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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Analisis Psikologi Tokoh Sandra dalam Novel 3600 Detik 

Karya Charon : Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud”. Masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah psikologi tokoh Sandra dalam novel 3600 Detik Karya Charon : kajian 

Psikoanalisis Sigmun Freud. Dalam penelitian ini, pembahasan difokuskan pada psikologi 

tokoh Sandra. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan psikologi tokoh Sandra dalam 

novel 3600 Detik karya Charon. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang tidak mengadakan perhitungan namun berupa kata kalimat tentang psikologi 

Sandra yang dialaminya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode 

pustaka, dan dokumentasi, data dianalisis dengan pendekatan Psikoanalisis Sigmund Freud 

yakni struktur kepribadian yang terdiri atas id, ego, superego. Dinamika keperibadian yang 

terdiri atas insting mati, insting hidup, kecemasan dan mekanisme pertahanan yang terdiri 

atas represi, proyeksi, pengalihan, dan regresi. Hasil analisis ini menyatakan bahwa 

kepribadian tokoh Sandra lebih didominasi oleh perilaku atau sifat positif dikarenakan 

dorongan id (dorongan dari alam bawah sadar) yang kuat kepada ego (berhubungan dengan 

realitas) selalu mampu dikontrol oleh superego (moralitas yang terbentuk dari lingkungan). 

Dalam dinamika kepribadian, insting yang kuat dalam diri Sandra ialah insting hidup dan 

kecemasan. Selanjutnya mekanisme pertahanan yang sering dilakukan yaitu displacement 

(pengalihan).  

 

Kata Kunci: Psikologi, Novel, Psikoanalisis Sigmund Freud. 

 

ABSTRACT 

 

 This study entitled " Psychology Analysis of Characters Sandra in 3600 Detik Novel 

by Charon: Sigmund Freud Psychoanalysis Study ". The issues raised in this research is the 

psychology of characters in the novel 3600 Detik Sandra by Charon: the study of 

psychoanalysis Sigmund Freud. In this study, the discussion focused on the psychology of 

character Sandra. This study aimed to describe the psychology of characters in the novel 

3600 Detik Sandra by Charon. The research is a qualitative research, the research does not 

hold calculation, but in the form of a sentence about the psychology Sandra says she 

experienced. The method used in data collection is a method libraries, and documentation, the 

data was analyzed by Sigmund Freud's psychoanalysis approach the personality structure 

composed of id, ego, superego. The dynamics of personality consisting of the death instinct, 

the instinct of life, anxiety and defense mechanisms consisting of repression, projection, 

diversion, and regression. Results of this analysis states that personality Sandra figures 

dominated by the behavior or positive qualities due to encouragement id (impulse of the 

subconscious) is strong to the ego (dealing with reality) is always able to be controlled by the 

superego (morality is formed from the environment). In a dynamic personality, a strong 

instinct of self Sandra is the instinct of life and anxiety. Furthermore, the defense mechanisms 

are often done of displacement (transfer). 

 

Keyword: Psychology, Novel, Sigmund Freud Psychoanalysis. 
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A. PENDAHULUAN 

Aspek psikologis dalam sebuah 

karya sastra merupakan salah satu hal yang 

pokok. Berkaitan dengan muatan dalam 

karya sastra. Menurut Siswantoro, (dalam 

Novitalia 2014:6) menyebutkan bahwa 

novel sebagai bagian bentuk karya sastra, 

merupakan jagat realita yang di dalamnya 

terjadi peristiwa dan perilaku yang dialami 

yang diperbuat manusia (tokoh). Realita 

sosial, realita psikologis, realita religius 

merupakan tema-tema yang sering 

didengar ketika seseorang menyoal novel 

sebagai realita kehidupan. Lebih lanjut lagi 

dalam dunia sastra dikenal novel 

psikologis yang mengacu kepada novel 

yang terpusat pada kehidupan emosional 

para tokohnya dan menjejaki tingkatan 

kegiatan yang berbeda-beda, lebih 

mementingkan alasan dan tujuan tindakan 

itu sendiri. Kisah semacam ini 

menekankan perwatakan batin dan 

motivasi yang mengakibatkan tindakan 

lahiriah.  

Umumnya sebuah novel 

mengisahkan tentang cerita dari sebagian 

besar kehidupan manusia yang ditokohkan 

dalam cerita tersebut yang di dalamnya 

terdapat berbagai jenis masalah yang harus 

dihadapi tokoh tersebut. Masalah-masalah 

yang diuraikan di dalam novel yang harus 

dihadapi oleh tokoh tersebut ternyata 

bukan hanya terbatas pada cerita saja, 

tetapi ada kemungkinan juga terdapat pada 

masyarakat luas (pembaca). Dengan 

demikian ada kalanya pembaca yang 

sedang mengalami masalah seperti dalam 

novel yang dibaca, mereka akan 

mengambil jalan untuk menyelesaikan 

masalah tersebut seperti dalam novel yang 

dibacanya. 

Novel 3600 Detik merupakan salah 

satu novel popular karya Charon. Novel ini 

pertama kali diterbitkan oleh Gramedia 

Pustaka Utama pada Mei 2008. Novel ini 

menceritakan tentang kisah hidup Sandra 

yang berubah drastis setelah ayah ibunya 

bercerai. Tokoh Sandra yang digambarkan 

dalam novel 3600 Detik adalah sosok 

remaja yang menyalurkan rasa kecewanya 

dengan menjadi remaja yang bandel, yang 

hobinya membolos, merokok, dan suka 

pulang malam. Hal-hal itulah yang 

menyebabkannya sering dikeluarkan dari 

sekolah, tetapi pada akhirnya ada tokoh 

Leon yang mampu merubahnya menjadi 

lebih baik.  

Karakter tokoh Sandra sangat 

jarang kita jumpai di zaman sekarang, 

sehingga sangat menarik untuk diteliti 

lebih dalam. Selain memberikan pelajaran 

tentang arti kehidupan, novel ini 

mempunyai tema yang bagus, sehingga 

dapat membuat pembaca masuk dalam 

cerita. Jalan ceritanya yang runtut 

membuat pembaca mudah memahami 

cerita dan tidak merasa bingung. Serta 

yang paling penting, novel ini mempunyai 

pesan moral yang tinggi. Penelitian ini 

mencoba mengkaji dengan perspektif 

Psikoanalisis Sigmund freud  yang terkait 

struktur keperibadian, dinamika 

keperibadian, dan perkembangan 

keperibadian terutama yang berhubungan 

dengan psikologi tokoh Sandra. Sehingga 

penelitian ini dirumuskan dalam judul 

“Analisis Psikologi Tokoh Sandra dalam 

Novel 3600 Detik Karya Charon : Kajian 

Psikoanalisis Sigmund Freud” dan Tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk 

Mendeskripsikan Psikologi Tokoh Sandra 

dalam Novel 3600 Detik Karya Charon : 

Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1) Psikologi Sastra 

Menurut Hatoko dan Rahmanto 

(Badrun, 2005:4). Psikologi sastra 

merupakan salah satu pendekatan dalam 

memahami karya sastra. Pendekatan itu 

mempunyai kedudukan yang sama dengan 

pendekatan-pendekatan lain. 

Sedangkan menurut pendapat ahli 

lain bahwa psikologi sastra adalah sebuah 

interdisiplin antara psikologi dan sastra  

Endraswara, (Minderop, 2013:59). Dari 

kedua pendapat para ahli tersebut  dapat 
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disimpulkan bahwa psikologi sastra adalah 

suatu pendekatan yang dilakukan oleh para 

peneliti guna memahami suatu karya sastra 

dengan didasarkan suatu kedisiplinan. 

 

2) Pengertian Novel  

Novel juga bisa dikatakan sebagai 

cerita yang menampilkan suatu kejadian 

atau peristiwa kehidupan pelaku yang luar 

biasa pada kehidupan sehari-hari yang 

menyebabkan perubahan sikap hidup atau 

menentukan nasipnya. Novel merupakan 

salah satu karya yang mengisahkan 

kehidupan manusia, dicirikan oleh adanya 

konflik-konflik yang akhirnya 

menyebabkan perubahan psikologis para 

tokohnya. Perubahan tokoh ini tidak harus 

selalu diakhiri dengan keberhasilan tetapi 

terkadang juga diakhiri dengan kegagalan. 

Dari penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa novel adalah karya 

imajinasi yang menceritakan tentang hidup 

seseorang atau beberapa tokoh yang 

mengisahkan problematika kehidupan. 

 

3) Teori Psikoanalisis Sigmund Freud 

    a) Struktur Kepribadian  
1. Id  

       Merupakan energi psikis dan naluri 

yang menekan manusia agar memenuhi 

kebutuhan dasar seperti misalnya : makan, 

menolak rasa sakit, dll. Menurut Freud, Id 

berada di alam bawah sadar, tidak ada 

kontak dengan realitas. Cara kerja Id 

berhubungan dengan prinsip kesenangan, 

yakni selalu mencari kenikmatan dan 

selalu menghindari ketidaknyamanan. 

2. Ego  

           Adalah aktualitas kepribadian 

seseorang, ego terperangkap di antara dua 

kekuatan yang bertentangan dan dijaga 

serta patuh pada prinsip realitas dengan 

mencoba memenuhi kesenagan individu 

yang dibatasi oleh realitas. Egolah yang 

mengatur hubungan timbal balik antara 

seseorang dengan dunia. Dalam hal ini 

Ego berkebalikan dengan Id, jika Id 

dikuasai prinsip kesenangan, ego justru 

dikuasai prinsip kenyataan (reality 

principle). Namun, ego bukan hanya 

mengontrol Id, tetapi juga mengatur  

super-ego.  

3. Superego  

            Adalah kekuatan moralitas dalam 

diri manusia. Super-ego sama halnya 

dengan „hati nurani‟ yang mengenali nilai 

baik dan buruk (conscience). Sebagai 

contoh ; misalnya ego seseorang ingin 

melakukan hubungan seks secara teratur 

agar karirnya tidak terganggu oleh 

kehadiran anak; tetapi id orang tersebut 

menginginkan hubungan seks yang 

memuaskan karena seks memang nikmat, 

kemudian superego timbul dan menengahi 

dengan anggapan merasa berdosa dengan 

melakukan hubungan seks (Minderop, 

2011: 21-22). 

 

b)  Dinamika Kepribadian 

       Dinamika keperibadian merupakan 

aktivitas fisik (energy fisik). Freud 

mengatakan, energy fisik dapat  diubah 

menjadi energy psikis. Id dengan naluri-

nalurinya merupakan media atau jembatan 

dari energy fisik dengan keperibadian 

(Minderop, 2011: 23). 

       Naluri kehidupan (life instinct) dan 

naluri kematian (death instinct). Naluri 

kehidupan adalah naluri yang ditujukan 

pada pemeliharaan ego. Sedangkan naluri 

kematian adalah naluri yang mendasari 

tindakan agresif (Minderop, 2010: 25).  

       Kecemasan (Anxitas) Situasi apa pun 

yang mengancam kenyamanan suatu 

organisme diasumsikan  melahirkan suatu 

kondisi yang disebut anxitas. Berbagai 

konflik dan bentuk frustasi yang 

menghambat kemajuan individu untuk 

mencapai tujuan merupakan salah satu 

sumber anxitas. Ancaman dimaksud dapat 

berupa ancaman fisik, psikis, dan berbagai 

tekanan yang mengakibatkan timbulnya 

anxitas. 

 

c)  Mekanisme Pertahanan  
       Dalam teori kepribadian, mekanisme 

pertahanan merupakan karakteristik yang 

cenderung kuat dalam diri setiap orang. 

Mekanisme pertahanan ini tidak 

mencerminkan kepribadian secara umum, 
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tetapi juga dalam pengertian penting dapat 

memengaruhi perkembangan kepribadian. 

       Mekanisme pertahanan terdiri atas; 

Represi (repression), Sublimasi, Proyeksi, 

Pengalihan (Displacement), Rasionalisasi 

(Rationalization), Regresi (Minderop, 

2010: 29-31). 

1. Represi (Repression)  

Represi adalah mekanisme yang 

dilakukan oleh ego untuk meredakan 

kecemasan dengan jalan menekan 

dorongan-dorongan atau keinginan-

keinginan yang menjadi penyebab 

kecemasan tersebut kedalam tak sadar. 

Dengan kata lain mekanisme untuk 

meredakan kecemasan dengan cara 

menekan tekanan kealam tidak sadar. 

2. Proyeksi  

Proyeksi adalah pengalihan 

dorongan, sikap atau tingkah laku yang 

menimbulkan kecemasan kepada orang 

lain. 

(http://12013pus.blogspot.com/2013/06/sig

mund-freud.html).  

Misalnya, kita harus bersikap kritis atau 

bersikap kasar terhadap orang lain, kita 

menyadari bahwa sikap ini tidak pantas 

kita lakukan, namun sikap yang dilakukan 

tersebut diberi alasan bahwa orang tersebut 

memang layak menerimanya. Mekanisme 

yang tidak disadri yang melindungi kita 

dari pengakuan terhadap kondisi tersebut 

dinamakan proyeksi Hilgard (Dalam 

Minderop, 2010:34).     

3. Pengalihan  

           (Minderop, 2010: 35) Pengalihan 

adalah pengalihan perasaan tidak senang 

terhadap suatu objek ke objek lainnya 

yang lebih memungkinkan. Missal, adanya 

impuls-impuls agresif yang dapat 

digantikan, sebagai kambing hitam, 

terhadap orang (atau objek lainnya) yang 

mana objek-objek tersebut bukan sebagai 

sumber frustasi namun lebih aman 

dijadikan sebagai sasaran 

4. Regrasi 

             Regresi adalah suatu mekanisme 

dimana individu untuk menghindarkan diri 

dari kenyataan yang mengancam, kembali 

kepada taraf perkembangan yang lebih 

rendah serta bertingkah laku seperti ketika 

dia berada dalam taraf yang lebih rendah 

itu. 

 

C. METODE PENELITIAN 

      Jenis yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Menurut 

Moleong (2014: 6) penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. 

Secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.  

        Data dalam penelitian ini adalah data 

tulis yang berupa kata-kata,frase dan 

kalimat-kalimat yang terdapat dalam novel 

3600 Detik karya Charon. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah novel 3600 

Detik karya Charon. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah study 

kepustakaan dan dokumentasi. 

 Langkah-langkah analisis deskriftif dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Membaca  novel 3600 Detik karya 

Charon yang bertujuan untuk 

memahami psikologi tokoh Sandra 

secara keseluruhan dengan cara 

membaca berulang-ulang dan cermat, 

kata demi kata, dan kalimat demi 

kalimat yang terdapat dalam dialog 

novel tersebut. 

2. Dari hasil bacaan tersebut, penulis 

mencatat data-data penting dan 

mencoba untuk memahami lebih jauh 

berbagai unsur yang terkandung di 

dalamnya.  

3. Mengklasifikasikan data berupa 

psikologi tokoh Sandra menurut kajian 

Psikoanalisis Sigmund Freud seperti: 

struktur keperibadian, dinamika 

keperibadian, dan mekanisme 

pertahanan. 

4. Menyimpulkan hasil yang didasarkan 

pada deskripsi dan analisis data secara 

keseluruhan. Data yang telah 
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dikumpulkan dan dianalisis kemudian 

akan disimpulkan secara keseluruhan 

berdasarkan data-data yang sesuai 

dengan objek penelitian.  

 

D. PEMBAHASAN 

 

1  Struktur Keperibadian Tokoh 

Sandra menurut Teori Psikoanalisis 

Sigmund Freud   pada Novel 3600 

Detik Karya Charon 

 

Identefikasi keperibadian tokoh 

Sandra dalam novel 3600 detik karya 

Charon dapat dilihat dari struktur 

keperibadian yang terdiri dari Id, ego, dan 

superego. Ketiga bagian tersebut dalam 

diri tokoh Sandra dapat diklasifikasikan 

sebagai berikfut. 

 

a) Struktur Keperibadian Tokoh Sandra 

pada Aspek Id 

        Id adalah energi psikis dan naluri 

yang menekan manusia agar memenuhi 

kebutuhan dasar seperti kebutuhan: makan, 

istirahat, seks, menolak rasa sakit atau 

tidak nyaman. Dalam hal ini tidak ada 

pertimbangan akal atau etika. Id cenderung 

menghendaki penyaluran atau pelampiasan 

untuk setiap keinginan. Oleh sebab itu, 

yang dikenal Id adalah proses kesenangan. 

Berdasarkan teori psikologi Freud, tokoh 

utama (Sandra) memiliki keinginan yang 

harus ia penuhi, dimana Id dalam setiap 

individu adalah sebuah dorongan atau 

keinginan yang kuat.  

       Bagi Sandra keinginan yang harus ia 

penuhi ialah makan. Setiap manusia pasti 

membutuhkan makanan sebagai pemuasan 

kebutuhan dasar. Tanpa makanan manusia 

tidak bisa hidup dan berkembang karena 

makanan merupakan kebutuhan dasar yang 

harus selalu dipenuhi karena dari makanan 

manusia mendapatkan sumber tenaga 

untuk melakukan aktivitas sehari-hari, 

berikut kutipannya. 

 

perut saya sangat lapar saat ini. 

Saat ini yang dipikirkannya 

adalah bagaimana dia bisa 

menuju kantin secepatnya. 

Perutnya berbunyi lagi. Tak 

beberapa lama kemudian, 

Sandra berlari ke arah kantin. 

(3600 Detik, 2008 : 32-33) 

 

        Dari kutipan di atas tergambar jelas 

bagaimana Id Sandra untuk segera 

dipuaskan. Atas dorongan Id, ego Sandra 

segera bertindak untuk menghindari 

ketidaknyamanan.  

 

b) Struktur Kepribadian Tokoh Sandra 

pada Aspek Ego  

  Ego menentukan kapan dan 

bagaimana Id dapat dipuaskan, hal ini cara 

yang cocok dan diterima secara sosial, 

tempat dan objek yang bisa memuaskan 

implus Id. Tugasnya memilih kebutuhan-

kebutuhan yang dapat dipenuhi serta cara-

cara memenuhinya. Untuk memenuhi 

keinginannya tokoh utama memiliki 

berbagai cara salah satunya adalah 

memiliki impian, di mana mimpi tersebut 

bisa memotivasi seseorang atau individu 

untuk tetap semangat dan percaya diri 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Salah satu keinginan Sandra ialah 

mendapatkan nilai bagus tanpa harus 

menyontek dan itu Ia lakukan meskipun 

masih kesulitan dalam menghafal rumus 

tetapi Ia terus tetap berusaha, terlihat pada 

kutipan berikut.  

 

Sandra menguap lebar di 

kamarnya. Rumus-rumus fisika 

bertebaran dipikirannya. 

Bgaimana mungkin aku 

menghafal semuanya? batin 

Sandra putus asa. Besok adalah 

ujian terahir semester ini. Dia 

sudah minum dua cangkir kopi 

tapi tetap saja matanya tidak 

bisa melek.  

(3600 Detik, 2008 : 158) 

   

  Dari kutipan di atas 

menggambarkan tokoh Sandra yang tidak 

bisa melawan rasa ngantuknya, tetapi di 

sisi lain Ia harus belajar supaya bisa 
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menjawab dengan baik.. Akhirnya ego 

menggerakkan Sandra untuk belajar 

kembali dan terus berusaha agar mampu 

menghafal rumus atau pelajaran yang akan 

diujikannya.  

 

c) Struktur Keperibadian Tokoh Sandra 

pada Aspek Superego  

  Kesadaran moral yang dimiliki 

oleh Sandra sama halnya dengan hati 

nurani untuk mengenali nilai baik dan 

buruk dalam menjalani kehidupannya. 

Aturan-aturan yang ditetapkan di 

masyarakat ataupun lingkungan sekitar 

dipatuhi oleh Sandra sesuai dengan norma-

norma yang berlaku. Energi dari Id dan 

ego mampu diatur oleh Sandra lewat 

kesadaran moral. Berikut kutipan yang 

memaparkan kesadaran moral oleh tokoh 

Sandra. 

 

Sandra tidak menyangka Leon 

akan berpikiran seperti itu. Baru 

pertama kali ada orang yang iri 

padanya hanya karena Ia 

bermain voli. Sesaat Sandra 

merasa kasihan pada pemuda ini. 

Sandra berusaha keras untuk 

menghancurkan hidupnya, di lain 

pihak Leon justru berusaha keras 

untuk mempertahankan 

hidupnya. 

(3600 Detik, 2008 : 36) 

 

  Dari kutipan di atas 

menggambarkan tokoh Sandra yang 

berusaha keras menghancurkan hidupnya, 

tetapi disisi lain dia melihat Leon yang 

bersusah payah mempertahankan 

hidupnya. Mendengar perkataan Leon tadi 

yang mengatakan bahwa Ia iri padanya 

membuat hati Sandra langsung tersentuh 

atau, karna Ia merasa bahwa hidupnya 

paling buruk dari orang yang ditemui. Dari 

dorongan super ego akhirnya Sandra 

tersadarkan dari dorongan Id. Sandra 

memiliki super ego yang mampu 

mengendalikan ego dan bahkan 

menguatkan keyakinan apa yang 

dilakukannya adalah salah.  

2.  Dinamika Keperibadian Tokoh 

Sandra menurut Teori 

Psikoanalisis Sigmund   Freud 

pada Novel 3600 detik Karya 

Charon 

Dalam menganalisis aspek-aspek 

dinamika tokoh Sandra dalam novel 3600 

Detik karya charon, akan dibahas sebagai 

berikut. 

a) Naluri Kehidupan (life instincts) 

Yang dimaksud naluri kehidupan 

adalah naluri yang ditujukan kepada 

pemeliharaan kehidupan manusia sebagai 

individu maupun sebagai species.  

Naluri hidup yang dialami tokoh Sandra 

dapat dilihat ketika Ia mempertahankan 

diri saat berusaha menghindarai 

ketidaknyamanan pada dirinya, seperti 

pada kutipan berikut. 

 

Tangan pria itu memegang 

tangan Sandra dengan lembut. 

“Kau pasti tidak akan 

menyesal!”Sandra menatap pria 

di hadapannya dengan tatapan 

tajam. “Lepaskan 

tanganmu!”Pria tersebut malah 

menggenggam tangan Sandra 

semakin erat. “Oh! Kau mau 

sok jual mahal ! tidak apa-apa, 

aku suka kok cewek yang tidak 

gampang menyerah!”Aku bilang 

jangan setuh tanganku!!!” 

teriaknya pada pria itu. Sandra 

menarik  tangannya dari 

genggaman pria itu lalu 

berdiri. Dilemparnya kursi yang 

tadi didudukinya ke arah pria 

itu.  

(3600 detik, 2008 : 27) 

 

Dari kutipan tersebut 

menggambarkan tokoh sandra yang 

berusaha menyelamatkan diri dari seorang 

pria, karna pria tersebut menggenggam 

tangannya. Sandra marah dan menarik 

tangannya dari genggaman pria itu dan 

melempar kursi yang didudukinya ke arah 

pria itu dan akhirnya pria itu sangat marah 

atas perlakuan Sandra kepadanya. Menarik 
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tangan dan melempar kursi yang dilakukan 

Sandra adalah wujud dari naluri hidup 

sebab dengan menarik tangannya dan 

melemparkan kursi, Sandra berusaha 

menyelamatkan dirinya dari ancaman yang 

dapat membuatnya berada dalam kondisi 

tidak nyaman.  

b) Naluri Kematian (death instincts). 

Naluri kematian yang diarahkan 

kepada diri sendiri tampil dalam tindakan 

bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, 

sedangkan naluri kematian yang diarahkan 

ke luar atau kepada orang lain menyatakan 

diri dalam tindakan membunuh, 

menganiaya, atau menghancurkan orang 

lain. Naluri kematian yang dialami Sandra 

terdapat dalam kutipan berikut. 

 

Suara musik yang sangat keras 

benar-benar sesuai dengan isi 

hatinya saat ini. Dinyalakannya 

sebatang rokok untuk melepas 

ketegangan. Sandra ingat 

ketika pertama kali mencoba 

merokok. Ia melakukannya 

sewaktu ayahnya pergi ke luar 

negeri tidak beberapa lama 

sesudah siding perceraian. 

Karena belum pernah merokok, 

dia batuk-batuk sampai keluar 

air mata. Keesokan harinya dia 

malah mencoba mengisap dua 

batang rokok sekaligus. Lama-

kelamaan batuknya hilang dan 

dia menjadi semakin terbiasa. 

Sandra mencoba segala jenis 

merek rokok yang ditemuinya, 

tetapi tidak ada satupun yang 

bisa mengobati rasa sakit 

hatinya. 

Hatinya nyeri luar biasa 

setelah kehilangan satu-

satunya orang yang dia 

percayai. Dia tidak menyangka 

ayahnya akan setega itu 

meninggalkannya dengan 

mama. Padahal papa tahu dia 

tidak pernah akur dengan 

mama. Mulai saat itu, Sandra 

tidak pernah lagi percaya 

pada siapa pun. Dia berhenti 

peduli pada orang-orang di 

sekitarnya. Dan juga berhenti 

peduli terhadap dirinya 

sendiri. Luka di dalam hatinya  

tidak kunjung sembuh.  

(3600 detik, 2008 : 27) 

 

Tindakan menyakiti diri sendiri 

pada diri Sandra, digambarkan pada saat Ia 

berada di klub. Ia merasa tertekan setelah 

Ia mengetahui ayahnya akan berpisah 

dengan mamanya dan meninggalkannya ke 

luar negeri untuk pekerjaan barunya. 

Gairah hidup Sandra menjadi hilang Ia 

menghabiskan waktunya untuk menghisap 

rokok, mabuk-mabukan, membolos 

pelajaran, main biliar dan berhenti peduli 

pada orang lain dan dirinya sendiri. 

Kondisi psikis yang dialami Sandra sejak 

kepergian ayahnya, membuatnya menjadi 

hilang akal. Merokok, membolos dan tidak 

memperdulikan diri yang dilakukan 

Sandra adalah bentuk tindakan menyakiti 

diri sendiri. Perasaan marah yang dialami 

Sandra, membuatnya kehilangan 

kesadaran sampai ego menguasai dirinya. 

Ini menggambarkan bahwa naluri 

kehidupan sudah tidak tampak lagi pada 

diri Sandra, sehingga naluri kematian 

menguasainya. 

c) Kecemasan  

Peranan dan pengaruh lingkungan 

terhadap keperibadian individu ditunjukan 

oleh fakta bahwa, di samping bisa 

memuaskan atau menyenangkan individu, 

lingkungan juga bisa memfrustasikan, 

tidak menyenangkan, dan bahkan 

mengancam individu. Ancaman dimaksud 

dapat berupa ancaman fisik, psikis, dan 

berbagai tekanan yang mengakibatkan 

timbulnya anxitas (Minderop, 2010: 27-

28). 

Kecemasan yang ditimbulkan 

Sandra ketika Ia tidak menyadari api 

koreknya mengenai tirai jendela dan Ia 

sangat panik, nampak pada penggalan 

kutipan berikut. 
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“Oh! Sial!” gerutu Sandra. 

Dia berlari menuju kamar 

mandi yang berada di sebelah 

ruang olah raga, dan 

mengambil ember. Tapi tak 

ada air di bak mandinya. 

Sandra panik. Ia pindah ke 

WC di sebelahnya. Sama. 

Baknya kosong. Akhirnya 

sambil mengumpat Sandra 

membuka keran air, dan 

menatap pasrah ketika 

kucuran yang kecil itu masuk 

ke ember.  

(3600 detik, 2008 : 

11) 

 

Kutipan di atas menggambarkan 

perilaku kecemasan yang dirasakan Sandra 

ketika api rokoknya tidak sengaja 

mengenai tirai jendela dan akhirnya 

terbakar. Sandra berusaha memadamkan 

api yang sudah menjalar dengan cara 

mencari air di kamar mandi, tetapi semua 

baknya kosong. Kecemasan pun tidak 

dapat dihindari  dari diri Sandra. 

Mengumpat dan pasrah yang dilakukan 

Sandra adalah wujud dari kecemasan 

sebab dengan mengumpat, Sandra 

berusaha menyelamatkan dirinya dari 

ancaman yang dapat membuatnya berada 

dalam kondisi tidak nyaman. Walaupun 

akhirnya Sandra ketahuan oleh kepala 

sekolah. 

 

3     Mekanisme Pertahanan  

 Dalam teori kepribadian, mekanisme 

pertahanan merupakan karakteristik yang 

cenderung kuat dalam diri setiap orang. 

Mekanisme pertahanan ini tidak 

mencerminkan kepribadian secara umum, 

tetapi juga dalam pengertian penting dapat 

memengaruhi perkembangan kepribadian. 

Berikut ini akan diuraikan macam-

macam mekanisme pertahanan ego 

menurut Freud yang digunakan oleh tokoh 

Sandra dalam penelitian. 

a) Represi  

 Dalam mekanisme pertahanan ini, 

tokoh Sandra akan merepres atau berusaha 

melupakan ingatan-ingatan yang 

menyakitkan pada dirinya. Represi yang 

dialami Sandra nampak pada kutipan 

berikut. 

 

Sandra mengeluarkan bungkus 

rokok dari tasnya dan mulai 

merokok. Dia tidak tahu lagi 

sudah mengisap rokok berapa 

banyak hari itu, tetapi kegalauan 

hatinya tidak kunjung mereda. 

Akhirnya Sandra memejamkan 

mata, mencoba melupakan 

segalanya.  

(3600 Detik, 2008 : 60-61) 

 

   Dari kutipan di atas menggambarkan 

perasaan Sandra yang benar-benar galau  

dan ini efek yang diciptakan dari 

perceraian orang tuanya. Ia mulai menjadi 

anak berandal dan belajar merokok 

semenjak papanya meninggalkannya ke 

luar negeri. Dulu Sandra anak yang 

berprestasi dan disenangi oleh teman-

temannya, tetapi kini teman-temannya 

mulai menjauhinya. Dengan merokok, 

Sandra bisa sejenak melupakan 

permasalahan yang dihadapi dalam 

hidupnya. 

b) Proyeksi  

 Bertujuan untuk mengurangi pikiran 

atau perasaan yang menimbulkan 

kecemasan. Proyeksi yang dilakukan oleh 

tokoh Sandra nampak pada kutipan 

berikut. 

 

Ketika Sandra berjalan ke 

arah tempat duduknya, pak 

donny melihat blus seragam 

Sandra yang setengah keluar 

dari roknya. 

“Sandra!” katanya lagi. 

“Bisakah kau merapikan 

pakaian seragammu?” 

Guru wali kelas yang cerewet 

sekali! Keluh Sandra dalam 

hati. 

Sandra menoleh ke arah pak 

Donny, lalu dengan tenang 

sengaja mengeluarkan seluruh 
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blus seragamnya dari roknya. 

Setelah itu dia duduk di 

tempat duduknya. 

Pak Donny mendesah melihat 

tingkah laku murid barunya 

itu tetapi tidak mengatakan 

apa-apa. 

(3600 Detik, 2008 : 16-17) 

 

   Kutipan di atas menggambarkan 

perasaan kesal Sandra  terhadap pak 

Donny (wali kelasnya) karena 

menyuruhnya merapikan seragamnya. 

Semenjak perceraian kedua orang tuanya 

dan kepergian ayahnya ke luar negeri, Ia 

menjadi anak berandalan. Proyeksi yang 

dilakukan Sandra, dia sengaja 

mengeluarkan blus seragamnya dari 

roknya supaya membuat pak Donny 

marah.. Proyeksi secara tidak sadar 

melindungi Sandra dari kesalahan dan hal 

yang membuatnya tidak nyaman serta 

setidaknya memperbaiki citra dirinya yang 

rusak. 

c) Pengalihan 

 Pengalihan adalah pengalihan 

perasaan tidak senang terhadap suatu objek 

ke objek lainnya yang lebih 

memungkinkan. Pengalihan yang 

dilakukan oleh tokoh Sandra nampak pada 

kutipan berikut. 

 

Sandra menerjang masuk ke 

kamarnya sambil membanting 

pintu di depan Mama dan 

menguncinya. Dan Ia semakin 

kesal begitu melihat foto 

keluarga di depannya. Dalam 

foto tersebut Papa memeluk 

Sandra yang masih balita; di 

sebelah Papa, Mama 

memegang tangannya sambil 

tersenyum. Salah satu 

kenangan bahagia yang diingat 

Sandra. Gedoran di pintu 

kamarnya membuat Sandra 

kesal. Dibantingnya foto 

tersebut ke arah pintu sampai 

pecah berantakan. “Pergi!!” 

teriaknya. “Jangan ganggu aku 

lagi!” 

(3600 Detik, 2008 : 29-30) 

 

  Dari kutipan di atas menggambarkan 

pengalihan yang dilakukan Sandra kepada 

objek lain yang kurang berbahaya atau 

kurang mengancam dibandingkan dengan 

objek semula. Sandra melampiaskan rasa 

marahnya dengan membanting pintu. 

Tidak hanya itu, Sandra juga membanting 

foto. Hal itu dilakukan karena Sandra 

sangat marah kepada mamanya, semenjak 

papanya meninggalkannya ke luar negeri. 

d) Regresi  

 Mekanisme pertahanan ego ini 

menjadikan seseorang individu menjadi 

seseorang yang mirip anak kecil yang 

manja dan menangis untuk memperoleh 

rasa aman. Regresi yang dilakukan oleh 

tokoh Sandra nampak pada kutipan 

berikut. 

 

“Sandra…,” kata suaminya, 

mamamu dan papa sudah tidak 

bisa bersama lagi. Kami 

merasa ini jalan yang terbaik 

buat kami.”Sandra menangis 

dengan keras. “Tapi bukan 

jalan terbaik untukku, Pa,!” 

“Maaf!” kata suaminya 

“Maafkan kami, Sandra!” kata 

Widia sambil menyentuh 

tangan anaknya. Sandra 

langsung menepis tangan 

mamanya.  

(3600 Detik, 2008 : 46)  

 

    Demi mendapatkan rasa aman, 

Sandra pun menangis dengan keras Ia 

merasa terpukul sejak ayahnya 

memutuskan untuk becerai dengan 

mamanya dan harus meninggalkannya ke 

luar negeri untuk pekerjaan barunya. Ini 

membuktikan bahwa, untuk menghindari 

diri dari keadaan yang mengancam. 

Seseorang kembali ke taraf perkembangan 

yang lebih rendah serta bertingkah laku 

manja seperti anak-anak. Sandra pun 
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mengalami hal tersebut saat ia merasa 

dalam kondisi terancam.  

 

E. SIMPULAN 

     Berdasarkan hasil pendeskripsian 

data tentang analisis psikologi tokoh 

Sandra dalam novel “3600 Detik” karya 

Charon dapat diambil beberapa 

kesimpulan. Dari deskripsi karakteristik 

tokoh Sandra dalam novel “3600 Detik”. 

Sandra adalah seorang gadis yang baik, 

berprestasi, dan menghargai orang. Tetapi 

semenjak perceraian kedua orang tuanya, 

ayahnya memutuskan untuk tinggal di luar 

negeri dan membiarkannya tinggal 

bersama ibunya yang selama ini tidak 

pernah dekat dengannya. Semenjak itu 

hidup Sandra berubah 180
0. 

Ia berubah 

menjadi remaja yang nakal, bandel, 

urakan, tidak sopan, suka merokok dan 

membolos. Hal ini disebabkan oleh 

dominasi unsur Id. 

   Keinginannya yang begitu kuat untuk 

tetap tinggal bersama papanya 

membuatnya untuk trus berfikir menjadi 

anak nakal, sehingga tidak jarang harus 

terlibat konflik dengan para tokoh di 

dalamnya. Konflik yang terjadi, akibat 

dorongan id dari Sandra yang begitu kuat, 

sehingga mendorong egonya untuk 

melakukan tindakan yang kadang tidak 

dapat diterima oleh para tokoh lain. 

Namun kuatnya dorongan id diimbangi 

juga oleh kuatnya dorongan atau pengaruh 

dari superego. Kuatnya dorongan dari 

superego, dapat mempengaruhi ego untuk 

mengontrol tindakan-tindakan yang 

dilakukannya sehingga disetiap konflik 

yang terjadi mampu dikendalikan oleh 

superego, dengan kata lain dorongan dari 

id dan superego kepada ego sama-sama 

kuat. Di dalam diri Sandra, dinamika 

keperibadian yang berupa insting hidup, 

insting mati, kecemasan dan mekanisme 

pertahanan juga memainkan peran penting. 

Memiliki kecendrungan insting hidup yang 

membuatnya untuk tetap terus berfikir 

positif tidak menimbulkan kecemasan 

pada dirinya. Kecemasan rill yang 

diakibatkan oleh ibunya ketika ibunya 

masuk rumah sakit membuatnya sangat 

cemas, walaupun di sisi lain ia sangat 

membeci ibunya. Kecemasan yang terjadi 

merupakan dorongan yang terjadi antara id 

dan superego kepada ego, sehingga 

memakasa ego untuk mempertahankan diri 

dengan melakukan pengalihan-pengalihan. 
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