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ABSTRAK 

Oleh 

Satria Oki Putra 

E1C011037 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dinamika kepribadian 

tokoh Pi dalam novel Life Of Pi yang 

meliputi, naluri, kecemasan dan mekanisme 

pertahanan ego, serta melihat hubungannya 

dengan pembelajaran sastra di SMA.  

Masalah utama yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk 

dari dinamika kepribadian yang dialami oleh 

tokoh Pi dalam novel Life Of Pi dan 

kaitannya dengan pembelajaran sastra di 

SMA. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian adalah pendekatan kualitatif. 

Dalam penelitian, pengumpulan data   dapat 

dilkukan dengan tiga cara yaitu, 

dokumentasi, telaah pustaka,  dan teknik 

catat dan penganalisisan data dilakukan 

menggunakan metode psikologis.  

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa adanya dinamika kerpibadian yang  

di alami oleh tokoh Pi dalam menjalani 

kehidupannya di samudera pasifik berupa,  

naluri, kecemasan dan mekanisme 

pertahanan ego. (1) Naluri yang terjadi pada 

tokoh Pi ada dua, yaitu naluri hidup dan 

naluri mati. Bentuk dari rasa pantang 

menyerah dan keinginan hidup tokoh Pi 

yang tinggi membuat naluri hidupnya 

bekerja, namun di sisi lain  naluri matinya 

juga membawanya dalam keputusasaan 

dalam menjalani kehidupannya di samudera 

pasifik. (2) Kecemasan yang dialami oleh Pi 

ada tiga, yaitu kecemasan objektif, 

kecemasan neurotik, kecemasan moral. 

Bentuk dari rasa takut dari ancaman nyata 

adalah hasil dari kecemasan objektif,  

tekanan batin yang ia rasakan merupakan 

bentuk dari kecemasan neurotik, dan  rasa 

takut karena melakukan kesalahan yang 

berhubungan dengan moral, adat,  dan 

agama merupakan bentuk dari kecemasan 

moral. (3) Mekanisme Pertahanan Ego yang 

dimiliki oleh tokoh Pi ada Sembilan yaitu, 

represi, sublimasi, proyeksi, rasionalisasi, 

reaksiformasi, regresi, apatis, fantasi, 

stereotype. Setiap mekanisme pertahanan 

ego memiliki fungsi masing-masing, tetapi 

pada dasarnya,  fungsi dari semua 

mekanisme sama. Mekanisme pertahanan 

ego berfungsi untuk mengeluarkan 

kecemasan yang ada di dalam diri Pi dengan 

berbagaicara,  mulai dari resepsi sampai ke 

stereotype.  

Penelitian mengenai dinamika 

keperibadian tokoh Pi dalam novel Life Of 

Pi ini juga dapat dihubungkan dengan 

pembelajaran sastra di SMA.  Pada 

kurikulum 2013 pembelajaran mengenai 

novel terdapat pada kelas XII (dua belas). 

Pembelajaran novel padakurikulum 2013 

terdapat pada Kompetensi Dasar 3.1. 

memahami struktur dan kaidah teks novel 

baik lisan maupun tulisan. Pengkajian 

tentang tokoh terdapat dibagian unsure 

intrinsiK  novel. Khususnya mengkaji 

keperibadian tokoh utama dalam novel Life 

Of Pi karyaYann Martel. 

 

 

Kata kunci : psikologi, dinamika 

kepribadian, dan bahan ajar 
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ABSTRACT 

By 

Satria Oki Putra 

E1C011037 

The study aims to describe the 

dynamics of the personality of Pi in the 

novel Life Of Pi, which covers, the instincts, 

anxiety, and a defense mechanism of ego, 

and look to do with leaning poetry in high 

school. The main problem that will be 

studied in this study is how the shape of the 

dynamics of personality that experienced by 

the Pi in the novel Life Of Pi and to do 

learning poetry in hig school. The approach 

used in research is the approach of 

qualitative. In the study, data collection can 

be done in three ways, including 

documentation, research library, and 

techniques for the log and analisys the data 

using psychology methods. 

The study showed that the 

dynamics of the personality in natural by 

leaders of Pi in  his life on the pacific ocean 

in the form of the instincts, anxiety, and a 

defence mechanism of the ego. (1) the will 

is going on in the Pi were two of them, 

which instincts and instinct. The shape of 

the abstinence and something to live for the 

Pi, make sense of his life working, but on 

the other side of his life also took him in‟s 

despair in her life the pacific ocean. (2). 

Axiety of Pi, there were three, wich is 

anxiety the objective, axiety this neurotic, 

and anxiety moral. The shape of a real threat 

is the result of anxiety objective, the 

pressure of the inner self that he felt is a 

form of anxiety this neurotic, and the fear of 

mistakes associated with moral, indigenous 

people, and religion is a form of anxiety 

moral. (3) The mechanism of ego, which is 

owned by the Pi is nine including repression, 

sublimasi, projections, rationalization, 

reaction formation, regression, apathetic, 

fantasy, stereotype. Every defense 

mechanism of ego has a function of a 

mechanism. Defense mechanism of ego to 

work to remove the anxiety that exists in Pi 

in a variety of ways, ranging from reception 

to stereotype. 

Research on the dynamics of 

personality th Pi in the novel Life Of Pi can 

also be associated with learning poetry in 

high school. In the curriculum of 2013, 

learning about the novel found in class XII 

(twelve). Learning a novel in the curriculum 

of 3.1. understand the structure and rules of 

the novel, both oral and written. Assessment 

of characters are on the element of the 

intrinsic novel. Especially the bottom of the 

personality the main character in the novel 

Life of Pi bay Yann Martel. 

 

 

 

The key word: psychology, the dynamics of 

personality, and teaching materials. 
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PENDAHULUAN 

Novel Life Of Pi merupakan hasil 

dialog dan reaksi pengarang terhadap 

lingkungan dan kehidupan. Novel Life Of Pi 

menceritakan tentang seorang anak yang 

berusia 16 tahun yang tangguh, cerdas dan 

memiliki naluri yang tinggi untuk tetap 

bertahan hidup. Ia terombang-ambing di 

tengah samudra pasifik bersama seekor 

harimau dewasa seberat dua ratus dua puluh 

lima kg. Namun dengan perjuangannya yang 

pantang menyerah dan memiliki naluri yang 

tinggi, ia mampu bertahan hidup selama dua 

ratus dua puluh tujuh hari di samudra 

pasifik. Ia selalu memiliki harapan akan ada 

seseorang yang akan datang untuk 

menyelamatkannya. Namun tidak ada 

satupun orang yang datang untuk 

menyelamatkannya, sampai akhirnya ia 

terdampar di salah satu pantai Meksiko.  

Life Of Pi adalah sebuah novel 

yang penuh dengan inspirasi dan edukasi. 

Bagaimana menjalani kehidupan dalam 

sebuah kekurangan dan pantang menyerah. 

Dengan cara itulah seorang Pi mampu 

bertahan hidup selama dua ratus dua puluh 

tujuh hari di samudra pasifik yang biru dan 

ganas. Kisah yang luar biasa, penuh 

keajaiban dan seperti ucapan salah satu 

tokoh di dalamnya, kisah ini mampu 

membut orang percaya pada Tuhan. 

Dalam novel Life Of Pi, pengarang 

mampu menghayati berbagai permasalahan 

yang dialami oleh tokoh Pi. Pengarang 

mengahayati permasalahan itu dengan penuh 

kesungguhan. Kemudian diungkapkan 

kembali melalui sarana fiksi sesuai dengan 

pandangannya.  Pengarang  menuangkan 

imajinasinya berdasarkan pengalaman dan 

pengamatannya terhadap kehidupan. 

Pengalaman terhadap kehidupan yang akan 

diceritakan tersebut tentu saja bersifat 

subjektif. 

Dinamika kepribadian tokoh Pi 

dalam novel Life Of Pi sangat terkait erat 

dengan teori kepribadian yang di 

kemukakan oleh Freud. Teori dinamika 

kepribadian Sigmund Freud ini berisi 

tentang naluri, kecemasan dan mekanisme 

pertahanan ego. Dalam novel Life Of Pi 

tokoh utama yaitu Pi  menggunakan 

nalurinya untuk tetap bertahan hidup. Naluri 

yang dimiliki oleh tokoh Pi ada dua, yaitu 

naluri mati dan naluri hidup. Tokoh utama 

(Pi) lebih cenderung menggunakan naluri 

hidup daripada naluri matinya. Naluri hidup 

tokoh utama (Pi) berada dialam bawah 

sadarnya. Karena tokoh utama (Pi) memiliki 

keinginan untuk hidup yang tinggi, alam 

bawah sadarnya merespon keinginan itu dan 

membuat ia mampu bertahan hidup selama 

dua ratus dua puluh tujuh hari di samudra 

pasifik yang ganas. 

Selain menggunakan naluri, tokoh 

Pi juga memiliki beragam kecemasan dalam 

menjalani kehidupannya. Kecemasan yang 

dialami tokoh Pi seperti kecemasan objektif, 

kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. 

Kecemasan objektif merupakan respon yang  

dilakukan oleh tokoh Pi terhadap ancaman 

dari dunia luar atau perasaan takut terhadap 

bahaya-bahaya yang nyata. Kecemasan 

neurotik merupakan respon yang 

mengancam dari dorongan id. Terakhir 

kecemasan moral merupakan respon super 

ego terhadap dorongan id yang mengancam 

untuk memproleh kepuasan secara immoral. 

Kecemasan ini diwujudkan dalam bentuk 

rasa bersalah atau rasa malu, dalam 
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(agnairawan.wordpress.com/2012/11/17/teor

i-kepribadian-sigmund-freud/). 

Dalam perjuangannya untuk tetap 

bertahan hidup, tokoh Pi juga menggunakan 

mekanisme pertahanan ego. Menurut Freud 

dalam Minderop, (2010:29), mekanisme 

pertahanan ego adalah strategi yang 

digunakan individu untuk mencegah 

kemunculan terbuka dari dorongan-

dorongan id, maupun tekanan super ego atas 

ego. Tujuannya agar kecemasan bisa 

dikurangi atau diredakan. Mekanisme 

pertahanan ego yang digunakan oleh tokoh 

Pi meliputi, represi, sublimasi, proyeksi, 

pengalihan (displacement), rasionalisasi, 

reaksi formasi, regresi, agresi, apatis, fantasi 

dan stereotype (Minderop, 2010: 29-39). 

Pada perkembangan pembelajaran 

sastra, novel merupakan salah satu bahan 

ajar untuk siswa SMA. Pada kurikulum 

2013 pembelajaran mengenai novel terdapat 

pada kelas XII (dua belas). Pembelajaran 

novel pada kurikulum 2013 terdapat pada 

Kompetensi Dasar 3.1.memahami struktur 

dan kaidah teks novel baik lisan maupun 

tulisan. Pengkajian tentang tokoh terdapat 

dibagian unsur intrinsik novel. Khususnya 

mengkaji keperibadian tokoh utama dalam 

novel Life Of Pi karya Yann Martel.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka dalam 

penelitian ini beberapa teori yang digunakan 

adalah: Novel, Tokoh dan Penokohan, 

Psikologi Sigmund Freud dan Dinamika 

Kepribadian. 

 

 

NOVEL 

Kamus besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) mendefinisikan novel sebagai 

karangan prosa yang panjang mengandung 

rangkaian cerita kehidupan seseorang 

dengan orang di sekelilingnya dengan 

menonjolkan watak dan sifat setiap 

pelakunya (2008:969). Nugriyantoro 

(2012:4) mengungkapkan bahwa novel 

sebagai suatu karya fiksi menawarkan suatu 

dunia yang berisi suatu model yang 

diidealkan, dunia imajiner, yang dibangun 

melalui berbagai sistem instrinsiknya. 

Seperti peristiwa, plot, tokoh, latar, sudut 

pandang,amanat, gaya bahasa dan nilai-nilai 

yang semuanya tentu saja bersifat imajiner. 

 

TOKOH DAN PENOKOHAN 

Tokoh cerita , menurut 

Nurgiyantoro (2012:165), adalah orang-

orang yang ditampilkan dalam suatu karya 

naratif atau drama yang oleh pembaca 

ditafsirkan memiliki kualitas moral dan 

kecendrungan tertetu seperti yang 

diekspresikan dalam ucapan dan apa yang 

dilakukan dalam tindakan. Dari kutipan itu 

juga dapat diketahui bahwa antara seorang 

tokoh dengan kualitas pribadinya erat 

berkaitan dalam penerimaan pembaca. 

Dalam hal ini khususnya padangan teori 

resepsi, pembacalah yang sebenarnya 

memberi arti semuanya. Untuk kasus 

kepribadian seorang tokoh, pemaknaan yang 

dilakukan berdasarkan kata-kata (verbal) 

dan tingkah laku (nonverbal). Dengan 

demikian istilah “penokohan” lebis luah 

maknanya daripada “tokoh” dan 

“perwatakan” sebab ia sekaligus mencakup 

masalah siapa tokoh cerita, bagaimana 
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perwatakan dan bagaimana penempatan dan 

pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga 

memberikan gambaran yang jelas kepada 

pembaca. 

 

PSIKOLOGI SASTRA SIGMUND FREUD 

Sigmund Freud juga dikenal 

dengan teori alam ketidaksadaran. Teori ini 

merupakan penemuan baru saat itu, karena 

selama itu para ahli hanya menyibukan diri 

dengan alam kesadaran sebagai mana yang 

nyata dalam teori-teori lain yang berlaku 

saat itu. Ketidaksadaran menurut Freud 

(Sarwono, 2012:31), berisi dorongan-

dorongan yang timbul pada masa kanak-

kanak yang oleh satu dan lain hal (dilarang 

oleh norma masyarakat) terpaksa ditekan 

sehingga tidak muncul dalam kesadaran. 

Dorongan-dorongan terlarang ini menurut 

teori Freud yang klasik adalah naluri hidup 

dan naluri mati (Sarwono, 2012:31). 

Selanjutnya Freud mengemukakan pula teori 

tentang, Id, Ego dan Super Ego masing-

masing dorongan naluri (Id), aku (ego) dan 

hati nurani (super ego), (Sarwono, 2012:31). 

 

DINAMIKA KEPRIBADIAN 

Freud memandang organisme 

manusia sebagai sistem energi yang 

kompleks. Berdasarkan doktrin konservasi 

energi bahwa energi berubah dari energi 

fisiologis ke energi psikis atau sebaliknya. 

Freud berpendapat bahwa apabila energi 

digunakan dalam kegiatan psikologis seperti 

berfikir, maka energi itu merupakan energi 

psikis dalam (Minderop, 2010: 23). Titik 

tumpu atau jembatan antara energi 

jasmaniah dengan energi kepribadian adalah 

id dan insting-instingnya.Insting-insting ini 

meliputi seluruh energi yang digunakan oleh 

ketiga struktur kepribadian (id, ego, dan 

super ego) untuk menjalankan fungsinya. 

Dinamika kepribadian terkait dengan proses 

pemuasan insting, pendistribusian energi 

psikis dan dampak dari ketidakmampuan 

ego untuk mereduksi ketegangan pada saat 

berinteraksi dengan dunia luar yaitu 

kecemasan. Adapun bentuk-bentuk 

dinamika kepribadian Sigmund Freud 

meliputi, naluri, kecemasan dan mekanisme 

pertahanan ego. 

 

NALURI 

Menurut konsep Freud, naluri atau 

insting merupakan representasi psikologis 

bawaan dari eksitasi akibat muncul suatu 

kebutuhan tubuh. Bentuk naluri menurut 

Freud adalah pengurangan tegangan (tension 

reduction). (Minderop, 2010: 24). Keinginan 

yang terpendam itu tidak dapat 

menampilkan diri dalam bentuk yang 

sesungguhnya, lalu mengalami pengaruh 

beberapa mekanisme yang menyelimuti 

kenyataan. Menurut Freud, naluri yang 

terdapat dalam diri manusia bisa dibedakan 

dalam: eros atau naluri kehidupan (life 

instinct) dan naluri kematian (death instinct) 

dalam(Minderop, 2010: 25). 

a. Naluri Hidup 

Naluri Kehidupan (Life 

Instinct:eros) merupakan motif dasar 

manusia yang mendorongnya untuk 

bertingkah laku secara positif atau 

konstruktif, berfungsi untuk melayani tujuan 

manusia agar tetap hidup dan 

mengembangkan rasnya (Minderop, 2010: 
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27). Naluri hidup merupakan naluri alamiah 

yang ada pada setiap individu. Naluri ini 

berada di alam bawah sadar setiap manusia. 

Hal ini tercakup dalam pemenuhan kepuasan 

Id tidak mampu diwujudnyatakan tujuan 

mempertahankan kehidupan atau 

melindungi diri dari bahaya (Minderop, 

2010: 24) 

b. Naluri Mati 

Naluri Kematian (Death 

instinct:thanatos) merupakan motif dasar 

manusia yang mendorongnya untuk 

bertingkah laku yang bersifat negatif atau 

destruktif. Freud meyakini bahwa manusia 

dilahirkan dengan mambawa dorongan 

untuk mati (keadaan tak barnyawa = 

inanimate state) (dalam Minderop 2010:27). 

Kenyataan manusia akhirnya mati, oleh 

karena itu tujuan hidup adalah mati. Hidup 

itu sendiri tiada lain hanya perjalanan kearah 

mati. Dapat disimpulkan bahwa insting 

matimerupakan sisi tergelap dari kehidupan 

manusia. 

 

KECEMASAN 

Situasi apapun yang mengancam 

kenyamanan suatu organisme diasumsikan 

melahirkan suatu kondisi yang disebut 

anxitas atau kecemasan (Minderop, 2010: 

27). Berbagai konflik dan bentuk frustasi 

yang menghambat kemajuan individu untuk 

mencapai tujuan merupakan salah satu 

sumber kecemasan. Ancaman dimaksud 

dapat berupa ancaman fisik, psikis dan 

berbagai tekanan yang mengakibatkan 

timbulnya kecemasan. Kondisi ini diikuti 

oleh perasaan tidak nyaman yang dicirikan 

dengan istilah khawatir, takut, tidak bahagia 

yang dapat dirasakan melalui berbagai level 

(Hilgard dalam Minderop, 2010: 28). Freud 

membagi kecemasan menjadi tiga macam, 

yaitu kecemasan objektif, kecemasan 

neurotik, dan kecemasan moral. 

a. Kecemasan Objektif 

Kecemasan objektif merupakan 

respon realitas ketika seseorang merasakan 

bahaya dalam suatu lingkungan (menurut 

Freud konidisi ini sama dengan  rasa takut) 

dalam (Minderop, 2010:28). Contoh 

kecemasan objektif yaitu gempa bumi, angin 

topan, dan bencana yang sejenisnya. 

Kecemasan ini memberikan tujuan positif 

untuk memandu prilaku manusia untuk 

melindungi dan menyelamatkan diri dari 

bahaya yang aktual (nyata). 

b. Kecemasan Neurotik 

Kecemasan neurotik berasal dari 

konflik alam bawah sadar dalam diri 

individu; karena konflik tersebut tidak 

disadari, orang tersebut tidak menyadari 

alasan dari kecemasan tersebut (Hilgard 

dalam Minderop. 2010:28). Kecemasan ini 

berada dalam sebuah konflik anatara 

kepuasan instingtual dan realita yang 

melibatkan konflik antara id dan ego. Pada 

tahap ini, kecemasan ini berada pada alam 

kesadaran, tetapi selanjutnya akan dialihkan 

ke alam ketidaksadaran. 

 

c. Kecemasan moral 

Kecemasan moral adalah sebuah 

kecemasan sebagai hasil dari konflik antara 

id dan super ego. Pada dasarnya kecemasan 

moral berupa ketakutan dari kesadaan 

seseorang. Ketika seseorang termotivasi 

untuk mengekspresikan sebuah keinginan 

yang berlawanan dengan pola moral, super 

ego akanmembalas dengan membuat ia 
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merasa malu atau bersalah. Kecemasan ini 

juga didasarkan pada realitas. 

 

MEKANISME PERTAHANAN EGO 

Dalam mekanisme pertahanan ego 

terdapat beberapa pokok yang perlu 

diperhatikan. Pertama, mekanisme 

pertahanan merupakan konstruk psikologis 

berdasarkan observasi terhadap prilaku 

individu (Minderop, 2010:29). Kedua, 

menyatakan bahwa perilaku seseorang 

membutuhkan informasi deskripsi yang 

bukan penjelas tentang perilaku. Ketiga, 

semua mekanisme dapat dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari orang normal. Dalam 

teori kepribadian, mekanisme pertahanan 

merupakan karakter yang cendrung kuat 

dalam diri setiap orang (Minderop, 2010:31-

32). 

Macam-macam mekanisme 

pertahanan ego menurut Freud dalam 

Minderop (2010: 28-38). 

a. Represi (Repression) 

Tugas represi ialah mendorong 

keluar implus-implus id yang tidak diterima, 

dari alam sadar dan kembali kealam bawah 

sadar. Represi merupakan fondasi cara kerja 

semua mekanisme pertahanan ego. Tujuan 

dari semua mekanisme pertahanan ego 

adalah untuk menekan atau mendorong 

implus-implus yang mengancam agar keluar 

dari alam sadar. 

b. Sublimasi 

Sublimasi terjadi bila tindakan-

tindakan yang bermanfaat secara sosial 

menggantikan perasaan tidak nyaman. 

Sublimasi sesungguhnya suatu bentuk 

pengalihan. Misalnya seseorang individu 

memiliki dorongan seksual yang tinggi, lalu 

ia mengalihkan perasaan tidak nyaman ini 

ke tindakan-tindakan yang dapat diterima 

secara sosial dengan menjadi seorang 

pelukis tubuh model tanpa busana. 

c. Proyeksi 

Mekanisme yang tidak disadari 

yang melindungi kita dari pengakuan 

terhadap kondisi tersebut dinamakan 

proyeksi (Hilgard, dalam Minderop, 

2010:34). Proyeksi terjadi bila individu 

menutupi kekurangannya dan masalah yang 

dihadapi atau kesalahannya dilimpahkan 

kepada orang lain. Misalnya, kita harus 

bersikap kritis atau kasar terhadap orang 

lain, kita menyadari sikap ini tidak pantas 

kita lakukan, namun sikap yang dilakukan 

tersebut diberi alasan bahwa orang tersebut 

memang layak menerimanya. 

d. Pengalihan (Displacement) 

Pengalihan adalah pengalihan 

perasaan tidak senang terhadap suatu objek 

ke objek lain yang lebih memungkinkan. 

Misalnya, ketika seseorang tidak senang 

terhadap atasannya, mereka tidak berani 

mengekspresikannya langsung karena takut 

akan teguran yang diberikannya. Maka 

mereka melampiaskan terhadap orang atau 

objek lainnya yang bukan merupakan 

ancaman bagi mereka. 

e. Rasionalisasi (Rationalization) 

Rasionalisasi memiliki dua tujuan: 

pertama, mengurangi kekecewaan ketika 

kita gagal mencapai suatu tujuan; kedua, 

memberikan kita motif yang dapat diterima 

atas perilaku (Hilgard, dalam Monderop, 

2010:35). Rasionalisasi merupakan 

mekanisme pertahanan yang melibatkan 

interpretasi ulang perilaku kita untuk 

membuatnya menjadi lebih rasional dan 

dapat diterima oleh kita. Kita menilai suatu 

ancaman melalui suatu tindakan yang 
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membujuk diri kita sendiri bahwa ada yang 

lebih rasional. 

f. Reaksi Formasi (Reaction 

Formation) 

Reaksi formasi mampu mencegah 

seseorang indvidu berperilaku yang 

menghasilkan kecemasan dan kerap kali 

dapat mencegahnya dengan bersikap 

antisosial. Mislanya, seseorang bisa menjadi 

syuhada yang fanatik melawan kejahatan 

karena adanya perasaan di bawah alam sadar 

yang berhubungan dengan dosa. Kepedulian 

yang berlebihan dari seorang ibu terhadap 

anaknya dapat merupakan upaya menutupi 

perasaan yang tidak nyaman terhadap 

anaknya; sikap yang sangat sopan kepada 

seseorang dapat merupakan upaya 

menyembunyikan ketakutan 

g. Regresi  

Terdapat dua interpretasi mengenai 

regresi. Pertama, regresi yang disebut 

retrogressive behavior yaitu, perilaku 

seseorang yang mirip anak kecil, menangis 

dan sangat manja agar memproleh rasa aman 

dan perhatian orang lain. Kedua, regresi 

yang disebut primitivation ketika orang 

dewasa bersikap sebagai orang yang tidak 

berbudaya dan kehilangan kontrol sehingga 

tidak sungkan-sungkan berkelahi (Hilgard, 

dalam Minderop 2010:37-38). 

h. Agresi dan Apatis 

Agresi dapat berbentuk langsung 

dan pengalihan. Agresi langsung adalah 

agresi yang diungkapkan secara langsung 

kepada seseorang atau objek yang 

merupakan sumber frustasi. Agresi yang 

dialihkan adalah bila seseorang mengalami 

frustasi namun tidak dapat mengungkapkan 

secara puas kepada sumber frustasi tersebut 

karena tidak jelas atau tidak tersentuh 

(Minderop, 2010:38). Apatis adalah bentuk 

lain dari reaksi terhadap frustasi, yaitu sikap 

apatis dengan cara menarik diri dan bersikap 

seakan-akan pasrah (2010:38). 

i. Fantasi dan Stereotype 

Ketika kita mengalami masalah 

yang demikian bertumpuk, kadang-kadang 

kita mencari „solusi‟ dengan masuk kedunia 

khayal, solusi yang berdasar fantasi 

ketimbang realitas. Stereotype adalah 

konsenkuensi  lain dari frustasi, yaitu pelaku 

Stereotype memperlihatkan perilaku 

pengulangan terus menerus. Individu selalu 

mengulangi perbuatan yang tidak 

bermanfaat dan tampak aneh (Hilgard, 

dalam Minderop, 2010:38-39). 

 

PEMBELAJARAN SASTRA 

Pembelajaran sasta di sekolah 

memberikan keuntungan tersendiri bagi diri 

siswa. Melalui sastra, siswa dapat 

mengetahui berbagai macam kepribadian 

yang dapat diterapkan atau dijadikan contoh 

dalam kehidupan sehari-hari jika bersifat 

positi,f dan dapat menjadi tolak ukur untuk 

berpikir jika bersifat negatif. Selain itu, 

pembelajaran sastra juga melatih kepekaan 

siswa terhadap segala hal yang terjadi di 

lingkungan sekitarnya, karena sastra 

memuat cerita tentang kehidupan yang 

mengandung pelajaran baik dan buruk. 

Pembelajaran sastra pada dasarnya 

bertujuan agar siswa memiliki rasa kepekaan 

terhadap karya sastra yang berharga, 

sehingga merasa terdorong dan tertarik 

untuk membacanya (Semi, dalam Novitalia 

2014: 26). Dengan membaca karya sastra 

diharapkan para siswa memproleh 

pengertian tentang manusia dan 

kemanusiaan, mengenal nilai-nilai  dan 
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mendapat ide-ide baru. Pembelajaran sastra 

yakni novel sebagai genre sastra mempunyai 

fungsi yang dapat menumbuhkan rasa  

kepedulian terhadap karya-karya yang 

dihasilkan oleh pengarang.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 

pendekatan  yang biasa dilakukan dalam 

studi sastra dan juga menjadi penting dalam 

penelitian ilmu-ilmu sosial. Dalam 

penelitian kualitatif Adi (2011:239), 

menyebutkan bahwa tidak ada kesepakatan 

tentang bagaiamana mengklasifikasikan 

berbagai jenis penelitian kualitatf. Dari 

penyataan Adi tersebut dapat diasumsikan 

bahwa penelitian kualitatif ini dapat 

menggunakan pendekatan apa pun 

sepanjang pendekatan itu dibenarkan dalam 

sebuah penelitian.  

Hal yang pokok dalam suatu 

penelitian adalah data dan data yang 

dikumpulkan bergantung pada subjek yang 

telah ditentukan.Dari data inilah suatu 

penelitian dapat dilakukan. Dalam 

penelitian, pengumpulan data dapat dilkukan 

dengan tiga cara yaitu, (1) dokumentasi, (2) 

telaah pustaka, dan (3) teknik catat. 

1. Dokumentasi 

Dokomentasi dilakukan dengan 

mencari data-data tertulis berupa kutipan-

kutipan, dokumen tulis, jawaban tertulis dari 

kuesioner, servei, publikasi, laporan, data 

statistik dan sebagainya (Adi, 2011:241). 

Dalam penelitian ini, data yang akan 

dikumpulkan berupa kutipan-kutipan dan 

dokumen tulis. Kutipan dan dokumen tulis 

tersebut berupa kata-kata, kalimat dan 

wacana yang berhubungan dengan dinamika 

kepribadian Sigmund Freud. Teknik 

dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan 

dan menulis atau melaporkan data dalam 

bentuk kutipan tentang sejumlah dokumen, 

namun yang dilaporkan adalah hasil analisis 

terhadap dokumen-dokumen tersebut. 

2.   Telaah Pustaka 

Telaah pustaka adalah teknik yang 

menggunakan sumber-sumber tertulis untuk 

memproleh data. Metode ini digunakan 

untuk mengumpulkan data-data yang 

diperlukan dengan menelaah buku-buku 

yang relevan untuk mencapai tujuan 

penelitian. Metode ini dilakukan dengan 

mencari data-data pustaka yang terdapat di 

berbagai tempat seperti di perpustakaan, 

toko buku, internet dan lain-lain. Metode ini 

penting digunakan untuk mengetahui secara 

baik hal-hal yang berkaitan untuk mencapai 

tujuan penelitian atau untuk mendapatkan 

penafsiran yang utuh tentang novel Life Of 

Pi. Pustaka yang diteliti adalah pustaka yang 

berkaitan dengan dinamika kerpibadian 

tokoh Pi meliputi naluri, kecemasan dan 

mekanisme pertahanan ego dalan novel Life 

Of Pi.  

3.   Teknik Catat 

Teknik catat adalah teknik berupa 

pencatatan pada kartu data. Teknik ini 

digunakan untuk mencatat kutipan-kutipan 

atau peristiwa yang terkait dengan fokus 

penelitian. Hasil yang dicatat berupa kata-

kata, kalimat atau wacana yang menjadi 

kajian penelitian dalam novel Life Of Pi 

yang berhubungan dengan dinamika 

kepribadian tokoh utama seperti naluri, 

kecemasan dan mekanisme pertahanan ego. 
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Langlah-langkah analisis data yang 

akan ditempuh dalam penelitian ini dengan 

menggunakan metode kualitatif deskriptif 

adalah sebagai berikut: 

1. Mingidentifikasi dinamika kepribadian 

tokoh utama dalam novel  Life Of Pi 

2. Mengklasifikasikan data-data yang 

sudah dikumpulkan ke dalam 3 

kategori, mulai dari naluri, kecemasan, 

dan mekanisme pertahanan ego. 

3. Menganalisis data dengan 

menggunakan teori dinamika 

kepribadian Sigmund Freud. 

4. Mengkaitkan hasil penelitian dengan 

pembelajaran sastra di SMA 

5. Menyimpulkan hasil penelitian dan 

kaitannya dengan pembelajaran sastra 

di SMA. 

PEMBAHASAN 

Dalam menganlisis aspek-aspek 

dinamika kerpribadian tokoh Pi dalam novel 

Life Of Pi karya Yann Martel, akan dibahas 

sebagai berikut.i 

NALURI HIDUP  

Naluri hidup yang dialami oleh 

tokoh Pi tercermin ketika ia 

mempertahankan hidupnya di tengah-tengah 

ganasnya samudera pasifik dapat dilihat dari 

kutipan di bawah ini.  
 

dalam ketertegunan aku 

masih hendak bergerak, aku tak suka 

melepaskan nyawa begitu saja, tak 

rela menyerah dan berjuang sampai 

akhir”. (hal. 149) 

 
 

Aku tak suka melepas nyawa begitu 

saja, tak rela menyerah dan berjuang sampai 

akhir. Kutipan ini yang menggambarkan 

naluri hidup yang dimiliki oleh tokoh Pi 

bekerja pada dirinya. Dalam situasi sulit 

yang ia hadapi, ia mencoba tetap tenang dan 

tetap bergerak. Ia tidak ingin melepaskan 

nyawanya begitu saja di tengah-tengah 

samudera pasifik. Ia akan tetap berjuang, 

berenang sampai akhirnya akan ada orang 

yang menyelamatkannya. Naluri hidup yang 

dimilki oleh tokoh Pi terus membimbingnya 

agar tetap bergerak, sehingga ia tetap 

mampu bertahan hidup. Naluri Mati 

NALURI MATI 

Naluri mati atau rasa putus asa 

yang ditunjukan oleh tokoh Pi dapat di lihat 

dari kutipan dibawah ini.  
 

aku sendiri dan sebatang kara 

di tengah-tengah samudra pasifik, 

begantung pada sebilah dayung dengan 

harimau dewasa dihadapanku, hiu-hiu 

dibawahku dan dikelilingan badai pula. 

Kalau saja akal sehatku sudah bekerja 

dan keadaan ini kupikirkan pasti aku 

sudah menyerah , pasti sudah aku 

lepaskan dayung itu berharap aku 

tenggelam saja sebelum dimakan. (Hal. 

160). 

 

Kalau saja akal sehatku sudah 

bekerja dan keadaan ini kupikirkan pasti 

akun sudah menyerah, pasti sudah aku 

lepaskan dayung itu berharap aku tenggelam 

saja sebelum dimakan hiu. Dari kutipan ini, 

dapat disimpulkan bagaimana tokoh Pi ingin 

menyerah dengan keadaannya yang bigitu 

sulit. Ia dihadapkan oleh situasi yang begitu 

menekan dirinya. Pi seorang diri di tengah 

samudera pasifik bersama seekor harimau 
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dewasa yang ada dihadapannya. Selain 

harimau dewasa yang ada di sekoci, di laut 

ia juga dihadapkan oleh hiu-hiu yang siap 

untuk menyerang dan menyeret dirinya. 

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, ia 

ingin menyerah, ia ingin membiarkan 

dirinya tenggelam sebelum dimakan oleh 

hiu-hiu yang sedang menunggunya. 

  

KECEMASAN OBJEKTIF 

Kecemasan objektif merupakan 

respon realitas ketika seseorang merasakan 

bahaya dalam suatu lingkungan, kecemasan 

ini sama dengan rasa takut. 

Ravi benar. Aku bakal menjadi 

kambing berikutnya. Di dalam sekociku 

ada seekor harimau bengal umur tiga 

tahun yang gemeteran, setengah 

tenggelam, terengah-rengah, dan 

terbatuk-batuk. (hal. 150) 

Ravi benar. Aku akan menjadi 

kambing selanjutnya. Kata-kata itulah yang 

menggambarkan tokoh Pi bener-benar 

merasakan kecemasan objektif. Ancaman 

yang langsung diterimanya adalah harimau 

bengal berumur 3 tahun yang gemetaran 

setelah hampir tenggelam di laut, dan saat 

ini harimau itu berada satu sekoci 

bersamanya. ia merasakan kecemasan yang 

luar biasa, bagaimana tidak, harimau adalah 

pemangsa yang sangat kuat, tangguh dan 

tidak bisa bersahabat dengan manusia. 

Kecemasan Neurotik 

Kecemasan neurotik berasal dari 

konflik alam bawah sadar dalam diri 

individu; karena konflik tersebut tidak 

disadari, orang tersebut tidak menyadari 

alasan dari kecemasan. 

Kecemasan neurotik yang dialami 

oleh tokoh Pi dalam novel Life Of Pi terlihat 

pada kutipan di bawah ini. 

Tapi sepanjang hari aku 

menjadi cemas. Aku memarahi diriku 

sendiri. “Bodoh kau! Kenapa bilang 

mau ketemu di gerbang utama? Di situ 

kan terlalu banyak orang. Apa kau lupa 

bahwa dia biasa sekali penampilannya? 

Kau tidak bakal mengenalinya! (hal. 

127) 

Aku memahari diriku sendiri. 

“Bodoh Ku!”. Konflik yang terjadi dalam 

diri individu dalam novel Life Of Pi ini 

ketika ia memarahi dirinya sendiri. Ia 

merasakan cemas ketika sedang menunggu 

seseorang di gerbang utama kebun binatang 

milik ayahnya. Ia merasa cemas karena ia 

telah berjanji untuk ketemu di gerbang 

utama, karena gerbang utama kebun 

binatang tersebut terlalu banyak orang yang 

mengantri untuk masuk ke dalamnya. Ia 

merasa cemas ketika nantinya ia tidak 

mengenali sosok yang di tunggunya. Karena 

masalah inilah yang menyebabkan konflik 

terjadi di alam bawah sadar Pi. Hingga 

beberapa kali ia memarahi dirinya sendiri 

sehingga menghasilkan kecemasan. 

 

 KECEMASAN MORAL 

Kecemasan moral yang di tunjukan 

oleh tokoh Pi dapat dilihat dari kutipan di 

bawah ini. 

Ketika melihat orang bijak 

pertama, aku tersenyum; saat melihat 

yang ketika senyumku berubah menjadi 

ekspresi ngeri. Ketika sudah jelas bahwa 

ketiga orang itu hendak menghampiri 
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kami, jantungku serasa melompat naik, 

lalu anjlok. (hal 107) 

Ketika sudah jelas bahwa ketiga 

orang itu hendak menghampiri kami, 

jantungku hendak serasa melompat naik, 

lalu anjlok. Kecemasan moral pada tokoh Pi 

terjadi ketika ketiga orang bijak tersebut 

bertemu dengan orang tuanya. Ketiga orang 

bijak itu tahu, bahwa Pi saat itu memeluk 3 

agama. Ketiga orang bijak itu ingin bertemu 

dengan orangtua Pi dan Pi di pinggir jalan. 

Kecemasan moral yang berada di alam 

bawah sadar Pi membuat ia tidak nyaman 

untuk bertemu dengan ketiga orang bijak 

yang mengajarinya agama tersebut. 

Macam-macam mekanisme 

pertahanan ego menurut Freud dalam 

Minderop (2010: 28-38). 

REPRESI (REPRESSION) 

Tugas represi ialah mendorong 

keluar implus-implus id yang tidak diterima, 

dari alam sadar dan kembali kealam bawah 

sadar. Represi merupakan fondasi cara kerja 

semua mekanisme pertahanan ego. Tujuan 

dari semua mekanisme pertahanan ego 

adalah untuk menekan atau mendorong 

implus-implus yang mengancam agar keluar 

dari alam sadar. Hal ini bisa dilihat dari 

kutipan dibawah ini. 

Rasa ngeri merambati 

diriku. Kuputuskan ini hanya badai. 

Sudah saatnya untuk kembali ke 

tempat yang aman. Kulepaskan 

peganganku, lari ke dinding, 

bergerak cepat, dan membuka pintu. 

(hal. 155) 

Ku putuskan ini hanya badai. 

Sudah saatnya kembali ke temoat yang 

aman. Dalam mekanisme pertahanan ego 

ini, rasa ngeri yang dialami oleh dirinya 

membuat ia merasa cemas, namun karena 

mekanisme pertahanan yang dimiliki Pi 

lebih tinggi dari kecemasannya, Pi mampu 

mendorong keluar kecemasan yang 

dialaminya dan seolah-olah tidak terjadi 

apa-apa. Mekanisme yang digunakan dalam 

mempertahankan dirinya adalah mekanisme 

represi. ia mampu mendorong keluar 

implus-implus yang tidak diterima oleh 

alam sadarnya, hingga ia menganggap 

bahwa yang terjadi pada malam itu hanya 

sekedar badai biasa, sehingga kecemasan 

yang dimilikinya tidak berkerja.  

SUBLIMASI 

Sublimasi terjadi bila tindakan-

tindakan yang bermanfaat secara sosial 

menggantikan perasaan tidak nyaman. 

Sublimasi sesungguhnya suatu bentuk 

pengalihan.  

Mekanisme sublimasi yang 

digunakan oleh tokoh Pi untuk 

mempertahankan dirinya dari kecemasan 

dapat dilihat dari kutipan di bawah ini. 

Aku kadang terpaku, atau 

sebaliknya melanjutkan aktivitasku, 

pura-pura tidak mendengar. Suara-

suara itu lalu tidak terdengar lagi, 

tapi sakit hati ini tidak langsung 

hilang, seperti bau pesing lama 

setelah kencingnya sudah menguap. 

(hal. 44) 

Aku kadang terpaku, atau 

sebaliknya melanjutkan aktivitasku, pura-

pura tidak mendengar. Mekanisme 

pertahanan ego Pi bekerja ketika ia 
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mengalami bulying oleh teman-teman 

sekolahnya. Kali ini, tanpa di sadari 

mekanisme yang bekerja pada dirinya yaitu 

sublimasi. ia kadang-kadang pura-pura tidak 

mendengar apa yang teman-temannya 

katakan terhadap dirinya. Ia mencoba tidak 

acuh terhadap ejekan yang diberikan 

kepadanya. Namun meski ia tidak acuh atau 

cuek, tapi rasa sakit hati yang di alaminya 

tidak bisa hilang dengan cepat. 

PROYEKSI 

Contoh mekanisme Proyeksi yang 

dilakukan oleh tokoh Pi dapat dilihat dari 

kutipan di bawah ini.  

Aku harus berhenti berharap 

sangat ada kapal yang datang 

menyelamatkanku. Aku tidak boleh 

mengandalkan pertolongan dari luar. 

Aku harus mengandalkan diriku sendiri. 

Berdasarkan pengalamanku, kesalahan 

fatal dari orang-orang yang menjadi 

korban kapal karam adalah terlalu 

berharap dan terlalu sedikit berbuat. 

Mengharapkan yang muluk-muluk sama 

halnya dengan bermimpi di siang 

bolong.  (hal.244-245) 

Aku harus berhenti berharap sangat 

ada kapal yang menyelamatkanku. Tanpa di 

sadari mekanisme proyeksi ini adalah salah 

satu mekanisme yang mampu membuat ia 

terus bertahan hidup di samudera pasifik. Pi 

berhasil berpikir dengan jernih, membuat 

sebuah pengakuan, bahwa ia harus berhenti 

berharap akan ada kapal yang datang untuk 

menyelamatkan nyawanya. Pengakuan ini 

yang membuat ia lebih banyak berusaha dari 

pada menunggu untuk di selamatkan. Ketika 

ia mampu untuk berpikir dengan jernih, ia 

bisa lebih banyak bergerak daripada 

berharap. 

RASIONALISASI  

Mekanisme rasionaliasasi yang 

digunakan oleh tokoh Pi dapat dilihat dari 

kutipan di bawah ini. 

Rasa takut dan akal sehat 

berebut menemukan jawabannya. Rasa 

takut mengatakan Ya. Dia binatang 

pemangsa yang ganas, dengan berat 225 

kilogram. Cakar-cakarnya setajam 

pisau. Tapi Akal Sehat mengatakan 

Tidak. Terpal itu terbuat dari kanvas 

yang kokoh, bukan selembar kertas 

tembok jepang. (hal 162) 

Tapi akal sehat mengatakan tidak. 

Terpal itu terbuat dari kanvas yang kokoh, 

bukan selembar kertas tembok jepang. 

Rasionalisasi inilah yang membuat ia 

berpikir lebih rasional. Ketika merasakan 

kecemasan karena hadirnya Richard Parker 

dalam Sekoci, alam bawah sadar yang ia 

miliki berebut menemukan jawaban yang 

sebenarnya. Rasa takut yang ia miliki 

mengatakan bahwa Richard Parker adalah 

binatang pemangsa dengan cakar-cakar 

setajam pisau. Tapi akal sehat/ mekanisme 

rasionalisasi mengatakan bahwa terpal yang 

ada di sekoci itu terbuat dari kanvas yang 

kokoh, karena terpal itu terbuat dari kanpas 

yang kokoh, jadi Richard Parker tidak akan 

mungkin bisa merobek terpal tersebut 

dengan kuku-kukunya. Seperti itulah cara 

kerja mekanisme rasionalisasi yang dimiliki 

oleh tokoh Pi, namun mekanisme itu tanpa 

ia sadari bekerja atau sudah ada dalam diri 

setiap manusia untuk menutupi kecemasan 

yang ada dalam dirinya. 
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KAITANNYA DENGAN 

PEMBELAJARAN SASTRA 

Kompetensi inti yang ingin di capai 

dalam pembelajaran sastra adalah untuk 

Memahami, menerapkan, menganalisis dan 

mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya  tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. Dengan kompetensi 

dasar 3.1. memahami struktur dan kaidah 

teks novel baik lisan maupun tulisan. 

Kemudian indicator yang ingin dicapai 

adalah sebagai berikut. 

1. Siswa mampu memahami struktur teks 

novel baik secara lisan maupun tulisan. 

2. Siswa mampu memahami kaidah teks 

novel baik secara lisan maupun tulisan. 

3. Siswa mampu mamahami kepribadian 

tokoh baik secara lisan maupun tulisan. 

4. Siswa mampu menemukan dinamika 

kepribadian tokoh Pi dalam novel Life 

Of Pi baik lisan maupun tulisan. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis tentang 

dinamika kepriadian tokoh Pi dalam Novel 

Life Of Pi karya Yann Martel: kajian 

psikologi Sigmund Freud dan kaitannya 

dengan pembelajaran sastra di SMA, 

ditemukan bentuk-bentuk dinamika 

kepribadian ada 3, yaitu naluri, kecemasan, 

dan mekanisme pertahanan ego.  

SARAN 

Peneliti menyadari sepenuhnya 

bahwa skripsi yang berjudul Dinamika 

Kepribadian Tokoh “Pi” Dalam Novel “Life 

Of Pi” Karya Yann Martel: Kajian 

Psikologi Sigmund Freud Dan Kaitannya 

Dengan Pembelajaran Sastra Di SMA ini 

jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan 

sumber, pengetahuan, dan ketajaman 

analisis peneliti sendiri. Oleh sebab itu, 

peneliti mengharapkan saran-saran yang 

bersifat membangun dari dosen 

pembimbing, supaya penelitian ini bisa 

mendekati kata sempurna. Diharapkan bagi 

peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji 

novel Life Of Pi dengan menggunakan teori 

dinamika kepribadian ataupun teori yang 

lain, agar dapat mengkaji novel Life Of Pi 

ini lebih dalam lagi, karena banyak hal 

menarik yang dapat dikaji di dalam novel Lif 

Of Pi.   
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