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Penelitian ini mengambil topik novel karya Andrea Hirata yang berjudul 
Sang Pemimpi. Novel ini berbicara tentang lantunan kisah kehidupan yang 
memesona dan kepercayaan akan tenaga cinta, percaya pada kekuatan mimpi dan 
pengorbanan, lebih dari itu, serta percaya kepada Tuhan. Perjalanan kehidupan 
Ikal membuat penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang watak dan perilaku 
tokoh Ikal. Penulis juga menganalisis perkembangan kejiwaan tokoh Ikal dalam 
pembentukan watak dan perilakunya. Pembentukan watak dan perilaku Ikal 
dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman hidupnya, baik pengalamannya sebagai 
pribadi maupun pengalamannya sebagai manusia pada umumnya. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah watak 
dan perilaku tokoh utama novel Sang Pemimpi berdasarkan teori psikoanalisa Carl 
Gustav Jung, dan (2) faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi watak dan 
perilaku tokoh utama novel Sang Pemimpi. Berkaitan dengan masalah tersebut, 
penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi tipe watak dan perilaku tokoh utama 
novel dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi watak dan perilaku 
tokoh utama novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. 

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis 
deskriptif dengan pendekatan psikologi sastra. Analisis deskriptif digunakan 
untuk mendapatkan deskripsi tokoh utama yang ada dalam novel Sang Pemimpi. 
Berdasarkan penokohan tersebut, maka penulis dapat menangkap tipe watak dan 
perilaku tokoh utama yang kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatan 
psikologi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut teori psikoanalisa Carl 
Gustav Jung, kepribadian meliputi dua alam yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. 
Watak dan perilaku tokoh utama novel Sang Pemimpi berdasarkan kesadaran 
yaitu dipandang dari fungsi jiwa, watak dan perilaku Ikal adalah bertipe perasa 
yaitu yakin membuat keputusan, peduli terhadap orang lain, punya tekad yang 
kuat, dan cerdas. Sedangkan dipandang dari sikap jiwa, Ikal mempunyai watak 
dan perilaku ekstrovert yaitu mengagumi orang lain, pekerja keras, dan gugup. 

Berdasarkan ketidaksadarannya, Ikal mempunyai tipe kepribadian pemikir 
dan intuitif. Berdasarkan tipe introvert dan ekstrovert watak dan perilaku Ikal 
adalah bertipe perasa introvert. Kesadaran Ikal bertipe perasa bersifat ektrovert 
sedangkan ketidaksadarannya bertipe pemikir yaitu rasa ingin tahu dan tak sabar 
bersifat ekstrovert. 



 

Sedangkan fungsi pembantunya, pengindra yang berada di kesadaran dan 
fungsi intuitif yaitu perasa dan optimis berada di ketidaksadarannya. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, saran yang diberikan adalah penelitian 
ini hendaknya dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian yang 
berhubungan dengan psikologi sastra khususnya penelitian yang menggunakan 
teori psikoanalisa Carl Gustav jung. Penelitian tentang novel ini hendaknya juga 
dikembangkan lebih lanjut selain menggunakan teori kepribadian, karena novel 
Sang Pemimpi merupakan novel yang kaya akan tema kehidupan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Karya sastra adalah ungkapan atau hasil kreatifitas pengarang yang 

menggunakan media bahasa dan diabadikan untuk kepentingan estetis. Di 

dalam karya sastra dapat ternuansakan suasana kejiwaan pengarang baik 

secara pikir maupun suasana rasa yang ditangkap dari gejala kejiwaan orang 

lain. Seorang pengarang tidak hanya ingin mengekspresikan pengalaman 

jiwanya, melainkan secara emplisit ia juga mendorong, mempengaruhi 

pembaca agar ikut memahami, menghayati dan menyadari masalah serta ide 

yang diungkapkan dalam karyanya lewat tokoh yang mereka hadirkan. 

Karya sastra erat kaitannya dengan kehidupan. Karya sastra merupakan 

buah pemikiran atau pengekspresian dari seorang pengarang. Antara seorang 

pengarang dengan pengarang yang lain dalam menampilkan karyanya 

berbeda, sebab mereka mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Meskipun 

terdapat perbedaan diantara pengarang yang satu dengan yang lain tetapi 

permasalahan yang dibahas hampir sama, yaitu berbicara tentang kehidupan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Wellek dan Warren (1993: 135) yang 

mengatakan bahwa sastra menyajikan kehidupan yang sebagian besar terdiri 

dari kenyataan sosial, walaupun karya sastra juga meniru alam dan dunia 

subjektif manusia. 
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Sastra mengandung fenomena-fenomena kejiwaan yang tampak lewat 

perilaku tokoh. Perilaku tersebut akan mengarahkan pada suatu karakter tokoh 

yang dibentuk oleh pengarang dalam menyampaikan ide cerita. Kemampuan 

pengarang mendeskripsi karakter tokoh cerita yang diciptakan sesuai dengan 

tuntutan cerita dapat pula dipakai sebagai indikator kekuatan sebuah cerita 

fiksi. Karya sastra merupakan ungkapan pribadi pengarang yang berupa 

pengalaman, pikiran, perasaan, dan ide yang dituangkan dengan menggunakan 

bahasa sebagai medianya. Namun demikian, karya sastra bukanlah sebuah 

potret kehidupan semata. Suatu karya sastra diciptakan oleh pengarang bukan 

semata-mata untuk memberikan hiburan kepada peminatnya tetapi sekaligus 

berusaha menyampaikan nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat bagi pembaca 

karya sastra tersebut. 

Pengarang adalah seorang manusia yang memiliki kepekaan jiwa yang 

sangat tinggi sehingga mampu menangkap batin manusia yang paling dalam. 

Untuk menilai kepribadian atau karakter tokoh dapat dilihat dari apa yang 

dikatakan dan apa yang dilakukan (Abrams dalam Fananie, 2002: 87). 

Identifikasi tersebut adalah didasarkan pada konsistensi, dalam artian 

konsistensi sikap, moralitas, perilaku, dan pemikiran memecahkan, 

memandang, dan bersikap dalam menghadapi setiap peristiwa. Dengan bahasa 

yang agak berbeda, David Daiches (Fananie, 2002: 87) menyebutkan bahwa 

kepribadian tokoh cerita fiksi dapat muncul dari sejumlah peristiwa dan 

bagaimana reaksi tokoh tersebut pada peristiwa yang dihadapinya. Dengan 
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demikian, karya sastra dapat didekati dengan menggunakan pendekatan 

psikologi. 

Psikologi atau psikoanalisis dapat mengklasifikasi pengarang berdasar 

tipe psikologi dan tipe fisiologisnya. Psikoanalisis dapat pula menguraikan 

kelainan jiwa bahkan alam bawah sadarnya. Bukti-bukti itu diambil dari 

dokumen di luar karya sastra atau dari karya sastra itu sendiri. Untuk 

menginterpretasi karya sastra sebagai bukti psikologis, psikolog perlu 

mencocokkannya dengan dokumen-dokumen di luar karya sastra. 

Psikoanalisis dapat digunakan untuk menilai karya sastra karena 

psikologi dapat menjelaskan proses kreatif. Misalnya, kebiasaan pengarang 

merevisi dan menulis kembali karyanya. Yang lebih bermanfaat dalam 

psikoanalisis adalah studi mengenai perbaikan naskah, dan koreksi. Hal itu, 

berguna karena jika dipakai dengan tepat dapat membantu kita melihat 

keretakan (fissure), ketidakteraturan, perubahan, dan distorsi yang sangat 

penting dalam suatu karya sastra. Psikoanalisis dalam karya sastra berguna 

untuk menganalisis secara psikologis tokoh-tokoh dalam drama dan novel. 

Terkadang pengarang secara tidak sadar maupun secara sadar dapat 

memasukkan teori psikologi yang dianutnya. Psikoanalisis juga dapat 

menganalisis jiwa pengarang lewat karya sastranya. 

Apabila pembaca ingin memahami sifat manusia dapat melalui tokoh 

dan penokohan yang terdapat dalam cerita dengan menggunakan pendekatan 

psikologi. Pendekatan psikologi dapat mengungkapkan berbagai macam watak 

tokoh, sikap, dan kepribadian tokoh. Oleh karena itu tokoh dan penokohan 
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merupakan unsur yang tidak dapat ditiadakan. Melalui penokohan cerita 

menjadi lebih nyata dalam pikiran pembaca dan pembaca dapat dengan jelas 

menangkap wujud manusia yang sedang diceritakan oleh pengarang. Asal usul 

dan penciptaan karya sastra dijadikan pegangan dalam penilaian karya sastra 

itu sendiri. Jadi psikoanalisis adalah studi tipe dan hukum-hukum psikologi 

yang diterapkan pada karya sastra. 

Dipilihnya novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata karena novel ini 

mempunyai kaitannya dengan psikologi. Tokoh dihadapkan pada konflik 

psikologis yang dipengaruhi oleh watak dan perilaku tokoh utamanya. Sebuah 

bayangan atau mimpi tentang masa depan membayang-bayangi kehidupan 

mereka. Dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata diceritakan bahwa 

manusia harus berkerja keras dalam mewujudkan impian atau cita-citanya. 

Konflik psikologis dapat dialami oleh semua orang tanpa melihat status 

sosialnya. 

Andrea Hirata adalah seorang pengarang yang muncul dengan tetralogi 

(empat kumpulan) novel. Novel Laskar Pelangi menceritakan tentang 

kehidupan sekelompok anak pribumi di Belitong yang sangat bersemangat 

mengejar cita-cita. Dalam sebuah sekolah Muhammadiyah, yang merupakan 

sekolah termiskin di Belitong, Ikal dan teman-temannya mencoba merangkai 

mimpi-mimpinya. Mereka juga mencoba bersaing dengan sekolah lain yang 

secara kualitas jauh lebih unggul. 

Novel Sang Pemimpi bercerita tentang perjalanan Ikal, Arai, dan 

Jimbron dalam menjalani hidup di tengah-tengah kemiskinan. Bekerja keras, 
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tak mudah putus asa, dan selalu yakin akan mimpi itu ada dan mampu 

terwujud dengan usaha yang keras dan optimis. Perkembangan kepribadian 

Ikal dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman hidupnya, baik pengalaman 

sebagai pribadi maupun pengalaman sebagai manusia pada umumnya. 

Sekelompok anak-anak miskin di kawasan Belitong, bekerja sebagai kuli 

paling kasar di pelabuhan Belitong yakni kuli ngambat, agar tetap bisa 

sekolah. Ikal termotivasi oleh mimpi-mimpi dan bekerja keras untuk 

mewujudkannya. Menabung sereceh demi receh hasil dari pekerjaan mereka 

ke dalam celengan demi mewujudkan cita-cita bersekolah ke Perancis. Sampai 

pada akhirnya Ikal dan Arai mampu mewujudkan mimipi-mimpi itu menjadi 

sebuah kenyataan yang sangat membahagiakan. 

Novel Edensor bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang terjadi 

dalam kehidupan Ikal. Novel ini juga bercerita tentang arti keberanian 

bermimpi, kekuatan cinta, pencarian jati diri, dan penaklukan-penaklukan 

yang gagah berani dalam menjalani kehidupan yang keras. 

Novel yang terakhir dalam tetralogi Laskar Pelangi berjudul 

Maryamah Karpov bercerita tentang kehidupan seorang wanita yang hidup 

dalam dunia yang menyudutkannya, membuatnya memasrahkan nasib kepada 

Tuhan dan hidupnya. 

Sebagai perbandingan saja, dari segi penuturan, antara buku pertama 

dan kedua tidak terlihat berbeda, Andrea tampaknya masih konsisten 

menyuguhkan kisah-kisah kehidupan yang memesona yang dirangkai dengan 

kalimat-kalimat yang menyihir pembacanya sehingga pembaca dibawa 
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berkelana menerobos sudut-sudut kehidupan anak-anak kampung Melayu 

yang polos, sederhana namun memiliki kekuatan terhadap cinta, persahabatan, 

pengorbanan, dan tekad yang keras untuk mewujudkan mimpi mereka. Tiap-

tiap kisah yang dituturkan baik yang penuh dengan kelucuan, keharuan, 

tragedi, dan lain-lain diungkap dengan teknik bercerita yang memukau.  

Secara keseluruhan buku ini tidak kalah menarik dengan Laskar 

Pelangi, Andrea nampaknya masih ‘bermain’ dalam pola yang sama dengan 

buku pertamanya, beragam kisah yang pernah dialaminya ditulis dalam 

masing-masing bab dan dikumpulkan menjadi satu buku, mirip kumpulan 

cerpen namun memiliki benang merah yang kuat. Sang Pemimpi adalah sekuel 

dari Laskar Pelangi dan merupakan buku kedua dari apa yang disebutnya 

sebagai tetralogi Laskar Pelangi. Dalam bukunya, Andrea tetap mengisahkan 

budaya orang Melayu dan Tionghoa pedalaman di Belitong yang akan 

menjadi platform untuk mendefinisi tetralogi Laskar Pelangi 

Penelitian ini mencoba meneliti watak dan perilaku Ikal yang mencoba 

merubah nasib dan meraih cita-citanya. Penelitian ini juga mencoba meneliti 

faktor-faktor yang mempengaruhi watak dan perilaku tokoh dari pengalaman 

masa lalunya, baik pribadi maupun pengalaman kehidupannya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah watak dan perilaku tokoh utama dalam novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata? 
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2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi watak dan perilaku tokoh 

utama dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mendeskripsi watak dan perilaku tokoh utama dalam novel Sang Pemimpi 

karya Andrea Hirata. 

2. Mendeskripsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi watak dan 

perilaku tokoh utama dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermafaat, baik secara 

teoretis maupun secara praktis. Manfaat secara teoretis yaitu dapat menjadi 

masukan yang bermakna bagi perkembangan ilmu sastra, terutama yang 

berhubungan dengan watak dan penokohan tokoh utama. Secara praktis dapat 

masukan bagi penikmat sastra, penelitian ini diharapkan dapat mendorong 

para pembaca agar lebih dalam memahami karya sastra secara keseluruhan. 

Dan kemudian hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman 

ataupun perbandingan bagi penelitian berikutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

Sasaran penelitian ini adalah watak dan perilaku tokoh utama novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata. Penelitian ini memaparkan teori psikologi sastra, 

teori psikoanalisa Carl Gustav Jung, dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepribadian manusia. Psikologi dipaparkan di dalam pembicaraan yang berkaitan 

dengan unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional yang terkandung dalam suatu 

karya sastra. Teori psikoanalisis Carl Gustav Jung digunakan sebagai teori dasar 

penelitian ini dalam menemukan tipe kepribadian tokoh utama novel dan faktor-

faktor yang mempengaruhi kepribadian tokoh utama. 

 
2.1 Psikologi Sastra 

Pada hakikatnya sastra adalah hasil kreatifitas pengarang yang 

menggunakan media bahasa yang diabadikan untuk kepentingan estetis. Yang 

berarti, di dalamnya ternuansakan suasana kejiwaan pengarang, baik suasana pikir 

maupun suasana rasa yang ditangkap dari gejala kejiwaan orang lain (Roekhan 

dalam Aminuddin, 1995: 91). 

Telaah mengenai aspek psikologis dalam karya sastra berarti mengenai 

psikologi sastra. Psikologi sastra adalah kajian yang memandang karya sebagai 

kreativitas kejiwaan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Roekhan bahwa karya 

sastra itu lahir dari pengekspresian endapan pengalaman yang telah lama ada 

dalam jiwa dan telah mengalami pengolahan jiwa secara mendalam melalui proses 

berimajinasi (Aminuddin, 1995: 91). 



 

 

9

Sastra menyajikan ungkapan kejiwaan manusia dalam bentuk seni, 

sedangkan psikologi mempelajari proses-proses kejiwaan manusia. Sastra lahir 

dari ekspresi pengalaman yang telah mengalami proses konsep kemudian diolah 

dengan suasana batinnya sendiri, dituangkan ke dalam karya sastra yang 

terproyeksi lewat ciri-ciri para tokohnya. 

Jatman (dalam Endraswara, 2004: 97) berpendapat bahwa karya sastra dan 

psikologi memiliki pertautan yang erat, secara tak langsung dan fungsional. 

Pertautan tak langsung karena antara baik sastra maupun psikologi memiliki objek 

yang sama yaitu kehidupan manusia, memiliki hubungan fungsional karena sama-

sama mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. Yang membedakan adalah, jika 

dalam psikologi gejala tersebut riil, sedangkan dalam sastra bersifat imajinatif. 

Kehadiran manusia dalam sastra sulit dibantah. Meskipun dalam sastra 

mengemukakan tokoh batu, hewan, angin, dan seterusnya, sebenarnya manusia 

dijadikan penggeraknya. Manusia secara psikologis adalah mini dunia. Oleh sebab 

itu, mempelajari manusia dalam sastra sama halnya mengitari dunia. Wajah dunia, 

baik mikrokosmos maupun makrokosmos, selalu ada dalam sastra. Maka, para 

peneliti psikologis akan tertarik pada wajah dunia ini. Wajah dunia ini memang 

bisa dilihat dengan berbagai kacamata keilmuan sastra, namun secara psikologis 

dipandang lebih menukik pada esensi manusia itu sendiri (Endraswara, 2008: 10). 

Psikologi sastra tidak bermaksud untuk memecahkan masalah-masalah 

psikologis praktis. Secara definitif, tujuan psikologi sastra adalah memahami 

aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya. Meskipun demikian, 

bukan berarti bahwa analisis psikologi sastra sama sekali terlepas dengan 
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kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan hakikatnya, karya sastra memberikan 

pemahaman terhadap masyarakat secara tidak langsung. Melalui pemahaman 

terhadap tokoh-tokohnya, misalnya, masyarakat dapat memahami perubahan, 

kontradiksi dan penyimpangan-penyimpangan lain yang terjadi dalam masyarakat. 

 
2.2 Teori Psikologi 

Ditinjau dari asal katanya, psikologi berasal dari kata “psyche” yang 

berarti jiwa dan “logos” yang berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi berarti ilmu 

jiwa yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Keadaan jiwa seseorang 

melatarbelakangi timbulnya hampir seluruh tingkah laku (Dirgagunarsa, 1987:90). 

Adapun menurut Sarwono (1984:17), psikologi adalah ilmu yang mempelajari 

tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Dengan demikian, 

objek material dalam psikologi adalah tingkah laku. 

Psikologi mempelajari tingkah laku dan kehidupan psikis manusia. Setelah 

selama berabad-abad menjadi bagian yang tak terpisahkan dari ilmu filsafat, 

akhirnya psikologi yang kemudian dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan alam, 

dapat menjadi suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. 

2.2.1 Pengertian Watak dalam Psikologi 

Watak menurut Gazali (1958: 155) adalah keadaan jiwa yang menurut 

seseorang tetap berkelakuan dengan sesuatu cara tertentu. Sedangkan Kartono 

(1967: 64) menyatakan bahwa watak adalah kepribadian yang ditinjau dari titik 

moral etis yang biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap, 

misalnya kejujuran seseorang. Akan tetapi, watak itu dapat berubah karena 
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pengaruh-pengaruh keadaan tertentu, kadang-kadang usia yang agak lanjut 

(Budihardjo: 59). 

2.2.2 Pengertian Tingkah Laku atau Perilaku 

Pada teori tingkah laku ada istilah perilaku dan tingkah laku itu sendiri. 

Kedua istilah ini mempunyai kaitan makna. Hal ini disebabkan oleh kata tingkah 

laku merupakan gabungan dari kata tingkah yang berarti ulah dan laku yang 

mempunyai arti perbuatan manusia. Sedangkan kata perilaku berarti tanggapan 

atau reaksi individu terhadap rangsangan (KBBI, 1995). Kata perilaku juga 

diartikan menjadi keadaan jiwa manusia yang melatarbelakangi hampir seluruh 

tingkah laku manusia (Dirgagunarsa, 1978). Menurut Patty dkk, (1982: 72) 

perilaku atau tingkah laku manusia adalah respon individu terhadap beberapa jenis 

perangsang. Perangsang ini berupa stimulus dari lingkungan (masyarakat sekitar), 

sebagai akibat dari hubungan (pergaulan atau kontak) antar manusia (individu). 

Perilaku (behavior) dalam psikologi dipandang sebagai reaksi yang dapat bersifat 

sederhana maupun kompleks (Azwar, 1988: 6). 

 
2.3 Teori Psikoanalisa Carl Gustav Jung 

Psikologi secara harfiah berarti ilmu yang mempelajari tentang gejala-

gejala kejiwaan. Pada perkembangannya dalam sejarah arti psikologi menjadi 

ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Ini disebabkan karena jiwa yang 

mengandung arti yang abstrak itu sukar dipelajari secara objektif. Kecuali itu 

keadaan jiwa seseorang melatarbelakangi timbulnya hampir seluruh tingkah laku 

(Dirgagunarsa 1978:9). 
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Mempelajari psikologi erat kaitannya dengan kejiwaan. Hal ini berarti ada 

usaha untuk mengenal manusia, untuk memahami, menguraikan dan 

menggambarkan tingkah laku, kepribadian manusia beserta aspek-aspeknya. 

Sehingga setiap manusia secara individu mempunyai kepribadian yang berbeda-

beda bila ditinjau dari berbagai aspek-aspek kepribadian atau personality traits. 

Hal ini membedakan individu satu dengan individu yang lainnya bersifat unik dan 

individual dari orang tersebut. 

Carl Gustav Jung (1875-1961) adalah murid Freud yang terkenal dengan 

pahamnya yaitu Analytical Psichology (Psikologi analitis). Teori Jung dibedakan 

dengan teori psikoanalisa Freud pada penekanannya yang lebih kuat pada tujuan 

tingkah laku (teleologi). 

Garis besar dari teori Jung adalah bahwa kepribadian seseorang terdiri atas 

dua alam yaitu alam kesadaran dan alam ketidaksadaran. Kepribadian sangat 

dipengaruhi oleh alam ketidaksadaran. Menurut Jung ketidaksadaran dibagi 

menjadi dua yaitu ketidaksadaran pribadi (personal unconsciousness) dan 

ketidaksadaran kolektif (collective unconsciousness). Isi ketidaksadaran pribadi 

diperoleh melalui hal-hal yang diperoleh individu selama hidupnya sedangkan isi 

dari ketidaksadaran kolektif diperoleh selama pertumbuhan jiwa keseluruhannya, 

seluruh jiwa manusia melalui sensasi. Ketidaksadaran kolektif ini merupakan 

warisan kejiwaan yang besar dari perkembangan kemanusiaan yang terlahir 

kembali dalam struktur tiap individu (Budiningsih 2002:14). 

Antara kesadaran dan ketidaksadaran menurut Jung sama pentingnya 

dalam menentukan perilaku seseorang. Kehidupan alam kesadaran dan alam 
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ketidaksadaran sangat berlawanan. Misalnya jika seseorang yang kesadarannya 

bertipe pemikir maka ketidaksadarannya bertipe perasa. Orang yang kesadarannya 

ekstrovert maka ketidaksadarannya introvert, dan begitu selanjutnya (Suryabrata, 

2002:163). 

2.  3. 1 Struktur Kepribadian 

Suryabrata (2002:156-157) mengatakan bahwa Jung berbicara tentang 

psyche (kepribadian). Adapun yang dimaksud psyche adalah totalitas segala 

peristiwa psikis baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Jadi, jiwa 

manusia terdiri dari dua alam, yaitu : 

1. Kesadaran (alam sadar) 

2. Ketidaksadaran (alam tak sadar) 

Keduanya saling mengisi dan berhubungan secara kompensatoris. Fungsi 

dari kesadaran yaitu untuk penyesuaian terhadap dunia luar, sedangkan 

ketidaksadaran yaitu penyesuaian terhadap dunia dalam. Batas antara kedua alam 

ini tidak tetap, tetapi dapat berubah-ubah, artinya luas daerah kesadaran atau 

ketidaksadaran itu dapat bertambah atau berkurang (Suryabrata, 2002:157). 

2. 3. 1. 1 Struktur Kesadaran 

Pusat dari kesadaran adalah ego yang terdiri dari ingatan, pikiran, dan 

perasaan. Ego inilah yang memungkinkan diri dengan lingkungannya (Sarwono, 

1987:170). Kesadaran mempunyai dua komponen pokok yaitu fungsi jiwa dan 

sikap jiwa, yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi 

manusia dalam dunianya. 
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1. Fungsi jiwa 

Fungsi jiwa adalah suatu aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak 

berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung membedakan empat pokok 

fungsi jiwa yaitu dua rasional terdiri dari pikiran dan perasaan, sedangkan dua 

irasional terdiri dari pengindraan dan intuisi. 

Fungsi rasional bekerja dengan penilaian: pikiran, menilai atas dasar benar 

dan salah, sedangkan perasaan menilai atas dasar menyenangkan dan tidak 

menyenangkan. Kedua fungsi irasional dalam fungsinya tidak memberikan 

penilaian, melainkan hanya semata-mata mendapat pengamatan dengan sadar-

indriah, sedang intuisi mendapat pengamatan secara tak sadar-naluriah. 

Pada dasarnya tiap manusia memiliki keempat fungsi tersebut, tetapi 

biasanya hanya salah satu fungsi saja yang paling berkembang (dominan). Fungsi 

yang paling berkembang itu merupakan fungsi superior dan menentukan tipe 

orangnya: ada tipe pemikir, tipe perasa, tipe pengindra, dan tipe intuitif. 

Berdasarkan fungsi jiwa, manusia dapat dibedakan menjadi empat tipe 

kepribadian: 

1. Kepribadian yang rasional (rational type) pemikir yaitu orang yang banyak 

mempergunakan akalnya dalam melakukan sesuatu. 

2. Kepribadian intuitif yaitu kepribadian yang sangat dipengaruhi oleh firasat 

atau perasaan kira-kira. Orang dengan kepribadian ini bersifat spontan. 

3. Kepribadian emosional atau pengindra terdapat pada orang-orang yang sangat 

dikuasai oleh emosinya, cepat menjadi sedih atau cepat menjadi gembira, 

menilai segala sesuatu berdasarkan suka atau tidak suka. 
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4. Kepribadian sensitif atau perasa yaitu kepribadian yang dipengaruhi terutama 

oleh pancaindera (sensation). 

Jika sesuatu fungsi superior, yaitu menguasai kehidupan alam sadar, maka 

fungsi pasangannya menjadi fungsi inferior, yaitu ada dalam ketidaksadaran, 

sedangkan kedua fungsi yang lain menjadi fungsi bantu sebagian terletak dalam 

alam sadar dan sebagian lagi dalam alam tak sadar (Suryabrata, 2002:158-161). 

 
2. Sikap Jiwa 

Yang dimaksud sikap jiwa ialah arah energi psikis umum atau libido yang 

menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Arah aktivitas 

energi psikis itu dapat ke luar maupun ke dalam, dan demikian pula arah orientasi 

manusia terhadap dunianya, dapat ke luar ataupun ke dalam. 

Tiap orang mengadakan orientasi terhadap dunia sekitarnya, namun dalam 

caranya mengadakan orientasi itu orang yang satu berbeda dari yang lainnya. 

Misalnya ada orang yang lekas menutup dirinya atau menutup jendela kalau 

dirasanya hawa dingin, tetapi ada yang acuh tak acuh saja, ada orang yang lekas 

mengagumi orang-orang yang baru mulai naik bintangnya karena kebanyakan 

orang menyanjungnya, tetapi sebaliknya ada yang karena ia berpendapat bahwa 

tidak semua yang dikagumi oleh orang banyak itu memang pantas dikagumi. 

Apabila orientasi terhadap segala sesuatu itu sedemikian rupa sehingga putusan-

putusan dan tindakan-tindakannya kebanyakan dan terutama tidak dikuasai oleh 

pendapat-pendapat subjektifnya, maka individu yang demikian itu dikatakan 

mempunyai orientasi ekstrovert. Dan apabila orientasi ekstrovert ini menjadi 

kebiasaan, maka individu yang bersangkutan mempunyai tipe ekstrovert. 
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Jadi berdasarkan atas sikap jiwanya manusia dapat digolongkan menjadi 

dua kepribadian, yaitu : (1). Manusia-manusia bertipe ekstrovert. Orang yang 

ekstrovert terutama dipengaruhi oleh dunia objektif, yaitu dunia di luar dirinya. 

Orientasinya terutama tertuju keluar: pikiran, perasaan, serta tindakannya 

terutama oleh lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan non-

sosial. Dia bersikap positif terhadap masyarakatnya: hatinya terbuka, mudah 

bergaul, hubungan dengan orang lain lancar. Bahaya bagi tipe ekstrovert ini ialah 

apabila ikatan kepada dunia objektif, ia kehilangan dirinya atau asing terhadap 

dunia subjektifnya sendiri. (2). Manusia-manusia bertipe introvert : Orang yang 

introvert terutama dipengaruhi oleh dunia subjektifnya, yaitu dunia di dalam 

dirinya sendiri. Orientasinya terutama tertuju ke dalam: pikiran, perasaan, serta 

tindakan-tindakannya yang ditentukan oleh faktor-faktor subjektif. 

Penyesuaiannya dengan dunia luar kurang baik: jiwanya tertutup, sukar bergaul, 

sukar berhubungan dengan orang lain, kurang dapat menarik hati orang lain. 

Penyesuaian dengan batinnya sendiri baik. Bahaya tipe introvert ini ialah kalau 

jarak dengan dunia objektif terlalu jauh, sehingga orang lepas dari dunia 

obyektifnya. 

Berdasarkan tipe ekstrovert dan introvert, Jung membagi lagi tipe 

kepribadian menjadi delapan tipe yaitu empat tipe ekstrovert dan empat tipe 

introvert (Suryabrata, 2002:161-163). Orang yang kesadarannya bertipe pemikir 

maka ketidaksadarannya bertipe perasa. Orang yang kesadarannya ekstrovert 

maka ketidaksadarannya bersifat introvert dan begitu sebaliknya.  
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2. 3. 1. 2 Struktur Ketidaksadaran 

Ketidaksadaran mempunyai dua komponen, yaitu (1) ketidaksadaran 

pribadi dan (2) ketidaksadaran kolektif. 

 
1. Ketidaksadaran Pribadi 

Ketidaksadaran pribadi berisikan hal-hal yang diperoleh individu selama 

hidupnya. Ini meliputi hal-hal yang terdesak atau tertekan dalam hal-hal yang 

terlupakan. Ketidaksadaran pribadi terdiri dari pengalaman-pengalaman pribadi, 

harapan-harapan, dan dorongan-dorongan yang pernah disadari tetapi tidak 

dikehendaki oleh ego sehingga terpaksa di dorong masuk ke ketidaksadaran 

(Sarwono, 1987:170). Pada saat-saat tertentu, ketidaksadaran pribadi ini bisa 

muncul kembali ke kesadaran dan mempengaruhi tingkah laku. 

Ketidaksadaran pribadi ini juga meliputi alam prasadar dan bawah sadar. 

Prasadar adalah perbatasan antara ketidaksadaran pribadi dan kesadaran, berisi 

hal-hal yang siap masuk ke kesadaran. Sedangkan bawah sadar berisi kejadian-

kejadian psikis yang terletak pada daerah perbatasan antara ketidaksadaran pribadi 

dan ketidaksadaran kolektif (Suryabrata, 2002:166). 

 
2. Ketidaksadaran Kolektif 

Ketidaksadaran kolektif adalah sistem yang paling berpengaruh terhadap 

kepribadian dan bekerja sepenuhnya di luar kesadaran orang yang bersangkutan. 

Sistem ini merupakan pembawaan rasial yang mendasari kepribadian dan 

merupakan kumpulan pengalaman-pengalaman dari generasi-generasi terdahulu, 
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bahkan dari nenek moyang manusia waktu masih berupa hewan (Sarwono, 

1987:170). 

Jung merumuskan ketidaksadaran kolektif sebagai suatu warisan kejiwaan 

yang besar dari perkembangan kemanusiaan, yang terlahir kembali dalam struktur 

tiap-tiap individu, dan membandingkannya dengan apa yang disebut oleh Levy 

Bruhl tanggapan mistik kolektif (representations collective) orang-orang primitif 

(Suryabrata 2002:167). 

Menifestasi dari ketidaksadaran kolektif ini berupa symptom dan komplek, 

mimpi, fantasi, khayalan, dan archetypus. 

2.1 Symptom dan Kompleks 

Symptom dan Kompleks merupakan gejala-gejala yang masih dapat 

disadari. Symptom adalah “gejala dorongan” daripada jalannya energi normal, 

yang dapat berbentuk symptom kejasmanian maupun kejiwaan. Symptom adalah 

tanda bahaya yang memberitahu bahwa ada sesuatu dalam kesadaran yang kurang, 

dan karenanya perlu perluasan ke alam tak sadar. 

Kompleks-kompleks adalah bagian kejiwaan kepribadian yang telah 

terpecah dan lepas dari penilikan (kontrol) kesadaran dan kemudian mempunyai 

kehidupan sendiri dalam kegelapan dan ketidaksadaran, yang selalu dapat 

menghambat atau memajukan prestasi-prestasi kesadaran. Kompleks terdiri dari 

unsur inti, yang umumnya tak disadari dan bersifat otonom, serta sejumlah 

asosiasi-asosiasi yang terbentuk atas dasar inti tersebut: asosiasi tergantung 

kepada disposisi individu beserta pengalaman-pengalamannya. Kompleks bisa 

saja mengganggu keseimbangan jiwa namun juga dapat menjadi perangsang agar 
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lebih giat dalam berusaha untuk sukses. Kompleks merupakan pengalaman 

traumatis, misalnya ketidakmungkinan yang semu untuk menerima keadaan diri 

sendiri dalam keseluruhannya. 

2.2 Mimpi, fantasi, dan khayalan 

Mimpi sering timbul dari kompleks dan merupakan “pesan rahasia dari 

sang malam”. Mimpi mempunyai hukum sendiri dan bahasa sendiri: bahasanya 

bersifat lambang dan untuk memahaminya perlu ditafsirkan. 

Mimpi menurut Jung mempunyai fungsi kontruktif, yaitu 

mengkompensasikan keberat-sebelahan dari konflik yang mempunyai arti 

profetis. Jung juga mengemukakan fantasi (phantasie) dan khayalan (vision) 

sebagai bentuk manifestasi ketidaksadaran. Kedua hal ini bersangkutan dengan 

mimpi, dan timbul pada waktu taraf kesadaran merendah; variasinya boleh dikata 

tak terhingga, dari mimpi siang hari hingga impian tentang keinginan-keinginan 

sampai pada khayalan khusus orang-orang yang dalam keadaan ekstase. 

2.3 Archetypus 

Archetypus merupakan bentuk pendapat instinkif dan reaksi instinkif 

terhadap situasi tertentu, yang terjadi di luar kesadaran. Archetypus – archetypus 

ini dibawa sejak lahir dan tumbuh pada ketidaksadaran kolektif selama 

perkembangan manusia (sebagai jenis), jadi tak tergantung pada manusia 

perseorangan. Archetypus merupakan pusat medan tenaga dari ketidaksadaran 

yang dapat mengubah sikap kehidupan sadar manusia. Archetypus hanya dapat 

dibatasi secara formal, tidak secara material; orang hanya dapat 
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menggambarkannya tapi tidak dapat mencandrakannya (Suryabrata, 2002:166-

169). 

3. Beberapa Bentuk Khusus Isi Ketidaksadaran 

Beberapa bentuk khusus isi ketidaksadaran tersebut adalah bayang-

bayang, proyeksi atau imago, serta animus dan anima. 

3.1 Bayang-bayang 

Yaitu “segi lain” atau “bagian gelap” dari kepribadian, kekurangan yang 

tak disadari. Terbentuk dari fungsi inferior serta sikap jiwa yang inferior yang 

karena pertimbangan-pertimbangan moral atau pertimbangan lain dimasukkan ke 

dalam ketidaksadaran, karena tidak serasi dengan kehidupan alam sadarnya. 

Bayang-bayang merupakan pusat ketidaksadaran, baik ketidaksadaran pribadi 

(hal-hal yang didesak ke dalam ketidaksadaran hidup individu) maupun 

ketidaksadaran kolektif (kecenderungan ke arah kegelapan pada tiap manusia). 

Bayang-bayang merupakan tokoh archetypus, suatu pecahan kepribadian yang 

walaupun merupakan bayang-bayang tetapi terikat kepada individu. 

3.2 Proyeksi: Imago 

Proyeksi diartikan: dengan secara tidak sadar menempatkan isi-isi batin 

sendiri pada objek-objek di luar dirinya. Bayang-bayang itu adalah sifat-sifat atau 

kualitas-kualitasnya ketidaksadaran sendiri yang dihadapi sebagai sifat-sifat atau 

kualitas-kualitas orang lain. Peristiwa-peristiwa ini terjadi secara mekanis, tidak 

disadari. Jung menamakan isi kejiwaan yang diproyeksikan kepada orang lain itu 

sebagai imago. 
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3.3 Animus dan anima 

Imago yang terpenting pada orang dewasa adalah animus bagi perempuan 

dan anima bagi laki-laki, yaitu sifat atau kualitas-kualitas jenis kelamin lain yang 

ada dalam ketidaksadaran manusia. Tiap-tiap manusia mempunyai sifat-sifat yang 

terdapat pada jenis kelamin lawannya: laki-laki ketidaksadarannya adalah betina 

(anima) dan perempuan ketidaksadarannya adalah jantan (animus) (Suryabrata, 

2002: 169-170). 

Ego sebagai pusat dari kesadaran dan merupakan tempat kontak dengan 

dunia luar mempunyai tugas untuk mengadakan keseimbangan antara tuntutan 

dari luar dengan dorongan-dorongan yang datang dari ketidaksadaran pribadi 

maupun ketidaksadaran kolektif. 

Dalam tugasnya ini, ego sampai batas-batas tertentu dapat mempengaruhi 

dunia luar dan mengontrol ketidaksadaran pribadi. Tetapi ego tidak mempunyai 

kekuatan untuk mempengaruhi ketidaksadaran kolektif, bahkan egolah yang 

dipengaruhi oleh ketidaksadaran kolektif itu. Kalau ego tidak berhasil menjaga 

keseimbangan antara tuntutan dari dunia luar, dorongan ketidaksadaran pribadi 

dan ketidaksadaran kolektif, maka ego akan menderita dan orang yang 

bersangkutan akan menderita neurotik (Sarwono, 1987: 170-171). 

 
2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepribadian Manusia 

Berdasarkan dari teori Jung di atas, maka faktor yang berpengaruh dalam 

pembentukan kepribadian adalah faktor ketidaksadaran pribadi dan 

ketidaksadaran kolektif yang meliputi : 
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2.4.1 Ketidaksadaran Pribadi 

Ketidaksadaran pribadi meliputi hal-hal yang diperoleh individu selama 

hidupnya yang akan berpengaruh di dalam tingkah lakunya. Hal-hal tersebut 

meliputi : 

a. Faktor Kedewasan 

Kedewasaan merupakan tingkat kematangan seseorang dalam 

memenuhi tugas-tugas di masa perkembangan masa kanak-kanak, masih 

remaja, dan remaja akhir (Hurlock, 1992: 25). Misalnya seorang anak kecil 

yang pada umur tertentu yang seharusnya bisa mengenali orang-orang di 

sekelilingnya tetapi anak tersebut ternyata belum mengenali mereka, maka 

anak tersebut dapat dikatakan gagal dalam memenuhi tugasnya sebagai anak 

seumurnya atau tidak matang dalam perkembangannya. 

b. Faktor Motif Cinta 

Sanggup mencintai dan dicintai adalah hal esensial sebagai 

pertumbuhan kepribadian. Kehangatan, persahabatan, ketulusan kasih sayang, 

penerimaan orang lain yang hangat sangat dibutuhkan manusia. 

c. Faktor Frustasi 

Frustasi merupakan keadaan seseorang yang merasakan kekecewaan 

akibat kegagalan di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat tidak berhasil 

dalam mencapai suatu cita-cita. 

d. Faktor Konflik 

Konflik merupakan sikap seorang yang menentang, berselisih maupun 

cekcok terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. 
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e. Faktor Ancaman 

Yaitu sikap seseorang yang akan melakukan sesuatu terhadap suatu 

objek baik berupa pertanda atau peringatan mengenai sesuatu yang akan 

terjadi (Suryabrata, 2002: 141-142). 

 
2.4.2 Ketidaksadaran Kolektif 

Ketidaksadaran kolektif adalah sistem yang paling berpengaruh terhadap 

kepribadian dan bekerja sepenuhnya di luar kesadaran orang yang bersangkutan 

dan merupakan suatu warisan kejiwaan yang besar dari perkembangan 

kemanusiaan (Dirgagunarsa, 1978: 72). Hal-hal tersebut tersebut meliputi 

biologis, filsafat, agama, dan mistik. 

1. Faktor Biologis 

Faktor biologis berpengaruh dalam seluruh kegiatan manusia. Warisan 

biologis manusia menentukan kejiwaannya. Kejiwaan yang merupakan 

bawaan manusia, bukan pengaruh lingkungan (Rakhmat, 1986: 41-45). Faktor 

biologis ini misalnya kebutuhan biologis seseorang akan rasa lapar, rasa aman 

dan hasrat seksual. 

2. Filsafat 

Filsafat adalah usaha untuk mengenal dan memahami dunia dalam hal 

makna dan nilai-nilainya. Bidang filsafat sangatlah luas dan mencakup secara 

keseluruhan sejauh mana dapat dijangkau pikiran manusia. Filsafat berusaha 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam 

semesta tempat manusia hidup serta apa yang merupakan hasil-hasil ilmu dan 

pemahaman tentang moral, etika, estetika, dan agama. 
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Secara etimologis filsafat berasal dari bahasa Yunani Philosophia. 

Philos artinya suka, cinta atau kecenderungan pada sesuatu, sedangkan Shopia 

artinya kebijaksanaan. Dengan demikian secara sederhana filsafat dapat 

diartikan sebagai cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan (Muntasyir 

dan Misnal Munir, 2002: 2). 

Fungsi dari filsafat adalah mengatasi spesialisasi dan merumuskan 

suatu pandangan hidup (lebensanschaung) dan pandangan dunia 

(weltanschaung) yang didasarkan pengalaman kemanusiaan yang luas. Oleh 

karena itu, filsafat merupakan salah satu bagian dari proses pendidikan secara 

alami dari makhluk yang berpikir (Rahman Dkk, 2003: 46). 

Menurut Socrates (dalam Rahman Dkk, 2003: 46), filsafat adalah cara 

berpikir yang radikal dan menyeluruh atau cara berpikir yang mengupas 

sesuatu sedalam-dalamnya dan berkelanjutan. Filsafat mendorong orang untuk 

mengetahui apa yang telah diketahui dan apa yang belum diketahui. Dengan 

demikian, filsafat berarti mengoreksi diri sendiri agar orang itu berani 

berterusterang mengenai keterbatasan pengetahuannya dan kemampuannya. 

Berfilsafat berarti pula berendah hati terhadap kesemestaan, menyadari akan 

kedudukannya di tengah-tengah alam semesta. Adapun hal-hal yang menjadi 

pokok kajian dari filsafat adalah : (a) logika, (b) etika, (c) estetika, (d) 

metafisika, (e) politik. 

Logika adalah kajian yang mencari mana yang benar dan mana yang 

salah. Sedangkan etika adalah kajian yang mencari mana yang baik dan mana 

yang buruk. Estetika merupakan kajian untuk menentukan mana yang indah 
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dan mana yang jelek dan metafisika adalah kajian yang termasuk ke dalam 

teori tentang ada atau tentang tidak ada, hakikat keberadaan suatu zat, hakikat 

pikiran, dan kaitan antara pikiran dan zat. Metafisika juga mengkaji hal-hal 

yang gaib, misteri, rahasia, sama-samar atau juga disebut ontologi, yakni ilmu 

yang mempelajari tentang hakikat sesuatu. Politik adalah kajian mengenai 

organisasi pemerintahan yang ideal, bagaimana memusatkan kekuasaan 

(sentralisasi dan konsentrasi) serta membagi kekuasaan (desentralisasi dan 

dekonsentrasi). 

3. Agama 

Pada dasarnya manusia dibekali Tuhan insting atau intuisi, 

penginderaan dan perasaan, akal, agama, taufiq dan ‘inayah. Karena akal 

(rasio) dan rasa (perasaan) inilah yang membedakan manusia dengan makhluk 

lainnya dan lebih tinggi derajatnya. Manusia menggunakan akalnya untuk 

mencari, meneliti dan mempelajari rahasia-rahasia yang terkandung di dalam 

alam semesta. Manusia juga mempunyai sifat dasar ingin tahu dan tak pernah 

puas yang mendorong mereka untuk mempertanyakan berbagai macam 

realitas yang dihadapinya kemudian berusaha mencari jawabnya sendiri. 

Apabila kemudian ia merasa, ia sangat terbatas dan terikat terutama pada 

waktu mengalami penderitaan atau kegagalan, maka dengan adanya kesadaran 

akan keterbatasan itulah manusia mulai berfirasat. Ia akan berpikir bahwa di 

luar manusia yang terbatas pasti ada sesuatu yang tidak terbatas yang 

dijadikan bahan kemajuan untuk menemukan kebenaran hakiki (Sudarsono 

dalam Mutadho, 2001: 2). 



 

 

26

Namun jika saja manusia hanya menggunakan akal yang bersifat nisbi 

dan terbatas, tetap saja manusia tidak akan mampu menjangkau persoalan 

yang ada di hadapannya secara tuntas. Karena keterbatasan akal itulah maka 

hasil penetapannya pun hanyalah mencapai tingkat kebenaran relatif. Akal 

dapat mengalami perubahan sehingga keputusannya pun dapat pula berubah. 

Misalnya dalam ilmu pengetahuan yang pada umumnya mengandalkan analisa 

data dan fakta yang bersifat empiris dan dapat diuji kebenarannya secara 

empiris. Oleh karena itu konsepsi filsafat tentang persoalan apa saja terutama 

yang menyangkut Tuhan (metafisika) tidak pernah memberikan kebenaran 

yang bersifat abadi dan absolut, sehingga sama sekali tidak dapat dijadikan 

sebagai pegangan hidup dan keyakinan. 

Betapapun pintarnya manusia dan betapapun hebatnya akal mereka, 

namun masih terlalu banyak hal-hal yang tidak dapat dipecahkan oleh akal 

murni. Terlalu banyak hal-hal yang absurd di dunia ini yang tidak dapat 

dijawab oleh logika biasa, sehingga persoalan-persoalannya harus 

dikembalikan kepada agama dan kepada Tuhan untuk memperoleh jawaban 

yang memberi kepuasan. 

Dengan demikian manusia memerlukan pegangan hidup yang bersifat 

absolut dan mutlak, agar tidak terombang-ambing dalam ketidakpastian di 

dalam hidupnya. Pegangan yang bersifat absolut itu tentunya hanya datang 

dari Dzat yang bersifat absolut pula, yaitu Tuhan. Pegangan-pegangan yang 

bersifat absolut itu langsung diturunkan oleh Tuhan YME melalui wahyu 

itulah yang diturunkan kepada utusan-utusan-Nya. Ajaran-ajaran di dalam 
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wahyu itulah yang kemudian disebut agama. Kebenaran agama bersifat 

eternal (abadi) dan tidak mungkin mengalami perubahan. Tetapi tidak berarti 

bahwa dengan sifat eternalnya itu agama akan menjadi kaku dan tidak dapat 

mengikuti perkembangan zaman yang selalu berubah (Depag, 1997: 135). 

Antara agama dan filsafat mempunyai kaitan timbal balik yang erat. 

Filsafat dapat berfungsi sebagai alat memperkokoh kedudukan agama, 

sedangkan agama dapat menjadi dasar dan inspirasi bagi berbagai pemikiran 

filosofis yang kuat dan benar. Selain itu, agama sekaligus akan berperanan 

untuk menjadi kendali bagi pemikiran-pemikiran filosofis, sehingga tidak 

menyimpang dari kebenaran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan 

YME. 

Dengan demikian fungsi agama bagi manusia meliputi: (a) sebagai 

sistem kepercayaan, (b) sebagai suatu sistem ibadah, (c) sebagai sistem 

kemasyarakatan. Agama sebagai suatu sistem kepercayaan akan memberikan 

pegangan yang lebih kokoh tentang suatu masa depan yang pasti bagi 

manusia. Di samping itu sistem kepercayaan yang benar dan dihayati dengan 

mendalam akan menjadikan manusia sebagi seorang yang memiliki taqwa, 

yang akan menjadikan motivator serta pengendali oleh setiap gerak 

langkahnya sehingga tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan hina dan 

merusak. 

Agama sebagai suatu sistem ibadah, agama akan memberi petunjuk 

kepada manusia tentang tata cara berkomunikasi dengan Tuhan menurut jalan 

yang dikehendaki-Nya sendiri. Karena menyimpang dari cara-cara yang telah 
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ditetapkan merupakan perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Ibadah sebagai 

sistem komunikasi vertikal antara hamba dengan makhluknya sangat besar 

efek positifnya. Oleh karena melalui ibadah si hamba dapat langsung 

berdialog dan bermunajat dengan Tuhannya, di mana dia akan mencurahkan 

segala problema yang dihadapinya dalam hidup ini. Sistem ini tidak diragukan 

lagi akan manfaatnya yang dapat menetralisir keadaan jiwa manusia yang 

selalu sibuk dalam urusan duniawiahnya, sehingga tercipta suasana optimisme 

dalam hidup. 

Agama sebagai suatu sistem kemasyarakatan maka agama akan 

memberi pedoman-pedoman dasar dan ketentuan-ketentuan pokok yang harus 

dipegangi oleh manusia dalam mengatur hubungan-hubungannya dengan 

sesama manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat. 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat menggelakkan dirinya dari 

hubungannya dengan sesama manusia. Dalam hubungannya dengan sesama 

manusia, akan tercipta aturan-aturan dan hukum-hukum sendiri yang harus 

disepakati, yang meliputi apa yang disebuut hak dan kewajiban (Depag, 1997: 

138-139). 

4. Mistik 

Mistik adalah hal-hal ghaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia 

biasa. Mistik merupakan subsistem yang ada dalam hampir semua agama dan 

sistem religi untuk memenuhi hasrat manusia yang mengalami dan merasakan 

emosi bersatu dengan Tuhan. Misal: berdoa, berzikir, mengadakan selametan 

dan sebagainya. 
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Mistisisme adalah falsafah hidup yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan jiwa seorang manusia, secara moral, lewat latihan-latihan 

tertentu, kadang untuk pemenuhan fana dalam realitas yang tertinggi serta 

pengetahuan tentang-Nya secara intuitif, tidak secara rasional, yang buahnya 

ialah kebahagiaan rohaniah, yang hakekat realitasnya sulit diungkapnya 

dengan kata-kata, sebab karakternya bercorak intuitif dan subjektif (Murtadho, 

2002: 19). Jadi mistik merupakan bagian dari sikap manusia yang secara tidak 

sadar mempercayai sesuatu yang tidak rasional sebagai cara untuk melepaskan 

pikiran dan perasaan yang hasilnya akan mendatangkan kebahagiaan rohani 

bagi manusia.  

 
2.5 Tokoh dan Penokohan 

2.5.1 Pengertian Tokoh 

Tokoh cerita menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 1995 : 165) adalah 

orang yang ditampilkan dalam suatu karya sastra naratif maupun drama, oleh 

pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti 

yang diekspresikan dalam ucapan dan dilakukan dalam tindakan. 

Sudjiman (1991: 43) menyatakan bahwa tokoh adalah individu rekaan 

yang mengalami peristiwa. Sementara itu, Sayuti (1996 : 43) menegaskan bahwa 

tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa dalam cerita itu. 

Aminuddin (1995: 79) berpendapat bahwa tokoh adalah pelaku yang mengemban 

peristiwa dalam cerita fiksi sehingga pelaku itu mampu menjalin suatu cerita. 

Sudjiman (1991: 170) membedakan tokoh menjadi beberapa jenis menurut 

kriterianya. Berdasarkan fungsinya, tokoh dibedakan menjadi empat jenis yaitu 
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tokoh sentral atau tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh wirawan, dan tokoh 

bawahan. 

 
2.5.2 Jenis-jenis Tokoh 

Sudjiman (1991: 17-20) membedakan jenis-jenis tokoh berdasarkan 

kriterianya. Diantaranya sebagai berikut: 

a. Tokoh Sentral yaitu tokoh yang memegang peranan pimpinan disebut tokoh 

utama (Sudjiman, 1991: 17). Tokoh utama ini selalu menjadi tokoh sentral 

dalam cerita, ia bahkan menjadi pusat sorotan kisahan dalam cerita. 

Terdapat adanya kriteria dalam menentukan tokoh utama suatu cerita. Kriteria 

yang digunakan untuk menentukan tokoh utama itu bukan hanya melalui 

frekuensi kemunculan tokoh itu dalam cerita, melainkan intensitas keterlibatan 

tokoh dalam peristiwa-peristiwa yang membangun cerita. 

b. Tokoh Bawahan adalah tokoh yang tidak sentral kedudukannya dalam cerita, 

akan tetapi kehadirannya sangat diperlukan untuk menunjang dan mendukung 

tokoh utama (Grimes dalam Sudjiman, 1991: 19). 

 
2.5.3 Pengertian Penokohan atau Perwatakan 

Suharianto (1982:31) menyatakan bahwa penokohan atau perwatakan 

adalah pelukisan mengenai tokoh cerita, baik keadaan lahirnya maupun keadaan 

batinnya yang berupa pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinannya, adat 

istiadatnya, dan sebagainya. Sedangkan Aminuddin (2000:7) menyatakan bahwa 

penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku. 
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Nurgiyantoro (1995) menyatakan bahwa penokohan adalah penyajian 

watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Watak ialah kualitas nalar dan jiwa tokoh 

yang membedakannya dengan tokoh lain (Sudjiman, 1991:16). 

Perwatakan dalam suatu fiksi dapat dipandangdari dua segi. Pertama 

mengacu pada suatu tokoh atau orang yang bermain dalam cerita, emosi, dan 

moral yang membentuk individu yang bermain dalam satu cerita (Stanson dalam 

Baribin, 1985: 54). 

Jones dalam Nurgiantoro (2000: 165), penokohan adalah pelukisan 

gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penokohan adalah 

pelukisan gambaran seseorang yang jelas yang ditampilkan dalam sebuah cerita 

dan mempunyai sikap-sikap tertentu. 

 
2.5.4 Cara Menampilkan Tokoh 

Menurut Baribin (1985: 54-57), cara memperkenalkan tokoh dan 

perwatakannya dalam cerita fiksi itu ada dua macam yaitu: 

a. Cara analitik (cara singkap) yaitu pengarang langsung memaparkan watak atau 

karakter tokoh-tokoh, pengarang menyebutkan bahwa tokoh tersebut keras 

hati, keras kepala, penyayang, dan sebagainya. 

b. Cara dramatik (cara lukis) yaitu penggambaran perwatakan tidak diceritakan 

secara langsung tetapi hal itu disampaikan melalui (1) pilihan nama tokoh 

(misalnya nama  Sarinem untuk babu, Mince untuk gadis yang agak genit, 

Bonar untuk nama tokoh yang garang atau gesit); (2) melalui penggambaran 

fisik atau postur tubuh misalnya cara berpakaian, tingkah laku terhadap tokoh-
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tokoh lain, lingkungannya, dan sebagainya; (3) melalui dialog tokoh yang 

bersangkutan dalam interaksinya dengan tokoh-tokoh lainnya. 

Sumardjo (1994: 65-66) mengungkapkan beberapa cara yang 

digunakan pengarang untuk menggambarkan cerita, cara tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Melalui apa yang diperbuatnya; tindakan-tindakannya terutama sekali 

bagaimana ia bersikap dalam situasi kritis, watak seseorang memang kerap 

kali tercermin dengan jelas pada sikapnya dalam situasi gawat (penting), 

karena ia tidak bisa berpura-pura, ia akan bertindak spontan menurut 

karakternya. Situasi di sini tidak perlu mengandung bahaya tetapi situasi 

yang mengharuskan dia mengambil dengan segera. 

2. Melalui ucapan-ucapannya; dari apa yang diucapkan oleh seorang tokoh 

cerita, kita dapat mengenali apakah ia orang tua, orang dengan pendidikan 

rendah atau tinggi, sukunya, wanita atau pria, orang berbudi halus atau 

kasar, dan sebagainya. 

3. Melalui penggambaran fisik tokoh. Penulis sering membuat deskripsi 

mengenai bentuk tubuh dan wajah tokoh-tokohnya, yaitu tentang cara 

berpakaian, bentuk tubuhnya, dan sebagianya. Tapi dalam cerpen modern 

cara ini sudah jarang dipakai. Dalam cerita fiksi lama penggambaran fisik 

kerap kali dipakai untuk memperkuat watak. 

4. Melalui pikiran-pikirannya; melukiskan apa yang dipikirkan seorang tokoh 

yang penting untuk membentangkan perwatakannya. Dengan cara ini 

pembaca dapat mengetahui alasan-alasan tindakannya. Dalam kenyataan 
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hidup, penggambaran yang demikian memang mustahil, tapi inilah 

konvensi fiksi. 

5. Melalui penerangan langsung; dalam hal ini penulis membentangkan 

panjang lebar watak tokoh secara langsung, yang mengungkapkan lewat 

perbuatannya, apa yang diungkapkannya, menurut pikirannya, dan 

sebagainya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

psikologi sastra. Wellek dan Warren (dalam Budianta, 1990: 90) mengatakan 

bahwa psikologi sastra mempunyai empat kemungkinan pengertian yaitu: (1) 

studi psikologi sebagai pengarang pribadi, (2) studi proses kreatif, (3) studi tipe 

dan hubungan psikologi yang diterapkan dalam karya sastra, (4) studi mengenai 

efek karya sastra terhadap pembaca. Pengertian psikologi sastra tersebut yang 

paling berkaitan dengan sastra adalah pengertian ketiga. 

Telaah sastra bertujuan untuk mengamati perilaku tokoh-tokoh dalam 

karya sastra itu. Telaah sastra yang menggunakan pendekatan psikologis mencoba 

menganalisis jiwa seorang pengarang lewat karya sastranya, juga menganalisis 

pengetahuan tentang persoalan-persoalan dan lingkungan psikologi untuk 

menafsirkan suatu karya sastra tanpa menghubungkannya dengan biografi 

pengarang (Hardjana, 1985: 85). 

Sastra dan psikologi mempunyai hubungan yang sangat erat. Di dalam 

karya sastra, kita dapat melihat gambaran kehidupan yang berkaitan dengan 

perilaku manusia dan psikologi merupakan ilmu yang mencoba mengkaji tentang 

manusia dengan segala perilakunya. Dengan demikian, penelitian ini lebih 

mengacu pada pengertian psikologi sastra ketiga karena penelitian ini akan 

menelaah karya sastra dengan menggunakan pendekatan psikologi. 
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Pendekatan psikologi sastra digunakan untuk menganalisis konflik tokoh 

utama dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata karena di dalam novel ini 

menceritakan konflik atau permasalahan yang sedang dialami tokoh utama dalam 

kehidupan sehari-harinya. 

Pengkajian isi dalam kumpulan novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata 

dengan psikologi sastra dilakukan dengan cara mengaitkan isi serta hal-hal yang 

tersirat dalam novel tersebut dengan kehidupan sehari-hari tokoh. Pendekatan 

psikologi sastra juga digunakan untuk mengungkapkan konflik atau masalah yang 

sedang dialami tokoh utama dalam novel tersebut. 

Skripsi ini menggunakan pendekatan psikologi sastra karena novel Sang 

Pemimpi karya Andrea Hirata ini banyak membicarakan tentang konflik yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya konflik batin yaitu dalam hal 

mewujudkan cita-cita atau impian. 

 

3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran dalam penulisan skripsi ini adalah watak dan perilaku tokoh utama 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi watak dan perilaku tokoh utama dalam 

novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. 

Data dalam skripsi ini adalah teks yang memuat konflik-konflik psikologis 

dan faktor-faktor psikologis dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata yang 

memunculkan watak dan perilaku tokoh utama. Sumber data dalam penulisan 

skripsi ini adalah teks novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata yang diterbitkan 

oleh Klub Sastra Bentang pada 2008. 
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3.3 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berupa novel Sang Pemimpi karya 

Andrea Hirata. Novel ini diterbitkan pada tahun 2008 oleh Klub Sastra Bentang 

cetakan keempat belas, dan tebal 292 halaman. Data dalam penelitian ini berupa 

keseluruhan teks dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah teknik analitik 

dengan pendekatan psikologi. Teknik analitik bertujuan untuk mencari dan 

menentukan tokoh utama serta mendeskripsikan watak dan perilakunya, sehingga 

dapat diketahui watak dan perilaku tokoh utama yang akan dikaji. 

Analisis dengan mempergunakan pendekatan psikologis ini dilakukan 

sebab apabila novel Sang Pemimpi dianalisis dengan menggunakan metode 

analitik saja, maka tidak dapat menjangkau segi-segi kejiwaan. 

 

3.5 Langkah-langkah dalam Penelitian 

Dari hasil analisis di atas akan diperoleh deskripsi tentang masalah 

psikologis dalam novel Sang Pemimpi melalui beberapa langkah, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Membaca novel Sang Pemimpi secara seksama supaya dapat memahami 

secara mendalam kandungan isi yang terdapat dalam novel Sang Pemimpi itu. 

2. Mencari dan menentukan tokoh utama yang akan dikaji. 

3. Menentukan penokohan tokoh utama. 
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4. Menganalisis penokohan tokoh utama menurut tipe kepribadian Jung. 

5. Mendekripsikan watak dan perilaku tokoh utama menurut tipe kepribadian 

Jung. 

6. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi watak dan perilaku tokoh 

utama. 

7. Menarik simpulan dari hasil analisis novel Sang Pemimpi secara keseluruhan.  
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BAB IV 

WATAK DAN PERILAKU DAN FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI KEPRIBADIAN TOKOH UTAMA 

NOVEL SANG PEMIMPI KARYA ANDREA HIRATA 

 
Watak dan perilaku yang dibahas dalam skripsi ini adalah watak dan 

perilaku tokoh utama novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata menurut teori 

psikoanalisa Carl Gustav Jung. Tokoh utama tersebut adalah Ikal. Tokoh Ikal 

mendominasi keseluruhan cerita dan diutamakan penceritaannya dalam novel ini. 

Selain itu, isi dari novel ini menceritakan perjalanan kehidupan Ikal dan 

perkembangan watak dan perilaku Ikal. Kehidupan Ikal dengan segala 

permasalahan kehidupannya diceritakan pengarang secara runtut, yaitu dimulai 

dengan kehidupan masa kecil Ikal yang penuh dengan kerja keras, kemudian Ikal 

memutuskan untuk mengejar cita-citanya yang pada akhirnya Ikal mendapatkan 

apa yang telah dicita-citakannya, hingga membuat Ikal menjadi seorang yang 

cerdas dan optimis. Jadi, tokoh atau pelaku utama yang terdapat dalam novel ini 

adalah Ikal. 

4. 1 Watak dan Perilaku Tokoh Utama 

Pada bab dua telah dijelaskan bahwa menurut Jung kepribadian seseorang 

terdiri dari dua alam yaitu alam kesadaran dan alam ketidaksadaran. Kesadaran 

berfungsi untuk penyesuaian terhadap dunia luar sedangkan ketidaksadaran untuk 

penyesuaian terhadap dunia dalam. Kepribadian juga dipengaruhi oleh alam 

ketidaksadaran. Jung membagi ketidaksadaran menjadi dua yaitu ketidaksadaran 

pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Isi ketidaksadaran pribadi diperoleh melalui 



 

 

39

hal-hal yang diperoleh individu selama hidupnya sedangkan isi ketidaksadaran 

kolektif diperoleh selama pertumbuhan jiwa keseluruhannya, seluruh jiwa 

manusia melalui sensasi. Ketidaksadaran kolektif ini merupakan warisan kejiwaan 

yang besar dari perkembangan kemanusiaan yang terlahir kembali dalam struktur 

tiap individu (Budiningsih, 2002 : 14). 

Antara kesadaran dan ketidaksadaran menurut Jung sama pentingnya 

dalam menentukan perilaku. Keduanya berhubungan kompensatoris dan saling 

berlawanan. Hal ini terlihat pada watak dan perilaku Ikal, pada kesadarannya Ikal 

bertipe watak perasa dan introvert. Maka, ketidaksadaran Ikal bertipe pemikir dan 

ekstrovert.  

Kedua komponen kesadaran yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa berada di 

alam kesadaran Ikal yang merupakan sifat dasar Ikal dan tidak akan berubah 

dalam menghadapi lingkungan yang berbeda-beda namun hanya berada di diri 

Ikal atau secara introvert (tertutup). Menurut kesadaran, yakni fungsi jiwa Ikal 

berwatak perasa dan berdasarkan sikap jiwa Ikal berwatak introvert. 

Ketidaksadaran Ikal yakni ketidaksadaran pribadinya bertipe pemikir bersifat 

ekstrovert dan ketidaksadaran kolektifnya adalah intuitif. Tipe inilah yang secara 

tidak disadari Ikal keluar dari dirinya (ekstrovert) yang tampak wataknya yang 

mempunyai rasa keingintahuan yang besar dan tidak sabar, meskipun pada 

dasarnya Ikal mempunyai watak perasa dan optimis. 

Kepribadian Ikal dipengaruhi oleh ketidaksadaran pribadi yaitu faktor 

kedewasaan, motif cinta, faktor ancaman, faktor frustasi, dan faktor konflik. 

Faktor-faktor ini diperoleh Ikal sejak ia masih berusia anak-anak hingga ia 
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mempunyai mimpi dan cita-cita yang tinggi. Watak dan perilaku Ikal yang perasa 

dan optimis dalam hidupnya juga dipengaruhi faktor ketidaksadaran kolektif 

antara lain faktor biologis, faktor filsafat, faktor agama dan faktor mistik. 

Ketidaksadaran kolektif ini merupakan pembawaan rasial dari perkembangan 

yang terlahir kembali dalam struktur tiap individu. Jadi, faktor-faktor ini melekat 

di semua orang dan ikut menentukan kepribadian seseorang itu tidak menyadari 

bahwa kepribadiannya dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. 

Watak dan perilaku Ikal dan faktor-faktor yang mempengaruhi watak dan 

perilakunya secara rinci adalah sebagai berikut. 

 
4. 1. 1. Watak dan Perilaku Ikal berdasarkan kesadaran 

Berdasarkan struktur ini watak dan perilaku Ikal dilihat dari fungsi jiwa 

dan sikap jiwa. 

 
a. Berdasarkan Fungsi Jiwa 

Ikal merupakan seorang pribadi yang rasional yakni perasa, yaitu orang 

yang banyak mempergunakan perasaannya dalam melakukan sesuatu. Ikal adalah 

seseorang yang meyakini bahwa apa yang yang telah ia putuskan adalah benar. Ia 

merasa  yakin bahwa keputusannya meninggalkan kampung kelahirannya dengan 

berbekal celengan yang ia tekuni sejak kecil untuk mengejar cita-cita di kota besar 

adalah keputusan yang tepat. Ia berusaha membuat orang lain bahagia dan bangga 

akan dirinya, membuktikan kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya 

bahwa ia bisa meraih cita-citanya, meraih impiannya. Karena itu ia lebih suka 

menghadapi tantangan. Misalnya ia merasa tertantang untuk dapat sekolah ke 
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Prancis, menginjakkan kaki di altar suci almamater Sorbonne, menjelajahi Eropa 

sampai Afrika. Ia selalu yakin bahwa ia bisa. Ia juga menjadi seorang yang yakin 

dalam membuat keputusan, peduli terhadap keadaan orang lain, mempunyai tekad 

yang kuat, cerdas, mengagumi orang lain, pekerja keras, dan juga gugup. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi jiwa yang 

dominan (superior) dalam diri Ikal adalah rasional perasa. Jadi, watak dan 

perilaku Ikal menurut fungsi jiwa adalah tipe perasa. Hal ini dibuktikan melalui 

sifat-sifat Ikal sebagai berikut. 

 
a. Yakin dalam Membuat Keputusan 

Ikal merupakan seseorang yang berwatak optimis, salah satunya ia yakin 

akan keputusannya untuk meninggalkan tanah kelahirannya untuk mengejar cita-

citanya. Sebab tuntutan impian yang selalu membayang-bayanginya setiap hari. 

Hal ini dapat dilihat melalui teknik ekspositori yaitu pendeskripsian pengarang 

secara langsung dalam kutipan berikut. 

Kami ingin mengunjungi Pulau Jawa yang gemah ripah lohjinawi 
itu dan berspekulasi dengan nasib kami. Untuk sementara keinginan kuliah 
volumenya dikecilkan dulu. Dan tanpa keluarga serta sahabat yang dituju 
di Jawa kami memperkirakan uang tabungan kami hanya cukup untuk 
hidup selama enam bulan. Jika selama enam bulan itu kami tak 
mendapatkan pekerjaan, maka nasib kami serahkan pada Pencipta Nasib 
yang bersemayam di langit itu. (SP, hlm. 216). 
 
Kutipan di atas menggambarkan tentang begitu besarnya semangat yang 

ada pada diri Ikal untuk melihat kehidupan luar, kehidupan yang ingin ia jalani, 

kehidupan yang penuh dengan tantangan. 

Ikal juga yakin akan dapat bertahan di atas kapal selama beberapa hari. 

Sesuatu hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan Ikal 
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dengan perkataan hatinya kepada nahkoda kapal yang menggambarkan tentang 

bertahan hidup di atas laut selama beberapa hari dan harus membantu pekerjaan 

para awak kapal, yaitu memasak, mengepel dek dan palka, dan membersihkan 

WC. Hal ini diungkapkan dalam kutipan berikut ini. 

Bukannya takabur, Bang, tapi kami sudah susah sejak kelopak 
mata kami dapat melihat dunia ini, bahkan sejak dalam kandungan, 
pekerjaan semacam itu biasa kami kerjakan di darat. Apa bedanya 
dikerjakan di atas kapal selama empat hari? Maka kami setuju. ( SP, hlm. 
217 ). 
 
Dari kutipan di atas menunjukkan betapa besarnya tekad Ikal untuk pergi 

ke Jawa, mengejar cita-citanya, membuktikan kepada seluruh masyarakat 

Belitong bahwa ia mampu meraih impian mereka. 

Ikal juga yakin akan keputusannya untuk mengikuti tes merebutkan 

beasiswa strata dua yang diberikan Uni Eropa kepada sarjana-sarjana Indonesia. 

Hal ini ditunjukkan dalam kutipan sebagai berikut. 

Aku baru saja lulus kuliah, masih sebagai plonco fresh graduate, 
ketika membaca sebuah pengumuman beasiswa strata dua yang diberikan 
oleh Uni Eropa kepada sarjana-sarjana Indonesia. “Possibility!” kata 
Capo, maka tak sedetikpun kulewatkan kesempatan. Aku belajar jungkir 
balik untuk bersaing memperebutkan beasiswa itu. Setelah melalui 
berbagai tes panjang, aku sampai pada wawancara akhir yang menentukan. 
Pewawancaraku adalah seorang mantan menteri, seorang profesor yang 
kondang kecerdasannya. Ia masih aktif mengajar di program pascasarjana 
Universitas Indonesia dan menjadi dosen luar biasa di Harvard Busines 
School. Di mejanya tergelar daftar riwayat hidup (CV) dan proposal 
penelitianku. ( SP, hlm. 251 ). 
 

Dari kutipan di atas menunjukkan bahwa Ikal adalah seseorang yang 

sangat yakin dengan keputusannya dan berusaha mewujudkan keputusan untuk 

meraih beasiswa tersebut. Ikal berfikir bahwa ia harus berusaha keras agar 

berhasil. 
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b. Peduli Terhadap Orang Lain 

Ikal merupakan seorang yang peduli akan keadaan atau kondisi orang lain. 

Karena itu, ia cenderung memikirkan keadaan orang lain dari pada dirinya sendiri.  

Misalnya ketika ia pertama kalinya bertemu dengan Arai yang masih merupakan 

sepupunya, ia merasa sangat sedih memikirkan keadaan Arai yang menjadi anak 

yatim piatu, sehingga ia tak sanggup menahan air matanya. Hal ini dapat 

ditunjukkan dalam kutipan berikut ini. 

Aku mengamati Arai. Kelihatan jelas kesusahan telah menderanya 
sepanjang hidup. Ia seusia denganku tapi nampak lebih dewasa. Sinar 
matanya jernih, polos sekali. Lalu tak dapat kutahankan air mataku 
mengalir. Aku tak dapat mengerti bagaimana anak semuda itu 
menanggung cobaan demikian berat sebagai Simpai Keramat. ( SP, hlm. 
26 ). 
 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ikal sangat peduli akan keadaan Arai 

yang menyedihkan. Ia membayangkan nasib Arai yang hidup sebatang kara di 

tengah-tengah kehidupan yang kejam. Ia sangat peduli akan keadaan Arai yang 

begitu membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang lain. 

Ikal merupakan seseorang yang sangat peduli terhadap perasaan orang 

lain. Watak dan perilaku Ikal yang menggambarkan Ikal sebagai seorang yang 

peduli terhadap orang lain adalah ketika ia melihat Mak Cik Maryamah datang 

bersama anaknya dengan wajah berlinang air mata karena ingin meminta beras 

kepada ibu Ikal. Akan tetapi, Ikal tidak bisa berbuat apa-apa karena ia masih kecil. 

Sikap Ikal yang peduli orang lain hanya bisa ia rasakan. Hal ini dapat disimak 

melalui watak Ikal dalam kutipan berikut ini. 

Mak Cik menerimanya dengan canggung dan berat hati. Aku tak 
sampai melihatnya.(SP, hlmn. 39) 
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Kutipan di atas menunjukkan watak Ikal yang sangat peduli terhadap 

orang lain. Ia sangat prihatin melihat keadaan Mak Cik yang menjalani hidupnya 

penuh dengan kesusahan. 

Watak dan perilaku yang menggambarkan Ikal sebagai seorang yang 

peduli orang lain adalah ketika ia tidak tahan melihat kondisi Jimbron yang sangat 

terpukul akan kata-kata yang kasar darinya. Ikal merasa bersalah dan mencoba 

menghibur dan menghampiri Jimbron. Hal ini dapat disimak melalui perilaku Ikal 

dalam kutipan berikut ini. 

Aku menghampirinya. Melepaskan slang yang melingkari lehernya 
dan membimbingnya keluar. Tubuhnya masih gemetar. Sambil kuelus-elus 
punggungnya, kubimbing ia berjalan menuju kantin sekolah yang telah 
sepi. Jimbron tersedu sedan tanpa air mata. Dadaku sesak dibuatnya. 
Kupesankan teh manis kesenangannya dengan cangkir terbesar yang ada. 
Jimbron masih shock. Ia benar-benar terpukul. (SP, hlm. 135). 
 
Kutipan di atas menunjukkan kepedulian Ikal akan keadaan Jimbron yang 

terpukul akibat perkataan kasarnya. Ia tak dapat membiarkan sahabatnya itu terus 

menerus bersedih. 

Ikal termasuk orang yang sangat tidak menginginkan orang di dekatnya 

sedih. Karena ia sangat peduli kepada keadaan teman-teman dan orang di 

dekatnya. Sikap Ikal yang peduli terhadap keadaan orang lain adalah ketika 

melihat sahabatnya Jimbron berubah menjadi sosok orang yang pendiam, bisu dan 

tidak mau melakukan pekerjaan apapun ketika Jimbron melihat kedatangan kuda-

kuda dari Australia. Hal ini dapat ditunjukkan pada halaman berikut. 

Aku termangu, Jimbron tak peduli. Dua bulan berikutnya adalah 
siksaan tak terkira buatku karena semakin hari keadaan Jimbron semakin 
gawat. Jika diajak bicara, maka aku hanya bicara sendiri. Sore hari, pada 
jam ketika kuda-kuda itu datang, matanya sayu memandangi dermaga. 
Dadaku sesak melihatnya. Bahkan sepeda jengki kebanggaannya yang 
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telah disulap menjadi kuda kini digantungnya. Ia berjalan kaki malas-
malasan berangkat sekolah. 

Arai selalu pulang malam dan langsung mendengkur tak mau 
mendengar keluh kesahku. Aku cemas akan keadaan Jimbron yang untuk 
pertama kalinya, susut berat badannya. Setiap hari aku berdoa 
mengharapkan keajaiban dan tahukah, Kawan, keajaiban itu datang! 
Keajaiban yang mengejutkan seperti jutaan bintang meledak, terang 
benderang berwarna-warni, tumpah ruah, berlimpah-limpah, keajaiban 
yang turun dari langit! (SP. Hlmn. 176). 

 
Kutipan di atas merupakan perasaan Ikal yang tidak ingin melihat 

sahabatnya berubah menjadi orang pendiam dan malas. Ia sangat peduli terhadap 

keadaan Jimbron yang memikirkan kuda-kuda Australia itu. Dan ia berharap ada 

keajaiban yang akan mengembalikan keadaan Jimbron seperti dulu. 

c. Punya Tekad yang Kuat 

Ikal merupakan seorang yang mempunyai tekad yang kuat. Karena ia ingin 

membahagiakan semua orang yang selalu memberikan semangat dan ilmu 

kepadanya. Misalnya ketika Pak Balia menunjukkan gambar Menara Eiffel yang 

menunduk memerintahkan Sungai Seine agar membelah diri menjadi dua tepat di 

kaki-kakinya. Pak Balia mengatakan kepadanya untuk menuntut ilmu di 

Universitas Sorbonne Prancis. Ikal merasa tergugah dan berkeinginan untuk bisa 

sampai ke sana. Hal ini ditunjukkan dalam pikiran Ikal sebagai berikut. 

Pada saat itulah aku, Arai, dan Jimbron mengkristalisasikan 
harapan agung kami dalam satu statement yang sangat ambisius: cita-cita 
kami adalah kami ingin sekolah ke prancis! Ingin menginjakkan kaki di 
altar suci almamater Sorbonne, ingin menjelajah Eropa sampai Afrika. 
Harapan ini selanjutnya menghantui kami setiap hari. Begitu tinggi cita-
cita kami. Mengingat keadaan kami yang amat terbatas, sebenarnya lebih 
tepat cita-cita itu disebut impian saja. Tapi di depan tokoh kharismatik 
seperti Pak Balia, semua seakan mungkin. (SP. Hlmn. 73). 
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Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa begitu tinggi cita-cita Ikal 

untuk memenuhi harapan orang-orang yang menyayanginya dan juga dirinya 

sendiri. 

Ikal selalu fokus akan cita-citanya. Ia selalu berfikir tentang apa yang 

harus ia lakukan. Membuat prediksi dan rencana-rencananya ke depan sebagai 

jalan menggapai cita-citanya. Kepribadian Ikal lain yang menunjukkan bahwa ia 

mempunyai cita-cita tinggi ialah ketika hari kelulusannya dari SMA Negeri Bukan 

Main. Semakin besar harapannya untuk mewujudkan cita-citanya. Dan ia sangat 

percaya bahwa suatu saat nanti ia akan dapat mewujudkan cita-citanya. Hal ini 

dapat dilihat dari kutipan berikut ini. 

Namun, sekarang aku memiliki filosofi baru bahwa berbuat yang 
terbaik pada titik di mana aku berdiri, itulah sesungguhnya sikap yang 
realistis. Maka sekarang aku adalah orang yang paling optimis. Jika 
kuibaratkan semangat manusia sebuah kurva, sebuah grafik, maka sikap 
optimis akan membawa kurva itu terus menanjak. Sebaliknya, aku 
semakin terpatri dengan cita-cita agung kami: ingin sekolah ke 
Prancis...(SP. Hlmn. 208) 

 

Kutipan di atas merupakan simbol yang menggambarkan sifat Ikal yang 

mempunyai keinginan yang sangat besar dalam mewujudkan harapan dan cita-

citanya. 

Ikal sangat terobsesi untuk menggapai cita-citanya. Ia tidak ingin gagal 

dan terus berjuang mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia tidak henti-hentinya 

belajar untuk mendapatkan cita-citanya. Hal ini dilukiskan pengarang melalui 

jalan pikiran Ikal sebagai berikut. 

Waktu yang pandai menipu demikian cepat berlalu. Tak terasa aku 
telah menyelesaikan kuliahku. Sekarang aku merasa memiliki tenaga baru 
untuk menemukan potongan-potongan mozaik nasibku. Pekerjaan sortir 
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dan hidupku secara keseluruhan mulai kurasakan sepi tantangannya. Aku 
ingin menghadapi suatu kesulitan yang membuatku terus berkembang, aku 
ingin menjadi bagian dari sesuatu yang penting dan besar. Aku berpikir 
untuk meninggalkan pekerjaan sortir dan kembali mengekstrapolasikan 
kurva semangatku yang terus menanjak.(SP. Hlmn. 250). 

 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ikal mempunyai tekad yang kuat, 

keinginan yang besar untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan 

membanggakan. 

d. Cerdas 

Ikal merupakan seorang yang cerdas. Wawasannya sangat tinggi. Ia juga 

termasuk siswa yang pintar di sekolahnya. Ia mampu duduk di garda depan, yaitu 

tempat duduk bagi orang tua murid yang mempunyai otak yang cerdas. Hal ini 

dapat ditunjukkan dalam kutipan berikut ini. 

Pak Mustar menjejer sepuluh kursi khusus di depan. Di sanalah 
berhak duduk para orang tua yang anaknya meraih prestasi sepuluh besar. 

Dan kebetulan, aku dan Arai berada di garda depan. Aku urutan 
ketiga, Arai kelima. Adapun Jimbron mempersembahkan nomor kursi 78 
untuk Pendeta Geo. Biasanya acara pembagian rapor akan berakhir dengan 
makian-makian kasar orang tua  pada anak-anaknya di bawah jajaran 
pohon bungur di depan aula. (SP. Hlmn. 92). 

 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ikal termasuk siswa cerdas di 

sekolahnya. 

Penokohan Ikal yang cerdas juga tercermin ketika tes untuk mendapatkan 

beasiswa kuliah strata dua ke luar negeri diuji oleh seorang professor. Hal ini 

dapat dilihat melalui teknik cakapan yang dilakukan oleh profesor penguji 

penelitian yang dilakukan Ikal. Sebagai berikut. 

“Bagus sekali!! Tak ada lagi orang yang dapat membuat teori baru 
dalam ilmu ekonomi mikro setelah Fisher, Edgeworth, dan Antonelli, dan 
tahukah engkau, Anak Muda?? Itu sudah hampir dua ratus tahun yang lalu. 
Tak berlebihan kukatakan, jika semua hipotesismu ini dapat dibuktikan, 



 

 

48

jika semua premis dan asumsimu valid, maka risetmu ini bisa 
memenangkan penghargaan ilmiah!!” 
 
Kutipan di atas membuktikan bahwa Ikal adalah orang yang cerdas, yang 

mampu menciptakan sebuah teori yang tidak pernah ditemukan orang lain. Dan 

teori itu mampu membuat seorang profesor terkagum-kagum dan seakan-akan 

tidak percaya dengan apa yang Ikal lakukan. 

Ikal yang mempunyai kecerdasan sejak ia dari kecil tidak pernah berhenti 

untuk belajar dan berusaha, membuatnya menjadi seorang yang jenius. Hal ini 

dapat dilihat masih dalam cakapan profesor yang mampu membuktikan 

kecerdasan Ikal. Sebagai berikut. 

“Impressive!! Bagaimana kau bisa mencapai ide baru seperti ini, 
Salesman perabot dapur dari pintu ke pintu?? Jika semuanya berjalan 
sesuai rencana, perusahaan-perusahaan telekomunikasi itu tidak bisa lagi 
menjual kucing di dalam karung!! Ha ... ha ... setuju, Anak Muda??”. (SP. 
Hlmn. 255). 
 
Kutipan di atas juga membuktikan bahwa Ikal memang seorang yang 

cerdas. Seorang yang mempunyai tingkat kepandaian akan ilmu dan pengetahuan 

yang tinggi. 

 
b. Berdasarkan Sikap Jiwa 

Berdasarkan sikap jiwa tipe kepribadian Ikal adalah tipe ekstrovert. Ikal 

merupakan sosok orang yang mengagumi orang lain, ia suka memuji orang dari 

dalam hatinya. Ia suka meniru kebaikan yang orang yang dikagumi itu lakukan. Ia 

juga seorang pekerja keras. Demi mendapatkan apa yang ingin ia raih, harapan, 

cita-cita dan masa depannya. Ia tak pernah mau meminta bantuan orang lain 

ketika menghadapi kesulitan. Misalnya ketika ia tengah berada di Bogor dengan 
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keadaan yang serba pas-pasan, ia tak pernah mau membebani orang tuanya, ia 

ingin hidup dengan apa adanya. Dengan caranya sendiri tentunya. Demi 

membentuk kepribadian dan meraih cita-citanya. Ia tak pernah malu ataupun 

merasa buruk ketika melampirkan semua pengalaman kerjanya saat tes 

wawancara untuk mendapatkan beasiswa strata dua ke luar negeri.  Akan tetapi ia 

juga terkadang gugup dalam melakukan sesuatu. Berdasarkan uraian di atas maka 

kepribadian Ikal dapat digolongkan ke dalam tipe ektrovert. Ciri-ciri sifat 

ekstrovert Ikal adalah sebagai berikut : 

a. Mengagumi Orang Lain 

Ikal adalah sosok pribadi yang selalu mengagumi orang lain dari 

kepribadiannya. Ia selalu memuji kepribadian orang yang dianggapnya luar biasa. 

Seperti halnya ia mengagumi A Put, seorang dukun gigi atau yang pada umumnya 

di dunia medis disebut dokter gigi di kampungnya. Ia mengagumi A Put sebab 

kepiawaiannya dalam mengobati orang-orang yang sakit gigi. Hal ini dapat 

disimak melalui pikiran dan perasaan Ikal sebagai berikut. 

Aku dan Arai beruntung sempat melihat aksinya. Ketika itu kami 
masih kelas empat sekolah dasar. Ia sungguh-sungguh pria tua jempolan. 
A Put namanya, terpesona aku dibuatnya. Waktu itu aku menganggapnya 
manusia paling hebat ketiga di dunia setelah ayahku dan seorang laki-laki 
berjanggut lebat, senang memakai jubah, bermata syahdu meradang yang 
tinggal di Jakarta dan menciptakan lagu merdu berjudul “Begadang”. 
Kami merasa beruntung sempat menyaksikan kepiawaiannya A Put sebab 
ketika ia wafat ilmunya terkubur bersama dirinya. Tak ada yang 
mewarisnya. Anak cucunya malah malu membicarakan ilmu unik A Put 
yang mungkin hanya dikuasainya sendiri sejagat raya ini. (SP. Hlmn. 54) 

 
Kutipan di atas menunjukkan Ikal sangat mengagumi orang lain yang 

dianggapnya hebat. 
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Sifat Ikal yang mengagumi orang lain juga tercermin ketika ia mengagumi 

Pak Balia yang dianggapnya sangat berwibawa. Dengan ilmu dan pengetahuan 

yang tinggi dan sangat rendah hati. Ia adalah guru sekaligus orang tua yang 

mendidiknya. Hal ini dapat dilihat melalui teknik pikiran dan perasaan Ikal 

sebagai berikut. 

Namun, sampai di sekolah, semua kelelahan kami serta merta 
lenyap, sirna tak ada bekasnya, menguap diisap oleh daya tarik laki-laki 
tampan ini, kepala sekolah sekaligus guru kesusastraan kami: Bapak Drs. 
Julian Ichsan Balia. Sebagai anak-anak yang sejak sekolah dasar diajarkan 
untuk menghargai ilmu pengetahuan dan seni, aku, Arai dan Jimbron 
sungguh terpesona pada Pak Balia. (SP. Hlmn. 70-71). 
 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ikal sangat mengagumi Pak Balia 

yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan seni, dan ia ingin meniru sosok Pak 

Balia yang ia kagumi. 

Sifat Ikal yang mengagumi orang lain juga tercermin ketika ia mengajak 

Arai untuk menemui Bang Zaitun, seorang pemain musik guna mengajarkan cara 

mendapatkan cinta Nurmala yang sudah lama Arai harapkan. Hal ini dapat 

disimak dalam kutipan berikut ini. 

Mendengar nama Kak Rhoma disebut, telingaku berdiri. Ingin aku 
request pada Bang Zaitun untuk membawakan lagu itu. Tapi aku tak ingin 
menambah beban hidupnya. Aku takjub karena Bang Zaitun mampu 
menertawakan kepedihannya sekaligus demikian bahagia gara-gara dua 
bilah gigi palsu. Sungguh beruntung manusia yang dapat mengail 
kesenangan dari hal-hal kecil yang sederhana. (SP. Hlmn. 193). 
 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ikal adalah seorang yang mengagumi 

orang lain yang dianggapnya hebat. Ia sangat memuji kehebatan Bang Zaitun 

yang pandai dalam seni musik. 
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b. Pekerja keras 

Watak Ikal yang juga merupakan seorang yang penuh semangat dan tak 

mudah putus asa membuatnya menjadi seorang pekerja keras. Demi cita-citanya 

ia rela membagi waktunya untuk berkerja bahkan sampai malam tanpa mengenal 

lelah. Ia mampu membuat hidupnya seimbang antara pekerjaan dan belajar. Ikal 

termasuk orang yang mandiri. Ia tidak ingin menambah beban orang tuanya. 

Meskipun usianya masih sangat muda, tapi ia berniat membantu keluarganya. 

Watak Ikal yang pekerja keras dapat ditunjukkan ketika ia pernah bekerja 

di berbagai tempat. Hingga ia bekerja sebagai kuli ngambat di pelabuhan. Hal ini 

dapat dilihat pada kutipan berikut ini. 

Sebelum menjadi kuli ngambat, kami pernah memiliki pekerjaan 
lain yang juga memungkinkan untuk tetap sekolah, yaitu sebagai penyelam 
di padang golf. Tentu susah dipahami kalau kampung kami yang miskin 
sempat punya beberapa padang golf bahkan sampai 24 hole. Dan tentu 
aneh di padang golf ada pekerjaan menyelam. Orang-orang kaya baru dari 
PN Timah yang tak berbakat dan datang hanya untuk menegaskan 
statusnya tak pernah mampu melewatkan bola golf melampaui sebuah 
danau bekas galian kapal keruk di tengah padang golf itu. Penjaga padang 
golf akan membayar untuk setiap bola golf yang dapat diambil pada 
kedalaman hampir tujuh meter di dasar danau. Bola golf di dasar danau 
dengan mudah dapat ditemukan karena indah berkilauan, persoalannya, 
danau itu adalah tempat buaya-buaya sebesar tong berumah tangga. Lalu 
kami beralih menjadi part time office boy di kompleks kantor pemerintah. 
Mantap sekali judul jabatan kami itu dan hebat sekali job description-nya: 
masuk kerja subuh-subuh dan menyiapkan ratusan gelas teh dan kopi 
untuk para abdi negara. Persoalannya, lebih sadis dari ancaman reptil 
cretaceous itu, yaitu berbulan-bulan tak digaji. Sekarang kami bahagia 
sebagai kuli ngambat. Karena pekerjaan ini kami menyewa sebuah los 
sempit di dermaga dan pulang ke rumah orang tua setiap dua minggu. (SP. 
Halm. 68-69). 
 
Kutipan di atas menunjukkan betapa semangatnya Ikal bekerja demi 

meraih cita-citanya dan membant keluarganya. Dan ia ingin hidup mandiri tanpa 

membebani orang tuanya. 
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Watak Ikal yang pekerja keras juga dapat ditunjukkan saat Ikal merenungi 

nasibnya akan pekerjaan yang sebenarnya sangatlah berat. Akan tetapi bayang-

bayang tentang kuliah di Prancis menjadi kekuatannya untuk terus melanjutkan 

mengejar cita-citanya. Ia tidak ingin bernasib sama dengan dua orang sahabatnya 

yang gagal dalam cita-citanya. Hal ini ditunjukkan oleh teknik pengarang dalam 

melukiskan watak Ikal melalui pikirannya. 

Aku sendiri, Jimbron, dan Arai yang kusaksikan membersihkan 
meja restoran, menjadi kernet, dan pedagang kweni tak lain adalah 
manifestasi dari sikapku yang realistis; karena usiaku telah menginjak 
delapan belas. Kini aku sadar, setelah menamatkan SMA nasibku akan 
sama saja dengan nasib kedua sahabatku waktu SMP: Lintang dan Mahar. 
Lintang yang cerdas malah tak sempat menyelesaikan SMP. Sungguh tak 
adil dunia ini; seorang siswa garda depan sekaligus pelari gesit berambut 
ikal mayang akan berakhir sebagai tukang cuci piring di restoran mi rebus. 
(SP. Hlm. 143). 

 
Kutipan di atas jelas menunjukkan bahwa Ikal seorang pekerja keras. Ia 

tak pernah malu dalam melakukan semua pekerjaan yang dianggapnya baik. 

Perilaku Ikal yang memang tidak pernah putus asa menjadikannya seorang 

yang mampu melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Ia tidak mudah 

mengeluh dalam keadaan apapun. Meski dirasakannya berat, ia tetap bertanggung 

jawab dengan pekerjaannya. Dan hanya karena cita-cita yang begitu tinggilah ia 

bekerja keras. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut ini. 

Kami berdiri dari pagi sampai malam di depan mesin foro kopi 
yang panas. Sinarnya yang menyilaukan menusuk mata, membiaskan 
pengetahuan botani, fisiologi tumbuhan, genetika, statistika, dan 
matematika di muka kami. Lipatan aksara ilmu pada kertas-kertas yang 
tajam mengiris jemari kami, meyayat hati kami yang bercita-cita besar 
ingin melanjutkan sekolah. Kami kelelahan ditumpuki buku-buku tebal 
dari mahasiswa baru tingkat persiapan sampai profesor yang akan pensiun 
dalam euforia akademika yang sedikitpun tak dapat kami sentuh. 
Pekerjaan fotokopi menimbulkan perasaan sakit nun jauh di dalam hati 
kami. (SP. Hlmn. 238). 
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Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ikal sangat konsisten dalam 

pekerjaan. Meskipun semua pekerjaan yang pernah ia terima dirasakannya sulit 

bagi anak seusianya, akan tetapi tetap ia jalani dan syukuri. 

c. Gugup 

Ikal juga merupakan seorang yang gugup saat melakukan sesuatu. Tapi 

sifat ini tidak mempengaruhi Sifat Ikal yang pekerja keras. Sifat gugup Ikal 

ditunjukkan ketika Ikal, Arai dan Jimbron dikejar-kejar Pak Mustar karena 

tindakan mereka yang membuat Pak Mustar marah di saat upacara rutin. Hal ini 

dapat dilihat pada kutipan berikut ini. 

Aku gugup. Jantungku berayun-ayun seumpama punchbag yang 
dihantam beruntun seorang petinju. Berjingkat-jingkat di balik tumpukan 
peti es, kedua kakiku tak teguh, gemetar. Bau ikan busuk yang merebak 
dari peti-peti amis, di ruangan yang asing ini, sirna dikalahkan rasa takut. 
(SP. Hlm. 2). 
 
 Ikal sering mengalami gugup ketika berhadapan dengan keadaan yang 

baru pertama kali ia hadapi. Misalnya, ketika ia menerima hukuman dari Pak 

Mustar ketika ia tertangkap menonton film yang telah dilarang sekolahnya. Ia 

merasa gugup menjalani hukuman di depan teman-temannya saat upacara rutin di 

sekolahnya. Hal ini dapat disimak melalui jalan pikiran Ikal sebagai berikut. 

Aku terengah-engah dan berakting antara gugup, takut pada Pak 
Mustar, dan malu tak terkira. (SP. Hlmn. 122). 

 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ikal adalah seorang yang gugup. 

Meskipun sifatnya itu keluar kadang-kadang. Ketika ia benar-benar menghadapi 

hal yang dianggapnya sulit. Akan tetapi Ikal mampu menghadapi sifat gugupnya 

dengan tenang. 
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Perilaku Ikal yang gugup juga ditunjukkan ketika ia dihadapkan pada 

masalah di mana ia harus menjawab pertanyaan saat tes wawancara untuk 

mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ia tak menduga pertanyaan yang muncul 

adalah pertanyaan yang tidak pernah ada dalam bayangannya. Hal ini ditunjukkan 

pengarang melalui teknik pelukisan pikiran Ikal sebagai berikut. 

Aku terpana. Penyakit sapi gila? Sungguh pertanyaan yang tak 
terduga. Kupikir ia akan langsung bertanya tentang manfaat risetku nanti 
bagi kemaslahatan umat manusia di negara miskin yang senang sekali 
berutang ini. Aku tergagap-gagap, kehilangan kata-kata. Aku hanya 
menjawab, “Hmmm ... hmmm ... mmm ....” (SP. Hlmn. 258). 
 
Kutipan di atas jelas menunjukkan betapa gugupnya Ikal menjawab 

pertanyaan yang tidak ia duga. Ia bingung akan jawaban apa yang harus ia 

katakan kepada pengujinya. 

Perilaku Ikal yang menunjukkan sifat gugupnya juga tercermin ketika ia 

merasa tak tahu lagi jawaban apa yang harus ia katakan kepada seorang penguji 

dari luar negeri tentang penyakit sapi gila. Hal ini dapat disimak melalui jalan 

pikiran Ikal sebagai berikut 

Aku mendesak dan aku gugup, tak tahu harus menjawab apa. Tiba-
tiba, dengan gerakan diam-diam seperti bajing, sang profesor melompat 
tangkas di depanku, tangannya disembelih-sembelihkannya ke lehernya 
sendiri, lidahnya menjulur-julur lucu. (SP. Hlmn. 259). 
 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ikal sangat gugup akan pertanyaan 

yang ia terima. Ia merasa kebingungan dan mencoba-coba menebak. Untungnya, 

berkat bantuan dari Profesor, Ikal mampu menjawab pertanyaan yang tidak 

terduga itu. 
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4. 1. 2. Watak dan Perilaku  Ikal Berdasarkan Ketidaksadaran 

A. Ketidaksadaran Pribadi 

Fungsi yang menjadi fungsi pasangan dari fungsi superior merupakan 

fungsi yang tidak berkembang (inferior). Fungsi yang menjadi fungsi inferior dari 

watak dan perilaku Ikal yaitu fungsi pemikir. Fungsi ini berada dalam alam 

ketidaksadaran dan sangat mempengaruhi tingkah laku Ikal. 

Fungsi berfikir ada dalam diri Ikal tampak melalui sifat-sifatnya yang 

selalu ingin tahu dan tak sabar. Sifat-sifat Ikal tersebut terlihat dalam kutipan-

kutipan di bawah ini. 

a. Rasa ingin tahu 

Menurut tipe kepribadian Ikal berdasarkan ketidaksadaran pribadi, Ikal 

merupakan seorang yang mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar. Ia selalu 

menebak-nebak segala kemungkinan dan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan 

yang sering mengganggunya. Misalnya, ketika ia melihat wajah Arai yang aneh 

ketika melihat peristiwa dramatis ketika Mak Cik pergi menggandeng anak-

anaknya dan menenteng setengah karung beras dari rumah Ikal. Ikal merasa ingin 

tahu apa yang tengah dipikirkan oleh Arai. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan 

berikut ini. 

Mata Arai berkaca-kaca melihat Mak Cik bergandengan tangan 
dengan anak-anaknya sambil menenteng setengah karung beras. Lalu aku 
heran melihat ekspresi Arai. Sulit kuartikan makna air mukanya: dingin, 
datar, dan gundah. Kulihat ketidakpuasan, ada juga kilatan kemarahan. 
Lebih dari itu, kulihat sebuah rencana yang aneh. Instingku mengabari 
bahwa sesuatu yang dramatis pasti sedang berkecamuk dalam kepala 
manusia nyentrik ini. (SP. Hlmn. 40). 
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Kutipan di atas menunjukkan betapa ingin tahunya Ikal apa yang 

dipikirkan dan direncanakan Arai. 

Rasa keingintahuan Ikal juga ditunjukkan ketika ia menjelaskan alasan 

anak seumurnya ingin mengetahui lebih banyak lagi hal-hal-hal yang belum 

mereka ketahui. Misalkan dalam hal seksual. Ketika Ikal, Arai dan Jimbron 

melihat wanita bertubuh seksi dan hanya mengenakan pakaian dalam di sebuah 

poster besar yang tertempel di depan gedung bioskop, keinginan Ikal untuk 

mengetahui bagaimana cerita tentang wanita itu dengan segala pemikiran untuk 

bisa mengetahuinya. Hal ini ditunjukkan pada kutipan berikut. 

Getah testosteron itu seperti indra keenam yang menjebloskan 
kami pada pengalaman pertama memasuki suatu fase di mana logika 
sering tak laku: pubertas. Itulah tepatnya yang kami alami. Itulah 
pandangan paling logis dari seluruh kejadian ini. Maka logika bahwa kami 
menghadapi ancaman serius Pak Mustar, dan logika bahwa di dalam 
bioskop itu kami hanya akan menonton kemahatololan film Indonesia 
yang memasrahkan diri pada jajahan selera rendah, juga tak laku. Yang 
laku adalah kami ingin, sangat ingin tahu, apa yang terjadi dengan dua 
carik kecil merah yang dikenakan wanita di poster terpal itu. Itu saja, tak 
lebih dari itu. (SP. Hlmn. 101). 
 
Kutipan di atas menunjukkan Ikal memang seorang yang punya 

keingintahuan yang sangat besar. Ia selalu berusaha mendapatkan jawaban tentang 

pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikirannya. 

Watak Ikal yang selalu ingin tahu membuatnya selalu berfikir hingga 

menemukan jawabannya. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut ini. 

Berhari-hari aku memikirkan kejadian aneh itu. Dan siang ini aku 
menemukan jawabannya. Karena siang ini aku berhasil membongkar suatu 
rahasia. Sekarang aku mengerti mengapa hukum membolehkan orang 
berusia delapan belas tahun ke atas menimbuni dirinya dengan berupa-
rupa kebobrokan, sebab pada usia itu manusia sudah bisa bersikap 
realistis. Itulah rahasia yang kutemukan. Ajaib, bagaimana manusia 
meningkat dari satu situasi moral ke situasi moral lainnya. Hari ini sayap-
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sayap kecil tumbuh di badan ulat kepompong, aku bermetamorfosis dari 
remaja ke dewasa. Aku di paksa bertanggung jawab pada diriku sendiri. 
Satu lapisan tipis seolah tersingkap di mataku membuka tabir filosofis 
yang pasti menjadi orang dewasa yaitu: hidup menjadi semakin tak 
mudah. (SP. Hlmn. 142-143). 
 
Kutipan di atas menunjukkan watak Ikal yang berusaha menemukan 

jawaban dari rasa keingintahuannya terhadap suatu hal. 

b. Tak sabar 

Selain rasa ingin tahu, Ikal juga seorang yang terkadang tak sabar dalam 

menghadapi sesuatu, ia sering kali lepas kendali, tak berfikir panjang dalam 

menghadapi keadaan yang dianggapnya sangat tiba-tiba. Hal ini dapat disimak 

melalui teknik cakapan yang dilakukan Ikal dan Arai di dalam toko kelontong 

milik seorang Tionghoa sebagai berikut. 

Aku terkejut tak kepalang. 
“Rai! Apa-apaan ini?!” 
“Untuk apa segala terigu ....” 
Tangkas, Arai menekan jarinya di atas mulutku. 
“Ssttt!! Diam Kal.” 
“Nyah, jangan lupa minyak ...” 
Kutepis tangannya dengan marah, Arai tersentak. 
“Diamlah, Ikal. Lihat saja ....” 
Langsung kupotong, “Ke mana pikiranmu, Rai!! Sudah setahun 

lebih kita menabung!!” 
“Tong! Tong! Tong!! Tong! Tong!!” 
Sang ibu mertua Nyonya Debora menampar-namparkan piring 

kaleng tempat makanan kucing, menyuruh kami diam. 
“Sabar, Kal. Nan ...” 
“Tak ada sabar!!” 
“Ini penting, Kal. Bahan-bahan ini akan ...” 
“Tak ada penting!! Lupakah kau untuk apa kita susah payah 

menabung??!!” 
Arai marah karena alasannya kupotong terus. Dia geram karena 

aku tak mau mendengar penjelasannya. (SP. Hlmn. 44-45). 
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Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ikal tidak sabar untuk segera 

memasukkan uang-uang ke dalam karung kembali. Ia tak mau lagi mendengar 

penjelasan Arai dengan kehabisan kesabaran. 

Watak tidak sabar Ikal juga ditunjukkan ketika ia tengah menunggu 

ayahnya datang untuk mengambil rapornya. Ia merasa bahwa ayahnya tidak mau 

datang untuk mengambilkan rapornya karena rangkingnya turun drastis. Ia merasa 

ayahnya kecewa akan hal itu. Hal ini dapat disimak dalam kutipan berikut ini. 

Sejak mengetahui aku terdepak dari garda depan karena 
kepicikanku sendiri, Arai sudah malas bicara denganku. Aku gelisah 
menyaksikan para orang tua murid berduyun-duyun menuju aula. Mataku 
lekat memandangi jalan di luar gerbang sekolah. Ayahku tak kunjung tiba. 
Arai menatapku benci. Hatiku hampa. (SP. Hlmn. 151) 
 
Kutipan di atas menunjukkan Ikal merupakan seorang yang tidak sabar 

untuk menunggu kedatangan ayahnya. Ia merasa resah dan bertanya-tanya apakah 

ayahnya akan datang untuk mengambilkan rapornya. 

Hal lain yang menunjukkan Ikal berwatak tak sabar adalah ketika ia, Arai 

dan Jimbron tengah menjalani hukuman dari Pak Mustar ketika kepergok 

menonton film yang telah dilarang keras di sekolahnya. Ketika itu dengan 

perasaan kesal Jimbron tak henti-hentinya bercerita tentang kuda. Hal itu 

membuat hati Ikal bertambah kesal dan jengkel. Sampai hilang kesabaran Ikal 

untuk terus-terusan menahan kesabarannya. Hal ini ditunjukkan pada kutipan 

berikut ini. 

Darahku mendidih. Aku mencapai puncak emosi. 
“Yang dapat menandingi kuda Australia hanya kuda Arab, Kal!! 

Tahukah kau mengapa pria jantan dijuluki kuda Arab?!! Astaga Kal, kaki 
belakang hewan itu seperti ada tiga!! Kau paham maksudku??” 

Akhirnya, batu karang kesabaranku terbelah. Aku meledak. 
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“Diaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmm!!!!!” aku bangkit, berteriak 
sekuat tenga membentak Jimbron sambil mmebanting sikat gigi, lap, dan 
pahat. (SP. Hlm. 133). 
 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ikal seorang yang tak sabar. Ia tak 

bisa menahan kesabarannya ketika dihadapkan pada masalah yang dia anggap 

sangatlah membosankan atau menjengkelkan. 

 
B. Ketidaksadaran Kolektif 

Fungsi ini merupakan fungsi pembantu kedua setelah fungsi pengindra. 

Fungsi intuitif berada di alam ketidaksadaran. Fungsi ini muncul secara alamiah 

dalam perilaku hidup manusia setiap hari atau dalam istilah Levy Buhl adalah 

mistik kolektif. Fungsi intuitif yang ada dalam perilaku Ikal ini berupa kompleks 

dan archetypus. Kompleks dan archetypus tersebut antara lain berupa perilaku Ikal 

yang selalu berbicara dengan perasaannya sendiri ketika menghadapi situasi atau 

kondisi apapun, ia selalu bertanya pada hatinya setiap dihadapkan pada keadaan 

yang membuatnya bingung. Sehingga perilaku Ikal membuatnya menjadi seorang 

yang perasa atau sensitif ketika melihat atau merasakan sesuatu. Tapi ia juga 

seorang yang optimis. 

a. Perasa 

Sifat Ikal yang perasa juga ditunjukkan waktu Ikal mengetahui bahwa 

sikapnya terhadap Arai salah. Ketika itu tabungannya dan Arai digunakan untuk 

membelikan segala perlengkapan kebutuhan Mak Cik Maryamah memulai usaha 

berjualan kue. Arai melakukan itu karena ingin membantu Mak Cik yang 

kesusahan, akan tetapi Ikal berfikir keliru tentang apa yang dilakukan Arai. 
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Sehingga Ikal sangat menyesal. Hal ini ditampilkan pengarang secara dramatik 

dalam diri Ikal sebagai berikut. 

Tubuhku yang tadi kaku karena tegang mengantisipasi rencana 
Arai kini pelan-pelan merosot sehingga aku terduduk di balik pintu. Aku 
menunduk dan memeluk lututku yang tertekuk. Aku merasa sangat malu 
pada diriku sendiri. Bibirku bergetar menahan rasa haru pada putihnya hati 
Arai. Air mataku mengalir pelan. Sungguh tak sedikitpun kuduga Arai 
merencanakan sesuatu yang sangat mulia untuk Mak Cik. Sebuah rencana 
yang akan kudukung habis-habisan. Sejak itu, aku mengenal bagian paling 
menarik dari Arai, yaitu ia mampu melihat keindahan di balik sesuatu, 
keindahan yang hanya bisa orang temui di dalam mimpi-mimpi. Maka 
Arai adalah seorang pemimpi yang sesungguhnya, seorang pemimpi sejati. 
(SP. Hlmn. 52). 
 
Dari kutipan di atas menunjukkan bahwa Ikal sangat merasakan betapa 

mulianya hati Arai. Ia menyesali kecurigaannya terhadap perilaku Arai. 

Ketidaksabaran Ikal sangat salah. Ikal sangat memuji keindahan hati Arai yang 

membantu Mak Cik yang tengah mengalami kesusahan. 

Kepekaan perasaan Ikal juga ditunjukkan ketika Jimbron telah sembuh 

dari penyakit gagapnya. Betapa Ikal merasakan kebersamaan bersama sahabat-

sahabatnya. Ia merasakan betapa bahagianya ia memiliki sahabat-sahabat yang 

selalu bersama. Hal ini dapat disimak melalui teknik dekripsi jalan pikiran Ikal 

sebagai berikut. 

Jimbron meraih tanganku, menyalamiku dengan erat, dan 
mengguncang-guncang tanganku. Senyumnya manis dan pasti. 
Ekspresinya jelas mengesankan bahwa ia telah meninggalkan masa lalu 
yang kelam mencekam dan siap menyongsong masa depan yang cerah 
bercahaya. Kami saling berpandangan dalam nuansa yang sangat 
menyentuh, sampai aku menitikkan air mata. Aku benar-benar terharu 
karena aku tahu sudah banyak orang yang berusaha menyembuhkan 
Jimbron tapi mereka semua gagl. Bahkan Jimbron hampir dimandikan 
dengan kembang tujuh rupa untuk menghilangkan bayang-bayang kuda 
yang terus menerus menghantuinya. Kini dadaku ingin meledak rasanya. 
Pada momen ini kami memahami bahwa persahabatan kami yang lama 
dan lekat lebih dari saudara, berjuang senasib sepenanggungan, bekerja 
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keras bahu-membahu sampai titik keringat terakhir untuk sekolah dan 
keluarga, tidur sebantal makan sepiring, susah senang bersama, tenyata 
telah membuahkan maslahat yang tak terhingga bagi kami. Persahabatan 
berlandaskan cinta kasih itu telah merajut ikatan batin yang demikian kuat 
dalam kalbuku dan saking kuatnya sampai memiliki tenaga gaib 
penyembuhan. (SP. Hlmn. 138-139). 

 
Kutipan di atas menunjukkan watak Ikal adalah seorang yang sensitif  

dalam menghadapi keadaan yang ia anggap sangat menyedihkan dan menyentuh 

hatinya. 

 Sifat Ikal yang perasa juga ditunjukkan ketika meilhat Arai menangis 

memandangi foto orang tuanya saat menerima pengumuman hasil tes untuk 

mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ikal tidak tahan melihat sahabatnya itu 

bersedih. Dan untuk pertama kalinya Ikal melihat Arai mengeluarkan air mata. 

Seperti dalam kutipan berikut ini. 

Dadaku sesak menahankan rasa melihat wajah Arai. Jelas sekali 
keinginannya untuk memberitahukan kelulusan itu pada ayah-ibunya, pada 
seluruh keluarga dekatnya. Apalah daya seorang Simpai Keramat. Ia 
sebatang kara dalam garis keluarganya. Hanya tinggal ia sendiri. Pada 
siapa akan ia beritahukan, akan ia rayakan dalam haru dan gembira berkah 
yang sangat besar ini. Isakan tangisnya semakin keras. Aku 
memandangnya dengan pilu dan kembali teringat pada anak kecil yang 
mengapit karung kecampang, berbaju seperti perca dengan kancing tak 
lengkap, berdiri sendirian di depan gubuknya, di tengah ladang tebu yang 
tak terurus, cemas menunggu harapan menjemputnya. Ayahku 
menghampiri Arai. Arai menangis sesenggukan memeluk ayahku. (SP. 
Hlmn. 271-272). 
 
Kutipan di atas menunjukkan betapa sedihnya hati Ikal ketika melihat 

keadaan Arai yang rindu akan orang tuanya. Ikal tak kuasa menahan perasaannya 

yang sangat terpukul melihat kesedihan yang menimpa sahabatnya itu. 
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b. Optimis 

Sikap optimis Ikal ini tampak ketika pengambilan rapor oleh ayahnya. Ia 

yakin kalau ayahnya akan merasa bangga dengan ranking yang ia dapat. Karena 

Ikal adalah salah satu murid yang duduk di garda depan, tempat murid-murid yang 

masuk ke dalam sepuluh besar. Seperti dalam kutipan berikut. 

Tapi tak mengapa, sebab kesusahan Beliau akan kami obati di sini. 
Di dalam aula itu, Pak Mustar mengurutkan dengan teliti seluruh ranking 
dari tiga kelas angkatan pertama SMA kami. Dari ranking pertama sampai 
terakhir 160. semua orangtua murid dikumpulkan di aula dengan nomor 
kursi besar-besar, sesuai ranking anaknya. Nomor itu juga dicantumkan 
dalam undangan. Bukan Pak Mustar namanya kalau tidak keras seperti itu. 
Maka pembagian rapor adalah acara yang dapat membanggakan bagian 
sebagian orangtua sekaligus memalukan bagi sebagian lainnya. (SP. Hlm. 
91) 

 
Kutipan di atas menunjukkan sikap optimis Ikal karena membahagiakan 

ayahnya yang duduk di bangku depan, bangku tempat siswa yang berprestasi. 

Optimisme Ikal juga terlihat ketika ia berbicara dengan batinnya. Ia 

berfikir tentang kehidupannya yang semakin ia rasakan. Akan tetapi ia selalu 

optimis dan yakin bahwa ia akan mendapatkan atau mewujudkan mimpi-

mimpinya itu. Hal ini ditunjukkan pada kutipan sebagai berikut. 

Namun, sekarang aku memiliki filosofi baru bahkan berbuat yang 
terbaik pada titik di mana aku berdiri, itulah sesungguhnya sikap yang 
realistis. Maka sekarang aku adalah orang yang paling optimis. Jika 
kuibaratkan semangat manusia sebuah kurva, sebuah grafik, maka sikap 
optimis akan membawa kurva itu terus menanjak. Sebaliknya aku semakin 
terpatri dengan cita-cita agung kami: ingin sekolah kePrancis, 
menginjakkan kaki di altar suci almamater Sorbonne, menjelajahi Eropa 
sampai Afrika. Tak pernah sedikitpun terpikir untuk mengompromikan 
cita-cita itu. (SP. Hlm. 208). 

 
Kutipan di atas merupakan wujud perilaku optimis dalam diri Ikal. Ia 

sangat yakin akan apa yang ia lakukan demi mewujudkan cita-citanya. 
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Tenaga optimisme Ikal sangatlah besar. Hal ini diwujudkan ketika ia yakin 

akan mampu melewati perjalanannya ke Jakarta di atas kapal. Ia yakin bahwa 

tenaga optimismenya akan mengalahkan semua hal yang membuatnya 

mengeluhkan semua deritanya. Hal ini ditunjukkan pada kutipan berikut ini. 

Sampai lima hari berikutnya kami mabuk terus-menerus. Dan 
dalam penderitaan itu kami harus mengepel dek dan pelka, membersihkan 
WC, dan memasak empat kali sehari. Lagi pula nahkoda rewel sekali 
dalam soal makanan. Alisnya mengerut jika sedikit saja sayurku keasinan. 
Sedangkan kami memaksakan diri makan terus-menerus karena makanan 
itu akan termuntahkan terus-menerus. Ajaib sekali aku dan Arai tidak sakit 
dan masih terus bersemangat melakukan kewajiban kami sebagai 
kompensasi menumpang kapal ternak ini. Itulah, Kawan, kalau mau tahu 
tenaga dari optimisme, tenaga dari ektrapolasi kurva yang menanjak, 
tenaga dari mimpi-mimpi. (SP. Hlm. 222) 

 
Kutipan di atas menunjukkan betapa hebatnya kekuatan optimisme Ikal 

dalam menjalani setiap penderitaannya. Ikal pun yakin bahwa ia pasti akan sampai 

di Jakarta. 

 
4. 2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Watak dan Perilaku Tokoh Ikal 

Dari analisis di atas diketahui bahwa watak dan perilaku Ikal adalah 

bertipe perasa dan introvert. Watak dan perilaku Ikal tersebut dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang meliputi faktor ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran 

kolektif. 

4. 2. 1 Ketidaksadaran Pribadi 

Faktor ketidaksadaran pribadi berupa faktor kedewasaan, motif cinta 

faktor frustasi, faktor konflik, dan faktor ancaman. 
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1. Faktor Kedewasaan 

Ikal telah dewasa dan menjadi orang yang lebih berfikir secara dewasa 

serta bisa menentukan jalan hidupnya sendiri. Ikal tumbuh menjadi pribadi yang 

matang dan selalu berfikir dalam menjalani hidup. Hal ini dapat ditunjukkan 

dalam kutipan sebagai berikut : 

Waktu yang pandai menipu demikian cepat berlalu. Tak terasa aku 
telah menyelesaikan kuliahku. Sekarang aku merasa memiliki tenaga baru 
untuk menemukan potongan-potongan mozaik hidupku. Pekerjaan sortir 
dan hidupku secara keseluruhan mulai kurasakan sepi tantangannya. Aku 
ingin menghadapi suatu kesulitan yang membuatku terus berkembang, aku 
ingin menjadi bagian dari sesuatu yang penting dan besar. Aku ingin 
meninggalkan pekerjaan sortir dan kembali mengekstrapolasikan kurva 
semangatku yang terus menanjak. ( SP, hlm. 250 ). 

 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa kedewasaan Ikal diwujudkan dalam 

pemikirannya yang lebih dewasa. Ia memikirkan tantangan-tantangan berikutnya 

yang akan ia lewati. 

Kedewasaan dan pikiran yang positif membuat Ikal menjadi orang yang 

tak mudah tersinggung. Saat Ikal diwawancara oleh seorang Profesor tentang 

risetnya untuk mendapatkan beasiswa. Seperti tersirat dalam kutipan berikut ini. 

Tak ada alasan bagiku untuk tersinggung karena aku sadar betul, 
materi riset yang kumasuki. Pembuktian seluruh hipotesis dari model 
rancanganku ini ditujukan untuk menemukan teori baru, maka ia tidak 
boleh hanya sekadar pembuktian melalui simulasi, tapi harus dibuktikan 
melalui teorema matematika, matematika dinamik pula. ( SP, halm. 256 ) 

 
Kutipan di atas menunjukkan kedewasaan Ikal dalam menghadapi ujian 

dari orang-orang yang meremehkannya. Meremehkan masa lalunya. Ia mampu 

menahan emosinya dengan menggunakan pikiran dan perasaan yang telah matang 

dan tumbuh dewasa. 
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Kedewasaan Ikal juga membuatnya menjadi sosok manusia yang optimis. 

Ia merasa bahwa ia bisa melakukan hal-hal yang belum pernah ia lakukan. Ia 

yakin dengan apa yang ia lakukan. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut : 

Tapi aku tak ‘kan surut. Tokoh-tokoh hebat telah 
mempersiapkanku untuk situasi ini. Bu Muslimah guru SD-ku yang telah 
mengajariku agar tak takut pada kesulitan apa pun, ayahku dengan senyum 
lembutnya yang membakar jiwaku, Pak Balia yang menunjukkan padaku 
indahnya penjelajahan ilmu, dan Arai yang mengingatkanku agar tak 
mendahului nasib. ( SP, hlm. 256). 

 
Kutipan di atas menunjukkan sikap dewasa Ikal yang terlihat ketika 

menghadapi tantangan baru. Ia menjadi seorang yang optimis dari pemikiran yang 

tumbuh menjadi dewasa. 

2. Motif Cinta 

Motif cinta ini mempengaruhi Ikal menjadi seorang yang yakin akan 

keputusannya dan selalu optimis. Ikal yakin kalau suatu saat nanti ia akan 

mewujudkan cita-citanya. Dengan kasih sayang dan motifasi dari orang-orang 

yang selalu memberikan perhatian dan semangat kepadanya membuat Ikal selalu 

yakin bahwa apa yang ia lakukan adalah benar. 

Rasa cinta dalam bentuk persahabatan Ikal juga ditunjukkan pada saat Ikal 

bahagia mengetahui bahwa sahabatnya Jimbron telah sembuh dari penyakit 

kegilaannya akan gila kuda. Hal ini ditunjukkan pada kutipan berikut ini. 

Oh, betapa sukacitanya aku. Aku telah mendobrak ruang pekat di 
kepalanya di mana ia terkunci dalam rangkap obsesif kompulsif terhadap 
kuda. Aku telah membebaskannya dari penderitaan yang telah belasan 
tahun menderanya. Obsesif kompulsif adalah siksaan yang tak terpirakan, 
apalagi terhadap kuda. Tak terbayangkan bagaimana Jimbron dapat 
bertahan sekian lama tanpa menjadi sinting. Syukurlah, Jimbron, sahabat 
yang paling kusayangi, hari ini telah sembuh dari penyakit gila kuda!! 
Ingin rasanya aku merayakan hari yang luar biasa ini dengan berderma 
kepada seluruh anak Melayu yatim piatu. (SP. Hlm.138). 
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Kutipan di atas jelas menunjukkan betapa sayangnya Ikal kepada 

sahabatnya itu. 

Persahabatannya dengan Arai adalah sebuah motifasi besar bagi Ikal, 

karena Arai lah yang selama ini menjadi seorang sahabat dan saudara. Ikal 

berusaha membuat Arai bahagia seperti apa yang telah dilakukan oleh  Arai. Hal 

ini dapat ditunjukkan dalam kutipan sebagai berikut. 

Aku ingin membahagiakan Arai. Aku ingin berbuat sesuatu seperti 
apa yang ia lakukan pada Jimbron, seperti yang selalu ia lakukan padaku. 
Aku sering melihat sepatuku yang menganga seperti buaya berjemur, tahu-
tahu sudah rekat kembali. Arai diam-diam memakunya. Aku juga selalu 
heran melihat kancing bajuku yang lepas tiba-tiba lengkap lagi, tanpa 
banyak cincong Arai menjahitnya. Jika terbangun malam-malam, aku 
sering mendapati diriku telah berselimut, Arai menyelimutiku. Belum 
terhitung kebaikannya waktu ia membelaku dalam perkara rambut belah 
tengah Toni Koeswoyo saat aku masih SD dulu. Bertahun lewat tapi aku  
tak ‘kan lupa Rai, akan kubalas kebaikanmu yang tak terucapkan itu, 
jasamu yang tak kenal pamrih itu, ketulusanmu yang tak kasatmata itu. 
(SP, hlm. 185-186). 
 
Kutipan di atas jelas terlihat bagaimana rasa persahabatan Ikal yang begitu 

besar pada Arai, seorang teman yang telah menemaninya dari masa kecil. 

Rasa cinta Ikal kepada kampung halaman juga mempengaruhi kehidupan 

Ikal sehingga ia merasa sangat berat ketika ia akan meninggalkan Pulau Belitong 

untuk mengejar cita-citanya, melanjutkan hidupnya di Jakarta yang ia yakini 

mampu merubah nasibnya. Hal ini ditunjukkan pada kutipan berikut ini. 

Dari jauh masih kulihat orang-orang melambai. Semakin lebar laut 
memisahkan kami, semakin mengembang ruang hampa dalam hatiku. 
Tangan mereka mengalun seperti pelepah-pelepah nyiur. Kupandangi 
pulau kecilku yang porak poranda karena kerakusan manusia. Semuanya 
ada di situ: ayah ibuku, sanak keluargaku, sahabat, guruku, kebanggaan 
dan jati diriku, tangis dan tawaku, inang nasibku, dan semua perasaan 
sayang yang ada dalam hatiku. Barisan pohon santigi mengajak hinggap 
burung-burung pipit, lalu perdu apit-apit, jalan setapak, rumah panggung, 
peladuk, buah bintang, telaga air payau, dan batu-batu purba yang tak 
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mempan dimakan waktu, yang lebih liat dari sang waktu itu sendiri. Pulau 
Belitong tumpah darahku, terapung-apung tegar, tak pernah lindap 
diganyang ombak dua samudra dahsyat yang bergelora mengurungmu, 
Belitong yang kukuh tak terkalahkan, kapankah aku akan melihatmu lagi?. 
(SP. Hlm. 220-221). 
 
Kutipan di atas menunjukkan rasa cinta Ikal pada kampung halamannya. 

Tempat di mana ia dilahirkan. Ia berat untuk meninggalkan kenangan yang 

tertinggal di Belitong. 

Motif cinta Ikal juga terlihat ketika ia telah menyelesaikan kuliahnya di 

Jakarta. Dan saat kembali ia terkenang A Ling, seorang perempuan yang pernah ia 

kenal di masa kecilnya dulu. Hal ini ditunjukkan pada kutipan berikut ini. 

Betapa ajaib tenaga cinta pertama. Senyum A Ling masih 
semerbak di relung-relung dadaku sama seperti ketika aku berdiri di depan 
toko itu, terpaku melihatnya mengintipku dari balik tirai yang terbuat dari 
keong-keong kecil, tujuh tahun yang lalu. Fragmen A Ling dan desa cantik 
khayalanku Edensor rupanya tak labur dalam pikiranku, setidaknya sang 
waktu tak berdaya menyamarkannya. (SP. Hlm. 267). 

 
Dari kutipan di atas sangat jelas cinta yang Ikal rasakan. Cinta 

yang ia sebut sebagai cinta pertama meskipun waktu itu ia masih kecil. 

3. Faktor Frustasi 

Ketika Ikal, Arai dan Jimbron telah frustasi mencari akal untuk bisa masuk 

ke dalam gedung bioskop, meskipun pada akhirnya mereka menemukan solusi 

untuk masuk ke dalam gedung bioskop itu. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan 

sebagai berikut. 

Kami frustasi. Dorongan untuk menyaksikan nasib dua carik merah 
itu menggebu tapi kami tak tahu cara masuk bioskop. Kami benci menjadi 
anak sekolah yang tak kunjung dewasa. Kami benci pada waktu yang 
seakan beku tak beranjak. Masa remaja terasa selamanya tak habis-habis. 
Dan setiap malam, dari los kontrakan, kami benci melihat orang-orang 
berkerudung mengantre tiket tanpa kami sadari bahwa solusi brilian 
sesungguhnya kasat di depan mata kami. Hanya Jimbron yang selalu kami 
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ragukan kapasitas akalnya yang justru melihat solusi itu. Suatu malam, 
ketika orang-orang berkerudung sedang mengantre, dia menghambur ke 
dalam los kontrakan, mengagetkan aku dan Arai yang sedang tidur. (SP. 
Hlm. 103). 

 
Kutipan di atas menunjukkan perilaku frustasi Ikal dan teman-temannya 

untuk bisa masuk dan melihat film yang tengah diputar. 

Perilaku Ikal sebagai bentuk frustasinya ditunjukkan ketika ia merasa 

bahwa tabungannya tak akan pernah mampu membawanya menggapai mimpi dan 

cita-citanya. Hal ini terlihat pada kutipan berikut ini. 

Sekarang, setiap Pak Balia membuai kami dengan puisi-puisi indah 
Prancis aku hanya menunduk, menghitung hari yang tersisa untuk 
memikul ikan dan menabung. Dan sampai di los kontrakan, melongok ke 
dalam kaleng celenganku yang penuh, penuh oleh uang receh, darah masa 
mudaku yang berapi-ai perlahan padam. Aku sangat mafhum, bahwa 
tabunganku itu tak akan pernah mampu membawaku keluar dari pulau 
kecil Belitong yang bau karat ini. Bagi kami, harapan sekolah ke Prancis 
tak ubahnya pungguk merindukan dipeluk purnama, serupa kodok ingin 
dicium putri agar bisa berubah jadi pangeran. Altar suci almamater 
Sorbonne, menjelajah Eropa sampai Afrika, hanyalah muslihat untuk 
menipu tubuh yang kelelahan agar tegar bangun pukul dua pagi untuk 
memikul ikan. Kami tak lebih dari orang yang menggadaikan seluruh 
kesenangan masa muda pada kehidupan dermaga yang keras, hidup tanpa 
pilihan dan belas kasihan. (SP. Hlm. 144). 

 
Kutipan di atas menggambarkan bagaimana perasaan Ikal setelah berfikir 

dan merasakan kemustahilan untuk meraih cita-citanya dengan uang recehan yang 

ada di celengannya. 

Bentuk Frustasi Ikal yang lain adalah ketika Ikal berfikir tentang cita-

citanya yang ia harapkan dari tabungannya. Ia merasa bahwa harapan untuk 

meraih cita-citanya sangatlah sulit dan tak mungkin ia dapatkan. Seperti pada 

kutipan berikut ini. 

Namun, dari tempat aku, Jimbron, dan Arai berdiri rencana 
konvensional itu tidak berlaku. Karena kami adalah para pemimpi. 
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Seandainya tidak dipakai untuk sekolah pun, tabungan itu, yang 
dikumpulkan selama tiga tahun dari bekerja sejak pukul dua pagi setiap 
hari memikul ikan, tak ‘kan cukup untuk membuat kami hidup lebih dari 
setahun. Dan dari tempat kami berdiri, di Pulau Belitong yang terpencil 
dan hanya berdiameter seratus lima puluh kilometer ini, cita-cita kami 
sekolah ke Prancis, menjelajah Eropa sampai ke Afrika adalah potongan-
potongan mozaik yang tak dapat dihubungkan dengan logika apa pun, 
bahkan dengan pikiran paling gila sekalipun. (SP. Hlm.208). 

 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa perilaku Ikal yang frustasi 

menghadapi konflik dengan batinnya sendiri yang menghitung 

kemungkinan untuk bisa meraih cita-citanya. 

4. Faktor Konflik 

Konflik-konflik yang dialami Ikal juga membentuk watak dan perilaku 

Ikal yakni introvert dan seorang yang perasa. Terjadinya konflik batin ketika ia 

membentak Jimbron untuk pertama kalinya. Ia merasa menyesal dengan kejadian 

itu. Hal ini membuat Ikal merasa bersalah kepada dirinya sendiri, Jimbron dan 

juga Pendeta Geovanni yang telah membesarkan Jimbron. Seperti dalam kutipan 

berikut ini. 

Ah!! Aku telah melukai hati Jimbron. Hatinya yang lunak dan 
putih. Bukankah aku selalu berjanji padaku sendiri akan selalu melindungi 
Jimbron? Aku menendang ember di dekatku karena marah pada diriku 
sendiri. Aku sedih menyadari ada sosok lain dalam diriku yang diam-diam 
sembunyi, sosok yang tak kukenal. Sosok itu menjelma dengan cepat, lalu 
mendadak lenyap meninggalkan aku sendiri di depan Jimbron ditumpuki 
berton-ton perasaan bersalah. Bersalah pada Jimbron, bersalah pada 
Pendeta Geo, bahkan Arai. Lututku lemas. Aku merasa sebagian diriku 
telah mengkhianati diriku yang lain. (SP. Hlm. 134-135). 

 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa terjadi konflik batin yang 

menyebabkan Ikal merasa bersalah karena telah menyakiti hati  Jimbron. 
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Konflik batin juga terjadi yang membuat Ikal menjadi seorang yang 

pesimis. Ketika Ikal berfikir bahwa mimpinya hanyalah kemustahilan. Hal ini 

ditunjukkan pada kutipan berikut ini.  

Kini aku telah menjadi pribadi yang pesimis. Malas belajar. 
Berangkat dan pulang sekolah lariku tak lagi deras. Hawa positif dalam 
tubuhku menguap dibawa hasutan-hasutan pragmatis. Untuk apa aku 
memecahkan kepalaku mempelajari teorema binominal untuk mengukur 
bilangan tak terhingga jika yang tak berhingga bagiku adalah 
kemungkinan tak mampu melanjutkan sekolah setelah SMA, jika yang 
akan kuukur nanti hanya jumlah ikan yang telah kupikul agar mendapat 
beberapa uang receh dari nahkoda. Buat apa aku bersitegang urat leher 
berdebat di kelas soal geometri ruang euclidian yang rumit, jika yang 
tersisa untukku hanya sebuah ruang los sempit 2 x 2 meter di dermaga. 
Pepatahku sekarang adalah pepatah konyol kuli-kuli Meksiko yang patah 
arang dengan nasib: ceritakan mimpimu agar Tuhan bisa tertawa. (SP. 
Hlm. 144-145). 
 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa ada pertentangan batin yang terjadi di 

dalam fikiran dan hati Ikal, hal ini membuatnya menjadi seorang yang pesimis. 

Akan tetapi perilaku pesimis Ikal tidak berlangsung lama. 

5. Faktor Ancaman 

Ikal menyadari akan perbuatannya karena telah melanggar peraturan 

sekolah dan peraturan Pak Mustar untuk tidak menonton film yang tidak pantas 

ditonton. Meskipun ia telah berhasil masuk dan menonton sebagian film itu, akan 

tetapi hukuman dari pak Mustar yang telah memergoki Ikal, Arai, dan Jimbron 

mengancam  dan akan mereka terima saat upacara rutin di sekolahnya. Hal ini 

tercermin dalam kutipan di bawah ini. 

Ketika mereka pulang. Kami hanyut dalam malam yang 
mengerikan akan bayang-bayang hukuman. Paling tidak, Pak Mustar 
memiliki waktu dua hari untuk memikirkan pembalasan dendamnya pada 
kami hari Senin, saat seluruh warga SMA Negeri Bukan Main apel pagi. 
Dan menjelang hari timbangan keadilan itu, hari pembalasan itu, kami 
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masih memiliki dua malam untuk menyesali perbuatan tolol kami. Dua 
malam yang panjang. (SP. Hlm. 117-118). 

 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ikal membayangkan hukuman apa 

yang akan ia terima dari Pak Mustar akibat perbuatannya. 

Ancaman lain yang Ikal rasakan adalah ketika hidup di Bogor yang setiap 

harinya terjadi tindak kejahatan. Ikal merasakan bahwa kota yang ia tinggali 

sekarang sangatlah keras dan kejam. Hal ini ditunjukkan seperti pada kutipan 

berikut. 

Dan hari-hari berikutnya adalah malam-malam tak bisa tidur dan 
tak enak makan waktu menemukan koran-koran merah yang memuat 
warta dan gambar penggorokan, perampokan, dan pemerkosaan di sana 
sini yang hampir setiap hari terjadi di kota. Demikian semaraknya 
kriminalitas di Bogor, Jakarta, atau Tangerang. Seakan-akan kota ini akan 
mati jika sehari saja tidak terjadi tindak kejahatan. Namun, anehnya 
lambat laun menjadi terbiasa. Bahkan ketika nenek-nenek dirampok, 
dicabuli, dan dibunuh, aku telah menjadi seperti orang kota kebanyakan: 
sekali menarik napas panjang, semenit kemudian bahkan lupa inisial nenek 
itu. Ini adalah kemerosotan dalam diriku dengan hidup di luar kota. (SP. 
Hlm. 235-236). 

 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ikal sangat khawatir akan keadaan 

Bogor yang penuh dengan kejahatan. Meskipun lama kelamaan hal ini menjadi 

kebiasaan yang ia hadapi. 

Faktor lain yang berupa ancaman adalah ketika Ikal menemukan 

kebuntuan bertahan hidup di Bogor dengan modal selembar ijazah dan uang yang 

sangat kurang untuk membiayai hidupnya. Ia tidak juga mendapatkan pekerjaan 

guna menyambung hidupnya. Hal ini tercermin pada kutipan di bawah ini. 

Kami tak peduli mungkin karena panik akan keadaan kami sendiri. 
Berbulan-bulan di Bogor, berbekal selembar ijazah SMA, kami tak 
kunjung mendapatkan pekerjaan. Bahkan hanya sekadar ingin menjadi 
penjaga toko susahnya minta ampun. Pada bulan keempat, dengan sangat 
terpaksa kami memecahkan celengan kuda Sumbawa dan kuda sandel itu. 
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Terbesit perasaan bersalahku pada Jimbron. Tapi apa boleh buat, melamar 
kerja pun perlu biaya. Jika masih begini, napas kami tinggal tiga bulan di 
Jawa. Aku teringat pesan mualim untuk kembali ke Tanjung Priok pada 
bulan Juli jika Jawa tak bersimpati pada nasib kami. Dan bulan Juli masih 
tujuh bulan lagi, berarti, selama empat bulan kami harus berhibernasi 
seperti hewan pengerat marmot yang hidup di Pegunungan Alpen ketika 
musim salju. Hidup hanya dengan cadangan lemak dalam tubuh mereka. 
Sayangnya, kami terlalu kurus. (SP. Hlm. 236-237) 

 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ikal merasakan kesusahan hidup di 

Bogor. Ia sulit mendapatkan pekerjaan. Ia terus mencari akal untuk bisa bertahan 

di kota itu dan mendapatkan pekerjaan. 

4. 2. 2 Ketidaksadaran Kolektif 

Ketidaksadaran kolektif ini meliputi faktor biologis, faktor filsafat, faktor 

agama dan faktor mistik. 

1. Faktor Biologis 

Salah satu faktor yang mendasari watak dan perilaku Ikal adalah faktor 

biologis. Faktor ini merupakan faktor kejiwaan yang merupakan bawaan manusia, 

dan bukan pengaruh lingkungan. Faktor ini tampak ketika Ikal sangat ingin 

melihat film yang diputar di bioskop yang bergambar seorang wanita dengan 

berpakaian minim yang ia lihat di depan los kontrakannya. Semua itu adalah 

kebutuhan biologis yang Ikal rasakan saat usianya beranjak dewasa. Pengaruh 

kebutuhan biologis ini ditunjukkan dalam kutipan di bawah ini. 

Kami bertiga melotot waktu terpal dibuka melewati lutut wanita 
itu. Di atas tempurung lututnya, jantung muda kami, yang telah lepas 
pantang sunat ini, berdetak satu-satu mengikuti lekukan kaki mulus yang 
naik lagi, naik lagi, terus naik lagi sampai ke area paha dan tetap tak 
tampak selembar pun benang membalutnya. Kami terpaku dengan mulut 
ternganga waktu terpal terbuka sampai ke atas paha. My God, aku mau 
pingsan! Di sana, ya, di sana, hanya carik kecil berwarna merah. Bukaan 
terpal naik lagi, dan di dadanya juga hanya dililit carik merah berupa tali-
temali. Aku terbelalak. Jimbron menggenggam lengan Arai kuat-kuat, lalu 
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menggigitnya. Arai sudah tak bisa lagi merasakan sakit. Mati rasa. 
Mulutnya seperti anjing melihat tulang. Aku cepat-cepat menutup mataku 
dengan kedua tanganku. Tapi aneh, jari-jariku bergeser sendiri dengan 
tenaga yang tak dapat aku tandingi, sungguh, bergeser sendiri untuk 
mengintip dari sela-sela jariku. Kututup kembali jariku, tapi jari-jari itu 
melawan tuannya. Aku mengintip lagi. Aku malu dan merasa sangat 
bersalah pada Buya Kiai Haji Achmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. 
(SP. Hlm. 97-98). 
 
Kutipan di atas menyebutkan bahwa Ikal terpengaruh kebutuhan 

biologisnya sehingga ia melihat gambar syur yang terpajang di depan los 

kontrakannya. Meskipun aturan-aturan melarangnya. 

Pengaruh kebutuhan biologis juga ditunjukkan ketika Ikal ingin menonton 

film yang tengah diputar di bioskop melalui cara apapun. Ia berfikir bagaimana 

caranya agar bisa masuk dan menonton film tersebut. Hal ini ditunjukkan dalam 

kutipan berikut ini. 

Getah testoteron itu seperti indra keenam yang menjebloskan kami 
pada pengalaman pertama memasuki suatu frase di mana logika sering tak 
laku: pubertas. Itulah tepatnya yang kami alami. Itulah pandangan paling 
logis dari seluruh kejadian ini. Maka logika bahwa kami menghadapi 
ancaman serius Pak Mustar, dan logika bahwa di dalam gedung bioskop 
itu kami hanya akan menonton kemahatololan film Indonesia yang 
memasrahkan diri pada jajahan selera rendah, juga tak laku. Yang laku 
adalah kami ingin, sangat ingin tahu, apa yang terjadi dengan dua carik 
kecil merah yang dikenakan wanita di poster terpal itu. Itu saja, tak lebih 
dari itu. (SP. Hlm. 101). 
 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ikal sangat terpengaruh oleh 

hasratnya. Hasrat ketika usianya beranjak dewasa. 

Selain hasrat seksual Ikal sebagai perkembangan jiwa tumbuh menjadi 

laki-laki dewasa, Ikal juga terdorong untuk kebutuhan hidupnya antara lain 

makan. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut ini. 
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Lalu kami mendapat pekerjaan di pabrik tali. Pabrik ini 
memproduksi rupa-rupa tali mulai dari jalinan rami yang tak mungkin 
putus dengan diameter hampir setengah meter dan biasa dimanfaatkan 
untuk menambah kapal dengan bobot mati lima ribu ton sampai tali favorit 
para penggantung diri: nylon plastik berdiameter 30 milimeter, dapat 
menahan bobot, plus momentum hentakan, ketika kursi ditendang, sampai 
seratus lima puluh kilo. Sayangnya pabrik harus ditutup sebab bangkrut. 
Keadaan kami semakin kritis. Beruntung lagi, ketika uang kami hanya 
cukup untuk makan dua hari lagi, seorang tetangga kos mengajak kami 
bekerja di kios fotokopinya di IPB. Hidup tersambung lagi. (SP. Hlm. 237-
238). 
 
Kutipan di atas menggambarkan kebutuhan biologis Ikal untuk makan dan 

hidup di tengah-tengah kota besar. 

2. Faktor Filsafat 

Perjalanan hidup Ikal juga mengajari Ikal menjadi sosok orang yang selalu 

peduli terhadap orang lain. Sebab ia menyadari bahwa manusia pada dasarnya 

tidak semua bersifat baik dan juga bersifat jahat. Hal ini ditunjukkan ketika Ikal 

menyimpulkan pemikirannya tentang sifat orang dilihat dari cara bicaranya. 

Seperti dalam kutipan berikut ini. 

Dan ayahku adalah pria yang sangat pendiam. Jika berada di rumah 
dengan ibuku, rumah kami menjadi pentas monolog ibuku, berpenonton 
satu orang. Namun, belasan tahun sudah jadi anaknya. Aku belajar bahwa 
pria pendiam sesungguhnya memiliki rasa kasih sayang yang jauh berlebih 
dibanding pria sok ngatur yang merepet saja mulutnya. (SP. Hlm. 86) 
 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa filsafat menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi watak dan perilaku Ikal. 

Berfikir secara bijaksana juga mewarnai watak dan perilaku Ikal. Ia 

menjadi seorang yang bijaksana dalam berfikir tentang kehidupan, yang 

memandang hidup tidak hanya dari luarnya saja. Seperti saat Ikal berfikir tentang 

hidup dalam mengejar cita-cita. Kehidupan yang jauh dari kampung halamannya. 
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Mencoba mencari perbedaan gambaran tentang kehidupan kanak-kanaknya 

dengan kehidupan yang tengah ia jalani. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan 

sebagai berikut. 

Namun, sekarang aku memiliki filosofi baru bahkan berbuat yang 
terbaik pada titik di mana aku berdiri, itulah sesungguhnya sikap yang 
realistis. Maka sekarang aku adalah orang yang paling optimis. Jika 
kuibaratkan semangat manusia sebuah kurva, sebuah grafik, maka sikap 
optimis akan membawa kurva itu terus menanjak ............ (SP. Hlm. 208) 
 
Kutipan di atas merupakan perwujudan dari fikiran Ikal yang bijaksana 

memaknai hidupnya yang ia rasakan terus berjalan. 

Berfikir secara realistis membuat Ikal menjadi sosok yang perasa. Hal ini 

ditunjukkan ketika Ikal berfikir tentang sifat wanita yang sulit untuk dipahami. 

Seperti dalam kutipan berikut ini. 

Nurmala terus menyangkal walaupun matanya penuh ragu. Dan 
aku tak salah dengan kesan satu detik yang kutangkap tadi. Sekarang 
wajah Nurmala kaku sarat penderitaan karena ingin sekali tahu kabar Arai 
dan karena ego yang mulai tercabik-cabik. Tapi semuanya dapat ia 
kendalikan dengan bersembunyi di balik tembok tebal gengsinya, yang 
justru semakin membuatnya menderita. Women! Sekarang aku mengerti 
mengapa Sigmund Freud tak dapat memahami keinginan wanita meskipun 
telah melakukan penelitian tentang wanita selama tiga puluh tahun, 
semuanya karena wanita sendiri sering tak tahu apa keinginannya. (SP. 
Hlm. 249) 
 
Kutipan di atas merupakan bentuk fikiran Ikal yang merupakan suatu 

dorongan faktor filsafat. Hal yang tidak semua orang berfikir semacam itu. Wanita 

adalah seorang yang sangat sulit untuk dipahami. 

3. Faktor Agama 

Ikal lahir dari keluarga yang taat beragama. Ikal dibekali oleh orang tuanya 

dan guru pesantrennya dengan pengetahuan agama. Hal ini masih melekat di hati 

Ikal meskipun Ikal jauh dari orang tuanya saat memutuskan untuk bekerja jauh 
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dari rumahnya. Ikal tidak pernah melupakan ilmu agama yang telah diajarkan oleh 

orang tua dan guru pesantrennya. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan berikut ini. 

Para penggawa masjid sangat disegani. Mereka seperti trias 
politika: Taikong Hamim sang eksekutif atau pelaksana pemerintahan 
masjid sehari-hari, Haji Satar pembuat aturan sehingga seperti lembaga 
legislatif, dan haji Hazani selaku yudikatif. Namun, dalam praktik mereka 
adalah robot-robot budi pekerti yang menganggap besi panas merupakan 
alat yang setimpal untuk meluruskan tabiat anak-anak Melayu yang telah 
terkorupsi akhlaknya. Mereka keras seperti tembaga. Setelah pulang 
sekolah, jangan harap kami bisa berkeliaran. Mengaji dan mengaji Al-
Qur’an sampai khatam berkali-kali. Dan jika sampai tamat SD belum hafal 
Juz Amma, siap-siap saja dimasukkan ke dalam beduk dan beduknya 
dipukul keras-keras sehingga ketika keluar berjalan zig-zag seperti ayam 
keracunan kepiting batu. (SP. Hlm. 59) 
 
Kutipan di atas menunjukkan kegiatan Ikal dalam hari-harinya. Ia belajar 

agama dengan disiplin dan taat. 

Agama telah membuat Ikal menjadi seorang yang percaya akan kekuasaan 

Tuhan. Ikal sadar bahwa semua kehidupan beserta isinya telah ditentukan oleh 

Tuhan. Hal ini ditunjukkan melalui jalan pikiran Ikal yang percaya kekuasaan 

Tuhan. Seperti dalam kutipan berikut ini. 

Jika kita ditimpa buah nangka, itu artinya memang nasib kita harus 
ditimpa buah nangka. Tak dapat, sedikitpun, dielakkan. Dulu, jauh 
sebelum kita lahir, Tuhan telah mencatat dalam buku-Nya bahwa kita 
memang akan ditimpa buah nangka. Perkara kita harus menghindari 
berada di bawah buah nangka matang sebab tangkainya sudah rapuh 
adalah perkara lain. Tak apa-apa kita duduk santai di bawah buah nangka 
semacam itu karena toh Tuhan telah mencatat dalam buku-Nya apakah kita 
akan ditimpa buah nangka atau tidak. (SP. Hlm. 127) 
 
Kutipan di atas menunjukkan betapa pasrahnya Ikal menerima takdir 

Tuhan. Karena Ikal yakin akan kekuasaanNya. 

Ikal percaya akan takdir. Karena sejak kecil Ikal dibekali ilmu agama oleh 

orang tua dan guru di tempat ia menerima ilmu agama. Ia sadar bahwa apa yang 
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menjadi kehendak Tuhan pasti akan terjadi. Seperti halnya ia mempunyai mimpi 

yang ia yakini akan Tuhan wujudkan suatu saat nanti. Hal ini ditunjukkan dalam 

kutipan berikut ini. 

Aku mengambil surat kelulusan Arai dan membaca kalimat demi 
kalimat dalam surat keputusan yang dipegangnya dan jiwaku seakan 
terbang. Hari ini seluruh ilmu umat manusia menjadi setitik air di atas 
samudra pengetahuan Allah. Hari ini Nabi Musa membelah Laut Merah 
dengan tongkatnya, dan milyaran bintang-gemintang yang berputar dengan 
episiklus yang mengelilingi milyaran siklus yang lebih besar, berlapis-
lapis tak terhingga di luar jangkauan akal manusia. Semuanya tertata rapi 
dalam protokol jagat raya yang diatur tangan Allah. Sedikit saja satu dari 
milyaran episiklus itu keluar dari orbitnya, maka dalam hitungan detik 
semesta alam akan meledak menjadi rempah-rempah. Hanya itu kalimat 
yang dapat menggambarkan bagaimana sempurnanya Tuhan telah 
mengatur potongan-potongan mozaik hidupku dan Arai, demikian 
indahnya Tuhan bertahun-tahun telah memeluk mimpi-mimpi kami, telah 
menyimak harapan-harapan sepi dalam hati kami, karena di kertas itu 
tertulis nama universitas yang menerimanya, sama dengan universitas 
yang menerimaku, di sana jelas tertulis : Univesite de Paris, Sorbonne, 
Prancis. (SP. Hlm. 272). 
 
Kutipan di atas jelas menunjukkan bahwa Ikal adalah seorang yang 

mengerti tentang ajaran agama yang ia yakini. Dan ia sangat percaya akan 

kekuasaan Tuhan. 

4. Faktor Mistik 

Ikal percaya akan ilmu mistik yang digunakan oleh dukun-dukun di 

kampungnya. Karena kemampuan yang dimiliki oleh dukun-dukun itu adalah 

kemampuan yang tidak semua orang miliki. Dan Ikal juga percaya akan 

kemistikan yang ada di kampungnya itu. Seperti dalam  kutipan berikut ini. 

Siang itu A Put duduk santai mengisap cangklong. Sarung 
bawahannya, kaus kutang bajunya, sandal jepit alas kakinya, tujuh puluh 
tahun usianya. Pasiennya nongkrong meringis-ringis persis anak-anak 
kucing tercebur ke kolam kangkung. A Put adalah dokter gigi di kampung 
kami, dukun gigi lebih tepatnya. Mengaku mendapat ilmunya dari peri 
tempayan, laki-laki Hokian itu sungguh sakti mandraguna. Namanya 
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kondang sampai ke Tanjong Pandan. Bagaimana tidak, ia mampu 
menyembuhkan sakit gigi tanpa menyentuh gigi busuk itu. Bahkan tanpa 
melihatnya. Alat diagnosisnya hanya sepotong balok, sebilah palu. Dan 
sebatang paku. Ruang praktiknya adalah lingkar teduh daun pohon nangka 
dan ia hanya berpraktik berdasarkan suasana hati. Gigi-giginya sendiri 
tonggos hitam-hitam. (SP. Hlmn. 56). 
 
Kutipan di atas menunjukan bahwa Ikal percaya ilmu mistik yang dimiliki 

oleh dukun gigi yang bernama A Put. 

Ikal juga percaya akan hal mistik yang ada di kampungnya. Misalnya 

dalam hal mengobati orang yang tersambar petir. Ikal percaya karena hal itu 

merupakan kenyataan yang ia lihat dan dengar dari masyarakat kampungnya. 

Seperti dalam kutipan berikut ini. 

Orang yang disambar petir memiliki ekspresi dan sikap tubuh yang 
aneh seolah tubuhnya dimasuki makhluk asing dan makhluk asing itu 
mengambil alih jiwanya. Di atas fondasi kepercayaan seperti itulah orang-
orang Melayu tempo dulu meletakkan dengan cara yang spektakuler untuk 
menyelamatkan korban sambaran petir. Jika ada korban petir yang tak 
langsung tewas, dukun Melayu, dalam hal ini dukun langit, segera 
menyalakan api di bawah tungku yang panjang. Di tungku itu dijejer daun-
daun kelapa yang masih hijau lengkap dengan pelepahnya. Dan di atas 
daun kelapa itulah sang korban dipanggang, di barbeque. Maksudnya 
untuk mengusir dedemit listrik dari dalam tubuhnya. Percaya atau tidak, 
cara ini sering sukses. Penjelasan logisnya barangkali ada pada seputar 
reaksi antara asap, panas api, listrik, sugesti, dan tipu muslihat dunia gelap 
perdukunan. Adapun yang tak sempat tertolong, seperti yang terakhir 
kulihat, seorang pencari nira disambar petir saat memanjat pohon aren. Ia 
wafat di tempat, lekat di pohon itu, kedua tangannya tak dapat diluruskan. 
Ia dikafani dan dikuburkan dengan sikap tangan seperti seorang dirigen 
orkestra sedang mengarahkan lagu “Aku seorang Kapiten”. (SP. Hlmn. 
157-158) 

 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ikal menjelaskan bagaimana proses 

pengobatan yang dilakukan dengan cara ilmu gaib. Pengobatan yang seringkali 

berhasil dan dipercaya orang banyak 
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Ikal percaya akan kehebatan Bang Zaitun dan mencoba mengaitkan 

dengan ilmu gaib yang ia ketahui dari cerita-cerita mistik di kampungnya. Hal ini 

tertuang dalam kutipan berikut. 

Astaga Bang Zaitun, sungguh tak kusangka tabiatmu selama ini. 
Apakah engkau akan mengajarkan ilmu pelet nan sakti mandraguna? 
Apakah harus puasa empat puluh hari? Atau harus mengambil kutu betina 
dari punggung kera putih yang hanya hidup di puncak Gunung Gudha? 
Tapi apa pun itu, tentu sebuah resep yang sangat istimewa sehingga 
seorang bohemian dapat punya pacar enam puluh tujuh orang dan hampir 
beristri lima. (SP. Hlmn. 196). 
 
Kutipan di atas mencoba menebak-nebak ilmu gaib yang digunakan oleh 

Bang Zaitun karena kehebatannya dalam hal cinta. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil simpulan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi Ikal adalah faktor ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran 

kolektif. Ketidaksadaran pribadi meliputi faktor kedewasaan, faktor motif cinta, 

faktor frustasi, faktor konflik, dan faktor ancaman. Ketidaksadaran kolektif 

meliputi faktor biologis, faktor filsafat, faktor agama dan faktor mistik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5. 1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Watak dan Perilaku tokoh utama novel Sang Pemimpi berdasarkan teori Carl 

Gustav Jung adalah sebagai berikut :  

- Berdasarkan Fungsi Jiwa, Ikal mempunyai watak dan perilaku yang 

bertipe perasa yaitu yakin dalam membuat keputusan peduli kepada orang 

lain, punya tekad yang kuat, dan cerdas. 

- Berdasarkan sikap jiwa, watak dan perilaku Ikal bertipe introvert yaitu 

mengagumi orang lain, pekerja keras dan gugup. 

- Berdasarkan ketidaksadaran pribadi, Ikal bertipe pemikir yaitu rasa ingin 

tahu dan tak sabar. 

- Berdasarkan ketidaksadaran kolektif, Ikal bertipe intuitif yaitu perasa dan 

optimis. 

- Berdasarkan tipe introvert dan ekstrovert, tipe kepribadian watak dan 

perilaku Ikal adalah tipe perasa introvert. Kesadaran Ikal bertipe perasa 

dan bersifat introvert. Sedangkan ketidaksadarannya bertipe pemikir dan 

intuitif bersifat ekstrovert. Sedangkan fungsi pembantunya, yaitu 

pengindra berada di kesadaran dan fungsi intuitif berada diketidaksadaran. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi watak dan perilaku tokoh utama adalah 

faktor ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran 
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pribadi meliputi faktor kedewasaan, faktor motif cinta, faktor frustasi, faktor 

konflik, dan faktor ancaman. Ketidaksadaran kolektif meliputi faktor biologis, 

faktor filsafat, faktor agama, dan faktor mistik. 

5. 2 Saran 

Penelitian ini hendaknya dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

setiap penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan psikologi sastra 

khususnya penelitian yang menggunakan teori psikoanalisa Carl Gustav Jung. 

Penelitian tentang novel ini hendaknya juga dikembangkan lebih lanjut selain 

menggunakan teori kepribadian, karena novel Sang Pemimpi merupakan novel 

yang kaya akan tema kehidupan. 
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SINOPSIS NOVEL LASKAR PELANGI 

 

Cerita terjadi di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitong Timur. 

Dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh 

Depdikbud Sumsel jikalau tidak mencapai siswa baru sejumlah 10 anak. Ketika 

itu baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan, akan tetapi tepat ketika Pak 

Harfan, sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan 

ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. 

Mulai dari sanalah dimulai cerita mereka. Mulai dari penempatan tempat 

duduk, pertemuan mereka dengan Pak Harfan, perkenalan mereka yang luar biasa 

di mana A Kiong yang malah cengar-cengir ketika ditanyakan namanya oleh guru 

mereka, Bu Muslimah. Kejadian bodoh yang dilakukan oleh Borek, pemilihan 

ketua kelas yang diprotes keras oleh Kucai, kejadian ditemukannya bakat luar 

biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertaruhan nyawa Lintang 

yang mengayuh sepeda 80 km pulang pergi dari rumahnya ke sekolah. 

Mereka, Laskar Pelangi - nama yang diberikan Bu Muslimah akan 

kesenangan mereka terhadap pelangi pun sempat mengharumkan nama sekolah 

dengan berbagai cara. Misalnya pembalasan dendam Mahar yang selalu 

dipojokkan kawan-kawannya karena kesenangannya pada okultisme yang 

membuahkan kemenangan manis pada karnaval 17 Agustus, dan kejeniusan luar 

biasa Lintang yang menantang dan mengalahkan Drs. Zulfikar, guru sekolah kaya 

PN yang berijazah dan terkenal, dan memenangkan lomba cerdas cermat. Laskar 

Pelangi mengarungi hari-hari menyenangkan, tertawa dan menangis bersama. 

Kisah sepuluh kawanan ini berakhir dengan kematian ayah Lintang yang 

memaksa Einstein cilik itu putus sekolah dengan sangat mengharukan, dan 

dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian di mana Ikal yang berjuang di 

luar pulau Belitong kembali ke kampungnya. 
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SINOPSIS NOVEL SANG PEMIMPI 

 

Dalam Sang Pemimpi, Andrea bercerita tentang kehidupan ketika masa-

masa SMA. Tiga tokoh utamanya adalah Ikal, Arai dan Jimbron. Ikal; alter 

egonya Andrea Hirata. Arai - saudara jauh yang yatim piatu dan akhirnya menjadi 

saudara angkat dan Jimbron-seorang yatim piatu yang terobsesi dengan kuda dan 

gagap bila sedang antusias terhadap sesuatu atau ketika gugup. 

Ketiganya mati dalam kisah persahabatan yang terjalin dari kecil sampai 

mereka bersekolah di sma Negeri Bukan Main, SMA pertama yang berdiri di 

Belitong bagian timur. Bersekolah di pagi hari dan bekerja sebagai kuli di 

pelabuhan ikan pada dini hari. Hidup mandiri terpisah dari orang tua dengan latar 

belakang kondisi ekonomi yang sangat terbatas namun punya cita-cita besar, 

sebuah cita-cita yang bila dilihat dari latar belakang kehidupan mereka, hanyalah 

sebuah mimpi. 

Tokoh-Tokoh Novel Sang Pemimpi : 

1. Ikal adalah anak kampung yang miskin yang dimiliki negara 

2. Arai adalah tokoh sentral dalam buku ini. Menjadi saudara angkat Ikal ketika 

kelas 3 SD saat ayahnya (satu-satunya anggota keluarga yang tersisa) 

meninggal dunia. Seseorang yang mampu melihat keindahan di balik sesuatu, 

sangat optimis dan selalu melihat suatu peristiwa dari kaca mata yang positif. 

Arai adalah sosok yang begitu spontan dan jenaka, seolah tak ada sesuatu pun 

di dunia ini yang akan membuatnya sedih dan patah semangat. 

3. Jimbron, anak yatim piatu yang diasuh oleh seorang pastur Katolik bernama 

Geovanny. Laki-laki berwajah bayi dan bertubuh subur ini sangat polos. 

Segala hal tentang kuda adalah obsesinya, dan gagapnya berhubungan dengan 

sebuah peristiwa tragis yang memilukan yang dia alami ketika masih SD. 

Jimbron adalah penyeimbang di antara Arai dan Ikal, kepolosan dan 

ketulusannya adalah sumber simpati dan kasih sayang dalam diri keduanya 

untuk menjaga dan melindunginya. 

4. Geovanny, ia adalah seorang Katolik yang mengasuh Jimbron selepas 

kepergian kedua orangtua Jimbron. Meskipun berbeda agama dengan Jimbron, 
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beliau tidak memaksakan Jimbron untuk turut menjadi umat Katolik. Bahkan 

beliau tidak pernah terlambat mengantar Jimbron pergi ke masjid untuk 

mengaji. 

5. Pak Mustar adalah salah satu pendiri SMA Bukan Main. Ia adalah wakil 

kepala sekolah SMA Bukan Main, seorang yang baik dan cukup sabar namun 

berubah menjadi tangan besi ketika anaknya sendiri justru tidak diterima 

masuk ke SMA tersebut karena NEMnya kurang 0,25 dari batas 

minimal.Terkenal dengan aturan-aturannya yang disiplin dan hukuman yang 

sangat berat. Namun sebenarnya beliau adalah pribadi yang sangat baik dan 

patut dicontoh. 

6. Pak Ichsan Balia; Kepala Sekolah SMA Negeri Bukan Main.Laki-laki muda, 

tampan, lulusan IKIP Bandung yang masih memegang teguh idealisme. 

7. Nurmala; Zakiah Nurmala binti Berahim Mantarum,gadis pujaan Arai sejak 

pertama kali Arai melihatnya. Nurmala adalah gadis yang pandai, selalu 

menyandang ranking 1. Ia juga penggemar Ray Charles dengan lagunya "I 

Can't Stop Loving You" dan Nat King Cole dengan lagunya When I Fall in 

Love. 

8. Laksmi; gadis pujaan Jimbron. Telah kehilangan kedua orangtuanya dan 

tinggal serta bekerja di sebuah pabrik cincau. Semenjak kepergian 

orangtuanya ia tidak pernah lagi tersenyum, walaupun senyumnya amat manis. 

Ia baru dapat tersenyum ketika Jimbron datang mengendarai seekor kuda. 

9. Capo Lam Nyet Pho; Seorang yang memungkinkan berbagai hal sebagai objek 

untuk bisnisnya. Bahkan ketika PN Timah terancam kolaps (bangkrut), ia 

melakukan ide untuk membuka peternakan kuda meskipun kuda adalah hewan 

yang asing bagi komunitas Melayu. 

10. Taikong Hamim; Guru mengaji di masjid di kampung Gantung. Dikenal 

sebagai sosok nonkonfromis dan sering memberlakukan hukuman fisik kepada 

anak-anak yang melakukan kesalahan. 

11. Bang Zaitun; Seniman musik pemimpin sebuah kelompok Orkes 

Melayu.Dikenal sebagai orang yang pernah mempunyai banyak pacar dan 

hampir memiliki lima istri. Sebenarnya kunci keberhasilannya dalam 
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percintaan adalah sebuah gitar. Ia pun mengajarkan hal tersebut pada Arai 

yang sedang mabuk cinta dengan Nurmala. 

12. A Kiun; Gadis Hokian penjaga loket bioskop. 

13. Nurmi; Berbakat memainkan biola, mewarisi biola dan bakat dari kakeknya 

yang ketua kelompok gambus di Gantung. Nurmi adalah tetangga Arai dan 

Ikal, seumuran, dan dia adalah gadis yang sangat mencintai biola. 

14. Pak Cik Basman; Seorang tukang sobek karcis di sebuah bioskop di Belitong. 

15. A Siong; Pemilik toko kelontong tempat Ikal dan Arai berselisih tentang 

penggunaan uang tabungan. 

16. Deborah Wong; Istri A Siong dan ibu dari Mei Mei. Perempuan asal 

Hongkong yang tambun dan berkulit putih. 

17. Mei Mei; Gadis kecil anak Deborah Wong. 
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SINOPSIS NOVEL EDENSOR 

 

Edensor adalah novel ketiga dari tetralogi Laskar Pelangi. Novel karya 

Andrea Hirata ini termasuk salah satu buku yang dikategorikan sebagai National 

Best Seller. Buku ini berkisah tentang kisah dua anak melayu Belitong yaitu Ikal 

(Andrea Hirata) dan Arai yang mendapatkan beasiswa dari Uni Eropa untuk 

melanjutkan sekolahnya di Universitas Sorbonne, Paris, Prancis. Pada bagian awal 

buku ini diceritakan sedikit kisah Ikal mulai dari Ikal lahir sampai pada saat Ikal 

dan Arai berangkat meninggalkan Jakarta untuk bersekolah di Universitas 

Sorbonne. 

Petualangan Ikal dan Arai di Eropa. Setelah berhasil memperoleh beasiswa 

ke Prancis, Ikal dan Arai, mengalami banyak kejadian yang orang biasa sebut 

sebagai kejutan budaya. Banyak kebiasaan dan peradaban Eropa yang berlainan 

sama sekali dengan peradaban yang selama ini mereka pahami sebagai orang 

Indonesia, khususnya Melayu. 

Ikal dan Arai kembali menuai karma akibat kenakalan-kenalan yang 

pernah mereka lakukan semasa kecil dan remaja dulu. Pembaca akan dibawa ke 

dalam petualangan mereka menyusuri Eropa dengan berbagai pengalaman yang 

mencengangkan, mencekam, membuat terbahak, sekaligus berurai air mata. 

Lalu pada kisah selanjutnya, diceritakan tentang perjalanan Ikal dan Arai 

dari Bandara Soekarno Hatta sampai ke Paris. Akhirnya dari mimpi-mimpi Ikal 

yang bisa dibilang tidak mungkin untuk anak melayu Belitong miskin yang dulu 

bersekolah di gubuk kopra yang juga berfungsi sebagai kandang kambing untuk 

melihat keindahan kota Paris secara langsung tercapai juga dan yang pasti adalah 

mimpi untuk menginjakkan kaki di almamater terhebat: Sorbonnne. Pada kisah 

selanjutnya yaitu masa-masa Ikal dan Arai kuliah di Sorbonne sampai pada hari-

hari terakhir musim salju, yaitu pada saat Ikal dan Arai akan memulai perjalanan 

yang lebih menegangkan dibandingkan dengan pergi ke Paris dan bersekolah di 

Sorbonne. Mereka akan menjelajahi Eropa sampai Afrika! Lalu setelah Ikal dan 

Arai selesai menjelajahi Eropa sampai Afrika, Arai-pun jatuh sakit dan pulang ke 

Indonesia. Sedangkan Ikal melanjutkan kuliahnnya di Inggris karena guru yang 
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membimbing Ikal pindah ke Inggris untuk pensiun. Dan akhirnya, Ikal melihat 

pemandangan yang sering dilihatnya di dalam khayalannya sendiri, tetapi 

sekarang pemandangan itu nyata, dan pemandangan itu adalah Edensor.  

  



 

 

89

SINOPSIS NOVEL MARYAMAH KARPOV 

 

Berkisah tentang kisah pencarian A Ling yaitu cinta sejati Andrea 

Hirata(Ikal) walaupun akhirnya tidak terlalu bahagia. Pada bagian awal buku ini 

diceritakan kisah Ikal yang telah lulus dari Universitas Sorbonne, Farewell Party-

nya di Prancis juga pada saat Ikal sampai di Belitong. Pada saat sampai di 

Belitong, Ikal naik bus dan bertemu kembali dengan tokoh yang dulu pernah 

membantunya dan Arai, yaitu Bang Zaitun. Lalu pada kisah selanjutnya, ada kisah 

penyambutan Ikal di kampungnya. Dan di Belitong akan kedatangan dokter gigi 

dari Jakarta. Pada kisah selanjutnya diceritakan tradisi-tradisi orang Belitong 

(Melayu, orang sawang, orang besarung, Khek, Hokian, dsb) yaitu merubah-rubah 

nama orang juga taruhan di Warung Kopi (Warung Kopi yang terkenal adalah 

Warung Kopi Usah Kau Kenang Lagi). Juga diceritakan kisah Arai yang akhirnya 

menikah dengan Zakiah Nurmala. Diceritakan pula kisah Ikal sakit gigi lalu 

disuruh dan dipaksa-paksa oleh Kepala Kampung yaitu Ketua Karmun untuk 

pergi ke dokter gigi baru dari Jakarta. 

Mulai pada kisah selanjutnya dan Inti dari buku ini, pencarian A Ling. 

Disini saya meringkas banyak bab agar menjadi satu dan agar tidak kepanjangan. 

Awalnya diceritakan dibuku ini ada beberapa orang yang ditemukan mati di 

tengah laut. Dan kemungkinan mereka adalah salah satu kunci untuk pencarian A 

Ling karena mereka masih berhubungan keluarga dengan A Ling. Lalu Ikal 

memutuskan untuk membuat perahu untuk berlayar mencari A Ling yang 

kemungkinan hilang di gugusan kepulauan Batuan. Ikal pun bertemu kembali 

dengan sahabat-sahabat Laskar Pelanginya juga teman-teman Societeit de Limpai. 

Ikal bertemu kembali dengan Lintang, Mahar, Samson, Syahdan, Sahara, Trapani, 

Harun, A Kiong, Flo, juga Kucai. Dengan bantuan teman-temanya apalagi 

Lintang dan Mahar yang banyak membantu Ikal membuat kapal- Ikal dapat 

membuat kapal tepat waktu. 

Pada masa pembuatan perahu, Ikal juga belajar bermain Biola Nurmi yaitu 

anak Mak Cik Maryamah. Akhirnya perahu pun jadi dan diberi nama “Mimpi-

Mimpi Lintang”. Ikal, Mahar, Chung Fa dan Kalimut pun berlayar. Mereka 
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bertemu Tuk Bayan Tula dulu siapa tahu A Ling disekap Tuk Bayan Tula. Mereka 

juga bertemu seseorang bernama Dayang Kaw yang memberitahu bahwa mungkin 

A Ling ada di Batuan dan disekap oleh sebuah Lanun bernama Tambok. 

Akhirnya, A Ling ditemukan di Batuan, dan mereka akhirnya bisa pulang. 

Sesampainya di Belitong, Ikal dipaksa lagi untuk ke dokter gigi dan Ikal mau. 

Padahal ada orang yang sudah bertaruh bahwa Ikal tidak akan pernah ke dokter 

gigi. Pada akhir cerita, Ikal meminta izin kepada ayahnya untuk meminang A 

Ling, tetapi tidak diperbolehkan. 

Pengalaman-pengalaman tokoh Ikal yang belajar di Jakarta dan Eropa dan 

pengalaman untuk pulang ke tanah Belitong setelah masa pengembaraan 

pendidikannya. Romantika pertemuan Ikal dan kawan-kawannya semasa di SD 

Muhammadiyah, seperti Lintang, Mahar, Samson, A Kiong, Syahdan, Sahara, 

Kucai, Flo, Trapani, dan Harun. 

Dalam usahanya mencari  mencari A Ling, Ikal menemui masalah karena 

diyakini bahwa A Ling sedang ditahan oleh bajak laut yang dipimpin Tambok di 

Pulau Batuan. Untuk menuju pulau itu Ikal tidak ada yang mengantar dan 

meminjami kapal. karena ketakutan dengan dukun ilmu hitam yang berada dekat 

pulau tersebut, juga ketakutan dengan kelompok bajak laut yang menyandera A 

Ling.  Akhirnya Ikal membuat perahu sendiri.  Di sini Lintang berperan banyak.  

Sebagai seorang ilmuwan yang juga diidolakan Ikal, Lintang berperan dalam 

proses  pembuatan perahu. Dengan analisis fisikanya ia membuatkan perhitungan 

desain, dimensi, dan ukuran perahu. Kecemerlangan otak Lintang kembali muncul 

ketika Ikal akan mengangkat perahu Lanun kuno yang terbenam puluhan meter di 

dasar sungai.  Dengan kemampuan analitisnya, Lintang mengurai rumus tekanan 

dan momentum untuk mengangkat perahu yang telah terbenam puluhan tahun itu.  

Untuk urusan mengatasi dukun ilmu hitam, Mahar sebagai seorang yang sedikit 

memuja ilmu-ilmu tersebut menjadi yang diandalkan. 

 


