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ABSTRAK

Ardiansyah, Muhammad. 2011. Tokoh Joyo Dengkek dalam Novel Sirah Karya
AY. Suharyono: Analisis Psikologi Sastra Skripsi. Jurusan Bahasa dan
Sastra Jawa. FBS. Unnes. Pembimbing I Dr. Teguh Supriyanto
M.Hum., Pembimbing II Eka Yuli Astuti, S.Pd, M.A.

Kata kunci: tokoh, psikologi sastra, novel Sirah.

Sirah adalah novel berbahasa Jawa karangan AY Suharyono. Novel ini
diterbitkan pertama kali oleh Wedatama Widya Sastra, Jakarta, tahun 2001.
Kehadiran novel ini sangat berarti untuk menambah khazanah sastra Jawa di
tengah-tengah kelangkaan penerbitan karya sastra Jawa dalam wujud buku. Novel
ini menceritakan pemilihan lurah di Desa Jati Dhoyong. Yang paling menarik
untuk dikaji dalam novel ini adalah tokoh Joyo Dengkek. Tokoh tersebut
fenomenal karena awalnya ia hanyalah orang miskin yang bekerja sebagai buruh.
Namun akhirnya ia dapat terpilih menjadi seorang lurah di desa tempat
tinggalnya. Joyo Dengkek terpacu untuk dapat berubah kehidupannya agar
menjadi lebih baik karena dorongan dari tetangganya, yaitu Pak Dhukuh dan Pak
Sudirman dengan mencalonkan sebagai lurah. Di samping itu, istrinya juga
mendukungnya agar ia ikut serta dalam pemilihan lurah di desanya itu. Istrinya
membujuk ia agar mau meminta bantuan kepada Mbah Kenci. Hal itu dikarenakan
agar keinginannya menjadi lurah tersebut dapat terwujud. Awalnya ia menolak
keinginan istrinya tersebut karena menurutnya hal itu bertentangan dengan aturan
hidup yang selama ini ia jadikan pedoman. Namun karena istrinya merasa kecewa
usulannya tidak ia terima, akhirnya ia pun berubah pikiran untuk meminta bantuan
kepada Mbah Kenci. Hal itu ia lakukan karena di samping ia tidak ingin istrinya
kecewa terhadap dirinya, ia juga tidak ingin kelak anak-anaknya merasakan
penderitaan yang ia rasakan saat ini. Hal inilah yang membuat tokoh Joyo
Dengkek menarik untuk diteliti. Ia memiliki keinginan untuk dapat hidup lebih
baik lagi demi anak dan istrinya. Namun cara yang ia lakukan salah karena ia
meminta bantuan kepada dukun supaya keinginannya itu dapat terwujud. Dan
semenjak itulah, sifat ia berubah dari yang semula rendah hati menjadi sombong
dan ingkar terhadap janji-janji yang telah ia sanggupi sendiri kepada Mbah Kenci.

Masalah penelitian ini adalah bagaimana kepribadian tokoh Joyo Dengkek
serta konflik apa saja yang dihadapi oleh Joyo Dengkek serta sikap yang ia ambil
untuk menyeleseikan konflik tersebut dalam Sirah. Sejalan dengan masalah
tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap kepribadian yang dimiliki
Joyo Dengkek serta konflik-konflik yang ia alami dan penyeleseiannya dalam
novel Sirah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan objektif. Penelitian ini
menggunakan teori psikologi sastra Sigmund Freud yang mengacu pada
pendeskripsian kepribadian tokoh utama dan konflik-konflik yang dihadapinya
serta sikap yang diambil oleh tokoh utama tersebut dalam menghadapi konflik
batin yang ia alami.
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Simpulan yang dapat ditarik dari pembahasan kepribadian tokoh Joyo
Dengkek serta konflik apa saja yang diahadapi oleh Joyo Dengkek serta sikap
yang ia ambil untuk menyeleseikan konflik tersebut dalam Sirah bahwa tidak ada
keseimbangan antara id, ego dan superego yang dialami Joyo Dengkek.
Pendorong id bertentangan dengan kekuatan pengekang superego. Joyo Dengkek
cenderung mementingkan prinsip kenikmatan untuk dirinya sendiri. Ia berambisi
untuk dapat terpilih menjadi lurah dengan meminta bantuan kepada Mbah Kenci
mengikuti kemauan istrinya. Awalnya ia menolak keinginan istrinya tersebut,
namun karena istrinya marah kemudian ia pun menerima usul dari istrinya
tersebut untuk meminta bantuan kepada Mbah Kenci. Setelah ia bertemu dengan
Mbah Kenci dan tenyata syarat yang diajukan Mbah Kenci tersebut salah satunya
adalah ia harus memperbolehkan istrinya tidur dengan Mbah Kenci pada tanggal
lima belas Jawa kelak setelah ia terpilih menjadi lurah ia pun menyetujui syarat
tersebut. Sejak saat itulah ia mulai berubah. Joyo Dengkek yang awalnya rendah
hati kepada siapa saja sekarang menjadi sombong bahkan tidak memikirkan
istrinya sendiri yang sangat ia sayangi. Yang ada di otaknya sekarang hanya
menjadi lurah dan ia pun rela istrinya kelak dibawa Mbah Kenci untuk
menemaninya tidur. Ia berpikir jika kelak ia menjadi lurah, ia bisa mendapatkan
semuanya termasuk wanita. Konflik-konflik yang dialami Joyo Dengkek adalah
approach avoidance conflict, approach avoidance conflict, dan double approach
avoidance conflict. Paling banyak yang dialami Joyo Dengkek adalah approach
avoidance conflict dan approach avoidance conflict ada empat peristiwa,
sedangkan double approach avoidance conflict hanya satu peristiwa. Dalam hal
ini motif negatif mendominasi konflik yang terjadi daripada motif positifnya
karena dalam cerita novel ini Joyo Dengkek memiliki ambisi yang besar untuk
merebut kursi lurah dengan cara meminta bantuan kepada dukun. Itu merupakan
cara yang tidak fair dalam memenangkan suatu kompetisi.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan Novel Sirah dianalisis khusus
dengan Teori Sigmund Freud. Hendaknya Novel Sirah juga dianalisis dengan
menggunakan teori lainnya dan dengan adanya cerita dari Novel Sirah ini dapat
diambil hikmah yang positif, yaitu bahwa meminta bantuan kepada dukun dalam
meraih suatu kesuksesan itu tidak dibenarkan dalam agama mana pun. Hal ini
dapat berakibat fatal jika manusia meminta bantuan kepada selain Tuhan karena
biasanya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kesuksesan tersebut
diraih.
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SARI

Ardiansyah, Muhammad. 2011. Tokoh Joyo Dengkek dalam Novel Sirah Karya
AY. Suharyono: Analisis Psikologi Sastra Skripsi. Jurusan Bahasa dan
Sastra Jawa. FBS. Unnes. Pembimbing I Dr. Teguh Supriyanto
M.Hum., Pembimbing II Eka Yuli Astuti, S.Pd, M.A.

Tembung pangrunut: tokoh, psikologi sastra, novel Sirah.

Sirah mujudake novel basa Jawa karangane AY Suharyono. Novel iki
diterbitkake sepisan dening Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2001. Babare novel
iki nambah bothekane sastra Jawa nalikane penerbitan karya sastra Jawa awujud
buku kapetung arang banget. Novel iki nyritakake pilihan lurah ing Desa Jati
Dhoyong. Sing menarik dikaji ing novel iki yaiku tokoh Joyo Dengkek. Tokoh
kuwi fenomenal amarga awale dheweke wong ora duwe kang kerjane dadi buruh.
Nanging akhire dheweke bisa kepilih dadi lurah ing di desane. Joyo Dengkek
kedorong supaya uripe bisa luwih becik amarga dorongan saka tanggane, yaiku
Pak Dhukuh lan Pak Sudirman supaya nyalon dadi lurah. Di samping kuwi,
bojone uga ndukung supaya dheweke melu pemilihan lurah ing desane kuwi.
Bojone ngongkon supaya dheweke gelem njaluk tulung marang Mbah Kenci.
Kuwi supaya kekarepane dadi lurah bisa awujud. Awale dheweke nolak usule
bojone mau amarga menurut dheweke apa kang dadi kepenginane bojone iku
bertentangan karo aturan urip kang selama iki dadi pedomane. Nanging amarga
bojone ngrasa kuciwa usulane ora ditrima, akhire dheweke berubah pikiran
gelem njaluk bantuan marang Mbah Kenci. Kuwi amarga di samping dheweke
ora pengin bojone kuciwa marang dheweke, dheweke uga ora pengin mbesuk
anak-anake ngrasakake penderitaan kang padha karo dheweke saiki. Kuwi kang
ndadekake tokoh Joyo Dengkek menarik kanggo diteliti. Dheweke nduweni
pepenginan supaya bisa urip luwih becik demi anak lan bojone. Nanging cara
kang digunakake kuwi salah amarga dheweke njaluk bantuan marang dhukun
supaya kepenginane kuwi bisa awujud. Lan sawise kuwi, sifat dheweke berubah
kang awale cilik ati dadi sombong lan ingkar marang janji-janji kang wis
dheweke sanggupi marang Mbah Kenci.

Masalah ing panaliten iki yaiku kepriye kepribadian tokoh Joyo Dengkek
lan konflik apa wae kang diadhepi Joyo Dengkek uga sikap kang dheweke
lakokake ngrampungake konflik kang diadhepi ing novel Sirah. Sejalan karo
masalah kuwi, tujuwan paneliten iki yaiku kanggo ngungkap kepribadian kang
diduweni Joyo Dengkek uga konflik-konflik kang dheweke alami lan
penyeleseiane ing novel Sirah.

Panaliten iki migunakake pendekatan objektif. Panaliten iki migunakake
teori psikologi sastra Sigmund Freud kang njlentrehake kepribadian tokoh utama
lan konflik-konflik kang diadhepi uga sikap kang dlakokake tokoh utama kanggo
ngadhepi konflik bathin kang diadhepi.

Dudutan sing bisa ditarik saka pembahasan kepribadian tokoh Joyo
Dengkek lan konflik apa wae kang diadhepi Joyo Dengkek uga sikap kang tokoh
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utama lakokke kanggo ngrampungake konflik mau ing Sirah yaiku ora ana
keseimbangan antarane id, ego lan superego kang dialami Joyo Dengkek.
Pendorong id bertentangan karo kekuwatan pengekang superego. Joyo Dengkek
akeh mentingake prinsip kenikmatan kanggo awake dhewe. Dheweke duwe
aambisi bisa kepilih dadi lurah saka bantuan kepada Mbah Kenci nuruti
panjaluke bojone. Awale dheweke nolak panjaluke bojone mau, nanging amarga
bojone nesu ahire dheweke nerima usul saka saka bojone njaluk tulung marang
Mbah Kenci. Sawise dheweke ketemu karo Mbah Kenci lan jebule syarat kang
diajuke Mbah Kenci kuwi salah sawijine yaiku dheweke kudu ngolehke bojone
turu karo Mbah Kenci ing tanggal limalas Jawa sawise dheweke kepilih dadi
lurah, dheweke nyetujui syrat kuwi mau. Sawise iku dheweke mulai brubah. Joyo
Dengkek sing awale cilik ati marang sapa wae saiki dadi angkuh luwih-luwih ora
mikirke bojo sing dheweke tresnani iku. Sing ana ing pikirane nalika dheweke
dadi lurah, dheweke bisa ngolehake kabeh klebu wadonan. Konflik-konflik kang
dialami Joyo Dengkek yaiku approach avoidance conflict, approach avoidance
conflict, dan double approach avoidance conflict. Paling akeh kang dialami Joyo
Dengkek yaiku approach avoidance conflict lan approach avoidance conflict ana
papat prastawa, nanging yen double approach avoidance conflict mung siji
prastawa. Ing kene, motif negatif luwih akeh konflik kang kedadean ketimbang
motif positife amarga ing cerita novel iki Joyo Dengkek nduweni ambisi kang
gedhe ngrebut kursi lurah nganggo cara njaluk bantuan karo dhukun. Cara
ngono iku klebu cara kang ora adil supaya menang ing perlombaan utawa
persaingan.

Adhedhasar asil panaliten disaranake Novel Sirah dianalisis khusus
nggunakake Teori Sigmund Freud. Becike Novel Sirah uga dianalisis nggunakake
teori liyane lan uga anane cerita saka Novel Sirah iki bisa dijupuk hikmah kang
positif, yaiku yen njaluk pitulungan karo dhukun kanggo nggayuh pangarep-arep
ora dibenerake ing agama apa wae. Iki uga bisa ngakibatke fatal yen manungsa
pitulungan marang liyane Gusti Allah amarga biasane ana syarat-syarat kang
kudu dilakoni sadurunge gegayuhan mau klakon.
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BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Novel Sirah merupakan novel karya AY. Suharyono yang diterbitkan oleh

Wedatama Widya Sastra, Jakarta tahun 2001 dan mempunyai tebal 270 halaman.

Novel tersebut dipilih sebagai objek kajian karena novel ini memaparkan dan

mendeskripsikan tentang pemilihan lurah di suatu desa. Dalam novel ini terdapat

tokoh-tokoh seperti Insinyur Fredy, Bu Fredy, Carik Kadri, Doktorandus Boiman,

Purwono, Wiwiek Wijayani, Mbah Kenci, Pak Widodo, Klaras, Senik (bojone

Joyo Dengkek), dan Triman. Namun yang paling menarik untuk dikaji dalam

novel ini adalah tokoh Joyo Dengkek. Tokoh tersebut fenomenal karena awalnya

ia hanyalah orang miskin dan berpendidikan rendah yang bekerja sebagai buruh.

Namun akhirnya ia dapat terpilih menjadi seorang lurah di desa tempat

tinggalnya. Joyo Dengkek terpacu untuk dapat berubah kehidupannya agar

menjadi lebih baik karena dorongan dari tetangganya, yaitu Pak Dhukuh dan Pak

Sudirman dengan mencalonkan sebagai lurah. Di samping itu, istrinya juga

mendukungnya agar ia ikut serta dalam pemilihan lurah di desanya itu. Istrinya

membujuk ia agar mau meminta bantuan kepada Mbah Kenci. Hal itu dikarenakan

agar keinginannya menjadi lurah tersebut dapat terwujud. Awalnya ia menolak

keinginan istrinya tersebut karena menurutnya hal itu bertentangan dengan aturan

hidup yang selama ini ia jadikan pedoman. Namun karena istrinya merasa kecewa

usulannya tidak ia terima, akhirnya ia pun berubah pikiran untuk meminta bantuan
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kepada Mbah Kenci. Hal itu ia lakukan karena di samping ia tidak ingin istrinya

kecewa terhadap dirinya, ia juga tidak ingin kelak anak-anaknya merasakan

penderitaan yang ia rasakan saat ini. Hal inilah yang membuat tokoh Joyo

Dengkek menarik untuk diteliti. Ia memiliki keinginan untuk dapat hidup lebih

baik lagi demi anak dan istrinya. Namun cara yang ia lakukan salah karena ia

meminta bantuan kepada dukun supaya keinginannya itu dapat terwujud. Dan

semenjak itulah, sifat ia berubah dari yang semula rendah hati menjadi sombong

dan ingkar terhadap janji-janji yang telah ia sanggupi sendiri kepada Mbah Kenci.

Dari penelitian terdulu terhadap novel Sirah ditemukan bahwa watak

tokoh utama pada novel tersebut bersifat penuh ambisius untuk dapat terpilih

menjadi lurah dengan menghalalkan segala cara tanpa memikirkan segala resiko

yang akan terjadi nantinya. Hal ini tergambar dalam kalimat:

”Sinambi tangane ubeg nulis, rasa giris ngrenggani ati lan
pikirane. Apa iya dheweke bisa ngleksanani dhawuh sing ora
baen-baen iku, awit ana rong prekara sing bakale diadhepi.
Sepisan ngadhepi sirah glundhungan. Yen dhemite ngamuk apa
ora cilaka. Kaping pindhone yen konangan pendhudhuk, bisa
digebugi utawa dipulasara sageleme. Malah kabar sing tau
dirungu, saiki yen ana maling ketangkep, sawise iajar njur
diobong nganti dadi awu. Nanging rasa sing kaya ngono mau
mung sedhela. Bakda kuwi Joyo Dengkek njur biasa maneh.
Panemune manther: jer basuki mawa beya. Kanggo nggayuh
pepenginan dibutuhake pengurbanan.” (Sirah,116).

‘Sambil tangannya sibuk menulis, dibenaknya ada rasa takut
dengan syarat yang tidak sembarangan itu, karena ada dua
permasalahan yang bakalan ia hadapi. Pertama menghadapi
kepala glundungan. Jika arwahnya marah apa tidak celaka. Yang
kedua apabila ketahuan penduduk, bisa-bisa ia dipukuli atau
dianiaya semaunya. Bahkan kabar yang didengar, sekarang Jika
ada pencuri tertangkap, setelah dihajar akan dibakar sampai
menjadi abu. Namun rasa yang seperti itu hanya sebentar.
Setelah itu Joyo Dengkek biasa lagi. Menurutnya: Jer basuki
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mawa beya. Untuk mewujudkan suatu keinginan membutuhkan
sebuah pengorbanan.’

Aspek id yang berfungsi sebagai pemberi pertimbangan dominan

menguasai tokoh Joyo Dengkek, sehingga tingkah laku tokoh utama (Joyo

Dengkek) tidak bersifat impuls. Hal ini semakin memperkuat keinginan peneliti

untuk menjadikan novel tersebut sebagai objek kajian.

Dalam novel ini diceritakan bahwa Joyo Dengkek sebagai tokoh utama

ingin sekali mengubah kehidupannya agar menjadi lebih baik dan membahagiakan

istri beserta anak-anaknya dengan ikut serta mencalonkan diri menjadi lurah atas

usulan dari tetangganya, Pak Dhukuh dan Pak Sudirman. Mereka berdua dekat

sekali dengan Joyo Dengkek karena tokoh tersebut dikenal baik dan rendah hati

dengan tetangga-tetangganya. Selain itu, mereka juga merasa iba melihat

kehidupan Joyo Dengkek yang kekurangan itu.

Namun, hal itu tidak lantas menjadikan Joyo Dengkek mengeluh atas

nasibnya. Sebaliknya, Joyo Dengkek selalu berusaha untuk dapat mencukupi

kebutuhan keluarganya dengan menjadi pekerja serabutan. Istrinya sangat

mendukung dirinya untuk mencalonkan menjadi lurah. Joyo Dengkek didesak

istrinya agar pergi ke gunung Srumbung untuk meminta bantuan kepada Mbah

Kenci sehingga dalam pencalonan lurah itu dapat berjalan dengan lancar tanpa ada

halangan apapun.

Namun, sebenarnya Joyo Dengkek tidak setuju dengan saran dari istrinya

itu. Di sisi lain, Joyo Dengkek tidak ingin menyakiti hati istrinya yang ingin sekali

agar Joyo Dengkek menuruti keinginannya untuk meminta bantuan kepada Mbah
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Kenci. Selain itu, Joyo Dengkek juga berpikiran bahwa yang menjadi saingan-

saingannya itu adalah orang-orang yang kaya dan pandai serta berpendidikan

tinggi tidak seperti dirinya yang belum sempat mengikuti ujian akhir SMP keluar

karena orang tuanya dulu tidak sanggup membiayainya lagi.

Dalam kisah perjalanannya tersebut, Joyo Dengkek dihadapkan pada

persoalan-persoalan yang menyebabkan konflik psikologis dalam dirinya. Di

samping menyimpan ambisi yang besar dalam dirinya untuk menjadi lurah agar

kehidupannya menjadi lebih baik dengan bantuan Mbah Kenci, Joyo Dengkek

juga akan menghadapi resiko dari syarat-syarat yang sudah Joyo Dengkek

sanggupi sebelumnya dengan Mbah Kenci jika kelak ia menjadi lurah. Dan

ternyata setelah dirinya terpilih menjadi lurah, sikapnya berubah drastis dari yang

semula baik dan rendah hati dengan semua orang, kemudian berubah menjadi

sombong serta mengingkari janji yang telah disepakatinya dengan Mbah Kenci

sebelumnya. Hal inilah yang menarik untuk ditulis dan dilakukan penelitian

terhadap tokoh Joyo Dengkek yang memiliki sikap yang dinamis.

Dalam novel Sirah tokoh Joyo Dengkek sebenarnya mempunyai sikap

yang lugu dan mudah berubah serta tidak konsekuen. Di akhir kisahnya,

digambarkan bahwa kesuksesan duniawi yang telah dicapainya yaitu menjadi

lurah yang membuat ia lupa dengan segalanya termasuk dengan diri, keluarga,

maupun dengan yang orang lain yang sudah banyak membantunya. Akibatnya, ia

mendapatkan ganjaran atas perbuatan yang telah dilakukannya itu.

Guna menyelesaikan persoalan yang akan dihadapi akan digunakan

psikologi kepribadian sebagai alat bantunya. Psikologi kepribadian adalah bidang
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psikologi yang berusaha mempelajari manusia secara utuh menyangkut motivasi,

emosi, serta penggerak tingkah laku.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana deskripsi kepribadian tokoh Joyo Dengkek dalam novel Sirah?

2. Bagaimana konflik psikologis yang dialami tokoh Joyo Dengkek dalam novel

Sirah?

3. Bagaimana sikap tokoh Joyo Dengkek dalam menghadapi konflik tersebut?

I.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah.

1. Mendeskripsikan kepribadian tokoh Joyo Dengkek dalam novel Sirah.

2. Mendeskripsikan konflik psikologis yang dialami tokoh Joyo Dengkek dalam

novel Sirah.

3. Mendeskripsikan sikap tokoh Joyo Dengkek dalam menghadapi konflik.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoretis

maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memperkaya

khazanah ilmu pengetahuan mengenai studi sastra Jawa khususnya dengan

pendekatan psikologi sastra. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi

sumbangan dalam teori sastra dan teori psikologi dalam mengungkap novel Sirah.
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2. Manfaat Praktis

Secara praktis dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca

untuk lebih memahami isi cerita dalam novel Sirah terutama kondisi kejiwaan

para tokoh dan konflik yang dihadapi dengan pemanfaatan lintas disiplin ilmu,

yaitu psikologi dan sastra.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS

2.1 Kajian Pustaka

Novel Sirah sebelumnya juga telah diteliti oleh Husna (mahasiswa jurusan

bahasa dan sastra Jawa) yang berjudul Tokoh dan Penokohan dalam Novel Sirah.

Penelitiannya itu membahas tentang tokoh dan penokohan yang terdapat dalam

novel itu. Simpulan dalam penelitiannya itu bahwa tokoh utama dalam Novel

Sirah karya AY Suharyono adalah Joyo Dengkek karena dari sembilan

penceritaan, Joyo Dengkek muncul delapan kali. Tokoh tambahannya adalah

Fredy Kurniawan, Boiman, Wijayani, Senik, Carik Kadri, dan Mbah Kenci.

Tokoh protagonis dalam cerita ini yaitu Joyo Dengkek. Tokoh antagonisnya

adalah Fredy Kurniawan dan Boiman, karena tokoh-tokoh tersebut menghasut

Joyo Dengkek agar mundur dari pencalonan lurah.

Dalam cerita ini kebanyakan tokohnya adalah complex character karena

tokoh-tokohnya banyak dibebani permasalahan dan obsesi-obsesi yang yang

cukup tinggi. Simpulan lainnya dalam penelitiannya itu adalah bahwa penokohan

dalam novel Sirah karya AY Suharyono, sebagian besar diungkapkan secara

dramatik, seperti tokoh Joyo Dengkek dikemukakan dengan deskripsi fisiknya,

Boiman dan Fredy Kurniawan dengan deskripsi kesombongannya dan sebagainya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa cerita dalam novel ini menimbulkan kesan

dramatik bagi pembacanya.
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Kelebihan dari penelitian sebelumnya adalah pembaca dapat mengetahui

karakter dari tokoh-tokoh yang ada dalam novel tersebut. Akan tetapi, kelemahan

dari penelitian sebelumnya adalah pembaca tidak dapat mengetahui kepribadian

tokoh-tokoh tersebut terutama tokoh utama dari novel tersebut serta konflik-

konflik yang terjadi dalam novel tersebut. Berbeda dengan penelitian sebelumnya,

penelitian yang dikaji adalah psikologis tokoh utamanya. Dengan adanya

penelitian sebelumnya itu mempermudah penulis untuk mengadakan penelitian

selanjutnya, yaitu mengkaji psikologis kepribadian tokoh utama dalam novel

Sirah.

Sebelum adanya penelitian ini, pernah ada penelitian yang membahas

tentang analisis penokohan dalam suatu novel. Di antaranya adalah penelitian

yang berjudul Analisis Penokohan dalam Novel Pudarnya Pesona Cleopatra

karya Habiburrahman El Shirazy Berdasarkan Teori Kepribadian Sigmund

Freud. Penelitian itu membahas tentang struktur kepribadian tokoh utama yang

berkaitan dengan id, ego, dan super ego dalam novel tersebut.

Kelebihan dari penelitian sebelumnya adalah dapat dijadikan pedoman

dalam penulisan penelitian yang akan dilakukan penulis. Namun kelemahan dari

penelitian sebelumnya tersebut adalah terbatas pada struktur kepribadian tokoh-

tokohnya saja.

Selain itu ada juga penelitian yang membahas tentang konflik psikologis

tokoh dalam suatu novel. Penelitian itu dilakukan oleh Shofiyatun mahasiswa

jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Penelitiannya tersebut berjudul Konflik

Psikologis Tokoh Utama dalam Novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur Karya
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Muhidin M. Dahlan. Penelitiannya itu membahas konflik psikologis serta faktor-

faktor yang menjadi penyebab konflik itu terjadi.

Kelebihan dari penelitian itu adalah dapat menunjang dalam penelitian

selanjutnya yang akan dilakukan penulis. Namun penelitian itu mempunyai

kekurangan karena penelitiannya hanya terbatas pada konflik psikologis tokoh

saja.

2.2 Tokoh dan Penokohan

Karya sastra merupakan hasil imajinasi manusia yang bersifat indah dan

dapat menimbulkan kesan yang indah pada jiwa pembaca. Imaji adalah daya pikir

untuk membayangkan atau menciptakan gambar-gambar kejaian berdasarkan

kenyataan atau pengalaman seseorang. Menurut genrenya karya sastra dapat

dibagi menjadi tiga, yaitu: prosa (fiksi), puisi dan drama. Dari ketiga jenis genre

sastra tersebut penulis hanya memfokuskan kajiannya pada prosa (fiksi). Salah

satu contoh prosa tersebut adalah novel.

Novel merupakan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita

kehidupan sesorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan

sifat dan watak setiap pelaku. Novel dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur

intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun

prosa dari dalam seperti alur, tema, plot, penokohan, amanah dan lain-lain.

Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun sastra dari luar seperti

pendidikan, agama, ekonomi, filsafat, psikologi dan lain-lain. Dari beberapa unsur

ekstrinsik yang telah disebutkan, penelitian hanya difokuskan pada psikologis

dalam karya sastra, khususnya pada novel.



10

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai psikologi kepribadian

tokoh Joyo Dengkek, konflik-konflik yang dihadapi, serta sikap yang ia ambil

dalam menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Hal ini perlu untuk membatasi

objek kajian dan sekaligus sebagai dasar pemahaman dalam novel Sirah.

2.2.1 Pengertian Tokoh

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang namanya tokoh dalam karya

sastra adalah sosok yang benar-benar mengambil peran dalam cerita tersebut. Jika

kita buat sebuah perbandingan, jika naskah tersebut akan dimainkan atau

difilmkan, sosok tersebut membutuhkan aktor (pemain).

Peristiwa dalam karya fiksi seperti halnya peristiwa dalam kehidupan

sehari-hari, selalu diemban oleh tokoh atau pelaku-pelaku tertentu. Pelaku yang

mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin

suatu cerita disebut dengan tokoh (Aminuddin 2002:79).

Para tokoh yang terdapat dalam suatu cerita memiliki peranan yang

berbeda-beda. Seorang tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita

disebut dengan tokoh utama. Sedangkan tokoh yang memiliki peranan tidak

penting karena pemunculan hanya melengkapi, melayani, mendukung pelaku

utama disebut tokoh tambahan atau tokoh pembantu (Aminuddin 2002:79-80).

Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi

sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita (Aminuddin 2002:79). Ragam

tokoh atau pelaku di dalam karya sastra menurut (Aminuddin 2002:79-80)

dibedakan menjadi:
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A. Pelaku utama atau pelaku inti yaitu tokoh yang memiliki peranan penting

dalam suatu cerita.

B. Pelaku tambahan atau pelaku pembantu yaitu tokoh yang memiliki peranan

tidak penting karena pemunculannya hanya melengkapi, melayani dan

mendukung pelaku utama.

C. Pelaku protagonis yaitu pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga

disenangi pembaca.

D. Pelaku antagonis yaitu pelaku yang tidak disukai pembaca karena memiliki

watak yang tidak sesuai dengan apa yang diidamkan oleh pembaca.

E. Simple character yaitu pelaku yang tidak banyak menunjukkan adanya

kompleksitas masalah, pemunculannya hanya dihadapkan pada suatu

permasalahan tertentu yang tidak banyak menimbulkan adanya obsesi-obsesi batin

yang kompleks.

F. Complex character yaitu pelaku yang kemunculannya banyak dibebani

permasalahan yang juga ditandai dengan munculnya pelaku yang memiliki obsesi-

obsesi batin yang cukup kompleks.

G. Pelaku dinamis yaitu pelaku yang memiliki perubahan dan perkembangan

batin dalam keseluruhan penampilannya.

H. Pelaku statis yaitu pelaku yang tidak menunjukkan adanya perubahan atau

perkembangan sejak pelaku itu muncul sampai akhir cerita.

Suatu cerita bukan merupakan urutan kejadian-kejadian saja. Kejadian-

kejadian tersebut ada yang khusus bersangkutpaut dengan orang-orang tertentu

atau pada kelompok orang. Pendeknya pada setiap cerita harus ada pelaku atau
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tokoh. Pada prinsipnya struktur suatu cerita bergantung pada penentuan tokoh

utama. Tentu saja di samping tokoh utama diperlukan tokoh-tokoh tambahan

lainnya sebagai pelengkap (Tarigan 1984:138).

Dalam menentukan siapa pelaku utama dan siapa pelaku tambahan dalam

suatu cerita, pembaca dapat menentukannya dengan jalan melihat keseringan

pemunculannya dalam suatu cerita. Pembaca juga dapat menentukannya melalui

petunjuk yang diberikan oleh pengarangnya, pelaku utama umumnya merupakan

tokoh yang sering diberikan komentar dan dibicarakan oleh pengarangnya,

sedangkan pelaku tambahan hanya dibicarakan ala kadarnya. Selain itu, tokoh

utama juga dapat ditentukan melalui judul ceritanya, misalnya jika terdapat cerita

dengan judul Siti Nurbaya dan lain sebagainya (Aminuddin 2002:79-83).

Menurut tingkat perkembangan perwatakan tokoh cerita, tokoh dibedakan

menjadi tokoh statis dan tokoh berkembang. Tokoh statis adalah tokoh cerita yang

secara esensial tidak mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan

sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tokoh ini sering terlibat

dan tidak terpengaruh adanya perubahan-perubahan lingkungan. Tokoh ini

memiliki sikap dan watak yang relatif tetap, tidak berkembang sejak awal hingga

akhir cerita. Tokoh berkembang adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan

dan perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan peristiwa dan plot

yang dipisahkan. Tokoh ini akan berkembang wataknya dan mengalami

perubahan dari awal, tengah dan akhir cerita sesuai dengan tuntutan cerita

(Alterbernd dan lewis dalam Nurgiyantoro 2000:188).
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Dengan melihat definisi di atas, dapat dilihat bahwa tokoh dalam cerita

memiliki variasi fungsi atau peran mulai dari peran utama, penting, agak penting,

sampai sekedar penggembira saja. Perbedaan peran inilah yang menjadikan tokoh

mendapat predikat sebagai tokoh utama (sentral), tokoh protagonis, antagonis,

peran pembantu utama (tokoh andalan), tokoh tidak penting (figuran), dan tokoh

penggembira (lataran).

Tokoh pada dasarnya adalah analisis ciri-ciri tokoh sebagaimana terlihat

oleh pemandang. Meskipun tokoh cerita bersifat fiktif, umumnya mereka

digambarkan dengan ciri-ciri yang berhubungan dengan kepribadian (keterangan

psikologis dan sosial) serta sikap tingkah laku mereka dalam tindakan. Ciri fisik,

mental, dan sosial adalah ciri-ciri atau tanda yang khas yang ditampilkan

pengarang. Oleh karena itu, kritikus harus mampu menemukan tanda-tanda

semiotis tersebut untuk mengungkap tabir yang berhubungan dengan tokoh.

2.2.2 Penokohan

Biasanya di dalam suatu cerita fiksi terdapat tokoh cerita atau pelaku

cerita. Tokoh cerita bisa satu atau lebih. Tokoh yang paling banyak peranannya di

dalam suatu cerita disebut tokoh utama. Antara tokoh yang satu dengan yang lain

ada keterkaitan. Tindakan tokoh cerita ini merupakan rangkaian peristiwa antra

satu kesatuan waktu dengan waktu yang lain. Setiap perbuatan yang dilakukan

oleh seseorang tokoh tentu ada penyebabnya dalam hal ini adalah tindakan-

tindakan atau peristiwa sebelumnya. Jadi mengikuti atau menelusuri jalannya

cerita sama halnya dengan mengikuti perkembangan tokoh melalui tindakan-

tindakannya.
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Perwatakan dalam suatu fiksi biasanya dipandang dari dua segi. Pertama

mengacu kepada orang atau tokoh yang bermain dalam cerita, yang kedua adalah

mengacu kepada perbauran dari minat, keinginan, emosi, dan moral yang

membetuk individu yang bermain dalam suatu cerita. Jadi perwatakan mengacu

kepada dua hal, yaitu tokoh itu sendiri dan bagaimana watak atau kepribadian

yang dimiliki tokoh tersebut. Dalam suatu cerita fiksi, pengarang menggambarkan

atau memperkenalkan bagaimana watak sang tokoh melalui dua cara yaitu dengan

terus terang pengarang menyebutkan bagaimana sifat tokoh dalam cerita,

misalnya keras kepala, tekun, sabar, tinggi hati atau yang lain, dan yang kedua

yaitu pengarang menggambarkan.

Aminuddin (2002 : 80 – 81) menyatakan, dalam upaya memahami watak

pelaku, pembaca dapat menelusuri lewat (1) tuturan pengarang terhadap

karakteristik pelakunya, (2) gambaran yang diberikan pengarang lewat gambaran

lingkungan kehidupan maupun cara berpakaian, (3) menunjukkan bagaimana

perilakunya, (4) melihat bagaimana tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri, (5)

memahami bagaimana jalan pikirannya, (6) melihat bagaimana tokoh lain

berbicara tentangnya, (7) melihat bagaimana tokoh lain berbincang dengannya, (8)

melihat bagaimana tokoh-tokoh yang lain memberikan reaksi terhadapnya, dan (9)

melihat bagaimana tokoh itu dalam memberikan reaksi tokoh yang lainnya.

Suharianto (2005:31) menyatakan bahwa penokohan atau perwatakan

adalah pelukisan mengenai tokoh cerita baik keadaan lahirnya maupun batinnya

yang berupa pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinannya, adat istiadat dan

sebagainya. Tokoh dan penokohan dalam novel dapat memberikan gambaran
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yang lebih jelas dan konkret tentang keadaan para tokoh cerita tersebut sehingga

dapat lebih mengesankan (Nurgiyantoro 2000:13).

Penokohan dapat iartikan sebagai cara penampilan tokoh dan pelaku

(Aminudin 2002:79). Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang

seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Pengertian penokohan lebih luas

dari pada tokoh, penokohan menyarankan pada teknik perwujudan dan

pengembangan tokoh dalam cerita (Jones dalam Nurgiyantoro 2000:165).

Nurgiyantoro (2000:23) menyatakan bahwa penyajian watak tokoh dan

penciptaan citra tokoh disebut penokohan.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dikatakan bahwa penokohan

adalah penggambaran atau pelukisan mengenai tokoh cerita baik lahirnya maupun

batinnya yang dimunculkan pengarang dalam suatu cerita.

2.2.3 Teknik Pelukisan Tokoh

Nurgiyantoro (2000:194) menyatakan bahwa secara garis besar ada dua

cara teknik pelukisan tokoh dalam suatu karya sasatra:

a. Teknik ekspositori/teknik analitis

Pelukisan tokoh cerita dilakukan dengan memberi deskripsi, uraian atau

penjelasan secara langsung. Tokoh cerita dan dihadirkan oleh pengarang ke

hadapan pembaca secara tidak berbelit-belit, melainkan begitu saja dan langsung

disertai deskripsi kediriannya, yang mungkin berupa sikap, sifat, watak, tingkah

laku, atau bahkan juga ciri fisiknya.
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b. Teknik Dramatik

Penampilan tokoh cerita dalam teknik dramatik, artinya mirip dengan yang

ditampilkan pada drama, dilakukan secara tidak langsung. Artinya, pengarang

tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan sikap serta tingkah laku tokoh.

Pengarang membiarkan para tokoh cerita untuk menunjukkan kediriannya sendiri

melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, baik secara verbal lewat kata maupun

nonverbal lewat tindakan atau tingkah laku dan juga melalui peristiwa yang

terjadi.

Wujud penggambaran teknik dramatik menurut Nurgiyantoro (2000:200)

dapat dilakukan dengan sejumlah teknik:

a. Teknik cakapan

Percakapan yang dilakukan oleh/diterapkan pada tokoh-tokoh cerita

biasanya juga dilakukan untuk menggambarkan sifat-sifat tokoh yang

bersangkutan.

b. Teknik tingkah laku

Apa yang dilakukan orang dalam wujud tindakan dan tingkah laku. Dalam

banyak hal dapat dipandang sebagai menunjukkan reaksi, tanggapan, sifat, dan

sikap yang mencerminkan sifat-sifat kediriannya.

c. Teknik pikiran atau perasaan

Bagaimana keadaan dan jalan pikiran serta perasaan, apa yang melintas di

dalam pikiran dan perasaan, serta apa yang (sering) dipikirkan dan dirasakan oleh

tokoh, dalam banyak hal akan mencerminkan sifat-sifat kediriannya juga.
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d. Teknik arus kesadaran

Arus kesadaran merupakan sebuah teknik narasi yang berusaha

menangkap pandangan dan aliran proses mental tokoh, di mana tanggapan indera

bercampur dengan kesadaran dan tak kesadaran pikiran, perasaan, ingatan,

harapan, dan asosiasi-asosiasi acak (Abrams dalam Nurgiyantoro 2000:205)

e. Teknik reaksi tokoh

Teknik reaksi tokoh dimaksudkan sebagai reaksi tokoh terhadap suatu

kejaian, masalah, keadaan, kata, dan sikap tingkah laku orang lain, dan sebagainya

yang berupa “rangsang” dari luar diri tokoh yang bersangkutan. Bagaimana reaksi

tokoh terhadap hal-hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu bentuk penampilan

yang mencerminkan sifat-sifat kediriannya.

f. Teknik reaksi tokoh lain

Reaksi tokoh-tokoh lain dimaksudkan sebagai reaksi yang diberikan tokoh

lain terhadap tokoh utama, atau tokoh yang dipelajari kedirinya, yang berupa

pandangan, pendapat, sikap, komentar, dan lain-lain.

g. Teknik pelukisan latar

Pelukisan suasana latar dapat lebih mengidentifikasikan sifat kedirian

tokoh seperti yang telah diungkapkan dengan berbagai teknik yang lain.

h. Teknik pelukisan fisik

Keadaan fisik seseorang sering berkaitan dengan keadaan kejiwaannya,

atau paling tidak, pengarang sengaja mencari dan memperhubungkan adanya

keterkaitan itu. Misalnya, bibir tipis menyaran pada sifat ceriwis dan bawel.
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dikatakan bahwa secara garis

besar teknik pelukisan tokoh dapat dibagi menjadi dua yaitu secara langsung dan

secara tak langsung. Untuk memberi petunjuk tentang diri tokoh, pengarang

mengemukakan ciri-ciri yang khas. Hal ini disampaikan dalam ciri-ciri fisik,

mental, dan sosial. Banyak tidaknya tanda-tanda yang diberikan dapat bervariasi,

tetapi pengarang perlu meyakinkan adanya keutuhan tokoh, memberikan alasan

atas tindakan-tindakannya. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa

kepribadian tokoh dapat diketahui melalui ciri-ciri yang khas, juga melalui

perilaku mereka.

Setiap tokoh mempunyai wataknya sendiri-sendiri. Tokoh adalah bahan

yang paling aktif menjadi penggerak jalan cerita karena tokoh ini berpribadi,

berwatak dan memiliki sifat-sifat karakteristik tiga dimensional, yaitu:

a. Dimensi fisiologis ialah ciri-ciri badan, misalnya usia (tingkat kedewasaan),

jenis kelamin, keadaan tubuhnya, ciri-ciri muka dan ciri-ciri badani yang lain.

b. Dimensi sosiologis ialah ciri-ciri kehidupan, misalnya status sosial, pekerjaan,

jabatan atau peran dalam masyarakat, tingkat pendidikan, pandangan hidup,

agama, aktivitas sosial, suku bangsa dan keturunan.

c. Dimensi psikologis ialah latar belakang kejiwaan, misalnya mentalitas,

ukuran moral, temperamen, keinginan, perasaan pribadi, IQ dan tingkat

kecerdasan keahlian khusus (Soediri Satoto, 1998:44-45).

Tokoh berkaitan dengan orang atau seseorang sehingga perlu

penggambaran yang jelas tentang tokoh tersebut.
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2.3 Klasifikasi Emosi

Kegembiraan, kemarahan, ketakutan, dan kesedihan kerap kali dianggap

sebagai emosi yang paling mendasar. Situasi yang membangkitkan perasaan-

perasaan tersebut sangat terkait dengan tindakan yang ditimbulkannya dan

mengakibatkan meningkat ketegangan Krech dalam Jarvis, 2010:39.

a. Konsep rasa bersalah

Rasa bersalah bisa disebabkan oleh adanya konflik antara ekspresi impuls

dan standar moral. Rasa bersalah dapat pula disebabkan oleh perilaku neurotik,

yakni ketika individu tidak mampu mengatasi problem hidup seraya

menghindarinya melalui manuver-manuver defensif yang mengakibatkan rasa

bersalah dan tidak berbahagia. Ia gagal berhubungan langsung dengan suatu

kondisi tertentu, sementara orang lain dapat mengatasinya dengan mudah Hilgard

et al. dalam Jarvis, 2010:40.

Perasaan bersalah dan rasa malu tidak sama, walaupun sangat terkait.

Perasaan bersalah muncul dari adanya persepsi perilaku seseorang yang

bertentangan dengan nilai-nilai moral atau etika yang dibutuhkan oleh suatu

kondisi.

b. Rasa bersalah yang dipendam

Dalam kasus rasa bersalah, seseorang cenderung merasa bersalah debgan

cara memendam dalam dirinya sendiri, memang ia biasanya bersikap baik, tetapi

ia seorang yang buruk.

c. Menghukum diri sendiri
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Perasaan bersalah yang paling mengganggu adalah sebagaimana terdapat

dalam sikap menghukum diri sendiri. Si individu terlihat sebagai sumber dari

sikap bersalah. Rasa bersalah tipe ini memiliki implikasi terhadap berkembangnya

gangguan-gangguan kepribadian, penyakit mental dan psikoterapi.

d. Rasa malu

Rasa malu berbeda dengan rasa bersalah. Timbulnya rasa malu tanpa

terkait dengan rasa bersalah. Seseorang mungkin merasa malu ketika salah

menggunakan garpu ketika hadir dalam pesta makan malam yang terhormat, tetapi

ia tidak merasa bersalah. Ia merasa malu karena merasa bodoh dan kurang

bergengsi di hadapan orang lain. Orang itu tidak merasa bersalah karena ia tidak

melanggar nilai-nilai moralitas.

e. Kesedihan

Kesedihan atau dukacita berhubungan dengan kehilangan sesuatu yang

penting atau bernilai. Parkes dalam Jarvis, 2010:43 menemukan bukti bahwa

kesedihan yang berlarut-larut dapat mengakibatkan depresi dan putus asa yang

menjurus pada kecemasan.

f. Kebencian

Kebencian berhubungan erat dengan perasaan marah, cemburu, dan iri

hati. Ciri khas yang menandai perasaan benci adalah timbulnya nafsu atau

keinginan untuk menghancurkan objek yang menjadi sasaran kebencian. Perasaan

benci bukan sekedar timbulnya perasaan tidak suka yang dampaknya ingin

menghindar dan tidak bermaksud menghancurkan. Sebaliknya perasaan benci
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selalu melekat di dalam diri seseorang dan ia tidak akan merasa puas sebelum

menghancurkannya.

g. Cinta

Psikolog merasa perlu mendefinisikan cinta dengan cara memahami

mengapa timbul cinta dan apakah terdapat bentuk cinta yang berbeda. Perasaan

cinta bervariasi dalam beberapa bentuk; intensitas pengalaman pun memiliki

rentang dari yang terlembut sampai kepada yang amat mendalam; derajat tensi

dari rasa sayang yang paling tenang sampai pada gelora nafsu yang kasar dan

agitatif. Cinta diikuti oleh perasaan setia dan sayang. Ada yang berpendapat

bahwa cinta tidak mementingkan diri sendiri, bila tidak demikian berarti bukan

cinta sejati.

2.4 Teori Kepribadian Sigmund Freud

Sigmund Freud lahir di kota Moravia, 6 Mei 1856. Freud adalah psikolog

pertama yang menyelidiki aspek ketidaksadaran dalam jiwa manusia. Freud

mengibaratkan kesadaran manusia sebagai gunung es, sedikit yang terlihat di

permukaan adalah menunjukkan kesadaran, sedangkan bagian tidak terlihat yang

lebih besar menunjukkan aspek ketidaksadaran. Dalam daerah ketidaksadaran

yang sangat luas ini ditemukan dorongan-dorongan, nafsu-nafsu, ide-ide dan

perasaan-perasaan yang ditekan, suatu dunia dalam yang besar dan berisi 14

kekuatan vital yang melaksanakan kontrol penting atas pikiran-pikiran dan

perbuatan sadar manusia (S. Calvin Hall dan Lindzey Gardner, 1993:60).

Penekanan Freud pada aspek ketidaksadaran yang letaknya lebih dalam

daripada aspek kesadaran tersebut, membuat aliran psikologi yang disusun atas
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dasar penyelidikannya itu disebut ‘psikologi dalam’ (Sujanto, 1980:62). Ajaran-

ajaran Freud di atas, dalam dunia psikologi lazim disebut sebagai psikoanalisa,

yang menekankan penyelidikannya pada proses kejiwaan dalam ketidaksadaran

manusia. Dalam ketidaksadaran inilah menurut Freud berkembang insting hidup

yang paling berperan dalam diri manusia, yaitu insting seks, dan selama tahun-

tahun pertama perkembangan psikoanalisa, segala sesuatu yang dilakukan

manusia dianggap berasal dari dorongan ini.

Struktur kepribadian terdiri dari tiga sistem, yaitu id, ego, dan superego.

Perilaku manusia pada hakikatnya merupakan hasil interaksi substansi dalam

kepribadian manusia id, ego, dan superego yang ketiganya selalu bekerja, jarang

salah satu di antaranya terlepas atau bekerja sendiri.

1. Id adalah aspek biologis yang merupakan sistem asli dalam kepribadian, dari

sini aspek kepribadian yang lain tumbuh. Id berisikan hal-hal yang dibawa sejak

lahir dan yang menjadi pedoman id dalam berfungsi adalah menghindarkan diri

dari ketidakenakan dan mengejar kenikmatan. Untuk mengejar kenikmatan itu id

mempunyai dua cara, yaitu tindakan refleks seperti bersin atau berkedip dan

proses primer seperti saat orang lapar membayangkan makanan (Sumadi

Suryabrata, 1993:145-146).

2. Ego adalah aspek psikologis dari kepribadian yang timbul karena kebutuhan

individu untuk berhubungan baik dengan dunia nyata. Dalam berfungsinya ego

berpegang pada prinsip kenyataan atau realitas. Ego dapat pula dipandang sebagai

aspek eksekutif kepribadian, karena ego mengontrol jalan yang ditempuh,

memilih kebutuhan-kebutuhan yang dapat dipenuhi serta cara-cara memenuhinya.
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Dalam berfungsinya seringkali ego harus mempersatukan pertentangan-

pertentangan antara id dan superego. Peran ego ialah menjadi perantara antara

kebutuhan-kebutuhan instingtif dan keadaan lingkungan (Sumadi Suryabrata,

1993:146-147).

3. Superego adalah aspek sosiologi kepribadian, merupakan wakil dari nilai-

nilai tradisional serta cita-cita masyarakat sebagaimana yang ditafsirkan orang tua

kepada anaknya lewat perintah-perintah atau larangan-larangan. Superego dapat

pula dianggap sebagai aspek moral kepribadian, fungsinya menentukan apakah

sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak, sesuai dengan

moralitas yang berlaku di masyarakat. Fungsi pokok superego adalah merintangi

dorongan id terutama dorongan seksual dan agresif yang ditentang oleh

masyarakat. Mendorong ego untuk lebih mengejar hal-hal yang moralistis

daripada realistis, dan mengejar kesempurnaan. Jadi superego cenderung untuk

menentang id maupun ego dan membuat konsepsi yang ideal (Sumadi Suryabrata,

1983:148-149).

Demikianlah struktur kepribadian menurut Freud, yang terdiri dari tiga

aspek, yaitu id, ego, superego yang ketiganya tidak dapat dipisahkan. Secara

umum, id dapat dipandang sebagai komponen biologis, ego sebagai komponen,

sedangkan superego adalah komponen sosialnya.

Dalam penelitian ini, ada beberapa peristiwa yang perlu dipahami antara

lain.
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a. Konflik

Konflik terjadi bila ada tujuan yang ingin dicapai sekaligus dalam waktu

yang bersamaan. Konflik terjadi akibat perbedaan yang tidak dapat di atasi antara

kebutuhan individu dan kemampuan potensial. Konflik dapat diselesaikan melalui

keputusan hati. Konflik dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:

a) Approach-approach conflict, yaitu konflik-konflik psikis yang dialami oleh

individu karena individu tersebut mengalami dua atau lebih motif yang positif

dan sama kuat. Misalnya, seorang mahasiswa pergi kuliah atau menemui

temannya karena sudah berjanji.

b) Approach avoidance conflict, yaitu konflik psikis yang dialami individu

karena dalam waktu yang bersamaan menghadapi situasi yang mengandung

motif positif dan motif negatif yang sama kuat. Misalnya, mahasiswa iangkat

menjadi pegawai negeri (positif) di daerah terpencil (negatif).

c) Avoidance-avoidance conflict, yaitu konflik psikis yang dialami individu

karena menghadapi dua motif yang sama-sama negatif dan sama-sama kuat.

Misalnya, seorang penjahat yang tertangkap dan harus membuka rahasia

kelompoknya dan apabila ia melakukan akan mendapatkan ancaman dari

kelompoknya.

d) Double approach avoidance conflict, yaitu konflik psikis yang dialami

individu karena menghadapi dua situasi yang masing-masing mengandung

motif negatif dan motif positif yang sama kuat. Misalnya, seorang mahasiswa

harus menikah dengan orang yang tidak disukai (negatif) atau melanjutkan

studi (positif) (Usman Effendi dan Juhaya S. Praja, 1993:73-75).
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b. Sikap

Sikap merupakan masalah yang penting dan menarik dalam lapangan

psikologi. Sikap yang ada pada seseorang akan memberikan warna atau corak

pada perilaku atau perbuatan orang yang bersangkutan. Dengan mengetahui sikap

seseorang, orang dapat menduga respon atau perilaku yang akan diambil oleh

orang yang bersangkutan, terhadap sesuatu masalah atau keadaan yang

dihadapkan kepadanya.

Gerungan (1991:149), “pengertian attitude itu dapat kita terjemahkan

dengan kata sikap terhadap objek tertentu, yang dapat merupakan sikap

pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap tersebut disertai oleh kecenderungan

untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tadi. Jadi attitude itu lebih

tepat diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan beraksi terhadap sesuatu hal.”

Bimo Walgito menegaskan bahwa, “sikap itu merupakan organisasi

pendapat, keyakinan seseorang mengenai objek atau situasi yang relatif ajeg, yang

disertai adanya perasaan tertentu, dan memberikan dasar kepada orang tersebut

untuk membuat respon atau berperilaku dalam cara tertentu yang dipilihnya”

(1978:109). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sikap merupakan

organisasi pendapat, pandangan, keyakinan seseorang mengenai objek tertentu

yang disertai adanya perasaan tertentu yang memberikan dasar kepada seseorang

untuk membuat respon atau bereaksi dengan cara tertentu yang dipilihnya.

2.5 Kerangka Berpikir

Penulis memilih novel Sirah sebagai objek kajian karena novel ini

memaparkan dan mendeskripsikan tentang pemilihan lurah di suatu desa. Namun
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yang lebih menarik lagi untuk dikaji dalam novel ini adalah tokoh Joyo Dengkek

karena tokoh tersebut mempunyai kepribadian yang bersifat dinamis.

Kedinamisan tingkah laku tokoh utama disebabkan oleh penggunaan energi ketiga

sistem kepribadian yaitu id, ego, dan superego.

Kemudian tokoh tersebut dianalisis berdasarkan teori kepribadian

Sigmund Freud, yaitu id, ego, dan superego serta selanjutnya dideskripsikan

mengenai kepribadian dari tokoh itu. Analisis selanjutnya mencari konflik-konflik

yang dialami oleh tokoh tersebut dan juga sikap yang diambil dalam menghadapi

konflik tersebut.

Setelah semua dianalisis, diambil kesimpulan dari analisis yang telah

dilakukan. Manfaat dari analisis yang ini adalah penulis dapat mengetahui

kepribadian tokoh utama dalam novel tersebut dan mengetahui konflik-konflik

yang dialami oleh tokoh utama serta sikap yang diambil dalam menghadapi

konflik tersebut.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah pendekatan

psikologi sastra. Pendekatan psikologi dilakukan untuk mengetahui psikologi

tokoh Joyo Dengkek dalam novel Sirah yang berkaitan dengan kepribadian,

konflik yang dihadapi, serta sikap yang diambil dalam menghadapi konflik

tersebut.

Psikologi berasal dari bahasa Yunani ‘psyche’ yang artinya jiwa, dan

‘logos’ yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologis (menurut arti kata)

psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-

macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya (Abu Ahmadi, 1979:1).

Bimo Walgito mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang membicarakan

tentang jiwa. Ia merupakan suatu ilmu yang menyelidiki serta mempelajari

tingkah laku serta aktivitas itu sebagai manivestasi hidup kejiwaan (1997:9).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa psikologi adalah

ilmu yang berkaitan dengan proses-proses mental baik normal maupun abnormal

yang pengaruhnya pada perilaku atau ilmu pengetahuan tentang gejala dan

kegiatan-kegiatan jiwa (1995:792). Dengan beberapa pendapat di atas dapat

disimpulkan, bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia, baik

mengenai gejala-gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya yang tercermin

dalam tingkah laku serta aktivitas manusia atau individu sendiri.
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Psikologi sastra merupakan suatu pendekatan yang mempertimbangkan

segi-segi kejiwaan dan menyangkut batiniah manusia. Lewat tinjauan psikologi

akan nampak bahwa fungsi dan peran sastra adalah untuk menghidangkan citra

manusia yang seadil-adilnya dan sehidup-hidupnya atau paling sedikit untuk

memancarkan bahwa karya sastra pada hakikatnya bertujuan untuk melukiskan

kehidupan manusia (Andre Hardjana, 1985:66).

Psikologi sastra sebagai cabang ilmu sastra yang mendekati sastra dari

sudut psikologi. Perhatiannya dapat diarahkan kepada pengarang, pembaca

(psikologi komunikasi sastra) atau kepada teks itu sendiri (Dick Hartoko dan B.

Rahmanto, 1986:126). Istilah psikologi sastra mempunyai empat kemungkinan

pengertian, yaitu:

a. Studi psikologi pengarang sebagai tipe atau pembeda,

b. Studi proses kreatif,

c. Studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra,

dan

d. Studi yang mempelajari dampak sastra pada pembaca atau psikologi pembaca

(Wellek, Rene dan Austin Warren, 1989:90).

Berdasarkan pendapat Wellek dan Warren di atas, penelitian pada novel

Sirah mengarah pada pengertian ketiga, yaitu pendekatan psikologi sebagai studi

tipe dan hukum-hukum yang diterapkan pada karya sastra. Secara spesifik dapat

dijelaskan, bahwa analisis yang akan dilakukan terutama diarahkan pada kondisi

kejiwaan tokoh utama yang berperan dalam cerita untuk mengungkap

kepribadiannya secara menyeluruh.
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3.2 Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah aspek psikologis yang menitikberatkan pada

kepribadian tokoh Joyo Dengkek, konflik yang dihadapi, serta sikap dalam

menghadapi konflik tersebut.

3.3 Data dan Sumber Data

Data penelitian ini berupa keseluruhan teks yang menunjukkan aspek

psikologis yang menitikberatkan pada kepribadian, konflik psikologis yang

dihadapi, serta sikap dalam menghadapi konflik psikologis tokoh Joyo Dengkek

dalam novel Sirah karya AY. Suharyono.

Sedangkan sumber datanya adalah novel Sirah karya AY. Suharyono yang

diterbitkan oleh Wedatama Widya Sastra, Jakarta, cetakan I, tahun 2001 dengan

tebal 270 halaman.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi

pustaka, yaitu mengumpulkan dan menelaah sejumlah sumber bacaan yang ada

relevansinya dengan tujuan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan analisis struktural.

Analisis ini bertujuan mendeskripsikan aspek psikologis yang menitikberatkan

pada kepribadian, konflik psikologis yang dihadapi, serta sikap dalam menghadapi

konflik psikologis tokoh Joyo Dengkek.
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3.6 Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah dalam menganalisis psikologis tokoh utama novel Sirah

karya AY Suharyono:

1) Membaca teks cerita dalam novel Sirah dengan cermat dan berulang-

ulang.

2) Menentukan tokoh utama dalam novel Sirah.

3) Mendeskripsikan tokoh utama dalam novel Sirah.

4) Mendeskripsikan penokohan tokoh utama dalam novel Sirah.

5) Analisis klasifikasi emosi tokoh Joyo Dengkek

6) Mendeskripsikan struktur psikologis kepribadian tokoh utama dalam novel

Sirah.

7) Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi konflik psikologis pada

tokoh dalam novel tersebut.

8) Menentukan kalimat-kalimat yang terdapat dalam novel Sirah karya AY.

Suharyono dan kemudian mengelompokkan dalam poin-poin dari faktor-

faktor yang mempengaruhi konflik psikologis.

9) Menyimpulkan setiap kalimat-kalimat yang telah dianalisis.

10) Mendeskripsikan sikap yang dihadapi tokoh dalam menghadapi konflik

psikologis tersebut.

11) Membuat simpulan setelah analisis itu dilakukan.
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BAB IV

ANALISIS TOKOH JOYO DENGKEK DALAM NOVEL SIRAH

KARYA AY. SUHARYONO

Sirah menceritakan tentang pemilihan lurah di Desa Jati Dhoyong. Dalam

pemilihan lurah itu terdapat calon-calon lurah, yakni Wijayani, Fredy Kurniawan,

Boiman, dan Jaya Dengkek. Tokoh Joyo Dengkek merupakan tokoh utama dalam

novel ini.

Dalam hubungannya dengan suksesi dan amanat pengarang, terdapat

beberapa hal yang menarik untuk dibicarakan, yakni syarat yang harus dilalui

oleh calon-calon lurah, terjadinya KKN, dan praktek perdukunan. Ada syarat yang

harus terpenuhi dalam pencalonan, yakni (1) minimal lulus SMP, (2) mengikuti

seleksi tertulis, (3) mengikuti seleksi wawancara, (4) kampanye visi dan misi, dan

(5) pemilihan langsung oleh masyarakat.

Diceritakan bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan SMP,

tokoh Joyo Dengkek harus mengikuti ujian persamaan SMP hingga mendapatkan

nilai terbaik. Demikian pula dalam berbagai langkah yang diisyaratkan, Joyo

Dengkek selalu mendapatkan nilai terbaik. Hal yang menarik untuk dicatat adalah

upaya Joyo Dengkek untuk meraih semua itu, mengingat latar belakangnya yang

bodoh dan miskin. Joyo Dengkek memohon pertolongan seorang dukun yang

bernama Mbah Kenci.

Joyo Dengkek hanyalah tamatan SD dan kehidupan sehari-harinya sebagai

buruh serabutan. Namun setelah didukung oleh dua orang donator, ia berani
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mencalonkan diri. Dalam upaya pencalonannya, Joyo Dengkek meminta

pertolongannya kepada seorang dukun di Gunung Srumbung yang bernama Mbah

Kenci. Oleh dukun itu ia dianjurkan untuk mencari tiga kepala orang meninggal

yang sudah dikubur. Tiga orang itu dipilih yang dulunya (1) sangat pandai, (2)

orang yang dulunya sangat berwibawa dan (3) orang yang dulunya penjilat atasan

serta bengis terhadap bawahan.

4.1 Tokoh dalam Novel Sirah

Tokoh-tokoh dalam novel Sirah:

1) Joyo Dengkek

2) Ir. Fredy Kurniwan

3) Boiman

4) Wijayani

5) Mbah Kenci

6) Carik Kadri

7) Senik

4.1.1 Joyo Dengkek

Joyo Dengkek adalah salah satu calon lurah di Desa Jati Dhoyong. Ia

dipanggil oleh tetangganya dengan sebutan Joyo Dengkek karena dipundaknya

terdapat gundukan daging yang disebabkan karena dulu ia jatuh saat membantu

ayahnya mengangkat beras. Joyo Dengkek adalah warga asli Jati Dhoyong.

Pekerjaan sehari-hari Joyo Dengkek adalah menjadi kuli pesuruh tetangganya.

Sewaktu kecil ia menjadi kuli panggul beras membantu ayahnya. Joyo Dengkek

adalah salah satu calon lurah yang tidak mempunyai modal sedikitpun. Jangankan
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modal untuk memberikan uang sogokan kepada warga, modal sebagai salah satu

syarat untuk pendaftaran calon lurah pun ia tidak punya yaitu ijazah SMP, oleh

sebab itu semua warga heran jika Joyo Dengkek mencalonkan diri sebagai lurah,

semua warga telah mengetahui jika Joyo Dengkek bodoh dan miskin.

”Sakala ngguyu wurahan. Jenenge Joyo Dengkek pancen wis
kulina ing kupinge warga Jati Dhoyong kabeh wis tau utawa
kepara kerep kongkon. Siji-sijia ora ana sing bisa mbayangake
yen wong sing dianggep pidak pedarakan kuwi reka-reka njago
lurah. Njur ketemu pirang perkara. Bener kandhane Paridi apa
ora ana jago liyane dene Joyo Dengkek kok dipilih. Lha wong
Fredy dalah Boiman sing cetha wela-wela sarjana wae ana,
ndadak njujug Joyo Dengkek. Yen ana sing milih paling-paling
mung keluwargane dhewe. Fredy lan Boiman uga duwe pikiran
mengkono. Jago siji iki babar pisan ora mlebu petungan.
Dianggep wae timun wungkuk jaga imbuh, tinimbang ora ana”
(Sirah, 20).

’Seketika semua tertawa. Yang namanya Joyo Dengkek
memang sudah terbiasa terdengar ditelinga warga Jati Dhoyong
semua sudah pernah menyuruhnya sebagai pesuruh. Siapapun
orangnya tidak menyangka jika orang yang dianggap remeh ini
mencalonkan diri sebagai lurah. Benar kata Padri apa tidak ada
calon lainnya, sehingga Joyo Dengkek terpilih. Fredy dan
Boiman yang jelas-jelas sarjana saja ada. Jika ada yang
memilih itu hanya keluarganya saja. Fredy Dan Boiman juga
mempunyai pikiran yang sama. Calon satu ini memang tidak
masuk hitungan. Dianggap saja sebagai tambah-tambah dari
pada tidak ada.’

Cuplikan novel di atas dapat terlihat bahwa Joyo Dengkek yang sudah

kebal dengan cemoohan para warga. Joyo Dengkek tidak lagi heran mendengar

semua itu, karena dari kecil ia sudah terbiasa hidup sengsara dan apa adanya.

Teknik pelukisan tokoh di atas sesuai dengan teknik reaksi tokoh lain, yaitu reaksi

warga Jati Dhoyong terhadap Joyo Dengkek.
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4.1.2 Ir. Fredy Kurniawan

Fredy adalah salah satu calon lurah yang sangat pandai dan kaya di Desa

Jati Dhoyong. Fredy adalah insinyur lulusan Universitas Gadjah Mada, Namun

para warga sangsi dengan keberadaan Fredy. Sebagai penggambarannya ia

pandai:

”Jenengku Fredy Kurniawan. Gelar Insinyur Pertanian kasil
takranggeh saka Universitas Gadjah Mada, sawijining
pamulangan luhur sing wis kawentar” (Sirah, 1).

’Nama saya Fredy Kurniawan. Gelar Insinyur Pertanian hasil
saya raih dari Universitas Gadjah Mada, salah satu Universitas
yang sudah terkenal.’

Fredy sudah lama sekali meninggalkan Desa Jati Dhoyong dan menjalani

hidup di Jakarta. Warga takut jika Fredy terpilih menjadi lurah ia tidak

mengetahui seluk beluk warga Jati Dhoyong.

“Lur, nek aku ki egois mung mikir awakku dhewe, ngapa
ndadak keraya-raya mulih neng Jati Dhoyong kene. Ha mbok
uwis neng Jakarta. Uripku ki wis kecukupan, kepara turah-
turah. Ning kuwi dudu gegayuhanku. Aku dhuwe pepinginan
sing tak pendhem, yakuwi ngabdi marang desa kelairan”
(Sirah, 2).

’Lur, jika saya egois dan hanya memikirkan diri sendiri, untuk
apa saya rela pulang ke Jati Dhoyong ini. Mending hidup di
Jakarta saja. Hidupku sudah berkecukupan, malah sisa. Tapi itu
bukan keinginan saya, saya punya keinginan yang terpendam,
yaitu mengabdi kepada desa kelahiran saya.’

Kutipan di atas menggambarkan Fredy yang sangat perhatian terhadap

warga Desa Jati Dhoyong. Hal ini Fredy utarakan ketika ia berkampanye di depan

semua warga. Teknik pelukisan tokoh di atas sesuai dengan teknik cakapan.
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4.1.3 Boiman

Boiman merupakan salah satu calon lurah satu-satunya mengetahui susah

payahnya warga Desa Jati Dhoyong. Boiman adalah sosok laki-laki yang sangat

gagah, sebagai penggambarannya:

”Sing diundang ngadheg. Pawakane gagah gedhe dhuwur
kanthi brengos pindha Raden Gathutkaca.”(Sirah, 10).

’Yang dipanggil berdiri. Perawakannya gagah tinggi besar
dengan kumis seperti Raden Gathutkaca.’

Teknik pelukisan tokoh di atas sesuai dengan teknik pelukisan fisik.

Boiman sehari-harinya memang bertempat tinggal di Desa kelahirannya itu,

namun ketika pemilihan lurah, Boiman juga menggunakan trik-triknya untuk

menarik simpati warganya yaitu dengan membagi-bagikan uang kepada warga,

dengan maksud untuk memilih dirinya pada saat pemilihan lurah. Sebagai

penggambarannya:

“Nek bab dhuwit ki gampang. Mengko ana wur-wur, malah
punjul saka kuwi. Lire ngene. Yen panjenengan kabeh maringi
kapercayan marang aku minangka dadi lurah, tak jamin uripe
warga padha kecukupan. (Sirah, 11)

’Jika masalah uang mudah. Nanti ada bagi-bagi, apalagi bisa
lebih dari itu. Gampangnya begini, jika kalian semua memberi
kepercayaan kepada saya untuk menjadi lurah, saya jamin
hidup para warga akan serba berkecukupan.’

4.1.4 Wijayani

Wijayani merupakan calon lurah satu-satunya yang perempuan. Selain itu

ia juga pandai merayu dalam segala hal. Untuk mendapatkan bantuan dari Carik

Kadri, Wijayani rela memberikan jiwa raganya kepada Carik Kadri. Sehari-

harinya Wijayani menjalani hidup di Jakarta. Namun setelah suaminya meninggal
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dunia, ia kembali ke desa kelahirannya untuk mengikuti pemilihan lurah. Dalam

pencalonannya menjadi lurah, Wijayani menggunakan trik-triknya yaitu dengan

mengadakan perselingkuhan dengan Carik Kadri. Carik Kadri adalah kekasih

Wijayani sewaktu SMA.

“Matur nuwun Mas, ya kuwi sing takperlokake.”
Dadakan … cup! Pipine Kadri disun nggeget. Mesthi wae
njalari Kadri blingsatan, awit pancen ora ngira yen bakal
nampa hadhiah mirunggan. Wijayani saya kendel. Sawetara
tangan tengen nyekeli stir, sing kiwa ditumpangke pupune
Kadri. Iki saya gawe puyeng: Kenya ayu kok olehe nekad.
Gandhen Kadri isih tetuwuhan rasa tresna, mula ya seneng-
seneng wae oleh rejeki nomplok mengkono. Malah tangan
kuning resik ing rinenggan gelang dalah jam tangan serta mas-
masan iku dielus-elus lan diremet-remet. Wiwik mesem. (Sirah,
52).

’Terima kasih Mas, memang itu yang saya perlukan. Mendadak
…cup! Pipinya Kadri dicium. Pasti saja membuat Kadri
belingsatan, dari pertama ia tidak menyangka Jika akan
mendapatkan hadiah seperti ini. Wijayani semakin berani.
Sementara tangan kanan memegang stir, yang kiri diletakkan di
atas pahanya Kadri. Ini semakin membuat pusing: wanita cantik
ini nekat. Sementara Kadri masih menyimpan rasa cinta, Kadri
menanggapinya senang-senang saja sebagai rejeki nomplok.
Malah tangan kuning bersih yang memakai jam dan gelang
emas dielus-elus dan diremas-remas oleh Kadri, Wiwik
tersenyum.’

Kutipan di atas menggambarkan salah satu trik yang digunakan Wijayani

Untuk menarik simpati dari Carik Kadri. Teknik pelukisan tokoh di atas sesuai

dengan teknik tingkah laku.

4.1.5 Mbah Kenci

Mbah Kenci adalah dukun yang bertempat tinggal di Gunung Srumbung.

Dukun yang dimintai oleh Joyo Dengkek adalah Mbah Kenci. Syarat yang
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diberikan oleh Mbah Kenci kepada Joyo Dengkek yaitu mencuri tiga kepala orang

yang (1) sangat pandai, (2) orang yang dulunya sangat berwibawa dan (3) orang

yang dulunya penjilat atasan serta bengis terhadap bawahan. Ketiga kepala

tersebut harus Joyo Dengkek ambil dari orang yang sudah meninggal. Selain

syarat tiga kepala tersebut Mbah Kenci juga menginginkan istri Joyo Dengkek

kelak saat Joyo Dengkek terpilih menjadi lurah untuk menemani Mbah Kenci

tidur saat malam bulan purnama.

“Aku ki ora butuh bandha donya, mung ya mung urip ijen.
Ning ngene. Suk nek wis kowe klakon dadi lurah, pendhak
tanggal liamalas jawa nalikane rembulan bunder aku tak nyilih
bojomu.
Dheweke ben ngancani aku turu, bisa neng kene utawa papan
sing takpilih mbesuk.
Dhasar budheg karo picek, penjaluk sing ora umum disaguhi
kanthi senenging ati, sing ning ati pikirane mung gek dadi
lurah. (Sirah, 118).

’Saya tidak butuh harta dunia karena saya hanya hidup
sendirian. Tapi begini, jika kamu sudah terwujud menjadi lurah,
setiap tanggal lima belas Jawa ketika rembulan purnama saya
pinjam istrimu. Ia biar menemani saya tidur, bisa disini atau
tempat yang saya pilih besok.
Dasarnya tuli dan buta, permintaan yang tidak umum dipenuhi
dengan senang hati, yang dipikirannya hanyalah menjadi lurah.’

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Mbah Kenci meminta imbalan

kepada Joyo Dengkek, yaitu istri Joyo Dengkek untuk menemani Mbah Kenci

tidur saat bulan purnama. Teknik pelukisan tokoh di atas sesuai dengan teknik

cakapan, yaitu tutur kata yang diucapkan oleh Mbah Kenci kepada Joyo Dengkek.
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4.1.6 Carik Kadri

Carik Kadri adalah kekasih Wijayani sewaktu SMA, selain itu ia juga

merupakan ketua panitia pendaftaran lurah. Carik Kadri adalah sosok orang yang

bijaksana, namun setelah kedatangan Wijayani di Jati Dhoyong Carik Kadri

berubah menjadi seorang yang mudah terpengaruh dan suka berselingkuh.

Sebagai penggambarannya:

Krungu kandhane Wiwik kaya ngono mau Kadri kaget, mung
wae dadakan lambene disamber dening lambene Wiwik.
Kekarone dadi uleg. Wiwik krasa yen iki kalodhangan kanggo
njiret Kadri. Mbaka siji benik rok diuculi, saka ndhuwur terus
mengisor. Cengkir gadhing loro saiki ngegla, kuning mrusuh
sajak nantang digrayang. Wijayani munggah kasur, Kadri
digeret nganti nindhihi awake. Setan jejogedan ing atine wong
loro. (Sirah, 58)

’Mendengar perkataan Wiwik seperti itu Kadri terkejut. Hanya
saja tiba-tiba bibirnya disambar oleh bibirnya Wiwik.
Keduanya menjadi mesra. Wiwik merasa jika hal inilah yang ia
gunakan untuk merayu Kadri. Satu demi satu kancing rok
dilepas, dari atas terus ke bawah. Kedua payudara terbuka
seperti nantang untuk diraba. Wijayani naik ke atas kasur,
Kadri ditarik hingga menumpuki badannya. Setan menari-nari
di hatinya kedua orang tadi.’

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Carik Kadri dengan mudahnya dirayu

oleh Wijayani. Carik Kadri dan Wijayani mengadakan perselingkuhan di Hotel

Putih.

4.1.7 Senik

Senik adalah istri Joyo Dengkek. Ia adalah wanita yang sangat cantik,

langsing dan sangat disenangi oleh banyak lelaki.

Sebagai penggambarannya:
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”Angger wong kandha nek aku iki ayu, awak singset
sanajan wis anak telu”(Sirah, 125)

’Setiap orang bilang jika saya ini cantik, badan langsing
walaupun sudah anak tiga.’

Saat pemilihan lurah berlangsung kesetiaan Senik terhadap Joyo Dengkek

hilang seketika, dengan mudahnya Senik dirayu oleh Widodo.

"Ck, ck,ck... sliramu ki kaya widadari lho, Dhik." (Sirah,
210)

’Ck ..,ck,ck... dirimu seperti bidadari lho, Dhik.’

Kutipan di atas menunjukkan pada saat Widodo merayu Senik, agar Senik

mau berkencan dengannya. Dulu sebelum Joyo Dengkek mencalonkan diri

sebagai lurah Senik adalah wanita yang penurut dan selalu menerima apa adanya,

namun kenyataan itu berubah saat Joyo Dengkek mencalonkan diri sebagai lurah.

Senik menjadi wanita yang nakal, mudah terpengaruh oleh perkataan orang lain.

Sebagai contohnya yaitu Senik dengan mudahnya dirayu oleh Widodo tangan

kanan Fredy Kurniawan. Dengan cepatnya Senik terpengaruh oleh silaunya harta

dan indahnya dunia.

"Nalika kekarone munggah kasur, swasana mula sepi. Sing
keprungu mung panggresahe wong loro kang andhon yuda"
(Sirah, 210)

’Seketika keduanya naik Fredy kasur, suasana menjadi sepi.
Yang terdengar hanya resahan keduanya yang sedang
berperang.’
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Kutipan di atas menunjukkan saat kekhilafan Senik saat dimanja oleh

Widodo. Dengan mudahnya Senik memberikan apa yang bukan hak Widodo.

Teknik pelukisan tokoh di atas sesuai dengan teknik tingkah laku.

Jadi, dapat disimpulkan tokoh utama dalam novel Sirah karya AY

Suharyono adalah Joyo Dengkek karena dari sembilan penceritaan, Joyo Dengkek

muncul delapan kali. Tokoh tambahannya adalah Fredy Kurniawan, Boiman,

Wijayani, Senik, Carik Kadri, dan Mbah Kenci.

4.2 Penokohan Joyo Dengkek dalam Novel Sirah

Penokohan adalah cara penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh,

baik keadaan lahir maupun batinnya, dapat berupa pandangan hidup, sikap,

keyakinan, adat istiadat dan sebagainya. Secara garis besar, penokohan adalah

penyajian tokoh dengan karakternya yang ditampilkan dalam cerita tokoh dan

dapat digambarkan secara langsung atau tidak langsung. Penokohan Joyo

Dengkek dalam novel Sirah, yaitu:

Semua calon lurah Desa Jati Dhoyong terlihat berwibawa di depan semua

warganya, seperti halnya Joyo Dengkek. Perawakannya terlihat berwibawa saat

berpidato di depan warga Jati Dhoyong.

Joyo Dengkek juga tidak jauh beda dengan calon-calon yang lain,

walaupun Joyo Dengkek hanya kuli pesuruh tetangganya ia juga terlihat

berwibawa di depan semua warga Jati Dhoyong. Joyo Dengkek terlihat sangat

berwibawa di depan semua warga karena ia memakai kepalanya Pak Sekwilda

yang sudah meninggal (sesuai dengan perintah Mbah Kenci). Kepala Sekwilda

Joyo Dengkek peroleh atas saran dari istrinya. Secara tidak sengaja, Senik
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menemukan selembar sobekan koran yang bekas gorengan. Disobekan koran

tersebut terdapat tulisan yang bertuliskan ”2 Tahun Meninggalnya Sekwilda

Diperingati”. Sesaat Joyo Dengkek tidak mengetahui apa maksud dari tulisan ini.

Tetapi Senik menjelaskannya dengan jelas, yaitu agar Joyo Dengkek mengambil

kepala Pak Sekwilda untuk menjalankan perintah Mbah Kenci, yaitu mencari tiga

kepala. Salah satunya adalah mencari kepala orang yang semasa hidupnya

berwibawa, yaitu Pak Sekwilda. Saat berkampanye Joyo Dengkek memakai

kepala Pak Sekwilda agar terlihat berwibawa. Ternyata benar, saat berkampanye,

Warga Jati Dhoyong terbius akan kewibawaan Joyo Dengkek. Seketika para

warga yang menyepelekan Joyo Dengkek, kini diam, terhipnotis oleh tampang

Joyo Dengkek yang sangat berwibawa. Para warga yang tadinya protes terhadap

pidato para calon lurah, kini saat Joyo Dengkek berpidato semua takut, diam dan

tidak lagi cerewet seperti saat semua calon lurah berpidato.

”Alon-alon Jaya Dengkek munggah mimbar. Tangane
mbenakake mike sing wis bener papane. Sirahe ngawasake
wong-wong kang lungguh ing ngarepe, saka sing lungguh ing
kiwane, banjur kang adhep-adhepan, pungkasan sing sisih
tengen. Dhadakan …dheg! Kaya ana pangaribawa gedhe sing
metu saka sirahe Joyo Dengkek. Kahanan dadi spontan ana
walang salisik.” (Sirah, 25)

’Pelan-pelan Joyo Dengkek naik ke mimbar, tangannya
membetulkan miknya supaya pas. Kepalanya mengawasi
orang-orang yang duduk di depannya, dari yang duduk di
sebelah kirinya, lalu yang berhadap-hadapan, terakhirnya yang
sebelah kanan. Mendadak …dheg! Seperti ada wibawa besar
yang keluar dari kepala Joyo Dengkek. Keadaan spontan
menjadi sepi.’

Kutipan novel di atas yang menunjukkan bahwa saat berkampanye di

depan para warga Jati Dhoyong, Joyo Dengkek terlihat sangat berwibawa. Hal ini
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disebabkan karena Joyo Dengkek memakai kepalanya Pak Sekwilda. Joyo

Dengkek hanyalah seorang tamatan SD, dan kehidupan sehari-harinya sebagai

buruh serabutan. Namun setelah didukung oleh dua orang donatur, ia berani

mencalonkan diri sebagai lurah. Dalam upaya pencalonannya, banyak warga yang

mencemooh Joyo Dengkek, namun Joyo Dengkek tetap sabar dalam

menanggapinya. Semuanya dilakukannya sebagai bentuk usahanya untuk

mengangkat kondisi perekonomian keluarganya yang selalu sengsara. Teknik

pelukisan tokoh di atas sesuai dengan teknik tingkah laku.

”Sakala ngguyu wurahan. Jenenge Joyo Dengkek pancen wis
kulina ing kupinge warga Jati Dhoyong kabeh wis tau utawa
kepara kerep kongkon. Siji-sijia ora ana sing bisa mbayangake
yen wong sing ianggep pidak pedarakan kuwi reka-reka njago
lurah. Njur ketemu pirang perkara. Bener kandhane Paridi apa
ora ana jago liyane dene Joyo Dengkek kok dipilih. Lha wong
Fredy dalah Boiman sing cetha wela-wela sarjana wae ana,
ndadak njujug Joyo Dengkek. Yen ana sing milih paling-paling
mung keluwargane dhewe. Fredy lan Boiman uga duwe pikiran
mengkono. Jago siji iki babar pisan ora mlebu petungan.
Ianggep wae timun wungkuk jaga imbuh, tinimbang ora ana.”
(Sirah, 20)

’Seketika semua tertawa. Yang namanya Joyo Dengkek
memang sudah terbiasa terdengar ditelinga warga Jati Dhoyong
semua sudah pernah menyuruhnya sebagai pesuruh. Siapapun
orangnya tidak menyangka jika orang yang dianggap remeh ini
mencalonkan diri sebagai lurah. Benar kata Padri apa tidak ada
calon lainnya, sehingga Joyo Dengkek terpilih. Fredy dan
Boiman yang jelas-jelas sarjana saja ada. Jika ada yang
memilih itu hanya keluarganya saja. Fredy Dan Boiman juga
mempunyai pikiran yang sama. Calaon satu ini memang tidak
masuk hitungan. Dianggap sebagai tambah-tambah saja dari
pada tidak ada.’

Cuplikan novel di atas dapat terlihat bahwa Joyo Dengkek yang sudah

kebal terhadap cemooh para warga. Joyo Dengkek tidak lagi heran mendengar
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semua itu, dari kecil ia sudah terbiasa hidup sengsara dan apa adanya. Ia hanyalah

seorang yang bodoh yang sekolah saja tidak lulus, selain itu Joyo Dengkek juga

merupakan anak yang tidak punya. Bapaknya hanyalah kuli panggul di pasar dan

Joyo Dengkek juga mengalami profesi itu sedari ia kecil. Senik dan anak- anaknya

pun sudah biasa mendengar semuanya itu, karena memang ia begitu adanya.

Dicemooh anak-anak kecil pun Joyo Dengkek sudah terbiasa. Pekerjaan Joyo

Dengkek sehari-hari hanyalah pesuruh tetangganya, kadang-kadang ia disuruh

tetangganya untuk membersihkan WC atau hanyalah sekedar untuk membayarkan

listrik di PLN. Joyo Dengkek selalu sabar dalam menghadapi cobaan hidup karena

ia selalu sabar dan selalu menerima apa adanya. Teknik pelukisan tokoh di atas

sesuai dengan teknik reaksi tokoh lain, yaitu reaksi para warga Jati Dhoyong

terhadap Joyo Dengkek.

”Kanthi kepenak dheweke leyeh-leyeh sinambi sedhela-sedhela
nyedhot rokok karemane, yakuwi rokok klobot. Kebul putih
memplak lan muleg kala-kala metu saka lambe utawa irung,
banjur mumbul ing angkasa, kesamber angin metu saka bale
desa. Saya suwe kebul mau saya tipis, ndedel munggah,
wusana ilang embuh tekan endi, kesambung kebul anyar saka
sedhotan anyar. Pundake Joyo Dengkek kang mendosol
ketunuhan daging diselehake lendheyan kursi saprelu
nglaras.” (Sirah, 26)

’Dengan seenaknya, ia santai-santai sambil sesekali menghisap
rokok kesukaannya, yaitu rokok klobot. Asap putih terbang
keasa, tersambar angin keluar balai desa. Semakin lama asap
semakin tipis, naik Fredy, dan hilang entah kemana, tersambar
asap baru dari hisapan baru. Punggungnya Joyo Dengkek yang
terlihat karena daging tumbuh, diletakkan bersandar pada
kursi.’

Kutipan di atas dapat dikatakan bahwa Joyo Dengkek santai bukan dalam

keadaan yang sebenarnya, namun karena caci maki yang berkepanjangan sehingga
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Joyo Dengkek menanggapi caci makian tersebut dengan santai. Joyo Dengkek

merasa santai dalam menanggapi semua perkataan orang lain memang karena ia

hanya begitu keadaannya, ia juga keturunan orang yang melarat juga, seperti nasib

ia sekarang ini. Joyo Dengkek dalam novel ini selalu nrimo ing pandum, yang

artinya selalu menerima apa yang ia peroleh dengan lapang dada, tidak selalu

neko-neko karena memang keadaannya seperti itu. Joyo Dengkek selalu

menanggapi semua cemooh para warga dengan santai, sedari kecil hidup Joyo

Dengkek memang tidak pernah mengalami peningkatan. Sewaktu Joyo Dengkek

pekerjaannya yaitu membantu ayahnya yang menjadi kuli panggul di pasar.

Sewaktu Joyo Dengkek membantu ayahnya di pasar menggendong beras, ia

terjatuh dan akhirnya sampai sekarang punggung Joyo Dengkek terlihat bungkuk

karena punggungnya tertimpa oleh beras yang ia bawa. Sekarang setelah ayahnya

tiada, hidup Joyo Dengkek juga tidak mengalami perubahan, sekarang hidupnya

hanya mengandalkan pesuruh dari para tetangganya, apa saja dilakukan Joyo

Dengkek demi untuk menyambung hidupnya. Semua itu Joyo Dengkek jalani

dengan santai, ia tidak pernah berharap lebih untuk semuanya, karena ia

menyadari hanya ini yang dapat ia lakukan untuk anak istrinya. Ingin menjadi

pekerja kantoran jelas itu hal yang tidak mungkin karena ijazah SMP saja ia tidak

punya.

Sehubungan dengan keadaan Joyo Dengkek yang selalu dicemooh orang

lain, Joyo Dengkek selalu rendah hati dalam menanggapi semua permasalahan

yang ada. Sebagai penggambarannya:
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“Para kadang, aku ngrumangsani yen cengkah karo calur-
calur sadurunge. Pak Fredy lan Pak Boiman sing sarjana lan
programe tharik-tharik menchutake.” (Sirah, 26)

’Saudara-saudara saya merasa bersaing dengan calur-calur
sebelumnya. Pak Fredy dan Pak Boiman yang sarjana dan
programnya yang meyakinkan.’

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Joyo Dengkek selalu rendah hati

dalam menanggapi suatu hal. Joyo Dengkek merasa sadar bahwa dirinya memiliki

kekurangan banyak dibandingkan dengan Ir. Fredy dan Boiman, berpendidikan

dan kaya, sedangkan Joyo Dengkek ia seorang yang bodoh dan miskin. Oleh

karena itu, ia tidak menjanjikan banyak hal dalam kampanyenya.

“Para kadang, aku ora janji apa-apa jer kahananku mula
sekeng. Suk nek aku kepilih dadi lurah, ayo pada nyambut
gawe bebarengan. Rekasa dilakoni, kepenak dirasakke bareng.
Minangka dadi penutup, mburu omahku sing ambane mung
sakilan tak tanduri tela kaspa. Rehne wis mangsane dipanen,
bedhol saiki uga, kena digodhog, digoreng, utawa digawa
mulih” (Sirah, 27)

’Saudara-saudara, saya tidak berjanji apa-apa. Berhubung
keadaan saya yang melarat. Nanti jika saya terpilih menjadi
lurah, bersama-sama kita bekerja. Susah kita jalankan, senang
kita rasakan bersama-sama. Sebagai penutup, belakang rumah
saya sing lebarnya satu jengkal saya tanami ketela. Dan
sekarang sudah saatnya memanen, ambil sekarang juga, bisa
direbus, atau dibawa pulang.’

Joyo Dengkek berjanji seperti kata-kata di atas karena ia memang tidak

mempunyai modal apa-apa dalam pencalonannya sebagai lurah. Mencalonkan diri

sebagai lurah, itu saja karena didorong oleh dua orang tetangganya yang peduli

untuk mengubah nasib Joyo Dengkek. Ijazah SMP saja Joyo Dengkek tidak ada,

sampai-sampai ia harus harus mengikuti ujian persamaan demi memperoleh salah
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satu syarat dalam pendaftaran calon lurah, yaitu ijazah SMP. Nasib Joyo Dengkek

sangatlah berbeda dengan Fredy Kurniawan dan Boiman. Keduanya orang yang

sangat berpendidikan dan kaya raya. Fredy Kurniawan misalnya, ia adalah lulusan

dari UGM dan sekarang ia memperoleh gelar insinyur. Selain itu Fredy juga

mempunyai harta yang berlimpah, karena ia banyak menjalankan usaha di Jakarta.

Sehingga untuk mencalonkan diri menjadi lurah sangatlah mudah bagi Fredy

Kurniawan. Selain harta yang melimpah, ia juga seorang insinyur. Teknik

pelukisan tokoh di atas sesuai dengan teknik cakapan.

”Ya ing gubug reyod iki Joyo Dengkek ngreksa brayate, bojo
dalah anak telu sing isih cilik-cilik. Gandheng ngrumangsani
yen ora pakra ing samubarang, mula dheweke tansah sendika
ing dhawuh marang sapa wae sing mbutuhake tenagane. Lire,
gawe jugangan iya, negor wit saguh, malah mbayar listrik uga
ditandangi kanthi senenging ati. Ya kanthi cara ngono mau
dheweke nyobo njejegake kendhil sarta njaga pawone tetep
kemebul.” (Sirah, 60)

’Ya di gubug reyod ini Joyo Dengkek menanggung semuanya,
istri dan tiga anak yang masih kecil-kecil. Berhubung ia merasa
tidak ada yang berharga di dirinya, maka ia rela kepada siapa
saja yang membutuhkan tenaganya. Seperti membuat tempat
sampah, memotong pohon, juga membayar listrik dilakukan
dengan senang hati. Ya dengan cara tadi ia bisa membuat
berdirinya panik dan membuat dapurnya terus mengebul.’

Kutipan di atas menggambarkan tentang seorang Joyo Dengkek sebagai

seorang ayah yang bertanggung jawab dalam keluarganya. Teknik pelukisan

tokoh di atas sesuai dengan gambaran yang diberikan pengarang lewat gambaran

lingkungannya. Bagaimanapun keadaannya, sebenarnya Joyo Dengkek ingin

sekali menyenangkan kedua anaknya dan istrinya. Hanya dengan kekuatannya

saja Joyo Dengkek mampu membahagiakan keluarganya. Setiap ia memandang
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kedua anaknya rasanya ingin sekali merobah nasibnya, namun takdir berkata lain

terhadap Joyo Dengkek. Mungkin hanyalah dengan cara menjadi lurah, Joyo

Dengkek mampu merubah nasib keluarganya.

”Wusana keprungu kenthongan dithuthuk minangka pratandan
kumpul tumrap warga sing kejibah rondha. Dina iki malem
slasa, gilirane Joyo Dengkek. Mula dheweke gage menyat.
Sarunge diubel-ubelake ing gulu minangka tulak adhem”
(Sirah, 60)

’Begitu mendengar kentongan dipukul sebagai tanda agar
warga berkumpul untuk ronda. Hari ini malam selasa,
gilirannya Joyo Dengkek. Ia langsung bangun, sarung diikat di
leher sebagai tolak dingin.’

Kutipan di atas menggambarkan bahwa Joyo Dengkek sebagai seorang

warga yang baik, Joyo Dengkek tidak pernah melupakan tanggung jawabnya.

Walaupun itu hanya sekedar beronda malam demi menenteramkan warga Desa

Jati Dhoyong. Saat malam itu beronda, Joyo Dengkek mendapatkan mandat dari

tetangganya yaitu Pak Dukuh dan Pak Sudi, agar Joyo Dengkek mencalonkan diri

sebagai lurah. Joyo Dengkek merasa heran atas mandat yang diberikan olehnya.

Selain tidak mempunyai dana secukupnya untuk mencalonkan diri sebagai lurah,

ia juga sangat bodoh, sehingga ia merasa tidak mampu menjalankan mandat

tersebut. Namun karena Pak Sudi dan Pak Dukuh memberi modal dan memberi

amanat kepadanya Joyo Dengkek merasa bertanggung jawab atas semua

kepercayaan yang telah diberikan kepada Joyo Dengkek.

Sehubungan dengan mandat yang diberikan oleh Pak Dukuh dan Pak Sudi,

akhirnya Joyo Dengkek meminta bantuan salah seorang dukun yang ada di

Gunung Srumbung, yaitu Mbah Kenci. Joyo Dengkek merasa bertanggung jawab
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atas kesetiannya mencalonkan lurah, dan ia pun menjalankan semua cara yang

telah diberikan oleh Mbah Kenci kepada Joyo Dengkek agar kelak ia terpilih

menjadi seorang lurah di Desa Jati Dhoyong. Joyo Dengkek sangat berusaha keras

dalam memenuhi sagala syarat untuk mencalonkan diri sebagai lurah. Salah satu

syarat yang harus dipenuhi oleh Joyo Dengkek adalah memiliki ijazah SMP. Joyo

Dengkek dulu sekolah sampai SMP, namun karena keterbatasan biaya ia tidak

sampai dengan ujian. Oleh karena itu, Joyo Dengkek sekarang berusaha sekuat

tenaga untuk mengikuti ujian persamaan. Selain mandat dari kedua tetangganya,

Joyo Dengkek juga bertekad untuk merubah nasib keluarganya ke derajat yang

lebih tinggi.

Selain berjuang untuk mengikuti ujian persamaan, Joyo Dengkek juga

berusaha keras untuk menemui seorang dukun yang ada di Gunung Srumbung,

yaitu Mbah Kenci. Sebelumnya ia tidak pernah mengetahui tentang adanya dukun

tersebut. Joyo Dengkek atas saran istrinya untuk datang ke Gunung Srumbung.

Apapun rintangannya Joyo Dengkek menjalankannya demi memperoleh apa yang

ia idam-idamkan.

”Yen ora ngelingi kanggo kamulyane anak bojo ing tembe
mburi, rasane jan wegah tenan ngleksanani. Ning kepiye
meneh. Dheweke wis wiwit mbukak, suthik yen nganti mundhur
maneh sanajan mung sajangkah. Prekara bali nglenthung
tanpa asil ora dadi ngapa, nanging wis setiyar” (Sirah, 93)

’Jika tidak mengingat untuk membahagiakan anak istrinya di
hari esok, rasanya ia tidak mau melaksanakan semua ini. Tapi
bagaimana lagi. Ia sudah memulainya, pantang untuk
melangkah mundur walaupun hanya satu langkah. Masalah
pulang tidak membawa hasil tidak apa-apa, yang penting ia
sudah berusaha.’
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Sesampainya di Gunung Srumbung hasilnya berbalik apa yang

diharapkan. Joyo Dengkek yang mulanya berharap Mbah Kenci mudah ditemui,

ternyata Mbah Kenci telah pergi meninggalkan gubuknya. Joyo Dengkek datang

pada waktu yang salah, saat tanggal lima belas, atau saat bulan purnama datang,

Mbah Kenci selalu pergi entah kemana, namun Joyo Dengkek tidak mudah putus

asa, agar dapat menemui Mbah Kenci. Saat Joyo Dengkek bimbang entah harus

bagaimana setelah mengetahui Mbah Kenci telah pergi akhirnya Joyo Dengkek

meminta pertolongan tangan kanannya Mbah Kenci agar diperbolehkan bermalam

di gubuknya. Apa saja dilakukan Joyo Dengkek agar ia memperoleh apa yang ia

inginkan.

Saat pukul dua belas malam tiba, tangan kanan Mbah Kenci

membangunkan Joyo Dengkek dan menyuruhnya untuk menghadap Mbah Kenci

malam itu juga, karena Mbah Kenci akan pergi lagi untuk bertapa. Akhirnya saat

itu juga Joyo Dengkek menghadap Mbah Kenci. Apa saja yang diperintahkan oleh

Mbah Kenci, semuanya dilakukan oleh Joyo Dengkek. Ia tidak mudah menyerah

agar semuanya diperoleh demi mengangkat derajat keluarganya dan

membahagiakan keluarganya. Yang diperintahkan oleh Mbah Kenci yaitu untuk

mencari tiga kepala orang meninggal yang sudah dikubur. Tiga orang itu dipilih

yang dulunya (1) sangat pandai, (2) orang yang dulunya sangat berwibawa dan (3)

orang yang dulunya penjilat atasan serta bengis terhadap bawahan. Selain itu ada

pula syarat yang harus dilaksanakan ketika mengambil tiga kepala orang tersebut

adalah (1) ketika berjalan dari pintu makam menuju tempat kepala orang

meninggal harus merangkak, (2) setelah mendapat kepala tersebut, kepala harus
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dibungkus kain putih dan cara membawanya harus dengan cara menggigit, tidak

boleh dibawa dengan tangan dan begitu pula cara kembalinya, harus dengan cara

merangkak. Semua perintah Mbah Kenci ia dengarkan dengan seksama. Joyo

Dengkek akan menjalankan semua perintah Mbah Kenci dengan penuh tanggung

jawab. Semua ini Joyo Dengkek lakukan hanya demi anak istrinya yang

menginginkan kehidupan yang lebih layak.

Joyo Dengkek hanyalah seorang tamatan SMP, wawasannya pun tidak

luas. Terkadang ia memperlihatkan watak kepolosannya dalam setiap

permasalahan, sekalipun itu permasalahan yang sangat genting.

“Pak, sedhela maneh sing rondha mrene saperlu njupuki
jimpitan beras. Nek nganti dha mambu pener becak mesthi dha
sujana. Yen ditiliti apa ora cilaka.”
“Ning aku mau kandha nek pancen mbecak, ki.”
“Lha saumpama becak dipandhangi njur tinemu rambut utawa
daging bosok, njur piye olehmu nerangke?”
“Wah, iya, ya.”
“Wis ayo gek cekat-ceket.”
Joyo Dengkek kukur-kukur sirahe sing ora gatel. Dheweke
ngakoni yen pikirane bojone luwih mletik lan ketemu nalar”
(Sirah, 46)

’Pak, sebentar lagi yang ronda datang untuk mengambil
jimpitan beras. Jika sampai ada yang mencium bau becak, pasti
curiga. Jika dilihat apa tidak bahaya.”
“Tapi tadi saya bilang jika memang narik becak.”
“Jika saumpamanya becak dilihat terus ditemukan rambut atau
daging busuk, terus bagaimana kita menerangkannya?”
“Wah iya, ya.”
“Ayo, cepat.”
“Joyo Dengkek garuk-garuk kepala yang tidak gatal. Ia
mengakui jika pikiran istrinya lebih cerdas dan masuk akal.’

Kutipan di atas menunjukkan keluguan Joyo Dengkek. Ia sangat lugu

sekali dalam menanggapi sesuatu hal, bahkan keluguan Joyo Dengkek mungkin
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juga diakibatkan oleh kebodohan dirinya. Teknik pelukisan tokoh di atas sesuai

dengan teknik pikiran atau perasannya. Kutipan di atas menggambarkan saat Joyo

Dengkek pulang dari makam untuk mengambil kepala sebagai syarat yang

diperintahkan oleh Mbah Kenci. Saat itu Joyo Dengkek merasa kebingungan

untuk pergi ke makam, ia tidak mempunyai becak. Akhirnya Joyo Dengkek

meminjam kepada tetangganya yang kesehariannya menarik becak. Joyo Dengkek

pinjam saat malam hari ketika tetangganya itu sudah pulang dari menarik becak.

Sesampainya dari makam, ada bau yang menyengat dari becak tersebut, entah

hanya perasaan istri Joyo Dengkek saja. Namun masuk akal juga jika becak yang

tadi dibawa Joyo Dengkek bau yang tidak enak, karena ia membawa kepala orang

yang meninggal. Entah itu hanya secuil daging, ataupun rambut orang yang telah

meninggal. Saat istrinya membicarakan hal tersebut, Joyo Dengkek tidak paham

dengan semua perkataan istrinya. Entah itu karena keluguannya ataupun juga

kerena kebodohan Joyo Dengkek. Setelah istrinya menjelaskannya akhirnya Joyo

Dengkek paham dengan apa yang dimaksud oleh istrinya.

”Mung ana kang disimpen minangka wadi, yaiku anggone
dhuwe krenteg Mbah Kenci turu karo bojone sawise
gegayuhane klakon. Kanggone Joyo Dengkek abot banget
olehe arep blaka. Kepriye wae ana rasa was-was yen nganti
bojone ngamuk lan njugarake rancangan sing wis gumathok.
Pikiran sing klebu nalar. Apa umum dhukun kok njaluk
sembulih kaya ngono” (Sirah, 128)

’Hanya saja ada yang disimpan sebagai rahasia, yaitu niat Mbah
Kenci tidur dengan istrinya setelah keinginannya terpenuhi.
Bagi Joyo Dengkek berat sekali untuk jujur. Bagaimanapun ia
takut jika istrinya mengamuk dan merubah rencana yang sudah
ada. Pikiran yang masuk akal. Apa hal yang biasa jika dukun
meminta permintaan seperti itu.’
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Salah satu syarat yang diberikan Mbah Kenci kepada Joyo Dengkek

adalah jika suatu saat ia terpilih menjadi seorang lurah, maka Joyo Dengkek

berjanji memberikan istrinya kepada Mbah Kenci untuk menemaninya tidur satu

malam setiap bulan purnama. Namun salah satu syarat itu tidak diutarakan oleh

istrinya, ia pikir hal yang sangatlah tidak wajar apabila seorang tua menginginkan

istri Joyo Dengkek untuk menemaninya tidur. Akhirnya Joyo Dengkek pun

menyimpan rahasia yang sangat besar ini dari istrinya, walaupun kelak akhirnya

akan fatal jika ia tidak mengutarakannya. Joyo Dengkek adalah orang yang sangat

bodoh sekali dalam semua hal. Tidak masuk akal sama sekali jika istri yang selalu

ia sayangi dan selalu menemaninya dalam suka dan duka, ia rela berikan kepada

seorang dukun yang sudah tua. Semua perintah Mbah Kenci ia jalankan tanpa

memikirkan akibat yang akan terjadi. Seperti halnya mencuri tiga kepala orang

yang sudah meninggal, ia tidak memikirkan jika nanti ada orang yang melihat saat

ia menjalankan semua aksinya, begitu juga masalah istrinya yang akan diajak

tidur oleh Mbah Kenci ketika ia kelak bisa menjadi lurah.

”Joyo Dengkek dianggep asor ing Jati Dhoyong. Pegaweyane
srabutan, endi sing tukang ngangsu, buruh tani, mbenekake
gendheng bocor, dalah pegaweyane kasar liyane. Malah
bojone tukang umbah-umbah ing omahe tangga teparo. Dadi
sapa wae pendhudhuk Jati Dhoyong yen ana kerepotan mesthi
njaluk tulung Joyo Dengkek kanthi opah sing ora sepiraa.
Ewasemono dheweke ora rumangsa minder utawa cilik ati.
Sauger ora colong jupuk utawa tumindak kadurjana, gaweyan
apa wae ditandangi. Joyo Dengkek nglenggana, ya mung
kanthi cara ngono kuwi dheweke nguripi keluwarga. Arep dadi
pegawe kantoran genah nek tengah lamun. Kapinteran ora
duwe” (Sirah, 19)

’Joyo Dengkek dianggap payah di Jati Dhoyong. Pekerjaannya
serabutan, tukang mengambil air, buruh tani, membetulkan
genteng yang bocor, dan pekerjaan kasar lainnya. Istrinya
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malah menjadi tukang cuci di rumah tetangganya. Jadi siapa
saja penduduk Jati Dhoyong yang kesusahan pasti meminta
tolong kepada Joyo Dengkek dengan upah yang tidak seberapa.
Walaupun begitu ia tidak kecil hati. Yang pasti ia tidak
mencuri, apa saja dilakukan. Joyo Dengkek mengeluh, hanya
dengan cara ini ia menghidupi keluarganya. Mau menjadi
pegawai kantor jelas tidak bisa, kepintaran saja ia tidak punya.’

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Joyo Dengkek orang yang sangat

sering sekali disepelekan oleh para tetangganya. Joyo Dengkek tidak mempunyai

modal sedikitpun untuk mencalonkan dirinya sebagai seorang lurah. Kehidupan

sehari-hari Joyo Dengkek hanyalah buruh serabutan yang akan melakukan apa

saja apabila ada pekerjaan yang diberikan oleh tetangganya. Joyo Dengkek merasa

tidak sakit hati apabila tetangganya selalu mencemooh ia, karena memang ia

begitu keadaannya. Joyo Dengkek hanyalah seorang lulusan SD.

“Adhedhasar rajah tangan sing tokduweni, garising pepestehen
nasibmu ki panggah ana ngisor alias dadi wong pidak
pedarak.”
“Uripmu seprana-seprane tansah rekasa lan sengsara. Gilo
delengen garis ngisor iki, jejeg terus tanpa munggah, kepara
malah mudhun, mertandhani turunmu uga isih kudu rekasa”
(Sirah, 110)

’Dasarnya rajah tangan yang kamu punyai ini, garis pasti
nasibmu ini putus di bawah, alias jadi orang melarat.”
“Hidupmu akan selalu sengsara. Ini lho lihat garis dibawah ini.
Lurus terus tidak naik, malah turun, menandakan turunanmu
juga masih payah.’

Kutipan novel di atas adalah menggambarkan seorang Mbah Kenci yang

menyepelekan kehidupan Joyo Dengkek. Dari garis tangannya saja, kehidupan

Joyo Dengkek sudah terlihat sengsara. Dan Mbah Kenci juga melihat kehidupan
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Joyo Dengkek tidak akan mengalami perubahan yang membaik, melainkan akan

mengalami penurunan yang sangat buruk sekali.

Mbah Kenci adalah seorang dukun yang dimintai pertolongan oleh Joyo

Dengkek agar ia bisa menjadi lurah. Lagi-lagi Mbah Kenci menyepelekan

kemampuan Joyo Dengkek dalam pencalonannya itu. Oleh karena itu, Mbah

Kenci memberi saran kepada Joyo Dengkek untuk memakai kepala orang pandai

yang sudah meninggal agar Joyo Dengkek bisa lulus dalam mengerjakan ujian

persamaan. Joyo Dengkek mengikuti ujian persamaan karena ia tidak mempunyai

ijazah SMP yang menjadi salah satu syarat paling utama dalam pendaftaran

sebagai pencalonan sebagai lurah.

“Kene ki nggo dhaptar lurah manungsa. Nek kowe neng
Gembiraloka kana dadi lurah kewan,” Paryo nrambul.
“Bener Par, mesthi ditampa,” Imam nyambung
“Ngene, kang. Kowe kena wae ndhaptar, ning punukmu kuwi
diilangi dhisik. Pendhudhuk ndak dha wedi.”
“Kang Joyo, Kang Joyo, mbok mawas ta kek, Dengkek. Buta
huruf wae kok le kurang gaweyan. Galo WC omahku mampet.
Tulung didandani, mengko tak angkat dadi Lurah WC” (Sirah,
168)

’Di sini ini untuk daftar lurah manusia. Jika kamu di
Gembiraloka sana jadi lurah hewan,” Paryo berkata.
“Benar Par, pasti diterima,” Imam menyambung
“Begini, kang. Kamu boleh saja daftar, tapi punukmu itu
dihilangkan terlebih dulu. Nanti penduduk takut.”
“Kang Joyo, Kang Joyo, sadar dong Kek, Dengkek, buta huruf
saja kok kurang kerjaan. Itu lho WC rumahku mampet. Tolong
dibetulkan, nanti saya angkat menjadi lurah.’

Kebodohan Joyo Dengkek sudah tidak asing lagi bagi warga Jati

Dhoyong. Kutipan novel di atas menceritakan bahwa ketika Joyo Dengkek hendak

mendaftar menjadi seorang lurah, yang mendapatkan cemooh para warga. Warga
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sangat heran ketika melihat Joyo Dengkek mencalonkan diri sebagai lurah, selain

tidak mempunyai modal harta untuk memberikan uang sogokan kepada warga,

Joyo Dengkek juga sangat diragukan kemampuannya. Kesehariannya ia hanyalah

seorang buruh serabutan para tetangganya.

“Aku ki isih gumun karo sing jenenge Joyo Diharjo je. Kok biso
nduweni kepinteran kaya ngana. Mangka wonge ora sepiraa
lho. Suwe-suwe wong kae mau dadi ancaman. Iki sing kudu
dipikir” (Sirah, 183)

’Saya masih heran dengan yang namanya Joyo Dengkek. Kok
bisa mempunyai kepintaran seperti itu. Padahal orangnya hanya
seperti itu. Lama-lama ini menjadi ancaman. Ini yang harus
dipikir.’

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Ir. Fredy sangat menyepelekan

saingannya, yaitu Joyo Dengkek. Dalam kenyataannya memang semua warga

menyepelekan akan keadaan Joyo Dengkek. Fredy menganggap Joyo Dengkek

hanyalah sebagai pelengkap dalam pemilihan lurah. Menurut Fredy, Joyo

Dengkek tidak mempunyai modal apa-apa dalam pencalonan ini. Joyo Dengkek

adalah seorang yang bodoh, ia juga tidak mempunyai banyak harta untuk

memenuhi semua kebutuhan warga.

“Sakawit aku manteb. Saka pamawasku kanggo nduduhake
marang Pak Dhukuh sakloron yen aku bisa dipercaya lan bisa
setiyar. Ning bareng krungu kandhamu sing ketemu nalar,
dadine njur ngendhelong. Paling-paling ndhaptar thok. Bakda
kuwi gugur ing ujian sepisan. Ning lumayan, bisa duwe ijazah
SMP” (Sirah, 70)

’Pertamanya saya mantap. Sepengetahuanku untuk
menunjukkan kepada Pak Dhukuh dan keduanya agar saya bisa
dipercaya dan bisa berusaha. Tapi setelah mendengar
perkataanmu yang masuk akal, trus jadinya tidak bersemangat.
Paling-paling hanya mendaftar saja. Setelah itu gugur di ujian
pertama. Tapi lumayan, bisa mempunyai ijazah SMP.’
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Kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh Joyo Dengkek mudah

menyerah. Memang kenyataannya Joyo Dengkek tidak mempunyai modal dalam

pencalonannnya sebagai lurah. Namun Pak Dhukuh memberikan semangat dan

sedikit modal dalam pemilihan lurah. Joyo Dengkek tetap pesimis dalam

pemilihan lurah tersebut. Agar tidak putus asa, Pak Dukuh menyarankan agar

Joyo Dengkek mengikuti ujian persamaan agar dapat memenuhi salah satu syarat

dalam pencalonan lurah, selain itu Pak Dhukuh juga memberikan sedikit hartanya

untuk modal Joyo Dengkek. Namun seketika Joyo Dengkek tidak yakin dengan

usahanya, Joyo Dengkek juga tidak yakin akan kemampuannya untuk memimpin

Jati Dhoyong.

”Wusana tuwuh perang dredeg ing atine Joyo Dengkek,
anterane mlaku ing ril bener lan cara merdhukun. Sawise
ditimbang-timbang kanthi mateng, Joyo Dengkek mutusake
nedya nayogyani iguhe bojone. Kepriye kae anggone nungsang
njempalik ngene iki kanggo nglabuhi anak bojone. Yen pancen
kanthi medhukun bisa kasil sing digayuh lan njalari urip
mulya, yagene ora. Joyo Dengkek unjal ambegan landhung.
Bojone sing ketungkul nggendhong anake dicedhaki. Ana rasa
trenyuh, dene seprana-seprene durung bisa gawe kepenak
brayat.
“Mbokne, sawise taklimbang-limbang, apa sing tokkandhakake
mula bener. Iki pancen sawijining dalan amrih uripe awake
luwih kepenak.”
“Kowe setuju neng daleme Mbah Kenci?”
“Aku setuju” (Sirah, 72 – 73)

’Perasaan perang tidak mau kalah di hatinya Joyo Dengkek,
antara berjalan dijalan yang benar dan cara pergi ke dukun.
Setelah ditimbang-timbang dengan matang, Joyo Dengkek
memutuskan memenuhi keinginan istrinya. Bagaimana juga
kerja keras ini demi anak istrinya. Jika dengan cara pergi ke
dukun bisa berhasil menjadi hidup yang lebih baik. Joyo
Dengkek mengambil napas panjang. Istrinya yang sedang
menggendong anaknya didekati. Ada rasa terharu, jika selama
ini belum bisa membuat baik keluarganya.
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Bu, setelah aku timbang-timbang, apa yang kamu katakan
benar. Ini memang salah satu jalan agar hidup kita lebih enak.”
“Kamu setuju jika ke rumahnya Mbah Kenci?”
“Saya setuju.’

Kutipan novel di atas menunjukkan bahwa watak Joyo Dengkek yang

mudah terpengaruh. Dengan mudahnya Joyo Dengkek dipengaruhi istrinya agar

meminta pertolongan kepada seorang dukun. Dukun itu adalah Mbah Kenci yang

ada di Gunung Srumbung. Mula-mulanya Joyo Dengkek tidak akan mengikuti

saran istrinya yang sangat menyesatkan dan sirik itu. Namun setelah istrinya

membujuk dan marah akhirnya Joyo Dengkek mau mengikuti jalan yang sesat

tersebut. Istrinya memberi saran tersebut karena ia mengetahui banyak

tetangganya yang meminta pertolongan kepada Mabah Kenci dan berhasil. Istri

Joyo Dengkek juga ingin seperti tetangganya yang mengalami peningkatan derajat

hidupnya setelah meminta pertolongan kepada Mbah Kenci. Setelah menyetujui

akan saran istrinya, akhirnya Joyo Dengkek pergi ke Gunung Srumbung untuk

menemui Mbah Kenci. Joyo Dengkek tidak memikirkan dulu apakah saran

istrinya itu keluar dari norma-norma yang ada. Namun dasarnya Joyo Dengkek

adalah orang yang sangat bodoh, ia dengan mudahnya dipengaruhi oleh saran

istrinya yang sangat tidak masuk akal dan sangat melenceng dari norma-norma

yang ada.

”Wusana dheweke menyat, sikile Mbah Kenci direkut. Brol …!
Tangise Joyo Dengkek pecah. Mbah Kenci dadi luluh lan Joyo
Dengkek didhawuhi bali lungguh.” (Sirah, 112)

’Seketika ia berdiri, kakinya Mbah Kenci dipegang. Brol …!
Tangisnya Joyo Dengkek pecah. Mbah Kenci menjadi luluh
dan Joyo Dengkek dipersilahkan untuk duduk kembali.’
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Kutipan di atas menunjukkan ketika Joyo Dengkek mengeluarkan air

matanya ketika ia berani menyangkal permintaan Mbah Kenci. Pada saat itu

Mbah Kenci memerintahkan Joyo Dengkek untuk mencari tiga kepala orang yang

sudah meninggal. Dalam dalam percakapan tersebut Joyo Dengkek menyangkal

permintaan Mbah Kenci dan berkata bahwa ia tidak akan melakukan perbuatan

yang keji. Mbah Kenci sangatlah marah karena ia tidak mau berusaha dalam

memenuhi semua permintaannya. Joyo Dengkek maunya hanyalah jalan yang

lurus dan tidak mau menanggung semua resiko yang akan terjadi, namun itu

semua adalah perintah Mbah Kenci dan tidak boleh ditolak. Apabila permintaan

Mbah Kenci ditolak, ia akan marah dan tidak akan memberikan ampun kepada

Joyo Dengkek. Akhirnya Joyo Dengkek kembali meminta maaf kepada Mbah

Kenci dan berjanji akan menjalankan semua perintahnya walaupun itu perintahnya

berbahaya ia tidak akan mengingkarinya, karena semua ini Joyo Dengkek lakukan

agar memperoleh kehidupan lebih dan demi anak istrinya yang ada di rumah.

“Wong olehmu mrene ki urip kepenak lha kok reka-reka arep
weweh ki njur wujud apa?”
“Sak boten-botenipun mbenjing yen kula kelampahan dados
lurah rak saged minangkani pamundhute Embah.”
“O, ngono ta.”
“Kesinggihan.”
“Kowe eklas lega lila minangkani penjalukmu?”
“Sauger boten lintang saha rembulan.”
“Aku ki ora butuh bandha donya, mung ya mung urip ijen.
Ning ngene. Suk nek wis kowe klakon dadi lurah, pendhak
tanggal liamalas jawa nalikane rembulan bunder aku tak nyilih
bojomu. Dheweke ben ngancani aku turu, bisa neng kene utawa
papan sing takpilih mbesuk.”
Dasar budheg karo picek, penjaluk sing ora umum disaguhi
kanthi senenging ati, sing ning ati pikirane mung gek dadi
lurah” (Sirah, 118)
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’Kamu datang kemari agar hidupmu enak, kok aneh-aneh mau
memberi, terus wujud apa?”
“Setidak-tidaknya besok jika saya sudah terwujud menjadi
lurah, saya bisa menyanggupi kemauan Embah.”
“O, begitu ya.”
“Bersedia.”
“Kamu ikhlas jika itu sebagai upah permintaanmu?”
”Jika tidak bintang dan rembulan.”
“Saya tidak butuh harta dunia karena saya hanya hidup
sendirian. Tapi begini, jika kamu sudah terwujud menjadi lurah,
setiap tanggal lima belas Jawa ketika rembulan purnama saya
pinjam istrimu. Ia biar menemani saya tidur, bisa di sini atau
tempat yang saya pilih besok.”
“Dasarnya tuli dan buta, permintaan yang tidak umum dipenuhi
dengan senang hati, yang dipikirannya hanyalah menjadi lurah.’

Kutipan novel di atas menunjukkan tentang kebodohan Joyo Dengkek

dalam semua hal. Joyo Dengkek sangat sulit dalam memahami suatu hal. Hal ini

dapat terlihat dari petikan-petikan novel di atas. Dalam kutipan di atas disebutkan

bahwa Mbah Kenci akan meminta istri Joyo Dengkek untuk menemani ia tidur

setiap bulan purnama ketika Joyo Dengkek kelak menjadi lurah. Hal tersebut

sangatlah konyol. Betapa tidak istri yang sangat ia sayangi dan ia idam-idamkan

itu, rela ia berikan kepada Mbah Kenci untuk menemani Mbah Kenci tidur.

Pemikiran bodohnya itu dipakai agar semua kemauan Joyo Dengkek menjadi

lurah tepenuhi.

”Joyo Dengkek ngiling-iling ing kono ana warta asesirah “2
Tahun Meninggalnya Sekwilda Diperingati”. Dhasare ki
pancen wong bodho. Kabar sing dimuat rong kolom iku babar
pisan ora cemanthel ing uteke Joyo Dengkek. Bola-bali diwaca,
diresepake nganti merem barang, meksa ora mudheng. Njur
gegayutan antarane dheweke karo patine Sekwilda ki apa”
(Sirah, 163)

’Joyo Dengkek mengingat-ingat berita tersebut yang berjudul
“2 Tahun meninggalnya Sekwilda Diperingati”. Dasarnya
memang orang yang bodoh. Kabar yang dimuat dua kolom itu
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sama sekali tidak tersangkut di dalam otak Joyo Dengkek.
Berkali-kali dibaca, diresapi sampai matanya terpejam, tetap
saja tidak paham. Terus hubungan antara dirinya dengan
meninggalnya Sekwilda itu apa.’

Contoh lain yaitu ketika istrinya menemukan sesobek koran yang berisi

tentang kematian Sekwilda. Hal tersebut sangat susah dipahami oleh Joyo

Dengkek, padahal sebagai perintah dalam Mbah Kenci, Joyo Dengkek harus

mencari tiga kepala orang pintar yang sudah meninggal, salah satunya orang

pintar tersebut adalah Pak Sekwilda. Maksud istrinya adalah jabatan Sekwilda

sangat tinggi dan memiliki kekuasaan yang sangat besar, apabila dalam kampanye

Joyo Dengkek memakai kepala Sekwilda semua penduduk Jati Dhoyong pasti

akan menghormatinya, tidak akan menganggapnya rendah atau menyepelekan ia

lagi seperti biasanya.

”Lawang senthong dibukak. Joyo Dengkek mlebu, banjur sila
methekes ngadhepake cumplung sing dibuntel mori putih
gumandhul ditaleni neng blandar. Senik nututi karo nggawa
anglo isi areng sing sabanjure diseleh ing ngarepe bojone.
Sirahe panggah tumungkul, babar pisan ora wani nglirik utawa
nyawang barang kang gumandhul. Bakda iku gegancangan
mbalik, metu saka senthong saperlu nerusake gaweyane ing
pawon. Kepiye wae kok ya durung wani nyawang cumplung.”
(Sirah, 149)

’Pintu kamar dibuka, Joyo Dengkek lalu duduk bersila
menghadap kepala yang dibungkus kain mori putih yang
tergantung diikatkan kepada kayu. Senik mengikuti sambil
membawa anglo yang berisi arang yang selanjutnya diletakkan
di depan suaminya. Kepalanya menunduk, sama sekali ia tidak
berani melirik atau melihat barang yang tergantung tersebut.
Setelah itu ia cepat-cepat berbalik dan keluar dari kamar dan
meneruskan pekerjaan yang ada di dapur. Bagaimana pun juga
ia belum berani memandang kepala tersebut.’
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Mengambil dan memakai orang yang sudah meninggal memanglah sangat

menakutkan. Begitu juga dengan Joyo Dengkek, ketakutan Joyo Dengkek dapat

terlihat dalam kutipan di atas. Joyo Dengkek tidak berani memandang tiga kepala

yang diletakkan dikamarnya. Tiga kepala itu adalah syarat dari Mbah Kenci agar

Joyo Dengkek dapat terpilih menjadi lurah Jati Dhoyong. Tiga kepala itu diambil

dari kuburan masing-masing dan dipakai ketiga dibutuhkan oleh Joyo Dengkek.

Setiap hari kepala tersebut harus diberi dupa yang telah dibakar. Saat hari pertama

Joyo Dengkek masih ketakutan untuk memberikan dupa kepada kepala-kepala

tersebut.

”Jroning nggayuh kamukten direwangi kadhungsangan tekan
Gunung Srumbung lan nggawa cumplung barang.” (Sirah,
154)

’Demi memperoleh kebahagiaan ia rela sampai ke Gunung
Srumbung dan membawa kepala.’

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Joyo Dengkek menghalalkan segala

cara dalam memenuhi semua keinginannnya atas saran dari istrinya untuk pergi ke

dukun akhirnya ia rela meminta pertolongan kepada seorang dukun, yaitu Mbah

Kenci yang ada di Gunung Srumbung walaupun itu adalah cara yang musrik dan

menyesatkan. Namun Joyo Dengkek tidak menghiraukan semua itu. Joyo

Dengkek rela melakukan apa saja yang melanggar dari norma-norma sosial demi

untuk mengangkat derajat keluarganya dan untuk mengubah kehidupan ia dan

keluarganya yang dari dulu tidak pernah berubah.

”Malah aku mung rumangsa kesindir lho, Mbokne.”
“Kesindir piye?”
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“Sesorahane Pak Kanwil mau ngalembana kepinteranku,
malah tulisanku ki kaya tulisane insinyur. Iki jenenge nyindir
ta?” (Sirah, 159)

’Malah saya merasa tersindir lho, Bu.”
“Tersindir bagaimana?”
“Memang sebenarnya Pak Kanwil tadi menyanjung kepandaian
saya, dan juga tulisan saya ini seperti tulisannya insinyur. Ini
namanya menyindir kan?’

Joyo Dengkek memang orang yang bodoh dan tidak mempunyai

kemampuan apa-apa, namun dibalik semua sifatnya tersebut ia juga manusia biasa

yang mudah tersinggung. Bagaimana orang-orang tidak menyinggungnya, ia

menjadi pintar dan berwibawa seketika. Ketika mengikuti ujian persamaan SMP

ia menjadi juara pertama. Ia mengerjakan semua soal-soal yang ada dalam ujian

persamaan dalam waktu lima menit, dan anehnya lagi semua benar dan tidak ada

yang salah sedikitpun hal ini bisa terjadi dalam Joyo Dengkek, karena ia memakai

kepalanya orang yang sudah meninggal yaitu Insinyur Prawono. Semasa masih

hidup Ir. Prawono adalah orang yang sangat padai, ia juga pandai memaparkan

program-program yang akan dilaksanakan di daerah-daerah.

“O, Mbah Kenci ta?”
“Sokur nek isih kelingan. Bojomu arep tak jak saiki.”
“Aja waton bisa ngucap. Kowe wong tuwa. Aku wis krungu
sakabehing pangucapmu ing ngarepe Senik, bojoku. Kok dadi
lancing he?”
“Kowe rak janji …”
“He, aku mbiyen pancen njaluk tulung kowe amrih bisaa dadi
lurah. Ning aku rak menehi opah karo kowe ta?”
“Opah apa?” Mbah kenci katon kaget.
“Ha ya opah dhuwit. Pa godhong?” Joyo Dengkek sengak
“Wis, wis. Dadi pokoke kowe ki cidra janji ngono ta?”
“Ngati-ati kowe omong. Aku ki pejabat. Yen kowe mitenah
ateges bisa jeblosake neng kunjara. Ngerti?”(Sirah, 253)
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’O, Mbah Kenci ya?
“Syukur jika masih ingat. Istrimu akan saya ajak sekarang.”
“Jangan asal bicara. Kamu orang tua. Saya sudah mendengar
semua ucapanmu di depan Senik, istriku. Kok jadi berani ya?”
“Kamu kan janji…”
“Saya dulu memang minta pertolongan kepada kamu agar saya
bisa menjadi lurah. Tapi saya sudah memberi kamu imbalan
kan?”
“Imbalan apa?” Mbah Kenci terlihat terkejut.
“Ya upah uang. Apa daun?” Joyo Dengkek sengak.
“Sudah, sudah. Jadi intinya kamu ingkar janji kan?”
“Hati-hati kamu bicara. Saya ini pejabat. Jika kamu memfitnah
saya bisa memasukkan kamu ke dalam penjara. Paham?’

Kutipan di atas disebutkan bahwa kelak jika Joyo Dengkek diterima

menjadi lurah, ia akan memberikan istrinya pada saat bulan purnama kepada

Mbah Kenci untuk menemani Mbah Kenci tidur. Saat bulan purnama tiba, Mbah

Kenci datang ke rumah Joyo Dengkek untuk meminta janji kepada Joyo Dengkek.

Namun nyatanya setelah Joyo Dengkek menjadi lurah ia ingkar janji. Joyo

Dengkek tidak rela memberikan istrinya untuk menemani Mbah Kenci tidur. Joyo

Dengkek telah ingkar janji kepada Mbah Kenci, akhirnya Mbah Kenci murka,

Mbah Kenci marah dan Mbah Kenci membuka semua rahasia Joyo Dengkek

kepada semua warga bahwa Joyo Dengkek telah mengambil tiga kepala orang

pintar yang telah meninggal. Setelah Mbah Kenci membuka rahasia Joyo

Dengkek kepada warga. Akhirnya warga marah. Warga menuntut Joyo Dengkek

agar mengembalikan tiga kepala orang yang telah meninggal tersebut. Namun

nasib telah menjadi bubur, semua keputusan tidak bisa dirubah lagi. Warga telah

memilih Joyo Dengkek dan Joyo Dengkek harus dilantik di depan bapak Bupati.

Semuanya ini terkuak ketika Joyo Dengkek tidak memenuhi janjinya kepada

Mbah Kenci padahal ia sudah dibantu oleh Mbah Kenci untuk menjadi lurah.
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Berdasarkan uraian di atas teknik pelukisan tokoh Joyo Dengkek dilakukan

dengan teknik dramatik artinya tokoh menunjukkan kediriannya melalui berbagai

aktivitas yang dilakukannya secara verbal maupun nonverbal.

4.3 Klasifikasi Emosi Tokoh Joyo Dengkek

Kegembiraan, kemarahan, ketakutan, dan kesedihan kerap kali dianggap

sebagai emosi yang paling mendasar. Selain itu, kebencian berhubungan erat

dengan perasaan marah, cemburu, dan iri hati. Perasaan bersalah dan menyesal

juga termasuk ke dalam klasifikasi emosi. Klasifikasi yang ddialami Joyo

Dengkek adalah sebagai berikut.

4.3.1 Rasa bersalah

Rasa bersalah yang pertama pada Joyo Dengkek adalah ketika istrinya

mengusulkan supaya ia mau meminta bantuan kepada dukun agar keinginannya

menjadi lurah dapat terwujud. Istrinya marah ketika Joyo Dengkek menolak

keinginannya agar mau meminta bantuan kepada Mbah Kenci dalam mencalonkan

lurah tersebut supaya berhasil. Istrinya ingin sekali kehidupan keluarganya bisa

berubah menjadi lebih baik lagi dengan menjadi lurah. Lalu, Joyo Dengkek

menjadi merasa bersalah kepada anak istrinya karena selama ini ia belum bisa

membahagiakannya mereka semua. Akhirnya ia mau mengikuti kemauan istrinya

tersebut untuk meminta bantuan kepada Mbah Kenci. Hal ini dapat dicermati

dalam kutipan sebagai berikut.

“Dadakan … srengkot! Bojone nglungani, kebeneran anake
ragil rewel. Pikirane Joyo Dengkek dadi kuwur lan buteg.
Durung tau sisihane tumindak kaya ngene, anane mung nrima
ing pandum; pira wae dhuwit sing diwenehake ditampa kanthi
senenging ati lan ngucap sukur. Lha kok saiki salin srengat.
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Apa marga ngadepi urip sing saya abot. Bisa uga, jer dadi
wong wedok mesthine kangelan anggone ngecakake dhuwit
sing ora sepiraa. Nanging yen olehe dalan urip dalan kepenak
ndadak neng omahe Mbah Dhukun Kenci? Atine brontak.
Kepriye wae nganti tuwa ngene iki durung tau neng dhukun.
Wusana tuwuh perang dredeg ing atine Joyo Dengkek,
antarane mlaku ing ril bebener lan cara merdhukun. Sawise
digelar lan digulung, sawise ditimbang-timbang kanthi
mateng, Joyo Dengkek mutusake nedya nayogyani iguhe
bojone. Kepriyea kae anggone nungsang njempalik ngene iki
kanggo nglabuhi anak bojo. Yen pancen kanthi merdhukun
bisa kasil sing digayuh lan njalari urip mulya, yagene ora.
Joyo Dengkek unjal ambegan landhung. Bojone sing ketungkul
nggendhong anake dicedhaki. Ana rasa trenyuh, dene seprana-
seprene durung bisa gawe kepenak brayat.” (Sirah, 72-73)

‘Mendadak ... terkejut! Istrinya meninggalkannya, kebetulan
anaknya yang paling kecil nangis. Pikiran Joyo Dengkek
menjadi gelisah dan bingung. Belum pernah istrinya
bertingkah seperti ini, paling hanya menerimanya sebagai
anugerah; berapapun uang yang diberikan diterima dengan
senang hati dan mengucapkan syukur. Namun sekarang ia
berbeda. Apa karena menghadapi kehidupan yang semakin
berat. Bisa juga, jika menjadi seorang wanita pastinya sulit
memilah-milah uang yang tidak seberapa. Namun apa jalan
untuk bisa hidup lebih baik harus ke rumah Mbah Dukun
Kenci? Hatinya memberontak. Bagaimanapun sampai tua
seperti ini belum pernah ke dukun.
Akhirnya timbul perang dalam hatinya Joyo Dengkek, antara
berjalan ke jalan yang benar dan cara berdukun. Setelah dibuka
dan ditutup, setelah ditimbang-timbang dengan matang, Joyo
Dengkek memutuskan untuk menyetujui saran dari istrinya
tersebut. Bagaimanapun itu ia kembalikan untuk anak istrinya.
Jika memang dengan berdukun keinginannya dapat terwujud
dan dapat hidup bahagia, kenapa tidak. Joyo Dengkek menarik
napas panjang. Istrinya yang terlihat menggendong anaknya
tersebut didekati. Ada rasa iba, karena selama ini belum bisa
membuat bahagia mereka.’

Konsep rasa bersalah yang kedua adalah ketika Joyo Dengkek menemui

Mbah Kenci. Mbah Kenci marah ketika Joyo Dengkek memotong pembicaraan

Embah saat membacakan syarat-syarat yang harus dilakukan oleh Joyo Dengkek.
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Joyo Dengkek merasa bersalah karena telah membuat Mbah Kenci marah.

Kemudian ia langsung meminta maaf kepada Embah sambil menangis. Hal itu

dapat disimak dalam kutipan berikut ini.

“Cukup! Aku ora perlu ocehanmu. Wektuku wis entek kanggo
kowe. Yen kurang ajar metu saka omah iki. Aku arep semedi!”
Dadakan Mbah Kenci muntab kanepsone. Wusana nedya
menyat lan ninggal Joyo Dengkek. Sing kecipuhan mesthi wae
Klaras. Dheweke ora ngira yen Joyo Dengkek nyuwara atos
karo nesu. Lumrah yen dadi dukane bendarane. Mula dheweke
gegancangan aweh sasmita amrih Joyo Dengkek nyuwun
ngapura. Tujune tanggap. Joyo Dengkek dhewe kaget marang
wangsulane sing kaya ngono. Dheweke temen-temen ora
sengaja, wong ya emosi dadakan. Mula bareng Mbah Kenci
nedya jengkar karo sajak duka, tuwuh rasa getun. Wusana
dheweke menyat, sikile Mbah Kenci diruket. Brol …! Tangise
Joyo Dengkek pecah. Mbah Kenci dadi luluh lan Joyo
Dengkek didhawuhi dadi lungguh.” (Sirah, 112)

‘Cukup! Saya tidak perlu ocehan kamu. Waktu sudah habis
untuk kamu. Jika kamu kurang ajar keluar dari rumah ini. Saya
mau bertapa!”
Mendadak Joyo Dengkek mulai emosi. Akhirnya ia segera
pergi dan meninggalkan Joyo Dengkek. Yang pasti yang
paling kebingungan adalah Klaras. Ia tidak mengira berbicara
kolot dan marah. Wajar Jika yang menjadi pengikutnya sedih.
Oleh karena itu, ia segera menyuruh supaya Joyo Dengkek
minta maaf. Yang dituju tanggap. Joyo Dengkek sendiri
terkejut dengan jawaban yang seperti itu. Ia betul-betul tidak
sengaja, orang emosi dadakan. Oleh karena itu setelah Mbah
Kenci pergi dengan perasaan kecewa, muncul rasa bingung.
Akhirnya ia pergi, kakinya Mbah Kenci dipegang. Brol …!
Joyo Dengkek langsung menangis. Mbah Kenci menjadi
menjadi iba dan Joyo Dengkek disuruh kembali duduk.’

4.3.2 Rasa Malu

Joyo Dengkek merasa malu karena ia bisa masuk tiga besar dalam

pencalonan lurah di desanya itu karena berkat kepala-kepala dari orang-orang

yang telah mati itu yang diperintahkan oleh Mbah Kenci. Ia merasa tidak akan
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mampu kelak jika kepala-kepala itu dikembalikan ke asalnya lagi. Hal itu dapat

disimak dalam kutipan di bawah ini.

“Wah hebat, Kang. Sakjangkah maneh dadi lurah.”
“Hebat apa. Kadhang aku isin je, awit iki mau ha rak marga
sirah-sirah lan iguhe Mbah Kenci ta?”
“Aja nglokro, Kang. Sedhela maneh awake dhewe mulya, njur
cumplung-cumplung kae dibalekke ning kuburane.”
“Lha nek tanpa sirah kae, dadi lurah bisa apa?”

‘Wah hebat, Mas. Selangkah lagi jadi lurah.”
“Hebat apa. Kadang aku malu, ini semua kan berkat kepala-
kepala yang disyaratkan oleh Mbah Kenci?”
“Jangan begitu, Mas. Sebentar lagi kita akan bahagia, setelah
itu kepala-kepala tersebut dikembalikan ke kuburannya.”
“Jika tanpa kepala tersebut, jadi lurah bisa apa?’

4.3.3 Kesedihan

Joyo Dengkek merasa sedih melihat istrinya marah-marah kepadanya

karena istrinya sudah bosan hidup sengsara seperti itu. ia merasa sedih karena

selama ini belum bisa membahagiakan anak istrinya. Hal ini dapat dicermati

dalam kutipan berikut ini.

Wusana tuwuh perang dredeg ing atine Joyo Dengkek,
antarane mlaku ing ril bebener lan cara merdhukun. Sawise
digelar lan digulung, sawise ditimbang-timbang kanthi
mateng, Joyo Dengkek mutusake nedya nayogyani iguhe
bojone. Kepriyea kae anggone nungsang njempalik ngene iki
kanggo nglabuhi anak bojo. Yen pancen kanthi merdhukun
bisa kasil sing digayuh lan njalari urip mulya, yagene ora.
Joyo Dengkek unjal ambegan landhung. Bojone sing ketungkul
nggendhong anake dicedhaki. Ana rasa trenyuh, dene seprana-
seprene durung bisa gawe kepenak brayat.” (Sirah, 72-73)

‘Akhirnya timbul perang dalam hatinya Joyo Dengkek, antara
berjalan ke jalan yang benar dan cara berdukun. Setelah dibuka
dan ditutup, setelah ditimbang-timbang dengan matang, Joyo
Dengkek memutuskan untuk menyetujui saran dari istrinya
tersebut. Bagaimanapun itu ia kembalikan untuk anak istrinya.
Jika memang dengan berdukun keinginannya dapat terwujud
dan dapat hidup bahagia, kenapa tidak. Joyo Dengkek menarik
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napas panjang. Istrinya yang terlihat menggendong anaknya
tersebut didekati. Ada rasa iba, karena selama ini belum bisa
membuat bahagia mereka.’

4.3.4 Kebencian

Kebencian yang pertama pada Joyo Dengkek terjadi karena istrinya

memaksa ia agar mau meminta bantuan kepada Mbah Kenci agar keinginan

menjadi lurahnya dapat terwujud. Ia tidak setuju dengan usulan dari istrinya

tersebut karena menurut ia, istrinya sudah melanggar tata kehidupan yang ia

jadikan pedoman hidupnya selama ini. Hal ini dapat disimak dalam kutipan di

bawah ini.

“Mbokne …, aku pancen sruwa-sruwi sarwa kekurangan.
Tegese, kurang rupa, kurang bandha, dalah kurang
kepinteran. Ning aku emoh, nek dikon maen dhukun-dhukunan.
Kuwi jenenge ora beres. Gelem ngene ora gelem ya uwis.
Pokoke aku arep mlaku kanthi jejeg apa anane. Prekara gagal
ya uwis, ning kanthi apa anane.” (Sirah, 71)

‘Bu …, saya memang serba kekurangan. Seperti kurang
tampan, kurang harta, bahkan juga kurang pandai. Tapi saya
tidak mau, jika disuruh main dukun-dukunan. Itu namanya
tidak beres. Mau tidak mau ya sudah. Pokoknya saya akan
berjalan lurus apa adanya. Masalah gagal ya sudah, tapi
dengan apa adanya.’

Kebencian yang kedua pada diri Joyo Dengkek terjadi ketika Mbah Kenci

datang ke rumahnya untuk menagih janjinya yang dulu, yaitu mengijinkan istrinya

untuk menemani Mbah Kenci tidur pada tanggal lima belas Jawa setelah dirinya

terpilih menjadi lurah. Namun ia menyangkal dirinya pernah berjanji seperti itu

kepada Mbah Kenci lalu ia pun mengusir Mbah Kenci dari rumahnya sambil

memaki-makinya. Hal itu dapat dicermati dalam kutipan berikut ini.

“O, Mbah Kenci ta?”
“Sokur nek isih kelingan. Bojomu arep tak jak saiki.”
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“Aja waton bisa ngucap. Kowe wong tuwa. Aku wes krungu
sakabehing pangucapmu ing ngarepe Senik, bojoku. Kok dadi
lancang he?”
“Kowe rak janji …”
“He, aku mbiyen pancen njaluk tulung kowe amrih bisaa dadi
lurah. Ning aku rak menehi opah karo kowe ta?”
“Opah apa?” Mbah Kenci katon kaget.
“Ha ya opah dhuwit. Apa godhong?” Joyo Dengkek sengak.
“Wis-wis. Dadi pokoke kowe ki cidra janji ngono ta?”
“Ngati-ngati kowe ngomong. Aku ki pejabat. Yen kowe
mitenah ateges bisa tak jebloske neng kunjara. Ngerti?”
(Sirah, 252-253)

‘O, Mbah Kenci ya?”
“Syukur jika masih ingat. Istrimu mau saya ajak sekarang.”
“Jangan asal bicara. Kamu orang tua. Saya sudah dengar
semua ucapan kamu di depan Senik, istriku. Kok jadi berani
ya?”
“Kamu kan janji …”
“He, saya dulu memang minta tolong agar saya bisa jadi lurah.
Tapi kan saya sudah ngasih kamu upah kan?”
“Upah apa?” Mbah Kenci terlihat kaget.
“Ya upah uanglah. Masa daun?” Joyo Dengkek ngelunjak.
“Sudah, sudah. Jadi intinya kamu ingkar janji begitu kan?
“Hati-hati jangan asal bicara. Saya ini pejabat. Jika kamu
memfitnah itu berarti saya bisa masukkan kamu ke penjara.
Paham?’

4.3.5 Cinta

Rasa cinta Joyo Dengkek terhadap anak istrinya tampak ketika ia sampai

di kaki Gunung Srumbung. Ia melihat keadaan jalan yang nanti akan dilaluinya

ketika akan ke rumah Mbah Kenci. Jalan tersebut sangatlah mengerikan. Namun

itu semua rela ia lakukan demi anak istrinya supaya dapat hidup lebih baik dari

yang sekarang ini. Hal ini dapat dicermati dalam kutipan di bawah ini.

Sawise mbalekke helm lan mbayar ongkos Joyo Dengkek wiwit
mecaki sikile Gunung Srumbung. Salaras karo iguhe tukang
ojeg, dheweke tuku wedang lan panganan minangka sangu
neng dalan. Mripate nyawang mendhuwur, ngawasake dalan
sing pancen katon. Yen ora ngelingi kanggo kamulyane anak
bojo ing tembe mburi, rasane jan wegah tenan ngleksanani.
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Ning kepiye maneh. Dheweke wis wiwit mbukak, suthik yen
nganti mundur maneh sanajan mung sajangkah. Prekara bali
nglenthung tanpa asil ora dadi ngapa, nanging wis setiyar.
Beda karo yen durung apa-apa wis nglokro.” (Sirah, 93)

’Setelah mengembalikan helm dan membayar ongkos Joyo
Dengkek mulai menginjakkan kakinya di Gunung Srumbung.
Seperti yang disarankan tukang ojeg tadi, ia membeli minuman
dan makanan untuk bekal dijalan. Jika tidak mengingat untuk
membahagiakan anak istrinya di hari esok, rasanya ia tidak
mau melaksanakan semua ini. Tapi bagaimana lagi. Ia sudah
memulainya, pantang untuk melangkah mundur walaupun
hanya satu langkah. Masalah pulang tidak membawa hasil
tidak apa-apa, yang penting ia sudah berusaha. Beda jika
belum apa-apa sudah menyerah.’

4.4 Struktur Psikologis dan Deskripsi Kepribadian Tokoh Joyo Dengkek

Joyo Dengkek adalah seseorang yang sabar dan tidak pernah berkecil hati

walaupun seringkali dihina orang karena di pundaknya terdapat gundukan daging

yang disebabkan karena dulu ia jatuh saat membantu ayahnya mengangkat beras.

Selain itu, Joyo Dengkek dianggap sebagai orang bawahan karena pekerjaannya

serabutan seperti tukang menimba air, buruh tani, membetulkan genteng yang

bocor, dan pekerjaan kasar lainnya. Apapun pekerjaannya, asalkan itu halal pasti

ia mau melakukannya. Sedangkan istrinya bekerja sebagai tukang cuci di rumah

tetangganya yang upahnya tidak seberapa. Namun hal itu tidak lantas membuat

Joyo Dengkek mengeluh atas keadaannya yang serba kekurangan itu. Akan tetapi

sebaliknya, Joyo Dengkek berusaha agar kehidupannya bisa menjadi lebih baik

dari yang sekarang. Kemudian ia mencalonkan diri sebagai lurah atas usulan dari

tetangganya, yaitu Pak Dhukuh dan Pak Sudirman. Untuk mengetahui kepribadian

dan kejiwaan dari Joyo Dengkek, penulis menguraikan perilaku-perilaku Joyo

Dengkek dengan menggunakan teori psikologi kepribadian Freud.
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4.4.1 Das Es (the id)

Id atau Es merupakan realita psikis yang sebenar-benarnya dan berisikan

tentang hal-hal yang dibawa sejak lahir termasuk insting-insting. Id adalah wadah

dari jiwa seseorang yang berisi dorongan primitif. Dorongan-dorongan primitif

tersebut menghendaki untuk segera dipenuhi. Apabila dorongan primitif itu tidak

dipenuhi dengan segera maka akan menimbulkan ketidakpuasan dan akan merasa

sedih serta kecewa.

Dorongan primitif yang pertama adalah keinginan Joyo Dengkek untuk

melaksanakan amanat yang diberikan Pak Dhukuh dan Pak Sudirman agar dirinya

mencalonkan diri sebagai lurah. Ia tidak ingin mengecewakan tetangganya itu

yang telah berbaik hati peduli dengan keadaannya. Itu menandakan bahwa ia

mempunyai sikap yang dapat dipercaya dalam melaksanakan amanat yang telah

diberikan oleh orang lain kepadanya. Dorongan primitif itu dapat dilihat dalam

kutipan sebagai berikut.

“Nek panemumu aku kudu piye?”
“Aku genti takon. Kowe mantep ora olehe njago?”
“Sakawit aku mantep. Saka pamawasku kanggo nduduhke
marang Pak Dhukuh sakloron yen aku bisa dipercaya lan bisa
setiyar. Ning bareng krungu kandhamu sing ketemu nalar,
dadine njur ngendhelong. Paling-paling ndhaptar thok. Bakda
kuwi gugur ing ujian sepisanan. Ning lumayan, bisa duwe
ijazah SMP.” (Sirah, 70)

‘Jika menurutmu saya harus bagaimana?”
“Saya tanya balik. Kamu mantab tidak dicalonkan?”
“Dari awal saya mantab. Ini untuk membuktikan dengan Pak
Dhukuh jika saya dapat dipercaya dan dapat berusaha. Namun
setelah saya mendengar pembicaraan kamu yang masuk akal,
akhirnya saya ragu. Paling-paling hanya mendaftar. Setelah itu
gagal di ujian pertamanya. Tapi lumayan, bisa memperoleh
ijazah SMP.’
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Dorongan primitif yang selanjutnya adalah Joyo Dengkek ingin memegang

teguh prinsip hidupnya untuk tidak meminta bantuan ke dukun agar perjalanannya

dalam mencalonkan lurah itu dapat berjalan mulus. Hal ini berarti ia mempunyai

sifat yang taat kepada agama karena orang yang taat beragama itu hanya meminta

bantuan kepada Tuhan tidak kepada paranormal. Ia menolak keinginan istrinya

untuk meminta bantuan kepada Mbah Kenci agar keinginannya untuk menjadi

lurah dapat terwujud karena ia merasa bahwa istrinya telah melanggar ketentuan

hidupnya. Dorongan primitif tersebut dapat kita cermati melalui kutipan berikut.

“Mbokne …, aku pancen sruwa-sruwi sarwa kekurangan.
Tegese, kurang rupa, kurang bandha, dalah kurang
kepinteran. Ning aku emoh, nek dikon maen dhukun-dhukunan.
Kuwi jenenge ora beres. Gelem ngene ora gelem ya uwis.
Pokoke aku arep mlaku kanthi jejeg apa anane. Prekara gagal
ya uwis, ning kanthi apa anane.” (Sirah, 71)

‘Bu …, saya memang serba kekurangan. Seperti kurang
tampan, kurang harta, bahkan juga kurang pandai. Tapi saya
tidak mau, Jika disuruh main dukun-dukunan. Itu namanya
tidak beres. Mau tidak mau ya sudah. Pokoknya saya akan
berjalan lurus apa adanya. Masalah gagal ya sudah, tapi
dengan apa adanya.’

Dorongan primitif yang ketiga adalah keinginannya agar secepatnya ia

bisa sampai ke Gunung Srumbung walaupun merasa tampak sedikit kesal karena

ternyata bis yang ia naiki itu penuh sesak tidak seperti yang dikatakan kernet bis

itu sebelumnya yang katanya masih ada tempat duduk. Hal itu menunjukkan

bahwa ia tidak senang jika dibohongi. Dengan terpaksa ia harus rela berdesak-

desakkan dengan penumpang bis itu lainnya. Namun ia juga khawatir bis yang di

belakangnya masih lama dan jauh seperti yang dikatakan oleh kernet bis nya
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sehingga ia bisa kemalaman di jalan. Dorongan primitif yang ketiga itu dapat kita

simak dalam kutipan sebagai berikut.

Bis mandheg, keneke anjlog mudhun karo takon, “Neng endi,
Kang?”
“Gunung Srumbung.”
“Ayo munggah. Bis sing mburi isih adoh banget.”
“Jare kothong, gene ki kebak.”
“Nek uyel-uyelan wegah.”
“Tuku mobil dhewe wae Kang, luwih kepenak. Tariiik …!”
(Sirah, 82)

‘Bis berhenti, kernetnya lompat turun sambil bertanya,
“Kemana, Mas?”
“Gunung Srumbung”.
“Ayo naik. Bis yang belakang masih lama sekali.”
”Katanya kosong, ini kok penuh.”
“Jika penuh sesak tidak mau.”
“Beli mobil sendiri saja Mas lebih enak. Jalan …!’

Dorongan primitif keempat adalah keingintahuan Joyo Dengkek untuk

mengetahui apakah semua orang yang datang ke Mbah Kenci pasti berhasil atau

terwujud apa yang mereka inginkan dengan menanyakan penjual di warung

tempat ia makan dan berisitirahat. Itu menunjukkan bahwa ia memiliki sikap yang

tidak mudah percaya dengan hal-hal yang ghaib untuk itu ia mencari informasi

yang lebih jelas lagi untuk memastikan kebenaran mengenai kesaktian Mbah

Kenci kepada orang lain. Hal ini dapat dicermati dalam kutipan berikut ini.

“Ajeng sowan Mbah Kenci ta?”
“Enggih. Kabare mumpuni. Napa leres?”
“Nek persise kula boten ngerti, ning pancen kathah tiyang-
tiyang saking tebih sing dha mrika. Malah sing sugih nggih
akeh lho, wong dha nganggo mobile dhewe barang.”
“Matur nuwun katranganipun.” (Sirah, 88)

‘Mau pergi ke Mbah Kenci ya?”
“Iya. Kabarnya sakti? Apa benar?”
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“Jika persisnya saya tidak tahu, tapi memang banyak orang
dari jauh yang datang ke sana. Bahkan yang kaya juga banyak
lho, orang mereka bawa mobilnya sendiri.”
“Terima kasih keterangannya.’

Dorongan primitif yang kelima adalah keinginan Joyo Dengkek untuk

bertemu Mbah Kenci karena itu ingin menumpang istirahat di rumah Klaras (abdi

dalem Mbah Kenci) sembari menunggu Mbah Kenci pulang karena ia tidak ingin

perjalanannya itu sia-sia karena tidak bertemu dengan Mbah Kenci. Hal itu

menandakan bahwa ia mempunyai tekad yang sangat kuat untuk bertemu dengan

Mbah Kenci malam itu juga agar kepergiannya itu tidak sia-sia. Selain itu,

kebetulan rumah Klaras dekat dengan rumah Mbah Kenci. Dorongan primitif

yang kelima tersebut dapat kita cermati melalui kutipan berikut.

“Anu, mbok kula nyuwun pitulunganipun.”
“Kersanipun?”
“Kula tak nunut lerem sekedhap ing dhalemipun Ki sanak
ngantos sakonduripun Mbah Kenci. Yen sampun saged sowan
lajeng nyuwun pamit, dados anggen kula mriki boten muspra.”
(Sirah, 98-99)

‘Itu, saya minta tolong.”
“Apa?”
“Saya ikut istirahat sebentar di rumah Ki sanak sampai Mbah
Kenci pulang. Jika bisa ketemu saya langsung pulang, jadi
saya ke sini tidak sia-sia.’

Dorongan primitif yang keenam adalah Joyo Dengkek ingin memastikan

lagi apakah semua orang yang datang ke Mbah Kenci semua keinginannya dapat

terwujud atau ada yang gagal dengan menanyakannya kepada Klaras. Hal itu

menunjukkan bahwa sekali lagi bahwa ia mempunyai sikap yang tidak mudah
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percaya dengan hal-hal yang berbau mistik. Dorongan primitif itu dapat dicermati

melalui kutipan berikut ini.

“Saderengipun kula caos wangsulan, malah badhe nyuwun
pirsa rumiyin.”
“Menapa?”
“Kathah ingkang sami sowan Embah?”
“Kathah lan werni-werni panyuwunan ingkang
dipunaturaken.”
“Racak-racak sami kasil?”
“Wah, yen bab kasil botenipun kula boten ngertos, jer namung
jejering abdi. Namung ingkang saged kangge titikan, mila
wonten sawetawis tiyang sami wangsul mriki kanthi ngasta
sembulih kagem Embah minangka atur panuwun.”
“Emm, ngaten ta.” (Sirah, 102)

‘Sebelum saya jawab pertanyaannya, saya mau tanya.”
“Tanya apa?”
“Banyak yang ke rumah Mbah?”
“Banyak dan macam-macam permintaan yang diinginkan.”
“Semuanya pada berhasil?”
“Wah, jika masalah berhasil atau tidak saya tidak tahu, saya
hanya pengikutnya. Namun yang bisa menjadi patokan, ada
orang yang kembali membawa sesuatu sebagai ucapan terima
kasih kepada Embah.”
“Emm, begitu ya.’

Dorongan primitif yang ketujuh adalah Joyo Dengkek ingin tahu apakah

ada harapan hidupnya dapat berubah menjadi lebih baik lagi dengan

menanyakannya kepada Mbah Kenci. Hal itu menunjukkan bahwa Joyo Dengkek

mempunyai sikap ingin tahu tentang kehidupan kelaknya apakah ia akan berubah

menjadi lebih baik lagi atau masih tetap sengsara seperti sekarang ini. Dorongan

primitif itu dapat terlihat dalam kutipan berikut ini.

“Uripmu seprana-seprene tansah rekasa lan sengsara. Gilo
delengen garis ngisor iki, jejeg terus tanpa munggah, kepara
malah mudhun, mertandhani turunmu uga isih kudu rekasa.”
“Yen mekaten ateges jugar anggen kula gadhah gegayuhan?”
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“Emm, coba takurute dhisik. Sadurunge garis iki medhun
pancen ana sing nglaler munggah. Emane pedhot, ora
nyambung karo sing jejeg iki. Dadi kudu disetiyarke supaya
bisa sambung munggah.”
“Yen mekaten wonten pengajeng-ajeng?”
“Ana, sanajan cilik, rumpil, tur ya rekasa.” (Sirah, 110-111)

‘Kehidupanmu, selama ini hanya sengsara. Ini lho lihat garis
bawah ini, tegak terus tanpa naik, bahkan malah turun,
pertanda bahwa turunmu juga masih harus sengsara.”
“Jika begitu berarti jika saya mempunyai keinginan akan
gagal?”
“Emm, coba saya urutkan dulu. Sebelum garis ini turun
memang ada yang sedikit naik. Memang putus, tidak
menyambung dengan yang tegak ini. Jadi harus diusahakan
agar dapat menyambung naik.”
“Jika begitu ada harapan?”
“Ada, walaupun kecil, rumpil, bahkan sulit.’

Berdasarkan uraian id yang dialami Joyo Dengkek, dapat disimpulkan

bahwa Joyo Dengkek adalah seseorang yang sangat ulet dalam bekerja dan

berusaha dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan Pak Dhukuh dan Pak

Sudirman kepadanya agar ia mau mencalonkan diri menjadi lurah. Selain itu, ia

juga orangnya lugu dan taat beribadah. Walaupun hidupnya serba kekurangan, ia

tidak pernah mengeluh bahkan memakai jalan pintas supaya hidupnya dapat

berubah menjadi lebih baik dengan bantuan dukun agar ia dapat terpilih menjadi

lurah. Namun karena ia sayang kepada istrinya, akhirnya ia mengikuti kemauan

istrinya untuk meminta bantuan kepada Mbah Kenci supaya keinginannya

menjadi lurah dapat terwujud.

4.4.2 Das Ich (the ego)

Peranan Das Ich timbul demi kepentingan kemajuan Das Es, bukan untuk

merintanginya. Sebagai individu, manusia mempunyai kebutuhan dan apabila



77

kebutuhan itu disebabkan oleh adanya hubungan dengan dunia luar, maka

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan adalah harus

menyesuaikan dengan dunia luar atau kenyataan. Das Ich berperan utama sebagai

perantara antara kebutuhan instinktif dengan keadaan lingkungan.

Kenyataan yang pertama adalah Joyo Dengkek menolak saran dari istrinya

untuk meminta bantuan kepada bantuan kepada Embah supaya dalam pencalonan

lurahnya itu dapat berjalan dengan mulus. Akibat dari kenyataan tersebut, istrinya

merasa kecewa terhadapnya. Hal itu menandakan ia memiliki prinsip hidup yang

kuat yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain bahkan juga istrinya.

Kenyataan tersebut terlihat dalam kutipan sebagai berikut.

“Mbokne …, aku pancen sruwa-sruwi sarwa kekurangan.
Tegese, kurang rupa, kurang bandha, dalah kurang
kepinteran. Ning aku emoh, nek dikon maen dhukun-dhukunan.
Kuwi jenenge ora beres. Gelem ngene ora gelem ya uwis.
Pokoke aku arep mlaku kanthi jejeg apa anane. Prekara gagal
ya uwis, ning kanthi apa anane.”
“Manungsa ki diwajibke setiyar, Kang.”
“Aku ngerti, ning ora kok kanthi merdhukun.”
“Apa salahe?”
“Karepmu?”
“Coba, cara ngono kuwi wis lumrah. Malah meh kabeh sing
nyalon lurah dha merdhukun, wong ora ana undang-undang
kang nglarang. Wis ta, sapa ngerti srana dalan mau
sakabehing gegayuhan bisa kasembadan.”
“Nek aku emoh?”
“Kuwi hakmu. Ning aku kuciwa dene kowe emoh setiyar.”
“Setiyar ya setiyar, nek kanthi ngono luwih becik ora.”
“Blaka wae. Aku ki wis jeleh urip mlarat. Saiki mangan sesuk
embuh, sesuk mangan sukemben embuh. Saben dinane kok
gumantung kawelasane wong liya. Suwe-suwe isin je, Pak.”
“Kok swaramu dadi sengkring ta?”
“Iki apa anane. Saiki bocah-bocah isih cilik durung pati
mangan ragad. Njur nek wis gedhe, apa ya klakon dadi kere
kaya wong tuwane. Ora, Pak. Aku ora lila yen anake dhewe
melu sengsara. Yen iguhku ora toktampa, mung kari
sakkarepmu.”
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“Dadi?”
“Wis pikiren, aku ora urusan!” (Sirah, 71-72)

‘Bu …, saya memang serba kekurangan. Seperti kurang
tampan, kurang harta, bahkan juga kurang pandai. Tapi saya
tidak mau, jika disuruh main dukun-dukunan. Itu namanya
tidak beres. Mau tidak mau ya sudah. Pokoknya saya akan
berjalan lurus apa adanya. Masalah gagal ya sudah, tapi
dengan apa adanya.”
“Manusia itu diwajibkan untuk berusaha, Mas.”
“Saya tahu, tapi tidak dengan memakai dukun.”
“Apa salahnya?”
“Mau kamu?”
“Coba, cara seperti itu wajar. Bahkan hampir semua yang
mencalonkan lurah minta bantuan dukun, orang tidak ada
undang-undang yang melarang. Sudahlah, siapa tahu dengan
jalan seperti itu semua keinginan itu dapat terwujud.”
“Jika saya tidak mau?”
“Itu hakmu. Tapi aku kecewa karena kamu tidak mau
berusaha.”
“Usaha ya usaha, tapi dengan cara seperti itu lebih baik
tidak.”
“Jujur saja. Saya sudah muak hidup miskin. Sekarang makan
besok tidak tahu, besok makan lusa tidak tah. Setiap harinya
kok tergantung belas kasihan dari orang lain. Lama-lama saya
malu, Pak.”
“Kok suara kamu jadi seperti itu?”
“Ini apa adanya. Sekarang anak-anak masih kecil belum
banyak memakan biaya. Kelak Jika sudah besar, apa juga jadi
miskin sama seperti orang tuanya. Tidak, Pak. Saya tidak rela
jika anak kita ikut sengsara. Jika usulku tidak kamu terima,
itu terserahmu.”
“Jadi?”
“Sudah pikirkan, saya tidak urusan!’

Kenyataan yang kedua adalah Joyo Dengkek memohon kepada Klaras

agar dapat bertemu dengan Mbah Kenci malam itu juga sepulang Mbah Kenci

mencari perlengkapan sesaji untuk bersemedi malam harinya. Padahal setiap

tanggal lima belas bulan Jawa, Mbah Kenci tidak mau menerima tamu dari siapa

pun karena beliau harus bersemedi pada malam itu. Hal ini menunjukkan bahwa
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sekali lagi ia memiliki tekad yang kuat untuk bertemu dengan Mbah Kenci malam

itu juga. Kenyataan tersebut dapat kita simak dalam kutipan berikut ini.

“Ki sanak Klaras, kula pasrah bongkokan kaliyan
panjenengan. Kados pundi caranipun amrih kula saged sowan
embah dalu menika ugi. Minangka abdi temtunipun Ki sanak,
kula nyuwun tulung. Bab syaratipun menapa, kula sagahi
sauger kasembadan krenteg kula.”
“Emm, inggih ta Ki sanak. Gandheng Ki sanak Joyo menika
saking tebih lan ketingalipun penting sanget, kula sagah
mitulungi. Menapa malih saweg sepisan menika tindak mriki.”
(Sirah, 100)

‘Ki sanak Klaras, saya pasrah ikut dengan Anda. Bagaimana
caranya agar saya dapat bertemu dengan Embah malam ini
juga. Ki sanak adalah orang yang terdekat beliau, saya minta
tolong. Apapun persyaratannya, akan saya berikan setelah
keinginan saya terwujud.”
“Emm, iya Ki sanak. Karena Ki sanak datang dari jauh dan
kelihatannya sangat penting , saya mau membantu. Apalagi
Anda baru sekali datang ke sini.’

Kenyataan yang ketiga adalah Joyo Dengkek merasa malu karena

sebenarnya yang menjadikan ia lolos menjadi calon lurah sampai tahap tiga besar

itu karena berkat kepala-kepala yang ia ambil dari orang yang telah meninggal

atas bantuan Mbah Kenci. Tanpa itu semua ia tidak akan bisa lolos dan semenjak

ia mencalonkan lurah orang-orang enggan meminta bantuan kepada Joyo

Dengkek lagi karena mereka kesal melihat ia mencalonkan diri sebagai lurah

bahkan sampai bisa lolos ke tahap tiga besar itu. Sedangkan sekarang uang yang

diberikan oleh Pak Kakanwil sebagai haiah karena ia mendapatkan nilai terbaik

dalam uper sudah hampir habis untuk kebutuhan sehari-harinya. Hal ini

menandakan bahwa ia memiliki sikap yang rendah diri. Ia merasa tidak mampu
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berbuat apa-apa ketika kelak dirinya menjadi lurah kepala-kepala yang ia ambil

itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Kenyataan tersebut dilihat dalam kutipan

sebagai berikut.

“Wah hebat, Kang. Sakjangkah maneh dadi lurah.”
“Hebat apa. Kadhang aku isin je, awet iki mau ha rak marga
sirah-sirah lan iguhe Mbah Kenci ta?”
“Aja nglokro, Kang. Sedhela maneh awake dhewe mulya, njur
cumplung-cumplung kae dibalekke neng kuburane.”
“Lha nek tanpa sirah kae, dadi lurah bisa apa?”
“Kok swaramu kaya ngono ta? Getun ya?”
“Embuh ah. Sing cetha, bareng kasil njago lurah wong-wong
banjur emoh kongkonan aku kanthi alasan sungkan. Iki ateges
ora ana dhuwit mlebu, sawetara haiah saka Pak Kakanwil
dithithili terus kanggo urip. Saiki meh entek.” (Sirah, 201-202)

‘Wah hebat, Mas. Selangkah lagi menjadi lurah.”
“Hebat apanya, kadang saya malu ini semua berkat kepala-
kepala dan saran dari Mbah Kenci kan?”
“Jangan melemah, Mas. Sebentar lagi kita akan bahagia,
setelah itu kepala-kepala tersebut dikembalikan lagi ke
kuburan.”
“Apa tanpa kepala itu, menjadi lurah bisa apa?”
“Kok bicara kamu seperti itu? Heran ya?”
“Bodoh amat. Yang jelas, setelah berhasil mencalonkan lurah
orang-orang tidak mau memberi saya pekerjaan dengan alasan
malas. Ini berarti tidak ada pemasukan uang, sementara hadiah
dari Pak Kakanwil sudah dipakai sedikit-sedikit untuk hidup.
Sekarang mau habis.’

Kenyataan yang keempat adalah Joyo Dengkek mengingkari janjinya

setelah ia menjadi lurah dengan mengijinkan istrinya dibawa pergi oleh Mbah

Kenci untuk menemaninya tidur. Ia berusaha menyangkal bahwa syaratnya dulu

ketika kelak ia menjadi lurah adalah memberi Mbah Kenci upah sebagai ucapan

terima kasih darinya. Akibat dari kenyataan ini Mbah Kenci merasa marah besar.

Kemudian Mbah Kenci pun memberitahu kepada warga Jati Dhoyong peristiwa
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sebenarnya mengapa Joyo Dengkek dapat lolos dalam pencalonan luran sampai ia

resmi terpilih menjadi lurah. Hal itu menunjukkan bahwa ia memiliki sikap yang

tidak konsekuen dengan apa yang telah ia sepakati sebelumnya dengan Mbah

Kenci. Kenyataan tersebut terlihat dalam kutipan sebagai berikut.

“O, Mbah Kenci ta?”
“Sokur nek isih kelingan. Bojomu arep tak jaluk saiki.”
“Aja waton bisa ngucap. Kowe wong tuwa. Aku wis krungu
sakabehing ing ngarepe Senik, bojoku. Kok dadi lancang he?”
“Kowe rak janji ….”
“He, aku mbiyen pancen njaluk tulung kowe amrih bisaa dadi
lurah. ning aku rak menehi opah karo kowe ta?”
“Opah apa?” Mbah Kenci katon kanget.
“Ha ya opah dhuwit. Apa godhong?” Joyo Dengkek sengak.
“Wis, wis. Dadi pokoke kowe ki dadi cidra janji ngono ta?”
“Ngati-ati kowe omong. Aku ki pejabat. Yen kowe mitenah
ateges bisa tak jebloske neng kunjara. Ngerti?” (Sirah, 252-
253)

‘O, Mbah Kenci ya?”
“Syukur jika kamu masih ingat. Istrimu akan saya minta
sekarang.”
“Jangan asal bicara. Kamu orang tua. Saya telah mendengar
semuanya di depan Senik, istriku. Kok jadi nekad ya?”
“Kamu kan janji …”
“He, saya dulu memang minta tolong kamu supaya bisa
menjadi lurah, tapi saya memberi upah kamu kan?”
“Upah apa?” Mbah Kenci kelihatan terkejut.
“Ya upah uang lah. Masa daun?” Joyo Dengkek emosi.
“Sudah, sudah. Jadi intinya kamu telah ingkar janji ya?”
“Hati-hati kamu bicara. Saya itu pejabat. Jika kamu memfitnah
bisa-bisa saya masukkan ke penjara. Tahu?’

Berdasarkan uraian struktur kepribadian Das Ich di atas, dapat

disimpulkan bahwa Joyo Dengkek memiliki prinsip hidup yang kuat bahwa ia

tidak mau mengikuti kemauan istrinya untuk meminta bantuan kepada Mbah

Kenci agar dalam pencalonan lurahnya tersebut dapat berjalan dengan lancar. Hal
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itu dikarenakan, bertentangan dengan ajaran agama yang ianutnya walaupun

akhirnya ia mau mengikuti kemauan istrinya karena ia tidak ingin istrinya kecewa

terhadapnya. Selain itu ia juga mempunyai tekad yang kuat untuk segera bertemu

dengan Mbah Kenci pada malam itu juga walaupun sebelumnya ia sudah

diberitahu oleh Klaras bahwa setiap tanggal lima belas Jawa Mbah Kenci selalu

melakukan semedi. Untuk itu beliau selalu menolak tamu yang datang pada

malam itu juga. Ia tidak ingin semedinya itu terganggu gara-gara kedatangan tamu

yang ingin meminta bantuan kepadanya. Ia juga memiliki sikap yang rendah diri.

Ia merasa tanpa kepala-kepala itu, ia tidak akan sanggup menjalankan tugasnya

sebagai lurah. Setelah terpilih menjadi lurah, ia mengingkari janjinya kepada

Mbah Kenci istrinya diperbolehkan untuk dibawa oleh Mbah Kenci untuk

menemaninya tidur pada malam tanggal lima belas Jawa. Hal itu membuat Mbah

Kenci menjadi marah dan akhirnya warga pun mengetahui semua tindakan yang ia

lakukan sehingga ia dapat terpilih menjadi lurah.

4.4.3 Das Uber Ich (the superego)

Superego adalah penyeimbang dari id. Semua keinginan-keinginan yang

ada dalam id sebelum dilaksanakan menjadi kenyataan dipertimbangkan dulu oleh

superego. Superego menitikberatkan pada aspek moral.

Respon superego dalam diri Joyo Dengkek yang pertama adalah Joyo

Dengkek akhirnya mau mengikuti kemauan istrinya untuk meminta bantuan

kepada Mbah Kenci dengan pertimbangan ia tidak ingin mengecewakan istrinya

hanya karena ia tidak mengikuti kemauan istrinya itu untuk meminta bantuan

Mbah Kenci agar keinginannya menjadi lurah dapat terwujud. Hal ini dikarenakan
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istrinya tidak ingin kelak anaknya jika sudah besar juga merasakan hidup sengsara

sama seperti orang tuanya sekarang. Itu menunjukkan bahwa Joyo Dengkek

memiliki sikap patuh terhadap istrinya walaupun sebenarnya ia setuju dengan

usulan istrinya itu untuk meminta bantuan dengan Mbah Kenci. Pertimbangan

Joyo Dengkek itu dapat kita cermati melalui kutipan sebagai berikut.

“Mbokne, sawise taklimbang-limbang, apa sing tokkandhakke
mula bener. Iki pancen sawijining dalan amrih uripe dhewe
luwih kepenak.”
Kowe setuju neng daleme Mbah Kenci?”
“Aku setuju.”
“Ora. Srana lega lila.”
“Sukur. Aku bungah deneng pikiranmu kebukak. Pokoke
awake dhewe usaha, ya lair ya bathin.” (Sirah, 72-73)

‘Bu, setelah saya pertimbangkan apa yang kamu bicarakan tadi
benar. Ini memang salah satu jalan supaya kita dapat hidup
lebih baik.”
“Kamu setuju pergi ke rumah Mbah Kenci?”
“Saya setuju.”
“Tidak. Karena ikhlas rela.”
“Syukur. Saya senang karena pikiranmu kebuka. Pokoknya
kita usaha baik lahir maupun batin’

Respon superego yang kedua adalah saat Joyo Dengkek menulis syarat-

syarat yang dibacakan Mbah Kenci dan yang harus dilakukannya agar

pencalonannya sebagai lurah dapat berjalan mulus, tiba-tiba di hatinya takut dan

ragu apa ia sanggup melaksanakan syarat itu semua karena sangat berat dan

beresiko tinggi bagi dirinya. Namun dengan pertimbangan lain, ia merasa bahwa

segala sesuatu yang diinginkan itu pasti membutuhkan pengorbanan. Dalam

hatinya yang penting dalam bertindak ia harus sangat berhati-hati sehingga bisa

selamat dari bencana. Itu menandakan bahwa Joyo Dengkek memiliki sikap yang
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sangat ambisius untuk meraih jabatan sebagai lurah walaupun syarat untuk

mendapatkan jabatan itu tidak mudah baginya.

“Sinambi tangane ubeg nulis, rasa giris ngrenggani dhawuh
sing ora baen-baen iku, awit ana rong prekara sing bakal
diadhepi. Sepisan ngadhepi sirah glundhungan. Yen dhemite
ngamuk apa ora cilaka. Kaping pindhone yen konangan
pendhudhuk, bisa digebugi utawa dipulasara sageleme. Malah
kabar sing tau dirungu, saiki yen ana maling ketangkep sawise
iajar njur diobong nganti dadi awu. Nanging rasa sing kaya
mau mung sedhela. Bakda kuwi Joyo Dengkek njur biasa
maneh. Panemune manther: jer basuki mawa beya. Kanggo
nggayuh pepenginan dibutuhake pengurbanan. Angger
anggone tumindak ngati-ati rak ya slamet nir ing sambekala.”
(Sirah, 116-117)

‘Sambil tangannya sibuk menulis, dibenaknya ada rasa takut
dengan syarat yang tidak sembarangan itu, karena ada dua
permasalahan yang bakalan ia hadapi. Pertama menghadapi
kepala glundungan. Jika arwahnya marah apa tidak celaka.
Yang kedua apabila ketahuan penduduk, bisa-bisa ia dipukuli
atau dianiaya semaunya. Bahkan kabar yang didengar,
sekarang jika ada pencuri tertangkap, setelah dihajar akan
dibakar sampai menjadi abu. Namun rasa yang seperti itu
hanya sebentar. Setelah itu Joyo Dengkek biasa lagi.
Menurutnya: Jer basuki mawa beya. Untuk mewujudkan suatu
keinginan membutuhkan sebuah pengorbanan. Yang penting
dalam bertindak ia hati-hati, maka akan selamat dari bencana.’

Respon superego yang ketiga adalah ketika Joyo Dengkek menyanggupi

syarat yang diberikan Mbah Kenci kepadanya yaitu setelah ia menjadi lurah kelak,

setiap tanggal lima belas Jawa saat bulan purnama Mbah Kenci dibolehkan

meminjam istrinya untuk menemaninya tidur. Dengan pertimbangan istrinya juga

sudah tua dan kelak jika ia telah menjadi lurah, wanita manapun bakalan tertarik

padanya bahkan perawan pun bisa ia dapatkan. Ini menandakan ia memiliki sikap

yang egois atau mementingkan kesenangan sendiri tanpa memikirkan resiko yang



85

akan terjadi kelak jika istrinya mengetahui tentang syarat yang diajukan oleh

Mbah Kenci kepadanya.

“Kowe eklas lega lila minangkani penjalukku?”
“Sauger boten lintang saha rembulan.”
“Aku ki ora butuh bandha donya, wong ya mung urip ijen ning
kene. Suk nek wis kowe klakon dadi lurah, pendhak tanggal
limalas Jawa nalikane rembulan bunder aku tak nyilih bojomu.
Dhewekke ben ngancani aku turu, bisa neng kene utawa papan
sing takpilih mbesuke.”
Dasar budheg karo picek, penjaluk sing ora umum iku
disaguhi kanthi senenging ati. Sing neng pikirane mung gek
dadi lurah. Prekara bojone sesasi pisan dikeloni mbah dhukun
minangka sembulih wis ben, wong ya dhasare sing wedok ki
wis tuwa wae kok. Saka petungane, dadi lurah mono kuwasa
ngobahake drijine sesisih. Ha mbok prawan kencur pisan
semrinthil olehe ngladeni. (Sirah, 118)

‘Kamu ikhlas apapun yang aku minta?”
“Asalkan tidak lintang dan rembulan.”
“Saya itu tidak butuh materi dunia, orang ya saya hidup sendiri
di sini. Besok jika kamu telah menjadi lurah, setiap tanggal
lima belas Jawa ketika bulan purnama saya pinjam istrimu.
Agar ia bisa menemani saya tidur, bisa di sini atau tempat yang
saya yang pilih besoknya.”
Dasar tuli dan buta, permintaan yang tidak umum itu
disanggupi dengan senang hati. Yang ada di pikirannya hanya
menjadi lurah. Masalah istrinya sebulan sekali ditiduri mbah
dukun sebagai gantinya tidak dipermasalahkan, orang istrinya
itu sudah tua juga. Dari perhitungannya, menjadi lurah itu bisa
berkuasa sepenuhnya hanya dengan menggerakkan jari
sebelah. Tidak hanya satu perawan saja yang ia layani.’

Respon superego yang keempat adalah saat Joyo Dengkek disuruh istrinya

menceritakan perjalanannya ke Gunung Srumbung. Kemudian ia pun bercerita

panjang lebar kepada istrinya kecuali mengenai syarat yang diberikan Mbah

Kenci, yaitu setiap tanggal lima belas istrinya harus menemani Embah untuk

menemaninya tidur. Dengan pertimbangan ia takut istrinya akan marah sekali

dengan syarat yang telah ia sanggupi dengan Mbah Kenci. Selain itu juga ia tidak
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ingin rencana yang sudah ia rancang gagal. Yang ada dipikirannya saat itu

hanyalah egonya untuk menjadi lurah tanpa memikirkan syarat itu. Ini

menandakan bahwa ia memiliki sikap yang tertutup terutama mengenai syarat

yang telah ia setujui dengan Mbah Kenci kepada istrinya.

“Joyo Dengkek unjal ambegan landhung. Wusana saka
lambene mbubrul crita pengalamane rikala menyang
Srumbung dalah anggone sowan Mbah Kenci. Kabeh mau
metu kanthi rancag tanpa ana sing cicir. Mung ana kang
disimpen minangka wadi, yaiku anggone duwe krenteg Mbah
Kenci turu karo bojone sawise gegayuhan klakon. Kanggone
Joyo Dengkek abot olehe arep blaka. Kepiye wae ana rasa
was-was yen nganti bojone ngamuk lan njugarake rancangan
sing wis gumathok. Pikiran sing klebu nalar. Apa umum
dhukun kok njaluk sembulih kaya ngono.” (Sirah, 128)

‘Joyo Dengkek menarik napas panjang. Akhirnya dari
mulutnya keluar cerita pengalamannya ketika pergi ke
Srumbung untuk menemui Mbah Kenci. Semua itu keluar
dengan runtut tanpa ada yang tertinggal. Ada rahasia yang
disimpan karena ia takut, yaitu syarat supaya keinginannya
dapat terwujud dari Mbah Kenci tidur dengan istrinya setelah
keinginannya itu terwujud. Menurut Joyo Dengkek berat bagi
dirinya untuk bicara jujur. Bagaimanapun ada rasa was-was
jika istrinya marah dan menggagalkan rancangan yang sudah
paten. Pikiran yang masuk akal. Apa umum dukun meminta
syarat seperti tu.’

Berdasarkan struktur kepribadian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

tidak ada keseimbangan antara id, ego dan superego yang dialami oleh tokoh Joyo

Dengkek. Pendorong id bertentangan dengan kekuatan pengekang superego. Joyo

Dengkek sebenarnya adalah seorang yang taat dalam beragama. Ia tidak suka

meminta bantuan kepada dukun agar ia dapat terpilih menjadi lurah. Namun

karena bujukan dari istrinya, ia mau untuk meminta bantuan kepada Mbah Kenci.

Dari situlah ia berubah dari yang sebelumnya mau menerima apa adanya dengan
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kehidupannya yang serba kekurangan, sekarang berubah menjadi ambisius untuk

memperoleh jabatan lurah itu tanpa memikirkan syarat-syarat yang diajukan oleh

Mbah Kenci, yaitu diperbolehkannya istrinya untuk menemani tidur Mbah Kenci

pada setiap malam tanggal lima belas Jawa. Ia hanya mementingkan kesenangan

pribadi tanpa memikirkan nasib istrinya.

4.5 Konflik Psikologis yang Ddialami Tokoh Joyo Dengkek dan Sikap yang

Dihadapi Joyo Dengkek dalam Menghadapi Konflik Tersebut

Joyo Dengkek merupakan seseorang yang kurang mampu. Ia hidup

bersama istri dan tiga anaknya. Ia bekerja sebagai serabutan jika ada tetangganya

yang membutuhkan tenaganya maka ia baru bisa mendapatkan uang. Ketika

sedang ronda malam, ia berbincang-bincang dengan tetangganya yang bernama

Pak Sudirman dan Pak Dhukuh. Mereka berdua mengusulkan agar Joyo Dengkek

mau mencalonkan diri menjadi lurah dan mereka berdua pun juga siap untuk

membiayai semua keperluan yang dibutuhkan dalam pencalonan lurahnya itu.

Saat itu ia merasa sangat terkejut. Ia merasa tidak pantas untuk mencalonkan diri

sebagai lurah karena pendidikan hanya sampai SMP, itupun belum sempat

mengikuti ujian akhir ia keluar karena terhambat masalah keuangan. Di samping

itu, ia juga tidak mempunyai dana yang dibutuhkan untuk keperluan kampanye

calon lurah karena untuk biaya hidup sehari-hari saja masih susah. Hal inilah yang

menimbulkan konflik-konflik batin pada diri Joyo Dengkek. Konflik ini terjadi

karena ada tujuan yang ingin dicapai sekaligus dalam waktu yang bersamaan.

Konflik terjadi akibat perbedaan yang tidak dapat di atasi antara kebutuhan

individu dan kemampuan potensial. Di samping ia tidak ingin mengecewakan
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tetangganya yang telah memberikan amanat kepadanya untuk menjadi lurah, ia

juga bingung akan masalah-masalah yang akan terjadi ketika ia mencalonkan diri

sebagai lurah. Namun konflik ini dapat diselesaikan melalui keputusan hati yang

diambil Joyo Dengkek.

4.5.1 Approach-approach conflict

Konflik-konflik psikis yang dialami oleh individu karena individu tersebut

mengalami dua atau lebih motif yang positif dan sama kuat. Dalam novel ini tidak

terdapat approach-approach conflict.

4.5.2 Approach avoidance conflict

Konflik psikis yang dialami individu karena dalam waktu yang bersamaan

menghadapi situasi yang mengandung motif positif dan motif negatif yang sama

kuat.

Approach avoidance conflict pertama yang dialami Joyo Dengkek adalah

ketika ia meminta pendapat kepada istrinya mengenai pencalonan dirinya menjadi

lurah atas usulan dari tetangganya, yaitu Pak Dhukuh dan Pak Sudirman. Ia

diberikan gambaran oleh istrinya bahwa menjadi calon lurah. itu harus punya dana

yang besar untuk berkampanye serta menyiapkan program visi dan misi yang akan

dijalankannya ketika sudah terpilih menjadi lurah. Hal ini menjadikan konflik

dalam dirinya. Ia sudah terlanjur menerima tawaran dari tetangganya itu untuk

mencalonkan diri menjadi lurah. Ia tidak ingin mengecewakan tetangganya itu.

Namun ia juga bingung apa dirinya sanggup untuk melaksanakan amanat dari

tetangganya itu karena tidak mudah mencalonkan diri sebagai lurah. Konflik

tersebut dapat dicermati dalam kutipan di bawah ini.
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“Ya, ya … jane ki aku uga ngrumangsani. Yen ora marga
panjurunge Pak Dhukuh lan Pak Sudi ya wegah. Ha ning piye,
wong kebacut saguh lan dhuwit wis tak tampa. Utawa maneh
….” (Sirah, 69)

‘Ya, ya … Saya juga merasa seperti itu. Jika tidak karena
usulan Pak Dhukuh dan Pak Sudi ya tidak mau. Namun mau
bagaimana lagi, orang sudah terlanjur dan uang sudah saya
terima. Atau lagi … ‘

Keputusan atau sikap yang Joyo Dengkek ambil untuk menyelesaikan

konflik tersebut adalah Joyo Dengkek memutuskan untuk tetap melanjutkan

niatnya untuk mencalonkan diri menjadi lurah karena ia sudah terlanjur menerima

tawaran itu dari Pak Sudirman dan Pak Dhukuh. Ia tidak ingin mengecewakan

beliau yang sudah peduli dengan dirinya dan juga keluarganya.

Approach avoidance conflict kedua yang dialami Joyo Dengkek terjadi

saat istrinya meminta ia agar meminta bantuan kepada Mbah Kenci agar

harapannya untuk menjadi lurah dapat terwujud. Di samping itu, istrinya juga

sudah bosan hidup miskin seperti saat ini. Ia tidak rela kelak anaknya juga ikut

merasakan hal yang sama hidup susah. Namun Joyo Dengkek saat itu menolak

keinginan istrinya itu. Kemudian istrinya pun menjadi marah kepadanya. Konflik

tersebut dapat disimak dalam kutipan di bawah ini.

Dadakan … srengkot! Bojone nglungani, kebeneran anake
ragil rewel. Pikirane Joyo Dengkek dadi kuwur lan buteg.
Durung tau sisihane tumindak kaya ngene, anane mung nrima
ing pandum; pira wae dhuwit sing diwenehake ditampa kanthi
senenging ati lan ngucap sukur. Lha kok saiki salin srengat.
Apa marga ngadepi urip sing saya abot. Bisa uga, jer dadi
wong wedok mesthine kangelan anggone ngecakake dhuwit
sing ora sepiraa. Nanging yen olehe dalan urip dalan kepenak
ndadak neng omahe Mbah Dhukun Kenci? Atine brontak.
Kepriye wae nganti tuwa ngene iki durung tau neng dhukun.
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Wusana tuwuh perang dredeg ing atine Joyo Dengkek,
antarane mlaku ing ril bebener lan cara merdhukun. Sawise
digelar lan digulung, sawise ditimbang-timbang kanthi
mateng, Joyo Dengkek mutusake nedya nayogyani iguhe
bojone. Kepriyea kae anggone nungsang njempalik ngene iki
kanggo nglabuhi anak bojo. Yen pancen kanthi merdhukun
bisa kasil sing digayuh lan njalari urip mulya, yagene ora.
Joyo Dengkek unjal ambegan landhung. Bojone sing ketungkul
nggendhong anake dicedhaki. Ana rasa trenyuh, dene seprana-
seprene durung bisa gawe kepenak brayat.
“Mbokne, sawise taklimbang-limbang, apa sing tokkandhakke
mula bener. Iki pancen sawijining dalan amrih uripe awake
dhewe luwih kepenak.” (Sirah, 72-73)

‘Mendadak ... terkejut! Istrinya meninggalkannya, kebetulan
anaknya yang paling kecil menangis. Pikiran Joyo Dengkek
menjadi gelisah dan bingung. Belum pernah istrinya
bertingkah seperti ini, paling hanya menerimanya sebagai
anugerah; berapapun uang yang diberikan diterima dengan
senang hati dan mengucapkan syukur. Namun sekarang ia
berbeda. Apa karena menghadapi kehidupan yang semakin
berat. Bisa juga, jika menjadi seorang wanita pastinya sulit
memilah-milah uang yang tidak seberapa. Namun apa jalan
untuk bisa hidup lebih baik harus ke rumah Mbah Dukun
Kenci? Hatinya memberontak. Bagaimanapun sampai tua
seperti ini belum pernah ke dukun.
Akhirnya timbul perang dalam hatinya Joyo Dengkek, antara
berjalan ke jalan yang benar dan cara berdukun. Setelah dibuka
dan ditutup, setelah ditimbang-timbang dengan matang, Joyo
Dengkek memutuskan untuk menyetujui saran dari istrinya
tersebut. Bagaimanapun itu ia kembalikan untuk anak istrinya.
Jika memang dengan berdukun keinginannya dapat terwujud
dan dapat hidup bahagia, kenapa tidak. Joyo Dengkek menarik
napas panjang. Istrinya yang terlihat menggendong anaknya
tersebut didekati. Ada rasa iba, karena selama ini belum bisa
membuat bahagia semuanya.
“Bu, setelah saya pertimbangkan, apa yang kamu bilang benar.
Ini memang satu-satunya jalan agar kita bisa hidup lebih baik.’

Keputusan yang diambil Joyo Dengkek dalam menyelesaikan konflik yang

ia hadapi dalam dirinya tersebut adalah ia memutuskan untuk mengikuti kemauan

istrinya untuk pergi ke Gunung Srumbung meminta bantuan kepada Mbah Kenci.
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Ia kasihan kepada anak dan istrinya karena belum pernah merasakan hidup enak.

Ia ingin merubah nasibnya itu dengan meminta bantuan kepada Mbah Kenci

mengikuti kemauan istrinya agar ia dapat terpilih menjadi lurah.

Approach avoidance conflict ketiga yang dialami Joyo Dengkek ketika ia

sedang dalam perjalanan menuju Gunung Srumbung. Ia melihat jalan yang akan

dilaluinya itu terlihat menyeramkan. Rasa takut menghantui dirinya. Namun

ketika ia ingat anak istrinya di rumah, rasa itu sedikit berkurang. Konflik tersebut

dapat dilihat dalam kutipan di bawah ini.

Sawise mbalekake helm lan mbayar ongkos Joyo Dengkek
wiwit mecaki sikile Gunung Srumbung. Salaras kari iguhe
tukang ojeg, dheweke tuku wedang lan panganan minangka
sangu neng dalan. Mripat nyawang mendhuwur, ngawasake
dalan sing pancen katon. Yen ora ngelingi kanggo kamulyane
anak bojo ing tembe mburi, rasane jan wegah tenan
ngleksanani. Ning kepiye maneh. Dheweke wis wiwit mbukak,
suthik yen nganti mundur maneh sanajan mung sajangkah.
Prekara bali nglenthung tanpa asil ora dadi ngapa, nanging
wis setiyar. Beda karo yen durung apa-apa wis nglokro.”
(Sirah, 93)

‘Setelah mengembalikan helm dan membayar ongkos Joyo
Dengkek mulai menginjakkan kakinya Gunung Srumbung.
Seperti yang disarankan tukang ojeg, ia membeli minuman dan
makanan untuk bekal di jalan. Matanya melihat ke atas,
mengawasi jalan yang memang terlihat. Jika tidak mengingat
untuk kebahagiaan anak istrinya di belakang, rasanya tidak
mau benar-benar untuk melakukan seperti ini. Namun
bagaimana lagi. Ia sudah terlanjur, sia-sia Jika sampai mundur
lagi walaupun hanya selangkah. Masalah pulang tidak
mendapatkan hasil tidak jadi masalah, namun sudah usaha.
Beda dengan Jika belum apa-apa sudah melemah.’

Sikap yang diambil Joyo Dengkek dalam menyelesaikan konflik yang ia

hadapi dalam dirinya tersebut adalah Joyo Dengkek memutuskan untuk tetap

melanjutkan perjalanannya ke Gunung Srumbung meskipun jalan yang akan
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dilaluinya itu terlihat menyeramkan. Hal itu karena ia ingat anak istrinya di

rumah. Ia ingin anak dan istrinya dapat hidup lebih baik lagi jika kelak dalam

pencalonan lurahnya dapat berhasil.

Approach avoidance conflict terakhir yang dialami Joyo Dengkek adalah

ketika ia ditawari oleh Pak Camat untuk menempati rumahnya. Hal itu dilakukan

untuk keselamatan diri dan keluarganya agar tidak diteror oleh orang-orang tas

pencalonan dirinya menjadi lurah. Semua kebutuhan hidupnya sehari-hari akan

ditanggung oleh Pak Camat. Kebetulan uangnya hampir habis untuk keperluan

hidupnya sehari-hari. Namun yang jadi masalah adalah kepala-kepala yang ada di

rumahnya itu. Ia takut keberadaan kepala-kepala itu dapat diketahui orang lain.

Konflik tersebut dapat terlihat dalam kutipan di bawah ini.

“Aku rak ditimbali Pak Camat. Kowe lan keluwargamu
didhawuhi manggon daleme ing Perumahan Asri. Prabotane
wis komplit, saka meja kursi, televisi, tekan kulkas barang.
Pokoke mung kari manggon.”
“Ngantos mbenjing menapa?”
“Nganti kowe resmi dilantik dadi lurah. sasuwene ngungsi aja
kuwatir. Uripmu ditanggung Pak Camat.”
“Kula rumaos trenyuh awit saking kawigatosanipun Pak
Camat ingkang semanten agengipun, Pak. Nanging kemawon
kula badhe rembagan rumiyin kaliyan mbokipun lare-lare.”
“Ngono prayoga. Nek wis ana rembug gumathok enggal
matura Pak Camat. Ning aja suwe-suwe, supaya botoh-botoh
ora nggujer kowe.”
Joyo Dengkek manthuk. Sawise dirasa cukup, wong sakloron
pamit. Kabar mau banjur dirembug karo bojone. Senik mesem.
Srana pambiyantune Pak Camat ateges ora perlu mikir
kebutuhan saben dina. Durung resmi dadi lurah nanging wis
ngrasakake manggon neng omah gedhong kanthi prabotan
komplit. Apa maneh suk yen wis resmi. Ha rak ateges saya
menjila. Nanging bareng ngelingi ngomah kene ana cemplung,
Senik bali lemes.
“Piye, Mbokne?”
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“Gelem wae, Kang. Kajaba kanggo keslametane awake dhewe,
uga ngiras pantes ngicipi dadi wong sugih. Mligine bocah-
bocah kuwi lho, Kang, nek nonton tivi ora perlu nangga.”
“Nek pancen kowe setuju, mengko tak matur Pak Camat.”
“Ning ana sing ngganjel je, Kang.”
“Apa?”
“Lha cumplung-cumplung kuwi sapa sing nunggu?”
“Wah iya, ya, nganti lali aku. Nek digawa piye?”
“Hus, aja. Teneh nek Pak Camat pirsa prasasat nglalu.”
“Njur piye?”
“Emm, ngene wae. Esuk tekan sore aku taktunggu omah. Dene
kowe lan bocah-bocah bisa mapan neng daleme Pak Camat.
Nek sore tekan isuk Triman sing genti tunggu, aku nusul kowe
lan bocah-bocah. Takkira kuwi dalan sing paling becik.”
“Yoh wis, aku setuju.” (Sirah, 204-205)

‘Saya bukannya disuruh Pak Camat. Kamu dan keluargamu
disuruh tinggal di rumahnya di Perumahan Asri. Perabotannya
sudah lengkap, dari meja kursi, televisi, sampai kulkas juga.
Pokoknya hanya tinggal ngisi saja.”
“Sampai kapan?”
“Sampai kamu dilantik menjadi lurah. Selama tinggal di sana
jangan khawatir. kehidupanmu ditanggung Pak Camat.”
“Saya merasa terharu karena sebegitunya Pak Camat
memperhatikan saya, Pak. Namun saya mau bicara dulu ibu
dari anak-anak.”
“Begitu tidak apa-apa. Jika sudah ada keputusan segera bicara
dengan Pak Camat. Tapi jangan lama-lama, agar tim sukses
yang lain tidak mengganggu kamu.”
Joyo Dengkek menganggukkan kepala. Setelah dirasa cukup,
kedua orang itu pamit. Kabar tadi langsung dibicarakan dengan
istrinya. Senik tersenyum. Karena dengan bantuan Pak Camat
itu artinya ia tidak perlu memikirkan kebutuhan tiap harinya.
Belum resmi menjadi lurah namun sudah merasakan tinggal di
rumah yang besar dengan perabotan lengkap. Apa lagi besok
Jika sudah resmi. Itu artinya tambah bersemangat. Namun
setelah ingat di rumahnya ada kepala, Senik menjadi lemas.
“Bagaimana, Bu?”
“Mau saja, Mas. Demi keselamatan kita, juga sekalian
mencoba untuk jadi orang kaya. Khususnya anak-anak itu lho,
Mas, Jika nonton televisi tidak perlu ke tetangga.”
“Jika memang kamu setuju, nanti saya bicara dengan Pak
Camat.”
“Tapi ada yang jadi masalah, Mas.”
“Apa?”
“Kepala-kepala itu nati siapa yang jaga?”
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“Wah iya, ya, sampai lupa saya. Jika dibawa bagaimana?”
“Hus, jangan. Nanti jika Pak Camat tahu bisa gawat.”
“Terus bagaimana?”
“Emm, begini aja. Pagi sampai sore saya tunggu di rumah.
Sedangkan kamu dan anak-anak bisa tinggal di rumahnya Pak
Camat. Jika sore sampai pagi Triman gantian yang tunggu,
saya nyusul kamu dan anak-anak. Saya kira itu jalan yang
paling baik.”
“Ya sudah, saya setuju.’

Sikap yang diambil Joyo Dengkek dalam menyelesaikan konflik yang ia

hadapi dalam dirinya tersebut adalah Joyo Dengkek memutuskan untuk tinggal di

rumah yang telah diseiakan oleh Pak Camat demi keselamatan ia dan keluarganya

serta meminta tolong Triman untuk menjaga rumah dari sore sampai pagi,

sedangkan gantian untuk menjaga rumah dari pagi sampai sore agar kepala-kepala

di rumahnya itu tidak diketahui orang lain.

4.5.3 Avoidance-avoidance conflict

Konflik psikis yang dialami individu karena menghadapi dua motif yang

sama-sama negatif dan sama-sama kuat.

Avoidance-avoidance conflict pertama yang dialami Joyo Dengkek adalah

ketika ia sedang berjalan menuju rumah Mbah Kenci. Ia mendengar suara orang

sedang membelah kayu sambil menyanyikan kidung Serat Warayagnya anggitane

KGPAA Mangkunegara IV dengan merdu. Bulu kuduknya langsung berdiri. Ia

berpikir tidak mungkin di tempat seperti ini ada orang yang berani tinggal di sini

kecuali Mbah Kenci. Hal ini sempat membuat langkahnya terhenti dan berpikir

apakah ia berani untuk melanjutkan perjalanannya itu. Konflik tersebut dapat

dicermati dalam kutipan di bawah ini.
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“Nalika lagi milih dalan sing ora njeglong utawa ora ana ri
bebondhotan, dadakan lakune Joyo Dengkek kandheg. Lamat-
lamat kupinge krungu wong meceli kayu sinambi ura-ura.
Githoke mengkirig lan wulu kalonge ngadeg. Awit papan ki
rak dumunung ing pucuk gunung, adoh pomahan adoh lor
kidul. Mengko gek swara dhemit utawa lelembut sing arep
nggodha lakune. Yen bener ha rak gawat, lha wong durung
nganti kaleksanan sedyane wis kesandhunging tengah dalan.
Joyo Dengkek megeng napas, kari nanting atine, wani terus
apa ora. Sawise sauntara suwene dilelimbang, tuwuh tekade
arep maju terus sanajan cilik lara gedhene tekan mati marga
lelembut. Yen ora maju terus apa ya klakon bali nglenthung,
sawatara lakune wis tekan separo gunung kepara punjul.
Mendah wiring lan isine yen mulih tanpa asil. Apa jenenge ora
saya kleleb. Mung dheweke yakin, manungsa mono rak luwih
dhuwur drajade tinimbang dhemit. Sawise rada suwe anggone
ngrungokake, tuwuh pengarep-arep becik sarta kapitayan yen
swara kae dudu dhemit, nanging wong sing lagi nembang.
Swarane empuk lan apik, njalari kenyut tumrap sapa wae sing
ngrungokake. Wong mau lagi ngidungke tembang saka Serat
Warayagnya anggitane KGPAA Mangkunagara IV sing
pancen kondhang wasis minangka pujangga.” (Sirah, 94-95)

‘Ketika masih memilih jalan yang tidak berlubang atau tidak
ada durinya, tiba-tiba langkah Joyo Dengkek berhenti. Lamat-
lamat telinganya mendengar orang membelah kayu sambil
menyanyi. Tengkuknya merinding dan bulu kuduknya berdiri.
Tempat ini kan di pucuk gunung, jauh dari rumah jauh utara
selatan. Nanti ternyata suara hantu atau jin yang mau
menggoda perjalanannya. Jika benar gawat, belum terwujud
keinginannya sudah terjebak di tengah jalan. Joyo Dengkek
menarik napas, tinggal memantapkan hatinya, berani
melanjutkan apa tidak. Setelah lama berpikir, tumbuh tekadnya
untuk terus maju walaupun kecil-kecilnya sakit dan besarnya
mati karena jin. Jika tidak terus maju apa bisa keinginannya
pulang tanpa hasil, sementara perjalanannya sudah sampai
separuh gunung bahkan lebih. Alangkah tidak jantannya dan
malunya jika pulang tanpa hasil. Apa namanya tidak tambah
turun. Ia hanya yakin, manusia itu lebih tinggi derajatnya
daripada jin. Setelah agak lama ia mendengarkan, muncul
harapan baik serta kekhawatiran bahwa suara itu bukan jin,
namun orang yang sedang menyanyikan tembang. Suaranya
lembut dan bagus, menjadikan siapa saja tertarik untuk
mendengarkannya. Orang itu sedang menyanyikan tembang
dari Serat Warayagnya pengarangnya KGPAA Mangkunegara
IV yang memang terkenal ahli sebagai pujangga.’



96

Akhirnya saat itu, Joyo Dengkek memutuskan untuk terus melanjutkan

perjalanannya ke Gunung Srumbung meskipun ia merasa ketakutan karena

mendengar suara seseorang yang sedang menyanyikan kidung Serat Warayagnya

anggitane KGPAA Mangkunegara IV dengan merdu. Ia berpikir mana mungkin di

daerah hutan belantara seperti ini ada orang yang berani tinggal di sini. Ia mengira

itu suara penunggu hutan ini yang ingin mengganggu perjalanannya ke rumah

Mbah Kenci.

Avoidance-avoidance conflict kedua yang dialami Joyo Dengkek adalah

sesampainya di Gunung Srumbung ia bertemu dengan Klaras dan ia pun

memberitahu bahwa Mbah Kenci sedang pergi membeli perlengkapan yang akan

digunakan untuk bersemedi tengah malam nanti. Hal ini pun menjadikan Joyo

Dengkek menjadi kecewa karena ia merasa kepergiannya itu akan sia-sia karena

sesampainya di Gunung Srumbung ia tidak bertemu dengan Mbah Kenci. Salah

satu cara agar kepergiannya itu tidak sia-sia adalah ia harus bermalam di sini

sampai menunggu Mbah Kenci kembali. Akhirnya ia meminta tolong kepada

Klaras agar ia bisa menumpang tidur sementara di rumahnya. Konflik tersebut

dapat disimak dalam kutipan di bawah ini.

“Nanging Simbah saweg tindakan. Sinaosa Ki sanak sowan
ugi badhe kecelik, awit konduripun saweg mangke tengah
dalu.”
“Wadhuh, lajeng kados pundi prayoginipun, awit tebih-tebih
badhe sowan lha kok malah boten saged kepanggih.”
Dadakan awake Joyo Dengkek lemes, pepeskaya dilolosi otot
bebayune. Blas ora ngira yen rancangan sing wis ditata
tharik-tharik dadi jugar ambyar marga ora bisa adu arep karo
mbah dhukun. Sruwa-sruwi sarwa repot. Yen bali mulih ….
genah yen tangeh lamun. Kosok baline, apa ya klakon nginep
neng kene. Bisaa njur neng endi, jer kiwa tengen blas ora ana
omah. Lan maneh nek rong ndina rong wengi neng kene apa
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ora kesuwen. Entek-entekane Joyo Dengkek mung dheleg-
dheleg. Dheweke ora ngerti becike tumindak kepiye. Yen ana
dalan prayoga, paling-paling nunut ngenteni neng omahe
wong iki. Kalah cacak menang cacak dheweke nedya nembung
nunut ing omahe.
“Nuwun sewu, asmanipun Ki sanak menika sinten?”
“Kula Klaras. Gubug kula celak dalemipun Mbah Kenci.”
“Anu, mbok kula nyuwun pitulunganipun.”
“Kersanipun?”
“Kula tak nunut lerem sekedhap ing dalemipun Ki sanak
ngantos sakondoripun Mbah Kenci. Yen sampun saged sowan
lajeng nyuwun pamit, dados anggen kula mriki boten muspra.”
(Sirah, 97-98)

‘Namun, Simbah masih pergi. Jadi Ki sanak pergi ke sininya
tidak tepat, karena pulangnya tengah malam nanti.”
“Waduh, terus saya harus bagaimana enaknya, jauh-jauh
datang ke sini mau ketemu tapi malah tidak bisa.”
Tiba-tiba tubuh Joyo Dengkek menjadi lemas, ototnya seperti
diambili oleh angin. Sama sekali tidak mengira jika rencana
yang sudah ditata betul-betul menjadi gagal total karena tidak
bisa bertemu dengan mbah dukun Lama-lama jadi repot. Jika
pulang ke rumah …. Jelas jauh. Kebalikannya, apa bisa
menginap di sini. Jika bisa terus di mana, lihat kanan kiri tidak
ada rumah. Dan lagi jika dua malam di sini apa tidak
kelamaan. Akhirnya Joyo Dengkek hanya bisa pasrah. Ia tidak
tahu bagaimana tindakan yang sebaiknya ia lakukan. Jika ada
jalan lain, paling-paling numpang nunggu di rumah orang ini.
Kalah menang akan ia coba bicara untuk ikut menumpang di
rumahnya.
“Permisi, namanya Ki sanak siapa?”
“Saya Klaras. Gubug saya dekat dengan rumahnya Mbah
Kenci.”
“Begini, saya mau minta tolong.”
“Apa?”
“Saya mau numpang istirahat di rumah Ki sanak sampai Mbah
Kenci pulang. Kalu sudah selesai bertemu selanjutnya saya
pamit pulang, jadi saya ke sini tidak sia-sia.’

Keputusan yang diambil Joyo Dengkek pada waktu itu adalah ia

memutuskan untuk menginap di rumah Klaras abdi dalem Mbah Kenci sampai

Mbah Kenci pulang dari mencari sesaji untuk bersemedi pada malam harinya.
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Avoidance-avoidance conflict ketiga yang dialami Joyo Dengkek adalah

saat ia bingung mengenai upah yang harus dibayar untuk Mbah Kenci. Ia takut

uangnya tidak cukup untuk membayar upah Mbah Kenci. Ia berharap upahnya

dapat ditawar seadanya uang yang ada sekarang bahkan jika bisa upah tersebut

dapat dibayarkan setelah ia berhasil terpilih menjadi lurah kelak. Konflik tersebut

dapat terlihat dalam kutipan di bawah ini.

“Mung bareng ngelingi sembulih, Joyo Dengkek dadi ketir-
ketir. Ya nek dhuwite cukup. Yen ora, bisa-bisa dadi perkara.
Ya uwis, kepepete yen Mbah Kenci mengko ngarani kepeksa
dienyang. Sukur-sukur olehe mbayar ki sawise kasil, pira wae
nedya disaguhi. Mula tinimbang ngganjel neng ati lan dadi
pikiran, luwih becik takon sisan wae marang Klaras.
Minangka abdi mesthine Klaras rak ngerti kanthi gamblang.”
(Sirah, 103)

‘Setelah teringat usulan itu, Joyo Dengkek menjadi ragu. Iya
jika uangnya cukup. Jika tidak, bisa-bisa jadi masalah. Ya
sudah, terpaksa jika Mbah Kenci nanti bisa ditawar. Jadi
daripada mengganjal dalam hatinya dan menjadi pikiran, lebih
baik tanya langsung saja dengan Klaras. Karena sebagai
pengikut pastinya Klaras tahu dengan jelas.’

Agar hal itu tidak menjadi beban pikirannya akhirnya waktu itu ia

memutuskan untuk bertanya langsung kepada Klaras karena ia abdi dalem Mbah

Kenci untuk masalah itu ia pasti tahu berapa upah yang biasanya dibayarkan

untuk Mbah Kenci.

Avoidance-avoidance conflict terakhir yang dialami Joyo Dengkek adalah

saat ia sedang mencatat syarat-syarat yang diberikan Mbah Kenci untuknya. Ia

berpikir apa ia sanggup mengambil kepala-kepala dari mayat yang akan ia ambil.

Ia akan menghadapi resiko yang amat besar. Resiko yang pertama adalah ia akan

menghadapi kepala-kepala dari mayat yang ia ambil. Celakanya jika arwah dari
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mayat itu tidak terima atas perbuatan yang lakukan itu. Resiko yang kedua adalah

Jika perbuatan mengambil kepala-kepala mayat itu diketahui oleh penduduk, bisa-

bisa ia dapat dihajar mereka bahkan parah-parahnya ia bisa dibakar massa.

Konflik tersebut dapat dicermati dalam kutipan di bawah ini.

“Sinambi tangane ubeg nulis, rasa giris ngrenggani ati lan
pikirane. Apa iya dheweke bisa ngleksanani dhawuh sing ora
baen-baen iku, awit ana rong prekara sing bakale diadhepi.
Sepisan ngadhepi sirah glundhungan. Yen dhemite ngamuk
apa ora cilaka. Kaping pindhone yen konangan pendhudhuk,
bisa digebugi utawa dipulasara sageleme. Malah kabar sing
tau dirungu, saiki yen ana maling ketangkep sawise iajar njur
diobong nganti dadi awu. Nanging rasa sing kaya ngno mau
mung sedhela. Bakda kuwi Joyo Dengkek njur biasa maneh.
Panemune manther: jer basuki mawa beya. Kanggo nggayuh
pepenginan dibutuhake pengurbanan. Angger anggone
tumindak ngati-ati rak ya slamet nir ing sambekala.” (Sirah,
116-117)

‘Sambil tangannya sibuk menulis, dibenaknya ada rasa takut
dengan syarat yang tidak sembarangan itu, karena ada dua
permasalahan yang bakalan ia hadapi. Pertama menghadapi
kepala glundungan. Jika arwahnya marah apa tidak celaka.
Yang kedua apabila ketahuan penduduk, bisa-bisa ia dipukuli
atau dianiaya semaunya. Bahkan kabar yang didengar,
sekarang jika ada pencuri tertangkap, setelah dihajar akan
dibakar sampai menjadi abu. Namun rasa yang seperti itu
hanya sebentar. Setelah itu Joyo Dengkek biasa lagi.
Menurutnya: Jer basuki mawa beya. Untuk mewujudkan suatu
keinginan membutuhkan sebuah pengorbanan. Yang penting
dalam bertindak ia hati-hati, maka akan selamat dari bencana.’

Sikap yang diambil Joyo Dengkek pada waktu itu adalah ia membuang

pikiran negatif-negatifnya itu menjadi pikiran yang positif. Jika ia bertindak

secara hati-hati, maka ia tidak akan ketahuan dalam mengambil kepala-kepala

mayat itu.

4.5.4 Double approach avoidance conflict
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Konflik psikis yang dialami individu karena menghadapi dua situasi yang

masing-masing mengandung motif negatif dan motif positif yang sama kuat.

Double approach avoidance conflict yang dialami oleh Joyo Dengkek

adalah saat ia sedang dijalan menuju Gunung Srumbung. Ia menunggu bis yang

menuju ke Gunung Srumbung. Ketika itu ada bis yang datang dan kernetnya

teriak-teriak bahwa bisnya itu kosong. Namun setelah ia melambaikan tangan dan

bis itu berhenti, ternyata bis itu sangat penuh. Ia pun merasa kesal karena merasa

dibohongi oleh kernet bis itu. Di sisi lain, ia ingin bisa secepatnya sampai ke

lokasi Gunung Srumbung agar tidak kemalaman dijalan. Konflik tersebut dapat

disimak dalam kutipan di bawah ini.

“Joyo Dengkek uwal saka anggone ngalamun. Saking dene
mikir werna-werna, nganti ora krasa yen olehe mlaku dadi
neng tengah dalan. Menawa nganti kesamber kendharaan rak
sida repot. Tujune kok ana kenek bengok-bengok, njalari
dheweke gegancangan minggir. Mung bareng ngerteni
kahanane bis, batine Joyo Dengkek misuh-misuh. Lha piye,
penumpang wis jejel riyel kepara nganti pating grandhul neng
lawang kok bisa-bisane kandha nek kothong. Dhasar mata
dhuwiten. Ewosemono gandheng Joyo Dengkek butuh, mula
tangane kemlawe.
Bis mandheg, keneke anjlog mudhun karo takon, “Neng endi,
Kang?”
“Gunung Srumbung.”
“Ayo munggah. Bis sing mburi isih adoh banget.”
“Jare kothong, gene ki kebak?”
“Ngarep kono akeh sing mudhun.”
“Nek uyel-uyelan wegah.”
“Tuku mobil dhewe wae Kang, luwih kepenak. Tariiik …!”
Suwarane pancen sengkring lan atos. Nanging Joyo Dengkek
trima meneng, awit yen ditanduki malah marahi rame. Mung
wae dipikir-pikir nek nganti bis mburine pancen bener isih
adoh, bisa-bisa kesuwen olehe ngenteni. Wusana Joyo
Dengkek mutusake mlebu bis edan iki kanthi pangajab
nggandhul mung sedhela. Mula nalika bis regunuk-regunuk
arep mlaku, tangane gage kemlawe. Tujune keneke weruh,
dadi bali mbengok aba mandheg ora ketang Joyo Dengkek
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digrenengi ngrendhet-ndheti laku. Ning ya ben, dheweke genti
ndableg.” (Sirah, 81-82)

‘Joyo Dengkek lepas dari lamunannya. Karena memikirkan hal
yang bermacam-macam, tidak terasa jika jalannya menjadi ke
tengah jalan. Jika sampai tersambar kendaraan apa tidak repot.
Fokusnya ada kernet yang teriak-teriak, membuat ia buru-buru
menepi. Namun setelah tahu keadaan bis, dalam hatinya Joyo
Dengkek memaki-maki. Bagaimana lagi, penumpang sudah
berjejalan sampai-sampai ada yang menggantung di pintu kok
bisa-bisanya bilang kosong. Dasar mata duitan. Karena Joyo
Dengkek butuh, makanya tangannya melambai.
Bis berhenti, kernetnya lompat turun sambil bertanya,
“Kemana, Mas?”
“Gunung Srumbung”.
“Ayo naik. Bis yang belakang masih lama sekali.”
”Katanya kosong, ini kok penuh.”
“Jika penuh sesak tidak mau.”
“Beli mobil sendiri saja Mas lebih enak. Jalan …!
Bicaranya memang tidak mengenakkan dan kolot. Namun Joyo
Dengkek terima diam, karena Jika dilayani akan tambah ramai.
Namun setelah dipikir-pikir bis belakangnya memang benar
masih jauh jaraknya, bisa-bisa kelamaan ia menunggu.
Akhirnya Joyo Dengkek memutuskan masuk bis gila ini
dengan berharap menggantung sebentar. Jadi ketika bis pelan-
pelan mau jalan, tangannya segera melambai. Akhirnya
kernetnya lihat, jadi kembali teriak aba berhenti walaupun
Joyo Dengkek disalahkan karena membuat lama perjalanan.
Tapi ya terserah, ia ganti cuek.’

Keputusan yang diambil Joyo Dengkek pada waktu itu adalah Joyo

Dengkek memutuskan untuk naik ke dalam bis yang penuh sesak itu meskipun

sebenarnya ia merasa kesal dengan kernet bis itu karena kernet itu

membohonginya kalu bis nya itu kosong. Selain itu, ia juga merasa tidak nyaman

berada di dalam bis itu karena sangat penuh. Namun ia berpikir barangkali bis

yang di belakangnya masih jauh dan ia pun bisa kemalaman di jalan.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap novel Sirah, penulis memperoleh

simpulan, yaitu tokoh utama dalam novel Sirah karya AY Suharyono adalah Joyo

Dengkek karena dari sembilan penceritaan, Joyo Dengkek muncul delapan kali.

Tokoh tambahannya adalah Fredy Kurniawan, Boiman, Wijayani, Senik, Carik

Kadri, dan Mbah Kenci.

Tokoh protagonis dalam cerita ini yaitu Joyo Dengkek. Tokoh

antagonisnya adalah Fredy Kurniawan dan Boiman, karena tokoh-tokoh tersebut

menghasut Joyo Dengkek agar mundur dari pencalonan lurah.

Dalam cerita ini kebanyakan tokohnya adalah complex character karena

tokoh-tokohnya banyak dibebani permasalahan dan obsesi-obsesi yang yang

cukup tinggi.

Penokohan dalam novel Sirah karya AY Suharyono, sebagian besar

diungkapkan secara dramatik, seperti tokoh Joyo Dengkek dikemukakan dengan

deskripsi fisiknya, Boiman dan Fredy Kurniawan dengan deskripsi

kesombongannya dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cerita

dalam novel ini menimbulkan kesan dramatik bagi pembacanya. Klasifikasi emosi

pada diri Joyo Dengkek adalah konsep rasa bersalah, rasa malu, kesedihan,

kebencian, dan cinta.
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Berdasarkan struktur kepribadian Joyo Dengkek, dapat ditarik simpulan

bahwa tidak ada keseimbangan antara id, ego dan superego yang dialami Joyo

Dengkek. Pendorong id bertentangan dengan kekuatan pengekang superego. Joyo

Dengkek cenderung mementingkan prinsip kenikmatan untuk dirinya sendiri. Ia

berambisi untuk dapat terpilih menjadi lurah dengan meminta bantuan kepada

Mbah Kenci mengikuti kemauan istrinya. Awalnya ia menolak keinginan istrinya

tersebut, namun karena istrinya marah kemudian ia pun menerima usul dari

istrinya tersebut untuk meminta bantuan kepada Mbah Kenci. Setelah ia bertemu

dengan Mbah Kenci dan tenyata syarat yang diajukan Mbah Kenci tersebut salah

satunya adalah ia harus memperbolehkan istrinya tidur dengan Mbah Kenci pada

tanggal lima belas Jawa kelak setelah ia terpilih menjadi lurah ia pun menyetujui

syarat tersebut. Sejak saat itulah ia mulai berubah. Joyo Dengkek yang awalnya

rendah hati kepada siapa saja sekarang menjadi sombong bahkan tidak

memikirkan istrinya sendiri yang sangat ia sayangi. Yang ada di otaknya sekarang

hanya menjadi lurah dan ia pun rela istrinya kelak dibawa Mbah Kenci untuk

menemaninya tidur. Ia berpikir jika kelak ia menjadi lurah, ia bisa mendapatkan

semuanya termasuk wanita.

Adapun konflik-konflik psikis yang dialami Joyo Dengkek yaitu approach

avoidance conflict, approach avoidance conflict, dan double approach avoidance

conflict. Paling banyak yang dialami Joyo Dengkek adalah approach avoidance

conflict dan approach avoidance conflict ada empat peristiwa, sedangkan double

approach avoidance conflict hanya satu peristiwa. Dalam hal ini motif negatif

mendominasi konflik yang terjadi daripada motif positifnya karena dalam cerita
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novel ini Joyo Dengkek memiliki ambisi yang besar untuk merebut kursi lurah

dengan cara meminta bantuan kepada dukun. Itu merupakan cara yang tidak fair

dalam memenangkan suatu kompetisi.

5.2 Saran

Adapun saran dari hasil penelitian novel Sirah yang telah dilakukan, yaitu:

1. Novel Sirah dianalisis khusus dengan Teori Sigmund Freud. Hendaknya

novel Sirah juga dianalisis dengan menggunakan teori lainnya.

2. Dengan adanya cerita dari novel Sirah ini dapat diambil hikmah yang

positif, yaitu bahwa meminta bantuan kepada dukun dalam meraih suatu

kesuksesan itu tidak dibenarkan dalam agama mana pun. Hal ini dapat

berakibat fatal jika manusia meminta bantuan kepada selain Tuhan karena

biasanya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kesuksesan

tersebut diraih.
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LAMPIRAN
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SINOPSIS NOVEL SIRAH

Ing sawijining dina, desa Jati Dhoyong arep ngadakake pemilihan lurah kang

demokratis. Pemilihan lurah kang demokratis iki nembe pertama diterapake ing desa

kene. Amarga kuwi akeh banget wong kang pengin melu dhaftar dadi lurah. Sing

dhaftar akehe wong kang duweni pendhidhikan dhuwur minimal sarjana conthone

Insinyur Freddy Kurniawan lan Doktorandus Boiman. Kajaba iku uga ana calon

wedok kang jenenge Wiwiek Wijayani. Masing-masing calon nduweni cara-cara

kanggo bisa ngolehake kursi lurah iki, yaiku ana sing nyewa botoh kanggo nggolek

massa supaya akeh sing dhukung kaya sing dilakokake Pak Freddy lan Pak Boiman,

lan uga ana sing nyuap juri supaya bisa lolos seleksi calon lurah kaya sing dilakokake

Wiwiek marang Carik Kadri kang dadi juri ing pemilihan lurah iki.

Ing sawijining dina nalika isih kampling, Joyo Dengkek dikongkon melu

ndhaftar calon lurah karo Pak Dhukuh lan Pak Sudirman kanggo mbuktikake yen

pemilihan calon lurah ing desa Jati Dhoyong pancen bener-bener demokratis ora

mung wong-wong pinter lan sugih wae sing bisa nyalonke nanging wong ngisoran

uga bisa melu nyalonke. Kabeh biaya kanggo ndhaftar calon lurah dibiayai Pak

Dhukuh lan Pak Sudirman.

Sesuk isuke, Joyo Dengkek crita marang bojone yen dheweke arep melu

nyalonke dadi lurah amarga dikongkon marang Pak Dhukuh lan Pak Sudirman.
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Bojone sarujuk marang Joyo Dengkek supaya dheweke nyalon dadi lurah nanging

bojone nyaranke supaya dheweke njaluk pitulungan marang Mbah Kenci. Nanging

Joyo Dengkek wegah yen dheweke njaluk pitulungan marang dhukun amarga kuwi

nglanggar ketentuan urip dheweke. Bojone nesu lan langsung lunga marang anake

sing nangis. Joyo Dengkek bingung amarga bojone nesu marang dheweke amarga

dheweke nolak saran saka bojone supaya njaluk tulung marang Mbah Kenci.

Dheweke mikir apa bojone wis bosen urip sengsara amarga saben dina uripe

nggantungake marang wong liya. Dheweke krasa melas. Akhire dheweke sarujuk

marang saran bojone supaya njaluk pitulungan marang Mbah Kenci.

Sesuke Joyo Dengkek langsung lunga saperlu ndhaftar uper ning sekolahane

mbiyen lan ning Gunung Srumbung omahe Mbah Kenci. Sawise ning tekan Gunung

Srumbung jebule Mbah Kenci isih metu saperlu golek perlengkapan kanggo semedi

bengine amarga mengko bengi tanggal limalas Jawa. Akhire Joyo Dengkek melu turu

ning omahe Klaras abdi daleme Mbah Kenci nganti Mbah Kenci bali ning omahe

maneh. Nalika isih turu, Joyo Dengkek digugah marang Klaras amarga Mbah Kenci

wis siap nrima dheweke mertamu. Joyo Dengkek lan Klaras langsung nuju ing omahe

Mbah Kenci. Sawise tekan kono Joyo Dengkek nyritakake pepenginane dheweke

supaya bisa lolos lan kepilih dadi lurah ing desane. Mbah Kenci gelem ngrewangi

dheweke nanging nganggo syarat kag ora gampang, Syarate yaiku dheweke kudu

ngluru sirah wong mati telu. Sirah kepisan, yaiku sirah wong kang mbiyene nalika

isih urip pinter banget. Iki supaya dhewe nalika ngerjakake uper bisa oleh nilai kang
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apik. Sirah keloro, dheweke kudu ngluru sirah wong kang mbiyene nalika isih urip

nduweni wibawa kang dhuwur kaya pejabat. Iki gunane kanggo supaya dheweke

nalika ujian seleksi calon lurah bisa ndadarake visi misine kanthi wibawa. Sirah

ketelu, yaiku dheweke kudu bisa ngluru sirah wong kang mbiyene nalika isih urip

nduweni watak penjilat marang atasane. Iki supaya dheweke nalika wis dadi lurah

bisa ngrayu atasane supaya dhuwite ngalir terus. Kajaba syarat telu mau uga ana

syarat kang luwih abot yaiku sesuk yen dheweke klakon dadi lurah, bojone oleh

digawa marang Mbah Kenci kanggo ngancani turu saben malam limalas Jawa.

Sanajan sing ning utekke dheweke saiki mung dadi lurah, dheweke nyanggupi syarat

Mbah Kenci mau sing abot-abot.

Syarat-syarat mau dilakokake marang Joyo Dengkek siji-siji. Akhire Joyo

Dengkek bisa kepilih dadi lurah amarga syarat-syarat kuwi mau. Nanging sawise dadi

lurah nalika Mbah Kenci nagih janjine nggawa bojone ing malem limalas, dheweke

malah nesu-nesu. Sawise iku Mbah Kenci ngomong karo tangga-tanggane yen Joyo

Dengkek bisa kepilih dadi lurah amarga sirah-sirah kang wis dijupuk dheweke.

Warga padha marani omahe Joyo Dengkek. Akhire Joyo Dengkek diarak massa lan

dikongkon mbalekke sirah-sirah mau ning asale.
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Kartu Data

No. Data Teori Psikologi Sigmund Freud Watak Halaman

4.1.1.1 Id

Dapat dipercaya
dalam melaksanakan
amanat yang
diberikan oleh orang
lain

70

Kutipan:
“Nek panemumu aku kudu piye?”
“Aku genti takon. Kowe mantep ora olehe njago?”
“Sakawit aku mantep. Saka pamawasku kanggo nduduhke marang Pak Dhukuh
Dhukuh sakloron yen aku bisa dipercaya lan bisa setiyar. Ning bareng krungu
kandhamu sing ketemu nalar, dadine njur ngendhelong. Paling-paling ndhaptar
thok. Bakda kuwi gugur ing ujian sepisanan. Ning lumayan, bisa duwe ijazah
SMP.”

Kartu Data
No. Data Teori Psikologi Sigmund Freud Watak Halaman

4.1.1.2 Id Taat agamanya 71

Kutipan:
“Mbokne …, akun pancen sruwa-sruwi sarwa kekurangan. Tegese, kurang
rupa, kurang bandha, dalah kurang kepintheran. Ning aku emoh, nek dikon
maen dhukun-dhukunan. Kuwi jenenge ora beres. Gelem ngene ora gelem ya
uwis, ning kanthi apa anane.”

Kartu Data
No. Data Teori Psikologi Sigmund Freud Watak Halaman

4.1.1.3 Id
Tidak suka
dibohongi

82

Kutipan:
Bis mandheg, keneke anjlog mudhun karo takon, “Neng endi, Kang?”
“Gunung Srumbung.”
“Ayo munggah. Bis sing mburi isih adoh banget.”
“Jare kothong, gene ki kebak.”
“Nek uyela-uyelan wegah.”
“Tuku mobil dhewe wae Kang, luwih kepenak. Tariiik …!”
Swarane pancen sengkring lan atos. Nanging Joyo Dengkek trima meneng, awit
yen ditanduki malah marahi rame. Mung wae dipikir-pikir nek nganti bis
mburine pancen bener isih adoh, bisa-bisa kesuwen olehe ngenteni. Wusana
Joyo Dengkek mutusake mlebu bis edan iki kanthi pengajab nggandhul mung
sedhela.
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Kartu Data
No. Data Teori Psikologi Sigmund Freud Watak Halaman

4.1.1.4 Id
Tidak mudah
percaya

88

Kutipan:
“Ajeng sowan Mbah Kenci ta?”
“Enggih. Kabare mumpuni. Napa leres?”
“Nek persise kula boten ngerti, ning pancen kathah tiyang-tiyang saking tebih
sing dha mrika. Malah sing sugih nggih akeh lho, wong dha nganggo mobile
dhewe barang.”
“Matur nuwun katranganipun.”

Kartu Data
No. Data Teori Psikologi Sigmund Freud Watak Halaman

4.1.1.5 Id
Mempunyai tekad
yang kuat

98-99

Kutipan:
“Anu, mbok kula nyuwun pitulunganipun.”
“Kersanipun?”
“Kula tak nunut lerem sekedhap ing dhalemipun Ki sanak ngatos sakonduripun
Mbah Kenci. Yen sampun saged sowan lajeng nyuwun pamit, dados anggen
kula mriki boten muspra.”

Kartu Data
No. Data Teori Psikologi Sigmund Freud Watak Halaman

4.1.1.6 Id
Tidak mudah
percaya

102

Kutipan:
“Saderengipun kula caos wangsulan, malah badhe nyuwun pirsa rumiyin.”
“Menapa?”
“Kathah lan werni-werni panyuwunan ingkang dipunaturaken.”
“Racak-racak sami kasil?”
“Wah, yen bab kasil botenipun kula boten ngertos, jer namung jejering abdi.
Namung ingkang saged kangge titikan, mila wonten sawetawis tiyang sami
wangsul mriki kanthi ngasta sembulih kagem Embah minangka atur panuwun.”
“Emm, ngaten ta.”
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Kartu Data
No. Data Teori Psikologi Sigmund Freud Watak Halaman

4.1.1.7 Id
Mempunyai rasa
ingin tahu

110-111

Kutipan:
“Uripmu seprana-seprene tansah rekasa lan sengsara. Gilo delengen garis
ngisor iki, jejeg terus tanpa mungga, kepara malah mudhun, mertandhani
turunmu uga isih kudu rekasa.”
“Yen mekaten ateges jugar anggen kula gadhah gegayuhan?”
“Emm, coba takurute dhisik. Sadurunge garis iki medhun pancen ana sing
nglaler munggah. Emane pedhot, ora nyambung karo sing jejeg iki. Dadi kudu
disetiyarke supaya bisa sambung munggah.”
“Yen mekaten wonten pengajeng-ajeng?”
“Ana, sanajan cilik, rumpil, tur ya rekasa.”

Kartu Data
No. Data Teori Psikologi Sigmund Freud Watak Halaman

4.1.2.1 Ego
Mempunyai prinsip
hidup yang kuat

71-72

Kutipan:
“Mbokne …, aku pancen sruwa-sruwi sarwa kekurangan. Tegese, kurang rupa,
kurang bandha, dalah kurang kepinteran. Ning aku emoh, nek dikon maen
dhukun-dhukunan. Kuwi jenenge ora beres. Gelem ngene ora gelem ya uwis.
Pokoke aku arep mlaku kanthi jejeg apa anane. Prekara gagal ya uwis, ning
kanthi apa anane.”
“Manungsa diwajibke setiyar, Kang.”
“Aku ngerti, ning ora kok kanthi merdhukun.”
“Apa salahe?”
“Karepmu?”
“Coba, cara ngono kuwi wis lumrah. Malah meh kabeh sing nyalon lurah dha
merdhukun, wong ora ana undang-undang kang nglarang. Wis ta, sapa ngerti
srana dalan mau sakabehing gegayuhan bisa kasembadan.”
“Nek aku emoh?”
“Kuwi hakmu. Ning aku kuciwa dene kowe emoh setiyar.”
“Setiyar ya setiyar, nek kanthi ngono luwih becik ora.”
“Blaka wae. Aku ki wis jeleh urip urip mlarat. Saiki mangan sesuk embuh,
sesuk mangan sukemben embuh. Saben dinane kok gumantung kawelasane
wong liya.suwe-suwe isin je, Pak.”
“Kok swaramu dadi sengkring ta?”
“Iki apa anane. Saiki bocah-bocah isih cilik durung pati mangan ragad. Njur
nek wis gedhe, apa ya klakon dadi kere kaya wong tuwane. Ora, Pak. Aku ora
lila yen anake dhewe melu sengsara. Yen iguhku ora toktampa, mung kari
sakkarepmu.”
“Dadi?”
“Wis pikiren, aku ora urusan!”
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Kartu Data
No. Data Teori Psikologi Sigmund Freud Watak halaman

4.1.2.2 Ego
Mempunyai tekad
yang kuat

100

Kutipan:
“Ki sanak Klaras, kula pasrah bongkokan kaliyan panjenengan. Kados pundi
caranipun amrih kula saged sowan Embah dalu menika ugi. Minangka abdi
temtunipun Ki sanak, kula nyuwun tulung. Bab syaratipun menapa, kula sagahi
sauger kasembadan krenteg kula.”
“Emm, inggih ta Ki sanak. Gandheng Ki sanak Joyo menika saking tebih lan
ketingalipun penting sanget, kula sagah mitulungi. Menapa malih saweg
sepisan menika tindak mriki.”

Kartu Data
No. Data Teori Psikologi Sigmund Freud Watak Halaman

4.1.2.3 Ego Rendah diri 201-202

Kutipan:
“Wah hebat, Kang. Sakjangkah maneh dadi lurah.”
“Hebat apa. Kadhang aku isin je, awet iki mau ha rak marga sirah-sirah lan
iguhe Mbah Kenci ta?”
“Aja nglokro, Kang. Sedhela maneh awake dhewe mulya, njur cumplung-
cumplung kae dibalekke neng kuburane.”
“Lha nek tanpa sirah kae, dadi lurah bisa apa?”
“Kok swaramu kaya ngono ta? Getun ya?”
“Embuh ah. Sing cetha, bareng kasil njago lurah wong-wong banjur emoh
kongkonan aku kanthi alasan sungkan. Iki ateges ora ana dhuwit mlebu,
sawetara hadiah saka Pak Kakanwil dithithili terus kanggo urip. Saiki meh
entek.”
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Kartu Data
No. Data Teori Psikologi Sigmund Freud Watak Halaman

4.1.2.4 Ego

Ingkar terhadap
janjinya sendiri
atau tidak
konsekuen dengan
ucapannya sendiri

252-253

Kutipan:
“O, Mbah Kenci ta?”
“Sokur nek isih kelingan. Bojomu arep tak jaluk saiki.”
“Aja waton bisa ngucap. Kowe wong tuwa. Aku krungu sakabehing ing
ngarepe Senik, bojoku. Kok dadi lancang he?”
“Kowe rak janji ….”
“He, aku mbiyen pancen njaluk tulung kowe amrih bisaa dadi lurah ning aku
rak menehi opah karo kowe ta?”
“Opah apa?” Mbah Kenci katon kaget.
“Ha ya opah dhuwit. Apa godhong?” Joyo Dengkek sengak.
“Wis, wis. Dadi pokoke kowe ki dadi cidra janji ngono ta?”
“Ngati-ati kowe omong. Aku ki pejabat. Yen kowe mitenah ateges bisa tak
jebloske neng kunjara. Ngerti?”

Kartu Data
No. Data Teori Psikologi Sigmund Freud Watak Halaman

4.1.3.1 Superego
Patuh kepada
istrinya

72-73

Kutipan:
“Mbokne, sawise taklimbang-limbang, apa sing tokkandhakke mula bener. Iki
pancen sawijining dalan amrih uripe dhewe luwih kepenak.”
“Kowe setuju neng daleme Mbah Kenci ta?”
“Aku setuju.”
“Ora. Srana lega lila.”
“Sukur. Aku bungah dene pikiranmu kebukak. Pokoke awake dhewe usaha, ya
lair ya bathin.”
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Kartu Data
No. Data Teori Psikologi Sigmund Freud Watak Halaman

4.1.3.2 Superego

Mempunyai ambisi
yang kuat demi
mendapatkan suatu
jabatan yang lebih
tinggi

116-117

Kutipan:
“Sinambi tangane ubeg nulis, rasa giris ngrenggani dhawuh sing ora baen-baen
iku, awita ana rong prekara sing bakal diadhepi. Sepisan ngadhepi sirah
glundhungan. Yen dhemite ngamuk apa ora cilaka. Kaping pindhone, yen
konangan pendhudhuk bisa digebugi utawa dipulasara sageleme. Malah kabar
sing tau dirungu, saiki yen ana maling ketangkep sawise diajar njur diobong
nganti dadi awu. Nanging rasa sing kaya mau mung sedhela. Bakda kuwi Joyo
Dengkek njur biasa maneh. Panemune manther: jer basuki mawa beya. Kanggo
nggayuh pepenginan dibutuhake pengurbanan. Angger anggone tumindak
ngati-ati rak ya slamet nir ing sambekala.”

Kartu Data
No. Data Teori Psikologi Sigmund Freud Watak Halaman

4.1.3.3 Superego
Mementingkan diri
sendiri atau egois

118

Kutipan:
“Kowe eklas lega lila minangkani penjalukku?”
“Sauger boten lintang saha rembulan.”
“Aku ki ora btuh bandha donya, wong ya mung urip ijen ning kene. Suk nek
wis kowe klakon dadi lurah, pendhak tanggal limalas Jawa nalikane rembulan
bunder aku tak nyilih bojomu. Dhewekke ben ngancani aku turu, bisa neng
kene utawa papan sing takpilih mbesuke.”
Dasar budheg karo picek, penjaluk sing ora umum iku disaguhi kanthi
senenging ati. Sing neng pikirane mung gek dadi lurah. Prekara bojone sesasi
pisan dikeloni mbah dhukun minangka sembulih wis ben, wong ya dasare sing
wedok ki wis tuwa wae kok. Saka petungane, dadi lurah mono kuwasa
ngobahake drijine sesisih. Ha mbok prawan kencur pisan semrinthil olehe
ngladeni.
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Kartu Data
No. Data Teori Psikologi Sigmund Freud Watak Halaman

4.1.3.4 Superego tertutup 128

Kutipan:
“Joyo Dengkek unjal ambegan landhung. Wusana saka lambene mbubrul crita
pengalamane rikala menyang Srumbung dalah anggone sowan Mbah Kenci.
Kabeh mau metu kanthi rancag tanpa ana sing cicir. Mung ana kang disimpen
minangka wadi, yaiku anggone duwe krenteg Mbah Kenci turu karo bojone
sawise gegayuhan klakon. Kanggone Joyo Dengkek abot olehe arep blaka.
Kepiye wae ana rasa was-was yen nganti bojone ngamuk lan njugarake
rancangan sing wis gumathok. Pikiran sing klebu nalar. Apa umum dhukun kok
njaluk sembulih kaya ngono.”

Kartu Data
No. Data Konflik Sikap Halaman

4.2.2.1
Approach avoidance
conflict

Joyo Dengkek
memutuskan untuk
tetap melanjutkan
niatnya untuk
mencalonkan diri
menjadi lurah karena ia
sudah terlanjur
menerima tawaran itu
dari Pak Sudirman dan
Pak Dhukuh. Ia tidak
ingin mengecewakan
beliau ang sudah peduli
dengan dirinya dan juga
keluarganya.

69

Kutipan:
“Ya, ya … jane ki aku uga ngrumangsani. Yen ora marga panjurunge Pak
Dhukuh lan Pak Sudi ya wegah. Ha ning piye, wong kebacut saguh lan dhuwit
wis tak tampa. Utawa maneh ….”

Kartu Data
No. Data Konflik Sikap Halaman

4.2.2.2
Approach avoidance
conflict

Joyo Dengkek
memutuskan untuk
mengikuti kemauan
istrinya untuk pergi ke
Gunung Srumbung
meminta bantuan
kepada Mbah Kenci.

72-73
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Kutipan:
Dadakan … srengkot! Bojone nglungani, kebeneran anake ragil rewel. Pikirane
Joyo Dengkek dadi kuwur lan buteg. Durung tau sisihane tumindak kaa ngene,
anane mung nrima ing pandum; pira wae dhuwit sing diwenehake ditampa
kanthi senenging ati lan ngucap sukur. Lha kok saiki salin srengat. Apa marga
ngadepi urip sing saya abot. Bisa uga, jer dadi wong wedok mesthine kangelan
anggone ngecakake dhuwit sing ora sepiraa. Nanging yen olehe dalan urip
dalan kepenak ndadak neng omahe Mbah Dhukun Kenci? Atine brontak.
Kepriye wae nganti tuwa ngene iki durung tau neng dhukun.
Wusana tuwuh perang dredeg ing atine Joyo Dengkek, antarane mlaku ing ril
bebener lan cara merdhukun. Sawise digelar lan digulung, sawise ditimbang-
timbang kanthi mateng, Joyo Dengkek mutusake nedya nayogyani iguhe
bojone. Kepriyea kae anggone nungsang njempalik ngene iki kanggo nglabuhi
anak bojo. Yen pancen kanthi merdhukun bisa kasil sing digayuh lan njalari
urip mulya, yagene ora. Joyo Dengkek unjal ambegan landhung. Bojone sing
ketungkul nggendhong anake dicedhaki. Ana rasa trenyuh, dene seprana-
seprene durung bisa gawe kepenak brayat.
“Mbokne, sawise taklimbang-limbang, apa sing tokkandhakke mula bener. Iki
pancen sawijining dalan amrih uripe awake dhewe luwih kepenak.”

Kartu Data
No. Data Konflik Sikap Halaman

4.2.2.3
Approach avoidance
conflict

Joyo Dengkek
memutuskan untuk
tetap melanjutkan
perjalanannya ke
Gunung Srumbung
meskipun jalan yang
akan dilaluinya itu
terlihat menyeramkan.
Hal itu karena ia ingin
anak istrinya dapat
hidup lebih baik lagi
jika kelak dalam
pencalonan lurahnya
dapat berhasil.

93

Kutipan:
Sawise mbalekake helm lan mbayar ongkos Joyo Dengkek wiwit mecaki sikile
Gunung Srumbung. Salaras kari iguhe tukang ojeg, dheweke tuku wedang lan
panganan minangka sangu neng dalan. Mripat nyawang mendhuwur,
ngawasake dalan sing pancen katon. Yen ora ngelingi kanggo kamulyane anak
bojo ing tembe mburi, rasane jan wegah tenan ngleksanani. Ning kepiye
maneh. Dheweke wis wiwit mbukak, suthik yen nganti mundur maneh sanajan
mung sajangkah. Prekara bali nglenthung tanpa asil ora dadi ngapa, nanging
wis setiyar. Beda karo yen durung apa-apa wis nglokro.
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Kartu Data
No. Data Konflik Sikap Halaman

4.2.2.4
Approach avoidance
conflict

Joyo Dengkek
memutuskan untuk
tinggal di rumah yang
telah disediakan oleh
Pak Camat demi
keselamatan ia dan
keluarganya serta
meminta tolong Triman
untuk menjaga rumah
dari sore sampai pagi,
sedangkan gantian
untuk menjaga rumah
dari pagi sampai sore
agar kepala-kepala di
rumahnya itu tidak
diketahui orang lain.

204-205

Kutipan:
“Aku rak ditimbali Pak Camat. Kowe lan keluwargamu didhawuhi manggon
daleme ing Perumahan Asri. Prabotane wis komplit, saka meja kursi, televisi,
tekan kulkas barang. Pokoke mung kari manggon.”
“Ngantos mbenjing menapa?”
“Nganti kowe resmi dilantik dadi lurah. sasuwene ngungsi aja kuwatir. Uripmu
ditanggung Pak Camat.”
“Kula rumaos trenyuh awit saking kawigatosanipun Pak Camat ingkang
semanten agengipun, Pak. Naming kemawon kula badhe rembagan rumiyin
kaliyan mbokipun lare-lare.”
“Ngono prayoga. Nek wis ana rembug gumathok enggal matura Pak Camat.
Ning aja suwe-suwe, supaya botoh-botoh ora nggujer kowe.”
Joyo Dengkek manthuk. Sawise dirasa cukup, wong sakloron pamit. Kabar mau
banjur dirembug karo bojone. Senik mesem. Srana pambiyantune Pak Camat
ateges ora perlu mikir kebutuhan saben dina. Durung resmi dadi lurah nanging
wis ngrasakake manggon neng omah gedhong kanthi prabotan komplit. Apa
maneh suk yen wis resmi. Ha rak ateges saya menjila. Nanging bareng ngelingi
ngomah kene ana cemplung, Senik bali lemes.
“Piye, Mbokne?”
“Gelem wae, Kang. Kajaba kanggo keslametane awake dhewe, uga ngiras
pantes ngicipi dadi wong sugih. Mligine bocah-bocah kuwi lho, Kang, nek
nonton tivi ora perlu nangga.”
“Nek pancen kowe setuju, mengko tak matur Pak Camat.”
“Ning ana sing ngganjel je, Kang.”
“Apa?”
“Lha cumplung-cumplung kuwi sapa sing nunggu?”
“Wah iya, ya, nganti lali aku. Nek digawa piye?”
“Hus, aja. Teneh nek Pak Camat pirsa prasasat nglalu.”
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“Njur piye?”
“Emm, ngene wae. Esuk tekan sore aku taktunggu omah. Dene kowe lan
bocah-bocah bisa mapan neng daleme Pak Camat. Nek sore tekan isuk Triman
sing genti tunggu, aku nusul kowe lan bocah-bocah. Takkira kuwi dalan sing
paling becik.”
“Yoh wis, aku setuju.”

Kartu Data
No. Data Konflik Sikap Halaman

4.2.3.1
Avoidance-avoidance
conflict

Joyo Dengkek
memutuskan untuk
terus melanjutkan
perjalanannya ke
Gunung Srumbung
meskipun ia merasa
ketakutan karena
terdengar suara
seseorang yang sedang
menyanyikan kidung
Serat Warayagnya
anggitane KGPAA
Mangkunegara IV
dengan merdu. Ia
berpikir mana mungkin
di daerah hutan
belantara seperti ini ada
orang. Ia mengira itu
suara penunggu hutan
ini yang ingin
mengganggu
perjalanannya ke rumah
Mbah Kenci.

94-95

Kutipan:
Nalika lagi milih dalan sing ora njeglong utawa ora ana ri bebondhotan,
dadakan lakune Joyo Dengkek kandheg. Lamat-lamat kupinge krungu wong
meceli kayu sinambi ura-ura. Githoke mengkirig lan wulu kalonge ngadeg.
Awit papan ki rak dumunung ing pucuk gunung, adoh pomahan adoh lor kidul.
Mengko gek swara dhemit utawa lelembut sing arep nggodha lakune. Yen
bener ha rak gawat, lha wong durung nganti kaleksanan sedyane wis
kesandhunging tengah dalan. Joyo Dengkek megeng napas, kari nanting atine,
wani terus apa ora. Sawise sauntara suwene dilelimbang, tuwuh tekade arep
maju terus sanajan cilik lara gedhene tekan mati marga lelembut. Yen ora maju
terus apa ya klakon bali nglenthung, sawatara lakune wis tekan separo gunung
kepara punjul. Mendah wiring lan isine yen mulih tanpa asil. Apa jenenge ora
saya kleleb. Mung dheweke yakin, manungsa mono rak luwih dhuwur drajade
tinimbang dhemit. Sawise rada suwe anggone ngrungokake, tuwuh pengarep-
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arep becik sarta kapitayan yen swara kae dudu dhemit, nanging wong sing lagi
nembang. Swarane empuk lan apik, njalari kenyut tumrap sapa wae sing
ngrungokake. Wong mau lagi ngidungke tembang saka Serat Warayagnya
anggitane KGPAA Mangkunagara IV sing pancen kondhang wasis minangka
pujangga.

Kartu Data
No. Data Konflik Sikap Halaman

4.2.3.2
Avoidance-avoidance
conflict

Joyo Dengkek
memutuskan untuk
menginap di rumah
Klaras abdi dalem
Mbah Kenci sampai
Mbah Kenci pulang
dari mencari sesaji
untuk bersemedi pada
malam harinya.

97-98

Kutipan:
“Nanging Simbah saweg tindakan. Sinaosa Ki sanak sowan ugi badhe kecelik,
awit konduripun saweg mangke tengah dalu.”
“Wadhuh, lajeng kados pundi prayoginipun, awit tebih-tebih badhe sowan lha
kok malah boten saged kepanggih.”
Dadakan awake Joyo Dengkek lemes, pepeskaya dilolosi otot bebayune. Blas
ora ngira yen rancangan sing wis ditata tharik-tharik dadi jugar ambyar marga
ora bisa adu arep karo mbah dhukun. Sruwa-sruwi sarwa repot. Yen bali mulih
…. genah yen tangeh lamun. Kosok baline, apa ya klakon nginep neng kene.
Bisaa njur neng endi, jer kiwa tengen blas ora ana omah. Lan maneh nek rong
ndina rong wengi neng kene apa ora kesuwen. Entek-entekane Joyo Dengkek
mung dheleg-dheleg. Dheweke ora ngerti becike tumindak kepiye. Yen ana
dalan prayoga, paling-paling nunut ngenteni neng omahe wong iki. Kalah cacak
menang cacak dheweke nedya nembung nunut ing omahe.
“Nuwun sewu, asmanipun Ki sanak menika sinten?”
“Kula Klaras. Gubug kula celak dalemipun Mbah Kenci.”
“Anu, mbok kula nyuwun pitulunganipun.”
“Kersanipun?”
“Kula tak nunut lerem sekedhap ing dalemipun Ki sanak ngantos sakondoripun
Mbah Kenci. Yen sampun saged sowan lajeng nyuwun pamit, dados anggen
kula mriki boten muspra.”
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Kartu Data
No. Data Konflik Sikap Halaman

4.2.3.3
Avoidance-avoidance
conflict

Joyo Dengkek
memutuskan untuk
menanyakan kepada
Klaras mengenai berapa
biaya sebagai upah
untuk Mbah Kenci.

103

Kutipan:
Mung bareng ngelingi sembulih, Joyo Dengkek dadi ketir-ketir. Ya nek
dhuwite cukup. Yen ora, bisa-bisa dadi perkara. Ya uwis, kepepete yen Mbah
Kenci mengko ngarani kepeksa dienyang. Sukur-sukur olehe mbayar ki sawise
kasil, pira wae nedya disaguhi. Mula tinimbang ngganjel neng ati lan dadi
pikiran, luwih becik takon sisan wae marang Klaras. Minangka abdi mesthine
Klaras rak ngerti kanthi gamblang.

Kartu Data
No. Data Konflik Sikap Halaman

4.2.3.4
Avoidance-avoidance
conflict

Joyo Dengkek
mengubah pikiran
jeleknya itu menjadi
pikiran yang positif.
Jika ia bertindak secara
hati-hati, maka ia tidak
akan ketahuan dalam
mengambil kepala-
kepala mayat itu.

116-117

Kutipan:
Sinambi tangane ubeg nulis, rasa giris ngrenggani ati lan pikirane. Apa iya
dheweke bisa ngleksanani dhawuh sing ora baen-baen iku, awit ana rong
prekara sing bakale diadhepi. Sepisan ngadhepi sirah glundhungan. Yen
dhemite ngamuk apa ora cilaka. Kaping pindhone yen konangan pendhudhuk,
bisa digebugi utawa dipulasara sageleme. Malah kabar sing tau dirungu, saiki
yen ana maling ketangkep sawise diajar njur diobong nganti dadi awu. Nanging
rasa sing kaya ngno mau mung sedhela. Bakda kuwi Joyo Dengkek njur biasa
maneh. Panemune manther: jer basuki mawa beya. Kanggo nggayuh
pepenginan dibutuhake pengurbanan. Angger anggone tumindak ngati-ati rak
ya slamet nir ing sambekala.
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Kartu Data
No. Data Konflik Sikap Halaman

4.2.4.1
Double approach avoidance
conflict

Joyo Dengkek
memutuskan untuk naik
ke dalam bis yang
penuh sesak itu
meskipun sebenarnya ia
merasa kesal dengan
kernet bis itu karena
kernet itu
membohonginya kalu
bis nya itu kosong.
Selain itu, ia juga
merasa tidak nyaman
berada di dalam bis itu
karena sangat penuh.
Namun ia berpikir
barangkali bis yang di
belakangnya masih jauh
dan ia pun bisa
kemalaman di jalan.

81-82

Kutipan:
Joyo Dengkek uwal saka anggone ngalamun. Saking dene mikir werna-werna,
nganti ora krasa yen olehe mlaku dadi neng tengah dalan. Menawa nganti
kesamber kendharaan rak sida repot. Tujune kok ana kenek bengok-bengok,
njalari dheweke gegancangan minggir. Mung bareng ngerteni kahanane bis,
batine Joyo Dengkek misuh-misuh. Lha piye, penumpang wis jejel riyel kepara
nganti pating grandhul neng lawang kok bisa-bisane kandha nek kothong.
Dhasar mata dhuwiten. Ewosemono gandheng Joyo Dengkek butuh, mula
tangane kemlawe.
Bis mandheg, keneke anjlog mudhun karo takon, “Neng endi, Kang?”
“Gunung Srumbung.”
“Ayo munggah. Bis sing mburi isih adoh banget.”
“Jare kothong, gene ki kebak?”
“Ngarep kono akeh sing mudhun.”
“Nek uyel-uyelan wegah.”
“Tuku mobil dhewe wae Kang, luwih kepenak. Tariiik …!”
Suwarane pancen sengkring lan atos. Nanging Joyo Dengkek trima meneng,
awit yen ditanduki malah marahi rame. Mung wae dipikir-pikir nek nganti bis
mburine pancen bener isih adoh, bisa-bisa kesuwen olehe ngenteni. Wusana
Joyo Dengkek mutusake mlebu bis edan iki kanthi pangajab nggandhul mung
sedhela. Mula nalika bis regunuk-regunuk arep mlaku, tangane gage kemlawe.
Tujune keneke weruh, dadi bali mbengok aba mandheg ora ketang Joyo
Dengkek digrenengi ngrendhet-ndheti laku. Ning ya ben, dheweke genti
ndableg.


