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ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah keinginan untuk memahami karakter kepribadian
tokoh Saodah sebagai bagian masalah yang diangkat oleh pengarang melalui karyanya.
Tokoh Saodah adalah perempuan yang mendapat perlakuan buruk dari lingkungannya
sehingga berdampak pada kepribadian tokoh Saodah yang menjadi trauma dari masa lalunya.
Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan membahas tentang bagaimana
kepribadian tokoh Saodah dalam Cerpen Perempuan Sinting di Dapur karya Ugoran Prasad
ditinjau dari psikoanalisis Sigmund Freud yang terkait, yaitu: (1) Struktur Kepribadian yang
meliputi Id, Ego, dan Super Ego, (2) Dan hubungannya dengan pembelajaran sastra di SMP.
Metode yang di gunakan dalam pemerolehan data pada penelitian ini adalah (1) Studi Pustaka
(2) Dokumentasi. Kemudian dalam menganalisis datanya menggunakan analisis deskriftif.
Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, dapat diketahui kepribadian tokoh
Saodah sangat dinamis, unik dan menarik. Dapat dilihat dari kutipan-kutipan yang
menunjukkan sikap dari tokoh Saodah dari awal sampai akhir cerita. Dimulai dari sikap
menyimpan dendam, tidak mau untuk memafkan hingga pada tindakkan melakukan
pengerusakan terhadap dirinya dan pengerusakan terhadap obyek berupa masakan.
Sedangkan analisis kepribadian tokoh Saodah dalam Cerpen Perempuan Sinting di Dapur
ditinjau dari: (1) Struktur Kepribadian yang meliputi Id yang terbagi atas insting hidup
(libido) berupa keinginanan untuk mendapatkan kesenanagan seperti makan,minum,dan
seksualitas serta insting mati (mortido) berupa rasa marah,benci,dendam dan keinginan yang
sifatnya merusak. Kemudain Ego dan Super Ego (2).Hubungan kepribadian tokoh Saodah
dengan pembelajaran sastra di SMP.: (a) Kompetensi Dasar Kelas IX semester I yaitu :
Menentukan tema, latar , penokohan atau perwatakan dalam cerpen, serta Indikator
menganalisis psikologis tokoh dalam Cerpen dan menulis deskripsi kepribadian tokoh
menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud yang meliputi Id, Ego dan Super ego.

Kata kunci: Kepribadian, tokoh, cerpen, pembelajaran sastra.



ABSTRACT

The problem addressed in this study is to figure out the Psychology of Saodah which
is written by Ugoran.  Saodah was a woman who had a dark past experience that
caused by her environment and the villagers around her. The research objective of
this study is to describe a the character of Saodah in a short story of  Prempuan
Sinting di dapur written  by Ugoran Prasad that was analyzed based on the theory of
Sigmund Freud's personality structure.  type of research is qualitative research. This
study used a literature study and documentation. Furthermore, analysis of the data in
this study using descriptive analysis. The results of this study I addressed that
character in a short story in Perempuan Sinting di Dapur are (1) Personality structure
of Id, Ego, Super Ego, (2) its impact on the literature learning in SMP. The character
of Saodah in the sort story was very dynamic, unique, and interesting. It can be
proved by loking at the selected conversation in the story. She could not forget the
tirable things that happened to her in the past and wanted a revenge. As a result of the
analysis of personality structure of Saodah, the writer found that: (1) personality
structure of  Id that consisted live insting (libido) was the desire to get happiness as
well as eating, drinking, sex, and dead insting (mortido) was the desire of anger,
revenge, in terms of evil. Ego and Super Ego) (2) its impact on literature learning in
SMP: (a) Basic Competence of IX semester  are: to find out the background, the
Character, characterization within the short story, and the indicators to analyze the
psychology of the figures and write the description of the figures based on psycho
analysis of Sigmund Freud of Id, Ego, Super Ego.

Keywords: Psychology, Figure of I,short story and

Literature Learning in Schools



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Cerpen Perempuan Sinting di Dapurkarya Ugoran Prasad merupakan salah
satu karya sastra yang mampu memberikan kenikmatan dan bermanfaat kepada
pembaca. Cerpen inimenggambarkan sosok seorang ibu yang tetap sabar meski
mengalami konflik psikis dalam dirinya serta kebesaran hatinya untuk lebih
memendam rasa sakit hati karena konflik psikis akibat perlakuan orang yang telah
menfitnah orang yangia sayangi. Rasa sakit hati perempuan ini tidak pernah luntur
meski orang yang telah menyakiti mencoba untuk berdamai dengan berbagai cara
hingga dalam keadaan sakratul maut. Dalam cerpen ini tokoh Saodah yang dijadikan
sebagai objek penelitian memiliki karakter yang sangat menarik untuk dikaji. Dalam
membaca cerpen ini pembaca harus mencermati tiap–tiap detail cerita untuk
memahami makna yang terkandung. Oleh karena itu, objek penelitian ini adalah
tokoh Saodah pada cerpen Perempuan Sinting di Dapur karya Ugoran Prasad.

Berdasarkan uraian di atas, aspek psikologi dalam sebuah karya sastra
dijabarkan lewat tingkah laku, sikap, dan perbuatan seorang tokoh memiliki makna
kejiwaan. Perwatakan dari seorang tokoh cerita bersumber dari aspek kejiwaan
melahirkan sifat-sifat yang menguntungkan dan sifat merugikan. Baik buruknya
perwatakan atau tindakan kejiwaan yang dimiliki seorang tokoh utama
dimanifestasikan kepada tokoh yang lain.Pembelajaran sastra mengembangkan
potensi afektif, bukan kognitif. Tujuan akhir pengajaran sastra adalah memperkaya
pengalaman siswa dan menjadikan lebih tanggap terhadap peristiwa-peristiwa
manusiawi, pengenalan dan rasa hormatnya terhadap tata nilai, baik dalam konteks
individual maupun sosial. Wahana kearah itu adalah keterampilan membaca,
mendengar, berbicara, dan menulis. Berkaitan dengan pembelajaran sastra, kecakapan
yang perlu dikembangkan adalah bersifat (1) indrawi; (2) nalar; (3) afektif; (4) sosial;
dan (5) religius.

Pengkajian cerpen ini diharapkan dapat menghasilkan kajian yang didasari
oleh penghayatan terhadap karya sastra kaitannya dengan berbagai kejadian yang
terdapat didalamnya dan mampu memperkaya perspektif penulis khususnya dalam
memasuki dunia kehidupan sastra, lebih khusus untuk pengkajian tokoh.

Ccerpen Perempuan Sinting di Dapur karya Ugoran Prasadmenarik untuk
diteliti. Hal-hal itulah yang mendorong peneliti akan mengaanalisis kepribadian tokoh
“Saodah” dalam cerpen Perempuan Sinting di Dapur karya Ugoran Prasad serta
hubungannya dengan pembelajaran sastra di SMP. Tujuan pembelajaran sastra dalam
kurikulum dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, budi pekerti, dan
nilai kemanusiaan pada siswa didik. Suatu upaya mulia membangun karakter melalui
pendekatan budaya dalam dunia pendidikan. KTSP merupakan implementasi dari
KBK memberikan secerah harapan untuk pengajaran sastra karena dalam kurikulum
ini memberi peluang pengajaran bahasa dan sastra Indonesia sebagai dasar
pembinaan bahasa dan sastra sejak dini kepada siswa.

Penelitian ini akan mengkaji kepribadian dari tokoh utama “Saodah” dengan
menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Disamping itu, penelitian ini juga



akan diarahkan sebagai media pendidikan sebab memuat dan mengungkap sisi
kepribadian tokoh yang unik yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup peserta
didik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah adalah sebagai
berikut.

1. Bagaimanakah kepribadian tokoh Saodahdalam cerpen Perempuan Sinting di
Dapur menurut teori psikoanalis Sigmund Freud?

2. Bagaimanakah hubungan penelitian inidengan pembelajaran sastra di SMP?
Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
3. Untuk mendeskripsiokan gambaran mengenai kepribadian tokoh Saodah

dalam cerpen Perempuan Sinting di Dapurmenurut teori psikoanalisis
Sigmund Freud.

4. Untuk mendeskripsikanhubunngan penelitian inidengan pembelajaran sastra
di SMP.

Manfaat penelitian

Suatu penelitian yang baik tentunya memberikan manfaat. Adapun manfaat-
manfaatnya adalah manfaat teoritis dan praktis dapat diberikan adalah sebagai
berikut.

5. Manfaat teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

dan wawasan mengenai studi sastra Indonesia, khususnya dengan pendekatan
psikologi sastra untuk mengungkap karya sastra khususnya cerpen serta
mengetahui penerapan psikologi Sigmund Freud dalam pembelajaran.

6. Manfaat praktis
a. Penelitian ini merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan dan

kreativitas peneliti dalam mengkaji karya sastra, terutama yang berkaitan
dengan studi psikologi sastra dan dapat mengetahui hubungannya dengan
pembelajaran sastra di SMP.

b. Bagi para pembaca dan penikmat sastra, hasil penelitian ini diharapkan
membantu memahami isi cerita cerpen, terutama kepribadiantokoh
“Saodah”  dan dapat mengetahui kaitanya dengan pembelajaran sastra  di
SMP. Selanjutnya penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai
bahan pertimbangan untuk memotivasi ideatau gagasan baru yang lebih
kreatif dan inovatis di masa akan datang. Bagi Instansi, penelitian ini
diharapkan menambah jumlah koleksi hasil penelitian di Universitas
Mataram,terutama FKIP jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Dengan
demikian penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan
perbandingan dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.



Bagi Pendidikan, dalam bidang pendidikan penelitian ini diharapkan dapat
digunakan sebagai bahan refrensi bagi  guru  bahasa dan sastra  Indonesia
untuk materi sastra  yang diajarkan kepada siswa baik disekolah-sekolah
formal maupun informal.Selanjutnya, untuk membantu siswa dalam
mengidentifikasi karekter tokoh sesuai dengan kompetensi dasar dalam
pembelajaran sastra.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang Relevan

“Kajian Psikologis Tokoh “Pria” Dalam Naskah Mimpi Buruk Karya M.
Sahrul Qadri” oleh Hasrul Hafizin dan  “Nilai-Nilai Pendidikan dalam Naskah Drama
Kertajaya Karya Sanusi Pane dan Kemungkinannya Sebagai Bahan Ajar di SMP”
oleh Ika Cahyaning Tiyas.

Penelitian Hafizin (2009) tentang “Kajian Psikologis Tokoh “Pria” Dalam
Naskah Mimpi Buruk Karya M. Sahrul Qadri” berdasarkan pendekatan Psikologi
Gestalt Kurt Lewin. Dalam penelitian ini analisis hanya difokuskan pada analisis
tokoh dari kajian psikologi Gestalt. Yang membedakan penelitian ini dengan
penelitian yang akan dilakukan adalah Hafizin dalam penelitiannya tidak
mengkaitkan dengan pembelajaran sastra di sekolah tetapi lebih terfokus pada satu
teori psikologis saja dan peranan pembaca secara umum dalam memahami nilai yang
terkandung di dalamnya. Sedangkan dalam penelitian cerpen ini membahas tentang
kepribadian tokoh Saodah yang memiliki hubungan dengan pembelajaran sastra di
sekolah yaitu sebagai bahan ajar yang dapat mendidik siswa dan sesuai dengan tujuan
pembelajaran sastra di sekolah.

Berikutnya, Tiyas (2007) dengan penelitiannya, “Nilai-Nilai Pendidikan
dalam Naskah Drama Kertajaya Karya Sanusi Pane dan Kemungkinannya Sebagai
Bahan Ajar di SMP” membahas tentang nilai-nilai pendidikan dalam naskah drama
Kertajaya hubungannya dengan pendidikan sastra di SMP. Nilai-nilai pendidikan
yang didapatkan dalam penelitiannya berupa nilai-nilai ketuhanan atau agama, nilai-
nilai pendidikan sosial atau kemasyarakatan, nilai-nilai pendidikan kesusilaan atau
budi pekerti, dan nilai-nilai pendidikan moral.

Dalam penelitiannya Tiyas tidak membahas tentang kepribadian tokoh  dalam
drama namun keduanya memiliki kesamaan analisis yaitu sama-sama
menghubungkan dengan pembelajaran sastra.Kedua penelitian di atas dapat dijadikan
bahan acuan dan perbandingan untuk menyempurnakan penelitian yang berjudul
“Analisis Kepribadian Tokoh Saodah Dalam CerpenPerempuan Sinting di Dapur
karya Ugoran Prasad  dan Kaitannya dengan PembelajaranSastra di SMP”.

Landasan Teori

Tokoh dan Penokohan



Tokoh adalah lebih menujuk pada orangnya,sedangkan penokohan merupakan
gambaran tentang seseorang yang disampaikan dalam sebuah cerita yang dibagi lagi
menjadi dua, yaitu tokoh sentral dan tokoh bawahan.

Psikologi Simund Freud

Freud merumuskan kepribadian dalam tiga unsur struktur yang saling terkait
satu sama lain. Aplikasi ketiga sistem tersebut memungkinkan orang untuk bergerak
efisien dan memuaskan dalam lingkungannya. Sebaliknya, jika ketiga sistem ini
bertentangan, maka orang yang bersangkutan dinamakan orang yang tidak
menyesuaikan diri. Adapun ketiga sistem tersebut adalah:

Id ( Das Es)

Id adalah sistem kepribadian yang paling dasar, sistem yang di dalamnya
terdapat naluri-naluri bawaan. Id adalah sistem yang bertindak sebagai penyedia atau
penyalur energi yang dibutuhkan oleh ego dan superego untuk operasi-operasi atau
kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan,
yaitu: berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit.

Ego ( Das Ich)

Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu
kepada dunia objek dari kenyataan, dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip
kenyataan. Ego berkembang dari id agar individu mampu menangani realita; sehingga
ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Ego berusaha memperoleh kepuasan yang
dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan
sampai ditemukan objek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan. Menurut
Freud, ego terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai hasil kontak dengan
dunia luar. Adapun proses yang dimiliki dan dijalankan ego sehubungan dengan
upaya memuaskan kebutuhan atau mengurangi ketegangan individu adalah proses
sekunder. Dengan proses sekundernya ini, ego memformulasikan rencana bagi
pemuasan kebutuhan dan menguji apakah rencana tersebut bisa dilaksanakan atau
tidak.

Super Ego ( Das Uber Ich)

Superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-
aturan yang sifatnya evaluatif (menyangkut baik buruk). Superego adalah kekuatan
moral dan etik dari kepribadian, yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai
lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik ego. Superego berkembang dari
ego, dan seperti ego dia tidak mempunyai energi sendiri. Sama dengan ego, superego
beroperasi di tiga daerah kesadaran.



Pembelajaran Sastra di SMP

Pembelajaran sastra adalah proses, cara dan perbuatan guru untuk mengajar
dan mengajarkan segala sesuatu mengenai sastra atau hasil kreativitas
manusia.pemebelajaran di SMP telah di terapkan dan di tetapkan sebagi bagian dari
kurikulum (KTSP). Pembelajaran sastra harus dapat mengembangkan cipta, rasa, dan
karsa siswa dalam dalam mengapreseasi karya sastra serta dapat meningkatkan
semngat siswa untuk menekuni bacaan dan lebih mendalam. Melalui pembelajaran
sastra  aspek pendidikan yang di peroleh. Aspek-aspek tersebut ialah aspek
pendidikan moral, pendidikan keagamaan, pendidikan kemsyarakatan, etika, mental,
estetika, dan lainya. Pengajaran sastra pada dasrnya bertujuan agar siswa memiliki
rasa peka terhadap karya sastra pada  dasarnya bertujuan agar siswa memiliki rasa
peka terhadap karya sastra yang berharga sehingga merasa terdorong dan tertarik
untuk membaca Dengan membaca sastra di harapkan para siswa memperoleh
pengertian yang baik tentang manusia dan kemanusiaan, mengenai nilai-nilai dan
mendapatkan ide-ide baru ( Elmiwati, 2010:22)

.
Kaitan Teori Psikologi Sigmund Freud dalam Cerpen Perempuan Sinting di
Dapur dengan Pembelajaran Sastra di SMP

Jadi guru dapat menerapkan teori psikologi Sigmund Freud dalam
pembelajaran sastra di SMP dengan memperhatikan materi pembelajaran pada silabus
SMP, khususnya kaitan teori psikologi Sigmund Freud dalam cerpen perempuan
sinting di  dapur pada kelas VII semester 1. Standar  kompetensi yang dapat
digunakan adalah membaca , Memahami wacana sastra melalui kegiatan membaca
buku kumpulan cerita pendek (cerpen ) dengan kompetensi dasar menemukan tema,
latar, penokohan  pada cepen-cerpen dalam suatu buku kumpulan cerpen dan
menganalisis nilai-nilai kehidupan pada cerpen-cerpen dalam suatu kumpulan buku
cerpen , sedangkan materi pembelajaran mengidentifikasi karekter tokoh.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Penelitian ini besifat kualitatif,yaitu penelitian yang tidak berwujud angka-
angka namun berupa data yang berbentuk kalimat,kata atau gambar,untuk memproleh
gambaran mengenai  tokoh “Saodah’ dalam Cerpen “perempuan sinting di dapur”
karya Ugoran Prasad serta kaitanya dengan pendidikan .Dengn demikian data yang
diambilpun data yang bersifat kualitatif.

Jenis Data dan Sumber Data

3.2.1 Data dapat diartikan sebagai suatu keterangan (bahan baku) yang ada
dan berfungsi sebag ai bahan sumber yang dipakai untuk penelitian.
Data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.



Metode  Pengumpulan Data

Metode adalah prosedur atau tata cara yang sistematis yang dilakukan seorang
peneliti dalam upaya mencapai tujuan seperti memecahkan masalah atau menguak
kebenaran atas fenomena tertentu (Siswantoro: 2005) metode yang di gunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan kepustakaan dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

Analiis data dalam cerpen merupakan cara yang dilakukan untuk menentukan
sejauh mana kebenaran data yang sudah dianalisis untuk mendapatkan hasilnya agar
bisa disimpulkan .Data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka dan
dokumentasi selanjutnya akan di identifikasi. Karena penelitian ini merupakan
penltian kualitatif dan data yang di peroleh berbentuk verbal atau kata, maka metode
analisis yang di gunakan dalah mtode kualitatif deskriptif. Metode ini bertujun untuk
mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan pendeskripsian yang diteliti dan
penuh nuansa untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Hal ini ini
disebabkan karena penelitian innnnnnni bersifat kualitatif. Tujuan analisis data
deskriftif ini adalah untuk mendeskripsikanaspek-aspek psikologis tokoh Aku.

Instrumen Penelitin

Tabel dapat dipakai untuk mencatat hal-hal yang penting bagi penelitian. Hal
ini dilaksanakan agar penelitian lebih mudah untuk melihat kemballi hal-hal penting
yang diperoleh atau dicatat sebelumnya. Berikut bentuk instrumen yang digunakan:

No Kutipan Aspek kepribadian Keterangan

Id Ego Super Ego

1

2

3

Metode Penyajian Data

Dalam penyajian data yang petama akan dipaparkan deskripsi data  berupa
dialog-dialog tokoh aku yang mencerminkan kepribadiannya didalam bentuk tabel.
Kemudian akan dijelaskan secara mndetail hasil analisis dialog tokoh aku.
Selanjutnya, mengidentifikasi bagian-bagian yang  berperan dalam proses
pembentukan kepribadian. Setruktur kepribadian ini terdiri dari id, ego, dan



superego.Terakhir akan dipaparkan mengenai hubungan kepibadian tokoh aku dengan
pembelajaran sastra di SMP dengan menjelaskan mengenai cerpen. Di sini akan
disajikan materi pembelajaran sastra di SMP  dan juga rencana pelaksanan
pembelajaran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Berdasarkan  instrumen pengolahan data, hasil penelitian yang menujukan
struktur kpribadian tokoh aku dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Id Saodah di bagi berdasarkan Insting hidup (libido) dan Insting mati
(mortido) adalah sebagai berikut.

1. Insting mati
Tokoh Saodah dalam cerpen ini berada dalam energi psikologis yang

sangat tertekan selepas kepergian suaminya. Trauma akibat peristiwa yang
telah merenggut suaminya dan merampas kebahagiaannya masih dirasakan.
Tokoh Saodah tidak dapat mengikhlaskan kepergian suaminya dan tidak dapat
memaafkan kesalahan dari orang yang telah merenggut kebahagiaan dari
dirinya dengan cara ia berusaha untuk tidak bertemu pada orang yang telah
menfitnah suaminya. Hal ini jelas tergambar pada kutipan berikut :

“Di depanku Mak Saodah masih tetap tak bergerak.Matanya
mulai berkaca-kaca”. (Ugoran,2009:141)
“Kulihat sesaat, sepertinya rahang Mak Saodah bergeretak.”
(Ugoran, 2009:141).

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa tokoh Saodah memiliki
keinginan untuk tetap tidak ingin bertemu dan menyimpan dendam pada Haji
Mail khususnya dan orang-orang yang telah menyakitinya pada umumunya.
Insting mati (mortido) dari tokoh Saodah untuk tetap membenci orang yang
telah menyakitinya terlihat dari kata “matanya mulai berkaca dan bergeretak”,
hal tersebut menjelaskan bahwa naluri untuk merusak muncul begitu kuat
yang mana hal tersebut merupakan pengaruh yang datang dari orang yang
berusaha menyampaikan pesan permohonan maaf dari Wak Haji Mail akibat
perbuatan yang dilakukannya dulu. walaupun orang yang telah menyakiti
tersebut telah berusaha dan mencoba berdamai dengan berbagai cara hingga
ajal menjemputnya.Sikap dari Tokoh Saodah tersebut dalam teori struktur
keperibadian Sigmund Freud termasuk kedalam Id yang berupa insting mati
(mortido) yang sifatnya berupa dorongan agresi atau merusak.

Id merupakan realitas psikis yang berisikan hal-hal yang dibawa sejak
lahir. Dalam hal ini perasaan benci, marah, dendam dan yang sifatnya
merusak merupakan dorongan dari insting mati yang digambarkan dengan
keadaan jiwa tokoh Saodah yang merasakan kehampaan dan rasa sakit yang
tiba-tiba datang, seperti terdapat dalam kutipan di atas merupakan realitas



psikis yang dimaksud. Keinginan tokoh Saodah yang memendam rasa benci
dan  tetap tidak ingin memaafkan. Serta meluapkan rasa benci dalam bentuk
amarah terdapat juga dalam beberapa kutipan, salah satunya dalam kutipan
berikut ini:

“Sesaat kemudian, dari dapur itu, kudengar suara meraung. Suara
Mak Saodah.”(Ugoran, 2009:142).
“Teriakan ini disusul bunyi piring pecah terbanting. Atau di
banting”.(Ugoran,2009:143)

Kutipan tersebut memperlihatkan bentuk dari insting mati tokoh Saodah
dengan lebih jelas bagaimana energi psikis tokoh Saodah yang semakin
merasakan dorongankebencian karena peristiwa yang merenggut
suaminya.Ternyata, semakin orang yang telah menyakitinya berusaha untuk
meminta maaf malah semakin sulit ia melupakan peristiwa yang merenggut
suaminya. Energi psikis tokoh Saodah semakin berada pada titik terendah
ketika rasa benci dan dihadapkan pada masa yang memaksa untuk memaafkan
orang yang telah menyakitinya.Kutipan -kutipan lain yang mencerminkan
insting mati tokoh Saodah selanjutnya dipaparkan sebagai berikut.

“Dengan sebelah mata bisa kulihat, Mak Saodah sedang
bekeja, memotong-motong bahan masakan, menyiapakan
tungku, memasukkan bumbu-bumbu ke dalam panci. Butuh
beberapa detik untukku menemukan apa yang ganjil dari
semua ini. Mak Saodah terus-menerus meludahi bahan-bahan
masakan yang dikerjakannya”. (Ugoran,2009:147).
“Mak Saodah sedang mengangkat kainnya tinggi-tinggi,
melewati lutut, lalu berdiri setengah jongkok mengangkangi
salah satu panci yang isinya mulai mendidih. Raut wajahnya,
gabungan yang ganjil antara mengejan dan kebencian,
mengerikan. Sedetik kemudian,  dari tempatnya berdiri, ku
dengar suara desing yang akrab dan gemericik air jatuh
kepanci. Mak Saodah meludah lagi ke panci, sekali.” (Ugoran,
2009:147).

Terlihat dalam kutipan diatas, misalnya dalam kutipan pertama tergambar
bagaimana insting mati dari Tokoh Saodah yang memiliki energi begitu kuat
untuk merusak dan melakukan tindakan yang diluar norma sosial dan norma
agama yang ada. Hal ini merupakan sebuah tegangan yang menimbulkan
energi- energi psikis yang disebutkan sebelumnya seperti rasa benci, rasa
dendam, rasa marah dan utamanya sulit melupakan suaminya yang mengalami
peristiwa yang mengenaskan.

Dengan melihat kutipan – kutipan di atas merupakan realisasi atas insting
mati (mortido) dari Tokoh Saodah yang berusaha melakukan tindakan
merusak pada orang – orang yang menurut dia ikut bertanggung jawab pada



kondisi yang dialaminya tersebut. Dorongan agresi atau merusak (insting
mati) direalisakan oleh ego sebaik mungkin dengan menentukan kapan serta
bagaimana insting tersebut dapat terpuaskan. Ego merealisakannya dengan
cara tersebut disebabkan bahwa dengan cara tersebut merupakan cara yang
cocok dan diterima secara sosial, tempat dan objek dalam melakukan tindakan
dari dorongan insting mati agar mampu terpuaskan.

2. Insting hidup
Insting hidup dari tokoh Saodah dalam memasak telah bercampur dengan

insting matinya untuk melakukan tindakan diluar norma dengan cara
memasak dan menjadikan obyek pada masakannya dalam memuaskan
keinginan dari Id yang mencakup dari insting mati dan hidup tersebut. Dalam
hal tersebut terdapat sebuah respon primer yang dimunculkan tokoh Saodah
untuk mengurangi pengalaman tidak enak tersebut yakni dengan memasak
dan menjual hasil masakannya pada orang orang disekitarnya. Dan dengan
insting hidup tersebut Tokoh Saodah mampu bertahan dengan kebencian yang
telah menggerogotinya. Insting hidup tokoh Saodah telah merintangi insting
matinya. Ia meluapkan segala kebencian dengan berekspresi pada
masakannya. Karenadengan dorongan memasak Tokoh Saodah mampu
bertahan dan menyelamatkannya dari insting mati. Hal tersebut terlihat dari
fragemen berikut ini.

“Semua orang tahu betapa keras Mak Saodah.Keras
menghadapi pelanggannya.Keras menjaga rahasia
dapurnya.Bertahun – tahun membuka warung makan
dikampung itu, tak membuatnya pandai beramah
tamah.Para pelanggan memanggilnya Mak galak.Namun
mereka tetap kembali ke warungnya semata – mata karena
kelezatan masakannya sulit di saingi”. (Ugoran, 2009:142)
“Memasak untuk orang kampung.Ya, itu yang
menyelamatkannya”.   (Ugoran, 2009:146).

Selanjutnya disisi lain setiap individu memiliki hasrat untuk merasakan
kenyamanan dalam hidup untuk memenuhi setiap kebutuhan yang bersifat
primer maupun sekunder. Hal tersebut terjadi pada tokoh Saodah yang
memiliki rasa benci kepada orang yang memberikan bantuan dan itu dapat
dilihat dari kutipan berikut ini.

Tak cukup mendirikan kakus dengan tangki septik, mak haji
Mail mengirimkan orang untuk membangun lapak setengah
permanen, menyemen lantai bagian depan rumah mak
saodah, memasang listrik, dan menyekolahkan kelima anak
mak Saodah sampai SMP. Terakhir ia menghibahkan
kulkas bekas istri keduanya supaya mak Saodah bisa bikin
es batu dan es lilin sendiri. (Ugoran, 2009:141)



Kutipan – kutipan diatas, terlihat beberapa insting hidup yang
direalisasikan oleh Ego. Semua hal tersebut tergambar dengan jelas bentuk
bantuan yang diberikan kepada tokoh Saodah untuk memenuhi segala
kebutuhan hidup yang bersifat primermaupun sekunder. Sedikitpun ia tidak
berusaha menolak segala macam bantuan yang diberikan oleh Haji Mail.

Setelah melihat kutipan – kutipan tersebut ditandai oleh perasaan
kekurangan dan ingin memperoleh sesuatu yang diwujudkan melalui suatu
usaha atau tindakan. Kebutuhan dasar tokoh Saodah, merupakan unsur – unsur
yang dibutuhkan dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun
psikologis yang berusaha direalisakan pada kehidupan nyata, semuanya
bertujuan untuk mempertahankan kehidupan.

A. Ego
Adapun struktur kepribadian ego tokoh Saodah yang digambarkan oleh tokoh

Aku dalam cerpen ini dapat dilihat sebagai berikut :

“Beberapa menit usai kuajukan permintaan keluarga kami,
Mak Saodah tetap bergeming. Sebelumnya, ku bayangkan
ia akan bergegas, merapikan dirinya dan sebentar
kemudian duduk di boncengan motorku.”
(Ugoran,2009:141).

Dari kutipan di atas terlihat Ego melakukan tindakan untuk menghilangkan
kecemasan yang terjadi pada diri tokoh Saodah.Ego merealisakan keinginan dari Id
untuk tidak bertemu pada orang yang telah menyakitinya. Tergambar dengan jelas
bahwa tokoh Saodah terjadi kecemasan pada dirinya.Id tersebut mendapat rangsangan
dari luar. Sehingga ia tidak bereaksi terhadap permintaan yang disampaikan oleh
tokoh Aku.  Kecemasan tersebut  berupa trauma masa lalu yang berakibat fatal pada
kejiwaan tokoh Saodah. Dorongan tersebut berupa keinginan untuk tidak bertemu
pada orang yang telah menyakitinya. Tokoh Aku menyampaikan permohonan dari
Wak Haji Mail yang sedang menjelang ajal untuk bertemu Mak Saodah. Permohonan
tersebut adalah keinginan untuk mendapatkan maaf dari Mak Saodah. Wak Haji Mail
telah bersalah pada Mak Saodah karena telah menfitnah Suaminya murtad, syirik,
kafir hingga diasingkan oleh orang sekampung lalu mati tanpa harga diri. Ego
merealisasikan dorongan dari Id yang menolak ketidaknyamanan.

Ego yang terlihat pada tokoh Saodah selanjutnya dapat dilihat dari kutipan -
kutipan berikutnya.

“Mak Saodah mendengarkan permintaan ini dengan
tenang. Tak bisa kuceritakan perasaan legaku ketika kulihat
ia mengangguk. Ia bangkit dari duduknya dan tak
kutemukan perempuan tua yang perlu dipapah untuk
berjalan ke, tadi malam. Mak Saodah penuh kekuatan.
Sampai di dapur sempat ia sibakkan tirai, menutupi pintu.
Bayangannya tampak besar ditirai itu”. (Ugoran,
2009:145).



Tergambar dari kutipan diatas, terlihat bagaimana Ego merealisasikan
dorongan Id pada dunia nyata.Namun Ego yang merealisasikan dorongan dari Id telah
mendapat tekanan dan batasan oleh Super Ego. Karena hal tersebut terlihat dari
penjelasankutipan awal distruktur pertama Id. Kekuatan untuk melakukan kegiatan
memasak merupakan dorongan dari Insting hidup, namun dorongan untuk melakukan
hal yang bersifat merusak adalah dorongan dari insting mati tokoh Saodah. Ego telah
meralisasikan hal tersebut untuk dapat dilakukan selama tidak menimbulkan masalah
baru.Sedangkan batasan yang dilakukan oleh Super Ego terlihat dari kutipan
“menutup pintu”.Kutipan tersebut memperlihatkan Ego berusaha merealisasikan
dorongan dari Id tanpa melupakan batasan yang diberikan oleh Super Ego.Walaupun
dorongan dari Super Ego bersifat lemah namun bukan berarti dorongan tersebut
hilang.

Selanjutnya peran ego dalam meralisasikannya pada dunia nyata dapat dilihat
dari kutipan selanjutnya dibawah ini.

“Aku mengenalnya hampir seumur hidupku dan tak pernah
sekalipun kulihat ia tersenyum.Tidak juga kepada Haji Mail
atau orang-orang terpandang dikampung ini.Bocah-bocah
kampung kami menjulukinya nenek sihir hutan larangan
karena bila malam datang ia selalu menggerai rambutnya
yang panjang dan membuat sosoknya semakin
mengerikan.” (Ugoran, 2009:143).

Dari kutipan diatas dapat dilihat bahwa energi dari dorongan Id berupa
insting mati benar - benar teralisasikan pada dunia nyata.Ego berperan untuk
terpenuhinya dari insting mati tokoh Saodah.

B. Super Ego

Adapun super ego tokoh Saodah yang muncul dalam cerpen Perempuan
Sinting di Dapuradalah sebagai berikut.

“Semua orang kampung tahu kalau Mak  Saodah seperti
menyimpan obat kikir dilauk masakannya”. (Ugoran,
2009:141)
“Aminah masih tinggal bersamaku.Tampaknya Mak
Saodah belum mengizinkan Aminah menginjakkan kaki
didapurnya.Bekerja seorang diri untuk memenuhi
permintaan almarhum Wak Haji, Mak Saodah harus
bergegas menyiapkan masakan untuk ratusan orang yang
akan bertahlil malam nanti”. (Ugoran, 2009:145).

Kutipan – kutipan diatas menunjukkan Super ego tokoh Saodah yang
memberikan batasan pada ego dalam merealisasikan dorongan dari Id.Hal ini sudah
terlihat jelas dari struktur sebelumnya pada Id dan Ego diatas, Namun disini berupa



penegasan bahwa realisasi yang dilakukan oleh ego lebih menonjolkan dorongan agar
terpenuhinya tuntutan dari Super ego. Super ego memberikan batasan bahwa hal
tersebut dapat dilakukan selama dilakukannya didalam dapur dan seorang diri. Dalam
hal tersebut Mak Saodah melarang siapapun untuk masuk ke dalam dapurnya selama
Ia memasak. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan dibawah ini.

“Sesaat kuingat, kami berdua sebagai bocah berumur
delapan tahun, 20 tahun yang lalu, berjingkat
mengintip Mak Saodah.Dulu, jauh sebelum mencapai
tirai dapur, Mak Saodah sudah membentak kami”.
(Ugoran, 2009:147)

Kutipan – kutipan diatas menjelaskan bagaimana Super ego tokoh Saodah
memberikan batasan terhadap dorongan Id yang berusaha direalisasikan oleh ego.
Tokoh Saodah berprilaku menyimpang namun memiliki batasan terhadap apa yang ia
lakukan. Mak Saodah hanya melakukannya pada saat ia sendiri dan didalam dapur.
Super ego mendukung apa yang dilakukan oleh ego  dalam merealisasikan pada dunia
nyata akibat dorongan dari id agar tidak terjadinya tegangan baru.

Ego tokoh Saodah dalam memenuhi tuntutan dari Id dan pemenuhan dari
Super ego, dalam melakukan tindakan yang diluar norma namun masih memiliki
batasan terhadap sikap dan tindakan yang dilakukannya.

Kaitan Hasil Analisis Psikologi Tokoh Mak Saodah dengan Pembelajaran
Sastra di SMP dalam Cerpen Perempun Sinting di Dapur karya Ugoran Prasad

Kaitan hasil analisis psikologi tokoh Mak Saodah terhadap pembelajaran
sastra bertujuan agar siswa lebih mengetahui karekter tokoh dalam karya sastra
terutama tokoh Mak saodah dalam cerpen Perempuan Sinting di Dapur karya Ugoran
Prasad. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup suatu kompetensi dasar
yang terdiri atas satu indikator atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau
lebih. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran dapat dilihat pada bagian
lampiran penelitian ini.

Penyusunan rencana pembelajaran merupakan prosedur yang dilakukan untuk
mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran dan tertuang dalam bentuk prangkat
pembelajaran yang lengkap. Diskripsi prangkat pembelajaran yang paling digunakan
dalam penerapan hasil analisis psikologi tokoh Saodah adalah sebagai berikut:

Standar kompetensi (SK) yang digunakan adalah memahami wacana sastra
melalui kegitan  membaca buku kumpulan cerpen. Kompetensi dasarnya menemukan
tema, latar penokohan pada cerpen-cerpen dalam satu buku kumpulan cerita pendek
(cerpen) pada kelas IX semester I dengan alokasi waktu 4x40 menit (2 kali
pertemuan). Indikator dalam pembelajaran ini adalah mampu menyimpulkan tema
cerpen, mampu menemukan latar cerpen, dan mampu menemukan karekter tokoh
cerpen dengan bukti yang meyakinkan. Tujuan pembelajrannya adalah siswa mampu
membaca buku kumpulan cerpen dan siswa mampu menunjukan keterkaitan antar



unsur cerpen sebagai dasar pembulat cermatan  makna cerpen secara utuh. Sumber
belajar yang digunakan adalah  buku kumpulan cerpen  dan buku pelajaran bahasa
Indonesia kelas IX semester I. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini
adalah metode diskusi, inkuiri, penugasan, dan tanya jawab.

Selanjutnya, pelaksanaan pembelajran merupakan prosedur pembelajaran
yang dibuat oleh tenaga pendidik yang dituangkan dalam bentuk rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP). Hasil analisis kepribadian tokoh yang terdapat dalam cerpen
perempuan sinting di dapur dapat menjadi acuan dalam menganlisis kepribadian
tokoh dalam materi pembelajaran sastra di sekolah. Dengan demikian analisis
kpribadian tokoh dalam penelitian ini memiliki hubungan dengan pembelajaran sastra
di sekolah sehingga cerpen ini pun dapat dijadikan sebagai bahan ajar satra di sekolah

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini yang dilakukan terhadap cerpen Perempuan
Sinting di Dapur karya Ugoran Prasad menggunakan teori  struktur kepribadian
Sigmun Freud yang di bagi menjadi tiga bagian yaitu id, ego, dan super ego, penulis
menyimpulkan bahwa:
1. Kepribadian Id, Ego, dan Super Ego tokoh Mak Saodah pada cerpen Perempuan

Sinting di Dapur.
Tokoh Saodah merupakan tokoh yang memiliki keinginan-keinginan/

kebutuhan serta kecemasan dasar seperti :Keinginan untuk hidup layak bersama
anak-anaknya (insting hidup), Keinginan untuk balas dendam (insting mati).
Selanjutnya aspek ego dalam struktur kepribadian tokoh Saodah yang paling
mendominasi atau yang paling ditonjolkan, antara lain: merealisasikan setiap
bentuk keinginanan dari Id dan pemenuhan tuntutan dari Super ego. Peran ego
tersebut agar tidak terjadinya tegangan baru serta ketidakseimbangan dalam
dorongan energi antara Id dan Super ego. Selanjutnya muncul aspek super ego,
antara lain: Mak Saodah menghindari konflik psikologis. Bahwa iaberusaha
menghindari konflik psikologis dengan tidak bertemu dan menghindari penduduk
kampung, Menyadari bahwa ia bisa melayani orang lain,Kehidupan adalah
kesempatan untuk berbuat, memberi, dan berbagi. Setiap orang sejatinya saling
membutuhkan satu dengan yang lain dan saling memberikan kontribusi di setiap
sendi kehidupan yang dijalani dan tokoh Saodah menyadari tidak ada satu
manusiapun yang bisa hidup sendiri.

2. Kaitan kepribadian tokoh Saodah dengan pembelajaran sastra di SMP adalah dapat
dituangkan ke dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada kelas IX
semester 1 dengan Standar Kompetensi (SK) Memahami wacana sastra melalui
kegiatan membaca buku kumpulan cerita pendek (cerpen) dan Kompetensi
Dasarnya (KD) Menentukan tema, latar,penokohan pada cerpen-cerpen dalam
suatu buku kumpulan cerpen. Dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran media
yang di gunakan adalah buku cerpen dan sumber belajarnya buku paket bahasa
Indonesia. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam pembelajaran   kali ini
adalah metode diskusi, tanya jawab, penugasan dan inkuiri.



Saran
Pada dasarnya suatu kegiatan yang bersifat ilmiah harus memberikan dampak

positif.Begitupula halnya dengan hasil penelitian ini. Ada beberapa saran dari penulis,
yakni :
1) Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran, khususnya pada analisis

psikologis tokoh pada penelitian selanjutnya dan khususnya dapat menjadi bahan
ajar pada pembelajaran sastra di sekolah.

2) Hasil penelitian ini hendaknya terus dikembangkan ke ranah-ranah analisis
psikologi tokoh yang lain sehingga meningkatkan keragaman ilmu tentang
kepribadian tokoh pada bidang sastra dan kaitanya dengan pendidikan.

3) Hendaknya ada penelitian lanjut terhadap cerpen Perempuan Sinting di Dapur
karya Ugoran Prasad ini dengan menggunakan teori dan pendekatan yang lain.
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