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ABSTRAK 

Ni’mah, Noor Roikhatun. 2017. Kepribadian Tokoh dan Nilai Karakter dalam 
 Novel Srepeg Tlutur Karya Tiwiek SA. Skripsi. Program Studi Pendidikan 

 Bahasa dan Sastra Jawa. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Fakultas Bahasa 

 dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Prof. Dr. Teguh 

 Supriyanto, M.Hum. Pembimbing II: Widodo, S.S., M.Hum. 

Kata kunci: Kepribadian, Novel Srepeg Tlutur, Tokoh. 

Novel Srepeg Tlutur menarik diteliti menggunakan pendekatan Psikologi 

sastra. Aspek yang menarik tampak dari judul  novel tersebut yang bermakna 

gendhing yang digunakan untuk menggambarkan kesedihan. Judul tersebut dapat 

menggambarkan isi novel yang mengisahkan kisah pilu gadis desa bernama 

Munarsih. Sesuai dengan judul novel tersebut, Munarsih mengalami konflik batin 

maupun konflik lahir akibat pemerkosaan yang dialaminya. 

Berdasarkan paparan tersebut, masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana watak, kepribadian tokoh dan nilai karakter dalam novel Srepeg 
Tlutur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsi watak, kepribadian tokoh 

dan nilai karakter dalam novel Srepeg Tlutur. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra dan teknik 

hermeneutika. Data dalam penelitian ini berupa kata, frasa, klausa dan kalimat 

yang diduga terdapat watak, kepribadian dan nilai karakter. Teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik heuristik dan teknik hermeneutik. Data dianalisis 

dengan menggunakan teori struktur kepribadian Sigmund Freud untuk data watak 

dan kepribadian. Data nilai karakter dianalisis dengan kesesuaian 18 nilai karakter 

menurut kemendiknas.  

Hasil penelitian watak tokoh pada novel Srepeg Tlutur menunjukkan 

bahwa tokoh-tokoh dalam novel Srepeg Tlutur memiliki watak yang beragam. 

Hasil penelitian kepribadian, tokoh yang selalu menuruti id digambarkan oleh 

tokoh Munarsih, Mbok Kasihan, Diyantoro, Bu Silugangga, Marlupi, Pak Manaf, 

Mbok Manaf, Sukro, Esti, Linanti, Lik Jum, Pak Silugangga, dan Karyani. 

Kepribadian selalu menuruti superego digambarkan oleh tokoh Priyadi, kakek dan 

nenek Sonto, Dawam, Sodir, Kartam, Prapto, Minem, Siti, Salam, Gatot Harioto, 

dan Darsono. Hasil penelitian nilai karakter tokoh menunjukkan adanya nilai 

karakter religius, jujur, kerja keras, mandiri, demokratis, bersahabat/komunikatif, 

peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab yang digambarkan oleh 

tokoh-tokoh dalam novel Srepeg Tlutur. 
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SARI 

Ni’mah, Noor Roikhatun. 2017. Kepribadian Tokoh dan Nilai Karakter dalam 
 Novel Srepeg Tlutur Karya Tiwiek SA. Skripsi. Program Studi Pendidikan 

 Bahasa dan Sastra Jawa. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa. Fakultas Bahasa 

 dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Prof. Dr. Teguh 

 Supriyanto, M.Hum. Pembimbing II: Widodo, S.S., M.Hum. 

Tembung Pangrunut: Kapribadhen, Novel Srepeg Tlutur, Paraga. 

Novel Srepeg Tlutur narik kawigaten supaya ditliti  nggunakake tintingan 
psikologi sastra. Bageyan kang narik kawigaten kasebut katon awit saka irah-
irahane novel kang ateges gendhing kang digunakake kanggo nggambarake 
kasusahan. Irah-irahan kuwi bisa nggambarake novel kasebut kang ngemu surasa 
gegambarane wong wadon aran Munarsih sing lagi nandang susah amarga 
dirudapeksa. Jumbuh karo irah-irahane, Munarsih nandang lara ati uga nandang 
susah kang disebabake rudapeksa kuwi. 

Adhedhasar andharan kuwi, panaliten iki nliti kepriye watak, kapribadhen 
uga nilai karakter kang ana ing novel Srepeg Tlutur. Ancas panaliten iki kanggo 
njlentrehake watak, kapribadhen uga nilai karakter kang ana ing novel Srepeg 
Tlutur. 

Panaliten iki nggunakake tintingan psikologi sastra kanthi cara 
hermeneutika. Dhata ana ing  panaliten iki arupa tembung, frasa, klausa, lan 
ukara sing dinuga ngandhut watak, kapribadhen uga nilai karakter. Cara 
nglumpukake dhata nggunakake cara heuristik lan hermeneutik. Dhata ditliti 
nggunakake teori kapribadhen Sigmund Freud kanggo dhata watak lan 
kapribadhen. Dhata nilai karakter ditliti apa wae kang jumbuh karo 18 nilai 

karakter miturut kemendiknas.  

Asil panaliten watake para paraga ing novel Srepeg Tlutur nuduhake para 
paraga ing novel Srepeg Tlutur nduweni watak kang maneka warna. Asil 
panaliten kapribadhen, paraga kang seneng ngumbar id yaiku Munarsih, Mbok 
Kasihan, Diyantoro, Bu Silugangga, Marlupi, Pak Manaf, Mbok Manaf, Sukro, 
Esti, Linanti, Lik Jum, Pak Silugangga, dan Karyani. Para paraga kang manut 
superego yaiku paraga Priyadi, Mbah Sonto lanang wdon, Dawam, Sodir, 
Kartam, Prapto, Minem, Siti, Salam, Gatot Harioto ugi Darsono. Asil panaliten 
nilai karakter njlentrehake anane nilai karakter religius, jujur, kerja keras, 
mandiri, demokratis, bersahabat/ komunikatif, peduli lingkungan, peduli sosial, 
lan tanggung jawab kang gambarake para paraga ing novel Srepeg Tlutur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Novel Srepeg Tlutur karya Tiwiek SA menarik dikaji menggunakan 

pendekatan psikologi sastra. Aspek yang menarik tampak dari judul  novel 

tersebut yang bermakna gendhing yang digunakan untuk menggambarkan 

kesedihan. Judul tersebut dapat menggambarkan isi novel yang mengisahkan 

kisah pilu gadis desa bernama Munarsih. Sesuai dengan judul novel tersebut, 

Munarsih mengalami konflik batin maupun konflik lahir akibat pemerkosaan yang 

dialaminya.  

Konflik hidup yang dialami Munarsih diduga disebabkan oleh konflik lahir 

yakni pemerkosaan yang dialaminya. Akibat peristiwa pemerkosaan tersebut 

Munarsih mengalami konflik batin. Konflik batin tersebut tampak pada 

pergolakan batin Munarsih yang memendam peristiwa pemerkosaan yang 

dialaminya. Sikap tersebut ia lakukan karena tidak ingin ibunya dipecat dari 

pekerjaannya.  

Konflik batin tersebut menyebabkan konflik lahir antara Munarsih dengan Pak 

Silugangga. Ia bersikap tidak sopan dengan majikan ibunya tersebut, seperti 

ketika Munarsih yang menepis tangan dan berkata tegas pada Pak Silugangga. Hal 

ini terjadi ketika Pak Silugangga hendak memberikan uang saku pada Munarsih, 

tetapi Munarsih menganggap uang tersebut adalah harga dari kesuciannya yang 

direnggut Pak Silugangga. Konflik hidup yang dialami tokoh Munarsih juga 
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diduga mempengaruhi wataknya. Munarsih yang penurut berubah menjadi pribadi 

yang menentang keinginan ibunya. Sikap tersebut terjadi ketika Munarsih tetap 

teguh menyusul Priyadi meskipun ibunya melarangnya. 

Faktor penyebab perubahan watak Munarsih dari watak penurut menjadi 

pemberani juga diduga disebabkan oleh faktor kematian bayinya. Selepas 

kematian bayinya dan keadaan Munarsih membaik, ia kemudian pulang ke rumah 

kakek neneknya di Kedhungdowo. Di kediaman kakek neneknya, Munarsih 

menceritakan peristiwa pemerkosaan yang dialaminya hingga ia bersedia menikah 

dengan Diyantoro. Munarsih juga menceritakan sikap kasar Diyantoro dan 

pengkhianatan yang dilakukannya. Setelah bercerita kepada keluarganya, 

Munarsih memohon izin untuk menyusul Priyadi ke Lumajang, karena surat yang 

dikirim Munarsih belum dibalas oleh Priyadi. Tujuan Munarsih menyusul Priyadi 

untuk meminta kepastian apakah Priyadi bersedia menerimanya kembali atau 

tidak. Pada kejadian ini, kematian bayi Munarsih menjadi faktor kuat penyebab 

perubahan watak Munarsih, karena bayi tersebut merupakan alasan Munarsih 

bertahan menjadi bagian keluarga Silugangga. Setelah kematian bayi tersebut, dan 

setelah kematian Diyantoro, Munarsih pamit pulang, kemudian ia berani meminta 

kepastian kepada Priyadi. 

Dugaan perubahan watak tokoh juga terjadi pada Priyadi. Watak Priyadi 

yang tegas dan kokoh pendirian diduga mengalami perubahan. Watak tegas dan 

kokoh pendirian Priyadi terlihat ketika ia tegas meminta pertanggung jawaban 

kepada Pak Silugangga. Watak kokoh pendirian terihat ketika Priyadi meminta 

Munarsih agar tidak menerima lelaki lain selain Pak Silugangga dan Diyantoro 
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untuk menikahinya. Permintaan tersebut sebagai upaya agar Munarsih mendapat 

keadilan pertanggung jawaban dari Pak Silugangga. Pada cerita selanjutnya, 

watak Priyadi tersebut berubah menjadi watak yang ramah dan mudah bergaul. 

Hal ini terlihat ketika Priyadi berbincang ramah dengan Diyantoro selepas akad 

nikah Diyantoro dan Munarsih. Perubahan tersebut diduga karena pertanggung 

jawaban dari Pak Silugangga. Setelah Pak Silugangga meminta Diyatoro 

menikahi Munarsih, Priyadi lega karena Pak Silugangga memenuhi janjinya, 

sehingga sikapnya terhadap keluarga Silugangga melunak. 

Tokoh Diyantoro juga diduga mengalami perubahan watak. Perubahan 

tersebut diduga disebabkan oleh konflik batin yang dialaminya.  Konflik batin 

juga dialami tokoh Diyantoro, suami Munarsih. Diyantoro mengalami konflik 

batin karena dijodohkan dengan Munarsih untuk menutupi aib bapaknya. Akibat 

konflik tersebut Diyantoro mengalami konflik lahir dengan Munarsih karena ia 

tidak memperlakukan Munarsih layaknya seorang istri dan bersikap kasar pada 

Munarsih. Tokoh Diyantoro juga mengalami konflik lahir yang mengakibatkan 

perubahan wataknya. Diyantoro yang penurut berubah menjadi pribadi 

pemberontak. Ia berani memberontak pada Pak Silugangga setelah memendam 

konflik batin yang dialaminya. 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, relevansi penelitian ini dengan 

kehidupan sehari-hari adalah dari aspek kejiwaan tokoh. Kondisi kejiwaan tokoh 

utama yang mengalami konflik batin seperti yang dialami Munarsih dapat terjadi 

pada kehidupan sekarang. Konflik sosial seperti pemerkosaan, perjodohan, 

maupun perselingkuhan mungkin saja terjadi dalam kehidupan masyarakat 
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sekarang. Sikap dan kepribadian tokoh dalam menyelesaikan permasalahannya 

tersebut dapat dirunut dari segi struktur kepribadian, seperti halnya konflik yang 

dialami oleh Munarsih. 

 Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud terdiri dari tiga aspek, yakni 

id, ego, dan superego. Id berperan sebagai keinginan yang harus dipenuhi dan 

tidak menghendaki adanya penolakan. Untuk meloloskan keinginan id, ego 

berusaha mencari jalan tengah dengan menghubungkan id pada realita kehidupan. 

Tugas superego untuk mengingatkan id dan ego akan adanya norma atau aturan 

yang berlaku pada kehidupan masyarakat (Suryabrata 2013: 125). Pada penelitian 

ini kehidupan bermasyarakat tercermin dalam kehidupan tokoh dalam dunia fiksi. 

 Memahami kehidupan tokoh dalam sebuah karya sastra dapat 

memudahkan pembaca menelaah jalan cerita dan prinsip hidup maupun nilai 

karakter dari seorang tokoh. Pemahaman tersebut melengkapi penelitian lain 

dalam bidang sastra, seperti penelitian menggunakan pendekatan strukturalisme. 

Pendekatan menggunakan psikologi sastra digunakan untuk memahamai kondisi 

kejiwaan tokoh utama, dalam hal ini kondisi kejiwaan tergambar melalui 

kepribadian tokoh utama dalam menghadapi permasalahan yang dialaminya. 

 Melalui pemahaman kepribadian beberapa tokoh dalam menghadapi 

permasalahan hidupnya, pembaca dapat belajar dan meniru nilai karakter yang 

digambarkan para tokoh dalam menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. 

Kegunaan lainnya, petikan novel yang berisi nilai-nilai karakter dalam novel ini 

dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam dunia pendidikan. Bertolak dari 
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beberapa alasan tersebut, penelitian tentang kejiwaan tokoh dalam sebuah karya 

sastra penting dilakukan untuk memudahkan pembaca dalam memahami konten 

atau amanat dalam sastra. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Watak yang dimiliki oleh setiap tokoh dalam novel Srepeg Tlutur karya 

Tiwiek SA; 

2. Kepribadian tokoh-tokoh dalam novel Srepeg Tlutur karya Tiwiek SA; 

3. Nilai-nilai karakter yang terkandung dalam novel Srepeg Tlutur karya 

Tiwiek SA. 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

(1). Mendeskripsi watak yang dimiliki oleh setiap tokoh dalam novel Srepeg 

Tlutur karya Tiwiek SA; 

(2). Mendeskripsi kepribadian tokoh-tokoh dalam novel Srepeg Tlutur karya 

Tiwiek SA; 

(3). Mendeskripsi nilai-nilai karakter yang terkandung dalam novel Srepeg 

Tlutur karya Tiwiek SA. 

1.4  Manfaat 

1. Manfaat Teoretis 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melengkapi kajian teori 

struktur kepribadian tokoh pada novel berbahasa Jawa karya Tiwiek SA. 

Tiwiek SA merupakan salah satu penulis yang penting dalam 
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perkembangan karya sastra berbahasa Jawa, sehingga ada perasaan tidak 

puas sebelum meneliti karya-karya Tiwiek SA, termasuk novel Srepeg 

Tlutur ini. 

2.  Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini berupa nilai-nilai karakter dari hasil kajian watak 

dan kepribadian tokoh. Nilai-nilai karakter tersebut dikelompokkan sesuai 

halaman menjadi sebuah petikan novel. Petikan novel yang mengandung 

nilai karakter tersebut dapat digunakan sebagai bahan ajar pada 

pembelajaran novel berbahasa Jawa. Hasil deskripsi nilai-nilai karakter 

tersebut memudahkan pembaca untuk mengetahui dan meniru nilai 

karakter yang baik dari tokoh utama, dan dapat mengambil pelajaran dari 

nilai karakter tokoh. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

Novel Srepeg Tlutur merupakan novel terbaru dari penulis Tiwiek SA. 

Penelitian novel ini juga sedang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri 

Sebelas Maret dari aspek stilistika dan nilai sosial. Penelitian novel dari 

pendekatan psikologi sastra sudah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa 

penelitian sebelumnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Arifianie (2015), Marsanti, Suyitno, Wardani (2012), Saraswati, Suyitno, Waluyo 

(2014), Safitri (2014), Rohmah (2014). Adapun penelitian dalam bentuk jurnal 

internasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian İsaoğlu 

(2015), Jack (2009), Ahmed (2012), Raducanu (2011), dan Gnanasekaran (2014). 

Arifianie (2015)  dalam tesisnya meneliti Analisis Konflik Psikis Tokoh 

Utama Dan Nilai-Nilai Pendidikan Karaker Dalam Novel Asmarani Karya 

Suparto Brata (Kajian Psikologi Sastra). Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Arifianie menunjukkan tiga hal pokok, yaitu (1) Perwatakan tokoh utama dalam 

novel Asmarani; (2) Konflik batin yang dialami oleh tokoh utama; (3) Konflik 

psikis yang dialami oleh tokoh utama kebanyakan disebabkan oleh ego; (4) Nilai 

karakter yang terdapat pada novel Asmarani meliputi gemar membaca, rasa ingin 

tahu, bersahabat/komunikatif, mandiri, jujur, kerja keras, cinta damai, menghargai 

prestasi, dan semangat kebangsaan. Penelitian ini sama-sama menggunakan teori 

Sigmund Freud. Perbedaan penelitian ini dengan penelitin novel Srepeg Tlutur 
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terletak pada masalah yang dikaji. Arifianie menjabarkan kepribadian tokoh 

dengan lebih rinci karena disertai dengan kajian faktor penyebab konflik psikis 

yang dialami tokoh utama. 

Marsanti, Suyitno, dan Wardani (2012) dalam jurnal Basastra meneliti 

Aspek Kejiwaan Tokoh Dalam Novel Sebelas Patriot Karya Andrea Hirata 

(Tinjauan Psikologi Sastra). Hasil penelitian ini terdiri atas aspek struktural novel 

dan aspek kejiwaan. Aspek kejiwaan dalam novel Sebelas Patriot ini 

mengungkapkan tentang dinamika dan proses kejiwaan tokoh-tokoh yang juga 

dipengaruhi oleh masa lalu. Penelitian ini menggunakan teori yang sama dengan 

penelitian yang dilakukan pada novel Srepeg Tlutur yaitu menggunakan teori 

Sigmund Freud. Perbedaan penelitian novel Sebelas Patriot dengan novel Srepeg 

Tlutur terletak pada aspek yang dikaji. Novel Sebelas Patriot dikaji pada aspek 

struktural novel dan kaitannya dengan kondisi kejiwaan tokoh, sedangkan novel 

Srepeg Tlutur dikaji dari aspek kepribadian tokoh dan kaitannya dengan nilai 

karakter. 

Kajian psikologi sastra juga dilakukan oleh Saraswati, Suyitno, dan 

Waluyo (2014) dalam jurnal Basastra dengan judul Novel Lalita Karya Ayu Utami 

(Kajian Psikologi Sastra Dan Nilai Pendidikan). Penelitian ini mengkaji tentang 

keterkaitan antara unsur intrinsik, aspek kejiwaan dan munculnya nilai pendidikan 

dalam novel Lalita karya Ayu Utami. Hasil penelitian novel Lalita menunjukkan 

bahwa Lalita memiliki superego yang tinggi sehingga mampu menemukan 

ketenangan hidup. Penelitian ini sama-sama menggunakan teori Sigmund Freud. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian novel Srepeg Tlutur terletak pada 
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aspek yang dikaji. Novel Lalita dikaji pada aspek unsur intrinsik, aspek kejiwaan 

dan nilai pendidikan, sedangkan novel Srepeg Tlutur dikaji pada aspek 

kepribadian tokoh dan nilai karakter. 

Safitri (2014) dalam Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan sastra 

Jawa Universitas Muhammadiyah Purworejo meneliti Analisis Psikologis Sastra 

Pada Novel Amrike Kembang Kopi Karya Sunaryata Soemardjo. Secara garis 

besar hasil penelitian pada novel Amrike Kembang Kopi menunjukkan dua hal, 

yaitu aspek struktural, dan aspek psikologis. Aspek struktural meliputi (1) Tema: 

perjuangan tokoh utama dengan semangat yang teguh untuk menjadikan keadaan 

lebih baik; (2) Tokoh dan penokohan: tokoh utama Tita dan tokoh tambahan 

meliputi Santi, Kun, Soni, Ibu Santi, Pak Di, Mbok Ti, Mbak Rini dan Wiwin; (3) 

Latar: meliputi Madiun, Malang, Bank Prima, Jombang, Kediri, Graha Sengon 

Permai, Pabrik es, Gresik; (4) Alur: alur maju; (5) Sudut pandang: persona ketiga. 

Aspek psikologis meliputi tokoh (a) Tita menunjukkan keseimbangan id dan ego, 

tetapi pada akhirnya dimenangkan oleh superego; (b) Santi: dapat mengalahkan id 

dan ego tetapi pada akhirnya superego mendominasi; (c) Soni: tokoh ini 

didominasi oleh id, tetapi pada akhirnya dimenangkan oleh superego. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian novel Srepeg Tlutur terletak pada aspek yang 

dikaji. Penelitian novel Srepeg Tlutur hanya meneliti watak dan kepribadian tokoh 

yang mencerminkan nilai karakter, sedangkan penelitian novel Amrike Kembang 

Kopi meneliti aspek struktural secara rinci dan aspek psikologis tokoh. 

Rohmah (2014) dalam jurnal Baradha meneliti Problem Kajiwane Paraga 

Utama Jroning Novel Sawise Langite Katon Biru Anggitane Yunani: Tintingan 
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Psikologi Individual Allfred Adler. Hasil penelitian menggunakan teori ini 

menunjukkan bahwa problem kejiwaan yang dialami oleh tokoh utama (Retno) 

ada dua, yakni merasa rendah karena Retno selalu mengembangkan sifat 

inferiorita. Problem yang kedua yakni mementingkan diri sendiri karena Retno 

selalu melakukan tindakan yang bertujuan membuat dirinya senang meskipun 

tindakan tersebut bisa menyakiti orang lain. Penelitian ini sama dengan penelitian 

pada novel Srepeg Tlutur yang mengkaji novel dari pendekatan psikologi sastra. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada teori yang dipakai.  Penelitian ini 

menggunakan teori psikologi kepribadian Alfred Adler sedangkan penelitian 

novel Srepeg Tlutur menggunakan teori Sigmund Freud.  

Penelitian pada novel berbahasa Inggris salah satunya dilakukan oleh 

Isaoğlu (2015) dalam International Journal of Social Science. Penelitian ini 

berjudul A Freudian Psychoanalytic Analysis Of Nathaniel Hawthorne’s The 

Scarlet Letter. Penelitian ini mengkaji psikologi tokoh dari konsep id, ego, dan 

superego. Persamaan penelitian pada novel ini adalah sama-sama mengkaji 

konsep id, ego, dan superego dari teori Sigmund Freud yang dialami tokoh dalam 

sebuah novel. 

Jack (2009) dalam History of Education Review meneliti  Education And 

Ambition In Anne Avonlea. Anne Avonlea merupakan sebuah novel yang 

menceritakan perjuangan seorang guru wanita muda dari pedesaan Kanada yang 

bernama Anne. Novel ini mengkaji ambisi Anne untuk melawan paham yang 

menghalalkan kekerasan terhadap siswa. Paham kekerasan tersebut digunakan 

untuk memperoleh penghormatan dari siswa. Perbedaan penelitian novel ini 
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dengan novel Srepeg Tlutur adalah aspek yang dikaji. Novel Anne Avonlea dikaji 

dari struktur isi tentang ambisius dan nilai pendidikan, sedangkan novel Srepeg 

Tlutur dikaji pada aspek kepribadian tokoh dan nilai pendidikan. 

Penelitian lain dilakukan oleh Ahmed (2012) dalam Internal journal of 

English and literature dengan judul Sigmund Freud’s psychoanalytic theory 

Oedipus complex: A critical study with reference to D. H. Lawrence’s “Sons and 

Lovers”. Novel Sons and Lovers berkisah tentang Mr. Morel, istrinya serta kedua 

anak mereka yaitu Paul dan wiliam. Penelitian novel ini membahas tentang 

konsep oedipus complex yang ada pada novel Sons And Lovers. Konsep tersebut 

terlihat pada tokoh William dan Paul yang jatuh cinta pada ibu kandungnya 

sendiri. Perbedaan penelitian novel Sons And Lovers dengan novel Srepeg Tlutur 

adalah aspek yang dikaji. Novel Srepeg Tlutur dikaji dari aspek kepribadian tokoh 

menggunakan teori struktur kepribadian Sigmund Freud, sedangkan novel Sons 

And Lovers dikaji dari aspek Oedipus Complex yang dialami tokoh. Persamaan 

keduanya adalah penggunaan teori yang sama, yakni teori Sigmund Freud. 

Raducanu (2011) dalam International Journal Of Social Sciences And 

Humanity Studies meneliti We Are Not Ourselves-Female Characters In Bharati 

Mukherjee’s Novels. Penelitian ini menganalisis novel berdasarkan perspektif 

gotik yang berfokus pada psikologi tokoh. Persamaan dengan penelitian pada 

novel Srepeg Tlutur adalah sama-sama meneliti tentang psikologi tokoh. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada langkah penelitian yang dilakukan. 

Penelitian Raducanu meneliti karakter tokoh wanita melalui penulisnya yaitu 
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Bharati Mukherjee, sedangkan penelitian psikologi tokoh pada novel Srepeg 

Tlutur dilakukan melalui penjabaran watak tokoh. 

Penelitian Gnanasekaran (2014) dalam International Jounral of English 

Literature and Culture berjudul Psychological Interpretation Of The Novel The 

Stranger By Camus. Inti dari penelitian ini tentang interpretasi psikologi pada 

novel The Stranger  karya Albert Camus. Penelitian ini tidak hanya memfokuskan 

pada psikologi Sigmund Freud tetapi novel The Stranger diteliti pada aspek 

psikologi yang lain seperti absurdisme, eksistensialisme, konsep Sigmund Freud 

yang meliputi pikiran alam bawah sadar, dan banyak lagi problem psikologi yang 

menjadi dasar novel The Stranger dengan bantuan interpretasi psikologi dan kritik 

psikoanalisis. Persamaan dengan penelitian pada novel Srepeg Tlutur ada pada 

aspek yang dikaji, yakni mengkaji psikologi dari sebuah novel. Perbedaannya, 

penelitian pada novel Srepeg Tlutur lebih fokus pada satu teori yakni 

menggunakan teori Sigmund Freud tentang struktur kepribadian. 

 Bertolak dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian ini digunakan 

untuk melengkapi kajian teori struktur kepribadian pada novel jawa karya Tiwiek 

SA. Hal ini  karena ada perasaan tidak puas sebelum meneliti hasil karya Tiwiek 

SA yang berjudul Srepeg Tlutur ini dikarenakan Tiwiek SA termasuk penulis 

yang penting dalam perkembangan novel berbahasa Jawa. 
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2.2 LANDASAN TEORETIS 

2.2.1 Psikologi Sastra 

Pembahasan kepribadian manusia selalu berkaitan dengan ilmu psikologi. 

Kepribadian dapat diartikan sebagai suatu ciri khas dari individu yang dapat 

membedakan antara individu satu dengan yang lain. Ciri khas tersebut dapat 

disebut dengan sifat unik. Minderop (2013: 8) menjelaskan bahwa kepribadian 

merupakan kumpulan sifat-sifat unik dari suatu individu menjadi sebuah kesatuan 

yang unik dan dimodifikasi pula oleh upaya individu tersebut dalam beradaptasi 

dengan lingkungan. 

Sebagai individu yang unik, kepribadian memungkinkan setiap individu 

memiliki pemikiran, emosi, bahkan pandangan hidup yang berbeda antara satu 

dengan yang lain. Kondisi ini mengakibatkan tidak ada individu yang sama persis 

dalam berkepribadian. Kepribadian didefinisikan sebagai suatu pola, pikiran, 

emosi dan perilaku yang bertahan dan berbeda yang menjelaskan cara seseorang 

beradaptasi dengan dunia. King (2007: 126) mengatakan bahwa keadaan tersebut 

dikarenanakan kepribadian memuat pemikiran, pendapat, emosi, dan perilaku 

suatu individu yang pasti berbeda antara satu individu dengan individu lainnya.  

Teori kepribadian diartikan sebagai “ruh psikologi, karena kepribadian 

itulah yang kemudian menjadi inti dari adanya psikologi, yakni ilmu yang 

membahas tentang kejiwaan atau kepribadian manusia” (Zaviera 2016: 204). 

Manusia sebagai objek kajian psikologi dapat diadaptasikan dalam sebuah karya 

sastra menjadi seorang tokoh tertentu. Kajian kepribadian manusia dalam wujud 
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sastra dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap tokoh dalam sebuah 

karya sastra.  

Menilik kembali arti psikologi sastra yang menjadi pendekatan dalam 

penelitian ini, pendekatan tersebut terdiri atas dua kata yang tampak berbeda 

secara umum. Psikologi sering dikaitkan dengan kajian tentang jiwa manusia, 

sedangkan sastra sering dikatkan dengan keindahan dalam sebuah karya, seperti 

keindahan kata atau bahasa dalam novel ataupun puisi. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Ahmadi (2009: 3) bahwa psikologi adalah “ilmu yang mempelajari 

tingkah laku manusia atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala jiwa 

manusia”.  

Secara sederhana, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji 

tentang kejiwaan manusia melalui perilaku, sikap maupun tindakan seseorang 

dalam keseharian. Zaviera (2016: 19)mengemukakan penjelasan mengenai 

psikologi sebagai berikut. 

Psikologi (dari bahasa Yunani Kuno: psyche= jiwa dan logos= kata) dalam arti 

bebas adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa/mental. Psikologi  tidak mempelajari 

jiwa/mental itu secara langsung karena sifatnya yang abstrak, tetapi psikologi membatasi 

pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa/mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan 

proses atau kegiatannya, sehingga  psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu 

pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. 

 

Mendengar kata ‘sastra’  tentu yang terlintas dalam fikiran adalah 

keindahan baik dalam bentuk novel, puisi, gurindam, dan sebagainya. Lebih jauh, 

sastra membahas tentang segala sesuatu yang menjadi alat untuk mengajar 

ataupun memberikan informasi. Menurut Gonda, Zoetmulder (dalam Teew 1988: 

23) berpendapat bahwa:  
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kata sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta; akar kata sas- dalam 

kata kerja turunan berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau isntruksi. 

Akhiran –tra biasanya menunjukkan alat, sarana. Maka dari itu sastra dapat berarti ‘alat 
untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi atau pengajaran’, misalnya silpasastra, 

buku arsitektur, kamasastra ‘buku petunjuk mengenai seni cinta’. Awalan su- berarti 

‘baik, indah’ sehingga susastra dapat dibandingkan dengan belles-lettres. 
 
Jika Zoetmulder berpendapat bahwa sastra adalah alat untuk mengajar, 

maka menurut pendapat Wellek dan Warren (1990: 3) “sastra dapat diartikan 

sebagai suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni, sedangkan ilmu sastra adalah 

ilmu pengetahuan”. Dua pendapat tersebut memunculkan pemahaman bahwa 

sastra merupakan suatu proses kreatif yang menghasilkan sebuah karya sastra. 

karya sastra tersebut dibentuk melalui ilmu sastra, kemudian diaplikasikan sebagai 

alat untuk mengajar.  

Sebagai proses kreatif, sastra tidak harus mengandung unsur imajinasi 

dalam karyanya. Karya sastra dapat berupa hasil interpretasi pengarang 

berdasarkan keadaan sosial di masyarakat atau pengalaman orang lain yang 

dituangkan pengarang dalam karyanya. “Istilah sastra sebagai karya ‘imajinatif’ 

disini tidak berarti setiap karya sastra harus memakai imaji” (Wellek dan Warren 

1990: 20). Menurut kutipan tersebut, sebuah karya tentang biografi seorang tokoh 

dan kehidupannya dapat dikategorikan sastra, tetapi tidak mengandung nilai 

imajinatif dalam tubuh ceritanya. 

Gabungan dari psikologi dan sastra menghasilkan sebuah pendekatan baru. 

Psikologi sastra sering dipandang sebagai gabungan dua kata yang berbeda bidang 

kajian. Jika dirunut, psikologi sastra dapat diartikan sebagai ilmu yang meneliti 

kejiwaan manusia dalam sebuah karya sastra. Pendeknya, psikologi sastra 

mengkaji kejiwaan tokoh dalam sebuah karya  sastra sebagai perwujudan manusia 
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dalam dunia nyata. Hal ini sesuai dengan pendapat (Sangidu 2004: 30) bahwa 

sebagai suatu disiplin, psikologi sastra memandang karya sastra sebagai suatu 

karya yang memuat peristiwa kehidupan manusia yang diperankan oleh tokoh 

imajiner ataupun faktual.  

Pendekatan psikologi sastra digunakan untuk mengkaji unsur-unsur 

psikologis dalam karya sastra. Pada penelitian ini, psikologi sastra digunakan 

untuk meneliti novel berbahasa Jawa. Alasan penggunaan novel karena novel 

memuat unsur psikologi, seperti kejiwaan penggarang dan tokoh fiksional. Hal ini 

sesuai dengan pendapat (Minderop 2013: 53) bahwa “Karya sastra, baik novel, 

drama dan puisi di jaman modern ini sarat dengan unsur-unsur psikologis sebagai 

manifestasi: kejiwaan pengarang, para tokoh fiksional dalam kisah dan pembaca”.  

Pengertian sederhana psikologi sastra dalam sebuah karya sastra dapat 

diartikan sebagai pemakaian ilmu psikologi dalam sebuah karya sastra yang 

kemudian digunakan sebagai pendekatan untuk mengkaji karya sastra melalui 

perwatakan tokoh. Cuddon (dalam Minderop 2013: 53) menjelaskan secara 

singkat bahwa karya fiksi psikologis merupakan suatu  istilah yang digunakan 

untuk karya sastra yang memuatu spritual, emosional dan menttal para tokoh, 

sehingga yang dikaji lebih banyak dari segi perwatakan.  

Berdasarkan pendapat tersebut, kajian psikologi sastra dapat dilakukan 

dengan banyak cara. Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

mengkaji aspek-aspek psikologi yang digunakan dalam penggambaran tokoh.  

Pada dasarnya ada empat cara  mengkaji psikologi sastra dalam sebuah karya 

sastra, yaitu kajian kepengarangan, kajian proses kreatif, kajian ilmu-ilmu atau 
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hukum-hukum psikologi yang diterapkan dalam karya sastra, serta kajian dampak 

sastra terhadap pembaca (Wellek dan Warren 1990: 90).  

2.2.2 Psikoanalisis Sigmund Freud 

Sigmund Freud, bapak psikoanalisis mengemukakan gagasannya ketika 

Freud berprofesi sebagai dokter saraf atau neurolog. Pada awalnya, gagasan 

Sigmund Freud mengkaji tentang pasiennya (Anna O) yang menderita penyakit 

histeria. “Pengertian histeria merujuk pada berbagai gejala fisik yang tidak 

memiliki penyebab fisik” (King 2007: 127).  

Anna O mengalami histeria karena ia menghabiskan hidupnya untuk 

merawat ayahnya yang sakit. Breuer dengan rekan kerjanya yaitu Sigmund Freud 

menyelidiki penyakit Anna O, tetapi Anna O menyukai Breuer yang telah beristri. 

Akhirnya, Breuer berhenti menjadi dokter Anna O, dan menyerahkan penanganan 

Anna O pada Sigmund Freud. Berdasarkan kondisi tersebut, Sigmund Freud mulai 

mengembangkan gagasannya. Freud mengembangkan psikoanalisis, 

pendekatannya pada kepribadian, dari praktiknya dengan banyak pasien yang 

menderita histeria (Zaviera 2016).  

Secara rinci, histeria atau histeris yang menjadi awal terbentuknya teori 

Sigmund Freud dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dialami oleh penderita 

psikoneurosis.  Keadaan tersebut membuat penderita psikoneurosis secara tidak 

sadar meniadakan fungsi tubuhnya. Akibat keadaan tersebut, si penderita 

mengalami sakit seperti buta, tuli atau lainnya, padahal secara medis anggota 

tubuh yang sakit tersebut masih normal (Ahmadi 2009: 209). Kondisi ini 

ditemukan pada pasien pertama Freud, Anna O yang mengalami kebisuan, tetapi 
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setelah diselidiki secara medis tidak ada penyakit atau masalah pada organ 

pengucapnya. 

Psikonalisis secara garis besar diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 

tentang ilmu jiwa atau mental manusia. Brenner (dalam Minderop 2013: 11) 

mendefinisikan psikonalisis sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan 

perkembangan mental atau kejiwaan manusia serta memberikan kontribusi yang 

besar untuk psikologi manusia.  

Psikoanalisis dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan 

oleh gangguan kejiwaan, seperti yang terjadi pada kasus Anna O. Ahmadi (2009: 

216) menuturkan bahwa “disebut psikoanalisis, sebab dengan ilmu jiwa itu, orang 

dapat menyembuhkan suatu penyakit histeria dengan jalan menganalisis segala 

yang telah terjadi, yang menyebabkan penyakit itu, dan dilaksanakan pada waktu 

ia sadar.”  

Kaitan psikologi sastra dengan psikoanalisis Sigmund Freud dapat 

diartikan sebagai pengkajian sebuah karya sastra menggunakan ilmu psikologi 

tentang teori psikoanalisis. Kritik psikoanalisis adalah kritik sastra yang 

menerapkan kaidah-kaidah psikoanalisis dalam membicarakan karya sastra. 

Psikoanalisis adalah “wilayah kajian psikologi sastra yang menganalisis secara 

terperinci pengalaman emosional yang dapat menjadi sumber atau sebab 

gangguan jiwa tokohnya” (Suroso, Santoso, Suratno 2009: 41). 

Sebagai bapak psikoanalisis, Sigmund Freud banyak melahirkan gagasan-

gagasan ketika berprofesi sebagai neurolog. Secara garis besar, hasil gagasan atau 

teori Sigmund Freud terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya: (a) teori 
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kepribadian psikoanalisis yang mencakup alam bawah sadar, dan teori mimpi; (b) 

struktur kepribadian; (c) dinamika kepribadian; (d) mekanisme pertahanan dan 

konflik; (e) klasifikasi emosi; (f) teori seksualitas (Minderop 2013). 

2.2.3 Struktur Kepribadian Sigmund Freud 

Salah satu gagasan Sigmund Freud yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah gagasan tentang struktur kepribadian. Struktur kepribadian terbagi menjadi 

tiga aspek, yaitu: (1) Das Es (the id), yaitu aspek biologis, (2) Das Ich (the ego), 

yaitu aspek psikologis, (3) Das Ueber Ich (the super ego), yaitu aspek sosiologis 

(Suryabrata 2013: 125).  

2.2.3.1 ID 

Id secara sederhana dapat diartikan sebagai komponen struktur kepribadian 

pertama. Ego dan superego lahir kemudian setelah id. Susanto (2011: 61) 

menjelaskan pengertian id sebagai berikut. 

id dianggap sebagai struktur kepribadian yang tertua yang ada sejak manusia dilahirkan. 

Id ini diturunkan secara biologis. Id menjadi satu sumber energi pada manusia. Id sendiri 

bersifat kacau, artinya bahwa mekanisme kerja dari id  ini tanpa aturan, tidak mengenal 

moralitas dan tidak bisa membedakan antara benar dan salah.  

 

Sifat Id yang kacau dan tanpa aturan, menjadikan id bekerja selayaknya 

penguasa yang bebas melakukan apapun tanpa aturan. Id diibaratkan sebagai raja 

atau ratu, ego sebagai perdana menteri dan superego sebagai pendeta tertinggi. “Id 

berlaku seperti penguasa absolut, harus dihormati, manja, sewenang-wenang dan 

mementingkan diri sendiri; apa yang diinginkannya harus segera terlaksana” 

(Minderop 2013: 21). 
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Hal yang mendorong id menjadi demikian absolut karena id  berada pada alam 

bawah sadar manusia, yang tidak mengenal rasio maupun realita dalam bertindak. 

“Freud mengembangkan model kepribadian seperti sebuah gunung es yang paling 

banyak berada di bawah permukaan air” (King 2007: 28).  Bagian yang paling 

banyak tersebut dihuni oleh id. Keadaan ini mengingatkan bahwa id berada di 

bawah alam sadar manusia yang mendorong keinginan-keinginan secara tak sadar 

manusia untuk dipenuhi tanpa mempertimbangkan wilaya sadar manusia. 

“Id secara harafiah adalah ‘benda (it)’, ego adalah ‘Saya (I)’, dan superego 

adalah ‘di atas Saya (above I)’” (King 2007: 28). Secara etimologi sudah dapat 

dipahami keinginan-keinginan yang didorong oleh id bersifat kebendaan yang 

kemudian dimuluskan oleh ego. Ego berusaha mencari alat pemuas atau alat untuk 

memuluskan keinginan-keinginan id. Superego yang berada di alam bagian atas 

atau alam sadar mengingatkan bahwa ada nilai-nilai moral dan nilai- nilai sosial 

yang harus dipertimbangkan ketika melakukan id. 

Sebagai komponen tertua dari struktur kepribadian, id setiap individu tentu 

berbeda karena setiap individu lahir sudah membawa id masing-masing. Lebih 

jauh Suryabrata (2013: 125) menjelaskan sebagai berikut. 

Das Es atau dalam bahasa Inggris disebut the id disebut juga oleh Freud System der 
Unbewussten. Aspek ini adalah aspek biologis dan merupakan sistem yang original di dalam 

kepribadian; dari aspek inilah kedua aspek yang lain tumbuh. Freud menyebutnya juga realitas 

psikis yang sebenar-benarnya (The true psychic reality), oleh karena das es itu merupakan 

dunia batin atau subyektif manusia, dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan dunia 

obyektif.  

 

Prinsip kerja dari id dengan kata lain adalah meniadakan ketidakenakan dan 

memaksimalkan keenakan. Menurut Suryabrata (2013: 125) “pedoman alam 

berfungsinya das es ialah menghindarkan diri dari ketidakenakan dan mengejar 
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keenakan, pedoman ini disebut Freud “prinsip kenikmatan” atau “prinsip 

keenakan” (Lust prinzip, the pleasure principle)”. Hal ini mendorong individu 

untuk melakukan suatu hal agar id dapat terpenuhi secara maksimal dan 

ketidakenakan tersebut dapat ditekan. 

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai keenakan dan 

meniadakan ketidakenakan, tetapi cara-cara tersebut sebagai bentuk dari cara 

manusia memenuhi id, sedangkan alat yang digunakan oleh manusia sebagai 

pencapai id  dengan pertimbangan kenyataan adalah ego. Menurut Suryabrata 

(2013: 126) guna meniadakan ketidakenakan dan mencapai tujuan kenikmatan 

tersebut, id menggunakan dua cara, yaitu, refleks dan reaksi otomatis seperti 

bersin, serta proses primer, seperti orang lapar yang membayangkan makanan. 

Pemahaman awal yang umum dipahami mengenai teori Sigmund Freud adalah 

pendapat Freud tentang Oedipus Complex yaitu keadaan dimana seorang lelaki 

mencintai wanita yang lebih tua atau wanita yang lebih mencintai lelaki yag lebih 

tua (Minderop 2013). Berdasarkan pendapat tersebut, orang mungkin berfikir 

bahwa teori Freud hanya sebatas seks seperti yang terjadi pada Oedipus Complex.  

Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar, seks menurut Freud bukan hanya 

diartikan sebagai rasa cinta dan perbuatan seks, tetapi lebih kepada prinsip 

keenakan. Segala sesuatu yang dimaksud sebagai seks bukanlah perbuatan seperti 

kebanyakan, tetapi seks menurut Freud merupakan segala sesuatu yang 

menyenangkan (King 2007: 127). 

Sebagai tambahan, (Ahmed 2012) dalam penelitiannya berpendapat bahwa: 

“According to Freud,  among  the  objects organism  is the  prime  one whose 
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important part is nervous system which is known as id at beginning. This id 

transforms the needs of organism into motivational forces which Freud called 

wishes.” Pendapat tersebut memberi gambaran tetang teori Freud. Menurut Freud 

diantara objek-objek organisme, bagian yang paling penting adalah sistem 

ketegangan yang menjadi awal id. Id ini bertransformasi menjadi kebutuhan-

kebutuhan dari organisme menjadi pasukan motivasi yang disebut Freud dengan 

harapan atau keinginan.  

2.2.3.2 EGO 

Pembagian kedua dari struktur kepribadian menurut Sigmud freud adalah 

Ego atau Das Ich. Pengertian sederhana dari ego  adalah penghubung antara alam 

bawah sadar dengan realita kehidupan. Ego berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip 

realitas. Ego menghubungkan id dengan realitas dunia nyata, serta berusaha 

mencari alat atau cara untuk memuaskan keinginan id tersebut (Zaviera 2016: 94). 

Ego bekerja sesuai dengan realitas kenyataan yang dialami oleh individu. 

Jadi, id atau keinginan kuat dari alam bawah sadar akan dihubungkan dengan ego 

yang merealisasikan keinginan tersebut dalam dunia nyata, seperti bagaimana cara 

mencapai rumah makan atau dimana tempat makan yang sesuai dengan id 

misalnya. Contoh tersebut menggambarkan perbedaan id dengan ego. Id hanya 

mengikuti dunia batin, sedangkan ego dapat membedakan antara dunia batin 

dengan realitas kehidupan (Suryabrata 2013: 12).  

Komponen id yang digambarkan sebagai suatu kesenangan yang harus 

dituruti akan mengalami ketegangan jika mengalami penolakan. Guna meredam 

ketegangan tersebut, ego berusaha menjembatani keinginan id dengan mencari 
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cara untuk memudahkan pencapaian id (Susanto 2011: 62). Berdasarkan keadaan 

tersebut, ego mencari cara untuk menghubungkan id dengan realita. Pada keadaan 

ini ego digambarkan sebagai komponen yang dapat membedakan antara keinginan 

dan menghubungkan dengan kesadaran. 

Ketika berupaya meredam ketegangan, ego kadang terjebak dalam dua 

dilema. Dilema menuruti dorongan id atau mengikuti dorongan superego. Pada 

akhirnya ego menyelesaikan dilema tersebut dengan mengingat kembali tugasnya. 

“Tugas ego memberi tempat pada fungsi mental utama, misalnya penalaran, 

penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan” (Minderop 2013: 22). 

Pada analogi gunung es, ego memposisikan diri di bawah permukaan es 

dan di atas permukaan es. Posisi tersebut memudahkan ego dalam melaksakan 

tugasnya. Ego bekerja dengan cara membawa kesenangan yang diharapkan id 

pada dunia realita yang dipengaruhi norma. Prinsip kenyataan yang ditaati ego 

menjadikan ego sebagai komponen pengambil keputusan, penalaran, dan tempat 

bagi nilai-nilai luhur yang berdasarkan pada norma masyarakat dan agama (King 

2007: 128). 

2.2.3.3 SUPEREGO 

Pembagian struktur kepribadian yang ketiga menurut Sigmund Freud 

adalah superego. Secara sederhana, superego dapat diartikan sebagai pengingat id 

dan superego akan adanya nilai sosial dan norma yang berlaku pada masyarakat. 

Das Ueber Ich atau Superego merupakan aspek sosiologi kepribadian yang 

menjaidi wakil dari nilai-nilai luhur yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai 

tersebut diajarkan melalui perintah dan larangan (Suryabrata 2013: 127). 
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Kedudukan superego  adalah sebagai pengendali dorongan id  dan prinsip 

realitas ego akan adanyaa nilai dan norma masyarakat dalam memenuhi id. 

Superego berusaha mengendalikan dorongan id dengan cara merealisasikannya 

dengan nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut diajarkan 

melalui pendidikan, perintah, larangan, maupun hukuman (Susanto 2011: 62).  

Sebagai pembawa nilai-nilai tradisional, superego memiliki fungsi-fungsi 

tertentu dalam kedudukannya sebagai salah satu struktur kepribadian. (Suryabrata 

2013: 128) mengemukakan fungsi pokok das Ueber Ich dilihat dalam hubungan 

dengan ketiga aspek kepribadian sebagai berikut. 

Adapun fungsi pokok das Ueber Ich itu dapat dilihat dalam hubungan dengan 

ketiga aspek kepribadian, yaitu: (a) merintangi impuls-impuls das Es, terutama impuls-

impuls seksual dan agresif yang pernyataannya sangat ditentang oleh masyarakat; (b) 

mendorong das Ich untuk lebih mengejar hal-hal yang moralistis daripada yang realistis; 

(c) mengejar kesempurnaan. 

 

 Superego terbagi menjadi dua, yaitu ego ideal dan nurani. Superego tidak 

hanya memiliki fungsi, tetapi memiliki dua sisi. Zaviera (2016: 94) menyatakan 

bahwa superego terbagi menjadi dua sisi, yaitu nurani dan ego ideal. Nurani 

adalah perwujudan dari hukuman dan peringatan, sedangkan ego ideal sebalinya. 

Keduanya (nurani dan ego ideal) mudah bertentangan dengan kehendak id. 

 Superego bertindak selayaknya hati nurani yang membawa nilai-nilai dan 

norma masyarakat untuk mengendalikan dorongan keinginan id. King (2007: 128) 

mengemukakan bahwa superego bekerja layaknya hati nurani yang mengevaluasi 

moralitas individu. Ia bekerja tanpa mempertimbangkan dunia nyata. Superego 

hanya berusaha merealisasikan dorongan keinginan id dengan menghadirkan nilai 

moral. 
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 Bertolak dari ketiga pengertian mengenai id, ego, dan superego, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa id berupa kesenangan yang harus dipenuhi. Ego 

menjadi penengah antara id dan berusaha mencari cara bagaimana merealisasikan 

id, sedangkan superego menghubungkan dengan nilai-nilai kehidupan 

bermasyarakat. “Dalam keadaan biasa ketiga sistem itu bekerja sama dengan 

diatur oleh das Ich; kepribadian berfungsi sebagai kesatuan” (Suryabrata 2013:  

128).  

2.2.4 PENGERTIAN NOVEL 

Karya sastra yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel berbahasa 

Jawa. Secara sederhana novel dapat dipahami sebagai cerminan kehidupan 

manusia dengan bubuhan imajinasi dari pengarang. Lebih lanjut, Abrams dalam 

Nurgiyantoro (2015: 11) menjelaskan sebagai berikut. 

Sebutan novel dalam bahasa Inggris-dan inilah yang kemudian masuk ke 

Indonesia-berasal dari bahasa Italia novella (yang dalam bahasa Jerman: novelle). Secara 

harfiah novella berarti ‘sebuah barang baru yang kecil’, dan kemudian diartikan sebagai 

‘cerita pendek dalam bentuk prosa’.  
 

Ragam fiksi naratif selain novel adalah romansa (romance). Novel dapat 

disebut karya imajiansi yang nyata, sedangkan romansa dapat juga disebut dengan 

mitos. Perbedaan anatara romansa atau roman dengan novel seperti dikemukakan 

Wellek dan Warren (1990: 282) bahwa “novel bersifat realistis, sedangkan 

romansa bersifat puitis dan epik (atau yang kita sekarang dapat menyebutnya 

bersifat sebagai mitos)”.  

Novel memiliki sebuah ciri khas yakni sebagai cerminan kehidupan nyata 

yang digambarkan dalam bentuk sederhana, sehingga alur, jalan cerita maupun 

penokohan hampir memiliki keselarasan dengan kehidupan nyata. Novel dapat 
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memuat tokoh maupun peristiwa, tetapi keduanya tetap menjadi bumbu penyedap 

saja, karena keduanya dimasukkan dalam cerita rekaan. Tokoh maupun peristiwa 

rekaan tersebut mirip dengan kehidupan nyata karena novel “cerminan kehidupan 

nyata” (Azies dan Hasim 2010: 2). 

Sebagai cerminn kehidupan, novel terbagi menjadi tiga, yaitu novel populer, 

novel serius dan novel teenlit. Novel populer merupakan novel yang populer pada 

suatu masa dan banyak digemari oleh remaja. Masalah yang diangkat sebagai 

bahan cerita juga bersifat aktual, namun keaktualan tersebut hanya ditingkat 

permukaan dan tidak mendalam (Nurgiyantoro 2015: 21). Novel populer selalu 

mengikuti kebaruan zaman sehingga dapat dikatakan dikatakan sebagai novel 

yang up to date sesuai perkembangan kejadian di zaman tersebut. 

Berbeda dengan novel populer, novel serius tidak hanya mengandung unsur 

hiburan tetapi juga mengandung unsur kebenaran. Novel serius harus 

mengandung suatu kebenaran yang membuat pembacanya berkonsentrasi tinggi 

dalam memahami novel tersebut selain sebagai hiburan, novel serius juga 

memberikan pengalaman dan mengajak pembaca sungguh-sungguh meresapi 

topik cerita yang diangkat (Nurgiyantoro 2015: 22). 

Berbeda dengan novel populer maupun novel serius, novel teenlit hadir untuk 

sebagai bahan bacaan bagi kaum remaja. Novel teenlit memuat segala sesuatu 

permasalahan yang dihadapi oleh remaja, seperti masalah problematika pacaran, 

maupun persahabatan. Remaja dan segala problematikanya menjadi tokoh sentral 

dalm novel ini (Nurgiyantoro 2015: 27). 
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2.2.5 Tokoh dan Perwatakan 

Sebagai salah satu unsur pembangun novel adalah tokoh dan penokohan. 

Penokohan dalam dunia fiksi berperan penting dalam menggambarkan tokoh 

manusia yang diimajinasikan dalam sebuah karya sastra. Menurut Nurgiyantoro 

(2015: 249), meskipun tokoh hanya cerita reakan, tetapi ia harus memiliki unsur 

kewajaran. Sebagaimana kewajaran manusia yang  memiliki raga rasa. 

 Tokoh dalam sebuah karya sastra mencerminkan nilai sosial atau kehidupan 

masyarakat dalam bingkai sederhana. Sebagai cerminan manusia dalam bingkai 

sastra, tokoh memiliki jenis yang berbeda-beda seperti perbedaan karakter 

manusia. Wellek dan Warren (1990: 288) membagi tokoh menjadi dua jenis, yaitu 

“penokohan statis dan penokohan dinamis”. 

Sebuah karya sastra tentu memuat lebih dari satu tokoh untuk membangun 

novel menjadi rangkaian cerita yang utuh. Nurgiyantoro (2015) membedakan 

jenis-jenis tokoh menjadi lima bagian berdasarkan sudut pandang yang dipakai, 

yaitu: (1) Tokoh utama dan tokoh tambahan. Pembedaan tersebut berdasarkan 

penting tidaknya peran seorang tokoh dalam karya sastra tersebut; (2) Tokoh 

protagonis dan tokoh antagonis. Perbedaan tersebut berdasrkan fungsi penampilan 

tokoh; (3) Tokoh sederhana dan tokoh bulat. Pembedaan tokoh tersebut 

berdasarkan perwatakannya; (4) Tokoh statis dan tokoh berkembang. Pembedaan 

kedua tokoh tersebut berdasarkan berkembang tidaknya perwatakan yang dialami 

tokoh; (5) Tokoh tipikal dan tokoh netral. Pembedaan tokoh pada tipe ini 
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berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap (sekelompok) 

manusia dari kehidupan nyata.  

Tokoh dan penokohan menurut pengertian beberapa ahli di atas, 

menggambarkan tokoh manusia secara fiktif yang dihidupkan secara imajiatif 

menggunakan dialog dan penggambaran latar. Sebagai tokoh imajiatif yang 

dihidupkan layaknya manusia, tokoh mewakili karakter tertentu yang 

menggambarkan nilai karakter tertentu. Penggambaran nilai karakter tersebut 

dapat dimulai dengan menganalisis watak tokoh. 

Pelukisan tokoh atau karaterisasi dapat diartikan sebagai penggolongan tokoh 

dan wataknya sesuai dengan karakternya. “Metode karakterisasi dalam telaah 

karya sastra adalah metode melukiskan watak para tokoh yang terdapat dalam 

suatu karya fiksi” (Minderop 2005: 2). Melalui karakterisasi tersebut dapat 

diketahui watak dari tokoh dalam sebuah karya sastra. 

Teknik atau cara pelukisan tokoh yang biasanya digunakan dalam sebuah 

karya sastra terdiri atas beberapa kelompok. Minderop (2005: 4) menjelaskan 

“metode karakterisasi meliputi metode langsung (telling), dan metode tidak 

alngsung (showing), telaah gaya bahasa (simile, metafor, personifikasi dan 

simbol), teori sudut pandang dan arus kesadaran.” 

Teknik karakterisasi tersebut diringkas menjadi dua bagian. Nurgiyantoro 

mengemukakan bahwa teknik pelukisan tokoh dapat dilakukan dengan dua cara. 

“Beberapa teknik yang digunakan dalam pelukisan tokoh secara garis besar terdiri 

atas teknik ekspositori dan teknik dramatik” (Nurgiyantoro 2015: 279).  
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2.2.6 Nilai Karakter 

Membahas tentang nilai karakter dalam sebuah karya sastra tentu tidak 

lepas dengan pengertian nilai dan karakter. Narwanti (2011: 1) menjabarkan 

pengertian karakter sebagai berikut. 

Karakter berasal dari bahasa Yunani kharakter yang berakar dari diksi 

‘kharassein’ yang berarti memahat atau mengukir (to inscribe/to engrave), sedangkan 

dalam bahasa latin karakter bermakna membedakan tanda. Dalam bahasa Indonesia, 

karakter dapat diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan/tabiat/watak. 

 

Selaras dengan pendapat Narwanti, Nurgiyantoro (2015: 436) 

menggambarkan bahwa “karakter adalah tabiat, kepribadian, identitas diri, jatidiri. 

Karakter adalah jatidiri, kepribadian, dan watak yang melekat pada diri seseorang 

yang berkaitan dengan dimensi psikis dan fisik.” Oleh sebab itu, pemahaman jati 

diri atau karakter seseorang merupakan hal yang tidak mudah. Hal ini disebabkan 

karakter atau jati diri tidak dapat diperoleh secara instan atau genetik.  

Proses pembentukan karakter merupakan proses yang panjang. Karakter 

bukan merupakan suatu keturunan atau genetik. Tindakan, sikap, dan perilaku 

yang disebut karakter juga bukan merupakan pemberian (given) dari Tuhan. 

Karakter membutuhkan waktu dan proses yang lama agar dapat melekat pada diri 

suatu individu (Narwanti 2011: 5). Secara ringkas pendapat tersebut menjabarkan 

bahwa lingkungan juga dapat berpengaruh dalam proses pembentukan karakter 

melalui proses panjang tersebut. 

Senada dengan pendapat Narwanti, Hurlock (dalam Kesuma; Triatna, 

Permana 2012: 23) menjabarkan bahwa “aspek tingkah laku hasil belajar, bukan 

tersedia secara genetik. Unsur esensial karakter adalah hati nurani”. Karakter 
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seorang tokoh dalam sebuah novel tentu berbeda dengan karakter seorang tokoh 

manusia dalam kehidupan nyata. Tokoh dalam sebuah novel memiliki kehidupan 

yang singkat sehingga kajian tentang karakter tokoh hanya dilakukan melalui 

watak dan kepribadian tokoh saja. 

Persoalan pengertian karakter tidak hanya sebatas moralitas dari seorang 

individu, tetapi karakter dapat dilihat dari tindakan dan sikap dari individu dalam 

keseharian yang menimbulkan sebuah pengalaman. Pengertian karakter bukan 

sebatas bagian akhir dari suatu deskripsi umum, seperti moralitas. Karakter seperti 

sebuah bangunan naratif yang perlu diuraikan dengan suatu istilah. Oleh sebab itu 

pembahasan karakter juga berasosiasi dengan pengalaman (Susanto 2011: 123).  

Berbeda dengan karakter, Zusnani (2012: 45) mendefinisikan “nilai atau 

value dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Latin valere yang berarti berguna, 

mampu, akan, berdaya, berlaku dan kuat, merupakan bagian dari kajian ilmu 

filsafat.” Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa nilai dapat diartikan 

sebagai segala sesuatu yang berlaku dalam masyarakat yang dapat menjadi acuan 

dalam bertindak.  

Nilai-nilai yang ada dalam sebuah karya sastra tentu tidak serta merta 

dapat diserap oleh pembaca secara langsung. Hal ini berbeda ketika pembaca 

membaca sebuah karya sastra. Air muka kesedihan, gelak tawa komentar dan 

cemoohan yang dilakukan oleh pembaca menunjukkan bahwa pembaca sedang 

memahami alur cerita dan pembelajaran pada novel yang sedang dibaca tersebut. 

“Pembacaan dan pembelajaran sastra bermuara pada afeksi, bukan kognisi” 

(Nurgiyantoro 2015: 433). Nilai karakter ataupun nilai moral yang terdapat dalam 
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sebuah karya sastra dapat tercermin melalui tindakan afeksi yang memengaruhi 

perasaan dan emosi seseorang, bukan melalui tindakan kognitif yang berdasar 

pada ilmu pengetahuan yang empiris. 

Penjabaran nilai-nilai karakter yang sesuai dengan agama, pancasila, 

budaya dan tujuan nasional menurut pusat kurikulum pengembangan dan 

pendidikan budaya dan karakter bangsa: pedoman sekolah (dalam Narwanti 2011: 

28) yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja Keras, (6) 

Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat 

Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) 

Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli 

Lingkungan, (17) Peduli Sosial, dan (18) Tanggung Jawab. 

Delapan belas nilai tersebut kemudian dipilih sesuai dengan nilai karakter 

yang terdapat dalam novel Srepeg Tlutur. Beberapa nilai karakter yang diduga 

terdapat dalam novel tersebut adalah: 

1. Religius 

Religius merupakan sikap patuh seseorang dalam melakukan 

ibadah terhadap agama yang dianutnya. Menurut Purnomo dalam 

(haryonoadipurnomo, 2012) Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama  yang dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain. 
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2. Jujur 

Jujur atau kejujuran adalah sebuah nilai yang menjadikan 

seseorang selalu bertindak dan bertutur berdasarkan kebenaran dan 

fakta yang terjadi, sehingga atas sikap tersebut seseorang dapat 

memperoleh kepercayaan dari orang lain. Nilai kejujuran adalah 

perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan, baik teradap diri dan pihak lain (Damayanti 2014: 43) 

3. Kerja keras 

Kerja keras adalah tindaka atau sikap sungguh-sungguh seseorang 

untuk memenuhi keinginan dan hajat hidupnya baik berupa hajat hidup 

dalam bidang pendidikan maupun pekerjaan. Perilaku yang 

menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 

hambatan guna menyelesaikan tugas, baik tugas belajar maupun tugas 

pekerjaan, dengan sebaik-baiknya (Damayanti 2014: 44). 

4. Mandiri 

Mandiri adalah sikap tidak bergantung kepada orang lain dalam 

menyelesaikan permasalahan maupun hajat hidup dan kebutuhannya. 

Nilai kemandirian adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas 

(Damayanti 2014: 44). 
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5. Demokratis 

Demokratis adalah sikap seseorang yang menganggap sama derajat 

setiap individu, sehingga setiap individu memiliki hak dan kesempatan 

yang sama. Menurut (Damayanti 2014: 43) nilai demokratis adalah 

cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

6. Rasa ingin tahu 

Rasa ingin tahu atau keingintahuan adalah sikap selalu ingin 

mengetahui dan mendalami segala sesuatu yang ada di sekitarnya. 

Nilai keingintahuan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang 

dipelajarinya, dilihat, dan didengar (Damayanti 2014: 45). 

7. Bersahabat/komunikatif 

Bersahabat atau komunikatif adalah sikap ataupun tindakan mudah 

bergaul dari seseorang kepada orang lain. Menurut Purnomo dalam 

(haryonoadipurnomo, 2012) Tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

8. Peduli lingkungan dan peduli sosial 

Peduli atau kepedulian adalah sikap seseorang yang selalu 

merespon positif setiap kegiatan yang ada di lingkungannya ataupun 

siap membantu seseorang yang kesusahan. Menurut (Damayanti 2014: 

43) nilai kepedulian adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya 
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mencegah dan memperbaiki penyimpangan dan kerusakan manusia, 

alam, dan tataran di sekitar dirinya. 

9. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab merupakan sikap untuk melaksanakan segala 

sesuatu sebagai solusi dari perbuatan yang disebabkan oleh diri sendiri. 

nilai tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya 

dia lakukan terhadap diri sendiri, negara, Tuhan YME, masyarakat, 

lingkungan, baik alam, sosial, maupun budaya (Damayanti 2014: 44). 

Karya sastra seperti novel ataupun dongeng dapat menjadi upaya untuk 

menanamkan nilai karakter pada pembaca. (Juhana 2013: 18) dalam bukunya 

Pendidikan Karakter Berbasis Dongeng berpendapat demikian.  

Dongeng (story telling) dapat dijadikan alat atau jembatan untuk mencapai visi 

dan misi pendidikan karakter. Mendongeng dapat mengasah imajinasi dan fantasi anak 

terasah, kemampuan otak kanan anak dengan sendirinya akan terasah dan kinerjanya akan 

semakin maksimal. Otak kanan merupakan bagian otak yang berpikir secraa afektif, 

relasional, spiritual, kreatif, imajinatif, dan fantastik, yang berpengaruh pada sikap peduli 

trehadap orang lain, lingkungan, alam, dsb; juga budi pekerti. 

 

Esensi dari pendapat tersebut lebih luas dari mendongeng. Dongeng juga 

sama dengan novel yakni sebuah karya sastra yang memiliki tokoh dan alur cerita 

serta amanat yang hendak disampaikan pengarang. Perbedaan secara umum antara 

dongeng dan novel terletak pada sasaran pembaca. Novel menjadi sasaran bacaan 

remaja dan orang dewasa, sedangkan dongeng biasanya untuk anak-anak, 

sedangkan persamaannya keduanya merupakan wahana untuk berbagi ilmu teknik  

bercerita. “Hakikat karya sastra adalah bercerita. Bercerita ini adalah bentuk dari 
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hasil pekerjaan seni kreatif, yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya, 

dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya” (Wibowo 2013: 37). 

Wibowo (2013: 20) berpendapat bahwa “sastra melalui unsur 

imajinasinya, mampu membimbing anak didik pada keluasan berpikir, bertindak, 

berkarya dan sebagainya”. Bertolak dari beberapa pendapat tersebut, sastra 

merupakan hal yang penting sebagai sarana membumikan nilai karaker bagi 

pembaca, serta dapat memberi keluasan berpikir, bertindak maupun berkarya bagi 

pembacanya. 

2.3 Kerangka Berfikir 

 Mengkaji kepribadian tokoh dalam novel Srepeg Tlutur dilakukan dengan 

pendekatan psikologi sastra. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teori struktur kepribadian Sigmund Freud. Analisis dimulai dengan membaca 

berulang-ulang novel tersebut, kemudian dilanjutkan dengan membaca secara 

heuristik dan hermeneutik. Kajian dilakukan dengan cara menganalisis data yang 

berupa kata, frasa, kalimat maupun klausa dengan konsep struktur kepribadian id, 

ego dan seuperego. Penjabaran watak tokoh juga dilakukan dengan analisis 

konsep struktur kepribadian. Kajian nilai karakter dilakukan dengan cara 

menganalisis sesuai dengan 18 nilai karakter menurut kemendiknas. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Bertolak dari rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Watak yang terdapat pada novel  Srepeg Tlutur adalah pesimis, pemurah, 

judes, tegas, berbakti kepada orang tua, suka bercanda, pembohong, 

penyayang, ramah, bijaksana, peduli, lugu, teguh pendirian, rajin, berbakti 

kepada suami, sopan, mengayomi, cerdik, tegar, tepat janji, penuh 

perencanaan, kerja keras, rajin bekerja, perasa, tidak punya pendirian, 

polos, pemarah, pemberontak, tidak bertanggung jawab, mudah 

mengambil keputusan, egois, licik, tidak sopan, usil, ganjen, manja, suka 

mencampuri orang lain, banyak omong (mudah bergaul), setia, cekatan, 

sembrono, jujur, pengertian, dan penurut.  

2. Hasil penelitian kepribadian tokoh, kepribadian selalu menuruti id 

digambarkan oleh tokoh Munarsih, Mbok Kasihan, Diyantoro, Bu 

Silugangga, Marlupi, Pak Manaf, Mbok Manaf, Sukro, Esti, Linanti, Lik 

Jum, Pak Silugangga, dan Karyani. Kepribadian selalu menuruti superego 

digambarkan oleh tokoh Priyadi, kakek dan nenek Sonto, Dawam, Sodir, 

Kartam, Prapto, Minem, Siti, Salam, Gatot Harioto, dan Darsono. 

3. Nilai karakter religius, jujur, kerja keras, mandiri, demokratis, 

bersahabat/komunikatif, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung 

jawab digambarkan oleh tokoh-tokoh dalam novel Srepeg Tlutur. 
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5.2 Saran 

� Saran untuk penikmat sastra jika ingin meneladani watak teguh pendirian, 

kerja keras, dan berbakti pada orang tua sila baca novel Srepeg Tlutur 

karya Tiwiek SA. 

� Saran untuk tenaga pendidik yang akan mengajarkan nilai karakter 

religius, jujur, kerja keras, mandiri, demokratis, bersahabat/komunikatif, 

peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab sila gunakan novel 

Srepeg Tlutur. 
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