

3. Mengidentifikasi bentuk agresi yang ditemukan. 

4. Melakukan penandaan atau mencatat bagian dialog atau kutipan dalam novel 

yang berhubungan dengan perilaku agresi tokoh utama.  

5. Mengumpulkan data dengan cara menuliskan dialog atau kutipan yang ada 

dalam novel Xi You yang berhubungan dengan perilaku gejala agresi Sun 

Wukong. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Moleong (2004:280) menjelaskan bahwa: analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data. Penelitian ini memakai teknik analisis isi. 

Analisis isi berarti menguraikan isi yang ada pada objek penelitian, yaitu novel. 
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Menguraikan isi maksudnya adalah menguraikan sekaligus menjelaskan apa yang 

sebenarnya yang menjadi pesan dan maksud pengarang, dalam suatu novel 

tersebut. Dengan cara tidak hanya sekedar menguraikan, tetapi juga memberikan 

pemahaman dan penjelasan yang cukup, melalui deskripsi dengan kata-kata. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka langkah-langkah analisis data yang 

dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis data yang telah ditemukan dengan cara mendeskripsikan 

dengan kata-kata dan mengaitkan dengan teori yang telah dijelaskan pada 

landasan teori. 

2. Mengklasifikasikan data yang telah ditemukan sesuai dengan teori bentuk-

bentuk agresi. 

3. Menyajikan hasil penelitian secara terperinci  

4. Menarik simpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan. 
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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Temuan 

4.1.1 Sinopsis 

Novel terjemahan ini menceritakan tentang seekor kera batu yang 

terlahir di Gunung Hua Guo. Di atas gunung tersebut terdapat sebuah 

batu ajaib. Sebenarnya, batu itu berbentuk biasa saja, sama bundar 

dengan batu pada umumnya. Namun oleh beberapa orang yang sempat 

melihatnya, batu itu dianggap sebagai batu misterius karena orang-

orang tidak mengetahui kapan batu tersebut berada di sana. Pada suatu 

hari, batu itu tiba-tiba meledak dan terbelah menjadi dua. Dari batu 

yang terbelah menjadi dua munculah batu bulat seperti bola yang 

menakjubkan. Tiba-tiba batu bulat itu terbelah dan keluarlah seekor 

kera dari sana. Kemudian, kera itu dinamakan kera batu karena terlahir 

dari dalam batu bulat. 

Tak lama, kemudian kera batu menemukan segerombolan kera 

yang berada tak jauh dari tempatnya. Karena kera batu pandai bergaul 

maka dalam waktu singkat kera batu dapat bergabung dengan 

segerombolan kera yang ada di sana. Saat sedang bermain bersama tiba-

tiba kera batu ingin mencari tahu di mana sumber mata air yang 

mengaliri sungai. Kemudian ketua kera di gerombolan itu menunjukkan 

kepada kera batu arah ke mata air. Sesampainya mata air tempat para 
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kera takjub dengan keindahan air terjun yang jernih dan sejuk. Semua kera 

terpesona dan bergumam siapakah yang berani terjun ke air terjun ini akan 

menjadi raja. Tak lama, kera batu mendengarkan ucapan para kera dan 

berani terjun ke dasar air terjun. Kemudian kembali ke atas dan 

menceritakan bahwa di dasar air terjun terdapat sebuah tempat yang luas 

dan indah yang cocok untuk dijadikan markas. Kera batu mengajak para 

temannya untuk turun dan menjadikan tempat luas itu sebagai markasnya 

dan disanalah kera batu diangkat sebagai Raja Kera. 

Setelah menjabat sebagai raja kera, sedih lantaran, bahwa semua 

makhluk bisa mati. Raja kera menceritakan kesedihannya kepada penasihat 

kera yang memberikannya masukan bahwa terdapat ilmu yang dapat 

menjadikan makhluk hidup kekal. Raja Kera pun semakin tertarik dengan 

saran penasehat dan berencana untuk mencari seorang guru yang dapat 

mengajarinya ilmu tersebut. Di perjalanan Raja Kera bertemu dengan 

manusia, belajar bahasa manusia dan juga memakai pakaian seperti halnya 

manusia. Setelah berjalan cukup  jauh akhirnya Raja Kera sampai ke tempat 

gurunya yang bernama Pu Ti Zhushi. Karena sebelumnya Raja Kera belum 

memiliki marga serta dilahirkan dari sebuah batu makan Pu Ti Zhushi 

memberikannya marga. ‘Sun’ yang bersalah dari kata ‘Hu Sun’ yang berarti 

‘monyet’ namun yang dipakai hanya ‘Sun’ yang berarti ‘cucu’ serta ‘Wu’ 

berarti kesadaran dan ‘Kong’ yang berarti ‘kosong’. Setelah belajar selama 

beberapa tahun akhirnya raja kera menguasai teknik hidup kekal dan 

memutuskan untuk kembali ke kerajaannya di Gunung Hua Guo. 

Sesampainya di gunung Hua Guo Sun Wukong memikirkan untuk 

memperkuat pasukan keranya. Segera Sun Wukong mencari senjata untuk 
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anak buahnya di kota namun, tak ada satupun yang cocok untuknya. 

Berikutnya Sun Wukong langsung pergi menemui Raja Naga Laut Timur 

untuk meminta senjata sakti yang cocok untuk dipakainya. Karena raja kera 

meminta dengan paksa, Raja Naga pun segera memberikan apa yang 

dinginkan. Setelah raja kera pergi, Raja Naga Laut Timur segera 

melaporkan perbuatan raja kera kepada Kaisar Langit. 

Tak lama setelah Kaisar Langit menerima berita mengenai seekor 

kera yang membuat ulah di tempat Raja Naga, Kaisar Langit pun mengirim 

pasukan perang untuk menangkapnya. Dikarenakan raja kera yang angkuh 

dan sombong, pada saat di langit Sun Wukong menantang pasukan perang 

untuk bertarung. Kaisar Langit pun kebingungan dengan kesaktian Sun 

Wukong. Kemudian Kaisar Langit meminta bantuan kepada Buddha Rulai. 

Karena Buddha Rulai sangat pandai, tak lama Sun Wukong dapat 

ditaklukkan. Kemudian Sun Wukong ditindih di Gunung Lima Unsur oleh 

Buddha Rulai dan dijaga oleh Dewa Bumi. Kelak akan ada seorang biksu 

yang datang menolongnya. 

Setelah raja kera  menunggu di Gunung Lima Unsur selama kurang 

lebih 500 tahun lamanya, akhirnya datangnya seorang biksu yang ingin 

menolongnya. Biksu itu bernama Tang Sanzang, yang segera mengambil 

kertas gulungan yang menempel pada dinding gunung. Gulungan kertas 

itupun lepas  bersamaan dengan bebasnya Sun Wukong. Dia ingat bahwa 

dulu pernah dinasihati oleh Budha Rulai bahwa akan ada seorang biksu 

yang akan menolongnya dan untuk menebus dosa yang lalu Sun Wukong 

harus menjadi muridnya. Kemudian dimulailah petualangan Sun Wukong 

dengan Tang Sanzang mencari kitab suci.  
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Tabel  1 Data Temuan Bentuk Agresi Tokoh Utama 
No Bentuk agresi Jenis agresi Jumlah temuan 

1 Agresi fisik 

Agresi fisik aktif langsung 9 

Agresi fisik pasif langsung 2 

Agresi fisik aktif tidak langsung 2 

Agresi fisik pasif tidak langsung 4 

2 Agresi verbal 

Agresi verbal aktif langsung 19 

Agresi verbal pasif langsung 4 

Agresi verbal aktif tidak langsung 0 

Agresi verbal pasif tidak langsung 0 

Total Temuan 40 

 

Tabel  2 Data Temuan Kontrol Perilaku Agresi Tokoh Utama 

No Kontrol agresi Jumlah temuan 

1 Hukuman 6 

2 Katarsis 2 

3 Kognisi 1 

Total Temuan 9 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Agresi Fisik 

Berikut adalah agresi fisik langsung yang ditemukan dalam 

penelitian ini. 

a. Agresi Fisik Aktif Langsung 

Sun Wukong menunjukkan perilaku agresi fisik langsung 

berupa memukul yang tergambar dalam kutipan berikut: 

1. “Walau aku tak bersenjata, aku sanggup meraih 

langit hanya dengan kedua tanganku saja. Kalau 

kau tak percaya, kau rasakan kepalanku!” (Xi 

You, 2014:63). 
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Berlatar belakang di sebuah gunung tempat tinggal Raja 

siluman Hun Shi Mo. Wukong ingin membalaskan dendam kepada 

pimpinan gunung tersebut karena telah mengganggu anak buahnya saat 

kepergiannya mencari ilmu. Setelah keduanya bertemu dan saling 

mencaci, akhirnya Wukong melancarkan serangan dan memukul telak 

lawan bertarungnya tersebut. Kutipan di atas menunjukkan perilaku 

agresi yaitu memukul yang dilakukan oleh Wukong, dan masuk ke 

dalam agresi fisik aktif langsung. 

2. Kemudian, ia menciptakan toyanya menjadi 

besar dan menggunakannya untuk menghajar 

kedua penjemputnya. Dengan sekali terjang, 

kedua penjemput itu binasa dan tubuhnya hancur 

lebur (Xi You, 2014:87). 

Berbeda dengan sebelumnya, kutipan tersebut berlatar belakang 

di kediaman Sun Wukong yang berada di gua Tirai Air. Saat hendak 

tidur ada dua orang yang menjemputnya dan menyeretnya ke alam 

akhirat. Wukong menurut dan pergi ke alam akhirat bersama kedua 

penjemput tersebut. Karena perlakuan yang yang diterimanya, lantas 

mengeluarkan senjata pamungkasnya. Terlihat dari perilaku memukul 

kedua penjemputnya tersebut menunjukkan bahwa Wukong sedang 

memperlihatkan perilaku agresi fisik aktif langsung. 

3. Sun Wukong yang merasa marah karena terhina, 

menyerang dengan ganas. Saat itu Ju Lingshen 

mencoba menangkis serangan itu, kapaknya 

patah menjadi dua (Xi You, 2014:115). 

Berlatar belakang di gua Tirai Air, pemimpin pasukan langit, Ju 

Lingsheng dan pasukan dari langit bergegas menyerang kediaman 

Wukong. Setelah keduanya bertemu, maka dimulailah pertarungan 

sengit antara siluman dan pasukan langit. Pertikaian ini terjadi karena 
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Wukong kabur dari pekerjaannya di langit sebagai pengurus kuda. 

Karena ketangguhan Wukong, Ju Lingsheng pun mundur setelah 

senjatanya patah menjadi dua. Kutipan di atas menunjukkan bahwa 

Sun Wukong sedang menunjukkan perilaku agresi memukul para 

pasukan langit.  

4. “Wah, kau sombong sekali. Berani-beraninya 

bicara omong kosong di depanku? Sekarang kau 

rasakan toyaku!” kata Wukong (Xi You, 

2014:155). 

Sama halnya kutipan sebelumnya, kutipan di atas terjadi di 

kediaman Wukong. Pada saat tersebut akan ada pasukan langit yang 

ingin menyeret Wukong. Yaitu Mu Cha putra kedua Dewa Langit, Li, 

sekaligus murid Dewi Guan Yin. Segera Wukong mengayunkan 

toyanya kepada putra Dewa langit tersebut. Setelah bertarung lebih dari 

60 jurus Mu Cha pun mulai kewalahan menghadapinya. Perilaku 

Wukong pada kutipan di atas menunjukkan adanya unsur penyerangan 

dan merujuk pada agresi fisik aktif langsung. 

5. Namun, tanpa banyak bicara Sun Wukong 

menyerang kedua dewa itu dengan toyanya. 

Mendapat serangan itu, Yi Sheng Zhen Jun 

segera menangkisnya, sedangkan Zuo Shi Ling 

Guan segera pergi untuk mengumpulkan para 

dewa lain (Xi You, 2014:177). 

Kutipan di atas terjadi setelah Wukong tertangkap oleh para 

pasukan langit. Dan disiksa di kediaman Kaisar Langit. Wukong 

dihukum pancung dengan golok. Namun karena kesaktiannya, Wukong 

tidak mempan dengan hukuman tersebut. Semua dewa yang 

menyaksikan kejadian tersebut terheran-heran. Akhirnya Wukong 

dibakar di dalam tungku selama 49 hari dengan menggunakan 8 
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macam api. Wukong yang kebal dan sakti itu hanya merasa lemas. 

Setelah tungku dibuka, dengan sigap wukong keluar dan menyerang 

para dewa yang berada di sana. Perilaku Wukong dengan menyerang 

kedua dewa di atas degan toyanya menggambarkan perilaku agresi 

fisik aktif langsung. 

6. “Sudah limas ratus tahun senjata ini tidak 

kugunakan. Untuk memperoleh pakaian hari ini, 

senjata ini akan kucoba lagi!” katanya (Xi You, 

2014:399). 

Lama setelah peristiwa  disekap di gunung Lima Unsur oleh 

Buddha Rulai, Wukong mulai berkelana untuk menjadi murid Tang 

Sanzang. Setelah 500 tahun tersegel, Wukong tidak pernah bertarung 

akhirnya terdapat seekor harimau yang ingin memangsa gurunya. Di 

saat itulah Wukong melancarkan pukulan pertamanya setelah sekian 

lama dihukum. Perilaku Wukong yang melancarkan serangan kepada 

harimau tersebut masuk ke dalam agresi fisik aktif langsung 

7. Tak ampun lagi, Wukong menghajar kepala satu 

per satu begal itu dengan toya besinya. (Xi You, 

2014:408). 

 

Setelah berjalan cukup jauh, Wukong dihadang kembali oleh 

orang yang tak dikenal, yang merupakan para begal penguasa wilayah 

tersebut. Para begal ingin merampas barang bawaan yang dibawanya. 

Terjadi cekcok di kedua belah pihak dan akhirnya keenam begal 

tersebut menyerang Wukong secara bersamaan dengan senjata tajam. 

Berkat ilmu kebal yang Wukong kuasai, senjata tajam tak mampu 

melukai tubuhnya. Dengan cepat Wukong mengeluarkan toya 

andalannya dan menyerang balik para begal hingga tewas. Perilaku 
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Wukong pada kutipan di atas adalah menyerang pada begal, dan 

menyerang termasuk ke dalam agresi fisik aktif langsung. 

8. “Tutup mulutmu! Kembalikan kudaku!” kata 

Wukong yang langsung menyerang dengan 

toyanya. (Xi You, 2014:425). 

Penyerangan di atas terjadi saat Wukong bersama gurunya 

sedang menikmati jernihnya air sungai tersebut. Di saat yang sama 

Wukong menyadari bahaya yang akan diterimanya bersama gurunya, 

tanpa sadar kuda tunggangan gurunya hilang dimakan oleh siluman air 

sungai itu. Wukong marah besar karena kuda gurunya hilang dimakan 

siluman. Tanpa pikir panjang Wukong mencari kediaman penjaga 

sungai langsung menyerangnya dengan toya saktinya. Perilaku 

Wukong yang menghajar penjaga sungai menunjukkan perilaku agresi 

fisik aktif langsung. 

9. Tanpa banyak bicara lagi, ia menyerang 

lawannya dengan toya saktinya. Pertarungan 

sengit tak dapat dihindarkan. Mereka saling 

serang (Xi You, 2014:427). 

 

Kutipan di atas terjadi saat Wukong mulai menyerah menjadi 

kuda gurunya dan di saat yang sama Wukong mendapatkan tantangan 

gurunya yang pernah dikatakan sebelumnya bahwa Wukong sanggup 

membunuh naga sekalipun. Wukong merasa kesal dan kembali ke 

sungai jernih tersebut untuk membuat keonaran. Lantas Naga Air juga 

keluar menemuinya dan dihajar Wukong. Perilaku yang ditunjukkan 

wukong pada kutipan di atas adalah memukul  dan memukul 

menunjukkan perilaku agresi fisik aktif langsung. 

b. Agresi Fisik Pasif Langsung 
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Tokoh utama Sun Wukong menunjukkan perilaku agresi fisik 

pasif langsung berupa aksi mogok. Berikut adalah kutipan dalam novel 

yang menunjukkan perilaku tersebut. 

1. “Benarkah begitu? Jika kau tak dapat memberiku 

pakaian perang maka, bagaimana aku bisa 

pulang? Kalau begitu aku akan tetap tinggal di 

sini!”, ancam Wukong (Xi You, 2014:79). 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Wukong sedang 

menunjukkan aksi mogoknya. Kejadian tersebut terjadi di istana Raja 

Naga Laut Timur. Wukong hendak meminta peralatan perang untuk 

dirinya. Namun, dia hanya mendapat senjata sakti yaitu toya yang 

dapat dikendalikan sesuai dengan keinginannya. Merasa belum puas, 

Wukong segera meminta pakaian perang kepada Raja Naga Laut 

Timur. Sangat disayangkan, Raja Naga Laut Timur tidak dapat 

memberi apa yang diinginkan tamunya karena memang tidak 

mempunyai pakaian perang. Merasa kesal, akhirnya Wukong 

melakukan aksi mogok. Aksi mogok merupakan bagian dari perilaku 

agresi fisik pasif  langsung. 

2. “Murid terima salah, Guru! Sebenarnya jika 

murid pergi dari sini, murid tentu akan senang 

karena bisa bertemu sanak saudara dan handai 

tolan murid di sana. Tapi karena sampai detik ini 

murid belum bisa membalas budi Guru yang 

amat besar kepada murid, hati murid amat berat. 

Jadi maaf, murid tak mau pergi!” kata Wukong 

(Xi You, 2014:59). 

Kutipan di atas berlatar di tempat Wukong menuntut ilmu 

keabadian. Saat sebelumnya, Wukong melakukan kesalahan dengan 

memperlihatkan kesaktiannya kepada teman seperguruannya. Melihat 

hal tersebut, guru menjadi tidak senang dengan perilaku Wukong dan 
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mengusirnya.  Merasa belum membalas budi atas semua kebaikan 

gurunya, Wukong melakukan aksi mogok untuk tetap tinggal di 

perguruan seperti pada kutipan di atas. Aksi mogok merupakan bagian 

dari perilaku agresi fisik pasif langsung. 

c. Agresi Fisik Aktif Tidak Langsung 

Dalam novel Xi You telah ditemukan bahwa tokoh utama Sun 

Wukong menunjukkan perilaku merusak harta korban maupun 

merampas harta, berikut adalah gambaran kutipan yang menunjukkan 

perilaku tersebut 

1. “Aku yakin di negeri ini banyak senjata. 

Daripada aku membeli, lebih baik kugunakan 

ilmuku!” pikir Sun Wukong (Xi You, 2014:71). 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa perilaku Sun Wukong 

menunjukkan perilaku merampas harta korban. Kutipan di atas berlatar 

belakang di sebuah Negeri Aolai yang jaraknya tidak jauh dari 

kediaman Wukong. Setelah sampai di Negeri Aolai Wukong ingin 

mencuri semua senjata yang ada di kota tersebut. Kalimat “Daripada 

membeli, lebih baik kugunakan ilmuku” masuk ke dalam agresi fisik 

aktif tidak langsung karena Wukong tidak berhadapan secara langsung 

kepada individu/kelompok tetapi merujuk kepada harta benda 

individu/kelompok. 

2. Wukong segera mengambil kuas itu, lalu ia 

memasukkan kuas itu ke bak tinta dan mencoret 

namanya di dalam buku catatan itu. (Xi You, 

2014:89). 

Pada kutipan di atas terjadi di alam akhirat dimana Sun 

Wukong dipanggil oleh Raja Akhirat karena umurnya telah sampai 
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batasnya. Wukong menyerukan protes kepada Raja Akhirat karena  

sudah keluar dari garis San Jie (tiga dunia) dan tidak termasuk dalam 

Wuxing (lima elemen).  Karena Raja Akhirat takut terhadap kehebatan 

Wukong akhirnya Raja Akhirat takluk dan menerima segala keinginan 

Wukong. Tanpa banyak bicara, Wukong segera meminta buku catatan 

dan kuas Raja Akhirat dan kemudian  mencoret” namanya. Hal ini 

menggambarkan bahwa Wukong sedang menunjukkan perilaku 

merusak harta korban. 

d. Agresi Fisik Pasif Tidak Langsung 

Sun Wukong menunjukkan perilaku tidak peduli, apatis, 

ataupun masa bodoh. Berikut adalah kutipan-kutipan dalam novel yang 

menunjukkan perilaku tersebut.  

1. “Hmm, bagus. Kalau begitu, aku tak mau masuk 

sajalah,” kata Wukong (Xi You, 2014:99) 

 

Kutipan di atas berlatar di langit tepatnya di bagian Pintu 

Selatan Langit. Ketika menuju ke arah gerbang langit, Wukong 

dihadang oleh penjaga gerbang yaitu Zeng zhang Tian Wang. Merasa 

bingung dan kaget lantas Wukong bertanya kepada Taibai Jin Xing. 

Tai bai Jin Xing adalah dewa yang mendapat perintah dari Kaisar 

Langit untuk membawa Wukong ke langit untuk diberi pangkat. 

Wukong menunjukkan perilaku masa bodoh saat merasa kesal karena 

tidak diizinkan masuk oleh Zeng zhang Tian Wang. Masa bodoh 

merupakan bagian dari perilaku agresi fisik pasif tidak langsung. 

2. “Hm, bagus sekali. Rupanya aku dianggap 

remeh di sini! Padahal aku ini raja di Gunung 

Hua Guo. Ternyata, undangan Kaisar Langit itu 

hanya ingin memperdaya aku, sebab 
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sesampainya di sini, aku hanya dijadikan 

pelihara kuda. Apakah mereka tidak tahu bahwa 

orang yang sepantasnya memelihara kuda adalah 

anak-anak muda yang rendah derajatnya dan 

bukan orang seperti aku? Kalau begitu, aku tak 

mau lagi memangku jabatan ini, aku harus 

meninggalkannya!” (Xi You, 2014:105) . 

Pada kutipan di atas, Wukong menunjukkan perilaku agresi 

fisik pasif tidak langsung yaitu masa bodoh dengan pekerjaannya 

sebagai pengurus kuda yang diberikan oleh Kaisar Langit dan merasa 

terhina oleh pekerjaan rendah tersebut.  Tanpa berpikir dua kali 

Wukong langsung pergi meninggalkan tempat kerjanya dan menuju ke 

arah Pintu Selatan Langit hendak kembali ke kediamannya di Gua Tirai 

Air. 

3. “Biarkan saja, jangan pedulikan mereka, mari 

kita lanjutkan saja pesta minum kita.” (Xi You, 

2014:144). 

Berlatar di dalam Gua Tirai Air, pada saat tersebut Wukong 

sedang mengadakan pesta atas kembalinya ia dari langit. Beberapa saat 

kemudian pasukan langit mengepung Gua Tirai Air dengan alasan 

ingin menjemput Wukong kembali ke langit untuk diberi hukuman atas 

kekacauan yang telah dibuatnya. Pada kutipan di atas perilaku Wukong 

mencerminkan perilaku masa bodoh terhadap pasukan langit. 

4. Namun, Wukong tak menghiraukan teriakan 

Dewa Erlang, ia tetap lari, berusaha memasuki 

guanya. (Xi You, 2014:161). 

Pada kutipan di atas terjadi pertarungan sengit antara Wukong 

dengan Dewa Erlang. Dapat dipastikan bahwa Wukong menunjukkan 

perilaku masa bodoh pada saat bertarung dengan Dewa Erlang. 

Wukong kabur lantaran baru kali ini bertarung dengan musuh yang 
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lebih hebat daripadanya. Dewa Erlang sendiri adalah keponakan Kaisar 

Langit. Kutipan di atas menggambarkan bahwa Wukong sedang 

menunjukkan perilaku masa bodoh, dan merupakan bagian dari 

perilaku agresi fisik pasif tidak langsung. 

4.2.2 Agresi Verbal 

Perilaku agresi verbal meliputi verbal aktif langsung, verbal pasif 

langusng, verbal aktif tidak langsung, dan verbal pasif tidak langsung. 

 

a. Agresi Verbal Aktif Langsung 

Sun Wukong menunjukkan perilaku agresi verbal aktif 

langsung atau yang biasa dikenal sebagai menghina, memaki, marah, 

dan mengumpat yang ditunjukkan dalam kutipan-kutipan dan dialog-

dialog sebagai berikut.  

1. Mendengar laporan itu, Sun Wukong marah, 

“Siluman macam apa yang berani kurang ajar? 

Tolong kau terangkan padaku agar dapat kucari 

dia. Dengan demikian, aku dapat membalas sakit 

hati kalian!” (Xi You, 2014:61). 

Kutipan di atas terjadi ketika Wukong kembali dari mencari 

ilmu abadi. Ternyata saat mencari ilmu, banyak siluman yang 

mengganggu Gua Tirai Air. Setelah mendengarkan cerita dari salah 

satu rakyatnya, Wukong marah besar karena para siluman telah 

mengganggu kediamannya serta telah merampas harta benda. Kutipan 

di atas menggambarkan bahwa Wukong sedang marah, dan perilaku 

marah masuk ke dalam agresi verbal aktif langsung. 

2. “Hai, siluman Hun Shi Mo Wang! Aku melihat 

matamu memang besar, tapi kenapa matamu 
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buta? Rupanya kau memandang sebelah mata 

padaku, Sun Wukong, ya?” kata Sun Wukong 

dengan suara nyaring. (Xi You, 2014:63). 

Berlatar di markas musuhnya,  Wukong ingin membalaskan 

dendam rakyatnya yang telah dihina oleh siluman saat kepergiannya. 

Beberapa saat pemimpin siluman muncul. Terlihat dari kutipan di atas, 

saat bertemu, Wukong langsung memaki lawan bicaranya tersebut. 

Keduanya saling memaki dan berujung pada pertarung sengit. Kalimat 

yang diucapkan Wukong adalah kalimat makian dan termasuk ke 

dalam agresi verbal aktif langsung. 

3. “Ah, senjata ini terlalu ringan, tak cocok bagiku!” 

katanya. (Xi You, 2014:75). 

 

Kutipan di atas terjadi ketika Wukong kesulitan mencari senjata 

untuk dirinya sendiri. Lantas beberapa rakyatnya memberi masukan 

bahwa jika ingin mencari senjata pamungkas sebaiknya pergi ke Raja 

Naga. Setelah sampai dan berbincang dengan Raja Naga akhirnya 

Wukong mencoba senjata pemberiannya. Wukong akhirnya dapat 

mencoba senjata milik Raja Naga. dan memainkannya menggunakan 

beberapa jurus. Wukong menjadi marah karena senjata tersebut 

ternyata tidak sesuai yang diharapkannya. Kutipan di atas 

menunjukkan bahwa Wukong sedang marah dan perilaku marah 

termasuk ke dalam agresi verbal aktif langsung. 

4. “Meskipun seberat itu, tapi senjata ini tak cocok 

untukku, Raja Naga. Jadi tolong carikan yang 

lain!”, kata Wukong (Xi You, 2014:76). 

Masih di tempat yang sama, Wukong sedang mencoba satu-

persatu senjata milik Raja Naga. Meskipun Wukong telah mencoba 

senjata yang beratnya hingga 7.200 kati atau sekitar 4.500 kg, tetap 
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marah dan merasa senjata itu tak cocok untuknya. Kutipan di atas 

menggambarkan bahwa Wukong sedang marah kepada Raja Naga. 

Perilaku marah masuk ke dalam agresi verbal aktif langsung. 

5. “Jika benar kau tak punya, bagaimana kalau kau 

rasakan toyaku ini!”, ancam Wukong sambil 

mengangkat toya Jingubang tinggi-tinggi (Xi 

You, 2014:80). 

Sun Wukong memang memiliki watak serakah. Wukong telah 

mendapatkan senjata yang dicari yaitu besi tua bersinar peninggalan 

dari Kaisar Penguasa Langit. Kemudian meminta kembali kepada Raja 

Naga Laut Timur sepasang pakaian untuknya. Kutipan di atas terjadi 

ketika Raja Naga tak mempunyai pakaian yang dimintanya. Akhirnya 

Wukongpun marah dengan mengancam memukul Raja Naga dengan 

senjata sakti yang bisa diperintah. Kutipan di atas menggambarkan 

bahwa Wukong sedang marah, dan marah termasuk ke dalam agresi 

verbal aktif langsung. 

6. “Coba kalian sebutkan nama kalian satu per satu. 

Jika tidak, akan kuhajar kalian!”, ancam Sun 

Wukong” (Xi You, 2014:88). 

Kutipan di atas berlatar di alam baka tempat para dewa akhirat 

berada. Saat Wukong sedang tidur nyenyak, datang dua orang utusan 

alam baka untuk menangkapnya. Sesampainya di alam baka, Wukong 

bertemu dengan 10 Raja Akhirat dan marah atas perlakuan 

penjemputnya yang tidak sopan. Wukong memprotes kepada Raja 

Akhirat karena dirinya telah mempelajari ilmu abadi, tetapi, tetap 

dibawa ke alam baka. Kutipan di atas mencerminkan keadaan Wukong 

yang pada saat tersebut marah kepada para dewa akhirat. Kutipan di 
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atas menggambarkan bahwa Wukong sedang marah, dan marah 

merupakan perilaku agresi verbal aktif langsung. 

7. “Hai, tua bangka, apa maksudmu dengan semua 

ini? Bukankan kau bilang Kaisar Langit 

mengundangku untuk memberiku pangkat? Lalu 

kenapa kau perintahkan anak buahmu untuk 

menghadangku di Pintu Selatan Langit dan 

melarangku masuk?” (Xi You, 2014:98). 

Pada saat tersebut Wukong sedang memperkuat pasukannya, 

kemudian datang utusan dari langit yang bernama Tai bai Jin Xing 

membawa titah dari Kaisar Langit. Titah itu berisikan bahwa Wukong 

diundang ke langit untuk diberikan pangkat oleh Kaisar Langit. 

Wukong senang mendengar berita tersebut dan ingin segera pergi. 

Setelah berpamitan dengan pasukannya, Wukong dan Tai bai Jin Xin 

terbang ke langit. Ternyata, keterampilan Wukong sangat jauh berbeda 

dengan kepandaian para dewa.  Wukong dapat sampai di Gerbang lagit 

jauh meninggalkan dewa Tai bai. Saat ingin masuk, Wukong dihadang 

penjaga gerbang langit. Kutipan di atas terjadi ketika sesampainya Tai 

bai Jin Xin di langit, Wukong memakinya dikarenakan ia merasa 

dikelabui oleh utusan Kaisar Langit tersebut. Kalimat yang diucapkan 

oleh Wukong adalah kalimat makian dan termasuk ke dalam agresi 

verbal aktif langsung. 

8. “Soal itu tak usah kau tanyakan” katanya dengan 

gusar (Xi You, 2014:107). 

Kutipan di atas berlatar di persinggahan Wukong. Setelah 

mengetahui jabatan penjaga kuda adalah jabatan yang paling rendah di 

langit, Wukong memutuskan untuk kabur dari kewajibannya. Saat tiba 

di tempatnya, salah seekor kera tua menanyakan apa yang sudah terjadi 
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di langit dan apa pekerjaan rajanya di sana. Mendengar hal tersebut, 

Wukong teringat kembali apa yang sudah terjadi di langit dan merasa 

kesal dan marah karena sudah dipermainkan oleh Kaisar Langit. 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Wukong sedang marah, marah 

termasuk ke dalam agresi verbal aktif langsung. 

9. “Hei Dewa berbulu, dari mana asalmu? Aku Sun 

Wukong rasanya belum pernah bertemu 

denganmu, coba katakan siapa namamu?”, (Xi 

You, 2014:113). 

Berlatar belakang di luar gua tempat Wukong singgah, salah 

satu bawahan Dewa Langit Li yaitu Ju Lingshen sudah berada di muka 

Gua Tirai Air. Dia datang untuk menangkap Wukong. Beberapa saat 

kemudian Wukong muncul. Ketika bertatapan muka, tanpa pikir 

panjang Wukong menghina Ju Lingshen dengan sebutan Dewa Berbulu 

seperti yang tertera pada kutipan di atas. Kalimat yang duicapkan oleh 

Wukong adalah kalimat makian dan termasuk ke dalam agresi verbal 

aktif langsung. 

10. “Dasar pengecut, sekarang lekas kau sampaikan 

permintakaanku pada Kaisar Langit!” kata 

Wukong sambil mengawasi musuhnya yang 

kabur. (Xi You, 2014:115). 

Kejadian tersebut terjadi di saat keduanya yaitu Wukong dan Ju 

Lingshen bertempur dengan hebat. Wukong yang merasa marah karena 

terhina, segera melancarkan serangan yang ganas. Kutipan di atas 

terjadi ketika Ju Lingshen tak sanggup menandingi kehebatan 

lawannya dan kabur meninggalkan Wukong. Kalimat yang diucapkan 

oleh Wukong adalah kalimat hiaan dan masuk kedalam agresi verbal 

aktif langsung. 
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11. “Eh, Taizi cilik, pusarmu saja belum puput, gigi 

susumu pun belum tanggal, kenapa kau berani 

berkata sombong di hadapanku? Aku tak ingin 

melukai atau membunuhmu. Sekarang coba kau 

perhatikan benderaku, lalu lekas kau beri tahu 

Kaisar Langit bahwa aku menginginkan pangkat 

itu. Jika dia mau mengabulkan permintaanku, 

aku akan diam. Tapi awas kalau Kaisar Langit 

tidak mengabulkannya, Istana Awan Emas akan 

kuserang!” kata Wukong dengan pongah. (Xi 

You, 2014:116). 

Setelah menang melawan Ju Lingshen, datang kembali utusan 

dari langit yang bernama San Taizi Ne Zha. Ne Zha adalah putra ketiga 

dari Dewa Langit Li. Mendengar teriakan dari langit, Wukong 

menghentikan pergerakannya. Segera Ne Zha menceritakan maksud 

kedatangannya. Wukong justru  menghina lawan bicaranya tersebut. 

Kalimat yang diucapkan Wukong kepada Ne Zha adalah kalimat 

hinaan dan masuk ke dalam agresi verbal aktif langsung. 

12. “Hai, binatang-binatang bau! Apa sih 

kepandaian kalian hingga berani begitu 

sombong di hadapanku? Ayo kalau berani, 

rasakan toyaku ini!”, seru Wukong dengan 

marah (Xi You, 2014:145). 

Kejadian tersebut terjadi pada saat Wukong dan para anak 

buahnya merayakan kehadirannya setelah beberapa tahun di langit. 

Pada saat itu Wukong tidak mempedulikan kedatangan pasukan langit. 

Namun, beberapa saat kemudian kesembilan dewa merusak dan 

menerobos gerbang pintu Gua Tirai Air. Mendengar hal tersebut, 

Wukong marah dan memaki para dewa yang telah merusak 

persinggahannya. Kalimat “binatang-binatang bau” memperjelas 

bahwa Wukong sedang menunjukkan perilaku agresi verbal aktif 

langsung yaitu memaki. 
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13. “Eh, tua bangka buta! Apa kau tak kenal siapa 

aku?”, bentak Wukong yang panas hatinya 

karena dituduh orang jahat. (Xi You, 2014:402). 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Wukong menunjukkan 

perilaku agresi verbal aktif langsung yaitu memaki. Kejadian di atas 

terjadi ketika Wukong dan gurunya Tang Sanzang hendak mencari 

tempat untuk beristirahat dan sampai di salah satu rumah warga. 

Pemilik rumah akhirnya keluar dan kaget melihat Wukong yang berada 

di depan pintu rumahnya dan berteriak “hantu” di depan Wukong. 

Melihat situasi tersebut, Wukong langsung memaki pemilik rumah. 

Kalimat yang diucapkan Wukong kepada pemilik rumah termasuk 

kalimat makian dan masuk ke dalam agresi verbal aktif langsung. 

14. “Kalian buta semua! Dengarkan baik-baik, 

bukan kau saja yang begal, aku sendiri turunan 

begal!”, kata Wukong (Xi You, 2014:407). 

Berlatar di sebuah tempat yang sunyi, Wukong dan Tang 

Sanzang tiba-tiba dihadang oleh enam orang berwajah bengis. Tanpa 

rasa takut sedikitpun Wukong maju menghampiri mereka. Tak seperti 

biasanya, kali ini Wukong berbicara baik-baik kepada begal tersebut. 

Namun apa daya, para begal itu tetap bersikeras merampok harta benda 

Wukong dan Tang Sanzang. Wukong yang sebelumnya berkepala 

dingin, berubah memanas dan memaki para begal tersebut seperti 

kutipan di atas. Kalimat yang diucapkan Wukong termasuk kalimat 

makian dan masuk ke dalam kategori perilaku agresi verbal aktif 

langsung. 

15. “Ah aku lupa bilang padamu. Ternyata guruku 

itu sangat menjengkelkan, cerewet, dan nyinyir! 
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Dia terlalu bodoh dan tak mengenal sifat 

manusia”(Xi You, 2014:413). 

Berlatar di tempat singgah Raja Naga Laut Timur, Wukong 

merasa kesal terhadap gurunya dan meninggalkannya sendirian. 

Setelah berada di tempat Raja Naga, Wukongpun menceritakan apa 

yang sebenarnya terjadi padanya. Mendengar cerita Wukong, Raja 

Naga kaget dan bingung. Jika Wukong sudah menjadi murid Tang 

Sanzang mengapa sekarang berada di sini. Wukong yang merasa kesal 

akhirnya menghina sifat gurunya sendiri di hadapan Raja Naga. 

Kalimat yang diucapkan Wukong termasuk makian dan  masuk ke 

dalam agresi verbal aktif langsung. 

16. “Guru ini benar-benar manusia tak berguna! 

Guru mengeluh ingin kuda, tapi juga 

melarangku pergi mencarinya! Apa kita harus 

menunggu sampai tua di sini?”, kata Wukong 

(Xi You, 2014:424). 

Kutipan di atas berlatar di sebuah sungai yang bernama Jurang 

Kesedihan dimana air sungai tersebut terlihat jernih sekali tertimpa 

sinar matahari. Kejadian di atas terjadi ketika kuda Tang Sanzang 

dimakan oleh seekor naga penghuni sungai tersebut. Saat Wukong 

hendak mengejar naga yang telah memakan kuda gurunya, Tang 

Sanzang justru menghentikan pergerakan Wukong. Merasa kesal 

dengan sifat gurunya, Wukong memaki gurunya seperti pada kutipan di 

atas dan terjadilah perang mulut antara keduanya. Kalimat yang 

diucapkan  masuk ke dalam agresi verbal aktif langsung. 

17. “Hei, belut pemakan lumpur, keluar kau! 

Kembalikan kudaku!”, seru Wukong (Xi You, 

2014:425). 
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Berlatar pada tempat yang sama seperti kutipan sebelumnya, 

pada saat itu Wukong sedang mencari kuda gurunya yang dimakan 

oleh naga penjaga sungai. Sesampainya di atas permukaan sungai, 

segera Wukong memaki siluman naga tersebut agar terpancing dan 

naik ke permukaan. Kalimat yang diucapkan oleh Wukong termasuk 

makian dan masuk ke dalam agresi verbal aktif langsung. 

18. “Eh, tua Bangka, jangan bicara sembarangan, ya! 

Kami orang suci, kenapa kau katakan aku 

pencuri kuda?” tegur wukong (Xi You, 

2014:441). 

Kutipan di atas berlatar di sebuah rumah warga yang Wukong 

dan Tang Sanzang tempati untuk singgah. Wukong mencari pelana 

untuk kuda gurunya yang sebelumnya adalah seekor siluman naga. Di 

sekitar rumah tersebut terdapat tambang jemuran milik tuan rumah. 

Tanpa meminta izin, Wukong mengambil tambang itu. Melihat 

kejadian tersebut, lantas tuan rumah menertawakan dan menuduh 

Wukong sebagai pencuri. Merasa kurang senang dengan teguran kasar 

tuan rumah. Wukong berbalik memakinya dengan sebutan tua bangka 

seperti pada kutipan di atas. Kalimat yang diucapkan Wukong masuk 

kedalam makian. Jadi hal ini masuk ke dalam agresi verbal aktif 

langsung. 

19. Ia lalu menjawab dengan kesal, “Kalau begitu, 

selamat tinggal, aku akan pergi saja!” sesudah 

memberi hormat, Wukong melompat ke udara 

“Guru, aku pergi!”(Xi You, 2014:409). 

Pada saat itu Wukong dan Tang Sanzang adu mulut mengenai 

begal yang telah Wukong bunuh. Teguran demi teguran yang keluar 

dari mulut Tang Sanzang membuat wajah Wukong merah padam. 
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Mendengar semua teguran yang diberikan gurunya, Wukong merasa 

kesal. Lantas pamit dan meninggalkan Tang Sanzang sendirian di 

hutan. Kutipan di atas menunjukkan bahwa Wukong sedang kesal dan 

kesal masuk ke dalam agresi verbal aktif langsung. 

 

 

b. Agresi Verbal Pasif Langsung 

Agresi verbal aktif tidak langsung atau biasa dikenal sebagai 

menolak bicara atau bungkam ditunjukkan dalam kutipan-kutipan dan 

dialog-dialog sebagai berikut. 

1. Namun, Raja Kera Tampan diam saja. Dia tidak 

menjawab pertanyaan itu (Xi You, 2014:22). 

Salah satu bentuk agresi verbal aktif tidak langsung adalah 

menolak bicara seperti perilaku Wukong pada kutipan di atas. Kutipan 

di atas berlatar di Gua Tirai Air tempat Wukong dan para pasukannya 

tinggal. Pada saat itu Wukong sedang mengadakan pesta besar bersama 

rakyatnya. Tetapi, Wukong justru memperlihatkan wajah muram. Salah 

satu seekor kera yang berusia lanjut menanyakan apa yang sedang 

terjadi pada rajanya. Mendengar pertanyaan dari salah satu rakyatnya, 

Wukong menolak bicara dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. 

Menolak bicara masuk ke dalam agresi verbal pasif langsung. 

2. Namun, Sun Wukong diam saja. Ia tak marah 

dimarahi kakak-kakaknya itu. Bahkan, 

kemarahan kakak-kakaknya dibalas dengan 

senyum manis (Xi You, 2014:46). 
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Kutipan di atas menjelaskan bahwa perilaku Wukong 

menunjukkan menolak bicara atau bungkam, tidak ada respon ketika 

kakak-kakak seperguruan memaki dan memarahinya. Pada saat itu 

Wukong sedang belajar tentang ilmu keabadian. Akan tetapi gurunya 

enggan memberi ilmu tersebut dan marah. Gurunya memukul Wukong 

dan pergi meninggalkannya dengan beberapa isyarat. Sangat jelas di 

sini Wukong menggambarkan perilaku agresi verbal pasif langsung 

yaitu menolak bicara. 

3. “Sudah! Sudah!” kata Wukong tetap jengkel. (Xi 

You, 2014:433). 

Kutipan di atas terjadi ketika Wukong bertemu dengan Dewi 

Guan Yin. Wukong kesal dan merasa dikelabui oleh Dewi Guan Yin 

karena sudah memberikan topi kepada Tang Sanzang yang saat itu 

sedang Wukong kenakan. Melihat kemarahan, Dewi Guan Yin 

tersenyum dan memarahi Wukong. Mendengar omelan Dewi Guan Yin, 

Wukong menolak bicara seperti pada kutipan di atas. Menolak bicara 

masuk ke dalam agresi verbal pasif langsung. 

c. Agresi Verbal Aktif Tidak Langsung 

Dalam novel Xi You Sun Wukong tidak menunjukkan perilaku 

agresi verbal aktif tidak langsung atau yang dikenal dengan menyebar 

fitnah atau adu domba. 

d. Agresi Verbal Pasif Tidak Langsung 

Sun Wukong tidak menunjukkan perilaku agresi verbal pasif  

tidak langsung berupa tidak memberi dukungan pada novel Xi You. 

4.2.3 Kontrol perilaku agresi 
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Agresi bukanlah suatu bentuk yang tidak dapat dihindari atau tidak 

dapat diubah. Dalam novel ini terdapat beberapa cara mengontrol perilaku 

agresi Wukong yang dilakukan dengan cara strategi hukuman, katarsis, dan 

kognitif. 

a. Strategi Hukuman 

Salah satu strategi pengurangan tindakan agresi yaitu dengan 

cara hukuman yang akan ditunjukkan dalam novel ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mendengar jawaban Wukong, sang guru jadi 

marah. Kemudian, ia mengambil mistar dan 

sambil menuding dengan alat itu, sang guru 

membentak Sun Wukong. (Xi You, 2014:45). 

 

Kutipan di atas terjadi saat Wukong sedang belajar ilmu kebal 

pada guru barunya yaitu Pu Ti Zhushi. Pada kutipan tersebut 

menjelaskan bahwa gurunya sedang kesal dan menghukum Wukong 

dengan menuding mistar ke arahnya lantaran tidak mau menerima ilmu. 

Setelah itu gurunya pergi meninggalkannya. Kutipan di atas adalah 

salah satu bentuk hukuman terhadap Wukong. 

2. “Eh, kenapa siluman monyet itu tak bersikap 

hormat terhadap Kaisar Langit? Kalau begitu, dia 

wajib dihukum!” kata para dewa. (Xi you, 

2014:100). 

 

Latar di atas terjadi di langit tempat kediaman para dewa. 

Wukong sengaja diundang untung pergi ke langit lantaran Kaisar 

Langit ingin bertemu dengannya. Namun, saat bertemu dengan Kaisar 

langit, Wukong justru bersikap angkuh, sombong, dan tak sopan 

terhadap Kaisar Langit. Para dewa yang menyaksikan hal itu langsung 

memberikan Wukong sebuah hukuman. 
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3. “Kalau begitu, angkat dia jadi penjaga kuda,” 

kata Kaisar Langit. (Xi You, 2014:101). 

 

Kutipan di atas sama seperti kutipan sebelumnya. Berlatar di 

langit tempat kediaman para dewa. Kutipan tersebut menceritakan 

bahwa sebelum diundang ke langit, Wukong membuat onar di bumi. 

Yaitu membuat onar di tempat Raja Naga Laut Timur dan di alam 

akhirat. Kaisar Langit menjadi cemas dan mengundang Wukong untuk 

pergi ke langit untuk menjadi pengurus kuda. Tanpa sepengetahuan 

Wukong, pekerjaan sebagai pengurus kuda adalah hukuman yang ia 

dapat karena sudah mengacau di bumi.  

4. Kaisar Langit sendiri pun kebingungan. Dengan 

nada suara putus asa, ia berkata, “sekarang 

dengan apa kita menghukumnya?”, (Xi You, 

2014:174). 

 

Kutipan di atas terjadi di langit. Saat itu Wukong sedang 

menjalani masa hukumannya setelah menentang Kaisar Langit. 

Sebelumnya, Wukong dihukum pancung dengan golok namun tak 

berdampak apapun terhadapnya. Kemudian berlanjut dengan hukuman 

dibakar oleh Dewa Api tetapi tidak terbakar sedikit pun. Walaupun 

Wukong telah menerima hukuman sebanyak 3 hukuman dari Kaisar 

Langit tidak berdampak sedikit pun kepadanya. Akhirnya Kaisar 

Langit meminta bantuan dari Buddha Rulai yang berada di tanah barat 

(india) untuk menghukumnya. 

5. “Jika Sun Wukong lapar, beri dia makan nasi dan 

minum cairan tembaga. Kelak jika hukuman 

Wukong akan berakhir, seseorang akan datang 

menolongnya,” kata Buddha Rulai. (Xi You 

2014:188). 
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Kutipan di atas terjadi di tempat Wukong dihukum oleh Buddha 

Rulai yaitu tepatnya di Gunung Lima Unsur.  Pada saat itu Kaisar 

Langit sudah mulai lelah dengan berbagai cara untuk menghukum 

Wukong. Sayangnya semua hukuman tersebut tidak berefek kepada 

Wukong karena kesaktiannya. Akhirnya Kaisar Langit meminta 

bantuan Buddha Rulai untuk menghukum Wukong. Wukong dihukum 

oleh Buddha Rulai dengan cara menindihkan Gunung Lima Unsur dan 

menempelkan sebuah jimat agar Wukong tidak dapat kabur kembali. 

6. “Benar, sekarang aku bisa mengendalikanmu. 

Apa sekarang kau mau mendengarkan nasihatku?” 

kata Tang Sanzang (Xi You, 2014:418). 

 

Kutipan di atas terjadi setelah Tang Sanzang bertemu dengan 

Dewi Guan Yin dan diberi sebuah topi, jubah, serta mantra oleh dewi 

Guan Yin untuk menaklukkan Wukong. Setelah semua barang 

pemberian Dewi Guan Yin dipakai oleh Wukong lantas Tang Sanzang 

memberikan hukuman kepadanya dengan membacakan mantra yang 

telah diajarkan oleh dewi Guan Yin. Seketika topi yang dipakai oleh 

Wukong menjepit kepalanya bagaikan sebuah tang dan Wukong 

menjerit kesakitan. 

b. Strategi Katarsis 

Strategi katarsis memberikan kesempatan kepada perilaku yang 

memiliki kecenderungan pemarah untuk berperilaku keras tetapi 

dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Katarsis merupakan 

metode yang dapat mengurangi perilaku agresi yang ditimbulkan oleh 

individu atau kelompok yang akan ditunjukkan dalam kutipan sebagai 

berikut. 
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1. “Kita boleh saja mengabulkan permintaannya 

menjadi Qi Tian da Sheng, tapi tanpa kedudukan 

dan gaji, juga dengan syarat dia tidak boleh 

tinggal di bumi. Dengan cara demikian, kita 

tentu bisa menenteramkan hatinya agar kelak 

tidak timbul keinginan-keinginannya yang lain 

yang macam-macam. Selain itu, langit dan bumi 

pun akan tenteram”, jawab Tai Bai Jinxing (Xi 

You, 2014:122). 

 

Kutipan di atas terjadi saat para dewa resah pada kelakuan 

nakal Sun Wukong. Salah satu dewa yang bernama Tai Bai Jin xing 

memberikan masukan kepada Kaisar Langit yang merasa cemas karena 

pasukan perangnya tidak dapat membawa Wukong ke langit. 

Mendengar masukan dari dewa Tai Bai Jin xing, Kaisar Langit pun 

setuju karena dianggap masuk akal dan bisa menenteramkan semuanya. 

Qi Tian Da Sheng merupakan sebuah simbol yang di mana dapat 

mengurangi seseorang berperilaku agresif.  

2. “Dewi Guan Yin berjanji padaku jika tugas-tugas 

itu sudah selesai, aku akan memperoleh pahala. 

Itu sebabnya siang malam aku menunggu 

kedatangan guru kemari dengan tak sabar. 

Sekarang guru sudah datang, kuharap guru mau 

menolongku. Aku berjanji bersedia jadi muridmu 

serta mengantarmu sampai ke barat.”, Kata 

Wukong (Xi You, 2014:393). 

 

Kutipan di atas terjadi saat pertama kali Wukong bertemu 

dengan gurunya yaitu Tang Sanzang. Pada saat itu Wukong masih 

menjalani hukuman yang diberikan oleh Buddha Rulai dengan ditindih 

oleh Gunung Lima Unsur. Wukong menceritakan masa lalunya dan 

telah lama menunggu seorang biksu utusan dari kerajaan Tang. 

Wukong ingin menebus segala dosanya yang dulu dengan menjadi 

murid Tang Sanzang. Dewi Guan Yin memberikan pahala di sini 
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melambangkan sebuah simbol untuk mengurangi perilaku agresi yang 

dilakukan oleh Wukong. 

c. Strategi Kognisi 

Salah satu cara yang efektif untuk mengontrol perilaku agresi 

adalah dengan cara strategi kognisi. Memaafkan pembuat masalah 

diharapkan mampu mengurangi intensitas perilaku agresi seseorang. 

Berikut adalah kutipan tentang strategi kognisi pada novel ini. 

1. “Jangan diambil hati, tadi aku cuma main-main 

kok!”, kata pemilik rumah sambil tertawa (Xi 

You, 2014:441). 

Kutipan di atas terjadi pada saat Wukong hendak mencari 

sebuah pelana untuk kuda gurunya. Pada saat menemukan sebuah 

pelana, Wukong mengambil tanpa meminta izin dari pemilik penala 

tersebut. Pemilik rumah langsung menuduh Wukong sebagai pencuri, 

namun Wukong langsung membalas dengan cacian dan makian kepada 

pemilik rumah. Akan tetapi pemilik rumah memaafkan kata-kata kasar 

yang diucapkan oleh Wukong seperti pada kutipan di atas. Perilaku 

pemilik rumah tersebut menjelaskan bahwa memaafkan 

seseorang/pelaku agresi yang dilakukan oleh Wukong dapat 

mengontrol perilaku agresi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5. 1 Kesimpulan 

Hasil analisis menunjukkan, bahwa tokoh utama Sun Wukong dalam 

Novel terjemahan Xi You menunjukkan bentuk perilaku agresi, dimana 

bentuk agresi adalah hasil dari teori psikologi sosial. Terdapat banyak sekali 

temuan mengenai bentuk agresi yang dilakukan oleh Sun Wukong serta cara 

mengontrol agresi di dalam novel ini. Sun Wukong melakukan perilaku agresi 

karena memiliki sifat serakah dan memandang rendah orang lain. Teori 

mengenai agresi sangat tepat dilakukan/digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar agresi yang dilakukan oleh Wukong terhadap sasaran 

agresinya.  

Dengan memakai teori bentuk agresi dan faktor-faktor apa yang dapat 

mengontrol perilaku agresi, hasil analisis menunjukkan bahwa tokoh utama 

Sun Wukong menunjukkan perilaku bentuk agresi dengan total jumlah data 

40 temuan, yang terdiri dari agresi fisik aktif langsung 9 temuan, agresi fisik 

pasif langsung 2 temuan, agresi fisik aktif tidak langsung 2 temuan, agresi 

fisik pasif tidak langsung 4 temuan, agresi verbal aktif langsung 19 temuan, 

agresi verbal pasif langsung 4 temuan. Serta temuan mengenai kontrol 

terhadap perilaku agresi berjumlah  8 temuan yakni, hukuman 6 temuan,  

katarsis 2 temuan, dan kognisi 1 temuan. 
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5. 2 Saran 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti sebuah novel diharapkan 

penelitian ini mampu menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

Penelitian ini menggunakan tinjauan psikologi sosial, namun hanya mengenai 

perilaku agresi. Masih banyak bab-bab di dalam psikologi sosial yang dapat 

digunakan sebagai bahan toeri untuk melakukan penelitian Novel Xi You. 

Tinjauan psikologi sastra juga dapat digunakan untuk meneliti novel ini. Novel 

ini belum sampai cerita akhir hanya perkenalan kepada pembaca dari asal mula 

Sun Wukong lahir sampai bertemu dengan gurunya yaitu Tang Sanzang. 

Diharapkan peneliti selanjutnya yang meneliti mengenai novel yang sama yaitu 

Xi You  dapat meneliti bab selanjutnya mengenai perjalanan ke barat bersama 

Tang Sanzang. 
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