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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan mengungkapkan penyimpangan kepribadian 

tokoh utama dalam novel Penjara Pikiran Dibs. Sumber data penelitian ini adalah 

novel Penjra Pikiran Dibs karya Virginia M. Axline yang diterbitkan pada tahun 

2010. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan dan catat. 

Penelitian ini menggunakan teori kepribadian psikoanalisis Sigmun Freud. 

Metode/pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

psikoanalisis. Penelitian ini menghasilkan hal-hal berikut. Berdasarkan analisis 

psikologis dapat diungkapkan, pertama, tidak adanya keseimbangan antara id, 

ego, dan superego dalam diri Dibs. Kedua, adanya faktor internal dan faktor 

internal yang melatarbelakangi terjadinya penyimpangan kepribadian dalam diri 

Dibs yakni: (1) lingkungan keluarga; dan (2) lingkungan sekolah. Ketiga, 

kepribadian tokoh utama adalah Dibs cenderung mementingkan prinsip 

kenikmatan daripada aspek sosiologis yang berkembang di masyarakat, sehingga 

terjadi ketegangan di dalam diri atau pribadi Dibs atau dengan kata lain  ego Dibs  

lebih  mengedepankan agar dapat terlaksananya setiap keinginan id tanpa 

mempertibangkan superego, sehingga superego terabaikan. 

 

Kata-kata kunci: novel, tokoh utama, id, ego, superego, penyimpangan kepribadian. 
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ABSTRACT 

 

This particular research was aimed at finding out the psychological deviation of 

the main character in the novel entitled “Mind Prison of Dibs”. Data source of the 

research was the novel entitled “Mind Prison of Dibs”written by Virginia M 

Axelinethat published in 2010. The data collection was completely done by 

literature review and note taking techniques. The research in nature applied the 

psychoanalysis of Sigmund Freud. The method or approach applied was 

psychoanalysis approach. The research reveals the followings: Firstly, there was a 

lack of personality balance among id, ego and superego on Dibs‟ psyche. 

Secondly, there were either internal or external factors that promote the deviation 

of Dibs personality, namely: (1) family surroundings and (2) school environment. 

The third, personality or the main character, Dibs more preferred joyfulness 

aspects rather than the sociological aspect that were actually appeared on the 

society. Such condition caused tension on Dibs personality. It also means, Dibs‟ 

ego tend to prioritize the implementation of his id desire without any 

consideration on his superego. Therefore, his superego was neglected.  

 

Keywords: Novel, Main character, the id, ego, superego, personality deviation 
 
 
 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap manusia merupakan individu yang berbeda dengan individu 

lainnya. Ia mempunyai watak, temperamen, pengalaman, pandangan dan perasaan 

sendiri yang berbeda dengan lainnya. Namun demikian, manusia hidup tidak lepas 

dari manusia lain. Pertemuan antarmanusia tidak jarang menimbulkan konflik, 

baik konflik antara individu, kelompok maupun anggota kelompok, serta antara 

anggota kelompok yang satu dan anggota kelompok lain. Di samping itu, manusia 

hidup dengan berbagai macam aktivitas tingkah laku dalam berinteraksi dengan 

alam dan lingkungannya. Aktivitas dan tingkah laku tersebut sering  menimbulkan 

berbagai  permasalahan  hidup, di mana  permasalahan hidup itu tidak selalu 

stabil, akan tetapi terdapat juga bentuk penyimpangan tingkah laku atau 

penyimpangan kepribadian. 

Karya sastra tidak sekedar lahir dari dunia yang kosong melainkan karya 

sastra lahir dari proses penyerapan realita pengalaman manusia (Siswantoro, 

2004: 23). Seorang pengarang atau penulis dalam menuangkan pemikirannya ke 

dalam karya sastra dengan berbagai macam cerita, sehingga membuat para 

pembaca merasa tertarik bahkan merasa terhanyut seolah-olah ada di dalam cerita 

tersebut. Banyak pengarang yang terkenal oleh karya-karyanya yang menyentuh 

hati bahkan karyanya ada yang difilmkan sehingga membuat karyanya semakin 

disukai oleh masyarakat. Sebagian besar karya sastra lahir dari adaptasi kehidupan 

masyarakat, bahkan bisa dikatakan karya sastra sebagai sejarah perjalanan 
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kehidupan manusia yang hakiki. Max Milner dalam buku Freud dan Interpretasi 

Sastra yang diterjemahkan oleh Apsanti dkk, dalam sastra kita mengetahui apa 

yang tidak kita ketahui tentang diri kita sendiri. Sastra menyajikan kebenaran 

yang tidak diakui dan disitulah letak kekuatan sastra (Milner/Apsanti,1992:20). 

Tokoh-tokoh dalam karya sastra juga diadaptasi dari perjalanan kehidupan 

manusia yang sarat konflik bahkan masalah kejiwaan. Terkadang pengarang 

secara tidak sadar maupu sadar dapat memasukkan teori psikologi yang dianutnya 

ke  dalam  karyasastranya.  Itulah  sebabnya mengapa  penggunaan ilmu psikologi   

dapat    memberikan   pengertian   yang   lebih   baik   mengenai  sebab-sebab  

seorang    tokoh   dapat  berfikir  dan  bertindak   seperti  yang   mereka   lakukan. 

Penjara Pikiran Dibs adalah novel  karya Virginia M Axline, penulis yang 

memulai kariernya sebagai seorang penulis produktif. Virgina M. Axline adalah 

penulis Play Therapy dan sangat disegani dalam teknik terapi bermain untuk 

menangani anak-anak yang terganggu secara emosional. Dia belajar di Ohio State 

University dan Columbia University sehingga menapat gelar Doktor. Virgina M. 

Axline mengajar selama enam tahun di sekolah Medis dan Sekolah Pendidikan di 

New York University dan selama tujuh tahun dia mengajar di Columbia 

University. Thecahers Collegedan sebelum itu, menghabiskan tiga tahun sebagai 

peneliti dan anggota dosendi University of Chicago. Virgina M. Axline 

melakukan praktik swasta di Columbus, Ohio. Di sana, dia terus 

mengomunikasikan ajaran profesi serta keterampilannya  lewat  kuliah, konsultasi, 

dan  menulis.  Dia   juga  merupakan  seorang  dosen  di   Ohio  State   University. 
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Novel ini diterbitkan pada tahun 2010 oleh Penerbit Qanita. Novel ini 

merupakan sebuah kisah nyata yang menceritakan tentang kisah munculnya 

kekuatan dan kepribadian sehat. Yang sebelumnya hadir dalam diri seorang anak 

yang mentalnya sangat terganggu pada sebuah tempat terapi bermain anak dengan 

gangguan perkembangan mental. Kisah seorang anak yang bernama Dibs yang 

memiliki penyimpangan perilaku yang berbeda dengan anak-anak seusianya. Dibs 

telah bersekolah selama dua tahun sebelumnya. Awalnya dia tidak ingin berbicara 

sama sekali. Terkadang, dia hanya duduk diam dan bergeming sepanjang pagi, 

atau merangkak mengitari ruang kelasnya dan terlupakan oleh anak-anak lain 

bahkan gurunya. Pada saat lain, emosinya bisa saja meledak tiba-tiba. Para guru, 

psikolog sekolah, dan dokter anak benar-benar pusing dengan tingkahnya. Tidak 

ada yang  tahu  mengapa  ia  seperti  itu. Dibs memiliki tingkah laku sangat tidak 

lazim. Suatu saat, dia terlihat seperti  anak  terbelakang mental, namun pada saat  

lain, dia dengan cepat dan tenang mengerjakan sesuatu yang mengindikasikan 

bahwa dia anak yang sangat cerdas (Axline: 2010). 

Tingkah laku Dibs tidak terlepas dari kondisi rumah di mana orang tua 

Dibs tidak menginginkan kehadirannya. Atmosfer di rumah orang tua Dibs begitu 

dingin dantanpa cahaya cinta kasih. Menurut Golon Alport (dalam E. Koeswara, 

1991:11) keperibadian adalah sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang 

membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang 

bersangkutan.  

Untuk mengetahui latar belakang tindakan tokoh tersebut, diperlukan 

kajian psikologi, dalam kaitannya dengan ilmu kesusastraan. Sebagaimana yang 
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diketahui, penyimpangan kepribadian merupakan pembawaan pikiran, perasaan 

dan tingkah laku manusia yang timbul akibat adanya pertentangan dalam diri 

seseorang. Menurut Endraswara dalam buku Metode Penelitian Psikologi Sastra, 

sastra tidak mampu melepaskan diri dari aspek psikis. Jiwa pula yang berkecamuk 

dalam sastra. Memasuki sastra akan terkait dengan psikologi karya itu. Inilah awal 

kehadiran psikologi sastra dalam penelitian sastra. (Endraswara,2008:86). Teori 

psikologi sastra merupakan pendekatan yang tepat untuk mengungkap kepribadian 

tokoh dalam novel Penjara Pikiran Dibs, khususnya penyimpangan kepribadian 

yang dialami oleh tokoh Dibs. Beberapa permasalahan kepribadian yang dialami 

Dibs sangat menarik jika dikaji dengan menggunakan teori tersebut. Berdasarkan 

uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti penyimpangan kepribadian 

Dibs dengan mengambil judul Penyimpangan Kepribadian Tokoh Utama dalam 

Novel Penjara Pikiran Dibs Karya Virginia M. Axline: Kajian Psikologi Sastra 

Sigmun Frued. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana gambaran penyimpangan kepribadian tokoh utama dalam novel 

Penjara pikiran Dibs karya Virginia M. Axline? 

2. Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi penyimpangan kepribadian yang 

dilakukan tokoh utama dalam novel Penjara Pikiran Dibs karya Virginia M. 

Axline? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah 

sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan bentuk penyimpangan kepribadian tokoh utama dalam novel 

Penjara Pikiran Dibs. 

2. Mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi penyimpangan kepribadian 

tokoh utama dalam novel Penjara Pikiran Dibs. 11111 

111111111111111111 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini ialah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

a. Menambah  wawasan dan  memperkaya   ilmu   pengetahuan   mengenai 

studi  sastra  Indonesia,  khususnya  dengan  pendekatan   Psikologi   Sastra. 

b. Menambah referensi bagi peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih 

memahami isi cerita dalam novel Penjara Pikiran Dibs terutama kondisi kejiwaan 

para tokoh dan konflik yang dihadapi dengan pemanfaatan lintas disiplin ilmu 

yaitu psikologi dan sastra. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian relevan memuat uraian tentang jenis penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang 

dilakukan. Uraian terhadap penelitian yang relevan masing-masing terkait dengan 

kelemahan dan kelebihan penelitian tersebut sehingga tampak penelitiannya 

belum pernah dilakukan (Rusdiawan, 2011: 2021). Suatu penelitian maupun 

hasil penelitian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya, baik berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan 

permasalahan yang sedang dibahas oleh seorang peneliti. Beberapa penelitian 

terdahulu sebagai berikut. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Yuliani (2007) dengan judul 

penelitian Perwatakan Tokoh Kasmita dalam Novel Donyane Wong Culika karya 

Suprato Brata (Sebuah Kajian Psikolgi Sastra). Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa tokoh Kasmita dalam novel Donyane Wong Culika Karya  Suprato Brata  

mengalami perubahan karakter yang disebabkan oleh berbagai kecemasan yang 

terpendam dalam dirinya serta tekanan dan siksaan yang diterimanya dari aparat 

pemerintah. Ketika menjadi pastor, tokoh Kasmita merupakan orang yang baik, 

jujur, penolong, dan sopan. Keadaan ini menurut Yuyun Yuliani menunjukan 

adanya dominasi dari super ego. Sejak keluar dari kepastoran, kondisi psikologi 

tokoh Kasmita berubah. Ia menjadi orang yang tidak yakin pada Tuhan dan 

menentang pemerintah yang sewenang-wenang. Meski demikian ia tetap orang 
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yang   penolong   tapi  dengan  cara  berbeda.  Keadaan  ini  disebabkan  oleh 

dominasi ego yang realities. Selanjutnya hasil penelitian ini menyatakan 

perubahan   pemikiran   dan   ide   dalam   diri   Kasmita   menunjukkan 

perubahan   ke   arah   perkembangan   kepribadian   yang   normal   karena   pada   

akhir   cerita    ia   dapat   bersikap   rasional   optimis   dalam   mencapai    tujuan. 

 Penelitian tersebut menggunakan teori kepribadian Sigmund Freud. Pada 

penelitian ini konflik psikis yang dialami oleh tokoh Kasmita sudah sesuai jika 

dianalisis menggunakan teori psikologi Sigmund Freud, karena dalam 

penelitiannya Yuyun Yuliani menjelaskan konflik psikis yang terjadi sehingga 

mempengaruhi perubahan karakter tokoh Kasmita. Namun pada teknik analisis 

data, Yuyun Yuliani menggunakan pendekatan psikologi dan pendekatan 

psikologi behavioral, peneliti menggunakan pendekatan psikologi untuk 

mengetahui perubahan ideologi, sikap, tingkah laku, pemikiran dan gagasan tokoh 

Kasmita tetapi pada pendekatan psikologi behavioral hanya sebagai pendukung 

untuk mengetahui adanya pengaruh lingkungan sosial terhadap perubahan dan 

perkembangan psikologi tokoh Kasmita sebab dalam pembahasan tidak begitu 

dipaparkan secara menyeluruh. 

 Selajutnya penelitian menggunakan teori psikoanalisis membahas 

klasifikasi emosi yaitu penelitian yang senada dengan Yuyun Yuliani dilakukan 

oleh Ivan Gian (2014) dengan judul Klasifikasi Emosi Tokoh Utama Dalam Novel 

Bukan Pinang Dibelah Dua karya Ratna Indraswari Ibrahim Kajian Psikoanalisis 

Sigmund Freud. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kisah tokoh Yana dan Yani 

yang terlahir sebagai anak kembar. Baik Yana maupun Yani tidak setuju dengan 
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anggapan orang tuanya maupun masyarakat bahwa anak kembar harus memiliki 

kepribadian yang sama. Yana dan Yani menginginkan orang tuanya menganggap 

mereka seperti kakak beradik yang mempunyaikepribadian berbeda dan bisa 

dibedakan. Tapi keinginan itu tidak terucapkan oleh Yana. Maka Yana mencoba 

mencari jati dirinya diluar rumah, menerima tawaran kerja sebagai guru TIK  di 

rumah saudara ibunya, Nuke Sri Wahyuni atau yang ia akrab panggil Tante Nuke. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi,  kepustakaan,  observasi  dan  metode  catat.  Metode  analisis  data 

yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Ivan menyebutkan dalam 

penelitiannya  bahwa  pada  metode  analisis  data  menggunakan  analisis 

deskriptif,  namun  tidak  dijelaskan  apa  maksud  dari  analisis  deskriptif 

tersebut. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan data baik 

metode  maupun  teknik  pengumpulan  data,  dan  teknik  penganalisisan  data 

serta  digunakan  untuk  menganalisis tokoh  Dibs yang mengalami penyimpangan 

kepribadian   dalam   novel  Penjara   Pikiran   Dibs  karya  Virginia  M.  Axline. 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yeddi (2014), dengan judul 

penelitian Analisis Kepribadian Tokoh Saodah dalam cerpen  Perempuan Sinting 

Di Dapur karya Ugoran Prasad dan Hubungannya dengan Pembelajaran Sastra di 

SMP. Dalam penelitian Yeddi tidak menjelaskan alasan dan kelebihan dari novel 

yang dijadikan sebagi objek penelitian, ia hanya menguraikan pengertian karya 

sastra dan pengertian novel dari beberapa ahli. Berdasarkan teori psikologi 

Sigmund Freud hasil penelitiannya menunjukan bahwa tokoh Saodah memiliki 

keinginan yang harus dipenuhi, di mana insting mati (mortido) dari id lebih 
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berperan memberikan dorongan yang kuat untuk dapat terealisasikan. Bagi tokoh 

Saodah dorongan untuk melakukan balas dendam terhadap orang yang telah 

menyakitinya, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa dorongan dari insting 

hidup (libido) tetap ada berupa keinginan untuk merasakan kenyamanan. 

Kemudian ego merealisasikan keinginan dari id untuk tidak bertemu dengan orang 

yang telah menyakitinya dan superego menunjukan tokoh Saodah memberikan 

batasan dari ego dalam merealisasikan  dorongan dari id. Hal ini terlihat jelas dari 

struktur  sebelumnya  pada  id  dan  egodi  atas.  Metode  pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan studi pustakadan dokumentasi dan 

metodeanalisis   data  yang   digunakan   adalah   penelitian   kualitatif  deskriptif. 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya ternyata belum ada yang 

membicarakan tentang novel Penjara Pikiran Dibs yang berkaitan dengan 

penyimpangan kepribadian.Teori psikologi Sigmund Freud, tokoh Dibs 

mengalami penyimpangan perilaku yang perlu mendapat penanganan intensif 

dimana Dibs adalah peribadi yang tidak lazim. Dibs akan mengejang dan 

menangis setiap kali digendong. Begitulah keluhan Ibu Dibs ketika berkonsultasi 

dengan seorang ahli terapi. Dibs menunjukkan perilaku seperti anak 

keterbelakangan mental. Pada saat lain dia dengan cepat dan tenang mengerjakan 

sesuatu yang mengidikasikan bahwa dia anak yang sangat cerdas. Tingkah laku 

ini ternyata juga tidak lepas dari kondisi rumahdimana orang tua Dibstidak 

menginginkannya sekaligus luput mengenai potensi kecerdasan Dibs yang diatas 

rata-rata. Perilaku Dibs dalam novel Penjara Pikiran Dibs karya Virginia M. 

Axline menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul 
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Penyimpangan Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel Penjara Pikiran Dibs  

karya Virginia M. Axline: Kajian Psikolgi Sastra Sigmun Freud merupakan 

penelitian yang penting untuk dilakukandan diharapkan sebagai penyempurna 

penelitian-penelitian sebelumnya terutama pada teori-teori yang digunakan oleh 

peneliti sebelumnya dan pengaplikasiannya. Penelitian-penelitian di atas juga 

sebagai landasan dalam penelitian ini untuk menganalisis tokoh utama dalam 

novel Penjara Pikiran Dibs karya Virginia M. Axline  berdasarkan kajian 

psikoanalisis Sigmund Freud. 

2.2 Definisi Istilah 

Beberapa definisi istilah berfungsi untuk menjelaskan istilah-istilah yang 

ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai referensi untuk mempermudah penulis 

dalam melakukan penelitiannya. Adapun beberapa istilah yang berkaitan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

2.2.1 Sastra 

Sastra merupakan cerminan masyarakat. Keberadaan sastra tidak dapat 

dilepaskan dari keberadaan masyarakat yang menyatakan sosial disekelilingnya, 

sebab sebagaimana Teuw (1989: 11) mengungkapkan bahwa pengarang dalam 

menciptakan karya sastra tidak berangkat dari “kekosongan budaya”, tapi 

dipahami oleh realita kehidupan yang kompleks, yang ada disekitarnya. Karya 

sastra lahir dari realitas dan imajinasi pengarangnya. Dengan imajinasi pengarang 

berusaha membeberkan sederet pengalaman kehidupannya ke dalam sebuah teks 

sastra. Karya sastra dapat menjadi manifestasi, potret manusia tumbuh dan 



xxiii 

 

berkembang dari suatu zaman ke zaman yang lain. Oleh karena itu, karya sastra 

dapat menjadi sebuah dokumen kemanusiaan yang berdampingan dengan sejarah 

kemanusiaan itu sendiri, dan dapat bermanfaat bagi masyarkat sesudahnya, 

sehingga kehadiran sastra dapat dianggap sebagai penyaksi kehidupan yang 

mampu memperluas, memperdalam, dan mempertajam kewaspadaan kita terhadap 

wacana kehidupan. 

Sastra merupakan tulisan yang indah (Fananie, 2002: 4). Jenis sastra dari 

zaman ke zaman selalu mengalami perubahan. Hal tersebut didasarkan pada 

kenyataan bahwa sistem sastra yang ada bukanlah merupakan suatu sistem yang 

baku. Tetapi merupakan suatu sistem yang selalu berubah sesuai dengan 

perkembangan zaman dan budaya (Fananie, 2002 : 7). Karya sastra yang semakin  

berkembang,  perlu  dilakukan  kajian,  baik  kajian  terhadap  teks  sastra  

maupun  kajian  yang  lainnya  seperti  kajian  psikologi,  sastra  bandingan,  

kajian  pragmatik,  kajian  semiotik,  dan  lain  sebagainya.  Dalam  hal  ini,  yang 

akan  digunakan  dalam  mengkaji  sebuah  karya  sastra  adalah  kajian  psikologi. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sastra 

merupakan wujud gagasan seseorang melalui pandangan terhadap lingkungan 

sosial yang berada disekelilingnya dengan menggunakan bahasa yang indah. 

Penelitian ini, sastra hadir sebagai hasil perenungan pengarang terhadap fenomena 

yang ada. Sastra sebagai karya fiksi memiliki pemahaman yang lebih mendalam, 

bukan hanya sekedar cerita khayal atau angan dari pengarang saja, melainkan 

wujud kreativitas pengarang dalam menggali dan mengelolah gagasan yang ada 

dalam pikiran dan pengalamannya. 
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2.2.2 Psikologi Sastra 

Psikologi sastra adalah sebuah interdisiplin antara psikologi dan sastra 

(Endaswara, 2008: 16). Mempelajari psikologi sastra sebenarnya sama halnya 

dengan mempelajari manusia dari sisi dalam. Mungkin aspek „dalam‟ ini acap kali 

bersifat subjektif, yang membuat para pemerhati sastra menganggapnya berat. 

Sesungguhnya  belajar psikologi sastra sangat indah, karena kita dapat memahami 

sisi kedalaman jiwa manusia, jelas sangat luas dan sangat dalam (Endaswara, 

2008: 14). Daya tarik psikologi sastra ialah pada masalah manusia yang 

melukiskan  potret jiwa. Tidak hanya jiwa sendiri yang muncul dalam sastra, 

tetapi juga bisa mewakili jiwa orang lain. Setiap pengarang sering menambahkan 

pengalaman sendiri dalam karyanya dan pengalaman pengarang itu sering pula 

dialami oleh orang lain. 

Selain itu, langkah pemahaman teori psikologi sastra dapat melalui tiga 

cara. Pertama, melalui pemahaman teori-teori psikologi kemudian dilakukan 

analisis terhadap suatu karya sastra. Kedua, dengan terlebih dahulu menentukan 

sebuah   karya  sastra  sebagai  objek  penelitian,  kemudian  ditentukan  teori-

teori  psikologi  yang  dianggap  relevan  untuk  digunakan.  Ketiga,  secara 

simultan    menemukan   teori   dan   objek   penelitian   (Endaswara,   2008:  89). 

2.2.3 Novel 

Novel berasal dari bahasa Latin yaitu novellus dibentuk dari kata novus 

yang berarti baru. Dikatakan baru karena bentuk novel adalah bentuk karya sastra 

yang datang dari bentuk karya sastra lainnya seperti puisi dan  drama. Novel 

dalam bahasa Italia yaitu  novella  yang artinya cerita pendek dalam bentuk prosa. 
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Sujiman (1998: 53) mengatakan bahwa novel adalah prosa rekaan yang 

menyuguhkan tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa serta latar secara 

berurut. Novel sebagai karya imajinatif mengungkapkan aspek-aspek 

kemanusiaan yang mendalam dan menyajikan secara halus. Novel tidak hanya 

sebagai alat hiburan, tetapi juga sebagai bentuk seni yang mempelajari dan 

meneliti  segi-segi  kehidupan  dan  nilai-nilai  baik  buruk  (moral)  dalam 

kehidupan  ini  dan  mengarahkan  pada  pembaca tentang budi pekerti yang luhur. 

Uraian di atas dapat diketahui bahwa novel adalah jenis karya sastra yang 

menceritakan tentang kisah hidup tokoh-tokohnya secara kompleks baik dari segi 

instrinsik maupun ekstrinsik sebagai pendukung keutuhannya. Cerita dalam 

sebuah novel juga harus menarik sehingga  pembaca tertarik untuk  membacanya. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa novel adalah sebuah cerita 

fiksi yang berusaha menggambarkan atau melukiskan kehidupan tokoh-tokohnya 

dengan menggunakan alur cerita serta latar yang sudah ditentukan oleh 

penulisnya. Di dalam penelitian ini, cerita fiktif tidak hanya sebagai cerita 

khayalan semata, tetapi sebuah imajinasi yang dihasilkan oleh pengarang adalah 

realitas  atau  fenomena  yang  dilihat  dan  dirasakan  dari  lingkungan sekitarnya. 

2.2.4 Tokoh dan Penokohan 

a. Tokoh 

Dalam menelusuri dan mengikuti perkembangan sebuah karya sastra 

(cerita novel, cerpen, dan lain-lain), perlu dikenal dan diketahui tokoh dan 

penokohan yang terdapat di dalam cerita yang dibaca. Kata penokohan berasal 

dari kata tokoh yang berarti pelaku, karena yang dilukiskan dalam cerita adalah 
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pelaku cerita atau watak-watak tokohnya sehingga penokohan disebut juga 

perwatakan. Kata tokoh dalam KBBI (1989:954) berarti pemegang peran (peran 

utama) dalam roman utama atau drama. Tokoh cerita (character) menurut Abram 

(dalam Nurgiyantoro, 1995: 165) adalah orang-orang yang ditampilkan dalam 

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

normal dan kecendrungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan 

apa yang dilakukan dalam tindakan. 

Tokoh Dibs dalam novel Penjara Pikiran Dibs karya Virgnia M. Axline 

mengalami penyimpangan perilaku  yang tidak lazim. Dibs menunjukkan perilaku 

seperti anak terbelakang mental. Pada saat lain dia dengan cepat dan tenang 

mengerjakan sesuatu yang mengidikasikan bahwa dia anak yang sangat cerdas. 

Tingkah laku ini ternyata juga tidak lepas dari kondisi rumah Dibs dimana orang 

tua Dibs tidak menginginkannya sekaligus luput  mengenai potensi  kecerdasan 

Dibs yang di atas rata-rata. Dibs adalah peribadi yang unik.  

b. Penokohan 

Jones (dalam Nurgiyantoro, 199:165) berpendapat bahwa penokohan 

adalah pelukisan atau gambaran yang jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. 

Stanton  (dalam  Nurgiyantoro,  1995: 165)  menggunakan  istilah  “karakter” 

sendiri dalam berbagai literatur bahasa inggris mengarah pada dua penegrtian 

yang  berbeda,  yaitu  sebagai  tokoh-tokoh  cerita  yang  ditampilkan,  dan  sebagi 

sikap ketertarikan, keinginan, emosi, dan prinsip moral yang dimiliki tokoh. 

Penokohan adalah penempatan watak-watak tokoh tertentu dalam sebuah cerita 

sehingga  penokohan  disebut  juga  perwatakan,  istilah  penokohan  lebih  luas 
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penegrtiannya  dari  pada  „tokoh‟  sebab  ia  sekaligus  mencakup  masalah  siapa 

tokoh cerita, bagaimana perwatakan dan bagaimana penempataan dan 

pelukisannya dalam sebuah cerita. 

 

2.3 Landasan Teori 

 

Teori adalah seperangkat konsep, batasan dan proposisi yang dapat 

menyajikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dalam penelitian 

dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, yang bertujuan menjelaskan 

serta memprediksikan fenomena tersebut (Kerlinger, 1990 dalam Djuroto, dkk. 

2002 : 59). Batasan proposisi tersebut setidaknya mengandung tiga hal : (1) Teori 

adalah seperangkat proposisi terdiri dari konstruk-konstruk yang terdefinisi dan 

terhubung. (2) Teori menyusun hubungan antar variabel membentuk suatu 

pandangan yang sistematis tentang fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh 

variabel. (3) Teori menjelaskan fenomena dengan jalan menunjuk secara rinci 

variabel tetentu yang saling terkait. 

Dalam setiap penelitian, dibutuhkan landasan teoritis yang kuat sebagai 

pijakan dalam melakukan analisis. Adapun landasan teori dalam penelitian ini 

yang adalah sebagai berikut. 

2.3.1 Teori Kepribadian Psikoanalisis Sigmund Freud 

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

pertama yang menyelidiki aspek ketidaksadaran dalam jiwa manusia. Freud 

mengibaratkan kesadaran manusia sebagai gunung es, sedikit yang terlihat di 

permukaan  adalah  menunjukkan  kesadaran,  sedangkan  bagian  tidak   terlihat 

yang lebih besar menunjukkan aspek ketidaksadaran. Dalam daerah 
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ketidaksadaran yang sangat luas ini ditemukan dorongan-dorongan, nafsu-nafsu, 

ide-ide, dan perasaan-perasan yang ditekan, suatu dunia dalam yang besar dan 

berisi 14 kekuatan vital yang melaksanakan kontrol penting atas pikiran-pikiran 

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

Psikoanalisis sebagai suatu pendekatan dapat pula digunakan dalam 

kaitannya dengan sebuah karya sastra. Utamanya dalam usaha memasuki karakter 

tokoh-tokoh yang terdapat di dalam suatu karya sastra, psikoanalisis menyentuh 

unsur dasar dari alam pikir manusia. Pendekatan ini berusaha memahami karya 

sastra sebagai sebuah kreasi yang tidak dapat dilepaskan dari aspek psikologis. 

Teori psikoanalisis menjadi teori yang paling komprehensif di antara teori 

kepribadian lainnya. 

Penekanan Freud pada aspek ketidaksadaran yang letaknya lebih dalam 

dari  pada  aspek  kesadaran  tersebut,  membuat  aliran  psikologi  yang  disusun 

atas dasar penyelidikannya itu disebut „psikologi dalam‟ (Sujanto, 1980:62). 

Ajaran-ajaran Freud di atas, dalam dunia psikologi lazim disebut sebagai 

psikoanalisa,   yang  menekankan  penyelidikannya  pada  proses  kejiwaan  dalam 

ketidaksadaran  manusia.  Dalam  ketidaksadaran  inilah  menurut  Freud 

berkembang   insting   hidup   yang    paling    berperan   dalam   diri   manusia 

yaitu  insting  seks,  dan  selama  tahun-tahun  pertama  perkembangan  

psikoanalisa,   segala   sesuatu    yang   dilakukan   manusia  dianggap  berasal  

dari  dorongan  ini.   Seks   dan   insting-insting   hidup    yang   lain,   mempunyai  

bentuk     energi     yang    menopangnya    yaitu    libido    (Gardner,   1993:   73). 
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Menurut Sujanto, kata kepribadian berasal dari kata personality (Inggris) 

yang berasal dari kata persona (Latin). Persona berarti kedok atau topeng sebagai 

tutup muka yang sering dipakai oleh pemain-pemain panggung dengan maksud 

untuk menggambarkan perilaku, watak atau pribadi seseorang. Hal itu dilakukan 

karena terdapat ciri-ciri yang khas dan hanya dimiliki oleh seseorang tersebut, 

baik  dalam  arti  kepribadian  baik  ataupun  kurang  baik  (Sujanto, 2008: 10). 

Menurut Jung, sepanjang hidupnya manusia selalu memakai topeng untuk 

menutupi   kehidupan   batiniahnya.  Manusia   hampir   tidak   pernah   berlaku  

wajar  sesuai  dengan  hakikat  dirinya  sendiri.  Untuk  yang  terakhir  ini  

manusia  harus  berlatih  dengan  tekun  dan  bersungguh-sungguh  dalam  waktu 

yang  lama  sekali.  Sebab  selama  dia  hanya  berlaku  dengan  kedok  itu,  dia 

tidak  akan  menjumpai  kepuasan  dalam  hidupnya  (melalui  Sujanto, 2008: 11). 

Sigmund Freud adalah tokoh pertama yang menyelidiki kehidupan jiwa 

manusia berdasarkan pada hakikat ketidaksadaran. Menurutnya letak ketidak 

sadaran manusia jauh lebih dalam daripada kesadarannya. Pemikiran Freud dalam 

teori psikologi kepribadiannya mencoba memotret manusia baik dari fisik maupun 

psikisnya.  Freud  membagi  kepribadian  manusia  menjadi  tiga  unsur  kejiwaan. 

1. Id (Das Es) 

Id adalah aspek kepribadian yang “gelap” dalam bawah sadar manusia 

yang berisi insting dan nafsu-nafsu tidak mengenal nilai dan merupakan “energi 

buta”.Id merupakan wadah dari jiwa manusia yang berisi dorongan primitif. 

Dorongan primitif adalah dorongan yang ada pada diri manusia yang 

menghendaki untuk segera dipenuhi atau dilaksanakan keinginan atau 
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kebutuhannya. Apabila dorongan tersebut terpenuhi dengan segera maka akan 

menimbulkan rasa senang, puas serta gembira.  Sebaliknya  apabila tidak dipenuhi 

atau   dilaksanakan   dengan   segera   maka  akan  terjadi   hal   yang  sebaliknya. 

Pedoman dalam berfungsinya id adalah menghindari diri dari 

“ketidakenakan” dan “mengejar keenakan”. Pedoman ini disebut oleh Freud 

sebagai prinsip kenikmatan atau prinsip keenakan. Menurut Freud, untuk 

menghilangkan ketidakenakan dan mencapai kenikmatan itu id mempunyai dua 

cara (alat proses) sebagai berikut. 

(a) Refleksi dan reaksi-reaksi otomatis, misalnya bersin, berkedip, dan 

sebagainya. 

(b) Proses primer, misalnya orang lapar membayangkan makanan. 

Akan tetapi jelas bahwa cara “ada” yang demikian itu tidak memenuhi 

kebutuhan; orang yang lapar tidak akan menjadi kenyang dengan membayangkan 

makanan. Karena itu perlu (merupakan keharusan kodrati) adanya sistem lain 

yang  menghubungkan  pribadi  dengan  dunia  objek  (melalui Sujanto, 2008: 60).  

2. Ego(Das Ich) 

Ego adalah kepribadian implementatif, yaitu berupa kontak dengan dunia 

luar. Ego timbul karena kebutuhan-kebutuhan organisme yang memerlukan 

transaksi-transaksi  yang  sesuai  dengan  dunia  kenyataan  objektif.  Orang  yang 

lapar  harus  mencari,  menemukan, dan memakan makanan untuk menghilangkan 

rasa lapar. Hal itu berarti orang harus belajar membedakan antara makanan dan 

persepsi aktual terhadap makanan seperti yang ada di dunia aktual terhadap 

makanan  seperti  yang  ada  di  dunia  luar.  Setelah  melakukan  pembedaan 
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makanan  perlu  mengubah  gambaran  ke  dalam  persepsi  yang  terlaksana 

dengan  menghadirkan  makanan  di  lingkungan.  Dengan  kata  lain,  orang 

mencocokkan   gambaran   ingatan   tentang   makanan   dengan   penglihatan   

atau penciuman   terhadap   makanan    yang    dialaminya    dengan   pancaindera. 

Ego  berpegang pada “prinsip kenyataan” atau “prinsip realita” dan beraksi 

dengan proses sekunder. Tujuan prinsip itu ialah mencari objek yang tepat 

(serasi), untuk mereduksikan tegangan yang timbul dalam organisme. Proses 

sekunder itu adalah proses berfikir realistis. Dengan mempergunakan proses 

sekunder, ego merumuskan suatu rencana untuk pemuasan kebutuhan dan 

mengujinya (biasanya dengan suatu tindakan) untuk mengetahui rencana itu 

berhasil atau tidak. Misalnya orang lapar merencanakan dengan sesuatu 

tindakanuntuk  mengetahui  apakah  rencana  tersebut  berhasil  (cocok  dengan 

realita)   atau   tidak.  Menurut   Sujanto   perbuatan   ini   disebut   reality  testing. 

Sujanto menambahkan, ego dapat pula dipandang sebagai aspek eksekutif 

dari kepribadian. Karena ego mengontrol jalan-jalan yang ditempuh, memilih 

kebutuhan-kebutuhan  yang  dapat  dipenuhi,  cara-cara  memenuhinya,  serta 

memilih objek-objek yang dapat memenuhi kebutuhan demi kepentingan 

organisme. Sering kali ego harus mempersatukan pertentangan-pertentangan 

antara  ego  dan  superego  serta dunia luar. Ego adalah derivate dari id, dan 

timbul untuk kepentingan  id,  bukan  untuk  merintanginya   (Sujanto,  2008:  61). 

Freud menuturkan, ego berkembang dari id dan memastikan bahwa 

dorongan dari id dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. 

Fungsiego baik di pikiran sadar, prasadar, dan tidak sadar. Dalam bayak kasus, 
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impuls  id  itu  dapat  dipenuhi  melalui  proses  menunda  kepuasan–ego  pada 

akhirnya akan memungkinkan perilaku, tetapi hanya dalam tempat dan waktu 

yang tepat.  Ego  juga  pelepasan  ketegangan  yang  diciptakan  oleh  impuls  

yang tidak terpenuhi melalui proses sekunder, di mana egomencoba untuk 

menemukan objek di dunia nyata yang cocok dengan gambaran mental yang 

diciptakan oleh proses primer id’s. 

3. Superego (Das Uber Ich) 

Superego adalah sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai aturan yang 

bersifat evaluative (menyangkut baik dan buruk). Superego merupakan 

penyeimbang dari id. Semua keinginan-keinginan id sebelum menjadi kenyataan, 

dipertimbangkan   oleh   superego.   Apakah   keinginan   id   itu   bertentangan 

atau  tidak  dengan  nilai-nilai  moral  yang  ada  dalam  masyarakat.  Jadi 

superego    berisi   nilai-nilai   moral   yang    ditanamkan   pada   diri    seseorang. 

Superego diinternalisasikan dalam perkembangan anak sebagai respon 

terhadap hadiah dan hukuman yang diberikan oleh orang tua (dan pendidik-

pendidik yang lain). Hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku anak 

sesuai dengan kehendak orang tua. Menurut Sujanto, fungsi pokok superego 

adalah sebagai berikut. 

(a) Merintangi   Implus-implus   id,   terutama   implus-implus  seksual  dan 

agresif      yang     pernyataannya      sangat     ditentang    oleh      masyarakat. 

(b) Mendorong ego untuk lebih mengejar realistisdan kesempurnaan (Sujanto, 

2008:62). 

 



xxxiii 

 

Secara sederhana tiga unsur kejiwaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Das Es (the id), yaitu aspek biologis. 

2. Das Ich (the ego), yaitu aspek psikologis. 

3. Das  Uber  Ich  (the  superego),  yaitu  aspek  sosiologis  (Sujanto,  2008:  59). 

Apabila terdapat keseimbangan yang wajar dan stabil dari ketiga unsur (id, 

ego, dan superego), maka akan diperoleh struktur kepribadian yang wajar dan 

biasa. Namun, apabila terjadi ketidakseimbangan antara ketiga unsur tersebut, 

maka  akan  diperoleh  kepribadian  yang  tidak  wajar  dan  akan  muncul 

neurosis  yang  menghendaki   adanya   penyaluran   (Suryabrata, 1995: 124128). 

Superego adalah aspek sosiologi kepribadian, merupakan wakil dari nilai-

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

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

pula dianggap sebagai aspek moral kepribadian, fungsinya menentukan apakah 

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

moralitas  yang  berlaku  di  masyarakat.  Fungsi  pokok  superego  adalah 

merintangi  dorongan  id  terutama  dorongan  seksual  dan  agresif  yang 

ditentang oleh masyarakat, mendorong ego untuk lebih mengejar hal-hal yang 

moralistis dari pada realistis, dan megejar kesempurnaan. Jadi, superego 

cenderung untuk menentang id maupun ego dan membuat konsepsi yang ideal  

(Sumadi Suryabrata, 1983: 148149). 

Hubungan yang erat antara psikoanalisis khususnya teori-teori Freud 

dengan sastra juga ditunjukkan melalui penelitiannya yang bertumpu pada karya 

sastra. Teori Freud dimanfaatkan untuk mengungkapkan berbagai gejala 
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psikologis dibalik gejala bahasa. Oleh karena itu, keberhasilan penelitian 

tergantung dari kemampuan dalam mengungkapkan kekhasan bahasa yang 

digunakan oleh pengarang. Bagi Freud, asas psikologi adalah alam bawah sadar, 

yang didasari secara samar-samar oleh individu yang bersangkutan. 

Ketidaksadaran  merupakan  bagian  yang  paling  besar  dan  paling  aktif  dalam 

diri setiap orang. 

Demikianlah struktur kepribadian menurut Freud, yang terdiri dari tiga 

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

umum, id bisa dipandang sebagai komponen biologis kepribadian, ego sebagai 

komponen   psikologisnya   sedangkan   superego   adalah   komponen   sosialnya. 

2.3.2 Penyimpangan Kepribadian 

Perilaku menyimpang dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku yang 

diekspresikan oleh seseorang atau beberapa orang anggota masyarakat yang 

dilakukan  secara  sadar  atau  tidak  sadar  yang  mana  tingkah  lakunya  itu  lari 

dari  norma-norma  masyarakat  sehingga  perilaku  menyimpang  adalah 

perbuatan yang mengabaikan norma yang terjadi apabila kelompok atau individu 

tidak   mematuhi   patokan-patokan   dalam   masyarakat  (Fajar   Muryam,  2004). 

Selain dari hal itu, ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya 

penyimpangan dalam diri seseorang yakni: (1)  faktor internal (2) faktor eksternal. 

Dimana faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang 

meliputi intelegensi, kondisi fisik, kondisi psikis, kepriadian, usia, jenis kelamin, 

dan kedudukan seseorang dalam keluarga. Sedangkan faktor eksternal adalah 

factor  yang  muncul  dari  luar  diri  seseorang.  Faktor  ini  mempengaruhi 
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perilaku menyimpang seseorang. Misalnya, faktor ekonomi, faktor politik, faktor 

budaya,  kehidupan  keluarga, pendidikan di sekolah, pergaulan, dan media massa.  

Namun dalam sumber kepribadian yang abnormal, menurut Hansen JS Stevic RR  

dan Warner (dalam Sumadi Suryabrata, 1983: 148149) membagi atas dua yaitu. 

1. Ketidaksesuaian dan ketidakefektifan antara id, ego, dan super ego. 

Akibat dari ketidakefektifan antar ketiganya (id, ego, dan super ego) akan 

menimbulkan kecemasan pada diri individu, karena mungkin ada yang direpresi, 

dan yang direpresi itu setiap kali ingin muncul ke dalam kesadaran. Orang yang 

insomnia, selalu cemas dan phobia hal ini banyak disebabkan oleh unsur egonya 

tidak berjalan dengan baik. Begitu juga dengan tokoh Dibs dalam novel Penjara 

Pikiran Dibs yang mengalami penyimpangan perilaku akibat dari gangguan 

emosi, yang seyogianya mendapat penanganan intensif. Dibs mengalami 

penyimpangan  perilaku  diakibatkan  oleh  faktor  bawaan  ketika  lahir dan 

faktor lingkungan yang menekannya sehingga berpengaruh pada kepribadian 

Dibs.  

2. Proses belajar pada masa kanak-kanak yang tidak sesuai atau tidak benar. 

Proses belajar pada masa kanak-kanak atau tidak benar misalnya, anak 

terlalu banyak mendapatkan tekanan dengan nilai-nilai yang amat kaku, dapat 

memengaruhi perkembangan kepribadian, karena hal demikian dapat 

menimbulkan  konflik-konflik  dalam  diri  sendiri.  Dibs  sebagai  tokoh  utama 

dalam  novel  Penjara  Pikiran  Dibs  mendapat  tekanan  dari  lingkungan  rumah 

dan  lingkungan  sekolah  seolah-olah Dibs merasa tidak memiliki teman. 
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Berbagai  upaya  diakukan  oleh guru  Dibs  untuk  mencoba  membuat  Dibs  

memperoleh  teman  dan  dapat  belajar  dan  bermain  dengan  teman  seusianya.  

Pengaplikasian id, ego dan superego dalam menganalisis novel Penjara 

Pikiran Dibs karya Virginia M. Axline yaitu dengan mencari bentuk 

penyimpangan yang dilakukan oleh tokoh utama Dibs dalam novel Penjara 

Pikiran Dibs karya Virginia M. Axline lalu dianalisis penyimpangan perilaku 

tersebut menggunakan teori Sigmun Freud terhadap penyimpangan yang 

dilakukan oleh Dibs. 

Dibs sering kali berjongkok, merangkak ke bawah meja dan duduk di sana 

hampir tak terlihat. Ia berprilaku tidak seperti anak-anak pada umumnya yang 

datang kesekolah kemudian masuk ke dalam kelas dan duduk dengan tenang 

sambil mendengarkan apa yang disampaikan guru. Dibs yang pada awal 

dilahirkan merupakan anak yang normal. Seiring berjalannya waktu, Dibs tumbuh 

menjadi anak yang tidak suka bergaul. Acapkali Dibs bertingkah aneh. Ia 

mengamati beberapa benda yang ada di sekitarnya. Dibs memperhatikan benda 

tersebut seakan-akan ia telah mengetahui tentang benda tersebut. Dibs sudah 

bersekolah di sekolahnya tersebut hampir selama dua tahun. Para guru sudah 

berusaha  sebisanya  untuk  menjalin  hubungan  baik  dengannya,  untuk 

mendapatkan  tanggapan  darinya.  Tapi  semuanya  seperti   berlalu  begitu   saja. 

Dalam dunia nyata, Dibs tidak suka berbicara dan dia tidak pernah 

beranjak dari kursinya. Dia duduk diam di sana, tidak bergerak sepanjang pagi. 

Dia tidak pernah menatap langsung ke mata orang lain. Dia tidak pernah 

menjawab jika ada orang yang mengajaknya berbicara. Kadang-kadang seorang 
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guru duduk di dekatnya  dan membacakan sebuah cerita atau berbicara tentang 

sesuatu saat Dibs menempelkan wajahnya ke bawah, tanpa bergerak lagi. Tapi 

Dibs tidak pernah memberi kesan atau menunjukkan ketertarikan kepada sesuatu 

di luar dirinya. Dibs lebih sering  berbicara tentang banyak hal dengan seolah-olah 

dia memegang sesuatu di tangannya, memperagakan apa yang dia jelaskan. Suatu 

kali, judulnya adalah magnet dan prinsip gaya tarik menarik. Pada kesempatan 

lain, gurunya membawa batu yang menarik. Gurunya berbicara tentang apa yang 

dia pikir bisa membangkitkan minat Dibs. Namun Dibs sama sekali tidak 

memperhatikannya. Di sisi lain Dibs dengan posisi yang telungkup seakan-akan 

mendengarkan tanpa memperhatikan apa yang disampaikan gurunya. Dibs sering 

bertanya sendiri tentang apa yang dia pikirkan. Dibs tidak pernah berteriak atau 

menangis ketika ingin sekolah. Ditinggalkan di dekat pintu, Dibs akan berdiri di 

situ saja, terisak, menunggu sampai seseorang datang dan membimbingnnya 

masuk ke dalam kelas. Dibs seolah membangun sekat dengan semua orang 

disekitarnya. Terkadang, Dibs tidak ingin beranjak dari sekolah. Hingga suatu 

ketika waktu pulang sekolah tiba. Dibs dengan lengan kecilnya meronta sambil 

memukuli siapa saja yang berada di dekatnya dengan wajah memerah dan terlihat 

sangat marah bahkan hingga berada dalam perjalanan pulang menuju rumah. Hal 

ini  disebabkan  permasalahan  keluarga  yang  terjadi  di  rumah  dan  keinginan 

Dibs  untuk  tetap  tinggal  di  sekolah  dan  melakukan  hal-hal  yang  tidak 

dilakukan  oleh  anak  lainnya  adalah  implikasi  dari  permasalahan  yang  terjadi 

di  rumahnya  sehingga  berdampak  pada  psikologi  Dibs yang berlaku demikian. 
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Tidak banyak yang tahu bahwa Dibs memiliki kemapauan di atas rata-rata 

melebih teman-temannya yang ada di kelas. Dalam hal akademik, Dibs bisa 

dikatakan anak yang cerdas tapi dalam hal perilaku sosial dia membutuhkan kasih 

sayang dan perhatian lebih. Kecerdasan yang dimiliki Dibs dikarenakan Dibs 

mewarisi  kecerdasan  ayahnya  yang  merupakan  seorang  ilmuan  terkenal 

brilian. Namun tak seorang  pun  di  sekolah  yang  pernah  bertemu  dengan  ayah 

Dibs.  Dibs  dapat mengetahui  sesuatu  di luar kemampuan  anak-anak  seusianya. 

Banyak sebab mengapa manusia dapat mengalami prilaku yang abnormal 

atau kepribadian yang tidak wajar yang menyimpang dari prilaku wajar. Salah 

satunya dapat disebabkan oleh suatu persoalan di masa kanak-kanak. Persoalan 

dalam keluarga dapat membuat orang tua mengabaikan tekanan pada anak yang 

mengakibatkan pertumbuhan fisik dan mental anak terhambat. Bahaya psikologis 

pada awal masa kanak-kanak lebih banyak daripada bahaya fisik dan lebih 

merusak penyesuaian pribadi serta sosial anak  seperti yang dialami Dibs. Hal itu 

disebabkan pola kepribadian manusia mulai terbentuk pada masa kanak-kanak 

sehingga  perlakuan  dari  orang  tua  dan  orang-orang  di  sekitar  merupakan 

faktor terpenting dalam pembentukan pola kepribadian anak. Oleh karena itu 

prinsip  realita  harus  ditanamkan sejak masa kanak-kanak  agar  pola kepribadian 

anak   tidak   berkembang   berdasarkan   insting-insting   bawah   sadarnya   saja. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni penelitian dengan 

menggunakan prosedur pemecahan masalah dengan menyelidiki, menggambarkan 

dan menjelaskan keadaan dari penyimpangan kepribadia tokoh utama novel 

Penjara Pikiran Dibs karya Virginia M. Axeline. Metode yang digunakan adalah 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang sifat-sifat 

suatu individu, keadaan atau gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati 

(Lexy J. Moleong, 2001:6). 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

Data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan kalimat yang berupa dialog 

serta kata-kata dan kalimat yang berupa narasi yang merupakan penyimpangan 

kepribadian tokoh utama dalam novel Penjara Pikiran Dibs karya Virginia M. 

Axline. Hal ini sesuai dengan pengertian data, data adalah kata-kata, kalimat, 

wacana (Ratna, 2004: 47). Penokohan pada novel ini, pembaca dapat 

menelusurinya lewat tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya, 

gambaran yang diberikan pengarang lewat gambaran lingkungan kehidupannya 

maupun caranya berpakaian, menunjukan bagaimana prilakunya, melihat 

bagaimana tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri, memahami bagaimana 
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jalan pikirannya, melihat bagaimana tokoh lain berbicara tentangnya (Aminuddin, 

2013:  80).  Data  menurut  Mujahir  (dalam  Siswantoro,  2005:  63),  diartikan 

sebagai  alat  untuk  memperjelas  pikiran,  pada  dasarnya  merupakan  sumber 

informasi  yang  diperoleh  dan  dikumpulkan  lewat  narasi  dan  dialog  di  dalam 

novel   atau   cerita   pendek   dengan    merujuk   pada   konsep  sebagai  kategori. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel “Penjara Pikiran Dibskarya 

Virginia M. Axlin”.  Perincian data novel sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Judul                : Penjara Pikiran Dibs 

Pengarang        : Virginia M. Axline 

Nama Penerbit : Qanita  

Tahun Terbit    : 2010 

Tempat Terbit  : Bandung 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data diambil setelah membaca karya sastra dengan cermat. 

Pengumpulan data bertujuan agar memudahkan peneliti dalam menganalisis. 

Selain itu juga peneliti akan lebih akurat dan cermat dalam pemerolehan data. 
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Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mencermati prilaku Dibs. Semua 

yang menjadi pemikiran, dialog serta kutipan dan ungkapan hati tokoh menjadi 

data yang utama. Semua data harus dicermati berulang-ulang agar data yang 

diambil lebih akurat. 

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, diperlukan 

teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan 

data  pada  penelitian  ini  adalah  teknik  kepustakaan,  dan  teknik  catat.  Studi 

pustaka  merupakan  metode  yang  digunakan  untuk  menemukan  data-data  atau 

referensi   yang  relevan  dan  efektif  (Muhammad,  2011:  200).  Penjelasan  

lebih   lanjut   mengenai   kedua   teknik   ini  akan   dipaparkan  sebagai   berikut. 

1) Kepustakaan 

Teknik kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku 

penunjuang seperti buku yang berkaitan dengan psikologi sastra dan penelitian-

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan kejiwaan. Selain 

untuk memperkaya teori, teknik kepustakaan juga bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana masalah tersebut pernah diteliti sebelumnya, bagian mana yang 

belum diverifikasi, aspek mana yang perlu diperdalam, dan aspek mana yang 

perlu ditekankan karena belum diteliti sebelumnya. Melalui kegiatan kepustakaan 

ini dapat pula membantu dalam pengembangan teori penelitian dan bahkan dapat 

pula melakukan perumusan masalah, atau penyempurnaan perumusan masalah 

yang sudah dibuat sebelumnya (Semi, 1993: 14). Metode ini diterapkan untuk 

mempelajari sumber-sumber tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang 
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akan dikaji. Sumber-sumber tertulis yang dimaksud diantaranya yaitu, novel 

“Penjara Pikiran Dibs” Karya Virginia M. Axline. 

2) Catat 

Pada tahap ini, hasil dari observasi yang telah dilakukan selanjutnya akan 

didokumentasikan. Semua hasil dokumentasi berupa kutipan-kutipan yang 

mengandung   Penyimpangan   Kepribadian   Tokoh   Utama   dalam   Novel  

Penjara   Pikiran   Dibs   karya   Virginia  M.  Axline   dicatat   ke   dalam   kartu 

data    untuk    memudahkan    menganalisis    data   (dalam   Hendri,   2013:   29). 

 

3.4 Metode Analisis data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka, setelah data 

diklasifikasikan peneliti menganalisis data dengan metode deskriptif. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dan mengacu pada 

psikologi Sigmund Freud yang berkaitan dengan penyimpangan kepribadian yang 

dialami yakni yang berkaitan dengan id, ego, dan super ego. Untuk memaparkan 

metode  deskriptif  dalam  studi  psikologi  sastra,  data  yang  terkumpul 

dianalisis  dengan  cara. 

a. Membaca novel Penjara Pikiran Dibs karya Virginia M. Axline secara cermat. 

b. Menentukan tokoh yang akan dianalisis dalam novel Penjara Pikiran Dibs 

karya Virginia M. Axline. 

c. Menentukan teori yang akan digunakan untuk menganalisis penyimpangan 

kepribadiantokoh utama dalam novel Penjara Pikiran Dibs karya Virginia M. 

Axline. 
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d. Mengidentifikasi  bentuk  penyimpangan  kepribadian  yang  dialami tokoh 

utama    dalam   novel  Penjara   Pikiran   Dibs   karya   Virginia    M.   Axline. 

e. Mendeskripsikan kutipan-kutipan yang mengandung faktor-faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya penyimpangan kepribadian tokoh utama dalam 

novel Penjara Pikiran Dibs karya Virginia M. Axline. 

f.  Menghubungkan perilaku yang muncul dengan penyimpangan kepribadian 

tokoh  utama  dalam  novel  Penjara  Pikiran  Dibs  karya  Virginia M. Axline.  

g. Menandai kutipan-kutipan dalam novel Penjara Pikiran Dibs karya Virginia M. 

Axline yang mengandung penyimpangan kepribadian. 

h. Menyimpulkan  hasil  analisis  dalam  novel  Penjara  Pikiran  Dibs  karya 

Virginia  M.  Axline 

 

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya (Arikunto dalam Yusrizal, 2010:1 dalam 

Hendri, 2013:29). Instrumen yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 

kartu data. Penelitian menggunakan kartu data agar dapat memudahkan  

mendeskripsikan dan menghubungkan data yang di dalammya mengandung 

permasalahan yang akan dikaji yaitu berupa penyimpangan kepribadian tokoh 

utama dalam novel Penjara Pikiran Dibs karya Virginia M. Axline. Berikut 

contoh kartu data tersebut. 
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a. Gambaran Penyimpangan Kepribadian Dibs 

 

No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 
Data 

    

 

b. Faktor yang Melatarbelakangi  Penyimpangan Kepribadian Dibs 

 

No. 

Data 
Halaman 

Faktor yang melatarbelakangi 

terjadinya penyimpangan 
 

Data 
Internal  eksternal 

     

 

3.6 Penyajian Hasil Analisis 

 Penyajian hasil analisis penyimpangan kepribadian tokoh utama dalam 

novel Penjara Pikiran Dibs yakni dengan menganalisis apa saja penyebab dan 

faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyimpangan kepribadian yang 

muncul dalam diri tokoh utama. Selain itu, jenis penelitian  yang digunakan dalam 

menganalisis penyimpangan yang dialami oleh tokoh Dibs ialah deskriptif 

kualitatif yaitu, menggambarkan dan menjelaskan keadaan dari penyimpangan 

kepribadia  tokoh  utama  novel   Penjara Pikirn Dibs karya Virginia M. Axeline.  

Menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik kepustakaan dan teknik catat. Kemudian metode yang 

digunakan adalah metode deskriptif dalam tehnik analisis data. Penulis juga 

menyajikan instrumen data dalam bentuk kartu data yang akan memudahkan 

dalam menganalisis. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Penyajian Data 

Penelitian  ini  menganalisis  penyimpangan  kepribadian  tokoh  utama 

dalam  novel  Penjara  Pikirn  Dibs  karya  Virginia  M. Axline  dengan 

menggunakan  teori  psikoanalisis  Sigmund  Freud.  Psikoanalisis  berhubungan 

dengan  fungsi  dan  perkembangan  mental  manusia,  psikoanalisis  juga  

merupakan  bagian  dari  psikologi  yang  memberikan  konstribusi  besar  dan  

dibuat  untuk  psikologi manusia. Psikoanalisis menekankan  pada aspek  

kejiwaan yang dialami oleh manusia yang berakar  pada  pengalaman  masa  kecil. 

Teori psikoanalisis yang dicetuskan oleh Sigmund Freud yang menyatakan 

bahwa problem mental sangat mempengaruhi kejiwaan manusia sehingga 

menimbulkan  berbagai  masalah  terhadap  setiap  individu.  Begitu  pula  yang 

terjadi   pada  tokoh  Dibs  dalam   novel   Penjara   Pikiran   Dibs   karya  

Virginia  M.  Axline,  penyimpangan  kepribadian  kerap  kali  muncul  dalam  

diri  Dibs  yang  tidak  sesuai  dengan  perilaku  yang  dialami  anak  seusiannya.  

Di dalam lembar pembahasan ini, diuraikan tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan penyimpangan-penyimpangan kepribadian tokoh Dibs yang berkaitan 

dengan id, ego, dan super ego yang bertolak belakang dengan keadaan 

sebenarnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa id merupakan realita psikis 

yang sebenar-benarnya dan berisikan tentang hal-hal yang dibawa sejak lahir 

termasuk insting-insting yang menghendaki untuk segera dipenuhi. Selain itu, 
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peran  ego  timbul  demi  kepentingan   kemajuan   id.   Ego   ini   juga   dimulai 

serta  dibawa  sejak  lahir,  tetapi  berkembang  bersamaan  dengan  hubungan 

individu  dengan  lingkungan  sekitarnya. Kemudian  superego  merupakan  

sistem kepribadian  yang  berisi nilai-nilai  dan  aturan-aturan  yang  sifatnya  

evaluatif   (menyangkut   dengan  hal  yang   berhubungan   dengan   baik-buruk).  

1. Das Es (the id) 

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

tentang hal-hal yang dibawa sejak lahir termasuk insting-insting. Id berhubungan 

erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk 

mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Id adalah wadah dari 

jiwa seseorang yang berisi dorongan dorongan primitif, dorongan-dorongan 

primitif tersebut menghendaki untuk segera dipenuhi. Apabila dorongan primitif 

itu tidak dipenuhi dengan segera maka akan menimbulkan ketidakpuasan dan 

akan merasa sedih serta kecewa.  

Dorongan primitif yang pertama dalam Novel Penjara Pikiran Dibs pada 

diri Dibs adalah keinginannya agar pintu rumah boneka yang pada saat itu 

memang terlihat tertutup membuat Dibs merasa tidak bahagia. Dibs tidak suka 

dengan pintu tertutup, pintu yang terkunci, dan juga dinding-dinding rumah 

bonekanya.  Dibs  seolah   mengkomunikasikan  kembali  apa  yang  pernah  ia 

alami.  Hal   itu   menggoreskan  kesedihan   pada  wajah  Dibs.  Dorongan  

primitif   yang  pertama  tersebut   dapat   kita   cermati  melalui   kutipan berikut. 

Dia mengatupkan kedua tangan di dadanya dan berkata berulang-

ulang, “Jangan kunci. Jangan kunci pintu.” Suaranya terdengar sangat 

mengiba. “Dibs tak suka kunci pintu,” katanya. Ada nada tangis di 

suaranya. 
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Saya berkata padanya, “Kau tak suka pintunya dikunci.” 

Dibs tampak menangis. Suaranya berubah menjadi bisikan. “Dibs tak suka 

kunci pintu. Tak suka pintu tutup dan kunci. Dibs tak suka dinding di 

sekitarnya. (Penjara Pikiran Dibs: 3637). 

 

Dorongan primitif yang kedua adalah Dibs menyedot botol minumannya 

yang berisi air yang ada pada meja seberang yang ada di dalam ruangan tersebut. 

Naluri seseorang jika ia merasakan haus akan berusaha meminum sesuatu untuk 

melegakan tenggorokannya yang kering. Begitu pula yang dilakukan Dibs pada 

saat ia merasa haus setelah usai bermain menghabiskan waktu bersama Bu A 

dalam ruangan terapi bermainnya selama satu jam. Ia menyedot botol 

minumannya bagai seorang bayi. Keinginan Nedena tersebut dapat kita cermati 

dalam kutipan berikut ini. 

Saat memakaikan sepatu botnya, saya memandang sekilas ke 

arahnya. Dia menjulurkan tangan ke seberang meja mengambilbotol berisi 

air. Dia menyedot menyedot minuman bak seorang bayi. (Penjara Pikiran 

Dibs: 75) 

 

Dorongan primitif yang ketiga adalah Dibs tidak ingin merasa kesepian. 

Untuk menghilangkan rasa kesepiannya itu, dia meminta Jake yang merupakan 

tukang kebun di rumahnya untuk tidak memotong cabang pohon yang masuk 

disela-sela jendela kamarnya. Namun ayah meminta Jake memangkas habis 

cabang pohon sangat jauh dari jendela kamar Dibs. Ia menganggap cabang pohon 

tersebut adalah temannya. Cabang pohon elm itu sangat berarti bagi Dibs. 

Kemudian Jake memberikan bagian dari cabang pohon elm tersebut kepada Dibs. 

Ia menyimpannya cabang pohon tersebut di dalam kamar bahkan tidak ada yang 

tahu tentang hal itu. Keinginan Dibs agar cabang kesayangannya tidak dipotong 

dapat kita cermati dalam kutipan-kutipan berikut. 
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Pohon itu tumbuh dekat jendelaku dan sudah tumbuh cukup besar 

untuk kusentuh dari jendela. Tapi papa ingin merapikannya. Katanya pohon 

itu mulai menyentuh rumah. Dan aku melihat Jake menaiki pohon itu, 

memankas semua dahan pohon itu. aku membuka jendelaku dan 

mengatakan kepadanya bahwa pohon ini temanku dan dahan itu kuperlukan 

dan kukatakan aku tak mau cabang pohon itu dipotong. (Penjara Pikiran 

Dibs: 150). 

 

“Apa ada yang tahu Jake memberimu ujung cabang iti?” tanya saya.  

“Aku tak tahu. Aku tak pernah memberi tahu siapa pun. Aku 

menyimpannya begitu saja. Aku masih menyimpannya. Aku tak 

mengizinkan siapa pun menyentuhnya. Aku akan menendang dan menggigit 

siapa pun yang mencobanya.” 

“Cabang itu sangat berarti bagimu, bukan?” 

“Oh, ya,” jawab Dibs. (Penjara Pikiran Dibs:151) 

 

Dorongan primitif yang keempat adalah Dibs ingin mengetahui bagaimana 

bentuk Tuhan. Dibs mengingat perkataan nenek yang mengatakan bahwa Tuhan 

adalah Bapak yang berada di Surga. Tetapi Dibs tidak ingin jika Tuhan seperti 

Papa. Karena Dibs merasa Papa tidak mencintainya seperti Tuhan yang dikatakan 

Nenek yang penuh dengan rasa cinta. Dibs ingin sekali dapat berbicara dengan 

Tuhan  sebagaimana yang dilakukan Nenek dan Jeke berbicara dengan tuhan 

dengan cara berdoa yang berarti berbicara dengan Tuhan. Hal itu yang mendorong 

Dibs ingin berbicara dan mendengarkan perkataan Tuhan kepadanya secara 

langsung.   

“Aku ingin tahu bagaimana bentuk Tuhan,” katan Dibs. Nenek 

pernah bilang Tuhan adalah Bapa di Surga. Bapa adalah cara lain menyebut 

Papa. Aku tak mau Tuhan seperyi Papa. Karena kadang kurasa Papa tak 

mencintaiku. Dan jika aku percaya kepada Tuhan seperti Nenek, aku ingin 

Tuhan mencintaiku.” (Penjara Pikiran Dibs:289). 

 

“Kata Nenek, Tuhan itu cinta. Dan kata Jake dia percaya kepada 

Tuhan. Katanya dia berdoa, artinya dia berbicara dengan Tuhan. Tapi aku 

tak pernah berdoa. Tapi aku ingin berbicara dengan Tuhan. Aku ingin 

mendengar apa yang ingin dikatakan-Nya.” (Penjara Pikiran Dibs:289290). 
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Berdasarkan uraian id yang dialami Dibs, dapat disimpulkan bahwa Dibs 

menginginkan cabang pohon kesayangannya tetap berada di dekat jendelanya, dia 

tidak merasa kesepian lagi jika keinginannya agar cabang pohon elm yang 

merupakan teman baginya tersebut tidak dipotong dapat terpenuhi. Dibs tidak 

menyukai pintu tertutup karena baginya semua itu membuatnya merasa terkurung 

tidak dapat melihat dunia luar kamarnya. Dengan nalurinya ia dapat mengetahui 

kapan ia merasa haus dan ingin segera minum. Selain itu Dibs mempertanyakan 

tentang bagaimana bentuk Tuhan.  

2. Das Ich (the ego) 

Peranan Das Ich atau ego  timbul demi kepentingan kemajuan Das Es atau 

id, bukan untuk merintanginya. Sebagai individu, manusia mempunyai kebutuhan 

dan apabila kebutuhan itu disebabkan oleh adanya hubungan dengan dunia luar, 

maka tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan adalah 

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

sebagai perantara antara kebutuhan instinktif dengan keadaan lingkungan. 

Kenyataan yang pertama adalah Dibs menyalakan Radiator. Ia merasa 

suhu udara saat itu sangat ingin meski berada di dalam ruangan tertutup. 

Kenyataan itu membuat harus melakukan sesuatu agar suhu udara di dalam rangan 

itu tetap terasa hangat. Kenyataan tersebut dapat kita simak dalam kutipan berikut. 

“Di sini dingin,” katanya. “Lepaskan jaketku?” 

“Well, di sini memang dingin,” jawab saya. “Mungkin sebaiknya kau tetap 

memakai jaketmu hari ini.” 

“Nyalakan pemanasnya,” kata Dibs. Dia berjalan ke radiator dan 

menyentuhnya. 

“Radiatornya dingin,”katanya. 

“Ya. Aku tahu.” 

“Akan    kunyalakan,”    kata    Dibs.    Dia     menyalakan    radiator   itu. 
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“Menurutmu   itu   akan   membuat   ruangan   ini   hangat?”  tanya  saya. 

“Ya,   jika   ada    api    di    ruang    bawah    tanah,”   katanya. 

“Api di ruang bawah tanah?” tanya saya. 

“Di perapian,” jawabnya. “Di perapian yang ada di bawah tanah.” (Penjara 

Pikiran Dibs:94). 

 

Kenyataan yang kedua adalah Dibs berteriak meminta agar jendela 

ruangan terapi bermainnya ditutup. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa 

yang dilakukan seseorang jika ia merasa udara sekelilingnya membuat suasana 

tidak nyaman. Tidak seperti apa Dibs yang menginginkan agar jendela ruangan 

bermainnya ditutup. Kenyataan tersebut dapat kita simak melalui kutipan berikut. 

“Tutup jendela,” katanya. 

“Kau ingin menutup jendelanya?” tanya saya. “Tapi ruangan ini sangat 

panas hari ini meskipun jendelanya dibuka.” 

“Benar,” jawab Dibs. “Dibs tutup,” katanya dengan tegas.  

“Kau benar-benar tahu apa yang kau inginkan, ya?” komentar saya. 

(Penjara Pikiran Dibs: 58). 

 

Kenyataan yang ketiga adalah Dibs berteriak karena tidak ingin berbicara 

dengan manusia. Dibs beranggapan bahwa semua  manusia itu kejam dan ia 

menganggap benda mati seperti truk sangat baik karena tidak pernah menyakiti 

perasaannya. Kenyataan Nedena tersebut dapat kita simak dalam cuplikan berikut. 

Dibs menutup jendela dengan keras dan berbalik menghadap saya 

dengan mata berkilat merah. “Aku tak mau mengucapkan halo! Aku tak 

mau berbicara dengan mereka!” teriak Dibs. “Aku tak mau bicara!” 

“Kau memerhatikan dan mendengar mereka, tetapi mereka menyakiti 

perasaanmu, jadi kau tak mau berbicara dengan mereka,” kata saya. 

“Benar,” katanya. “Manusia itu kejam, jadi aku tak mau berbicara dengan 

mereka. Tapi aku mau berbicara dengan truk. Aku mengucapkan selamat 

tinggal kepada truk.” 

“Truk tak bisa mengatakan apa pun yang bisa menyakiti perasaanmu, 

bukan?” kata saya. 

“Truk baik,” kata Dibs. (Penjara Pikiran Dibs:192). 
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Berdasarkan uraian Das Ich atau ego di atas, dapat disimpulkan bahwa ego 

merupan sebuah pengatur agar id dipusatkan atau disalurkan dalam lingkungan 

sosial. Sistem kerjanya pada lingkungan adalah menilai realita utuk mengatur 

dorongan-dorongan id agar tidak melanggar nilai-nilai superego. Sebagaimana 

yang dilakukan Dibs tidak mampu mengendalikan keinginannnya untuk tetap 

melepaskan pakaian hangatnya saat udara dingin sebagaimana yang di katakan Bu 

A kepadanya. Di saat lain ketika udara saat itu terasa sangat panas meski dengan 

jendela tebuka,  tetapi Dibs berkeinginan agar jendela ruangan bermain di tutup 

sehingga udara di dalam ruangan tersebut semakin terasa panas. Kemudian Dibs 

tidak suka dengan manusia. Ia menggap manusia sangat kejam. Di satu sisi ia 

sangan suka dengan truk karena benda mati seperti truk sangat baik dan tidak 

pernah melukai perasaanya. Hal ini membuktikan bahwa Dibs selalu melakukan 

tindakan-tindakan di luar dirinya yang tidak sesuai dengan kenyataan yang 

sebenarnya.  

3. Das Uber Ich (the superego) 

Superego merupakan unsur terakhir dari tiga unsur kepribadian yang 

dicetus oleh Freud. Semua keinginan-keinginan yang ada dalam id sebelum 

terealisasi oleh ego terlebih dahulu harus mempertimbangkan superego. Superego 

menitikberatkan pada norma serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Respon 

superego yang pertama yang ditunjukkan Dibs ialah saat ia memandang kearah 

luar jendela kecil. Ia melihat bagian belakang gereja ia menyadari kebesaran sang 

pencipta lewat perkataan datarnya seperti dalam kutupan berikut. 

“Itu bagian belakang gereja,” katanya. “Gereja yang besar. Gereja 

yang menjulang ke angkasa gereja yang mengeluarkan suara musik. Gereja 



lii 

 

yang berdentang-satu, dua, tiga, empat, saat sudah pukul empat. Sebuah 

gereja besar dengan semak lebat di sekitarnya. Dan jalan untuk dilalui 

orang”. Ada jendela lama. Lalu dia melanjutkan berbicara.” Dan langit.  

Begitu banyak langit di atas sana. Dan seekor burung. Dan sebuah pesawat 

udara. Dan asap.” Ada jeda lama lagi. “ Dan Dibs berdiri di jendela kecil, 

melihat ke kebesaran itu.” 

“Pasti dunia terlihat sangat besar dari tempatmu berdiri” komentar saya. 

“Benar,” katanya. “Kebesaran. Hanya kebesaran!” (Penjara Pikiran Dibs: 

144). 

 

Respons superego dalam diri Dibs yang ketiga adalah ketika Dibs 

mendengar suara organ pipa ia merasa harus lekas keluar dari dalam gereja sambil 

berteriak ketakutan. Ia takut karena suara organ pipa serta kebesaran-Nya. Bagi 

Dibs tempat itu begitu indah tetapi ia tetap merasa takut. Ia ingin keluar dari 

dalam gereja. Pertimbangan Dibs itu dapat kita cermati melalui kutipan sebagai 

berikut. 

“Ayo pergi! Ayo pergi! Aku takut!” teriaknya.  

“Apa    musik   itu  membuatmu   takut?  tanya  saya   saat  kami  berjalan 

menuju pintu. 

Dibs Berhenti dan melihat ke belakang. “Dengarkan. Kita jangan pergi 

dulu,” katanya. 

“Kami berhenti”. 

“Aku takut terhadap kebesarannyadan aku takut kepada suara aneh itu,” 

kata Dibs. “Tapi tempat ini begitu indah hingga hatiku penuh dengan 

keceriaan dan keindahan.” 

“Kau takut, tapi juga menyukainya?” kata saya. “Ini gereja yang indah”  

“Ayo kita keluar dari sini,” Kata Dibs pelan. (Penjara Pikiran Dibs: 

287288). 

 

Superego yang ditunjukkan Dibs keempat adalah mengenai 

kepercayaannya tidak percaya tentang Tuhan karena Ayah dan Ibunya juga tidak 

percaya Tuhan sebagaimana Nenek dan Jake penganut gereja yang percaya 

Tuhan. Ia merasa sangat kesepian karena ia tidak mengenal Tuhan sebagaimana 

nenek dan Jake. Berikut kutipan superego yang terdapat dalam diri Dibs.  
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“Nenek percaya Tuhan. Tapi Papa dan Ibu bukan penganut gereja. 

Dan jake percaya Tuhan. Dia mengatakannya kepadaku.” (Penjara Pikiran 

Dibs: 289). 

 

Dia mengulur tangan ke arah saya “Tapi Papa dan Ibu tak percaya 

kepada Tuhan, jadi Aku juga begitu. Aku sangat merasa kesepian karena 

tak mengenal Tuhan.” (Penjara Pikiran Dibs: 290). 

 

Selain itu, superego lainnya yang ditunjukkan dibs ialah saat ia 

memandang kearah luar jendela kecil. Ia melihat bagian belakang gereja ia 

menyadari kebesaran sang pencipta lewat perkataan datarnya. Ia merasa kecil 

seperti dalam kutupan berikut. 

Berdasarkan struktur kepribadian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

ketidakseimbangan antara id dan superego yang dialami oleh tokoh Dibs. 

Pendorong id bertentangan dengan kekuatan pengekang superego sehingga 

muncul neurosis dalam diri Dibs, yakni seperti sakit saraf dan mental yang 

membuatnya tertekan namun tidak diartikan dalam kondisi gila. Dibs cenderung 

mementingkan prinsip kenikmatan daripada aspek sosiologis yang berkembang di 

masyarakat, sehingga terjadi ketegangan di dalam diri atau kepribadian Dibs.  

 

4.2 Penyimpangan Kepribadian Dibs dalam Novel Penjara Pikiran Dibs 

karya Virginia M. Axline. 

Penyimpangan kepribadian dapat didefinisikan sebagai suatu prilaku yang 

diekspresikan oleh seseorang atau beberapa orang anggota masyarakat yang 

dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang mana tingkah lakunya itu lari dari 

norma-norma masyarakat sehingga prilaku menyimpang adalah perbuatan yang 



liv 

 

mengabaikan norma yang terjadi apabila kelompok atau individu tidak mematuhi 

patokan-patokan dalam masyarakat (Fajar Muryam, 2004). 

Seperti halnya pada tokoh Dibs yang mengalami penyimpangan 

kepribadian yang tidak sesuai dengan kondisi anak normal lainnya. Terkadang apa 

yang dilakukan Dibs membuat orang-orang yang berada di sekitarnya cenderung 

menganggapnya sebagai anak yang aneh, abnormal atau keterbelakangan mental. 

Bahkan dokter dan psikolog sekolah yang menanganinya senyebutnya sebagai 

anak aneh.  

Beberapa prilaku Dibs yang menunjukkan penyimpangan kepribadian 

yang dialaminya adalah Dibs mengisolasi diri, tidak mau berbicara, dan bahkan 

tidak pernah memberikan respon terhadap sesuatu yang ditujukan pada dirinya. 

Dibs menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Dibs juga senang menyendiri dan 

seakan membangun sekat dengan lingkungannya. Anak-anak pada umumnya 

senang ketika berada di rumah. Namun tidak dengan Dibs. Dia lebih senang untuk 

tetap berada di sekolah. Menghabiskan waktu sendiri berjam-jam di dalam 

ruangan kelas. Dibs seakan mengabaikan kenyataan waktu pulangnya telah tiba 

ketika bel sekolah berbunyi menandakan waktu pulang sekolah. Terkadang ia 

berteriak, menangis, meronta, dan memukuli Hedda (gurunya) setiap kali 

mengingatkan Dibs untuk pulang. Kadang-kadang Dibs terlihat seperti 

mengindikasikan bahwa dia adalah anak yang cerdas.  

Anak-anak lain bermain di kotak pasir, di ayunan, di tongkat mainan, 

di sepedah. Mereka bermain bola, melempar bola, petak umpet. Mereka 

berlari, berjingkat, mendaki, melompat. Tapi Dibs Tidak. Dia berjalan ke 

ujung sepi, mengambil ranting kecil, berjongkok, dan menggores-goreskanya 

ke tanah. Tidak memandang siapa pun. Memandangi tongkat dan tanah. 
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Membungkuk dalam kegiatan sepinya itu. Diam. Menarik diri, tersingkir. 

(Penjara Pikiran Dibs: 31). 

 

Penyimpangan kepribadian yang terjadi dalam diri Dibs merupakan suatu 

bentuk perilaku kebiasaan yang sangat jauh berbeda dengan kebiasaan seseorang 

pada umumnya. Perbedaan bentuk karakter Dibs yang memiliki penyimpangan 

kepribadian  dapat dilihat dari cara Dibs memandang sesuatu, cara berpikir, dan 

cara Dibs berinteraksi dengan orang lain. Karakter  seseorang yang memiliki 

penyimpangan  kepribadian  tercermin  dalam  banyak  aspek  di kehidupan 

sosial maupun kehidupan kepribadian Dibs. Seperti yang Dialami Dibs yaitu 

bagaimana Dibs berpikir, bagaimana Dibs merasakan sesuatu yang membuatnya 

merasa tidak nyaman, bagaimana Dibs berhubungan dengan orang lain di 

sekitarnya dan bagaimana kemampuan Dibs mengendalikan kebiasaan-

kebiasaanya yang menurut guru-gurunya sangat berbeda dengan teman-teman 

seusianya. Bentuknya jelas dan terlihat di sepanjang situasi yang berbeda-beda, 

yang menyebabkan banyak permasalahan dalam aspek penting kehidupan Dibs, 

seperti dalam hubungan keluarga Dibs yang sangat tidak harmonis.  

Bentuk penyimpangan yang dilakukan Dibs seperti “Dia berjalan ke 

ujung sepi, mengambil ranting kecil, berjongkok, dan menggores-goreskanya ke 

tanah. Tidak memandang siapa pun. Memandangi tongkat dan tanah. 

Membungkuk dalam kegiatan sepinya itu. Diam. Menarik diri, tersingkir”. 

Seperti itulah bentuk penyimpangan yang yang terjadi pada diri Dibs yang 

terkadang banyak orang yang mengasumsikan bahwa Dibs memiliki 

keterbelakangan  mental  atau  abnormal.  Ia  berbeda  dari  teman-temannya 

yang    sangat    senang   bermain   menghabiskan   waktu   bersama-sama  
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melakuan  hal-hal menyenangkan. 

 Bukan hanya itu saja, ketika ia berada di dalam ruangan seusai bermain, 

anak-anak mulai mengambil alas tidur dan menghamparkannya ke atas lantai. 

Tapi tidak dengan Dibs. Dia lebih senang menghamparkan alas tidurnya di bawah 

kolong meja perpustakaan, sedikit jauh dari tempat tidur anak-anak lainnya. Dia 

berbaring dengan posisi telungkup sambil memasukkan ibu jarinya ke dalam 

mulut.  

Di hari berikutnya Dibs dan Ibunya mendatangi Center. Ruangan terapi 

Dibs sama persis dengan yang ada di sekolah. Namun kini ia berada di tempat Bu 

A dan langsung memulai bermain dalam ruanagan terapinya. Bu A dikejutkan 

dengan kemampuan Dibs yang dapat membaca tulisan yang terdapat pada label 

botol-botol cat. Dia membacanya dengan baik. Bagaimana mungkin anak 

seusianya dapat membaca dengan baik? Itu ada dalam benak Bu A. Dibs juga 

dapat menulis dengan tulisan cetak yang rapi. Sambil menulis ia mengeja tulisan 

yang ia tulis. Berikut kutipannya. 

Dia memandang botol itu, mengaduk cat dengan kuas yang ada di 

dalam botol, mengangkatnya ke depan cahaya, dan meraba labelnya dengan 

jemarinya. 

“Cat Favor Ruhl,” katanya. “Merah. Cat Favor Ruhl. Kuning Cat Favor 

Ruhl. Cat Favor Ruhl. Biru. Cat Favor Ruhl. Hitam.” 

Ini jawaban sebagian dari satu pertanyaan. Dia jelas sedang membaca label 

di botol cat itu. Botol itu memang Cat Favor Ruhl. Dan warna-warnanya 

ditata dan disebutkan dengan tepat.  

“Nah,” katanya. “Jadi kau bias membaca nama-nama yang ada di botol cat. 

Dan kau tahu semua nama warna.” 

“Benar,” katanya Ragu. (Penjara Pikiran Dibs: 5354). 

 

Penyimpangan kepribadian selanjutnya terdapat dalam kutipan “Cat Favor 

Ruhl,” katanya. “Merah. Cat Favor Ruhl. Kuning Cat Favor Ruhl. Cat Favor Ruhl. 
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Biru. Cat Favor Ruhl. Hitam.”Ini jawaban sebagian dari satu pertanyaan. Dia jelas 

sedang membaca label di botol cat itu. Botol itu memang Cat Favor Ruhl. Dan 

warna-warnanya ditata dan disebutkan dengan tepat. Di usia anak seperti Dibs 

membaca dengan sangat baik merupakan hal yang sangat tidak bisa dibayangkan. 

Dengan hanya meraba tulisan pada label botol cat ia dapat mengetahui nama-

nama warna dan merek cat. Dibs sama sekali tidak ada yang mengajarinya 

membaca. Di dalam kelas pun Dibs selalu merasa acuh terhadap apa yang 

disampaikan gurunya. Jika dipikirkan tidaklah mungkin Dibs dapat membaca 

dengan baik hanya dengan belajar sendiri atau otodidak. Selain itu juga Dibs 

menunjukkan kecerdasannya dalam menuliskan sesuatu dengan tulisan yang rapi 

dan dapat mengeja tulisan tersebut seperti dalam kutipan berikut. 

Kemudian dia duduk dan meraih kotak krayon. Dia membaca nama 

yang tertulis di kotak itu. Kemudian dia mengeluarkan krayon merah dan 

menuliskan dengan tulisan cetak yang rapi, “MERAH”. Dia melakukan hal 

yang sama dengan warna lain dan memakainya dengan urutan yang sama, 

urutan warna utuh, membentuk lingkaran. Sambil menulis dia mengejanya, 

menyebutkan nama setiap warna saat menulisnya. (Penjara Pikiran Dibs: 54) 

 

Penyimpangan yang yang ditunjukkan Dibs dalam kutipan tersebut ialah 

“Kemudian dia mengeluarkan krayon merah dan menuliskan dengan tulisan cetak 

yang rapi, “MERAH”. Dia melakukan hal yang sama dengan warna lain dan 

memakainya dengan urutan yang sama, urutan warna utuh, membentuk lingkaran. 

Sambil menulis dia mengejanya, menyebutkan nama setiap warna saat 

menulisnya”. Dijelaskan dalam kutipan tersebut bahwa Dibs dapat menyebutkan 

nama warna krayon yang ia tulis dan ia dapat menuliskan semua warna dengan 

tulisan cetak yang rapi. Hal ini mengherankan bagi Bu A yang pada awalnya 

banyak yang mengatakan Dibs tidak lebih dari anak yang abnormal yang hanya 
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melakukan hal-hal aneh. Nyatanya Dibs dapat menulis dan membaca dengan 

sangat baik. Prilaku yang ditunjukkan Dibs ini menunjukkan bahwa ia anak yang 

memiliki kecerdasan lebuh disbanding anak seusianya. 

Sesekali Dibs kerap kali menggunakan kepandaiannya terhadap benda 

mati yang aman sebagai bahan pembicaraanya saat berada dalam ruangan terapi 

bermain bersama Bu A. Semua itu dilakukan hanya sebagai pelindungnya dari 

hal-hal yang membuatnya terasa terusik. Sesekali saat asyik bermain, Dibs terlihat 

sedang berbicara sendiri seakan-akan ia sedang mengungkapkan apa yang ia 

pikirkan. Terkadang juga tertawa sendiri. Seperti inilah Dibs yang mereka anggap 

aneh dan kurang normal karena senang berbicara sendiri, tersenyum, tertawa, 

bahkan seketika ekspresi wajahnya berubah menjadi ceria dan ringan seperti 

kutipan berikut. 

Dibs mengambil sekop dan menggali pasir. Sambil melakukannya dia 

berbicara sendiri. “Baiklah pasir,” katanya. “Menurutmu kau bisa di sini 

dan tak diganggu? Juga kalian binatang dan boneka? Aku akan member 

kalian satu dua pelajaran. Aku akan menggali kalian. Aku akan menemukan 

kalian. Aku akan mencari boneka pria yang kukubur. Aku akan menggali 

dan mengggali sampai menemukan kaliannya. “Dia menggali dengan cepat. 

Akhirnya dia mengeluarkan salah satu boneka tentara itu. “Di sini kau 

rupanya,” katanya. “Aku akan membalasmu, Pejuang. Berdiri dengan kaku 

dan keras begitu. Bak susuran pagar besi tua. Aku akan meletakkanmu di 

sini., dengan kepala di bawah. Aku akan menguburmu ke dalam tanah. 

Dia mengubur tentara itu, dengan kepala di bawah, sampai lagi 

terlihat, terkubur. Dia tersenyum. Dia membersihkan tangannya, menepis 

pasir di tangannya. Dia tersenyum. Dia tertawa. Kemudian ekspresi dalam 

suaranya berubah menjadi ceria dan ringan. (Penjara Pikiran Dibs: 9394) 

 

Penyimpangan kepribadian selanjutnya yang ditunjukkan Dibs seperti 

yang terdapat dalam kutipan “Dibs mengambil sekop dan menggali pasir. Sambil 

melakukannya dia berbicara sendiri. Dan pada kutipan Dia mengubur tentara itu, 

dengan kepala di bawah, sampai lagi terlihat, terkubur. Dia tersenyum. Dia 
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membersihkan tangannya, menepis pasir di tangannya. Dia tersenyum. Dia 

tertawa. Kemudian ekspresi dalam suaranya berubah menjadi ceria dan ringan”. 

Hal inilah yang mengindikasikan bahwa Dibs adalah anak yang memiliki 

penyimpangan kepribadian. Tidak adanya keseimbangan pikiran dalam 

melakukan sesuatu. Dengan Dibs sering berbicara sendiri membuatnya terlihat 

seperti anak yang abnormal. Penyebab dari semua itu karena Dibs tidak pernah 

menceritakan suasana hatinya kepada siapa pun tentang setiap peristiwa yang ia 

alami selama ini. Ia berusaha mengkomunikasikannya lewat permainan yang ia 

mainkan dengan cara berbicara sendirian dan melakukan hal-hal yang biasa 

dilakukan anak normal lainnya. Tidak adanya keseimbangan id, ego, dan superego 

juga dapat memicu tejadinya penyimpangan. Dibs cenderung mengasingkan diri 

dari teman-temannya. Bahkan ia bertindak dapat membahayakan orang lain 

seperti kutipan berikut. 

Seorang bocah kecil berlari mendatangi Dibs, “Hai, Dibs!” katanya. 

“Ayo kita bermain.” 

Dibs menyerang anak itu. Dia hamper saja mencakar anak itu tapi si anak 

segera melompat menghindar. 

“Kucing! Kucing! Kucing!” goda si bocah. (Penjara Pikiran Dibs: 28). 

 

Penyimpangan kepribadian terdapat pada kutipan “Dibs menyerang anak 

itu. Dia hamper saja mencakar anak itu tapi si anak segera melompat 

menghindar”. Seyoginya anak diusia Dibs sangat senang bersosialisasi dengan 

lingkungannya. Namun apa yang dilakukan Dibs itu merupakan sebuah perilaku 

yang mengarah pada penyimpangan. Di mana teman-teman Dibs sangat senang 

bermain secara berkelompok tetapi Dibs lebih senang menyendiri. Dia 

membangun sekat dengan semua orang yang berada di sekitarnya. Sikap Dibs 
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seperti itu membuat tidak ada yang berani mendekatinya apalagi ingin menjadi 

temannya.  

Selanjutnya Dibs tidak suka pulang ke rumah meski bel sekolah 

menandakan waktu pulang sekolah tiba. Dibs selalu bertingkah aneh tak seperti 

anak-anak lainnya yang dengan hati gembira keluar ruangan kelas dan ingin 

cepat-cepat  sampai  di rumah. Namun tidak dengan  Dibs seperti kutipan  berikut. 

Saat itu jam makan siang, waktunya pulang. Anak-anak berebutan 

mengambil berlarian seperti  biasa, gaduh, berebutan mengambil topi dan 

jaket mereka. Tapi Dibs tidak. Dia kembali ke pojok ruangan dan diam di 

sana, menundukkan kepala., bertopang dagu, mengabaikan fakta bahwa ini 

saatnya pulang. Para guru hanya menunggu. Dia selalu berlaku demikian 

setiap tiba saatnya pulang. (Penjara Pikiran Dibs: 13) 

 

Penyimpangan yang terdapat dalam diri Dibs dalam kutipan di atas adalah 

“Dia kembali ke pojok ruangan dan diam di sana, menundukkan kepala., 

bertopang dagu, mengabaikan fakta bahwa ini saatnya pulang”. Perilaku demikian 

kerap kali ditunjukkan Dibs setiap waktu pulang sekolah tiba. Dibs tidak ingin 

pulang. Penyebab dari prilaku demikian yang ditunjukkan Dibs bukan tidak 

beralasan. Ia merasa rumah merupakan tempat yang tidak menyenangkan. Ia 

selalu merasa rumah merupakan tempat yang paling menyerankan. Tidak adanya 

kasih sayang seperti anak-anak lainnya. Ia selalu merasa sendiri ketika di rumah. 

Tidak pernah bisa merasakan dunia yang ada di luar rumah selain berada dalam 

ruangan kamarnya sepanjang seusai ia pulang dari sekolah.  

Para guru di sekolah berusaha membujuk Dibs agar ia bersiap-siap untuk 

pulang kerumah sembari menunggu ibunya menjemput. Untuk mencapai 

keberhasilan membujuk Dibs, para guru terkadang mendapat perlawanan dari 

Dibs seperti dalam kutipan berrikut: 
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“Ayo Dibs. Ini waktunya pulang. Saatnya makan siang,” Hedda 

berkata dengan lembut. Dibs tidak bergerak. Dia acuh tak acuh dan tidak 

menanggapinya. “Aku akan membantumu memakai jaket,” Hedda berkata, 

perlahan mendekatinya. Mengambilkan jaketnya. Dia acuh tak acuh. 

Menghadap ke tembok lagi, menelungkupkan kepalanya ke sana, di bawah 

lengannya. (Penjara Pikiran Dibs: 13-14) 

 

Perilaku Dibs yang menunjukkan penyimpangan dalam diri Dibs 

ditunjukkan dalam kutipan “Dia acuh tak acuh. Menghadap ke tembok lagi, 

menelungkupkan kepalanya ke sana, di bawah lengannya”. Hal tersebut di 

tunjukkan Dibs karena ia tidak ingin pulang ke rumah. Ia menyadari apa yang ia 

lakukan tersebut sebagai cara untuk menolak pulang ke rumah. Ia berlaku 

demikian karena ia terbiasa merencanakan sesuatu ketika waktu pulangnya tiba 

dengan mencari-cari alasan atau bertingkah demikian yang mengindikasikan 

bahwa ia mengalami trauma dengan keadaan rumahnya atau bertingkah aneh 

seperti anak yang abnormal. Dibs selalu berprilaku yang terlihat membingungkan 

bagi teman-teman bahkan gurunya seperti dalam kutipan berikut. 

Dibs menempelkan wajahnya ke bawah, ke lantai, tanpa bergerak lagi 

tapi tidak pernah memberi kesan atau menunjukkan ketertarikan kepada 

sesuatu di luar dirinya (Penjara Pikiran Dibs: 17). 

 

Sikap menyimpang yang ditunjukkan Dibs ialah “Dibs menempelkan 

wajahnya ke bawah, ke lantai, tanpa bergerak lagi tapi tidak pernah memberi 

kesan atau menunjukkan ketertarikan kepada sesuatu di luar dirinya”.  Hal inilah 

yang ditunjukkan Dibs setiap kali pelajaran dimulain. Teman-teman yang lainnya 

menyibukkan diri dengan tugas yang diberikan gurunya. Tetapi Dibs tidak tertarik 

dengan kegiatan berkerlompok. Ia lebih senang bersikap seperti itu. Tidak tertarik 

dengan semua hal yang diajarkan. Tidak tertarik dengan apa yang ada di luar diri 

dan imajinasinya.  
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Perilaku aneh Dibs telah lama ia tunjukkan dari awal ia masuk sekolah, 

dua tahun yang lalu. Para guru berusaha menjalin hubungan baik dengannya. 

Namun, semua itu tidak mendapatkan respon yang baik dari Dibs. Begitu juga 

dengan teman-temannya. Tidak pernah ingin bergaul dengan teman-temannya. Ia 

memilih menyendiri dan melakukan semua hal dengan ia pikirkan seperti dalam 

kutipan berikut. 

Ketika dia pertama kali masuk sekolah, Dibs tidak bicara dan tidak 

pernah beranjak dari kursinya. Dia duduk diam di sana, tidak bergerak 

sepanjang pagi. Setelah beberapa minggu dia mulai meninggalkan kursinya 

dan bergerak berkeliling kelas, seolah sedang melihat barang-barang yang 

berkaitan dengannya. Ketika ada yang mendekatinya, dia akan memeluk 

dan menempel pada bola yang ada di lantai dan tidak bergerak. Dia tidak 

pernah menatap langsung ke mata orang lain. Dia tidak pernah menjawab 

jika ada orang yang mengajaknya berbicara. (Penjara Pikiran Dibs: 15) 

 

Perilaku menyimpang yang tunjukkan Dibs yang tidak biasa dilakukan 

anak ketika berada dalam lingkungan sosialnya ialah “Dibs tidak bicara dan tidak 

pernah beranjak dari kursinya. Dia duduk diam di sana, tidak bergerak sepanjang 

pagi. Setelah beberapa minggu dia mulai meninggalkan kursinya dan bergerak 

berkeliling kelas, seolah sedang melihat barang-barang yang berkaitan dengannya. 

Ketika ada yang mendekatinya, dia akan memeluk dan menempel pada bola yang 

ada di lantai dan tidak bergerak. Dia tidak pernah menatap langsung ke mata 

orang lain. Dia tidak pernah menjawab jika ada orang yang mengajaknya 

berbicara”. Seperti itulah perilaku penyimpangan yang Dibs lakukan. Hal ini 

disebabkan karena Dibs merasa tidak memahami bagaimana cara bersosialisasi 

denga lingkungannya. Yang ia ketahui hanyalah bagaiman cara memenuhi apa 

yang diinginkannya. Keadaan yang membuatnya seperti ini. Kurangnya perhatian 

orang tua dan kurangnya pemahaman tentang bagaiman cara bersosialisasi dengan 
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lingkungan sekitar. Untuk itulah ia merasa tak membutuhkan siapa pun untuk 

berada di dekatnya.  

Dibs merasa minder ketika ia berhadapan langsung dengan dunia yang 

tidak biasa bagainya. Sebagaimana ia hanya mengetahui bahwa dunianya sangat 

tidak mnyenangkan dan penuh dengan sekat-sekat yang membuatnya tidak dapat 

mengetahui segala hal di luar dirinya. 

Suatu ketika ia berada di ruangan lain karena ia tidak dapat bermain 

dengan baik bersama teman-temannya. Dibs melakukan beberapa hal yang 

menunjukkan ia sedang mengamati sesuatu dan memikirkan sesuatu terhadap 

benda yang ia lihat. Seperti biasa ketika ia merasa ada yang mengamatinya ia akan 

sesegera mungkin menghindar mengalihkan pandangan mereka terhadapnya 

seperti dalam kutipan berikut. 

Dibs berpindah ke dinding, dekat meja kecil tempat bebrapa 

bebatuan, cangkang, potongan batu bara, dan mineral lain dletakkan. Dibs 

berdiri di samping meja itu. Perlahan dia mengambil satu benda kemudian 

benda lain. Dia menelusuri benda-benda itu dengan jari, menyentuhnya ke 

pipinya, mencium dan merasakannya. Kemudian secara hati-hati 

meletakkannya kembali. Dia melirik ke arah saya. Sekilas saja, lalu cepat-

cepat dialihkan. Dia berjongkok, merangkak ke bawah meja dan duduk di 

sana, hamper tak terlihat. (Penjara Pikiran Dibs: 29) 

 

Penyimpangan yang ditunjukkan Dibs dalam kutipan di atas yaitu Dia 

menelusuri benda-benda itu dengan jari, menyentuhnya ke pipinya, mencium dan 

merasakannya. Kemudian secara hati-hati meletakkannya kembali. Dia melirik ke 

arah saya. Sekilas saja, lalu cepat-cepat dialihkan. Dia berjongkok, merangkak ke 

bawah meja dan duduk di sana, hampir tak terlihat. Perilaku tersebut menyatakan 

bahwa Dibs berprilaku demikian karena ia merasa tidak suka jika ada yang 

memperhatikannya ketika ia sedang melakukan hal-hal yang ingin ia ketahui. Ia 
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akan berusaha menghindar dari pandangan yang ditujukan padanya dengan 

bersembunyi di bawah kolong meja. Sebagaimana yang sering ia lakukan ketika ia 

merasa terusik atau tidak nyaman dengan dunia yang tidak biasa baginya. Jika dia 

berpikir bahwa seseorang memperhatikannnya, dia dengan cepat lari masuk ke 

dalam dirinya sendiri. 

Banyak hal lainnya yang menarik perhatian Dibs untuk mencari tahu 

tentang apa yang belum ia ketahui. Bagi sebagian orang terlihat memang sangat 

aneh dan tidak lazim. Tetapi tidak dengan Dibs. Dengan senang hati dan penuh 

rasa penasaran baginya mecoba hal-hal yang tidak wajar seperti dalam kutipan 

berikut. 

Dia membuka satu sepatunya. Dia mendorong kakinya ke dalam 

pasir. Kemudian dia berbalik dan berbaring di atas pasir, menggosokkan 

pipinya ke atas pasir. Dia menggigit pasir dengan giginya. Dia memandang 

saya. 

“Wah, ternyata pasir ini keras, tajam, dan rasanya hambar,” katanya. “Apa 

ini rasanya hambar?” Dia mengambil segenggam pasir dan menggosokkan 

pasir ke rambutnya. (Penjara Pikiran Dibs: 129130) 

 

Penyimpangan yang ditunjukkan Dibs selanjutnya adalah “dia berbalik dan 

berbaring di atas pasir, menggosokkan pipinya ke atas pasir. Dia menggigit pasir 

dengan giginya”, dan pada kutipan “Dia mengambil segenggam pasir dan 

menggosokkan pasir ke rambutnya”. Sangatlah tidak wajar dan terlihat sangat 

menjijikan dengan apa yang dilakukan Dibs. Menggigit pasir, menggosokkan 

pasir di kepalanya. Tingkah Dibs yang seperti ini terlihat seperti orang yang 

kurang waras. Perilaku demikian dilakukan Dibs semata-mata karena rasa 

penasarannya untuk mengetahui sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Bisa 

dikatakan Dibs adalah seorang anak yang memiliki rasa ingin mengetahui sesutu 
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di luar dirinya yang sangat tinggi. Hingga dia melakukan hal-hal demikian tanpa 

memikirkan apa yang ia lakukan tersebut bisa dikatakan wajar dan benar atau 

tidak. Yang  ia  pikirkan  hanyalah  bagaimana cara memenuhi rasa penasarannya. 

Dibs senang bermain dengan banyak hal termasuk memainkan berbagai 

warna cat jari. Ia mencampurkan semua warna untuk membuat gradasi warna 

sesuai keinginannya. Tetapi tidak dengan warna kuning. Ia sangat membenci 

warna kunung. Dibs tidak menyukai warna kuning dari semua warna yang ada 

pada botol cat jari yang biasa ia gunakan. Dia mengisolasi warna-warna seperti 

itu. Ia menganggap warna kuning adalah warna yang melambangkan suatu yang 

sangat kejam baginya seperti kutipan berikut. 

Dia merendahkan botol cat merah di tangannya. Dia berdiri diam 

memandanginya. Kemudian menghela napas dalam dan mengembalikan 

botol itu ke kanvas lukis. Dibs mengambil botol cat warna kuning. “Oh, 

warna kuning yang kejam,” katanya. “Oh, warna yang kejam dan marah. 

Oh, jeruji jendela untuk menjauhkan pepohonan. Oh, pintu dengan gembok 

dan kunci yang bisa di putar. Aku membencimu, Kuning. Warna yang 

kejam. Warna penjara. Warna kesepian dan ketakutan. Oh, warna kuning 

yang kejam.” Dia mengembalikan botol itu ke kanvas lukis. (Penjara Pikiran 

Dibs:175.) 

 

Penyimpangan selanjutnya terdapat dalam kutipan Dibs mengambil botol 

cat warna kuning. “Oh, warna kuning yang kejam,” katanya. “Oh, warna yang 

kejam dan marah. Oh, jeruji jendela untuk menjauhkan pepohonan. Oh, pintu 

dengan gembok dan kunci yang bisa di putar. Aku membencimu, Kuning. Warna 

yang kejam. Warna penjara. Warna kesepian dan ketakutan. Oh, warna kuning 

yang kejam.” Dapat dijelaskan mengapa Dibs membenci warna kuning dan 

menganggap warna kuning adalah warna yang sangat jahat karena dia mencoba 

mengkomunikasikan kembali apa yang dialaminya melalui warna kuning. Ia 
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menggambarkan warna kuning seperti gembok dan kunci, pintu, jeruji  yang ada 

di rumahnya. Semua benda yang berwarna kuning itulah yang membuatnya 

merasa terperangkap di satu tempat dan tidak bisa meliha dunia luar. Itu sebabnya 

Dibs tidak menyukai warna kuning. Selama ini Dibs tidak pernah menggunakan 

kata “Aku” sebagai tanda yang merujuk pada dirinya atau kata “Kamu” yang 

merujuk pada seseorang yang ia tuju sebagaimana yang terdapat dalam kutipan 

berikut.  

“Kau akan membuka topi dan jaketmu,” katanya. 

Saya memandanginya. Saya tahu dia menunjuk dirinya sendiri tapi memakai 

kata ganti orang kedua. Dibs jarang terdengar menyebut dirinya “Aku”. 

“Kau mau aku melepaskan topi dan jaket-ku?” Tanya saya kepadanya. 

“Betul.” Katanya. 

“Tapi aku tidak memakai topi dan jaket ,” kata saya kepadanya. Dibs 

memandangi saya. 

“Buka topi dan jaketmu,” katanya sambil menarik jaketnya. 

 

Penyimpangan yang terjadi dalam diri Dibs yakni “Kau akan membuka 

topi dan jaketmu,”katanya.  Dalam perkataan Dibs tersebut menyatakan bahwa 

Dibs sama sekali tidak pernah berbicara untuk menunjuk dirinya dengan kata 

“Aku” atau kata “Kamu” yang menunjukkan pada diri seseorang. Dibs tidak 

dapat membedakan kedua kata tersebut sebagai kata yang merujuk pada dirinya 

atau   merujuk   pada   seseorang.  Dalam  lingkungan  sekolahnya  ia  sama  

sekali tidak pernah berbicara dengan teman atau gurunya. Hal inilah yang 

membuatnya  tidak  dapat  membedakan  penggunaan  dua buah  ata ganti  

tersebut.  

Suatu hari ketika Dibs bermain dengan boneka tentaranya tiba-tiba ia 

berteriak sambil menyebut nama “Papa”. ia mendefiniskan boneka tersebut 

sebagai ayahnya dengan sebutan “Papa” untuk boneka tentaranya dan ia 

membuangnya ke dalam kotak pasir. “Papa” muncul dalam sedikit dunia 

Dibs. Dibs memang tidak menyukai ayahnya bahkan ia membencinya. Ia 
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merasa tidak nyaman saat ayah menjemputnya sepulang sekolah. Ini 

pertama kalinya ia dijemput ayah. Ayah Dibs sebenarnya tidak 

menginginkan kehadiran Dibs sejak ia masih berada di dalam“ Dan begitu 

juga seluruh keluarga kami. Kami berdua tumbuh dalam keluarga di mana 

kualitaslah yang paling dihargai. Lalu datanglah Dibs! Begitu aneh. 

Tertutup. Tak tersentuh. Tidak mau bicara. Tidak mau bermain. Berjalan 

pelan. Menyerang orang bak binatang liar. Kami sangat malu. Kami tak 

mau teman kami tahu tentang dia” (Penjara Pikiran Dibs:115). 

 

Penyimpangan yang terjadi dalam diri Dibs adalah “Begitu aneh. Tertutup. 

Tak tersentuh. Tidak mau bicara. Tidak mau bermain. Berjalan pelan. Menyerang 

orang bak binatang liar”. Sikap demikian ditunjukkan Dibs karena ia merasa tidak 

percaya diri karena orang tuanya yang selalu menganggapnya sebagai anak yang 

tidak diharapkan kehadirannya dalam keluarga. Ia merasa bahwa ialah penyebab 

dari ketidakharmonisan hubungan ayah dan ibunya. Dibs memang terlahir dari 

keluarga yang dipandang memiliki kualitas yang sangat baik. Tetapi setelah ia 

dilahirkan, label sebagai keluarga yang berkualitas baik memudar. Hal ini juga 

yang  membuat  ayah dibs tidak menyukai Dibs. Semua perlakuan ayah membuat 

Dibs merasa tidak dihargai dan merasa tidak bahagia seperti dalam kutipan 

berikut. 

“Akhir-akhir ini dia tampak tak bahagia. Dia tampak sudah berubah. 

Lalu, kemarin, saat suami saya membawa Dibs pulang, dia sangat marah. 

Mereka berdua marah. Suami saya berkata Dibs mengoceh seperti idiot. Dia 

mengatakannya di depan Dibs.” Dia menangis keras getir. “Lalu, saya 

bertanya apa yang dikatakan Dibs. Ayahnya bilang Dibs hanya mengoceh 

bak idiot! Dibs berjalan menyebrangi ruangan, mengambil sebuah kursi dan 

melemparnya, menjatuhkan beberapa benda di atas meja kopi dengan 

sapuan tangannya, berteriak kepada ayahnya, „Aku benci Ayah! Aku benci 

Ayah!‟, berlari mendatangi ayahnya, lalu terus-menerus menendangnya. 

Suami saya mencengkram Dibs dan usai beberapa kali memberontak 

akhirnya suami saya bisa menggendong Dibs dan menguncinya di kamar.” 

(Penjara Pikiran Dibs:118) 
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Penyimpangan yang ditunjukkan Dibs ialah “Dibs berjalan menyebrangi 

ruangan, mengambil sebuah kursi dan melemparnya, menjatuhkan beberapa benda 

di atas meja kopi dengan sapuan tangannya”. Sikap tersebut ia tunjukkan karena 

perkataan ayah yang membuat perasaannya terluka. Itu semua merupakan protes 

atas penghinaan yang dirasakannya akibat pernyataan ayahnya. Ia merasa tidak 

seperti apa yang dikatakan ayah. Perilaku ayah yang menguncinya di dalam kamar 

membuat  Dibs  semakin  membenci  ayahnya  serta menyisakan trauma baginya.  

Sikap Dibs selama ini memanglah sangat unik dibandingkan anak-anak 

seusianya. Ia mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak 

diusianya. Meskipun Dibs bukanlah seorang bayi seperti yang ia katakan. Tetapi 

tetap saja ia adalah seorang anak yang tidak mungkin dapat berpikir begitu cepat 

dan melakukan segala sesuatu dengan rapi dan sangat baik didibanding orang 

dewasa seperti ia menunjukkan gambar yang sangat luar biasa kepada Bu A 

sewaktu ia menemui Bu A di kantornya. Semua yang di tunjukkan oleh Dibs 

membuat Bu A berpemikiran bahwa Dibs menderita Skizofrenia seperti dalam 

kutipan berikut.  

Dia tiba-tiba memegang gulungan kertas yang sejak tadi dibawanya. 

Ia melepaskan gelang karetnya, membeberkan gambar itu, lalu 

memberikannya kepada saya. “ Lihatlah,” katanya. “Lihatlah detaildan 

perspektifnya.” 

Saya melihat gambar itu. Memang berbeda dengan hasil gambar anak 

enam tahun yang lain. Objek yang digambarnya tampak sama benar sampai 

terperinci. Di salah satu gambar, dia menggambarkan sebuah taman dengan 

tangga batu putar sampai puncak bukit. Perspektifnya memang sangat luar 

biasa. “Ya, gambar-gambar ini memang unik,” kata saya. 

Dia menggelar gambar-gambar itu di depannya dan mengamatinya. 

Kemudian dia memandang saya dengan meta galau. “Terlalu unik,” katanya 

diam. “Kemampuan aneh itu yang membuat saya cemas. Saya sudah 

menyiksa diri dengan pikiran bahwa mungkin dia menderita skizofrenia. 
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Dan jika itu benar, untuk apa semua kemampuan superior dan tak biasa ini? 

Dia mulai berprilaku normal. (Penjara Pikiran Dibs:228229). 

 

Penyimpangan kepribadian yang ditunjukkan Dibs terdapat pada kutipan 

Saya melihat gambar itu. Memang berbeda dengan hasil gambar anak enam tahun 

yang lain. Objek yang digambarnya tampak sama benar sampai terperinci. Di 

salah satu gambar, dia menggambarkan sebuah taman dengan tangga batu putar 

sampai puncak bukit. Perspektifnya memang sangat luar biasa. “Ya, gambar-

gambar ini memang unik,” kata saya. Gambar yang diberikan Dibs Untuk Bu A 

sangatlah jauh dari ekspektasi Bu A tentang sebuah gambar anak seusia Dibs. Dia 

tidak menyangka bahwa gambar yang ditunjukkan Dibs kepadanya sangatlah luar 

biasa. Hal inilah yang membuatnya berbeda dengan anak seusianya. Ini 

mengindikasikan ia anak yang cerdas. Bentuk penyimpangannya hanya saja ia 

terlihat  berbeda  jika  dibandingkan  dengan  gambar  anak-anak  seusianya  yang 

tidak  beraturan.  Tapi  tidak  dengan gambar  Dibs  yang  objeknya  sangat 

terperinci.  Selain  itu  Bu  A  menyangka   bahwa   Dibs  menderita  Skizofrenia. 

 

4.3 Faktor Penyebab Penyimpangan Kepribadian Dibs 

Kepribadian dapat didefinisikan sebagai gabungan emosi dan tingkah laku 

yang membuat individu memiliki karakteristik tertentu untuk menghadapi 

kehidupan sehari- hari. Kepribadian individu relatif stabil dan memungkinkan   

orang   lain   untuk memprediksi pola pikir atau tindakan yang akan diambilnya. 

Latar  belakang   kepribadian   seseorang   dapat   terganggu   oleh   berbagai 

faktor   eksternal   dan   internal,   gangguan  yang  timbul  dari faktor 

lingkungan  yang   buruk  atau  dari  truma  masa  lalu  dapat  membuat 
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kepribadian  seseorang  terganggu secara fisik maupun mental. Begitu pula 

dengan tokoh Dibs yang mengalami penyimpangan disebabkan oleh faktor 

internal  keluarga  dan  faktor  eksternal  yang  melipurti  lingkungan  sekolahnya. 

a. Faktor Internal  

Penyimpangan kepribadian yang muncul dalam diri Dibs yang paling mendasar 

ialah lingkungan keluarganya yang mana pada awal kelahiran Dibs membuat 

seluruh keluarga kecewa karena Dibs yang begitu memusingkan sebagaimana 

dalam kutipan berikut. 

“Dia sangat memusingkanbegitu mengecewakan sejak dia 

dilahirkan. Kami tak merencanakan punya anak. Kehamilannya tak 

disengaja. Dia merusak semua rencana kami. Saya juga punya karier 

professional. Suami saya bangga terhadap prestasi saya. Suami saya dan 

saya sangat bahagia sebelum Dibs lahir. Dan saat dia lahir, semua jadi 

sangat berbeda. Begitu besar dan buruk” (Penjara Pikiran Dibs:113). 

 

Dalam kutipan di atas menjelaskan bahwa Dibs memang tidak diinginkan 

dari awal ia dilahirkan dalam keluarganya. Begitu dengan ayah yang juga tidak 

menginginkan kehadirannya yang begitu cepat dan tanpa direncanakan 

sebelumnya. Setelah Dibs lahir, ayah Dibs makin membencinya dan kecewa 

karena Dibs terlahir sebagai anak yang jauh dari apa yang ia bayangkan. Ayah 

Dibs  menganggap kelahiran Dibs adalah aib bagi keluarganya yang sebagaimana 

diketahui tidak pernah ada dalam catatan keluarganya memiliki anak yang 

berkebutuhan khusus seperti Dibs sebagaimana dalam kutipan berikut. 

 “Lalu Dibs lahir dan merusak semua rencana dan kehidupan kami. 

Saya merasa telah gagal. Saya memutuskan untuk berhenti bekerja. 

Berharap teman profesi saya tak memahami sikap saya atau keputusan saya. 

Saya tak menceritakannya perihal Dibs kepada mereka. Oh, mereka tahu 

tentang kehamilan saya. Tapi tidak tentang Dibs. Kami segera tahu bahwa 

Dibs tak normal.punya anak sudah cukup berat, tetapi memiliki anak yang 

menderita keterbelakangan mental tak sanggup kami tanggung. Kami sangat 
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malu. Kami dipermalukuan. Belum pernah ada hal seperti ini dikeluarga 

kami masing-masing. Dan catatan kerja saya sangat memuaskan. Seluruh 

kehidupan kami ditujukan bagi kecerdasanprestasi intelektual yang bagus, 

tepat, dan pantas diperhatikan!” (Penjara Pikiran Dibs:115) 

 

Dari sikap ayah Dibs yang sangat kecewa dengan kelahiran Dibs di 

tengah-tengah keluarga bahagianya membuat Dibs merasa seolah-olah ia menjadi 

pemicu ketidakharmonisan hubungan ayah dan ibunya. Maka dari hal itulah Dibs 

mulai menarik diri dari lingkungannya termasuk di dalam lingkungan keluarga. Di 

dalam benak Dibs yang tergambar hanyalah tentang sosok ayah yang begitu tidak 

menyukainya seperti dalam kutipan berikut. 

“Ini Dibs berbicara. Aku benci ayahku. Dia kejam kepadaku. Dia tak 

menyukaiku. Dia tak mau aku berada didekatnya. Aku akan mengatakan 

siapa dia dan kau harus mewaspadainya. Dia kejam, pria yang amat sangat 

kejam” (Penjara Pikiran Dibs:247). 

 

Tergambar jelas dalam kutipan di atas bagaimana perlakuan sosok ayah 

terhadap Dibs karena ia tidak menyukai Dibs. Sikap ayahnya sangat memiliki 

pengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian Dibs yang dapat 

menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap diri Dibs. Bagi Dibs ayah 

hanyalah  sosok   orang   tua   yang  sangat kejam tanpa memiliki perasaan sayang 

terhadap anaknya dan tidak menyukainya sebagaimana Dibs menggambarkan 

sosok ayahnya dalam sikap yang ia tunjukkan dalam kutipan berikut. 

“Aku benci kau, papa!” teriaknya. “Aku membencimu! Jangan 

pernah mengunciku lagi atau aku akan membunuhmu. Aku akan tetap akan 

membunuhmu! Untuk semua kekejaman yang kau lakukan terhadapku! 

(Penjara Pikiran Dibs:247). 

 

Perlakuan ayah yang demikian membuatnya benci terhadap ayahnya. Ia 

merasa  sosok  ayah   tidak   pernah   ada   baginya. Ia menganggap  ayah sebagai 

seseorang yang sangat jahat, kejam, bahkan membuatnya ketakutan.  
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b. Faktor Eksternal  

 

Selain dari faktor internal yang mendasari penyebab terjadinya 

penyimpangan  terhadap  diri  Dibs  juga  terdapat  faktor  eksternal.  Di  mana 

faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap penyimpangan   

kepribadiannya  ialah  lingkungan  sekolah  sebagaimana  dalam  kutipan  berikut. 

“Ini bukan sekolah untuk anak-anak yang terbelakang mental atau 

anak yang terganggu emosinya. Ini adalah sekolah pribadi yang sangat 

eksklusif untuk anak usia tiga sampai tujuh tahun, di puncak East Side. Ada 

tradisi untuk menarik orang tua yang sangat cerdas, anak yang mudah 

bersosialisasi.” (Penjara Pikiran Dibs: 18). 

 

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari awal Dibs bersekolah di 

tempat tersebut mendapat pertentangan dari pihak sekolah yang menyatakan 

bahwa Dibs bukanlah anak yang normal. Pihak sekolah sangat dibuat pusing 

dengan tingkah lakunya yang tidak biasa dari teman-temannya. Dibs hanya 

konsisten di dalam tingkah laku antagonis, penolakan, dan perlawanan terhadap 

siapa   pun   yang  berusaha  mendekatinnya  sebagaimana dalam kutipan berikut. 

Seorang bocah kecil berlari mendatangi Dibs. “Hai, Dibs!” katanya 

“Ayo kita bermain.” 

Dibs menyerang anak itu. Dia hampir saja mencakar anak itu tapi si anak 

segera meliompat menghindar. 

“Kucing! Kucing! Kucing!”goda si bocah. (Penjara Pikiran Dibs:28). 

 

Sikap Dibs yang ditunjukkan dalam kutipan tersebut menyatakan bahwa  

Dibs memang menarik diri dari dunia bermainnya yang seharusnya dapat ia 

nikmati. Tetapi dari sikap Dibs yang demikian terselip sikap tidak adanya 

kepercayaan diri yang dimilikinya untuk dapat bersosialisasi dengan baik yang 

dikarenakan semua orang menganggapnya anak yang patut untuk dijauhi. Asumsi 

pihak sekolah yang menyetakan bahwa Dibs merupakan anak yang 
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keterbelakangan mentallah yang membuatnya merasa minder.  Ditambah dengan 

setiap perlakuan temannya yang membuatnya merasa tidak nyaman sehingga ia 

harus mengambil suatu sikap penghukuman diri karena ia terlahir sebagai anak 

yang penuh dengan kekurangan.  

 

4.4 Hasil Analisis. 

Dari hasil analisis pengenyimpangan terhadap diri seorang anak yang 

bernama Dibs dalam Novel Penjara Pikiran Dibs  karya Virginia M. Axline 

menggunakan kajian psikoanalisis yang di cetus Freud menyatakan bahwa Dibs 

benar-benar mengalami penyimpangan yang dikaitkan dengan tiga unsur 

kepribadian Freud  yakni id, ego dan superego. Penyimpangan pada perilaku Dibs 

disebabkan oleh pengalaman yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya, 

yaitu tidak adanya kasih sayang dari seorang ayah serta lingkungan rumah yang 

membuatnya tidak merasa nyaman. Tidak adanya keseimbangan antara ketiga 

unsur kepribadian yakni id, ego, dan superego ini juga yang terkadang membuat 

Dibs merasa tidak puas dengan apa yang dilakukannya sehingga menimbulkan 

rasa tidak bahagia, kecewa bahkan menangis.  

Selain itu juga, dalam banyak tindakan-tindakan atau perilaku yang 

ditunjukkan Dibs tersebut terselip cerita yang menggambarkan beberapa faktor 

penyebab dari penyimpangan kepribadian yang timbul dari diri seorang anak yang 

memiliki kecerdasan luar biasa seperti Dibs. Faktor tersebut adalah faktor 

kurangnya peran orang tua dalam keluarga dalam memberikan kasih sayang serta 

cinta kasih terhadap anak, lingkungan yang buruk atau dari truma masa lalu 
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dapat membuat kepribadian Dibs terganggu secara fisik maupun mental yang 

menyebabkan terjadinya penyimpangan. 

Kecenderungan Dibs bertingkah aneh seperti emosi yang tidak  terkendali, 

berbicara sendiri, bahkan mengisolasi diri dari lingkungan atau dunia yang 

seharusnya ia miliki merupakan salah satu bentuk kegagalan yang terbentuk 

dalam proses perkembangan dalam diri Dibs. Penolakan terhadap dilahirkannya 

dan berada  dalam   lingkungan   keluarga   membuatnya   tumbuh   menjadi   

anak yang menghukum dirinya dengan cara seperti ini. Sebagaimana yang kita 

ketahui   bahwa,   Dalam   hal   ini,   perilaku   seperti  ini  merupakan  cikal-

bakal   yang  membuahkan  perilaku-perilaku  menyimpang pada diri   anak. 

 Peran id dalam menangani setap keinginan Dibs agar apa yang menjadi 

keinginan dapat terpenuhi. Namun bertolak belakanng dengan apa yang diingikan 

Dibs. Dari setiap keinginannya tidak dapat terealisasi sesuai keinginannya 

sehingga membuatnya merasa tersakiti bahkan merasa tidak bahagia. Selain itu 

peran ego dalam diri Dibs juga berpengaruh pada setiap tindakan yang yang 

diinginkan Dibs. Ego yang seharusnya ditunjukkan Dibs dalam hal ini yakni 

berusaha memenuhi apa yang diinginkan id yang berberhubungan keadaan 

nyatanya atau sebenarnya. Hal ini meyatakan bahwa peran ego dalam diri Dibs 

sangat mendominasi tanpa banyak mempertimabangkan superego. Sebagaimana 

seestinya superego berperan penting dalam mengontrol setiap tindakan yang 

dilakukan Dibs yang disesuikan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 

Sehingga peran superego dalam mengontrol nilai baik-buruk atau benar-salahnya 
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setiap tindakan dari ego Dibs terabaikan. Sehingga terjadilah penyimpangan 

kepribadian terhadap diri Dibs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lxxvi 

 

BAB V                                                                                                                

PENUTUP  

 

5.1  Kesimpulan  

Setelah melakukan penelitian terhadap novel Penjara Pikiran Dibs, penulis 

memperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan ketiga unsur kepribadian yang dicetus Frued yang terdapat dalam 

diri Dibs, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada keseimbangan antara id, 

ego dan superego yang dialami Dibs. Pendorong id bertentangan dengan 

kekuatan pengekang superego. Dibs cenderung mementingkan prinsip 

kenikmatan daripada aspek sosiologis yang berkembang di masyarakat, 

sehingga terjadi ketegangan di dalam diri atau pribadi Dibs atau dengan kata 

lain  ego Dibs  lebih  mengedepankan agar dapat terlaksananya setiap 

keinginan id tanpa mempertibangkan superego, sehingga superego terabaikan. 

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penyimpanagn yang dialami Dibs adalah 

tidak adanya kasih sayang dan perhatian dari sosok ayah, ditambah trauma atas 

atas sikap ayah terhadap dirinya yang tidak sama sekali menyayanginya karena 

Dibs dianggap sebagai anak yang memiliki kekurangan yang tidak dapat ia 

terima dengan lapang hati. Jika teringat kejadian tersebut Dibs merasa tertekan 

dan penuh kebencian. Untuk menghindari perasaan cemas dan melindungi 

dirinya dari dunia luar, Dibs kemudian membentengi diri dengan menarik diri 

dari  lingkungan sosial atau kehidupan realitasnya. Dibs juga mengalami 

trauma atas perlakuan ayah terhadapnya sehingga ia membenci warna kuning 
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yang menggambarkan ia memeiliki pengalaman yang burung dengan semua 

benda yang berkaitan dengan warna kuning. 

5.2 Saran 

Berangkat dari kesimpulan di atas, semoga penelitian ini  dapat dijadikan 

tolak ukur dan pertimbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang 

sastra Indonesia terutama Novel. Serta memberikan gambaran kongkrit tentang 

permasalahan yang ada di dalam novel yang hendak diteliti Penelitian ini 

merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas peneliti dalam  

mengkaji  karya sastra  yang berkaitan dengan penyimpangan  kepribadian. 
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INSTRUMEN DATA PENYIMPANGAN KEPRIBADIAN TOKOH 

UTAMA DALAM NOVEL PENJARA PIKIRAN DIBS 

No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

1. (Penjara 

Pikiran 

Dibs: 

3637). 

 

Keinginannya 

agar pintu 

rumah boneka 

yang pada saat 

itu memang 

terlihat tertutup 

membuat Dibs 

merasa tidak 

bahagia. Dibs 

tidak suka 

dengan pintu 

tertutup, pintu 

yang terkunci, 

dan juga 

dinding-dinding 

rumah 

bonekanya.  

Dibs  seolah   

mengkomunikas

ikan  kembali  

apa  yang  

pernah  ia alami. 

Adanya dorongan 

primitif dalam diri 

tokoh Dibs 

Dia 

mengatupkan kedua 

tangan di dadanya dan 

berkata berulang-

ulang, “Jangan kunci. 

Jangan kunci pintu.” 

Suaranya terdengar 

sangat mengiba. “Dibs 

tak suka kunci pintu,” 

katanya. Ada nada 

tangis di suaranya. 

Saya berkata 

padanya, “Kau tak 

suka pintunya 

dikunci.” 

Dibs tampak 

menangis. Suaranya 

berubah menjadi 

bisikan. “Dibs tak 

suka kunci pintu. Tak 

suka pintu tutup dan 

kunci. Dibs tak suka 

dinding di sekitarnya. 

(Penjara Pikiran 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

Dibs: 3637). 

 

2 (Penjara 

Pikiran 

Dibs: 75) 

Dibs menyedot 

botol 

minumannya 

yang berisi air 

yang ada pada 

meja seberang 

yang ada di 

dalam ruangan 

tersebut 

Adanya dorongan 

primitif dalam diri 

tokoh Dibs 

Saat 

memakaikan sepatu 

botnya, saya 

memandang sekilas ke 

arahnya. Dia 

menjulurkan tangan 

ke seberang meja 

mengambilbotol berisi 

air. Dia menyedot 

menyedot minuman 

bak seorang bayi. 

(Penjara Pikiran 

Dibs: 75) 

 

3.  (Penjara 

Pikiran 

Dibs: 150) 

dan  

(Penjara 

Pikiran 

Dibs:151) 

 

 

Dibs tidak ingin 

merasa 

kesepian. Untuk 

menghilangkan 

rasa 

kesepiannya itu, 

dia meminta 

Jake yang 

merupakan 

tukang kebun di 

rumahnya untuk 

tidak memotong 

cabang pohon 

Adanya dorongan 

primitif dalam diri 

tokoh Dibs 

Pohon itu 

tumbuh dekat 

jendelaku dan sudah 

tumbuh cukup besar 

untuk kusentuh dari 

jendela. Tapi papa 

ingin merapikannya. 

Katanya pohon itu 

mulai menyentuh 

rumah. Dan aku 

melihat Jake menaiki 

pohon itu, memankas 

semua dahan pohon 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

yang masuk 

disela-sela 

jendela 

kamarnya 

Namun ayah 

meminta Jake 

memangkas 

habis cabang 

pohon sangat 

jauh dari jendela 

kamar Dibs. Ia 

menganggap 

cabang pohon 

tersebut adalah 

temannya. 

Cabang pohon 

elm itu sangat 

berarti bagi 

Dibs. Kemudian 

Jake 

memberikan 

bagian dari 

cabang pohon 

elm tersebut 

kepada Dibs. Ia 

menyimpannya 

cabang pohon 

itu. aku membuka 

jendelaku dan 

mengatakan 

kepadanya bahwa 

pohon ini temanku 

dan dahan itu 

kuperlukan dan 

kukatakan aku tak 

mau cabang pohon itu 

dipotong. (Penjara 

Pikiran Dibs: 150). 

“Apa ada yang 

tahu Jake memberimu 

ujung cabang iti?” 

tanya saya.  

“Aku tak tahu. Aku 

tak pernah memberi 

tahu siapa pun. Aku 

menyimpannya begitu 

saja. Aku masih 

menyimpannya. Aku 

tak mengizinkan siapa 

pun menyentuhnya. 

Aku akan menendang 

dan menggigit siapa 

pun yang 

mencobanya.” 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

tersebut di 

dalam kamar 

bahkan tidak ada 

yang tahu 

tentang hal itu. 

“Cabang itu sangat 

berarti bagimu, 

bukan?” 

“Oh, ya,” jawab Dibs. 

(Penjara Pikiran 

Dibs:151) 

 

4.  (Penjara 

Pikiran 

Dibs:289) 

dan 

(Penjara 

Pikiran 

Dibs:289

290). 

 

 

Dibsingin 

mengetahui 

bagaimana 

bentuk Tuhan. 

Dibs mengingat 

perkataan nenek 

yang 

mengatakan 

bahwa Tuhan 

adalah Bapak 

yang berada di 

Surga. Tetapi 

Dibs tidak ingin 

jika Tuhan 

seperti Papa. 

Karena Dibs 

merasa Papa 

tidak 

mencintainya 

seperti Tuhan 

Adanya dorongan 

primitif dalam diri 

tokoh Dibs 

“Aku ingin 

tahu bagaimana 

bentuk Tuhan,” katan 

Dibs. Nenek pernah 

bilang Tuhan adalah 

Bapa di Surga. Bapa 

adalah cara lain 

menyebut Papa. Aku 

tak mau Tuhan seperyi 

Papa. Karena kadang 

kurasa Papa tak 

mencintaiku. Dan jika 

aku percaya kepada 

Tuhan seperti Nenek, 

aku ingin Tuhan 

mencintaiku.” 

(Penjara Pikiran 

Dibs:289). 

 

“Kata Nenek, 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

yang dikatakan 

Nenek yang 

penuh dengan 

rasa cinta. Dibs 

ingin sekali 

dapat berbicara 

dengan Tuhan  

sebagaimana 

yang dilakukan 

Nenek dan Jeke 

berbicara 

dengan tuhan 

dengan cara 

berdoa yang 

berarti berbicara 

dengan Tuhan. 

Hal itu yang 

mendorong Dibs 

ingin berbicara 

dan 

mendengarkan 

perkataan Tuhan 

kepadanya 

secara langsung.  

 

 

Tuhan itu cinta. Dan 

kata Jake dia percaya 

kepada Tuhan. 

Katanya dia berdoa, 

artinya dia berbicara 

dengan Tuhan. Tapi 

aku tak pernah berdoa. 

Tapi aku ingin 

berbicara dengan 

Tuhan. Aku ingin 

mendengar apa yang 

ingin dikatakan-Nya.” 

(Penjara Pikiran 

Dibs:289290). 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

5.  (Penjara 

Pikiran 

Dibs:94). 

 

 

Dibs 

menyalakan 

Radiator. Ia 

merasa suhu 

udara saat itu 

sangat ingin 

meski berada di 

dalam ruangan 

tertutup. 

Kenyataan itu 

membuat harus 

melakukan 

sesuatu agar 

suhu udara di 

dalam rangan itu 

tetap terasa 

hangat. 

Adanya dorongan 

dari Das Ichatau 

ego yang terdapat 

dalam diri Dibs. 

“Di sini 

dingin,” katanya. 

“Lepaskan jaketku?” 

“Well, di sini memang 

dingin,” jawab saya. 

“Mungkin sebaiknya 

kau tetap memakai 

jaketmu hari ini.” 

“Nyalakan 

pemanasnya,” kata 

Dibs. Dia berjalan ke 

radiator dan 

menyentuhnya. 

“Radiatornya 

dingin,”katanya. 

“Ya. Aku tahu.” 

“Akan    kunyalakan,”    

kata    Dibs.    Dia     

menyalakan    radiator   

itu. 

“Menurutmu   itu   

akan   membuat   

ruangan   ini   

hangat?”  tanya  saya. 

“Ya,   jika   ada    api    

di    ruang    bawah    

tanah,”   katanya. 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

“Api di ruang bawah 

tanah?” tanya saya. 

“Di perapian,” 

jawabnya. “Di 

perapian yang ada di 

bawah tanah.” 

(Penjara Pikiran 

Dibs:94). 

 

6.  (Penjara 

Pikiran 

Dibs: 58). 

 

Dibs berteriak 

meminta agar 

jendela ruangan 

terapi 

bermainnya 

ditutup. Hal ini 

sangat bertolak 

belakang dengan 

apa yang 

dilakukan 

seseorang jika ia 

merasa udara 

sekelilingnya 

membuat 

suasana tidak 

nyaman. Tidak 

seperti apa Dibs 

yang 

Adanya dorongan 

dari Das Ichatau 

ego yang terdapat 

dalam diri Dibs. 

“Tutup 

jendela,” katanya. 

“Kau ingin menutup 

jendelanya?” tanya 

saya. “Tapi ruangan 

ini sangat panas hari 

ini meskipun 

jendelanya dibuka.” 

“Benar,” jawab Dibs. 

“Dibs tutup,” katanya 

dengan tegas.  

“Kau benar-benar tahu 

apa yang kau 

inginkan, ya?” 

komentar saya. 

(Penjara Pikiran 

Dibs: 58). 

 



lxxxviii 

 

No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

menginginkan 

agar jendela 

ruangan 

bermainnya 

ditutup. 

 

7.  (Penjara 

Pikiran 

Dibs:192). 

 

Dibs berteriak 

karena tidak 

ingin berbicara 

dengan manusia. 

Dibs 

beranggapan 

bahwa semua  

manusia itu 

kejam dan ia 

menganggap 

benda mati 

seperti truk 

sangat baik 

karena tidak 

pernah 

menyakiti 

perasaannya. 

Adanya dorongan 

dari Das Ichatau 

ego yang terdapat 

dalam diri Dibs. 

Dibs menutup 

jendela dengan keras 

dan berbalik 

menghadap saya 

dengan mata berkilat 

merah. “Aku tak mau 

mengucapkan halo! 

Aku tak mau berbicara 

dengan mereka!” 

teriak Dibs. “Aku tak 

mau bicara!” 

“Kau memerhatikan 

dan mendengar 

mereka, tetapi mereka 

menyakiti 

perasaanmu, jadi kau 

tak mau berbicara 

dengan mereka,” kata 

saya. 

“Benar,” katanya. 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

“Manusia itu kejam, 

jadi aku tak mau 

berbicara dengan 

mereka. Tapi aku mau 

berbicara dengan truk. 

Aku mengucapkan 

selamat tinggal 

kepada truk.” 

“Truk tak bisa 

mengatakan apa pun 

yang bisa menyakiti 

perasaanmu, bukan?” 

kata saya. 

“Truk baik,” kata 

Dibs. (Penjara 

Pikiran Dibs:192). 

8. (Penjara 

Pikiran 

Dibs: 

144). 

 

 

saat ia 

memandang 

kearah luar 

jendela kecil. Ia 

melihat bagian 

belakang gereja 

ia menyadari 

kebesaran sang 

pencipta lewat 

perkataan 

Adanya respons 

dari superego yang 

terdapat dalam diri 

Dibs. 

“Itu bagian 

belakang gereja,” 

katanya. “Gereja yang 

besar. Gereja yang 

menjulang ke angkasa 

gereja yang 

mengeluarkan suara 

musik. Gereja yang 

berdentang-satu, dua, 

tiga, empat, saat sudah 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

datarnya. pukul empat. Sebuah 

gereja besar dengan 

semak lebat di 

sekitarnya. Dan jalan 

untuk dilalui orang”. 

Ada jendela lama. 

Lalu dia melanjutkan 

berbicara.” Dan langit.  

Begitu banyak langit 

di atas sana. Dan 

seekor burung. Dan 

sebuah pesawat udara. 

Dan asap.” Ada jeda 

lama lagi. “ Dan Dibs 

berdiri di jendela 

kecil, melihat ke 

kebesaran itu.” 

“Pasti dunia terlihat 

sangat besar dari 

tempatmu berdiri” 

komentar saya. 

“Benar,” katanya. 

“Kebesaran. Hanya 

kebesaran!” (Penjara 

Pikiran Dibs: 144). 

 



xci 

 

No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

9.  (Penjara 

Pikiran 

Dibs: 

287288). 

 

Dibs mendengar 

suara organ pipa 

ia merasa harus 

lekas keluar dari 

dalam gereja 

sambil berteriak 

ketakutan. Ia 

takut karena 

suara organ pipa 

serta kebesaran-

Nya. Bagi Dibs 

tempat itu 

begitu indah 

tetapi ia tetap 

merasa takut. Ia 

ingin keluar dari 

dalam gereja 

Adanya respons 

dari superego yang 

terdapat dalam diri 

Dibs. 

“Ayo pergi! 

Ayo pergi! Aku 

takut!” teriaknya.  

“Apa    musik   itu  

membuatmu   takut?  

tanya  saya   saat  

kami  berjalan menuju 

pintu. 

Dibs Berhenti dan 

melihat ke belakang. 

“Dengarkan. Kita 

jangan pergi dulu,” 

katanya. 

“Kami berhenti”. 

“Aku takut terhadap 

kebesarannyadan aku 

takut kepada suara 

aneh itu,” kata Dibs. 

“Tapi tempat ini 

begitu indah hingga 

hatiku penuh dengan 

keceriaan dan 

keindahan.” 

“Kau takut, tapi juga 

menyukainya?” kata 

saya. “Ini gereja yang 

indah”  
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

“Ayo kita keluar dari 

sini,” Kata Dibs pelan. 

(Penjara Pikiran 

Dibs: 287288). 

 

10. (Penjara 

Pikiran 

Dibs: 289) 

dan(Penja

ra Pikiran 

Dibs: 

290). 

mengenai 

kepercayaannya 

tidak percaya 

tentang Tuhan 

karena Ayah dan 

Ibunya juga 

tidak percaya 

Tuhan 

sebagaimana 

Nenek dan Jake 

penganut gereja 

yang percaya 

Tuhan. Ia 

merasa sangat 

kesepian karena 

ia tidak 

mengenal Tuhan 

sebagaimana 

nenek dan Jake. 

Adanya respons 

dari superego yang 

terdapat dalam diri 

Dibs. 

“Nenek 

percaya Tuhan. Tapi 

Papa dan Ibu bukan 

penganut gereja. Dan 

jake percaya Tuhan. 

Dia mengatakannya 

kepadaku.” (Penjara 

Pikiran Dibs: 289). 

 

Dia mengulur 

tangan ke arah saya 

“Tapi Papa dan Ibu 

tak percaya kepada 

Tuhan, jadi Aku juga 

begitu. Aku sangat 

merasa kesepian 

karena tak mengenal 

Tuhan.” (Penjara 

Pikiran Dibs: 290). 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

11. (Penjara 

Pikiran 

Dibs: 31). 

 

Dibs 

mengisolasi diri, 

tidak mau 

berbicara, dan 

bahkan tidak 

pernah 

memberikan 

respon terhadap 

sesuatu yang 

ditujukan pada 

dirinya. Dibs 

menarik diri dari 

lingkungan 

sekitarnya. Dibs 

juga senang 

menyendiri dan 

seakan 

membangun 

sekat dengan 

lingkungannya. 

Terkadang ia 

berteriak, 

menangis, 

meronta, dan 

memukuli 

Hedda 

(gurunya) setiap 

Tidak adanya 

keharmonisan 

yang terjadi di 

dalam lingkungan 

keluarga Dibs. 

 

Anak-anak lain 

bermain di kotak 

pasir, di ayunan, di 

tongkat mainan, di 

sepedah. Mereka 

bermain bola, 

melempar bola, petak 

umpet. Mereka 

berlari, berjingkat, 

mendaki, melompat. 

Tapi Dibs Tidak. Dia 

berjalan ke ujung sepi, 

mengambil ranting 

kecil, berjongkok, dan 

menggores-

goreskanya ke tanah. 

Tidak memandang 

siapa pun. 

Memandangi tongkat 

dan tanah. 

Membungkuk dalam 

kegiatan sepinya itu. 

Diam. Menarik diri, 

tersingkir. (Penjara 

Pikiran Dibs: 31). 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

kali 

mengingatkan 

Dibs untuk 

pulang. Kadang-

kadang Dibs 

terlihat seperti 

mengindikasika

n bahwa dia 

adalah anak 

yang cerdas. 

 

12. (Penjara 

Pikiran 

Dibs: 

5354). 

Perbedaan 

bentuk karakter 

Dibs yang 

memiliki 

penyimpangan 

kepribadian  

dapat dilihat 

dari cara Dibs 

memandang 

sesuatu,caraberp

ikir,dancaraDibs

berinteraksideng

anoranglain. 

 

Tidak adanya 

keharmonisan 

yang terjadi di 

dalam lingkungan 

keluarga Dibs. 

 

Dia 

memandang botol itu, 

mengaduk cat dengan 

kuas yang ada di 

dalam botol, 

mengangkatnya ke 

depan cahaya, dan 

meraba labelnya 

dengan jemarinya. 

“Cat Favor Ruhl,” 

katanya. “Merah. Cat 

Favor Ruhl. Kuning 

Cat Favor Ruhl. Cat 

Favor Ruhl. Biru. Cat 

Favor Ruhl. Hitam.” 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

Ini jawaban sebagian 

dari satu pertanyaan. 

Dia jelas sedang 

membaca label di 

botol cat itu. Botol itu 

memang Cat Favor 

Ruhl. Dan warna-

warnanya ditata dan 

disebutkan dengan 

tepat.  

“Nah,” katanya. “Jadi 

kau bias membaca 

nama-nama yang ada 

di botol cat. Dan kau 

tahu semua nama 

warna.” 

“Benar,” katanya 

Ragu. (Penjara 

Pikiran Dibs: 5354). 

 

13. (Penjara 

Pikiran 

Dibs: 54) 

 

Dibs dapat 

menyebutkan 

nama warna 

krayon yang ia 

tulis dan ia 

dapat 

 Kemudian dia 

duduk dan meraih 

kotak krayon. Dia 

membaca nama yang 

tertulis di kotak itu. 

Kemudian dia 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

menuliskan 

semua warna 

dengan tulisan 

cetak yang rapi. 

Pada awalnya 

banyak yang 

mengatakan 

Dibs tidak lebih 

dari anak yang 

abnormal yang 

hanya 

melakukan hal-

hal aneh. 

Nyatanya Dibs 

dapat menulis 

dan membaca 

dengan sangat 

baik. Prilaku 

yang 

ditunjukkan 

Dibs ini 

menunjukkan 

bahwa ia anak 

yang memiliki 

kecerdasan 

lebuh 

disbanding anak 

mengeluarkan krayon 

merah dan menuliskan 

dengan tulisan cetak 

yang rapi, “MERAH”. 

Dia melakukan hal 

yang sama dengan 

warna lain dan 

memakainya dengan 

urutan yang sama, 

urutan warna utuh, 

membentuk lingkaran. 

Sambil menulis dia 

mengejanya, 

menyebutkan nama 

setiap warna saat 

menulisnya. (Penjara 

Pikiran Dibs: 54) 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

seusianya. 

 

14. (Penjara 

Pikiran 

Dibs: 

9394) 

 

Tidak adanya 

keseimbangan 

pikiran Dibs  

dalam 

melakukan 

sesuatu. Dengan 

Dibs sering 

berbicara sendiri 

membuatnya 

terlihat seperti 

anak yang 

abnormal. 

Dibs tidak pernah 

menceritakan 

suasana hatinya 

kepada siapa pun 

tentang setiap 

peristiwa yang ia 

alami selama ini. Ia 

berusaha 

mengkomunikasika

nnya lewat 

permainan yang ia 

mainkan dengan 

cara berbicara 

sendirian dan 

melakukan hal-hal 

yang biasa 

dilakukan anak 

normal lainnya. 

Dibs 

mengambil sekop dan 

menggali pasir. 

Sambil melakukannya 

dia berbicara sendiri. 

“Baiklah pasir,” 

katanya. “Menurutmu 

kau bisa di sini dan 

tak diganggu? Juga 

kalian binatang dan 

boneka? Aku akan 

member kalian satu 

dua pelajaran. Aku 

akan menggali kalian. 

Aku akan menemukan 

kalian. Aku akan 

mencari boneka pria 

yang kukubur. Aku 

akan menggali dan 

mengggali sampai 

menemukan 

kaliannya. “Dia 

menggali dengan 

cepat. Akhirnya dia 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

mengeluarkan salah 

satu boneka tentara 

itu. “Di sini kau 

rupanya,” katanya. 

“Aku akan 

membalasmu, 

Pejuang. Berdiri 

dengan kaku dan keras 

begitu. Bak susuran 

pagar besi tua. Aku 

akan meletakkanmu di 

sini., dengan kepala di 

bawah. Aku akan 

menguburmu ke 

dalam tanah. 

Dia mengubur 

tentara itu, dengan 

kepala di bawah, 

sampai lagi terlihat, 

terkubur. Dia 

tersenyum. Dia 

membersihkan 

tangannya, menepis 

pasir di tangannya. 

Dia tersenyum. Dia 

tertawa. Kemudian 

ekspresi dalam 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

suaranya berubah 

menjadi ceria dan 

ringan. (Penjara 

Pikiran Dibs: 9394) 

 

15. (Penjara 

Pikiran 

Dibs: 28). 

 

Dibs lebih 

senang 

menyendiri.Dia 

membangun 

sekat dengan 

semua orang 

yang berada di 

sekitarnya. 

Tidak adanya 

keinginan dari 

dalam diri Dibs 

untuk dapat 

bersosialisasi 

dengan lingkungan 

bermainnya. Dia 

hanya dapat 

bersosialisasi 

dengan dirinya 

sendiri. 

Seorang bocah 

kecil berlari 

mendatangi Dibs, 

“Hai, Dibs!” katanya. 

“Ayo kita bermain.” 

Dibs menyerang anak 

itu. Dia hamper saja 

mencakar anak itu tapi 

si anak segera 

melompat 

menghindar. 

“Kucing! Kucing! 

Kucing!” goda si 

bocah. (Penjara 

Pikiran Dibs: 28). 

 

16. (Penjara 

Pikiran 

Dibs: 13) 

 

Dibs tidak ingin 

pulang. 

Dibs merasa rumah 

merupakan tempat 

yang tidak 

menyenangkan. Ia 

selalu merasa 

Saat itu jam 

makan siang, 

waktunya pulang. 

Anak-anak berebutan 

mengambil berlarian 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

rumah merupakan 

tempat yang paling 

menyeramkan. 

Tidak adanya kasih 

sayang seperti 

anak-anak lainnya. 

Ia selalu merasa 

sendiri ketika di 

rumah. Tidak 

pernah bisa 

merasakan dunia 

yang ada di luar 

rumah selain 

berada dalam 

ruangan kamarnya 

sepanjang seusai ia 

pulang dari 

sekolah. 

seperti  biasa, gaduh, 

berebutan mengambil 

topi dan jaket mereka. 

Tapi Dibs tidak. Dia 

kembali ke pojok 

ruangan dan diam di 

sana, menundukkan 

kepala., bertopang 

dagu, mengabaikan 

fakta bahwa ini 

saatnya pulang. Para 

guru hanya 

menunggu. Dia selalu 

berlaku demikian 

setiap tiba saatnya 

pulang. (Penjara 

Pikiran Dibs: 13) 

 

 

17. (Penjara 

Pikiran 

Dibs: 13-

14) 

 

Mengacuhkan 

ajakan untuk 

pulang. 

Menghadap ke 

tembok, 

menelungkupka

n kepalanya ke 

Dibs terbiasa 

merencanakan 

sesuatu ketika 

waktu pulangnya 

tiba dengan 

mencari-cari alasan 

atau bertingkah 

“Ayo Dibs. Ini 

waktunya pulang. 

Saatnya makan siang,” 

Hedda berkata dengan 

lembut. Dibs tidak 

bergerak. Dia acuh tak 

acuh dan tidak 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

sana, di bawah 

lengannya”. 

demikian yang 

mengindikasikan 

bahwa ia 

mengalami trauma 

dengan keadaan 

rumahnya atau 

bertingkah aneh 

seperti anak yang 

abnormal. 

menanggapinya. “Aku 

akan membantumu 

memakai jaket,” 

Hedda berkata, 

perlahan 

mendekatinya. 

Mengambilkan 

jaketnya. Dia acuh tak 

acuh. Menghadap ke 

tembok lagi, 

menelungkupkan 

kepalanya ke sana, di 

bawah lengannya. 

(Penjara Pikiran 

Dibs: 13-14) 

 

18. (Penjara 

Pikiran 

Dibs: 17). 

 

Dibs 

menempelkan 

wajahnya ke 

bawah, ke lantai, 

tanpa bergerak 

lagi tapi tidak 

pernah memberi 

kesan atau 

menunjukkan 

ketertarikan 

Dibs tidak tertarik 

dengan kegiatan 

berkerlompok. 

Tidak tertarik 

dengan semua hal 

yang diajarkan. 

Tidak tertarik 

dengan apa yang 

ada di luar diri dan 

imajinasinya.  

Dibs 

menempelkan 

wajahnya ke bawah, 

ke lantai, tanpa 

bergerak lagi tapi 

tidak pernah memberi 

kesan atau 

menunjukkan 

ketertarikan kepada 

sesuatu di luar dirinya 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

kepada sesuatu 

di luar dirinya. 

 (Penjara Pikiran 

Dibs: 17). 

 

19. (Penjara 

Pikiran 

Dibs: 15) 

 

Dibs tidak 

bicara dan tidak 

pernah beranjak 

dari kursinya. 

Dia duduk diam 

di sana, tidak 

bergerak 

sepanjang pagi. 

Setelah 

beberapa 

minggu dia 

mulai 

meninggalkan 

kursinya dan 

bergerak 

berkeliling 

kelas, seolah 

sedang melihat 

barang-barang 

yang berkaitan 

dengannya. 

Ketika ada yang 

mendekatinya, 

Dibs merasa tidak 

memahami 

bagaimana cara 

bersosialisasi 

denga 

lingkungannya. 

Yang ia ketahui 

hanyalah bagaiman 

cara memenuhi apa 

yang 

diinginkannya. 

Keadaan yang 

membuatnya 

seperti ini. 

Kurangnya 

perhatian orang tua 

dan kurangnya 

pemahaman 

tentang bagaiman 

cara bersosialisasi 

dengan lingkungan 

sekitar. Untuk 

itulah ia merasa tak 

Ketika dia 

pertama kali masuk 

sekolah, Dibs tidak 

bicara dan tidak 

pernah beranjak dari 

kursinya. Dia duduk 

diam di sana, tidak 

bergerak sepanjang 

pagi. Setelah beberapa 

minggu dia mulai 

meninggalkan 

kursinya dan bergerak 

berkeliling kelas, 

seolah sedang melihat 

barang-barang yang 

berkaitan dengannya. 

Ketika ada yang 

mendekatinya, dia 

akan memeluk dan 

menempel pada bola 

yang ada di lantai dan 

tidak bergerak. Dia 

tidak pernah menatap 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

dia akan 

memeluk dan 

menempel pada 

bola yang ada di 

lantai dan tidak 

bergerak. Dia 

tidak pernah 

menatap 

langsung ke 

mata orang lain. 

Dia tidak pernah 

menjawab jika 

ada orang yang 

mengajaknya 

berbicara. 

membutuhkan 

siapa pun untuk 

berada di dekatnya. 

langsung ke mata 

orang lain. Dia tidak 

pernah menjawab jika 

ada orang yang 

mengajaknya 

berbicara. (Penjara 

Pikiran Dibs: 15) 

 

20. (Penjara 

Pikiran 

Dibs: 29) 

 

Dibs menelusuri 

benda-benda itu 

dengan jari, 

menyentuhnya 

ke pipinya, 

mencium dan 

merasakannya. 

Sesekali melirik. 

Dia berjongkok, 

merangkak ke 

bawah meja dan 

Dibs merasa tidak 

suka jika ada yang 

memperhatikannya 

ketika ia sedang 

melakukan hal-hal 

yang ingin ia 

ketahui. 

Dibs berpindah 

ke dinding, dekat meja 

kecil tempat bebrapa 

bebatuan, cangkang, 

potongan batu bara, 

dan mineral lain 

dletakkan. Dibs 

berdiri di samping 

meja itu. Perlahan dia 

mengambil satu benda 

kemudian benda lain. 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

duduk di sana, 

hampir tak 

terlihat. 

Dia menelusuri benda-

benda itu dengan jari, 

menyentuhnya ke 

pipinya, mencium dan 

merasakannya. 

Kemudian secara hati-

hati meletakkannya 

kembali. Dia melirik 

ke arah saya. Sekilas 

saja, lalu cepat-cepat 

dialihkan. Dia 

berjongkok, 

merangkak ke bawah 

meja dan duduk di 

sana, hamper tak 

terlihat. (Penjara 

Pikiran Dibs: 29) 

 

21. (Penjara 

Pikiran 

Dibs: 

129130 

 

Dibs berbalik 

dan berbaring di 

atas pasir, 

menggosokkan 

pipinya ke atas 

pasir. Dia 

menggigit pasir 

dengan giginya. 

Rasa penasarannya 

untuk mengetahui 

sesuatu yang belum 

pernah ia lakukan.  

Yang  ia  pikirkan  

hanyalah  

bagaimana cara 

memenuhi rasa 

Dia membuka 

satu sepatunya. Dia 

mendorong kakinya 

ke dalam pasir. 

Kemudian dia 

berbalik dan berbaring 

di atas pasir, 

menggosokkan 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

Dia mengambil 

segenggam pasir 

dan 

menggosokkan 

pasir ke 

rambutnya. 

penasarannya. pipinya ke atas pasir. 

Dia menggigit pasir 

dengan giginya. Dia 

memandang saya. 

“Wah, ternyata pasir 

ini keras, tajam, dan 

rasanya hambar,” 

katanya. “Apa ini 

rasanya hambar?” Dia 

mengambil 

segenggam pasir dan 

menggosokkan pasir 

ke rambutnya. 

(Penjara Pikiran 

Dibs: 129130 

 

22. . (Penjara 

Pikiran 

Dibs:175.) 

 

Dibs membenci 

warna kuning 

dan 

menganggap 

warna kuning 

adalah warna 

yang sangat 

jahat. 

Ia 

menggambarkan 

Trauma yang 

dialami Dibs 

dengan warna 

kuning. 

Dia 

merendahkan botol cat 

merah di tangannya. 

Dia berdiri diam 

memandanginya. 

Kemudian menghela 

napas dalam dan 

mengembalikan botol 

itu ke kanvas lukis. 

Dibs mengambil botol 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

warna kuning 

seperti gembok 

dan kunci, pintu, 

jerujiyang ada di 

rumahnya. 

cat warna kuning. 

“Oh, warna kuning 

yang kejam,” katanya. 

“Oh, warna yang 

kejam dan marah. Oh, 

jeruji jendela untuk 

menjauhkan 

pepohonan. Oh, pintu 

dengan gembok dan 

kunci yang bisa di 

putar. Aku 

membencimu, 

Kuning. Warna yang 

kejam. Warna penjara. 

Warna kesepian dan 

ketakutan. Oh, warna 

kuning yang kejam.” 

Dia mengembalikan 

botol itu ke kanvas 

lukis. (Penjara 

Pikiran Dibs:175.) 

 

23.  Dibs tidak 

pernah 

menggunakan 

kata “Aku” 

Dibs tidak dapat 

membedakan 

kedua kata tersebut 

sebagai kata yang 

“Kau akan 

membuka topi dan 

jaketmu,” katanya. 

Saya memandanginya. 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

sebagai tanda 

yang merujuk 

pada dirinya 

atau kata 

“Kamu” yang 

merujuk pada 

seseorang yang 

ia tuju. 

merujuk pada 

dirinya atau   

merujuk   pada   

seseorang.Dalam  

lingkungan  

sekolahnya  ia  

sama  sekali tidak 

pernah berbicara 

dengan teman atau 

gurunya. 

Saya tahu dia 

menunjuk dirinya 

sendiri tapi memakai 

kata ganti orang 

kedua. Dibs jarang 

terdengar menyebut 

dirinya “Aku”. 

“Kau mau aku 

melepaskan topi dan 

jaket-ku?” Tanya saya 

kepadanya. 

“Betul.” Katanya. 

“Tapi aku 

tidak memakai topi 

dan jaket ,” kata saya 

kepadanya. Dibs 

memandangi saya. 

“Buka topi dan 

jaketmu,” katanya 

sambil menarik 

jaketnya. 

 

24. (Pe

njara 

Pikiran 

Dibs:115)

Dibs tidak 

pernah 

menunjukkan 

sikap 

Dibs merasa tidak 

percaya diri karena 

orang tuanya yang 

selalu 

Suatu hari 

ketika Dibs bermain 

dengan boneka 

tentaranya tiba-tiba ia 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

dan 

(Penjara 

Pikiran 

Dibs:118) 

 

keterbukaan, 

tidak pernah 

berbicara, tidak 

pernah ingin 

bermain dengan 

teman-

temannya. 

Berjalan pelan. 

Menyerang 

orang bak 

binatang liar. 

menganggapnya 

sebagai anak yang 

tidak diharapkan 

kehadirannya 

dalam keluarga. Ia 

merasa bahwa ialah 

penyebab dari 

ketidakharmonisan 

hubungan ayah dan 

ibunya. 

berteriak sambil 

menyebut nama 

“Papa”. ia 

mendefiniskan boneka 

tersebut sebagai 

ayahnya dengan 

sebutan “Papa” untuk 

boneka tentaranya dan 

ia membuangnya ke 

dalam kotak pasir. 

“Papa” muncul dalam 

sedikit dunia Dibs. 

Dibs memang tidak 

menyukai ayahnya 

bahkan ia 

membencinya. Ia 

merasa tidak nyaman 

saat ayah 

menjemputnya 

sepulang sekolah. Ini 

pertama kalinya ia 

dijemput ayah. Ayah 

Dibs sebenarnya tidak 

menginginkan 

kehadiran Dibs sejak 

ia masih berada di 

dalam“ Dan begitu 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

juga seluruh keluarga 

kami. Kami berdua 

tumbuh dalam 

keluarga di mana 

kualitaslah yang 

paling dihargai. Lalu 

datanglah Dibs! 

Begitu aneh. Tertutup. 

Tak tersentuh. Tidak 

mau bicara. Tidak 

mau bermain. Berjalan 

pelan. Menyerang 

orang bak binatang 

liar. Kami sangat 

malu. Kami tak mau 

teman kami tahu 

tentang dia” (Penjara 

Pikiran Dibs:115). 

 

  Dibs berjalan 

menyebrangi 

ruangan, 

mengambil 

sebuah kursi dan 

melemparnya, 

menjatuhkan 

Perkataan ayahnya 

yang membuat 

perasaannya 

terluka. Itu semua 

merupakan protes 

atas penghinaan 

yang dirasakannya 

“Akhir-akhir 

ini dia tampak tak 

bahagia. Dia tampak 

sudah berubah. Lalu, 

kemarin, saat suami 

saya membawa Dibs 

pulang, dia sangat 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

beberapa benda 

di atas meja 

kopi dengan 

sapuan 

tangannya. 

akibat pernyataan 

ayahnya. 

marah. Mereka berdua 

marah. Suami saya 

berkata Dibs 

mengoceh seperti 

idiot. Dia 

mengatakannya di 

depan Dibs.” Dia 

menangis keras getir. 

“Lalu, saya bertanya 

apa yang dikatakan 

Dibs. Ayahnya bilang 

Dibs hanya mengoceh 

bak idiot! Dibs 

berjalan menyebrangi 

ruangan, mengambil 

sebuah kursi dan 

melemparnya, 

menjatuhkan beberapa 

benda di atas meja 

kopi dengan sapuan 

tangannya, berteriak 

kepada ayahnya, „Aku 

benci Ayah! Aku 

benci Ayah!‟, berlari 

mendatangi ayahnya, 

lalu terus-menerus 

menendangnya. Suami 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

saya mencengkram 

Dibs dan usai 

beberapa kali 

memberontak 

akhirnya suami saya 

bisa menggendong 

Dibs dan 

menguncinya di 

kamar.” (Penjara 

Pikiran Dibs:118) 

 

25. (Penjara 

Pikiran 

Dibs:228

229). 

 

Objek yang 

digambar Dibs 

tampak sama 

benar sampai 

terperinci. Di 

salah satu 

gambar, dia 

menggambarkan 

sebuah taman 

dengan tangga 

batu putar 

sampai puncak 

bukit. 

Perspektifnya 

memang sangat 

 Dia tiba-tiba 

memegang gulungan 

kertas yang sejak tadi 

dibawanya. Ia 

melepaskan gelang 

karetnya, 

membeberkan gambar 

itu, lalu 

memberikannya 

kepada saya. “ 

Lihatlah,” katanya. 

“Lihatlah detaildan 

perspektifnya.” 

Saya melihat 

gambar itu. Memang 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

luar biasa berbeda dengan hasil 

gambar anak enam 

tahun yang lain. Objek 

yang digambarnya 

tampak sama benar 

sampai terperinci. Di 

salah satu gambar, dia 

menggambarkan 

sebuah taman dengan 

tangga batu putar 

sampai puncak bukit. 

Perspektifnya 

memang sangat luar 

biasa. “Ya, gambar-

gambar ini memang 

unik,” kata saya. 

Dia menggelar 

gambar-gambar itu di 

depannya dan 

mengamatinya. 

Kemudian dia 

memandang saya 

dengan meta galau. 

“Terlalu unik,” 

katanya diam. 

“Kemampuan aneh itu 

yang membuat saya 
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No. 

Data 
Halaman 

Gambaran 

Penyimpangan 

Faktor yang 

melatarbelakangi 

terjadinya 

penyimpangan 

Data 

cemas. Saya sudah 

menyiksa diri dengan 

pikiran bahwa 

mungkin dia 

menderita skizofrenia. 

Dan jika itu benar, 

untuk apa semua 

kemampuan superior 

dan tak biasa ini? Dia 

mulai berprilaku 

normal. (Penjara 

Pikiran 

Dibs:228229). 
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