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PSIKOLOGI TOKOH TRIMO DALAM NOVEL “SANG PENAKLUK 

ANGIN” KARYA NOVANKA RAJA DAN KAITANNYA DENGAN 

PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH 

 

 

ABSTRAK 

 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini ada tiga yaitu 1) Bagaimanakah struktur 

kepribadian id, ego, dan superego tokoh Trimo dalam novel Sang Penakluk Angin 
Karya Novanka Raja? 2) Bagaimanakah dinamika kepribadian insting, kecemasan 

atau ketakutan, dan mekansme pertahanan tokoh Trimo dalam novel Sang 

Penakluk Angin Karya Novanka Raja? 3) Bagaimanakah kaitan hasil analisis 

tokoh Trimo dalam novel Sang Penakluk Angin  terhadap pendidikan karakter di 

sekolah?.Jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini 

yaitu novel Sang Penakluk Angin karya Novanka Raja. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode catat. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori psikologi Sigmund Freud. Penyajian 

hasil analisis data menggunakan metode informal yaitu menggunakan kata-kata 

biasa yang terkandung dalam kutipan-kutipan kalimat. Berdasarkan hasil dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua puluh struktur kepribadian 

tokoh Trimo. Diantaranya aspek id tujuh, sembilan aspek ego dan empat 

superego. Pada id yaitu keinginan yang kuat dari tokoh Trimo untuk mewujudkan 

impian dan cita-citanya. Pada ego yaitu kegigihan dari tokoh Trimo untuk 

mewujudkan impiannya menjadi juragan Shuttlecock. Keinginan tersebut harus 

terpenuhi, disebabkan karena keadaan ekonomi yang sulit. Akan tetapi, dengan 

dorongan superegonya ia mempunyai keyakinan bahwa pasti akan ada jalan 
kemudahan jika ia terus berusaha. Dan tedapat tiga puluh empat dinamika 

kepribadian. Diantaranya pada bagian insting terdapat delapan aspek, bagian 

kecemasan terdapat tujuh aspek, mekanisme pertahanan terdapat sembilan belas 

aspek. Pada bagian insting misalnya insting makan, minum, tidur, mandi, 

menghirup udara, bekerja, menikah, dan mempunyai anak. Bagian kecemasan 

yaitu perasaan cemas Trimo apabila usaha Shuttlecock ketahuan Abah Tarno. 

Kemudian tak lagi mengizinkan membawa bulu-bulu yang tak terpakai dengan 

cara merahasiakan usahanya itu. Dan bagian mekanisme pertahanan yaitu ketika 

ingin mewujudkan impiannya, Trimo mendapat masalah karena tidak mempunyai 

modal. Tapi, dia bisa mengatasinya dengan berfikir optimis dalam menghadapi 

setiap masalah yang ada pada dirinya dan keluarganya. Terkait dengan pendidikan 

karakter di sekolah dapat menjadi acuan bagi siswa dalam memahami nlai-nilai 

perilaku manusia. Sehingga, siswa dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Kata Kunci: Struktur Kepribadian, Dinamika Kepribadian, dan Pendidikan 
Karakter di Sekolah. 
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Trimo’s Personality and Its Contrybution to Character Building in School: A 

Study on Novanka Raja’s Novel “Sang Penakluk Angin” Using Sigmund 

Freud’s Theory 

 

Abstract 

Issues that where examined in this study there are three namely 1) How 

personality structure Id, Ego, Superego Trimo’s character in the novel Sang 

Penakluk Angin  Novanka Raja’s by Sigmund Freud’steory and its relation to 

character education in school? 2) How personality dynamics instinct, anxiety or 
fear and defense mechanisms Trimo character in  the novel Sang  Novanka Raja’s 

Penakluk Angin of the king? 3) How analysis results Trimo character in the novel 

Sang Penakluk Angin Novanka Raja’s character education in schools. This type 

research is qualitative. the sourse of the data in this a study is novel Novanka 

Raja’s work. Data collection methods of recording. The teory used in this research 

is the teory of Freud Sigmund. Presentation of the results of data analisys using 

informal method which uses ordinary words contained in quotations sentences. 

Based on the result of this study can be concluded that there are twenty structure 

Trimo personality. Id aspects of which seven, nine aspects of the ego, and 

superego four. The id is the strong desire of the leaders Trimo to realize their 

dreams and ideals. The ego which figuars Trimo persistences to be fulfilled, due 

to the difficult economic circum stances. How ever, with the encouragement of 

superego he has confidence that will surely ase ifthere’s a way he kept trying. And 

there where thirty four personality dynamics.In cluding on the instincts there are 

eight aspects, anxiety seven aspects, there is a defense mechanism of the nine 

teenth aspect. In part instinct eg eating, drinking, works, get married and have 

children. Part of anxiety is feeling anxious Trimo if caugh Abah Tarno 
Shuttlecock effort. Then no longer allowed to bring feathers unused in a 

wayconceal his efforts. And part of the defense mechanism that is wen they want 

to achieve their dreams, Trimo got in to trouble because they have no capital. But, 

he could handle it by thinking optimistic in every problem there is in him and his 

family associated with the character of de school education could become a 

reference for student in understanding the values of human behavior. Thus, 

students can make decisions wisely and practice it iin our daily lives. 

 

Keywords:Personality structure, dynamic personality, and character education in 

schools. 

 

 

 

 



1 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Karya sastra adalah proses 

kreatif sang pengarang melalui daya 

imajinatif yang kemudian 

ditunjukkan dalam sebuahkarya. 

Hasil imajinasi ini dapat berupa 

karya yang berbentuk sastra lisan 
maupun tulisan  (Siswantoro, 2005: 

23). Dalam pengertian tersebutkarya 

sastra sebagai daya imajinatif 

berfungsi sebagai hiburan yang 

menyenangkan, dan karya sastra juga 

berguna menambah pengalaman 

batin bagi pembacanya. Karya sastra 

merupakan ungkapan perasaan 

seorang pengarang yang berarti di 

dalamnya terdapat suasana kejiwaan 

sang pengarang, baik suasana pikir 

maupun suasana rasa (emosi). 

Anggapan sastra seperti ini 

mengesankan bahwa sastra 

merupakan ungkapan jiwa seseorang 

yang mengalami sebuah keadaan 

baik itu keadaan senang maupun 
keadaan susah. Kenyatan ini dapat 

kita lihat dari kehidupan di keluarga, 

masyarakat, dan keadaan di 

lingkungan sekitar. 

Adapun alasan memilih Novel 

Sang Penakluk Angin sebagai objek 

kajian penelitian ini adalah 

menggunakan bahasa yang 

sederhana, dan mudah di pahami. 

Melalui gambaran peristiwa dengan 

bahasa yang digunakan membuat 

kita semakin tertarik untuk 

membacanya. Dialog-dialog dalam 

novel ini disajikan berdasarkan 

ketidaksengajaan.Dalam hal ini, 

berdasarkan pengalamanpenulis atau 
berhubungan  langsung dengan 

pribadi Trimo yang menjadi tokoh 

utama. Sehingga, pembaca seolah-

olah berada ditengah-tengah 

ceritanya. Dan novelSang Penakluk 

Anginadalah novel yang penuh 

denganinspirasi dan motivasi hidup. 

Dalam konteks ini, bagaimana tokoh 

Trimo menjalani kehidupan, menjaga 

persaudaraan dan persahabatan, serta 

bagaimana mewujudkan mimpinya.  

Salah satu bentuk 
permasalahan kehidupan dalam 

karya sastra adalah fenomena 

psikologis atau kejiwaan yang 

dialami oleh tokoh-tokoh dalam 

suatu cerita. Aspek psikologis dalam 

sebuah karya sastra sudah melekat 

pada struktur karya sastra, sehingga 

sastra dan psikologi tidak lagi 

dianggap menyatu dalam tanggapan 

pembaca (dalam Siswantoro, 

2005:29). Oleh karena itu, sastra 

dapat dianalisis dari sudut psikologi, 

khususnya mengkaji unsur psikologi 

tokoh utama yang terdapat dalam 

karya  sastra tersebut.Berkaitan 

dengan hal tersebut, Persoalan yang 

diangkat dalam penelitian ini 
membahas tentang Psikologi tokoh 

Trimo sebagai tokoh utama dalam 

novel “Sang Penakluk Angin” karya 

Novanka Raja. 

Alasan memilih aspek 

psikologi tokoh utama dalam novel 

ini adalah Karena psikologi (aspek-

aspek kepribadian) tokoh Trimo 

dalam novel ini menunjukkan 

kekhasan, yaitu Trimo berani 

mengambil keputusan sendiri yaitu 

semangat untuk meraih mimpi dan 

cita-citanya meskipun dalam keadaan 

terbatas, dan banyakrintangan yang 

dihadapi; Trimo adalah tokoh yang 

tangguh, tidak mudah putus asa, 
mandiri, cerdas, seorang anak yang 

suka membantu orang tuanya, dan 

pribadi yang optimis dalam 

menghadapi banyak persoalan hidup; 
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Di samping itu, sepengetahuan 

peneliti novel ini belum pernah 

dianalisis secara khusus dengan 

pendekatan psikologi sastra dengan 

menggunakan teori Sigmund Freud. 

Pada lingkungan sekolah, 

pendidikan karakter sangat penting 

untuk diterapkan.  Karena pada 

zaman sekarang ini maraknya 
kekerasan terhadap anak-anak dan 

remaja, seperti tawuran, 

penyalahgunaan narkoba, 

pemerkosaan terhadap anak-anak dan 

lain sebagainya. Masalah-masalah 

tersebut sudah menjadi masalah 

sosial hingga saat ini belum bisa 

diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, 

pendidikan karakter sangat perlu 

untuk diterapkan supaya bisa 

membentuk seseorang menjadi insan 

yang bertanggung jawab terhadap 

Tuhan Yang Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama lingkungan, maupun 

kebangsaan. Berdasarkan uraian 

tersebut, psikologi tokoh Trimo 

dalam novel ini akan dihubungkan 
dengan pendidikan karakter di 

sekolah melalui nilai-nilai yang 

terkandung dalam pendidikan 

karakter itu sendiri. Berkaitan 

uraianlatar belakang dan penjelasan 

di atas, perlu dilakukan penelitian 

atau kajian terhadap novel “Sang 

Penakluk Angin” karya Novanka 

Raja yang berkaitan dengan 

psikologi tokoh  Trimo dengan teori 

Sigmund Freud serta kaitannya 

dengan pendidikan karakter di 

sekolah. 

Adapun tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menggambarkan struktur 
kepribadian id, ego, dan superego 

tokoh Trimo dalam novel Sang 

Penakluk Angin Karya Novanka 

Raja berdasarkan teori 

psikoanalisis Sigmund Freud. 

2. Menggambarkan dinamika 

kepribadian instink, kecemasan 

atau ketakutan, dan 

pertahanantokoh Trimo dalam 

novel Sang Penakluk Anginkarya 

Novanka Raja berdasarkan teori 

Psikoanalisis Sigmund Freud. 
3.  Menggambarkan kaitan hasil 

analisis tokoh Trimo dalam novel 

Sang Penakluk Angin karya 

Novanka Raja terhadap 

pendidikan karakter di sekolah. 

B. LANDASAN TEORI  

1. Teori Psikologi Sastra 

     Dalam menelaah suatu karya 

psikologi, hal yang penting adalah 

sejauh mana keterlibatan pengarang 

dan kemampuan pengarang 

menampilkan para tokoh rekaan 

yang terlibat dengan masalah 

kejiwaan Endaswara, 2008: 97 

(dalam http:// 

jendelasastra.com).Dari pengertian 

tersebut, psikologi sastra merupakan 
langkah awal untuk memahami 

perilaku manusia dengan karya 

sastra. psikologi sastra dapat 

diartikan sebagai ilmu yang 

memahami aspek-aspek kejiwaan 

yang terkandung dalam karya sastra 

melalui pemahaman terhadap para 

tokohnya. 

Psikologi tokoh dalam penelitian 

ini yang berjudul “Psikologi Tokoh 

Utama dalam Novel Sang Penakluk 

Angin Karya Novanka Raja dan 

Kaitannya dengan pendidikan 

karakter di sekolah” akan ditekankan 

pada aspek psikologi tokoh yang ada 

dalam karya sastra itu. Psikologi 
dalam novel Sang Penakluk  Angin 

ditekankan pada tokoh dan 

penokohan karena erat kaitannya 
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dengan psikologidan kejiwaan. 

Selanjutnya dalam mempelajari dan 

menjelaskan perilaku tersebut 

dengan kajian psikologi Freud pada 

struktur kepribadian. 

 

2. Struktur Kepribadian 
Menurut Freud, watak atau 

kepribadian manusia dibagi menjadi 
tiga komponen utama, yaitu (a) Id 

atau Es, (b) Ego atau Ich, dan (c) 

Super Ego atau Uber Ich. Namun 

ketiganya saling terkait satu sama 

lain (dalam Siswantoro, 2005: 38-

40). 

a. Id  

Freud (Siswantoro, 2005: 38-

39) menyatakan bahwa id merupakan 

watak dasar pada setiap manusia 

yang hadir sejak manusia lahir dan 

berisi sifat-sifat keturunan seperti 

naluri seksual, dan agresif. Dalam hal 

ini tidak terikat oleh larangan serta 

aturan yang berlaku di masyarakat. Id 

cendrung menghendaki penyaluraan 

atau pelampiasan untuk setiap 
keinginan. Jika tertahan atau 

tersumbat akan mengalami 

ketegangan. Oleh sebab itu, yang 

dikenal id adalah prinsip kesenangan 

(the pleasure principle). 

b. Ego 

Ego adalah bagian kepribadian 

yang bertugas sebagai pelaksana, 

yang sistem kerjanya pada dunia luar 

untuk menilai realita dan 

berhubungan dengan dunia dalam 

untuk mengatur dorongan–dorongan 

id agar tidak melanggar nilai-nilai 

superego. Ego mengadakan kontak 

dengan dunia realitas yang ada di 
luar dirinya. Ego berperan sebagai 

eksekutif (pelaksana) yang 

memerintah, mengatur dan 

mengendalikan kepribadian 

sehingga, prosesnya selalu 

mengontrol id, superego dan dunia 

luar. Ia bertindak sebagai penengah 

antara insting dan dunia di 

sekelilingnya. Ego ini disebabkan 

oleh kebutuhan-kebutuhan dari suatu 

organisme, seperti orang lapar 

membutuhkan makan. Jadi, lapar 

adalah kerja id, sedangkan ego 
memutuskan untuk mencari dan 

mendapatkan serta melaksanakan 

kerja tersebut. (dalam Hambali, 23-

24). 

c. Superego 

Superego merupakan sistem 

kepribadian yang berisikan nilai-nilai 

atau aturan yang sifatnya evaluatife. 

Superego merupakan penanaman 

standar moral yang diterima ego dari 

suatu agen otoritas, misalnya 

pandangan-pandangan orang tua. 

Superego terdiri atas kata hati 

(nurani) dan ego ideal. Fungsi utama 

adalah (1) pengendali id, atas 

dorongan-dorongan atau impuls-

impuls Id, agar impuls-impuls 
tersebut disalurkan dengan cara atau 

bentuk yang dapat diterima oleh 

masyarakat. (2) mengarahkan ego 

pada tujuan yang sesuai dengan 

moral dari pada kenyataan, dan (3) 

mendorong individu pada 

kesempurnaan (dalam Hambali, 

2013: 23-24). 

3. Dinamika Kepribadian 

Freud beranggapan bahwa 

dinamika kepribadian adalah 
sebagaimana energi psikis 

didistribusikan dan dipergunakan 

oleh id, ego dan superego. Freud 

menyatakan bahwa energi yang ada 

pada individu berasal dari sumber 

yang sama yaitu makanan yang 
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dikonsumsi (dalam Hambali, 2013: 

58).  

 

a. Insting 

Menurut Freud di dalam diri 

kita ini ada dua macam insting-

insting, yaitu: 1) Insting-insting 

hidup. Fungsi insting hdup adalah 

melayani maksud individu untuk 
tetap hidup dan memperpanjang ras. 

Bentuk-bentuk utama dari insting 

(naluri) hidup ini ialah insting 

makan, insting minum, seksual. 

Bentuk energi psikis yang dipakai 

oleh insting hidup ini disebut libido. 

2) Insting mati. Insting mati disebut 

juga insting merusak (destruktif). 

Freud merumuskan bahwa “tujuan 

semua hidup adalah mati”. Artinya 

setiap orang mempunyai keinginan 

yang tidak disadarinya untuk mati 

Suryabrata, (dalam Izullaili, 2014: 

20). 

b. Kecemasan dan Ketakutan 

Pada umumnya kecemasan 
dapat didefininisikan suatu keadaan 

perasaan keprihatinan, rasa gelisah, 

ketidaktentuan, atau takut dari 

kenyataan. Menurut Suryabrata, 

(dalam Izullaili 2014: 21), 

menyatakan bahwa biasanya reaksi 

individu terhadap ancaman 

ketidaksenangan dan perusakan yang 

belum dihadapinya ialah menjadi 

cemas dan takut. Kalau ego 

mengontrol soal ini, orang lalu 

menjadi dikejar oleh kecemasan atau 

ketakutan. 

Menurut Hall dan Lindzey, 

dalam Hambali, (2013: 61) 

kecemasan ada tiga macam, yaitu 
sebagai berikut.; 

a. Kecemasan Realita yaitu rasa 

takut terhadap bahaya-bahaya yang 

berasal dari dunia luar dan derajat 

kecemasan semacam itu sangat 

bergantung pada ancaman nyata. 

Misalnya kecemasan menjelang 

ujian, wawancara, tes kerja, seorang 

merasa takut bila di depannya ada 

ular. Maka orang tersebut mengalami 

kecemasan realita. Dari pengertian 

tersebut, kecemasan realita 

merupakan respon terhadap ancaman 
dari dunia luar atau perasaan takut 

terhadap bahaya-bahaya nyata yang 

berada di lingkungan. 

b. Kecemasan Neurotik yaitu rasa 

takut kalau insting akan keluar jalur 

dan menyebabkan seseorang berbuat 

sesuatu yang dapat membuat 

terhukum, misalnya hasrat lapar 

harus dipuaskan, hasrat tidur, hasat 

terhindar dari sakit harus dipuaskan, 

tetapi pemuasannya sangat sulit dan 

perlu perjuangan berat. 

c. Kecemasan Moral atau Perasaan 

Berdosa adalah rasa takut terhadap 

hati nurani sendiri. Orang yang hati 

nuraninya cukup berkembang 

cenderung merasa bersalah apabila 
berbuat sesuatu yang bertentangan 

dengan norma moral. Misalnya, 

mencuri, berbohong dll. 

d. Mekanime Pertahanan 

 Freud (Hambali, 2013: 59) 

menyatakan bahwa pertahanan itu 

tekanan kecemasan atau ketakutan 

yang berlebih-lebih. Untuk 

menghadapi kecemasan yang 

berlebihan,, sistem ego terpaksa 

mengambil tindakan ekstrim untuk 

menghilangkan tekanan itu. 

Adapun macam-macam 

mekanisme pertahanan menurut 

Freud, (Hambali, 2013: 59) yaitu:  

1. Represi (Represi)adalah 
mekanisme yang dilakukan ego 

untuk meredakan kecemasan dengan 

cara menekan dorongan-dorongan 
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yang menyebabkan kecemasan 

tersebut ke dalam ketidaksadaran 

atau sarana pertahanan yang dapat 

mengusir pikiran serta perasaan yang 

menyakitkan dan mengancam keluar 

dari kesadaran. 

2. Pembentukan Reaksi 

(Reaction Foramation)adalah upaya 

mengatasi kecemasan karena 
individu memiliki dorongan yang 

bertentangan dengan norma, dengan 

cara berbuat sebaliknya. 

3. Pembalikan (Revarsal)adalah 

mengubah status ego dari aktif 

menjadi pasif, mengubah keinginan 

perasaan dari impuls yang 

menimbulkan kecemasan menjadi ke 

arah diri sendiri.  

4. Baga (intelektualization) adalah 

bagaimana ego menggunakan logika 

rasional untuk menerima kataristik 

objek sebagai realitas yang cocok 

dengan impuls asli. 

4. Pendidikan Karakter di 

Sekolah 

Menurut Muslich (2011: 84), 
juga berpendapat pendidikan 

karakter adalah suatu sistem 

penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadaran 

atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, 

baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

(YME), diri sendiri, sesama 

lingkungan, maupun kebangsaan. 

Jadi, dapat di simpulkan bahwa 

pendidikan karakter merupakan 

upaya-upaya yang dirancang dan 

dilaksanakan untuk membantu 

peserta didik dalam memahami nilai-

nilai perilaku manusia sehingga, 
peserta didik dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan 

mempraktekkannnya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

C. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

Jenis kualitatif. Menurut Moleong 

(2005: 6) penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian 
misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain. 

Penelitian kualitatif selalu bersifat 

deskriptif, artinya data-data yang 

dianalisis dan hasil analisisnya 

berbentuk deskripsi fenomena, dan 

tidak berupa angka-angka. Data yang 

digunakan sebagai dasar penelitian 

ini berwujud kata-kata, kalimat dan 

wacana yang terdapat dalam novel 

“Sang Penakluk Angin” karya 

Novanka Raja yang dipergunakan 

untuk memperoleh deskripsi tentang 

psikologi tokoh. 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data dapat diartikan sebagai 
alat untuk memperjelas pikiran 

(Muhajir dalam Siswantoro, 

2005:63). Jadi, data merupakan suatu 

objek yang menjadi bahan dalam 

penelitian. Data dalam penelitian ini 

adalah uraian cerita berupa kutipan 

kata-kata, kalimat, paragraf dan 

wacana yang mengandung aspek 

psikologi yang terdapat dalam novel 

Sang Penakluk Angin  karya 

Novanka Raja. 

b. Sumber Data 

Menurut Siswantoro (2005: 

124) Sumber data merupakan dari 

mana data diperoleh untuk 

penelitian. Dalam penelitian sastra, 
sumber data berupa teks novel, cerita 

pendek, drama dan lain-lain. Adapun 

sumber data dalam penelitin ini 

adalah novel “Sang Penakluk Angin” 



6 

 

karya Novanka Raja. Nama novel 

Sang Penakluk 

AnginpengarangNovanka 

Rajaditerbitkan di Kota Jakarta 

Timur terdiri dari 318 

halamanditerbitkan Zettutahun 

terbit2012dengan ukuran ketas13 x 

19 cm desain sampulnya berwarna 

putih biru dan ada gambar 
seoranganak yang berlari. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode merupakan prosedur 

atau tata cara yang sistematis yang 

dilakukan seorang peneliti dalam 

upaya mencapai tujuan seperti 

memecahkan masalah atau menguak 

kebenaran atas fenomena tertentu, 

(dalam Siswantoro, 2005:55).Metode 

pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitianini adalah 

menggunakanmetode 

kepustakaandan metode catat. 

Metode kepustakaan adalah metode 

yang menggunakan sumber-sumber 

tertulis untuk memperoleh data. 
Kepustakaan yang dimaksud adalah 

buku-buku teori sastra, buku-buku 

teori kepribadian, dan buku-buku 

lain yang ada kaitannya dengan 

penelitian yang dilakukan. bmetode 

catat  merupakan catatan hasil-hasil 

yang telah di observasi (dalam 

Mahsun,2012:131). Bedasarkan 

konteks tersebut hasil dari metode 

catat ini berupa ha-hal penting atau 

kutipan-kutipan data tokoh Trimo 

yang menyangkut masalah 

kepribadiannya.Selanjutnya, data-

data tersebutdianalisis dalam 

pembahasan sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. 

4. Instrumen Pengumpulan Data 

Siswantoro (2005: 133) 

mengungkapkan bahwainstrumen 

penelitian adalah alat 

pengumpulandata. Di dalam 

penelitian ini instrumennya adalah 

teks itu sendiri. Artinya, teks fiksi 

selain sebagai sumber data, pada saat 

yang sama berperan sebagai alat 

pengumpul data. Mengacu pada 

pengertian diatas, maka instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah teks novel Sang Penakluk 

Angin Karya Novanka Raja.Selain 

teks novel, peneliti juga 

menggunakan kartu data yang 

berbentuk tabel. Kartu data yang 

berbentuk tabel dapat dipakai untuk 

mencatat hal-hal yang penting bagi 

penelitian. Hal ini dilaksanakan agar 

penelitian lebih mudah untuk melihat 

kembali hal-hal penting yang 

diperoleh atau dicatat sebelumnya.  

5. Metode Analisis data 

Dalam penelitian ini, metode 

analisis data yang dilakukan  

menggunakan teori Sigmund Freud. 

Sesuai dengan jenis penelitian ini, 

yaitupenelitian kualitatif dan data 
yang diperoleh dalam bentuk verbal 

atau kata.  Maka data yang sudah 

terkumpul dianalisis dengan analisis 

deskriptif. Metode deskriptif analisis 

dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta yang 

kemudian disusul dengan analisis 

(dalam Ratna, 2008: 53). Analisis 

fakta tersebut berupa konflik 

psikologi yang dialami oleh tokoh 

Trimo dalamnovel Sang Penakluk 

Angin karyaNovanka Raja,  

kemudian dikaitkan dengan 

pendidikan karakter di sekolah. 

Langkah-langkah dalam 

menganalisis penelitian ini adalah 
sebagai  berikut: 

a) Membaca novel Sang Penakluk 

Angin secara keseluruhan dengan 

cara membaca berulang-ulang. 
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b) Memahami dan menganalisis 

aspek-aspek psikologi tokoh 

Trimo dengan menggunakan teori 

kepribadian Sigmund freud ke 

dalam kartu data. 

c) Mencatat dan mengklasifikasi 

data aspek-aspek psikologi tokoh 

Trimoke dalam kartu data. 

d) Menyimpulkan hasil yang didata 
secara keseluruhan. 

e) Mengkaitkan hasil analisis 

terhadap pendidikan karakter di 

sekolah 

6. Metode Penyajian Data Hasil 

Penelitian 

Penyajian hasil analisis data 

dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitumetode formal dan informal. 

Metode formal adalah perumusan 

dengan menggunakan tanda-tanda 

atau lambang-lambang. Sedangkan 

metode informal merupakan 

perumusan dengan menggunakan 

kata-kata biasa, termasuk 

penggunaan terminologi yang 

bersifat teknis (bagan, grafik, tabel) 
dalam Mahsun, 2012:123). Penyajian 

hasil analisis data dalam penelitian 

ini adalah menggunakan satu cara 

yaitumetode informal, 

yaitumenggunakan kata-kata biasa 

yang terkandung dalam kutipan-

kutipan kalimat. Dengan 

menggunakanmetode ini, peneliti 

dapat menentukan bentuk dari 

psikologi tokoh Trimo yang terdapat 

pada novel Sang Penakluk 

AnginkaryaNovanka Raja. Dalam 

penelitian ini, peneliti 

mendeskripsikan bagaimana 

psikologi tokoh dan dinamika 

kepribadian Trimo dengan teori 
kepribadian Sigmund Freud dan 

kaitannya dengan pendidikan 

karakter di sekolah.  

 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Struktur Kepribadian Tokoh 

Trimo Berdasarkan Teori 

Sigmund Freud 

a. Id yaitu Aspek Biologis 

Freud (Siswantoro, 2005: 38-

39) menyatakan bahwa id cendrung 

menghendaki penyaluraan atau 
pelampiasan untuk setiap keinginan. 

Jika tertahan atau tersumbat akan 

mengalami ketegangan. Oleh sebab 

itu, yang dikenal id adalah prinsip 

kesenangan (the pleasure principle). 

Untuk mendapatkan prinsip 

kesenangan, tokoh Trimo memiliki 

keinginan-keinginan yang harus di 

penuhi. Dalam novel ini bentuk 

keinginan, mimpi dan cita-cita yang 

mencerminkan keinginan tokoh 

Trimo yaitu keinginan untuk menjadi 

juragan Shuttlecock. Hal ini dapat 

dilihat pada kutipan berikut ini, 

Kutipan 1 

“Benar saja, karung putih 

itu sudah ada di bawah 
sepeda bapak. Aku segera 

mengambilnya. Kami pun 

pulang sebelum matahari 

tenggelam. Awan berwarna 

orange kemerah-merahan, 

sebuah impian telah 

kupasang jauh di atas sana. 

Aku akan menjadi 

juragan 

Shuttlecock,seperti Abah 

Tarno (Raja, 2012: 112). 

Kalimat “aku akan menjadi 

juragan Shuttlecock”dijelaskan 

bahwa tokoh Trimo mempunyai 

impian menjadi seorang juragan 

Shuttlecock. Keinginan 
tersebutterlihat bagaimana tokoh 

Trimo sangat menginginkan 

terwujudnya hidup yang lebih baik 



8 

 

dalam diri dan keluarganya. Di 

samping itu, atas dorongan id Trimo 

ingin menyalurkan dan 

mengembangakan bakatnya dalam 

berwirausaha kerajinan-kerajinan 

dari bulu. 

b. Ego yaitu aspek psikologis 

Ego adalah bagian kepribadian 

yang bertugas sebagai pelaksana, 
yang sistem kerjanya pada dunia luar 

untuk menilai realita dan 

berhubungan dengan dunia dalam 

untuk mengatur dorongan–dorongan 

id agar tidak melanggar nilai-nilai 

superego. Ego berperan sebagai 

eksekutif (pelaksana) yang 

memerintah, mengatur dan 

mengendalikan kepribadian. 

Sehingga, prosesnya selalu 

mengontrol id,superego dan dunia 

luar (dalam Hambali, 2013: 22-24).  

Dalam novel ini juga dijelaskan 

bahwa ada beberapa hinaan yang 

keluar dari beberapa teman bahkan 

gadis yang disukai pun yang 

terkadang membuat tokoh Trimo 
marah, jengkel dan tidak percaya 

diri. Hal ini dapat dilihat pada 

percakapan berikut ini, 

Kutipan2 

“Cungkring!” tiba-tiba ada 

orang yang berteriak. 

Baberapa temanku memang 

memanggilku 

“Cungkring” karena 

tubuhku yang kurus dan 

hitam ini. Bahkan sebagian 

kerap mengejekku sebagai 

anak yang kuranggizi, 

kadang aku marah dengan 

ejekan itu. Tapi, memang 

begitu kondisi keluargaku. 
Untuk menikmati lauk 

ayam goreng saja harus 

bersabar menunggu akhir 

bulan saat Bapak mendapat 

upah lebih dari Abah Tarno 

itu pun jarang sekali 

selebihnya hanya makan 

sayur kangkung, tempe, 

paling enak hanyalah 

sebatas telor. (Raja, 2012: 

23). 

Kata “cungkring dan “anak 

yang kurang gizi” adalah ejekan 
yang sering di panggil Trimo oleh 

beberapa temannya. Atas dorongan 

ego dia bisa mengendalikan sikapnya 

itu sehingga, dia selalu bisa 

mengontrol id. Hal ini terlihat ketika 

Trimo di ejek temannya dia tidak 

menghiraukan ejekan itu sehingga, 

dia bisa menahan amarahnya. 

c. Superego yaitu aspek sosiologis 

Superego adalah  aspek 

sosiologis kepribadian, atau wakil 

dari masyarakat (nilai-nilai 

tradisional serta cita-cita masyarakat) 

sebagaimana ditafsirkan orang tua 

kepada anak-anaknya, yang 

diajarkan dengan berbagai perintah 

dan larangan. Superego merupakan 
kesempurnaan dari pada kesenagan. 

Oleh karena itu, superego dianggap 

sebagai aspek moral kepribadian 

Suryabrata (dalam Izullaili, 2014: 

17). 

Berdasarkan teori di atas, 

ditemukan beberapa unsur superego 

dalam novel Sang Penakluk Angin 

seperti pada kutipan berikut ini, 

Kutipan 3 

“Aku sedikit sedih 

melihat uang sekolah 

yang dibayarkan bapak, 

entah dari mana bapak 

mendapatkan uang itu. Tapi 
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aku tahu bapak orang yang 

bertanggung jawab, 

mungkin ia meminjam dari 

Abah Tarno atau Pak Kardi 

(Raja, 2012: 95). 

Kalimat “aku sedikit sedih 

melihat uang sekolah yang 

dibayarkan bapak” merupakan sikap 

tokoh Trimo yang sangat peduli 
dengan pengeluaran keluarganya. 

Hal ini karena penghasilan keluarga 

hanya bisa untuk mencukupi 

kebutuhan makan sehari-hari. Dari 

kutipan di atas memperlihatkan 

dorongan superego lebih kuat untuk 

direalisasikan. Karena tindakan yang 

dilakukan Trimo berupa rasa sosial 

yang sangat tinggi. 

2. Dinamika Kepribadian 

a.Insting 

Menurut Freud didalam diri 

kita ini terdapat insting hidup. 

Fungsi insting hidup adalah 

melayani maksud individu untuk 

tetap hidup dan memperpanjang ras. 
Bentuk-bentuk utama dari insting 

(naluri) hidup ini ialah insting 

makan, minum, istirahat, seksual dll. 

Bentuk energi psikis yang dipakai 

oleh insting hidup ini disebut libido 

Suryabrata (dalam Izullaili, 2014: 

40). 

Dalam menganalisis novel 

Sang Penakluk Angin, dinamika 

kepribadian insting hidup Trimo 

yaitu menggunakan cara dengan 

memakan makanan untuk 

mengenyangkan perutnya. Hal ini 

dapat dilihat pada kutipan berikut 

ini, 

Kutipan 4 
Saat makan malam, Ibu 

tampak senang melihat aku 

lahap memakan makanan 

yang ada di meja kecil itu. 

Semangkuk kangkung dan 

beberapa ikan asin sudah 

kulahap (Raja, 2012: 114). 

 

Kalimat“saat makan malam” 

merupakan salah satu insting hidup 

Trimo yaitu insting makan. Kutipan 

di atas memperlihatkan ego yang 

merealisasikan dorongan/ keinginan 
untuk makan. Dalam konteks ini 

dapat ditunjukkan ketikaTrimo 

makan malam bersama keluarganya 

dengan cara makan sepiring nasi, 

kangkung dan ikan asin untuk 

mengenyangkan perutnya. 

c. Kecemasan atau ketakutan 

1. Kecemasan Realita  

Kecemasan realita yaitu rasa 

takut terhadap bahaya-bahaya yang 

berasal dari dunia luar dan derajat 

kecemasan semacam itu sangat 

bergantung pada ancaman nyata 

(Hambali, 2013: 61). Dari pengertian 

tersebut, kecemasan realita 

merupakan respon terhadap ancaman 
dari dunia luar atau perasaan takut 

terhadap bahaya-bahaya nyata yang 

berada di lingkungan. 

Dalam novel ini diceritakan 

bahwa Trimo mempunyai kecemasan 

realita yaitu Trimo sangat cemas 

akan kondisi Bapaknya yang berada 

di Rumah Sakit. Hal ini dapat dilihat 

pada kutipan berikut ini, 

Kutipan 5 

Herman menemani kami 

sampai menjelang sore. 

Belum ada kabar juga 

tentang bapak. Aku makin 

merasa cemas. Akhirnya 

aku putuskan ke rumah 
Abah Tarno, kali saja 

mereka tahu kondisi bapak 

di rumah sakit (Raja, 2012: 

54-55). 
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Kalimat“aku makin merasa 

cemas” merupakan perasaan cemas 

Trimo karena memikirkan kondisi 

Bapaknya di Rumah Sakit. Dia tidak 

bisa menunggu kabar dari Ibu atau 

Pak Kardi tentang keadaan Bapak. 

Akhirnya, dia memutuskan untuk 

mencari tahu keadaan Bapaknya 

dengan pergi ke rumah Abah Tarno. 
Dengan pergi ke rumah Abah Tarno 

kemungkinan besar dia bisa 

mengetahui kondisi Bapak di Rumah 

Sakit. 

2. Kecemasan moral atau perasaan 

berdosa  

Kecemasan moral atau 

perasaan berdosa adalah rasa takut 

terhadap hati nurani sendiri. Orang 

yang hati nuraninya cukup 

berkembang cenderung merasa 

bersalah apabila berbuat sesuatu 

yang bertentangan dengan norma 

moral. Misalnya mencuri, korupsi, 

berbohong dll (Hambali, 2013: 61). 

Dalam novel ini dijelaskan bahwa 

Trimo mempunyai perasaan berdosa 
apabila ia berbohong kepada orang 

tuanya. Hal ini terlihat pada kutipan 

berikut ini,  

Kutipan 6 

“Trimo..apa yang kau 

lakukan nak?” Tanya Ibu 

sambil mengangkat kain 

sarung dari tubuhku 

sementara bapak 

mengangkat ranjang besi 

itu.  

“Mm..cari anak ayam Bu.” 

Jawabku sekenanya.     

Bohong, anak ayamnya 

udah masuk kandang, 

Hihi…Kak Trimo lucu, 
kayak kura-kura ninja pakai 

sarung gitu.” 

“Bener kok!” 

“Ada-ada saja kamu, Siapa 

yang mengajarimu 

berbohong?” kata Bapak. 

Aku jadi merasa bersalah 

mendengar itu ( Raja, 2012: 

143-144). 

Kata “berbohong”di atas 

merupakan perasaan berdosa yang 

dilakukan Trimo pada orang tuaya. 
Dia sembunyi di bawah kolong 

ranjang di kamar bapak, karena 

Trimo takut bertemu dengan Bu guru 

Tarsini yang datang ke rumahnya. 

Bapaknya tidak suka dengan 

perbuatannya itu, dia merasa 

bersalah karena telah berbohong 

pada keluarganya.Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa Trimo memiliki 

kecemasan moral atau perasaan 

berdosa yaitu pribadi yang 

mempunyai perasaan berdosa karena 

telah berbohong kepada keluarganya. 

3. Mekanisme Pertahanan 

1. Represi (Represi) adalah 

mekanisme yang dilakukan ego 

untuk meredakan kecemasan 
dengan cara menekan dorongan-

dorongan yang menyebabkan 

kecemasan tersebut ke dalam 

ketidaksadaran atau sarana 

pertahanan yang dapat mengusir 

pikiran serta perasaan yang 

menyakitkan dan mengancam 

keluar dari kesadaran 

(Suryabrata, 2012: 144-146). 

Dalam  novel ini dijelaskan 

bahwa Trimo menekan pikirannya 

agarkecemasan keluar dari 

kesadarannya dengan 

caramenggenggam erat kalung bulu. 

Trimo memikirkan tentang semua 

masalah hidup yang dilaluinya, tapi 
sebesar apapun masalah hidup itu 

Trimo menghadapinya dengan tidak 

menyerah. Hal ini dapat dilihat pada 

kutipan berikut ini, 
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Kutipan  7 

Hari ini aku penuh dengan 

semangat. Aku 

menggenggam erat kalung 

bulu yang dibuat Pak Kardi, 

hidup memang terasa sangat 

berat tapi aku tak boleh 

menyerah (Raja, 2012: 190). 

2. Pembentukan Reaksi (Reaction 
Foramation) adalah tindakan 

defensif dengan cara mengganti 

impuls atau perasaan yang 

menimbulkan kecemasan dengan 

impuls atau perasaan lawan/ 

kebalikannya dalam kesadaran 

(Suryabrata, 2012: 144-146). 

Dalam novel ini Trimo 

mempunyai mekanisme pertahanan 

pembentukan reaksi membalikkan 

kecemasannya dengan kesadarannya. 

Dia mencemaskan bapaknya yang 

tidak akan dapat pinjaman uang dari 

orang lain. Tetapi Trimo sadar 

dengan kesulitan ekonomi 

keluarganya itu, sehingga dia ikhlas 

tak melanjutkan sekolah lagi. Dia 
mengatasi kecemasannya itu dengan 

akan bekerja bersama Bapak untuk 

meringankan beban ekonomi 

keluarganya. Hal ini dapat dilihat 

pada kutipan di bawah ini, 

Kutipan 8 

“Mo, bapak sama ibu akan 

pergi ke Pakde Bambang. 

Mungkin pulangnya agak 

larut.” Kata bapak. 

Aku tahu tujuan bapak ke 

rumah Pakde Bambang, 

pasti akan meminjam uang 

agar aku bisa tetap 

melanjutkan sekolah. Aku 
tak ingin bapak sampai 

meminjam atau meminta 

uang ke orang lain. Aku 

sendiri sudah ikhlas tak 

melanjutkan sekolah, 

mungkin aku bisa ikut 

bekerja di tempat Abah 

Tarno bersama bapak 
meski hanya sekedar 

mencuci bulu (Raja, 2012: 

98). 

3. Pembalikan (Revarsal) adalah 

mengubah status ego dari aktif 
menjadi pasif, mengubah keinginan 

perasaan dari impuls yang 

menimbulkan kecemasan menjadi ke 

arah diri sendiri (Suryabrata, 2012: 

144-146).  

Dalam kutipan di bawah ini 

dijelaskan bahwa Trimo mempunyai 

pertahanan pembalikkan, Trimo 

merasa cemas yang kemudian 

berbalik ke arah diri sendiri ketika 

memikirkan bagaimana caranya 

untuk memulai usaha sendiri di 

rumah. Tetapi Trimo sadar bahwa 

seberat apapun masalah dan 

rintangan hidup yang akan dia 

hadapi itu pasti akan ada jalan keluar 

untuk menyelesaikannya.  Hal 
tersebut terlihat ketika Trimo 

mempunyai keyakinan berusaha 

untuk mewujudkan mimpi menjadi 

pengusaha Shuttlecock. Hal ini dapat 

dilihat pada kutipan berikut ini, 

Kutipan 9 

Dalam hati aku berharap 

apa yang kami bicarakan 

semalam benar-benar 

menjadi nyata. Seperti yang 

Pak Kardi pernah bilang, 

sesulit dan seberat 

apapun masalah dan 

rintangan yang kami 

hadapi, haruslah bisa 

menjadi sebuah bulu 

yang akan tetap ringan 

terbang. Aku yakin, jika 

bapak mau berusaha dan 

mewujudkan usaha 
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Shuttlecuck dari bulu-bulu 

yang tak terpakai itu lagi, 

kami bisa mendapat rejeki, 

mungkin dengan rejeki itu 

aku bisa melanjutkan 

sekolah (Raja, 2012: 150).  

4. Intelektualisasi adalah bagaimana 

ego menggunakan logika rasional 

untuk menerima kataristik objek 
sebagai realita yang cocok dengan 

impuls asli(Suryabrata, 2012: 144-

146). 

Dalam konteks lain juga 

diceritakan bahwa Trimo 

memikirkan seandainya bulu-bulu di 

rumah bisa dibikin Shutllecock. 

Trimo akan menjualnya di toko-toko 

dan tempat-tempat yang pernah di 

datanginya. Dia berpikir untuk bisa 

memiliki usaha Shuttlecock sendiri. 

Dengan demikian, Trimo 

memutuskan mengajak Bapak untuk 

membuat Shutllecock dari bulu sisa 

itu. Hal ini dapat dilihat kutipan 

berikut ini, 

Kutipan 10 

Di Pekalongan, mobil 

brhenti di sebuah toko 

olahraga kemudian Pak 

Rahmat menurunkan tiga 

dus Shuttlecock. Setelah 

itu, kami ke sebuah toko 

lagi yang jaraknya cukup 

jauh dari toko sebelumnya, 

di situ Pak Rahmat 

menurunkan dua dus 

Shuttlecock. Yang terakhir. 

Perjalanan ini 

membuatku bepikir 

untuk bisa memiliki 

usaha Shuttlecock sendiri. 
Saat makan malam, aku 

bercerita kepada Bapak 

tentang perjalananku tadi 

siang bersama Pak Rusdi. 

Aku mulai mengajak 

Bapak untuk membuat 

Shutllecock atau barang 

kerajinan dari bulu-bulu 

sisa yang sudah 

dikumpulkan itu (Raja, 

2012: 149). 

3.Keterkaitan Hasil Analisis 

Terhadap Pendidikan Karakter di 

Sekolah 

Kaitan hasil penelitian ini 

dengan pendidikan karakter di 

sekolah bertujuan agar setiap 

individu lebih mengetahui struktur 

dan dinamika kepribadian, 

khususnya karakter tokoh dalam 

novel Sang Penakluk Angin karya 

Novanka Raja. Pendidikan karakter 

sangat penting untuk diterapkan, 

karena pada zaman sekarang ini 

maraknya kekerasan terhadap anak-

anak dan remaja, seperti tawuran, 

penyalahgunaan narkoba, 

pemerkosaan terhadap anak-anak 

dan lain sebagainya. Masalah-

masalah tersebut sudah menjadi 
masalah sosial hingga saat ini belum 

bisa diatasi secara tuntas. Oleh 

karena itu, pendidikan karakter 

sangat perlu untuk diterapkan 

supaya bisa membentuk seseorang 

menjadi insan yang bertanggung 

jawab terhadap Tuhan Yang Yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesama 

lingkungan, maupun kebangsaan.  

Berdasarkan uraian di atas, 

kaitan dalam penelitian ini dianggap 

sebagai sebuah hubungan atau 

keterkaitan. Psikologi tokoh Trimo 

dalam novel Sang Penakluk Angin 

karya Novanka Raja melalui nilai-

nilai yang terkandung dalam 
pendidikan karakter tersebut., 

a. Keterkaitan Id Tokoh Trimo Dengan 

Pendidikan Karakter Di Sekolah 
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1. Kutipan 1: berhubungan dengan 

nilai pendidikan karakter yang 

berupa mandiri. Mandiri adalah 

sikap dan perilaku yang tidak 

mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya. Hal ini dapat kita 

ketahui dari keinginan Trimo 

menjadi juragan Shuttlecock. 
Nilai karakter ini dapat menjadi 

contoh untuk siswa supaya tidak 

tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan setiap tugas 

sekolahnya. 

2. Kutipan 2: berhubungan dengan 

nilai pendidikan  karakter yang 

berupa cinta damai. Cinta damai 

adalah sikap, perkataan, dan 

tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan 

aman atas kehadiran dirinya. Hal 

ini terlihat ketika Trimo tidak 

suka meladeni teman-temannya 

yang selelu mengejek dan 

merendahkan dirinya. Sikap 

Trimo tidak suka berdebat dengan 
hal-hal yang tidak penting itu 

yang ia tahu akan menimbulkan 

pertengkaran dan perkelahian. 

Nilai karakter ini dapat menjadi 

contoh untuk menumbuhkansikap 

siswa supaya bekerja keras untuk 

meraih cita-cita yang di inginkan. 

3. Kutipan 3: berhubungan dengan 

nilai pendidikan karakter  yang 

berupa peduli sosial dan tanggung 

jawab. Peduli sosial adalah sikap 

dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain 

dan masyarakat yang 

membutuhkan. Hal ini dapat di 

lihat ketika dia sangat sedih 
dengan uang yang telah di 

bayarkan Bapak. Sikap itu 

tercermin dari Trimo yang sangat 

peduli terhadap pengeluaran 

keluarganya,. Sedangkan karakter 

tanggung jawab dapat di lihat dari 

sikap Bapak yang selalu berusaha 

untuk mencari uang supaya 

kebutuhan anak-anaknya dapat 

tercukupi. Nilai ke dua karakter 

ini dapat menjadi contoh untuk 

menumbuhkan sikap siswa agar 

peduli terhadap keluarga maupun 
terhadap orang lain dan selalu 

mengedepankan tanggung 

jawabnya sebagai siswa. 

4. Kutipan 4: berhubungan dengan 

nilai pendidikan karakter yang 

berupa bersahabat. Bersahabat 

adalah tindakan yang 

memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja 

sama. Hal ini dapat di lihat ketika 

Trimo makan malam bersama 

keluarga, Ibu tampak senang 

melihat aku lahap memakan 

makanan di atas meja itu. Nilai 

karakter ini dapat menjadi contoh 

untuk siswa supaya selalu senang 

dalam berbicara terhadap keluarga 
maupun orang lain. 

5. Kutipan 5: berhubungan dengan 

nilai pendidikan karakter peduli 

sosial. Peduli sosial adalah sikap 

dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain 

dan masyarakat yang 

membutuhkan. Hal ini dapat di 

lihat ketika Trimo mencemaskan 

kondisi Bapak di Rumah Sakit. 

Akhirnya, dia memutuskan untuk 

mencari tahu keadaan bapaknya 

dengan pergi ke rumah Abah 

Tarno. Nilai karakter ini dapat 

menjadi contoh kepada siswa 

supaya selalu peduli terhadap 
keluarga terutama kepada ibu dan 

Bapak. 

6. Kutipan 6: berhubungan dengan 

nilai pendidikan karakter yang 
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berupa jujur. Jujur adalah perilaku 

yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. Hal ini terlihat ketika 

Trimo berusaha jujur walaupun 

akhirnya harus terpaksa bohong 

kepada Bapak. Hal ini 
dikarenakan Trimo malu ketemu 

kepada Bu Tarsini. Nilai karakter 

ini dapat menjadi contoh untuk 

siswa supaya selalu jujur 

walaupun dalam keadaan apapun. 

7. Kutipan 7: berhubungan dengan 

nilai pendidikan karakter yang 

berupa kerja keras. Kerja keras 

adalahperilaku yang menunjukkan 

upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya. Hal ini terlihat 

ketika Trimo memikirkan tentang 

semua masalah hidup yang 

dilaluinya, tapi sebesar apapun 
masalah hidup itu Trimo 

menghadapinya dengan tidak 

menyerah. Nilai karakter ini dapat 

menjadi contoh untuk 

menumbuhkan sikap siswa agar 

tidak menyerah dalam 

mengarungi hidup walaupun 

hidup terasa sangat berat. 

8. Kutipan 8: : berhubungan dengan 

nilai pendidikan karakter yang 

berupa peduli sosial. Peduli sosial 

adalah sikap dan tindakan yang 

selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat 

yang membutuhkan. Hal ini dapat 

di lihat ketika orang tua Trimo 
akan pergi meminjam uang 

supaya Trimo bisa melanjutkan 

sekolah. Dia tidak ingin 

membebani orang tuanya dengan 

keinginannya itu, sehingga dia 

menerima keputusan orang tuanya 

dengan hati lapang. Nilai karakter 

ini dapat menjadi contoh untuk 

siswa supaya tidak memaksakan 

kehendak atas keterbatasan 

kemampuan orang tua. 

9. Kutipan 9: berhubungan dengan 

nilai pendidikan karakter yang 
berupakreatif. Kreatif adalah 

berfikir dan melakukan sesuatu 

untuk menghasilkan cara baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki.  Hal 

ini dapat di lihat ketika Trimo 

memikirkan cara untuk memulai 

usaha sendiri di rumah. Tetapi 

Trimo sadar bahwa seberat 

apapun masalah dan rintangan 

hidup yang akan dia hadapi itu 

pasti akan ada jalan keluar untuk 

menyelesaikannya. Trimo 

mempunyai keyakinan berusaha 

untuk mewujudkan mimpi 

menjadi pengusaha 

Shuttlecock.Nilai karakter ini 

dapat menjadi contoh untuk siswa 
supaya tetap berusaha, tidak 

menyerah dalam mengatasi 

masalah hidup. 

10. Kutipan 10: berhubungan dengan 

nilai pendidikan karakter yang 

berupa kreatif. Kreatif adalah 

berfikir dan melakukan sesuatu 

untuk menghasilkan cara baru 

dari sesuatu yang telah dimiliki. 

Hal ini terlihat ketika Trimo 

berpikir untuk bisa memiliki 

usaha Shuttlecock sendiri. 

Dengan demikian, Trimo 

memutuskan mengajak Bapak 

untuk membuat Shutllecock dari 

bulu sisa itu. Nilai karakter ini 
dapat menjadi contoh untuk 

siswa supaya kreatif agar 

menghasilkan ide-ide baru  yang 

berguna untuk kehidupannya. 
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