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ABSTRAK 

 

 Permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah konflik kejiwaan 

tokoh Hasan pada novel Atheis karya Achadiat Karta Mihardja. Dalam, penelitian ini 

pembahasan difokuskan pada struktur dan dinamika kepribadian tokoh Hasan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan konflik kejiwaan tokoh Hasan pada novel Atheis 

karya Achadiat Karta Mihardja. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang tidak menggunakan perhitungan namun berupa kalimat, tentang konflik 

kejiwaan tokoh Hasan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode  

pustaka dan metode catat, data dianalisis dengan pendekatan Psikoanalisis Sigmund 

Freud yakni struktur kepribadian yang terdiri atas id, ego, superego dan dinamika 

kepribadian yang  terdiri atas insting hidup, insting mati dan kecemasan. Hasil analisis ini 

menyatakan bahwa kepribadian tokoh Hasan lebih didominasi oleh perilaku atau sifat 

positif dikarenakan dorongan id (dorongan 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 paling kuat adalah 

insting mati dan kecemasan moralitas. 

 

Kata Kunci:  Psikologi,  Novel,  Psikoanalisis Sigmund Freud. 
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          BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Sastra adalah ungkapan jiwa. Sastra itu wakil jiwa lewat bahasa 

(Endarswara, 2013:102) sastra merupakan hasil ungkapan kejiwaan 

seseorang pengarang yang berarti di dalamnya ternuansakan suasana 

kejiwaan sang pengarang, baik suasana berpikir maupun suasana rasa 

(emosi).  Anggapan seperti ini mengesankan bahwa sastra merupakan 

ungkapan jiwa seorang pengarang  yang mengalami sebuah keadaan baik 

itu keadaan senang maupun susah, keadaan seperti itu dapat di lihat dari 

kehidupan  keluarga, masyarakat, dan keadaan lingkungan sekitar. 

Sastra berbicara tentang hidup dan kehidupan, tentang berbagai 

persoalan hidup manusia, tentang kehidupan di sekitar manusia, tentang 

kehidupan pada umumnya, yang  diungkapkan dengan bahasa yang khas. 

Bahkan, ada yang beranggapan bahwa sastra memberi kesenangan dan 

pemahaman tentang kehidupan (Lukes dalam Nurgiyantoro, 2012:3). 

kehidupan yang dialami manusia biasa terjadi dalam kurun waku yang 

tidak bisa ditentukan. 

Permasalahan kehidupan dalam karya sastra adalah fenomena 

psikologis atau kejiwaan yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam suatu 

cerita. Aspek psikologis dalam sebuah karya sastra merupakan salah satu 

hal yang  pokok  berkaitan dengan muatan dalam karya sastra (Siswantoro, 

2010:29). Menyebutkan bahwa novel sebagai bentuk karya sastra, juga 

realita yang di dalamnya terjadi peristiwa dan perilaku yang diperbuat 
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manusia atau tokoh. Sehingga manusia dalam menjalani kehidupan ini 

harus benar-benar berfikir dan  mempunyai impian yang besar ke depan 

untuk menentukan dan  menjalani kehidupan yang layak, terarah, dan 

teratur supaya dalam menjalani kehidupan  tidak salah melangkah dan  

tidak menyesal nantinya. 

Sehubungan dengan hal di atas novel adalah suatu cerita yang 

bermain dalam dunia manusia, manusia yang berada di sekitar kita, dapat 

dikatakan novel bersifat realitas dan lebih mengacu pada realitas yang 

lebih tinggi dan  psikologi yang lebih mendalam. kenyataannya novel 

merupakan realitas dan imajinasi  yang beranekaragam dan dapat muncul 

terutama pengalaman, baik pengalaman peribadi maupun orang lain 

(Ratna,  dalam Selvia 2012:2). 

Umumnya sebuah novel mengisahkan tentang cerita dari sebagian 

besar kehidupan manusia yang ditokohkan dalam cerita, yang di dalamnya 

terdapat berbagai jenis masalah yang harus dihadapi tokoh tersebut. 

Masalah-masalah yang diuraikan dalam novel yang harus dihadapi oleh 

tokoh tersebut ternyata bukan hanya terbatas pada cerita saja, tetapi ada 

kemungkinan juga 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. Beberapa tahun belakangan 

ini, semankin banyaknya kemunculan karya sastra dari penulis novel 

dalam negeri yang mengambil penomena ketuhanan dan pencarian jati 

diri. Salah satunya adalah novel Atheis. Ateisme adalah sebuah pandangan 
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filosofi yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan dewa-dewi 

ataupun penolakan terhadap teisme. Dalam pengertian yang paling luas, 

atheis adalah ketiadaan kepercayaan terhadap keberadaan dewa atau 

Tuhan.  

Sejak masuknya komunisme di Indonesia melalui ISDV 

(Perhimpunan Sosialis Demokrat Hindia Belanda), atheis mulai disebut-

sebut, berdirinya PKI menegaskan munculnya paham atheis di Indonesia.  

Saat era Soekarno, kampanye anti-atheis muncul bersamaan  dengan 

kampanye anti-komunis dari lawan-lawan PKI. Seperti saat komunisme 

pertama datang  ke nusantara,  tetapi ada kaum kiri di sini yang tetap 

mempertahankan keatesiannya dan ada yang mencoba menyandingkan 

komunis dan agama seperti tercermin dalam karya sastra saat itu 

(Sambodja, 2010:154). 

Penulis lain yang membuat hati tersentuh dengan karya-karya yang 

diciptakannya adalah Achadiat  Karta Mihardja, terlihat disalah satu 

karyanya yang berjudul Atheis, terbit tahun 1943. Dalam novel tersebut 

dikisahkan orang-orang atheis yang berada dalam perkumpulan marxis. 

Orang-orang tersebut tidak percaya Tuhan dan memahami dunia secara 

materialistis. Walaupun tidak terang-terangan mendukung atheis,  paling 

tidak novel  ini mencoba menggambarkan atheis tanpa memberi corengan 

hitam pada atheis.  

Novel Atheis ini mempunyai karakteristik novel perjuangan. Tema 

yang diambil tentang ketuhanan maupun tentang suatu masalah konsep 

kehidupan sosial. Pada novel Atheis dijelaskan tentang bagaimana 
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seseorang yang terkena arus pergaulan yang tidak baik. Padahal orang 

tersebut merupakan seseorang yang sangat alim dan taat kepada agama, 

namun karena pengaruh yang begitu kuat maka ia pun terjerumus dalam 

kesesatan.  Berdasarkan  paparan di atas terdapat konflik-konflik 

psikologi,  konflik psikologi ini lah yang akan dikaji dalam penelitian ini, 

berdasarkan hal tersebut penelitian ini dirumuskan dalam judul,  Konflik 

Kejiwaan Tokoh Hasan Pada Novel Atheis Karya Achadiat Karta 

Mihardja. 

1.2 Rumusan Masalah  

Untuk mendapatkan hasil penelitian  yang terarah maka diperlukan  

suatu rumusan masalah, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 

Bagaimanakah konflik kejiwaan tokoh Hasan pada novel Atheis  karya 

Achadiat Karta Mihardja dengan kajian psikoanalisis Sigmund Freud. 

1.3 Tujuan penelitian  

  Mendeskripsikan  konflik kejiwaan tokoh Hasan pada novel  Atheis  

karya Achadiat Karta Mihardja dengan  kajian psikoanalisis Sigmund 

Freud. 

1.4 Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini akan difokuskan pada konflik 

kejiwaan yang terdapat pada struktur dan dinamika kepribadian tokoh 

Hasan  pada novel  Atheis  karya Achadiat Karta Mihardja. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

a)  Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini merupakan sarana untuk menambah  kemampuan dan 

peneliti dalam mengkaji karya sastra, terutama yang berkaitan dengan 

konflik kejiwaan para tokoh. 

2. Penelitian ini bisa dijadikan konsep untuk acuan selanjutnya dengan teori 

yang berbeda atau sama. 

b)   Manfaat Praktis 

 Penelitian ini bermanfaat bagi: 

1. Peneliti 

  Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi para 

pembaca khususnya pencinta sastra untuk lebih meningkatkan apresiasinya 

terhadap karya sastra yang lahir, terutama kajian mengenai teori Sigmund 

Freud. 

2.  Para pembaca dan penikmat karaya sastra 

 Penelitian ini diharapkan dapat membantu, memahami aspek 

konflik kejiwaan tokoh utama dalam novel Atheis karya Achadiat Karta 

Mihardja. Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk memotivasi ide  atau gagasan baru yang 

lebih kreatif dan inovatif dimasa yang akan datang.  

3. Instansi 

Penelitian ini diharapkan menambah jumlah koleksi hasil penelitian 

di Universitas Mataram, terutama FKIP jurusan pendidikan Bahasa dan 

Seni. Dengan demikian, penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai 
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bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang lain yang telah ada 

sebelumnya. 
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                              BAB II 

       KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Pada dasarnya suatu penelitian tidak beranjak dari awal. Ia bisa saja 

menjadi pengembangan, penyempurnaan atau bahkan kritik atas penelitian 

sebelumnya. Hal ini sebagai titik tolak untuk mengadakan suatu penelitian 

terhadap karya sastra, novel atau cerpen sebagi objek kajian psikologi sastra 

telah banyak dilakukan sebelumnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Izzullaili (2014) dengan judul 

“Analisis Tokoh Nur Prespektif Freud dalam Novel Menembus Impian 

Karya Abidah El Khalieqy dan relevansinya terhadap Pembelajaran Sastra 

di SMA”. Berdasarkan penelitian ini, Izzullaili menggunakan teori 

Psikonalisis Sigmund Freud. Simpulan bahwa Nur mempunyai 

kecenderungan pada insting hidup yaitu insting untuk makan, minum dan 

seksual. Dari kecemasan, tokoh Nur mempunyai kecenderungan pada 

kecemasan realistis yaitu pribadi yang memiliki kecemasan yang sangat 

besar  dengan kondisi ibunya yang sedang sakit. Kecemasan moral yaitu 

pribadi yang memiliki perasaan berdosa telah melanggar norma masyarakat 

jawa. Dari sistem pertahanan, tokoh Nur mempunyai kecenderunagan 

dalam;  (1) represi, yaitu memiliki pertahanan dan kenyataan dengan 

menghadapi semua masalah yang ada  pada dirinya dengan berpikir optimis. 

(2) pembentukan reaksi, yaitu pribadi yang tetap berusaha untuk 

memecahkan masalahnya sendiri meskipun dengan keadaan ekonomi yang 

cukup rendah. (3) pembalikan, yaitu memiliki pribadi yang dewasa, 
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meskipun  tetap membutuhkan bantuan orang lain. (4) intelektualitas, yaitu 

pribadi yang pintar, dengan menyadari dirinya memang sangat 

membutuhkan pekerjaan untuk membiayai operasi ibunya serta biaya hidup 

sehari-hari.  

Penelitan  Devi (2012) yang berjudul  “Analisis Psikologi Sigmund 

Freud Tokoh Caligula dalam Naskah Drama Caligula Karya Albert Camus 

dan Kaitanya dengan Pembelajaran Sastra  di SMA”.  Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan terhadap naskah drama Caligula. Caligula 

merupakan orang yang ambisius dan tidak dapat mengendalikan 

keinginannya. Hal tersebut dapat dibuktikan  melalui id (das es) yang ada di 

caligula yaitu keinginan Caligula yang segera mungkin dilaksanakan sesuai 

dengan pikiran-pikiran yang ada di dalamnya yang terkandung yang tidak 

dapat diterima oleh akal pikiran, seperti contohnya Caligula  menginginkan 

bulan, ingin menyamai Tuhan dan ingin hidup abadi. Keinginan Caligula 

tersebut harus segera mungkin ia laksanakan untuk mendapatkan 

kesenanggan dan kepuasan. Insting hidup Caligula sangat besar walaupun 

dalam hati kecilnya ia memiliki keinginan untuk mati. Karena itu ia 

bertekad bertindak sewenang-wenang, bersandiwara dan penghancuran nilai 

moral bangsawan romawi serta kepercayaan mereka akan akal sehat. Hal 

tersebut ia lakukan untuk memberi pelajaran kepada rakyatnya bahwa 

semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebahagiaan, 

manusia tidak perlu menjadi dewasa untuk bisa bahagia. Hanya saja 

manusia harus berbuat seperti dewasa. Namun semua ini dilakukan agar 

rakyatnya berbalik untuk menentang dan membunuhnya. Caligula gemar 



9 
 

melakukan tindakan sewenang-wenang dengan cara memanfaatkan 

kekuasaanya. Hal tersebut terlihat pada ego (das ich) yang ada dalam diri 

Caligula ketika ia menyelami pikiranya sendiri, berpikir bagaimana ia bisa 

mewujudkan semua keinginan yang ia tahu bahwa itu mustahil salah 

satunya ialah keinginan untuk menyamai Tuhan. Super ego (das ueber ich) 

dalam diri Caligula tampak pada apa yang dilakukannya ia masih 

mementingkan kesenangan dan kepuasannya untuk melakukan sesuatu hal 

itu menandakan bahwa Caligula menempatkan id dalam mengatasi masalah 

yang ada dalam dirinya. Hal itu bisa dilihat dari tindakan-tindakan Caligula 

yang selalu mengikuti pikirannya untuk berbuat sesuatu. Ia tidak membuat 

pertimbangan baik dan buruk untuk semua tindakan yang dilakukannya, 

yang terpenting ialah kesenangan dan kepuasan. Dapat disimpulkan 

kepribadian berdasarkan teori Sigmund Freud bahwa Caligula adalah orang 

yang ambisius, tidak dapat mengendalikan keinginannya, sewenang-wenang 

terhadap rakyatnya, dan menggunakan kekuasaannya untuk memenuhi 

segala keinginannya, membunuh, memperkosa, menutup lumbung umum 

dan membiarkan rakyatnya kelaparan. 

Penelitian  Darmansyah  (2014) “Analisis Kepribadian Tokoh dalam 

Cerpen Perempuan Sinting di Dapur Ugoran Frasad dan Hubungannya 

dengan Pembelajaran Sastra di SMA”.  Berdasarkan penelitian ini yang di 

lakukan terhadap cerpen perempun sinting di dapur mengunakan teori 

struktur kepribadian Sigmun Freud. Tokoh Saodah merupakan tokoh yang 

memiliki keinginan–keinginan kebutuhan dan kcemasan dasar seperti 
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keinginan untuk hidup layak bersama anak-anaknya (insting hidup), 

keinginan untuk balas dendam (insting mati). 

Selanjutnya aspek ego dalam struktur kepribadian tokoh Saodah yang paling 

mendominasi atau yang paling  menonjol antara  lain  merealisasikan setiap 

keinginannya dari id dan pemenuhan tuntutan dari superego. Peran ego 

antara lain  Saodah menghindari konflik psikologis dengan tidak bertemu 

dan menghadiri penduduk kampung, menyadari bahwa ia bisa melayani 

orang lain, kehidupan adalah kesempatan untuk berbuat, memberi, dan 

berbagi. Setiap orang sejatinya saling membutuhkan satu dengan yang 

lainnya saling memberikan kontribusi disetiap sendi kehidupan yang di 

jalani dan tokoh Saodah menyadari tidak ada manusia satu pun bisa hidup 

sendiri. 

Penelitian  Marja (2011). ”Kajian Psikis Dewa Roman Biola Tak 

Berdawai Karya Seno Gumiro Ajidarma”. Penulis memberikan kesimpulan 

jika ditinjau dari kajian psikis tokoh utama (Dewa) berdasarkan 

psikoanalisis Sigmund Freud. Teori Psikonalisis Freud menitikberatkan 

pada id, ego dan superego sebagai penentu keperibadian individu. Dalam 

roman Biola Tak Berdawai peneliti mengklasifikasikan id menjadi dua 

insting yaitu insting hidup dan insting mati. Insting hidup terdiri dari rasa 

syukur kepada Tuhan, insting keindahan dan keinginan. Insting rasa syukur  

Dewa kepada Tuhan adalah ia merasa kelahirannya adalah kodratnya dan ia 

pun sangat bersyukur telah dipertemukan dengan Renjani. Sedangkan 

insting keinginan yang paling mendasar pada Tokoh Dewa dalam roman ini 
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adalah ia sangat ingin menunjukan betapa ia juga sangat mencintai ibunya, 

yaitu Renjani. 

Penelitian Oktaria (2012). “Analisis Karakter dan Psikologi Tokoh 

Utama Ikal Dalam Novel “Sang Pemimpi” Karya Andrea Hirata dan 

Kaitannya Dengan Pembelajaran Sastra di SMA. Penulis memberikan 

kesimpulan bahwa psikologi tokoh ikal adalah terdapat pada perkembangan 

psikologi tokoh utamanya. Perkembangan psikologi tokoh utama pasca 

terjadi kontak sosial dan lingkungan, serta perkembangan psikologi tokoh 

utama pasca terjadi kontak sosial dan lingkungan. Hal ini bisa terjadi karena 

remaja pada masa ini cenderung mengalami pergolakan psikologi untuk 

mencari identitas diri. 

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, penelitian di atas 

mempunyai kesamaan yang bisa digunakan sebagai acuan untuk 

melaksanakan penelitian, kesamaan tersebut adalah sama-sama 

menganalisis karya sastra menggunakan pendekatan psikologi sastra 

khususnya mengunakan psikonalisis Sigmund Freud. Perbedaannya terdapat 

pada objek penelitiannya, kemudian dari hasil analisisnya  yang dikaitkan 

atau dikorelasikan dengan pembelajaran sastra di SMA. Penelitian ini tidak 

hanya menitikberatkan pada teori struktur kepribadian Sigmund Freud yang 

meliputi id, ego, dan superego. Akan tetapi penelitian ini juga membahas 

tentang dinamika kepribadian untuk menganalisis konflik kejiwaan tokoh 

utama Hasan pada novel Atheis Karya Achadiat Karta Mihardja.  
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2.2. Penegasan Istilah  

2.2.1. Konflik kejiwaan  

Konflik kejiwaan adalah konflik yang terjadi dalam hati, jiwa seseorang 

tokoh (atau tokoh-tokoh) cerita. Jadi ia merupakan konflik yang dialami manusia 

dengan dirinya sendiri, ia lebih merupakan masalah intern seseorang manusia. 

Misalnya, hal itu terjadi akibat adanya pertentangan antara dua keinginan, 

keyakinan, pilihan yang berbeda, harapan-harapan, atau masalah lainnya (Burhan 

Nurgiantoro, 2012:124). 

Berdasarkan hal tersebut konflik kejiwaan merupakan konflik yang  terjadi 

manakala hubungan antara dua orang atau dua kelompok, perbuatan yang satu 

berlawanan dengan perbuatan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling 

terganggu. Konflik adalah percekcokan, perselisihan atau pertentangan. Dalam 

sastra, diartikan bahwa konflik merupakan ketegangan atau pertentangan di dalam 

cerita rekaan atau drama yakni pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan 

dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya. 

2.2.2. Tokoh    

Abrams mengemukakan bahwa istilah “tokoh” menunjuk pada orangnya 

atau pelaku cerita. Tokoh cerita (charakter) adalah orang-orang yang ditampilkan 

dalam suatu karya naratif atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki 

kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam 

ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan (Abrams dalam Nurgiantoro, 

2012:165). 

Boulton (dalam Aminuddin, 2014: 79) mengemukakan bahwa cara 

pengarang mengambarkan atau memunculkan tokohnya itu dapat berbagai 
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macam. Mungkin pengarang menampilkan tokoh sebagai pelaku yang hanya 

hidup di alam mimpi, pelaku yang memiliki cara sesuai kehidupan manusia yang 

sebenarnya, maupun pelaku yang egois, kacau dan mementingkan diri sendiri. 

Dalam cerita fiksi, pelaku itu dapat berupa manusia atau tokoh mahluk lain yang 

diberi sifat seperti manusia, misalnya, kancil, kucing, sepatu dan lain-lainya. 

2.2.3.   Penokohan  

  Jones (dalam Nurgiantoro, 2012:165) menyatakan, penokohan adalah 

pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang, yang disampaikan dalam 

sebuah cerita. Di dalam sebuah cerita, tentunya terdapat tokoh cerita, walaupun 

tokoh cerita hanya merupakan tokoh ciptaan pengarang namun isi harus 

merupakan tokoh yang dihadapi secara wajar dalam cerita dan mempunyai pikiran 

dan perasaan.  

Tokoh cerita dapat dipandang sebagai pembawa dan pengumpan pesan, 

amanat atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. 

Sedangkan cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku  itu disebut 

penokohan (Aminuddin, 2014:79). 

Dapat dipahami penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan 

mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Untuk menggambarkan 

karakter seorang tokoh, pengarang dapat juga menyebutkannya langsung, 

misalnya si A itu penyabar, si B itu murah hati. Penjelasan karakter tokoh dapat 

pula melalui gambaran fisik dan perilakunya, lingkungan kehidupannya, cara 

bicaranya, jalan pikirannya, ataupun melalui penggambaran oleh tokoh lain. 
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2.2.4.  Novel 

Novel adalah karangan prosa yang  panjang, mengandung rangkaian 

cerita kehidupan seorang dengan orang-orang disekelilingnya dengan 

menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku, suatu cerita yang fiktif, yang 

melukiskan para tokoh, gerak dan adegan kehidupan nyata yang representatif 

dalam suatu alur atau suatu keadaan yang sangat kacau. Novel juga merupakan 

karya fiksi yang menawarkan sebuah dunia yang berisi model kehidupan yang 

diidealkan, dunia imajinatif yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya 

seperti peristiwa, plot, tokoh (dan penokohan), latar, sudut pandang, dan lain-lain 

yang tentu saja bersifat imajinatif  (Kamus Istilah Sastra dalam Izzullaila, 

2014:19).  

  Dapat dipahami novel adalah salah satu bentuk dari karya sastra yang 

merupakan cerita fiksi dalam bentuk kata-kata atau tulisan yang mempunyai unsur 

instrinsik dan ekstrinsik. 

2.2.5. Psikologi  

Psikologi berasal dari kata Yunani psyche, yang berarti jiwa, dan logos, 

yang berarti ilmu. Jadi psikologi  berarti ilmu jiwa atau ilmu yang menyelidiki dan 

mempelajari tingkah laku manusia. Atkinson (dalam Minderop, 2010:3). 

Psikologi tidak mempelajari jiwa atau mental itu secara langsung karena sifatnya 

abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dari jiwa atau 

mental tersebut, yakni berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya, sehingga 

psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah 

laku dan proses mental. 
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2.2.6. Psikoanalisis 

 Psikoanalisis adalah disiplin ilmu yang dimulai sekitar tahun 1900-an 

oleh Sigmund Freud. Teori psikonalisis berhubungan dengan fungsi dan 

perkembangan mental manusia, ilmu ini merupakan bagian dari psikologi yang 

memberikan kontribusi besar dan dibuat untuk psikologi manusia selama ini. 

Psikonalisis ditemukan oleh freud sekitar tahun 1890-an. Teori Freud dianggap 

memberikan prioritas pada masalah seksual. Walaupun Freud seorang dokter yang 

selalu berpikir secara ilmiah, dunia sastra tidak asing baginya karena semasa 

mudanya ia memperoleh pendidikan sastra dan menelaahnya secara serius. Dalam 

karyanya yang bila diterjemahkan menjadi “Tafsiran Mimpi” (Minderop, 

2010:11). Dapat dipahami psikoanalisis adalah disiplin ilmu yang mempelajari 

tentang perkembangan mental manusia. 

2.3. Landasan Teori 

Landasan teori merupakan dasar yang melandasi suatu pendapat yang 

dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Teori 

Freud mengenai kepribadian dapat diikhtisar dalam rangka struktur, dinamika dan 

mekanisme pertahanan. 

2.3.1.  Struktur Kepribadian  

  Freud merumuskan keperibadian ke dalam tiga struktur yang saling terkait 

satu sama lain. Das Es (the id), yaitu aspek biologis. Das ich (the ego), yaitu aspek 

psikologis. Das Ueber Ich (the superego) yaitu aspek sosiologis. Kendati pun 

ketiga aspek itu masing-masing mempunyai fungsi, sifat, komponen, prinsip 

kerja, dinamika sendiri-sendiri, namun ketiganya saling berkaitan satu sama lain 
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sehingga sulit untuk memisahkan pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia 

(Suryabrata, 2014:125). 

 Dapat dipahami struktur kepribadian terdiri dari tiga komponen yakni id, 

ego dan superego. Id merupakan aspek biologis yang dibawa manusia sejak lahir, 

ego merupakan aspek psikologis yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku 

manusia, sedangkan superego merupakan aspek sosiologis yang berkaitan dengan 

lingkungan dan masyarakat. 

2.3.1.1. Id (Das Es) 

   Id merupakan energi psikis dan naluri yang menekan manusia agar 

memenuhi kebutuhan dasar seperti: makan, seks, menolak rasa sakit atau tidak 

nyaman. 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 (Minderop, 

2010:21). 

  Untuk menghilangkan ketidakenakan dan mencapai kenikmatan itu, Das 

ES mempunyai dua cara (alat proses) yaitu: (a). Refleks dan Reaksi otomatis, 

seperti orang lapar membayangkan makanan (Suryabrata, 2014:126). Dapat 

dipahami bahwa id merupakan suatu keadaan dimana kenikmatan merupakan 

suatu yang paling penting, sehingga di dalam id tersebut tidak mampu menilai 

mana yang benar dan mana yang salah, id hanya mementingkan diri sendiri 

bertindak sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan baik buruknya sesuatu. 

Setiap adanya ketegangan yang merupakan sesuatu yang tidak mengenakan sudah 

barang tentu id melakukan beberapa cara untuk menghilangkan ketegangan 

tersebut salah satunya dengan melakukan hal-hal yang refleks atau dengan 
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mengkhayalkan sesuatu yang dapat mengurangi rasa sakit atau ketegangan-

ketegangan, seperti orang yang sedang lapar setidaknya membayangkan makanan 

untuk mengurangi rasa tidak enak tersebut yang penting hati terpuaskan. 

2.3.1.2. Ego (Das ich) 

 Ego terperangkap diantara  dua kekuatan yang bertentangan dan dijaga 

serta patuh pada prinsip realitas dengan coba memenuhi kesenangan individu 

yang dibatasi oleh realitas. Seseorang penjahat misalnya, atau seseorang yang 

hanya ingin memenuhi kepuasan diri sendiri, akan tertahan dan terhalang oleh 

realitas kehidupan yang dihadapi. Demikian pula dengan adanya individu yang 

memiliki impuls-impuls seksual dan agresivitas yang tinggi misalnya, tentu nafsu-

nafsu tersebut tidak akan terpuaskan tanpa pengawasan. Demikianlah ego 

menolong manusia untuk mempertimbangkan apakah ia dapat memuaskan diri 

tanpa mengakibatkan kesulitan atau penderitaan  bagi dirinya sendiri. Ego berada 

diantara alam sadar dan alam bawah sadar tugas ego memberi tempat pada fungsi 

mental utama, misalnya penalaran, penyelesaian masalah dan pengambilan 

keputusan. Dengan alasan ini ego merupakan pimpinan perusahaan yang mampu 

mengambil keputusan rasional demi kemajuan perusahaan. Id dan ego tidak 

memiliki moralitas karena keduanya ini tidak mengenal nilai buruk dan baik ( 

Minderop, 2010:21-22). 

Dapat dipahami bahwa ego merupakan sistem kepribadian yang bertugas 

untuk mengarahkan individu kepada realita atau kenyataan. Ego ini  berkembang 

dari id agar individu mampu menangani realita, ego berusaha memperoleh 

kepuasan yang dituntut oleh id dengan cara menunda kenikmatan sampai pada 
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akhirnya ditemukan objek yang benar-benar nyata yang dapat memenuhi 

kebutuhan. 

2.3.1.3.  Superego (Das Ueber Ich). 

 Superego merupakan aspek sosial dari kepribadian. Berisi komponen 

moral dari kepribadian yang terkait dengan standar atau norma masyarakat 

mengenai baik-buruk  atau benar-salah (Hidayat, 2011:29). Adapun fungsi dari 

superego: (1) mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan-

tujuan moralitas, (2) merintangi impuls id, terutama impuls seksual dan agresif 

yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat, (3) Mengejar kesempurnaan 

(Alwisol, 2010:16). 

Dapat dipahami bahwa superego merupakan sistem kepribadian  yang 

berisikan nilai-nilai  dan norma-norma yang bisa menentukan baik dan buruk 

(bersifat evaluatif). Superego merupakan kekuatan moral dari kepribadian yang 

beroperasi pada perinsip  idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan 

prinsip realistik ego. Superego ini merupakan pengendali dari id dan pengarah 

bagi ego pada tujuan-tujuan yang sesuai dengan moral dari pada realita 

(kenyataan) sehingga individu mencapai kesempurnaan.  

2.3.2.  Dinamika Kepribadian  

 Freud memandang manusia sebagai suatu sistem yang rumit karena 

pengaruh filsafat deterministik dan positivistik yang marak diabad ke-19. Menurut 

pendapatnya, energi manusia dapat dibedakan dari penggunaannya, yaitu aktivitas 

fisik disebut energi fisik dan aktivitas psikis disebut energi psikis. Berdasarkan 

teori ini Freud mengatakan, energi fisik dapat diubah menjadi energi psikis. Id 
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dengan naluri-nalurinya merupakan media atau jembatan dari energi fisik dengan 

kepribadian. 

2.3.2.1. Naluri  

  Freud menggunakan alam bawah sadar untuk menerangkan pola tingkah 

laku manusia serta penyimpangan-penyimpangannya. Tesis Freud yang pertama 

ialah bahwa alam bawah sadar merupakan subsistem dinamis dalam jiwa manusia 

yang mengandung dorongan-dorongan naluri seksual yang berkaitan dengan 

gambaran-gambaran tertentu yang mengandung dorongan-dorongan naluri seksual 

yang berkaitan dengan gambaran-gambaran tertentu dimasa lalu (usia dini). 

Dorongan-dorongan itu menuntut pemenuhan, namun adanya budaya dan 

pendidikan (tuntutan norma kehidupan sosial) dorongan tersebut ditekan dan 

dipadamkan. Akan tetapi, dalam bentuk tersamar dorongan-dorongan itu 

terpenuhi melalui suatu pemuasan semu atau khayalan (fantasi), (Minderop, 

2010:23). 

 Dapat dipahami alam bawah sadar mempunyai dinamika tingkah laku 

yang didasarkan oleh id, kemudian kebutuhan dasar tersebut menuntut untuk 

dipenuhi tetapi adanya budaya dan pendidikan yang berperan sebagai superego, 

dapat memadamkan kebutuhan dasar tersebut, sehinga dapat terealisasi dalam 

dunia fantasi.  

Menurut konsep Freud, naluri atau insting merupakan representasi 

psikologis bawaan dari eksitasi (keadaan tegang dan terangsang) akibat muncul 

suatu kebutuhan tubuh. Bentuk naluri menurut Freud adalah pengurangan 

tegangan (tension reduction), cirinya regresif dan bersifat konservatif (berupaya 
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memelihara keseimbangan) dengan memperbaiki keadaan keuangan. Proses naluri 

berulang-ulang (tenang, dan tegang) repetition compultion (Minderop, 2010:24). 

Dapat dipahami ketika tubuh membutuhkan makanan, maka energi psikis 

akan terhimpun dalam naluri lapar dan mendorong individu untuk memuaskan 

kebutuhannya untuk makan. Selain menerima stimulus dari dalam, berupa naluri-

naluri individu, juga menerima stimulus dari luar, walaupun tidak terlalu kuat 

karena individu yang dipengaruhi dapat menghindar, namun, stimulus ini dapat 

mempengaruhi kepribadian seseorang. Contohnya, perlakuan buruk orang tua 

terhadap anak usia dini dapat berakibat buruk bagi keperibadian si anak hingga ia 

dewasa. 

2.3.2.2.  Macam-macam Naluri  

 Menurut Freud naluri yang terdapat dalam diri manusia bisa dibedakan 

dalam: eros atau naluri kehidupan (life instinct) dan destructive instinct atau naluri 

kematian (death instinct-Thanatos). Naluri kehidupan adalah naluri yang 

ditunjukan untuk pemeliharaan ego. 

Dapat dipahami naluri kehidupan ialah melayani maksud individu untuk 

tetap hidup dan memperpanjang ras, bentuk utama dari naluri ini ialah makan, 

minum, dan seks. Sedangkan naluri kematian dapat menjurus kearah bunuh diri 

atau pengerusakan diri. 

2.3.2.3. Naluri Kematian dan  Keinginan Mati  

 Freud meyakini bahwa prilaku manusia dilandasi oleh dua energi 

mendasar yaitu pertama, naluri kehidupan (life instincts-Eros) yang 

dimanifestasikan dalam prilaku seksual, menunjang kehidupan serta pertumbuhan. 
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Kedua, naluri kematian (death instincts-Thanatos) yang mendasari tindakan 

agresif dan destruktif (Minderop, 2010:27). 

Keinginan mati (death wish) bisa ditimbulkan oleh misalnya, kebebasan 

seseorang yang terhalang karena harus merawat orang cacat. Dalam kondisi 

demikian, secara tidak sadar ia ingin lepas dari beban ini dengan harapan agar si 

penderita ini segera meninggal dunia. Sebaliknya, ia tidak setuju dengan 

keinginannya itu karena bertentangan dengan kesetiaannya terhadap si sakit. Ia 

sebetulnya menyangkal keinginan tersebut karena hakikat kehidupan itu sendiri, 

namun tanpa disadarinya ia kerap melantunkan lagu-lagu pengiring kematian. 

Dalam hal ini terjadi pertentangan antara keinginan ia merasa khawatir bahwa 

keinginan tersebut dapat mengancam dirinya Hilgart et al (dalam Minderop, 

2010:27). 

  Dapat dipahami  naluri kematian adalah suatu keinginan untuk mati. Ada 

yang bersifat langsung misalnya seperti bunuh diri dan ada yang bersifat tidak 

langsung seperti melakukan tindakan agresif dan destruktif yang berpeluang 

mengakibatkan kematian.  

2.3.2.4.  Kecemasan Anxitas 

   Dinamika kepribadian untuk sebagian besar dikuasai oleh keharusan 

untuk memuaskan kebutuhan dengan cara berhubungan dengan objek-objek di 

dunia luar lingkungan menyediakan makanan bagi orang-orang yang lapar dan 

minuman bagi orang yang haus. Disamping itu, lingkungan juga berisikan daerah-

daerah yang berbahaya dan tidak aman. Jadi lingkungan dapat memberi kepuasan 

maupun mengancam, atau dengan kata lain, lingkungan mempunyai kekuatan 
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untuk memberi kepuasan dan mereduksikan tegangan maupun menimbulkan sakit 

dan meningkatkan tegangan, dapat menyenangkan maupun mengangu. 

   Biasanya reaksi individu terhadap ancaman ketidaksenangan dan 

pengerusakan yang belum dihadapinya ialah menjadi cepat atau takut. Orang yang 

merasa terancam umumnya adalah orang yang penakut. Kalau ego mengontrol 

soal ini maka orang menjadi dikejar oleh kecemasan atau ketakutan. 

Freud mengungkapkan adanya tiga macam kecemasan yaitu: 

1. Kecemasan Realitas 

  Dari ketiga kecemasan itu yang paling pokok adalah kecemasan atau 

ketakutan yang realitas, atau akan bahaya-bahaya di dunia luar. Kedua 

kecemasan yang lain diasalkan dari kecemasan yang realistis ini (Suryabrata, 

2014:139). 

  Dapat dipahami kecemasan realistis merupakan suatu pengalaman 

perasaan sebagai akibat pengamatan suatu bahaya dalam dunia luar. Bahaya 

adalah sikap keadaan dalam lingkungan seseorang yang mengancam untuk 

mencelakakannya. Pengalaman bahaya dan timbulnya kecemasan mungkin dari 

sifat pembawaan, dalam arti kata bahwa seseorang mewarisi kecenderungan 

untuk menjadi takut kalau ia berada di dekat dengan benda-benda tertentu atau 

keadaan tertentu dari lingkungannya, contohnya seorang anak yang takut akan 

kegelapan dan seseorang yang cemas akan serangga. 

2. Kecemasan Neurotis  

  Kecemasan neurotis adalah kecemasan kalau insting tidak dapat 

dikendalikan dan dapat menyebabkan orang berbuat sesuatu yang dapat 

dihukum. Kecemasan ini sebenarnya mempunyai dasar didalam realitas, karena 
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dunia sebagaimana diwakili oleh orang tua dan lain-lain orang yang memegang 

kekuasaan itu menghukum anak yang melakukan tindakan impulsif 

(Suryabrata, 2014:139). 

Dapat dipahami kecemasan neurotis merupakan ketakutan akan tidak 

terkontrolnya insting dan akan mengakibatkan adanya hukuman. Ketakutan ini 

merupakan ketakutan terhadap hukuman yang akan diterima dari orang tua atau 

figur penguasa lainnya. Misalnya, seorang pelajar yang makan diam-diam di 

kelas karena lapar. 

3. Kecemasan Moral adalah Kecemasan kata hati  

  Orang yang Das Ueber Ichnya berkembang baik cenderung untuk merasa 

berdosa apabila dia melakukan atau bahkan berpikir untuk melakukan sesuatu 

yang bertentangan dengan norma-norma moral. Kecemasan moral ini juga 

mempunyai dasar dalam realitas, karena dimasa yang lampau orang telah 

mendapatkan  hukuman sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar kode 

moral, dan mungkin akan mendapatkan hukuman lagi (Suryabrata, 2014:139). 

Dapat dipahami kecemasan moral merupakan ketakutan terhadap kata hati. 

Perasaan bersalah dimana mereka melakukan sesuatu yang bertentangan 

dengan kode moral yang telah ada. Misalnya, kecemasan mahasiswa yang 

berusaha memegang teguh nilai-nilai moral dan agamanya, justru dijauhi 

teman-temannya, padahal di dalam kelompok sosial ia tetap membutuhkan 

temannya. 
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2.3.3. Mekanisme Pertahanan 

          Mekanisme pertahanan terjadi karena adanya dorongan atau perasaan 

beralih untuk mencari objek pengganti.  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 mempengaruhi perekembanagan kepribadian. 

Kegagalan mekanisme pertahanan memenuhi fungsi pertahanannya bisa berakibat 

pada kelainan mental (Minderop, 2010:29-30).  

Adapun pembagian mekanisme pertahanan menurut Freud adalah sebagai berikut: 

1. Represi (repression) 

  Menurut Freud, mekanisme ego yang paling kuat dan luas adalah antara 

lain, represi (repression). Tugas represi adalah mendorong keluar impuls-

impuls id yang tidak diterima, dari alam sadar kembali ke alam bawah sadar. 

Represi merupakan fondasi cara kerja semua mekanisme pertahanan ego. 

Tujuan dari semua mekanisme pertahanan ego adalah untuk menekan represi 

atau mendorong impuls-impuls yang mengancam agar keluar dari alam sadar. 

Menurut Freud, pengalaman masa kecil kita, yang diyakini banyak pakar, 

bersumber dari dorongan seks, sangat mengancam konfliktual untuk diatasi 

secara sadar oleh manusia. Oleh karenanya, manusia mengurangi anxitas dari 

konflik tersebut melalui mekanisme pertahanan ego represi (Minderop, 

2010:32). 

 Dapat dipahami represi merupakan mekanisme pertahanan ego untuk 

meredam dan  mendorong keluar tekanan-tekanan kebutuhan yang tidak sesuai 

dengan keinginan. 
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2. Sublimasi 

     Sublimasi  terjadi bila tindakan-tindakan yang bermanfaat secara sosial 

menggantikan perasaan tidak nyaman. Sublimasi sesungguhnya suatu bentuk 

pengalihan. Misalnya, seorang individu memiliki dorongan seksual yang 

tinggi, lalu ia mengalihkan perasaan tidak nyaman ini ke tindakan-tindakan 

yang dapat diterima secara sosial dengan menjadi seorang artis pelukis tubuh 

model tanpa busana (Minderop, 2010:33). 

     Dapat dipahami bahwa sublimasi merupakan suatu cara yang dilakukan 

akibat objek yang ada tidak mampu mereduksikan tegangan yang ada dalam 

diri sehingga melakukan pemindahan dengan cara mencari objek yang lain. 

3. Proyeksi 

  Kita semua kerap menghadapi situasi atau hal-hal yang tidak 

diinginkan dan tidak dapat kita terima dengan melimpahkannya dengan alasan 

lain. 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. Proyeksi terjadi bila individu menutupi kekuragannya dan 

masalah yang dihadapi atau pun kesalahanya dilimpahkan kepada orang lain 

(Minderop, 2010:34). 

Dapat dipahami proyeksi merupakan pengalihan dorongan, sikap atau 

tingkah laku yang menimbulkan kecemasan pada orang lain. Contoh 

Pengalihan, misalnya kita mengumpat seorang kiyai dengan alasan dia adalah 

seorang teroris. 
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4.  Displacment 

Pengalihan adalah pengalihan perasaan tidak senang terhadap suatu 

objek ke objek lainnya yang lebih memungkinkan. Misalnya, 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 (Minderop, 2010:34). 

Dapat dipahami Displacment adalah suatu bentuk pengalihan perasaan 

tidak senang terhadap objek  yang satu ke objek yang lain   Contohnya, seorang 

siswa yang dihukum oleh gurunya kemudian melampiaskan keinginan untuk 

melakukan pembalasan dengan merusak perabotan sekolahnya. 

5. Rasionalisasi  

 Rasionalisasi memiliki dua tujuan: pertama, untuk mengurangi 

kekecewaan ketika kita gagal mencapai suatu tujuan; dan kedua, memberikan 

kita motif yang dapat diterima atas perilaku. Rasionalisasi terjadi bila motif 

nyata dari perilaku individu tidak dapat diterima oleh ego. Motif nyata tersebut 

digantikan oleh semacam motif penganti dengan tujuan pembenaran. 

Contohnya, sesorang siswa yang sedang belajar keras menghadapi ujian esok 

hari, tiba-tiba dihubungi temanya untuk sebuah pesta, bersenang-senang dan 

bertemu dengan gadis pujaanya. Namun, suara hatinya mengatakan kalau 

alasannya demikian, seharusnya ia tetap tinggal di rumah dan belajar. 

Selanjutnya, ego  siswa tersebut mengatakan bahwa ia harus mencari motif 

pengganti, yaitu: selama ini ia terlalu rajin belajar, ia perlu sedikit rekreasi agar 

dapat menghasilkan nilai bagus dalam ujian. Rasionalisasi ini lebih dapat 
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diterima daripada alasan ke pesta hanya untuk bersenang-senang dan bertemu 

dengan sang gadis (Minderop, 2010:36). 

Dapat dipahami rasionalisasi merupakan upaya individu 

menyelewengkan atau memutarbalikkan kenyataan, dalam hal ini kenyataan 

yang mengancam ego, melalui alasan tertentu seakan-akan masuk akal 

sehingga kenyataan tersebut tidak mengancam ego individu yang 

bersangkutan. Contohnya, seorang pemuda berniat mendekati seorang gadis 

cantik yang menarik hatinya. Tetapi karena takut ditolak, si pemuda 

memberikan alasan bahwa gadis tersebut sesungguhnya tidak menarik 

6. Reaksi Formasi (Reaction Formation) 

Represi akibat impuls anxitas kerap kali diikuti oleh kecenderungan 

yang berlawanan yang bertolak belakang dengan tendensi yang ditekan: reaksi 

formasi. Misalnya, seseorang bisa menjadi syuhada yang fanatik melawan 

kejahatan karena adanya perasaan di bawah alam sadar yang berhubungan 

dengan dosa. Ia boleh jadi merepresikan impulsnya yang berakhir pada 

perlawanannya kepada kejahatan yang ia sendiri tidak memahaminya. 

Manifestasi kepedulian yang berlebihan dari seorang ibu terhadap anaknya 

dapat merupakan upaya menutupi perasaannya yang tidak nyaman terhadap 

anaknya, sikap yang sangat sopan kepada seseorang dapat merupakan upaya 

menyembunyikan ketakutan (Minderop, 2010:36). 

Dapat dipahami bahwa reaksi formasi merupakan tindakan yang 

berbeda dengan keinginan terjadi adanya dorongan kecemasan. Misalnya 

ketika seorang mahasiswa terpaksa mencium tangan dosen yang ia benci. 
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7. Regresi  

Terdapat dua interpretasi mengenai regresi. Pertama, regresi yang  

disebut retrogressive behavior yaitu, perilaku seseorang yang mirip anak kecil, 

menangis dan sangat manja agar memperoleh rasa aman dan perhatian orang 

lain. Kedua, regresi yang disebut primitivation ketika seorang dewasa bersikap 

sebagai orang yang tidak berbudaya dan kehilangan kontrol sehingga tidak 

sungkan-sungkan berkelahi (Hilgard et al., 1975:439 dalam Minderop, 

2010:37-38).  Dapat dipahami regresi adalah ketidaksesuaian antara 

perkembangan fisik dan pisikis. 

8. Agresi dan Apatis 

 Perasaan marah terkait dengan erat dengan ketegangan dan kegelisahan 

yang dapat menjurus pada pengerusakan dan penyerangan. Agresi dapat 

berbentuk langsung dan pengalihan (direct aggression dan displaced 

aggression). Agresi lansung adalah agresi yang diungkapkan secara langsung 

kepada seseorang atau objek yang merupakan sumber frustasi. Bagi orang 

dewasa, agresi semacam ini biasanya dalam bentuk verbal ketimbang fisikal-si 

korban yang tersinggung biasanya akan merespon. Agresi yang dialihkan 

adalah bila sesorang mengalami frustasi namun tidak dapat mengungkapkan 

secara puas kepada sumber frustasi tersebut karena tidak jelas atau tidak 

tersentuh. Si pelaku tidak tahu ke mana ia harus menyerang; sedangkan ia 

sangat marah dan membutuhkan sesuatu untuk pelampiasan. Penyerangan 

kadang-kadang tertuju kepada orang yang tidak bersalah  atau mencari 

„kambing hitam‟ (Hilgard et al., 1975:436). Apatis adalah bentuk lain dari 
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rekasi terhadap frustasi, yaitu sikap apatis (apathy) dengan cara menarik diri 

dan bersikap seakan-akan pasrah (Minderop, 2010:38). 

Dapat dipahami agresif adalah tindakan penyerangan atau pengerusakan 

akibat dorongan kegelisahan dan ketegangan sedangkan apatis adalah bentuk 

pelarian dari frustasi misalnya sesorang pergi dari sesuatu rapat akibat saranya 

tidak diterima padahal dia adalah seorang pakar. 

9. Fantasi Atau Stereotype 

Ketika kita menghadapi masalah yang demikian bertumpuk, kadang-

kala kita mencari „ solusi‟ dengan masuk ke dunia khayal, solusi yang 

berdasarkan fantasi ketimbang realitas. Contoh para serdadu perang yang kerap 

menempelkan gambar-gambar pin-up girls dibarak mereka yang 

melambangkan fantasi kehidupan tetap berlangsung pada saat kehidupan 

seksualnya terganggu; sebagaimana orang yang sedang lapar membayangkan 

makanan lezat dengan mengumpulkan potongan gambar berbagai hidangan. 

Streotype adalah konsekuensi lain dari frustasi, yaitu perilaku streotype- 

memperlihatkan perilaku pengulangan terus-menerus. Individu selalu 

mengulangi perbuatan yang tidak bermanfaat dan tampak aneh (Hilgard et al., 

1975:438 dalam Minderop, 2010:3). 

Dapat dipahami fantasi merupakan khayalan karena tidak 

terpenuhinya keinginan dalam dunia nyata, sedangkan setereotipe merupakan 

suatut tindakan aneh dan berulang-ulang yang diakibatkan oleh frustasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1   Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya, perilaku, 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 (Moleong, 2014:6) wujud  data dalam penelitian ini berupa kata-kata 

kalimat, dan wacana yang terdapat dalam novel Atheis karya Achadiat Karta 

Mihardja. Jenis penelitian kualitatif adalah prosedur yang  menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membangun persepsi suatu 

objek sehingga peneliti harus mendekatkan diri pada objek secara utuh. 

(Ratna, 2012:47) 

3.2. Data Dan Sumber Data 

3.2.1.  Data 

  Data penelitian adalah kata-kata, kalimat dan wacana (Ratna 

2012:47). Bentuk data dalam penelitian ini berupa kata-kata, kalimat, dan 

wacana yang terkait dengan konflik kejiwaan tokoh Hasan dalam novel 

Atheis karya Achadiat Karta Mihardja. 
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3.2.2.   Sumber Data 

   Sumber data merupakan subjek penelitian dari mana data itu 

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

drama dan teks cerita pendek dengan demikian, sumber data yang 

digunakan harus jelas (Siswantoro, 2010: 72). Sumber data dalam 

penelitian ini berupa novel  Atheis: 

1. Judul       : Atheis  

2. Pengarang                     : Achadiat Karta Mihardja 

3. Penerbit                        : Balai Pustaka 

4. Cetakan                         : ke tiga puluh satu 

5. Terbit                             : 2008 

6. Kota terbit                      : Jakarta 

7. Jumlah halaman buku    : 250 halaman  

8. Jenis buku                      :  Novel  

9. Warna sampul               : Warna hijau bercak merah dan kuning 

1.2 Metode  Pengumpulan Data  

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

diperlukan metode pengumpulan data. Metode  yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1)   Metode Kepustakaan 

Metode kepustakaan dilakukan dengan cara, membaca novel 

Atheis, hal ini bertujuan untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan 

konflik kejiwaan yang terdapata pada tokoh Hasan.  

2). Metode  Catat  
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 Metode catat dilakukan dengan cara mencatat data-data yang 

berkaitan dengan konflik kejiwaan yang terdapat pada tokoh Hasan, 

setelah melakukan pembacaan secara menyeluruh. 

1.3  Metode Analisis Data 

         Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini 

yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode deskriftif  dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan fakta-fakta tentang konflik kejiwaan tokoh Hasan dalam 

novel Atheis karya Achadiat Karta Mihardja. 

 Langakah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah 

sebagai    berikut: 

1. Mengidentifikasi  konflik kejiwaan tokoh utama (Hasan). 

2. Mengklasifikasi bentuk  konflik kejiwaan  tokoh Hasan pada novel Atheis 

karya Achadiat Karta Mihardja. 

3. Menganalisis hasil data konflik kejiwaan tokoh Hasan dengan teori 

keperibadian Sigmund Freud. 

4. Menyimpulkan hasil yang diperoleh dari analisis data secara keseluruhan. 
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BAB IV 

     PEMBAHASAN 

4.1 Struktur Kepribadian Tokoh Hasan menurut Teori Psikoanalisis 

Sigmund Freud pada Novel  Atheis  karya Achadiat Karta Mihardja. 

 

Struktur kepribadian tokoh Hasan pada aspek id, ego dan superego 

dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Struktur Keperibadian Tokoh Hasan Pada Aspek Id 

Id adalah energi psikis dan naluri yang menekan manusia agar 

memenuhi kebutuhan dasar seperti: 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 (Hasan) 

memiliki keinginan yang harus  ia penuhi, setiap Id dalam individu 

adalah sebuah dorongan atau keinginan yang kuat. 

Dorongan atau keinginan kuat yang ada dalam diri Hasan yaitu 

ingin mempelajari ilmu tarekat. Hal ini disebabkan pengalaman masa 

kecilnya, ketika ia mendengar percakapan  ayahnya dengan Haji Dahlan 

tentang ilmu tarekat yang merupakan pedoman untuk mencapai 

kesempurnaan dalam beribadah. Keinginan Hasan untuk belajar  ilmu 

tarekat dapat dilihat pada kutipan di bawah ini: 

Aku masih ingat, betapa asyiknya ayah 

mendengarkan. Ketika itu aku masih kecil, baru 

kira-kira enam tahun. Dan tentu saja aku tidak 

mengerti apa-apa tentang percakapan ayah dan Haji 

Dahlan itu. Betapa mungkin! Dan sekarang aku 

seolah-olah mengulangi lagi uraian Haji Dahlan itu, 

sebetulnya hanya kukira-kirakan saja begitu, sebab 
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tentang soal-soal sareat, tarekat, makrifat dan 

hakikat itu, kemudian sesudah dewasa seringkali 

kudengar dari mulut ayah sendiri. Rasanya takkan 

berbeda jauh uraian Haji Dahlan itu dari apa yang 

kemudian suka dikemukakan oleh ayah kepadaku 

(Mihardja, 2008:13).  

 

Kutipan di atas tergambar jelas Id tokoh Hasan berupa keinginan 

untuk belajar ilmu tarekat. Karena semenjak kecil hingga dewasa ia  sering  

mendengar tentang ilmu tarekat dari keluarganya yang merupakan aturan-

aturan dalam menjalankan ibadah untuk mencapai kesempurnaan. 

 Hasan juga mempunyai keinginan untuk segera pulang dari rumah 

Rusli.  Hal ini sebabkan ketika Kartini datang kerumah Rusli. Hasan pun 

merasa keberadaannya akan menggangu mereka berdua karena  

sepengetahuan Hasan Kartini dan Rusli berpacaran. Akan tetapi 

keinginannya untuk segera pulang ditahan oleh Rusli sebab tidak 

menghormati tamu yang baru datang yakni Kartini. Keinginan Hasan 

untuk segera pulang dapat dilihat pada kutipan di bawah ini: 

“Saya permisi pulang saja,” kataku, karena 

merasa barangkali mengangu mereka (Mihardja, 

2008: 39). 

 

Kutipan di atas memperlihatkan adanya dorongan dalam diri Hasan 

yang merasa menggangu Rusli dengan Kartini karena sepengetahuan  

Hasan mereka berdua berpacaran sehingga berkeinginan untuk segera 

pulang. Perasaan menggangu itulah Id yang ditunjukkan oleh tokoh Hasan. 
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Selain itu, timbulah bayangan kenangan kepada peristiwa-peristiwa 

satu tahun yang lalu, ketika Hasan berkeinginan untuk tetap  

mempertahankan cintanya dengan  Rukmini. Akan tetapi  kedua orang tua 

mereka tidak setuju dengan hubungan yang mereka jalani  karena Hasan  

merupakan anak  keturunan Raden. Akhirnya setelah didesak-desak dan 

dibujuk-bujuk, menikahlah Rukmini dengan saudagar dari Jakarta. Ketika 

Hasan mengetahui kekasihnya  sudah  menikah serasa dunia ini telah 

kiamat baginya. Kenangan mengenai Rukmini muncul dalam pikiran 

Hasan saat berkenalan dengan Karitini, Hasan melihat bahwa sosok 

Rukmini hadir kembali dalam diri Kartini, seperti pinang dibelah dua. 

Timbullah pertanyaan dalam hatinya apakah Kartini itu adalah pengganti 

Rukmini yang dikirimkan Tuhan kepadanya. Dapat dilihat pada kutipan di 

bawah ini: 

Bukankah aku sedang berkial-kial  dalam kesedihan 

karena ditinggalkan oleh Ruk, tiba-tiba aku 

diperkenalkan dengan seorang wanita yang persis 

dia?  Tidakkah ini berarti bahwa Kartini itu pengganti 

Ruk? 

Mengkilat pertanyaan itu dalam hati (Mihardja, 

2008:49). 
 

Kutipan di atas Id terdapat pada dorongan-dorangan Hasan 

mengenang  masa lalunya ketika masih menjalani hubungan dengan 

Rukmini. Hadirnya sosok Kartini dalam hidupnya seoalah-olah  menjadi  

pengganti Rukmini yang dikirimkan Tuhan kepadanya. 

Selain itu, Hasan juga merasa ilmu agama yang dimiliki sudah 

cukup tinggi  sehingga berkeinginan untuk menginsyapkan Rusli dan 

Kartini akan kebaikan dan kebenaran ilmu tarekat yang ia pelajari. Angan-
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angan inilah kadang-kadang membuat Hasan bersifat demonstratif dan 

propagandistis.  Hal tersebut terdapat  pada kutipan di bawah ini:   

 

Ya, kataku dalam hati dengan tegas, dua-duanya 

akan kubawa ke jalan yang baik, ke jalan agama! 

Dua-duanya. Mesti! Mesti! Aku mesti bikin 

mereka sadar akan kewajibannya sebagai orang-

orang Islam (Mihardja, 2008:53). 

 

Dari kutipan di atas terlihat jelas keinginan Hasan untuk 

mengislamkan Rusli dan Kartini, serta membawanya ke jalan yang baik 

sesuai dengan kebenaran ilmu tarekat yang ia pelajari di Banten. 

        Keinginannya tersebut tidak tercapai karena Hasan  terpengaruh 

oleh keyakinan Rusli mengenai keberadaan Tuhan yang  tidak ada  sama 

halnya dengan peristiwa gaib tidak dapat dibuktikan. Diperkuat lagi 

dengan pengalaman-pengalaman Hasan yang pernah membuktikan apakah 

hal gaib itu benar ada atau tidak. Untuk membuktikannya Hasan pergi 

kekuburan bersama Anwar mencari hantu Jambrong apakah benar ada 

seperti asumsi masyarakat atau hanya khayalan, tetapi setelah mencarinya 

ia tidak menemukannya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah 

ini: 

Kejadian-kejadian disekitar Embah Jambrong  

itulah yang mempertebal keyakinanku. Bahwa 

yang gaib-gaib dan tidak dapat dibuktikan itu 

adalah ciptaan khayali manusia dalam suatu 

keadaan jiwanya. Bahkan itu cuma penambah 

belaka kepada pengetahuan manusia yang 

terbatas itu (Mihardja, 2008:171). 
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Kutipan di atas Id ditunjukkan ketika Hasan merenungkan 

kejadian-kejadian mengenai keberadaan hantu Jambrong yang tidak dapat 

dibuktikan keberadaannya. Dari pengalaman mencari hantu Jambrong 

tersebut semakin memperkuat keyakinan Hasan bahwa hal-hal gaib yang 

tidak dapat dibuktikan itu adalah ciptaan khayalan manusia sama halnya 

dengan keberadaan Tuhan. Kejadian itu lah yang menyebabkan terjadinya 

perbedaan keyakinan antara ia dengan orang tuanya yang mempercayai 

hal-hal gaib seperti adanya alam akhirat. Hal ini menimbulkan konflik 

antara Hasan dengan orang tuanya.  

Selain itu, konflik juga terjadi ketika Kartini menemukan surat 

yang berisi ketidaksukaan orang tua Hasan dengan pernikahan mereka. 

Peristiwa itu membuat Kartini mudah tersinggung dan mencurahkan 

kejengkelan hatinya kepada Anwar. Kedekatan Kartini dengan Anwar 

menimbulkan kecurigaan Hasan, hal ini diperkuat ketika Hasan tidak 

menemukan istrinya berada di rumah saat ia pulang dari kantor. Ia   

bertanya kepada pembantunya dimanakah Kartini pembantunya pun 

menjawab Kartini keluar bersama Anwar dan ingin ia bertanya lagi namun 

keinginan tersebut tidak bisa diucapkan dan hanya terdiam. Hal tersebut 

dapat dilihat pada kutipan di bawah ini: 

 

Aku terdiam lagi. Ingin aku bertanya terus. 

Ingin aku bertanya: Tidakkah kedua orang itu 

pernah masuk ke dalam kamar tidur? Tidakkah 

si Mimi disuruh pergi ke pasar atau pergi ke 

tempat lain yang agak jauh dari rumah, supaya 

kedua orang itu leluasa biasa ber.... Aku tidak 

mau meneruskan perkataan itu. Grampon 

dalam hatiku seolah-olah tersentak diam. Tapi 

biarpun begitu, terbayang-bayanglah sudah 
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dalam kahayalku apa yang dimaksud dalam 

perkataan itu (Mihardja, 2008:183). 

 

Kutipan di atas menunjukkan adanya perasaan curiga dan cemburu 

yang dirasakan  tokoh Hasan ketika  ia mengetahui istrinya  keluar 

bersama Anwar yang notabene bukan muhrimnya. Perasaan curiga dan 

cemburu inilah Id yang ditunjukkan oleh tokoh Hasan.  

Konflik kejiwaan yang dialami oleh tokoh Hasan juga tejadi ketika 

ia berselisih paham dengan ayahnya mengenai agama. Kejadian tersebut 

membuat ayahnya terpukul  karena anak yang selama ini ia banggakan  

telah berpindah keyakinan menjadi  atheis. Hal tersebut menjadi beban 

bagi ayahnya sehingga ia sakit-sakitan. Hasan mengetahui kondisi ayahnya 

yang semankin parah dari surat yang dikirim oleh Fatimah. Ia pun pulang 

melihat kondisi ayahnya, sesampai di rumah ia melihat ayahnya belum 

sadarkan diri. Ia menunggu ayahnya hingga siuman, beberapa menit 

ayahnya pun sadar dan berkata kepada Hasan “janganlah engkau dekat-

dekat kepadaku, jangan kauganggu aku dalam imanku, agar mudah 

kutempuh perjalananku ke hadirat-Nya”. Tangannya pun memberikan 

isyarat agar Hasan meninggalkan kamar tersebut. Tak lama kemudian 

terdengarlah hembusan  napas terakhir ayahnya. Ia pun menangis terisak-

isak dan menghardik dirinya sebagai anak yang durhaka, anak yang 

berdosa dan anak yang pembunuh. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan 

di bawah ini: 

Kau pembunuh ayahmu! Kau pembunuh ayahmu!” 

Mendesis-desis suara itu dalam hatinya. Mendakwa! 
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           Kutipan di atas memperlihatkan adanya bayangan peristiwa yang 

sangat sedih dalam diri Hasan. Mengenai perselisihan keyakinan antara ia 

dengan orang tuanya yang menyebabkan kondisi ayahnya memburuk 

hingga akhirnya meninggal. 

2. Struktur Kepribadian Tokoh Hasan Pada Aspek Ego  

Ego menentukan kapan dan bagaiman Id dapat dipuaskan, hal ini 

cara yang cocok dan diterima secara sosial, tempat dan objek yang bisa 

memuaskan impuls Id. Tugasnya memilih kebutuhan-kebutuhan yang 

dapat dipenuhi serta cara-cara memenuhinya. Untuk memenuhi keinginan 

tokoh utama memiliki berbagai cara salah satunya adalah dengan ia 

meminta untuk mempelajari ilmu tarekat kepada ayah dan ibunya, terlihat 

pada kutipan di bawah ini: 

 

pada suatu hari, ketika aku sudah dewasa dan 

kebetulan berpakansi ke panyeredan, berkatalah 

aku kepada ayah, Ayah bolehkah saya turut 

pula memeluk ilmu yang Ayah dan Ibu anuti?” 
Ayah sangat riang mendengar permintaan itu. 

(Mihardja, 2008:19-20). 

 

      Kutipan di atas memperlihatkan bentuk pemenuhan id berupa ego, 

yang ditunjukkan dengan cara ia meminta kepada ayahnya untuk 

mengikuti ilmu tarekat dan ayahnya pun sangat senang mendengarkan 

permintaan Hasan tersebut.  

Menuduh! Terbayang-bayang lagi dalam mata batinya 

peristiwa yang sangat sedih itu (Mihardja, 2008:232) 
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     Selain hal tersebut di atas, tokoh Hasan juga mengalami perasaan 

menggangu ketika ia berkunjung ke rumah Rusli  karena beberapa saat  ia 

berada di rumah Rusli datanglah Kartini. Dengan kedatangan Kartini 

tersebut ia merasa akan menggangu mereka berdua, sebab dalam 

anggapannya  Kartini dan Rusli berpacaran. Dapat dilihat pada kutipan di 

bawah ini: 

Terasa darah membakar telinga lagi. Hidung 

bergerak tak keruan. Dan sambil menarik-narik jari 

melebarlah bibir- ku seolah-olah hendak tertawa 

atau ada yang hendak kukatakan. Tapi tiada suara 

yang keluar. Rupanya nampak kepada, Rusli bahwa 

aku malu karena ucapannya itu, dan untuk 

memperbaiki lagi suasana, maka lekaslah ia berkata 

dengan senyuman yang ramah dan lagu yang 

setengah membujuk “Ah, tentu saja Saudara Hasan 

mau duduk-duduk sebentar sampai saya selesai 

mandi dan berpakaian, bukan? Masih sore toh?” 

Aku mengangguk gembira (Mihardja, 2008: 39). 

           

     Kutipan di atas memperlihatkan bentuk pemenuhan Id berupa ego, 

yang ditunjukkan  dengan cara  tokoh Hasan tetap duduk  di rumah Rusli 

meskipun ia merasa keberadaannya akan menggangu Kartini dan Rusli. 

Hal ini disebabkan  karena  ia merasa tidak  enak menolak permintaan 

Rusli untuk tetap diam dirumahnya. 

 Selain hal tersebut di atas, tokoh Hasan juga berkeinginan   

mengenang masa lalunya dengan Rukmini, yang dilakukan dengan cara ia 

membuka album foto Rukmini. Kemudian ia mencium, memeluk dan 

menekan mesra foto tersebut kedadanya. Dapat dilihat pada kutipan di 

bawah ini: 

Maka meloncatlah aku dengan tiba-tiba dari 

tempat tidurku, bergegas ke meja tulis. 
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Kubuka salah satu lacinya mengambil sebuah 

album dari dalamnya. Kemudian kembali ke 

tempat tidur, berbaring lagi setengah duduk, 

membuka-buka album. Agak lama kutatap  

potret Rukmini. Persisi dia  

Aneh, potret itu seolah-olah sebuah anak kunci 

bagiku, yang membukakan pintu hatiku untuk 

mengeluarkan lagi segala perasaan yang sudah 

lama kusimpan dalamnya. Kucium potret itu. 

Kemudian albumnya kupeluk dan kutekan 

dengan mesra ke dada (Mihardja 2008:49). 
 

            Kutipan di atas memperlihatkan bentuk pemenuhan Id berupa ego, 

yang dilakukan dengan cara ia melompat dari tempat tidur kemudian 

mengambil album di dalam laci lalu membukanya. Terlihatlah foto 

Rukmini  persis seperti Kartini, ia merasa aneh seoalah-olah foto tersebut  

membuka mata hatinya untuk mengeluarkan segala perasaan yang dulu 

pernah ada. Dengan didorong oleh perasaan cinta akhirnya ia mencium, 

memeluk dan menekan mesra foto tersebut  didadanya. 

 Selain itu, Hasan juga berkeinginan untuk menginsafkan  Rusli dan 

Kartini mengenai kebenaran ilmu tarekat yang  merupakan  aturan dan 

pedoman untuk mencapai kesempurnaan dalam beribadah. Dapat dilihat 

pada kutipan di bawah ini: 

 

Esok harinya sehabis sembahyang Asar, aku 

sudah mendayung lagi ke Kebon Manggu. 

Hatiku penuh harapan dan kesanggupan. 

Melancarlah sepedaku didorong optimisme. 

Tapi bagaimanakah caranya aku mengislamkan 

mereka itu? Pikirku sambil mendayung 
(Mihardja, 2008:54-55). 

           

            Kutipan di atas memperlihatkan bentuk pemenuhan Id berupa ego, 

yang dilakukan dengan cara ia pergi ke rumah Rusli untuk 
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mengislamkannya dengan penuh harapan dan kesanggupan. Namun, 

setelah ia mencoba untuk mengislamkannya, Rusli sangat kokoh dengan 

pendiriannya yang mengatakan Tuhan hanya cipta khayal manusia dan 

tidak dapat dibuktikan  keberadaannya. Semenjak itu Hasan mulai 

terpengaruh dengan pemikiran Rusli yang melogikan Tuhan. Kejadian 

tersebut membuat ia berselisih paham dengan orang tuanya yang meyakini 

adanya alam akhirat. Ia menyadari apa yang dilakukannya itu salah ketika 

ayahnya meninggal. 

 Selain itu, Hasan juga merenungkan pengalamannya mencari hantu 

Jambrong  yang selama ini dibicarakan oleh masyarakat. Namun, setelah 

mencarinya di kuburan Grawangsa ia tidak menemukannya. Kejadian 

tersebut menambah keyakinannya bahwa hal-hal gaib  yang tidak dapat 

dibuktikan  itu adalah ciptaan khayal manusia. Sama halnya dengan 

keberadaan Tuhan yang tidak dapat dibuktikan. Dari sanalah timbul 

perselisihan keyakinan antara Hasan dengan orang tuanya yang 

mempercayai hal-hal gaib seperti adanya alam kubur dan Tuhan. Hal 

tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini:  

 

Tadi malam, di dalam perdebatan yang hangat, 

di dalam nafsu bertengkar paham, seakan-akan 

aku tidak berhadapan dengan ayah, melainkan 

dengan seorang lawan yang harus kutundukkan 
dan kubikin insaf akan kesalahan  pahamnya. Aku 

mendesak-desak seakan-akan kebenaran adalah 

monopoliku sendiri. Dan ayah yang salah. Dalam 

keadaan demikian, maka dengan sendirinya, aku 

menolak kata-kata nasihat dari ayah, betapapun baik 

maksudnya. 

Sekarang saya sudah dewasa, “kataku” sudah 

cukup matang untuk mempunyai pendirian 

sendiri dalam soal-soal hidup. Ayah tidak boleh 
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memaksa-maksa lagi kepada saya dalam hal 

pendirian saya. Juga terhadap pendirian saya 

terhadap agama (Mihardja, 2008:168). 
         

    Kutipan di atas memperlihatkan bentuk pemenuhan Id berupa ego 

yang ditunjukkan  dengan cara  tokoh  Hasan berdebat  dengan ayahnya 

mengenai kepercayaan dan pendirian. Ia merasa kepercayaan atheis yang 

paling benar dibandingkan  agama ayahnya. Keadaan itu membuat Hasan 

menolak nasihat dari ayahnya.   

Selain itu, Hasan juga mengalami perasaan curiga dan cemburu  

ketika ia melihat Kartini diantar pulang ke rumah oleh Anwar. Kejadian 

tersebut membuat ia bertengkar dengan Kartini yang merupakan istrinya. 

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini: 

 

Bangkit pula aku. Kembali lagi ke pintu. Kugedor-

gedor lagi. Lebih keras lagi dari tadi. Lebih berat dari 

tadi. Lebih hebat! Dengan tinju, dengan kaki, dengan 

badan! Sejurus lamanya, Kartini membiarkan 

saja aku mengedor-gedor demikian. Tapi 

rupanya, oleh karena mankin lama, mankin 

terdengar, bahwa aku mankin marah, dan 

mankin keras pula berkutuk-kutuk. Sehingga para 

tetangga pada menonjol dari rumahnya dengan wajah 

yang penuh kecemasan, maka pada akhirnya pintu 

dibuka juga. Baru saja pintu itu setengah terbuka, 

aku sudah menubruk ke dalam seperti seekor 

harimau yang sudah lapar mau menyeragap 

mangsanya. Tar! Tar! Kutempeleng Kartini. 

“Aduh!” pekiknya, sambil menutup pipinya yang 

kanan dengan tangannya. Kujambak rambutnya! 

Kurentakkan dia dengan sekuat tenaga, sehingga ia 

jatuh tersungkar kelantai. Kepalanya berdentar 

kepada daun pintu. Menjerit-jerit minta ampun! 

Seluruh badanku bergetar! Seluruh badanku panas! 

Panas terbakar api amarah! Api amarah yang 

menjolak-jolak ke luar dengan sinar mataku, dengan  

suaraku  membentak-bentak, berkaok-kaok. 

(Mihardja, 2008:186). 
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Kutipan di atas memperlihatkan bentuk pemenuhan Id berupa ego, 

yang dilakukan dengan cara ia bangkit dari tempat duduk lalu mengedor-

gedor kamar Kartini dengan marah-marah. Akhirnya Kartini keluar, baru 

saja pintu itu setengah terbuka Hasan mendorongnya dengan sangat keras 

dan menampar Kartini, menjambak rambutnya sehingga ia menangis 

tersedu-sedu. 

 Selain hal tersebut di atas,  Hasan juga mebayangkan  peristiwa 

yang sangat sedih ketika berselisih paham dengan ayahnya mengenai 

perbedaan kepercayaan agama yang menyebabkan kondisi ayahnya 

memburuk. Dapat dilihat pada kutipan di bawah ini: 

Maka dengan menangis terisak- isak Hasan pun 

meninggalkan kamar ayahnya. Tapi ia tak mau 

jauh dari kamar itu. Dengan menangis tersedu-

sedu, duduklah  ia di atas sebuah kursi dekat 

pintu yang sengaja tidak ditutupakn erat-erat 

olehnya (Mihardja, 2008:232). 

 

 Kutipan  di atas memperlihatkan bentuk pemenuhan Id berupa ego, 

yang dilakukan dengan cara ia menangis terisak-iasak meninggalkan kamar 

ayahnya, kemudian  duduk di dekat pintu yang sengaja tidak ditutup agar  

bisa melihat ayahnya dari luar. 

3. Struktur Kepribadian Tokoh Hasan Pada Aspek Superego.  

Kesadaran moral yang dimiliki oleh Hasan sama halnya dengan hati 

nurani untuk mengenali nilai baik dan buruk dalam menjalani kehidupan. 

Aturan-aturan yang ditetapkan di masyarakat ataupun lingkungan sekitar 

dipatuhi oleh Hasan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 
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  Energi dari Id, dan ego mampu diatur oleh Hasan dengan  kesadaran 

moral. Terlihat  Ketika  ia  merasa berat untuk melakukan kewajiban 

mengenai ajaran-ajaran ilmu tarekat yang baru ia pelajari di Banten. Akan 

tetapi, lama kelamaan menjadi terbiasa sehingga membut ia menjadi lebih 

rajin dalam beribadah. Dapat dilihat pada kutipan di bawah ini: 

 

sejak aku menganut ilmu mistik seperti ayah 

dan ibu. Mankin rajinlah aku melakukan 

ibadat. Sekarang ditambah lagi dengan kewajiban-

kewajiban yang berat yang diperintahkan oleh 

ajaran mistik yang baru kuanuti itu. Berat, ya 

memang mula-mula memang berat, tapi sedikit-

sedikit menjadi biasa, dan karena biasa menjadi 

ringan bahkan kemudian menjadi sebaliknya, 

menjadi berat kalau tidak menjalankannya. 

Terutama pula, oleh karena aku selalu ingat kepada 

wejangan-wejangan ayah, bahwa aku akan tertimpa 

oleh hukuman-hukuman dunia akhirat apabila aku 

melalaikan kewajiban-kewajiban itu. (Mihardja, 

2008:22). 

 

            Kutipan di atas menggambarkan tokoh Hasan yang rajin 

melaksanakan ibadah sejak mempelajari ilmu tarekat seperti ayah dan 

ibunya. Awalnya  ia merasakan berat namun pada akhirnya menjadi 

terbiasa. Terutama pula, ia selalu mengingat pesan orang tuanya, bahwa 

orang yang melalaikan kewajiban seperti halnya ibadah  akan  tertimpa 

hukuman dunia dan akhirat.  

 Kesadaran moral tokoh Hasan yang sama halnya dengan hati nurani 

sebagai penentu nilai baik dan buruk. Juga ketika ia berkeinginan  untuk 

segera pulang dari rumah Rusli sesaat setelah kedatangan Kartini. Karena Ia 

merasa akan menggangu mereka berdua yang dalam anggapannya Rusli dan 

Kartini berpacaran. Namun, keinginannya untuk segera pulang ditahan oleh 
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Rusli dan Hasan pun  mengiyakan ajakan Rusli untuk tetap diam di 

rumahnya karena ada alasan untuk memperbaiki sikapnya yang kurang 

sopan terhadap tamu yang baru datang yakni Kartini. Dapat dilihat pada 

kutipan di bawah ini: 

Aku mengangguk, gembira karena ada harapan 

untuk memperbaiki sikapku yang kurang 

hormat itu (Mihardja, 2008: 39). 

 

  Kutipan di atas menggambarkan bentuk superego yang dimiliki 

oleh tokoh Hasan dengan ia tetap diam di rumah Rusli. Dengan  harapan  

untuk memperbaiki sikapnya yang kurang hormat terhadap tamu yang baru 

datang yakni Kartini. Karena sesaat setelah kedatangan Kartini, Hasan 

berkeinginan untuk segera pulang, yang dalam anggapannya Rusli dan 

Kartini berpacaran. Hal tersebut menunjukkan pengendalian yang dilakukan 

oleh tokoh Hasan terhadap dorongan Id dengan ia tetap diam di rumah 

Rusli. 

  Kesadaran moral yang sama halnya dengan hati nurani sebagai 

penentu nilai baik dan buruk. Juga dialami oleh tokoh Hasan dengan  

menyadari perbuatan khilafnya, memeluk dan mencium foto Rukmini yang 

telah menjadi istri oang lain. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di 

bawah ini: 

Tapi tiba-tiba kulemparkan lagi. Tidak boleh, 

pikirku, ia sudah menjadi istri orang.  Sudah 

mati bagiku. Kutaruh lagi album itu ke dalam 

laci meja tulis (Mihardja 2008:49). 
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Kutipan di atas menggambarkan tokoh Hasan yang memiliki 

superego yang mampu mengendalikan ego atas dorongan Id bahwa apa 

yang dilakukannya adalah benar dan tidak menyalahi aturan yang berlaku 

dalam kehidupan. Terlihat jelas dari apa yang dilakukan tokoh Hasan 

dengan melempar album yang berisi foto Rukmini. Ia pun menyadari apa 

yang dilakukannya itu salah. 

Selain konflik di atas, juga dialami oleh tokoh Hasan ketika ia 

berkeinginan untuk menginsafkan Rusli menegenai kebenaran ilmu tarekat 

yang ia pelajari. Namun, setelah berusaha dan berdoa ia serahkan kepada 

Allah SWT. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini: 

 

Tapi ah, kenapa harus kupikirkan sekarng. 

Bagaiman nanti saja, Insyaallah, Tuhan tentu 

ada di sampingku, sebab maksudku baik dan, 

suci (Mihardja, 2008:55). 

  

Kutipan di atas mengambarkan tokoh Hasan yang memiliki superego 

yang mampu mengendalikan ego atas dorongan Id, dan menguatkan 

keyakinannya bahwa apa yang dilakukan adalah benar dan tidak menyalahi 

aturan. Terlihat jelas dari  apa yang dilakukan oleh tokoh Hasan ketika 

bekeinginan mengislamkan Rusli dan Kartini. Namun, setelah berusaha dan 

berdoa ia serahkan kepada Allah SWT. 

  Kesadaran moral tokoh Hasan juga terlihat ketika ia insaf dan 

menyesali perkataannya, yang mengatakan kepercayaan atheis yang paling 

benar. Dibandingan dengan agama ayahnya yang mempercayai hal-hal gaib 
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seperti  adanya alam akhirat. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan 

dibawah ini: 

Kini insaflah aku, betapa tersayat-sayatnya rasa 

hati ibu dan ayah oleh perkataan-perkataan tadi 

malam. Kini terasa benar olehku, betapa tidak 

bijaksananya aku bercekcokan dengan ayah tadi 

malam. Sesungguhnya serasa remuk jiwaku 

kini. Remuk, karena rasa sesal menyanyat-

nyanyat, rasa sedih mengiris-iris (Mihardja, 

2008:167). 

 

Kutipan di atas menggambarkan tokoh Hasan yang memiliki 

superego yang mampu mengendalikan ego atas dorongan Id dan 

menguatkan keyakinannya bahwa apa yang dilakukan adalah benar dan 

tidak menyalahi aturan. Kutipan di atas memperlihatkan  tokoh utama 

(Hasan) benar-benar menyesali perkataannya yang mengatakan kepercayaan 

atheis yang paling benar dan agama ayahnya yang salah. Karena 

mempercayai hal-hal gaib seperti adanya alam akhirat,  dari perkataannya 

tersebut membuat  perasaan  orang tuanya teluka. 

Kesadaran moral tokoh Hasan terlihat ketika ia menyesali segala 

perbuatan kasar yang dilakukannya terhadap Kartini. Hal tersebut ia lakukan 

karena merasa cemburu, ketika ia melihat istrinya Kartini diantar pulang 

oleh Anwar. Dapat dilihat pada kutipan dibawah ini: 

Ya, setiap kali aku habis bertengkar, mestilah 

aku ditimpa oleh perasaan sesal yang mendalam, 

mestilah aku mengakui, bahwa aku terlalu lekas 

marah, terlalu lekas mengayun tangan atau 

mengahmburkan kutuk, 

(Mihardja, 2008:188). 
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Kutipan di atas menggambarkan tokoh Hasan yang memiliki 

superego yang mampu mengendalikan ego atas dorongan Id dan 

menguatkan keyakinannya bahwa apa yang dilakukan adalah benar dan 

tidak menyalahi aturan. Kutipan di atas memperlihatkan secara jelas 

pennyesalan Hasan atas perlakuan kasar yang ia lakukan terhadap Kartini.  

Kesadaran moral tokoh Hasan terlihat ketika ia menyadari 

kesalahannya yang telah membuat ayahnya menderita berkaitan dengan 

perselisihan paham dan keyakinan mengenai agama. Dapat dilihat pada 

kutipan di bawah ini: 

 

Pedih rasa hatinya, bukan terutama oleh karena 

ia diusir, akan tetapi oleh karena insaflah ia, 

bahwa selam itu ia telah membikin ayahnya 

menderita berat, berhubung dengan perselisihan 

paham yang mengenai kepercayaan agama itu 
(Mihardja, 2008:233). 

 

Kutipan di atas menunjukkan bentuk superego berupa kesadaran 

tokoh Hasan, yang telah membuat ayahnya menderita, karena perselisihan 

paham mengenai keyakinan. 

4.2 Dinamika Kepribadian Tokoh Hasan menurut Teori Psikoanalisis  

Sigmund Freud pada Novel  Atheis karya Achadiat Karta Mihardja. 

Setelah berbicara tentang struktur kepribadian. Maka pembicaraan 

akan dilanjutkan kepada dinamika kepribadian. Dalam dinamika 

kepribadian akan dijelaskan hubungan antara ketiga struktur kepribadian 

tersebut yang ada dalam diri tokoh Hasan sebagaimana dijelaskan di atas. 

Berikut dinamika kepribadian yang terdapat pada tokoh Hasan. 
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4.2.1  Macam-macam Naluri 

  Menurut Freud naluri yang terdapat dalam diri manusia bisa 

dibedakan dalam  dua  bentuk yang pertama naluri kehidupan dan kedua 

naluri kematian. 

1. Naluri Kehidupan  

Naluri kehidupan adalah naluri yang ditunjukkan untuk pemeliharaan 

ego, bentuk utama dari naluri ini ialah, makan, minum, seks dan 

sebagainya. Naluri kehidupan yang dialami tokoh Hasan dapat dilihat 

ketika ia mengingat larangan dokter untuk tidak merokok berkaitan 

dengan penyakit paru-paru yang dideritanya, seperti pada kutipan 

berikut: 

Kambali aku ke fauteul. Duduk. Tangan mengusai-

ngusai rambut. Menjangkau cepu sigaret. Hendak 

kuambil rokok sebatang, tapi tiba-tiba kutarik 

tangan kembali. Teringat aku kepada larangan 

dokter. Aku tidak boleh merokok. Enam bulan 

yang lalu aku telah diperiksa oleh dokter 

berhubungan dengan dadaku.Dokter menasihatkan 

aku, supaya dirawat di rumah sakit. Tapi aku 

menolak, sebab kurasa cukuplah dirawat di rumah 

saja, karena aku tahu bahwa menurut keterangan 

dokter sendiri paru-paru belum luka. Tapi kata dokter 

aku harus berhati-hati benar. Dan kepada Kartini yang 

menemani aku, dinasihatkannya, supaya ia baik-baik 

menjaga diriku. terutama sekali makananku harus 

diutamakan yang banyak menggandung zat-zat yang 

kuat. Minyak ikan harus kuminum. Juga air kapur. 

Susu tiap hari jangan sampai lewat. Telur, bayam, 

tomat, daging sedapat-dapat mesti dijadikan makanan 

sehari-hari.(Mihardja, 2008:190). 

 

       

    Kutipan di atas memperlihatkan bentuk  pemenuhan naluri kehidupan 

tokoh Hasan dengan cara tidak merokok mengingat penyakit paru-paru 
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yang ia derita. Selain itu dari segi asupan gizi tokoh Hasan harus makan-

makanan yang banyak menggandung protein seperti: Minyak ikan, air 

kapur, susu, telur, bayam, tomat, dan daging. Dengan cara tidak merokok 

dan menjaga pola makan itulah bentuk naluri kehidupan yang 

ditunjukkan oleh tokoh Hasan. Naluri kehidupan pada tokoh Hasan juga 

terdapat pada kutipan di bawah ini: 

 

Aku tak tahan lagi diam dalam kamarku. Panas 

rasanya kamar itu. Padahal malam bandung cukup 

sejuk. Kupakai peci, lalu keluar (Mihardja, 

2008:80). 

 

 Kutipan di atas memperlihatkan bentuk pemenuhan naluri 

kehidupan tokoh Hasan yang merasakan  gerah di dalam kamarnya 

dengan cara  keluar jalan-jalan ke samping gang Asmi dekat komplek 

rumahnya untuk mencari hawa segar. 

2. Naluri Kematian  

Naluri kematian adalah suatu keinginan untuk mati, ada yang 

bersifat langsung seperti bunuh diri dan ada yang bersifat tidak langsung 

seperti melakukan tindakan agresif dan destruktif yang berpeluang 

mengakibatkan kematian. Sedangkan naluri keinginan mati tidak terdapat 

pada novel atheis. Naluri kematian yang terdapat pada tokoh Hasan 

terlihat ketika ia merokok dan tidak peduli dengan larangan dokter 

mengenai penyakitnya, terlihat pada kutipan berikut: 

Pusing-pusing kepalaku. Tidak bisa diam aku duduk di 

atas  fauteuil itu. Aku gelisah. Mau membunuh khayal 

yang mendesak-desak ke muka mata batinku itu. 
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Terpancang lagi mata melihat cepu rokok. Ah, tak 

peduli, aku merokok. Tak peduli nasihat dokter! 

Tak peduli mati! dan seolah-olah tangan 

berbalapan dengan pikiran, jari-jariku sudah 

mencapit sebatang sigaret dari cepu itu. Kunyalakan 

dan sebentar kemudian asap sudah berkepul-kepul dari 

mulutku (Mihardja, 2008:191). 

 

 Kutipan di atas  menunjukkan bentuk  tindakan agresif dan 

destruksif yang dilakukan tokoh Hasan dengan cara merokok. Walau pun 

ia tahu dapat berdampak negatif terhadap tubuhnya seperti yang 

dikatakan oleh dokter namun tidak memperdulikannya. Hal tersebut ia 

lakukan  karena depresi dengan permasalahan pernikahannya. Ketika 

Kartini menemukan surat ketidaksukaan orang tua Hasan dengan dirinya. 

Surat itulah awal mula perselisihan dan percekcokkan diantara mereka. 

Sehingga membuat Kartini menjadi mudah tersinggung dan mencurahkan 

perasaannya kepada Anwar. Naluri kematian pada tokoh Hasan juga 

terdapat pada kutipan di bawah ini: 

Serasa kiamatlah sudah bagiku ketika perkawinan 

kekasihku itu dilangsungkan. Sejak itu lemahlah 

aku merasa diriku laksana mobil yang maju tak 

bersupir. Tiada pegangan lagi bagiku yang berupa 

harapan untuk hidup bahagia di dunia fana ini. 

Berbulan- bulan aku terhuyung-huyung seperti 

mendukung beban  yang berat. Bahkan hampir-

hampir aku hendak jatuh sakit lagi (Mihardja, 

2008:47). 

 

Kutipan di atas memperlihatkan naluri kematian tokoh Hasan ketika 

ia mengetahui kekasihnya Rukmini telah menikah dengan orang lain. 

Sehingga dunia ini telah  kiamat baginya dan tidak mempunyai harapan 

untuk hidup di dunia ini. 
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4.2.2 Kecemasan (Anxitas) 

 

           Kecemasan adalah suatu situasi yang mengancam kenyamanan 

suatu organisme, ancaman yang dimaksud dapat berupa ancaman 

fisik, psikis dan berbagai tekanan yang mengakibatkan timbulnya 

anxitas. bentuk dari kecemasan ini dapat berupa konflik, frustasi yang 

dapat menghambat kemajuan individu untuk mencapai tujuan.  Freud 

membedakan kecemasan menjadi tiga bentuk yaitu (1). Kecemasan 

Realitas, (2) Kecemasan Neurotis, (3) Kecemasan Moral.  

1. Kecemasan Realitas 

         Kecemasan realitas merupakan suatu pengalaman perasaan 

sebagai akibat pengamatan suatu bahaya dalam dunia luar. Bahaya 

adalah sikap keadaan dalam lingkungan seseorang yang 

mengancam untuk mencelakakannya. Pengalaman bahaya dan 

timbulnya kecemasan mungkin dari sifat pembawaan, dalam arti 

kata bahwa seseorang mewarisi kecenderungan untuk menjadi 

takut kalau ia berada di dekat dengan benda-benda tertentu atau 

keadaan tertentu dari lingkungannya. Kecemasan yang dirasakan 

oleh tokoh utama (Hasan) ialah ketika ia sedang berjalan 

disamping gang Asmi tiba-tiba ada seorang perempuan  berlari 

mengejarnya untuk minta tolong karena diganggu oleh serdadu 

yang mabuk. Kecemasan realitas yang dialami tokoh Hasan 

terlihat pada kutipan berikut: 

 
“Ah, berlianku rupanya sudah lupa lagi kepada si 

kembang kampung dari gunung ini,” kata perempuan 

yang mula-mula mengeruku tadi itu. 
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“Tentu saja, mana mau berlian berteman dengan 

batu dari kali,’’ sambung temannya. 

Mereka tertawa-tawa lagi. Aku mankin takut, 

karena tak mustahil mereka itu mengejar aku. 

Maka aku pun percepat lagi langkahku. 

Aku berjalan terus sampai suara yang tertawa-tawa 

ramai itu hanya sayup-sayup saja lagi terdengar di 

belakangku. 

Tiba-tiba persisi dekat disimpangan ke gang 

Asmi, terdengarlah di belakangku seseorang yang 

setengah lari menyusul. 

“Tuan!Tuan!” serunya. Suara seorang perempuan. 

Aku terkejut dan setengah takut. 

“Tuan!Tunggu dulu!” suaranya mankin mendekat. 

Mau apa dia, pikirku setengah lari. Tentu salah 

seseorang kupu-kupu itu! Tapi menggapa ia 

ketakutan?...atau hanya pura-pura saja? 

Aku merasa takut. Mau belok ke gang Asmi, 

lebih takut lagi, sebab gang itu lebih gelap dari 

pada jalan besar (Mihardja, 2008:82). 
 

 

 Kutipan di atas memperlihatkan bentuk kecemasan realitas   

yang ditunjukkan tokoh Hasan berupa rasa takut, ketika berjalan  ke 

samping gang Asmi. Ternyata seorang  perempuan memanggilnya 

untuk minta tolong karena diganggu oleh serdadu yang mabuk. Hal 

itu juga terdapat pada kutipan di bawah ini: 

 

Makin dekat ke kuburan itu mankin berat 

terasa olehku perasaan takut menindas jiwaku. 

Hati berdegup. Kaki menjadi lemas. Terasa lutut 

bergetar, seperti alang-alang di tengah padang  

sesunguhnya aku sangat takut, karena tiba-tiba aku 

teringat kepada suatu dongeng  yang pernah aku 

dengar ketika kecil dari babuku (Mihardja, 

2008:160). 

 

 Kutipan di atas memperlihatkan bentuk kecemasan realitas 

yang dialami tokoh Hasan berupa rasa takut, bahkan lututnya terasa 
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mankin bergetar  ketika dekat dengan kuburan. Hal itu juga terdapat 

pada kutipan di bawah ini: 

 

Kami berhenti sebentar, sebab harus meninggalkan 

lorong “ rondaan” itu, untuk menempuh jalan 

setapak di antara semak-semak. Anwar menyorot-

nyorot lagi dengan lampunya ke tempat yang 

seram itu. Semak-semak pohon-pohon  dan juga 

pohon kiara yang besar rindang itu disorotinya 

dengan lampunya. Kelelawar bertebrangan 

ketakutan melihat cahaya yang tiba-tiba itu. 

Seekor burung hantu yang beberapa saat yang 

lalu masih berkueuk-kueuk, terbang dan 

menghilang entah ke mana. Melihat tempat yang 

seram itu aku mankin takut (Mihardja, 

2008:161). 

 

 

Kutipan di atas memperlihatakan kecemasan  realitas yang 

dialami  tokoh Hasan berupa rasa takut ketika berada disekitar 

kuburan yang seram bersama Anwar. Ketakutan yang dirasakan  

Hasan disebabkan karena melihat kelelawar betebrangan, dan  bunyi 

burung hantu berkuek-kuek. 

2. Kecemasan Neurotis  

 

Kecemasan neurotis merupakan ketakutan akan tidak 

terkontrolnya insting dan akan mengakibatkan adanya hukuman. 

Kecemasan neurotis ini ditimbulkan oleh suatu pengamatan tentang 

bahaya dari naluri-naluri. Kecemasan ini adalah suatu rasa ketakutan 

tentang apa yang mungkin akan terjadi. Kecemasan neurotis yang 

dirasakan oleh tokoh Hasan ialah ketika rumah tangganya dengan 

Kartini sudah tidak harmonis lagi, ini disebabkan oleh surat yang 

ditemukan Kartini di dalam laci yang berisikan tentang kejelekan dan 
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ketidakpantasan ia menjadi istrinya Hasan. Muncullah konflik antara 

Hasan dan Kartini dari peristiwa tersebut. Dapat dilihat pada kutipan 

dibawah ini: 

 

Dengan hilangnya kepercayaan dan timbulnya 

kecurigaan antara kami, maka api neraka sudah 

sampai kepada puncaknya. Memang hancurlah 

segala perhubungan, segala pergaulan apabila 

dasarnya yang mutlak, yaitu kepercayaan sudah 

tidak ada lagi. Hancur perhubungan antara sahabat 

dengan sahabat, antara kenalan dengan kenalannya, 

bahkan antara bangsa dengan bangsa, apalagi antara 

suami dengan istrinya. 

Herankah, apabila aku sekarang sudah tidak 

mengenal lagi keindahan dalam hidup di dunia ini? 

Kalau aku sekarang sudah menjadi seorang 

defaitis, seorang pesimis, seorang putus harapan 
(Mihardja, 2008:182). 

 

   Kutipan di atas memperlihatkan  bentuk kecemasan neurotis 

yang dirasakan tokoh Hasan berupa hilangnya kepercayaan dan 

timbulnya kecurigaan antara ia dan Kartini. Kejadian tersebut 

membuat Hasan merasa tidak mengenal keindahan dalam hidup di 

dunia ini. Hal itu juga terdapat  pada kutipan dibawah ini: 

 

Nasihat dokter itu masih aku ingat benar-benar. Aku 

tersenyum pahit. Kulihat tangan dan jari-jariku 

Tulang bersalut kulit semata-mata. Kuraba pipiku, 

cekung. Pernah badanku berat 58 kilo. Minggu yang 

lalu Cuma 47 kilo lagi. Terasa benar olehku, bahwa 

keadaan badanku mankin lama mankin buruk. 

Dan keadaan demikian itu kadang-kadang 

menguasai jiwaku dengan perasaan takut yang tak 

terhingga. Takut, seolah-olah aku berdiri di tepi 

lubang yang dalam ternganga di hadapanku 

dengan tidak tahu apa yang ada di dalamnya 
(Mihardja, 2008:190). 
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Kutipan di atas memperlihatkan  kecemasan neurotis yang 

dialami tokoh Hasan  berupa  kondisi tubuhnya yang semankin kurus. 

Keadaan demikian membuat ia merasa sangat takut. Hal itu juga 

terdapat pada kutipan dibawah ini: 

Hasan pun merenung-renung. Ia pun takut mati. 

Perasaan demikian itu sudah akhir-akhir ini 

mankin sering menggangu dia. Mungkin  karena ia 

merasa penyakit paru-parunya sudah mankin berat 

lagi (Mihardja, 2008: 175) 

  

     Kutipan di atas memperlihatkan kecemasan neurotis yang 

dialami tokoh Hasan berupa ketakutan untuk mati. Mengingat kondisi 

kesehatannya yang semankin memburuk. 

3. Kecemasan Moral  

    Kecemasan moral merupakan ketakutan terhadap kata hati. 

Perasaan bersalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang 

bertentangan dengan kode moral yang telah ada. Perasaan bersalah 

yang dirasakan tokoh Hasan ialah ketika berdebat dengan orang 

tuanya mengenai perbedaan  kepercayaan mengenai agama dan tidak 

ada satupun nasihat yang  ia mau dengar dari kedua orang tuanya. 

Kecemasan moral yang terdapat pada tokoh Hasan adalah sebagai 

berikut: 

Tadi malam, didalam perdebatan yang hangat, di 

dalam nafsu bertengkar paham, seakan-akan aku 

tidak berhadapan dengan ayah, melainkan dengan 

seorang lawan yang harus kutundukkan dan 

kubikin insaf akan kesalahan  pahamnya. Aku 

mendesak-desak seakan-akan kebenaran adalah 

monopoliku sendiri. Dan ayah yang salah. Dalam 

keadaan demikian, maka dengan sendirinya, aku 
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menolak kata-kata nasihat dari ayah, betapapun 

baik maksudnya. 

“ sekarang saya sudah dewasa, “ kataku, “ sudah cukup 

matang untuk mempunyai pendirian sendiri dalam 

soal-soal hidup. Ayah tidak boleh memaksa-maksa lagi 

kepada saya dalam hal pendirian saya. Juga terhadap 

pendirian saya terhadap agama”.  (Mihardja, 2008:168) 

 

 

 Kutipan di atas memperlihatkan bentuk kecemasan  moral yang 

ditunjukkan tokoh Hasan  berupa perdebatan dengan orang tuanya 

mengenai pendirian dan kepercayaan. Perdebatan itu membuat Hasan 

seolah-olah tidak berhadapan dengan ayahnya melainkan dengan 

seorang lawan yang  harus diinsafkan. Keadaan itu membuat Hasan 

tidak mau mendengarkan nasihat dari ayahnya. Hal itu juga terdapat 

pada kutipan di bawah ini: 

Ah, kasihan orang tuaku yang sudah condong ke 

kubur itu! Pada masa tuanya mereka masih harus 

mendapat pukulan yang begitu getir. Dan notabene 

dari anaknya sendiri! Sedang sebabnya cuma 

karena aku tidak bisa bijaksana, tidak mau 

mengukur keadaan dan suasana, tidak sanggup 

menjaga hati orang lain. 

Memang, semua itu bukan maksudku untuk melukai 

hati orang tuaku sendiri. Tapi maksud baik bisa hilang 

sama sekali oleh cara yang tidak baik, oleh cara yang 

tidak bijaksana, oleh cara yang kurang ajar. 

Sesungguhnya, cara itu alangkah pentingnya di dalam 

hidup (Mihardja, 2008:170). 
   

 Kutipan di atas memperlihatkan bentuk kecemasan moral 

yang ditunjukkan  tokoh Hasan berupa rasa kasihan melihat orang 

tuanya yang sudah tua dan masih mendapat masalah dari dirinya 

sendiri. ia menyesali perbuatan yang telah dilakukan terhadap 

ayahnya.  
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 Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa konflik kejiwaan 

tokoh Hasan berupa konflik antara id dan ego kemudian konflik 

tersebut tampak dalam kenyataan berupa impelmentasi perbedaan 

keyakinan dan ideologi antara ia dengan orang tuanya hal ini 

disebabkan oleh goyahnya iman yang dimiliki oleh tokoh Hasan 

ketika berkeinginan untuk mengislamkan Rusli dan Kartini mengenai 

kebenaran ilmu tarekat yang dipelajarinya di Banten. Tetapi malah ia 

yang terbawa dengan kepercayaan Rusli yang tidak mengenal adanya 

Tuhan atau Atheis. Meskipun demikian Hasan  menyesali segala 

perbuatan yang telah ia lakukan terhadap kedua orang tuanya setelah 

ayahnya meninggal. 
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                                   BAB V 

                                PENUTUP 

5.1 Simpulan  

            Berdasarkan hasil pendeskripsian data tentang analisis psikologi tokoh 

Hasan pada novel  Atheis  karya Achadiat Karta Mihardja dapat diambil simpulan 

bahwa konflik kejiwaan tokoh Hasan terjadi ketika ia berpindah keyakinan 

menjadi  Atheis. Orang tuanya pun merasa kecewa melihat anak yang selama ini 

ia banggakan telah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Rusli yang 

melogikakan agama dan tidak mempercayai hal-hal gaib termasuk dengan 

keberadaan Tuhan. Konflik  yang dialami oleh tokoh Hasan disebabkan oleh 

dorongan Id yang begitu kuat dalam dirinya, sehingga mendorong egonya untuk 

melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan, ketika ia 

mengatakan agamanyalah yang paling benar karena dapat dibuktikan sedangkan 

kepercayaan orang tuanya mengenai Tuhan atau hal-hal yang gaib, itu semua 

hanya cipta khayal manusia. 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. 

Terlihat ketika ia menyesali perbuatan pertengkaran paham mengenai agama 

dengan orang tuanya. Konflik yang terjadi antara tokoh Hasan dengan Ayahnya 

adalah konflik perbedaan keyakinan dan ideologi. Sedangkan di dalam diri Hasan, 

dinamika kepribadian yang berupa  insting hidup, insting mati dan kecemasan 

juga memberikan peran penting. Memiliki kecenderungan di kecemasan moralitas 
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yang membuat ia menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan terhadap 

ayahnya mengenai perbedaan keyakinan. 

5.2  Saran  

 Penelitian novel atheis karya Achadiat Karta Mihardja ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian lain yang 

telah ada sebelumnya, selain itu penelitian ini dapat digunakan oleh guru bahasa 

dan sastra Indonesia di sekolah sebagai materi ajar khususnya materi sastra yang 

berkaitan dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. 
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SINOPSISI NOVEL ATHEIS 
 

 

Judul      : Atheis 

Karya     : Achadiat Karta Mihardja 

Penerbit : Balai Pustaka 

Tahun    : 1989 

 

  

 

Hasan yang lahir dari sebuah keluarga yang sangat taat kepada agamanya 

yaitu Islam. Sejak kecil Hasan dididik dengan cara Islam, Ayahnya Raden 

Wiradikarta menginginkan Hasan menjadi anak yang baik,sopan,berilmu dan 

berakhlak sholeh. Oleh karena itu,walaupun Hasan masih kecil tapi,dia sudah 

menunjukkan pribadi Islam yang taat. Hasan selalu patuh kepada semua peraturan 

kedua orang tuanya. Suatu ketika, Hasan bertemu sahabat lamanya bernama Rusli. 

 Dalam waktu yang bersamaan, Rusli mengenalkan seorang perempuan 

bernama Kartini yang bersamanya pada waktu itu kepada Hasan. Kehadiran 

Kartini mengubah seluruh hidup Hasan, ia berusaha menyesuaikan diri dengan 

pergaulan Kartini dan paham yang diyakininya.  Hasan mengalami berbagai 

konflik yang menyebabkan pertentangan hebat didalam batinnya. Masalah 

meruncing ketika muncul Anwar, seorang seniman dan sekaligus teman 



Rusli, Anwar dikenalkan Rusli kepada Hasan dan Kartini ketika mereka berada 

disebuah Restoran.  

Sejak saat itu Hasan telah mengetahui bahwa Anwar menaruh hati kepada 

Kartini. Mengetahui keadaan seperti itu, akhirnya Hasan menikahi Kartini yang 

sudah menjadi cita-citanya dari sejak ia mengenalnya. Awalnya Hasan ingin 

menuntun istrinya itu menjadi seorang muslimah dengan satu keyakinan dalam 

rumah tangga yang baru saja ia masuki. Kebahagiaan Hasan dengan Kartini tidak 

berlangsung lama.  

Menurut Hasan Anwar-lah penyebab putusnya hubungan dengan sang 

ayah. orang tua Hasan yang memang dari semula tidak pernah menyetujui 

pernikahan mereka karena Kartini seorang Atheis. Anwar pula yang kerap 

menggelitiki kecemburuannya. Oleh karena itu ia selalu mencuriagai Anwar 

Rumah tangga yang semula diselimuti kabahagiaan harus berakhir dengan 

perceraian, Hasan pun menceraikan Kartini karena dia beranggapan bahwa Kartini 

telah berselingkuh dengan Anwar, dia selalu pergi dengan Anwar ketika 

meninggalkan rumah. 

 Begitulah pemikiran Hasan yang pada saat itu keadaannya yang sedang 

sakit TBC, dia sangat sedih dan menyesal karena dia sudah melukai hati kedua 

orang tuannya dengan menjadi Atheis. Hasan sangat menyesal dengan apa yang 

telah dipilih dalam hidupnya, dengan penyakit TBC yang dideritanya. 

Hidupnya berakhir pada peluru yang ditujukkan kepadanya ketika dia 

berjalan sempoyongan di jalan oleh tentara Jepang yang pada waktu itu sedang 

mambabi buta di jalanan sekitar perumahannya. Hasan pun tersungkur 

bermandikan darah dengan melepas kata “ALLAHU AKBAR “ tak bergerak lagi. 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


