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ABSTRAK
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Analisis Psikologi Tokoh Aku
dalam Cerpen Senja dipelupuk Mata karya Ni Komang Ariani serta Kaitanya dengan
Pembelajaran Sastra Di SMP. Tujuan penelitian skripsi ini yaitu untuk mendeskripsikan
gambaran mengenai tokoh aku dalam cerpen senja dipelupuk mata karya Ni Komang
Ariani serta kaitanya dengan pembelajaran sastra di SMP. Teori yang digunakan adalah
struktur kepribadian Sigmund Freud. Jenis penelitian yang digunmakan adalah
penelitian Kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dan dokumentasi.
Selanjutnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.
Hasil penelitian ini menujukan bahwa tokoh aku dalam cerpen senja di pelupuk mata
dari ketiga asfek (id) (1) Keinginan untuk tetap bersama dengan para putrinya, (2)
Keinginan untuk melihat cucu pertamanya, (3) Keinginan untuk menikmati
kebahagiaan masa tua, (4) Membutuhkan uang (ekonomi),(5) Rasa kasihan dan
keinginan untuk membahagiakan suaminya. Selanjutnya asfek ego dalam struktur
kpribadian tokoh aku, antara lain : (1) Merasa berhak mendapat balasan kasih sayang
dan perhatian putrinya, (2) Kekecewaan dan merasa terisihkan. Dan asfek super ego,
antara lain : (1) Menyadari bahwa karma telah berlaku terhadapnya. bahwa dulu ia juga
sama telah pergi meninggalkan kedua orang tuanya untuk hidup bersama suaminya,(2)
Menyadari bahwa ketuaan dan kerentaan telah datang, (3) Menyadari bahwa kematian
pasti akan datang, (4) Menyadari bahwa bagaimanapun putri-putrinya telah berlalu tapi
mereka tetap terlahir dari rahimnya.Adapun kaitanya dengan pembelajaran sastra di
SMP sebagai berikut : 1. Siswa dapat menyimpulkan tema cerpen , 2. Siswa dapat
menemukan latar cerpen dengan bukti faktual. 3. Siswa dapat menemukan karakter
tokoh cerpen dengan bukti yang meyakinkan
Kata Kunci : Psikologi, Tokoh Aku, dan
Pembelajaran Sastra di Sekolah

ABSTRACT
The problem addressed in this study is the analysis of the short story I figure Psychology
Twilight Eyes works Ni Komang Ariani and Learning Literature In relation to SMP. The
research objective of this thesis is to describe a picture of the character in a short story I
twilight eyes as well as the work of Ni Komang Ariani relation to the learning of literature in
junior high. The theory used is 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 the twilight of the third eyelid (id) (1) The desire
to stay together with his daughter, (2) desire to see her first grandchild, (3) desire to enjoy the
happiness of old age, (4) Requires money (economy), (5) Sense of compassion and a desire to
please her husband. Furthermore, the structure of the ego I figure, among other things: (1)
Feeling entitled to reply affection and attention of her daughter, (2) disappointment and feel .
And super ego, among others: (1) Recognizing that karma has prevailed against him. that at
first he also had to leave her parents to live with her husband, (2) Recognizing that aging
come, (3) Recognizing that death will surely come, (4) Recognizing, however, that his
daughters had passed but they still born of . relation to learning in junior high literature as
follows: 1 Students can infer the theme of short stories, 2 Students can find background
stories with factual evidence. 3 Students can find the character stories with convincing
evidence.
Keywords: Psychology, Figure I, and
Literature Learning in Schools

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Sastra merupakan suatu bentuk dari hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah
manusia dan kehidupanya.Sebagi sebuah hasil kesenian dari kehidupan manusia,karya
sastra baik yang berupa puisi maupun prosa (cerpen,roman) pada dasarnya merupakan
cerminan perasaan, pengalaman,dan pemikiran pengarang ketika merespon objek di luar
dirinya.
Sastra dapat dipandang sebagai suatu gejala sosial, sastra yang ditulis pengarang pada
suatu kurun waktu tertentu,pada umumnya langsung berkaitan dengan norma-norma dan
adat-istiadat zaman itu.Sastra yang baik tidak hanya merekam dan melukiskan kenyataan
yang ada dalam masyarakat seperti camera, tetapi merekam dan melukiskan kenyataan
dalam keseluruhanya.
Keberadaan karya sastra selain sebagai cermin dari fenomena sosial di masyarakat,
juga merupakan ungkapan jiwa pengarang. Ungkapan mengenai segala hal yang
meneimpa dirinya, baik berupa rasa sedih,kecewa, menangis, ataupun berteriak.
Ungkapan itulah yang ditampilkan pengarang dalam perwatakan tokoh-tokoh ceritanya,
sehingga keberadaan karya sastra erat kaitannya dengan aspek psikologi.Psikologi dan
sastra memiliki hubungan yang erat, yakni sama-sama membahas tentang manusia dan
kehidupannya. Psikologi membahas tentang tingkah laku dan keadaan jiwa manusia, akan
tetapi dalam sastra gejala kejiwaannya bersifat imajinatif
Cerpen sebagai salah satu jenis karya sastra yang mengemukakan masalah- masalah
kehidupan secara implisit lebih dari sekedar apa yang diceritakan, meskipun dunia

imajiner yang dipantulkan cerpen hanya menyangkut salah satu sisi kecil pengalaman
hidup saja, Damono (dalam Roby, 2007:6). Cerpen merupakan karya sastra yang
memberikan gambaran kehidupan sosial manusia dalam bermasyarakat, pola hubungan
antara satu dengan yang lain dalam status sosial, serta menampilkan gambaran dalam
pola pikir, perubahan tingkah laku, kata nilai, budaya, dan sosial.
Cerpen Senja di Pelupuk Mata karya Ni Komang Ariani merupakan salah satu karya
sastra yang mampu memberikan kenikmatan dan manfaat kepada pembaca. Kelebihan cerpen
ini adalah karakter tokoh Aku yang menggambarkan sosok seorang ibu yang tetap sabar
meski mengalami konflik psikis dalam dirinya serta kebesaran hatinya untuk lebih
membahagiakan orang yang ia sayangi dibanding kebahagiannya sendiri. Dalam cerpen ini
tokoh Aku 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 penulis memilih objek kajian
tokoh Aku pada cerpen Senja di Pelupuk Mata karya Ni Komang Ariani.
Berdasarkan uraian di atas, aspek psikologi dalam sebuah karya sastra adalah suatu hal
yang utama atau pokok. Perwatakan yang dijabarkan lewat tingkah laku, sikap, dari
perbuatan seorang tokoh memiliki makna kejiwaan. Perwatakan dari seorang tokoh cerita
bersumber dari aspek kejiwaan akan melahirkan sifat-sifat yang menguntungkan dan sifat
merugikan. Baik buruknya perwatakan atau tindakan kejiwaan yang dimiliki seorang tokoh
utama dimanifestasikan kepada tokoh yang lain.Penelitian ini akan mengkaji kepribadian dari
tokoh utama “Aku” 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.

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) religious.
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.
Perlu juga diketahui bahwa sampai dewasa ini cerpen Senja di Pelupuk Mata karya Ni
Komang Aryani belum banyak diteliti. Hal-hal itulah yang mendorong peneliti untuk
melakukan menganalisis konflik psikologi tokoh “Aku” dalam cepan Senja di pelupuk Mata
karya Ni Komng aryani serta kaitanya dengan pembelajaran sastra di SMP.

1.2

Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas maka merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kepribadian tokoh Aku dalam cerpen Senja di Pelupuk Mata menurut teori
psikologi Sigmund Freud?
2. Bagaimanakah kaitan teori psikologi Sigmund Freud tokoh aku dalam cerpen Senja di
Pelupuk Mata dengan pembelajaran sastra di SMP?

1.3

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsiokan gambaran mengenai kepribadian tokoh Aku dalam cerpen Senja di
Pelupuk Mata menurut teori psikologi Sigmund Freud.
2. Untuk mendeskripsikan gambaran mengenai kaitan teori psikologi Sigmund Freud tokoh aku
dalam cerpen Senja di Pelupuk Mata dengan pembelajaran sastra di SMP.
1.4 Manfaat penelitian
Suatu penelitian yang baik tentunya memberikan manfaat. Adapun manfaatmanfaatnya dalah manfaat teoritis dan praktis dapat di beriokan adalah sebagai berikut.
1. Manfaat teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan
mengenai studi sastra Indonesia, khususnya dengan pendekatan psikologi sastra untuk
mengungkap karya sastr akhususnya cerpen serta mengetahui penerapan psikologi Sigmund
Freud dalam pembelajaran.
2. Manfaat praktis
a. Bagi hasi lpenelitian ini merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas
peneliti dalam mengkaji karya sastra, terutama yang berkaitan dengan studi psikologi sastra
dan dapat mengetahui kaitanya dengan pembelajaran sastra di SMP.
b. Bagi para pembaca dan penikmat sastrA
Hasil penelitian ini diharapkan membantu memahami isi cerita cerpen, terutama konflik
psikologi tokoh “aku” dan dapat mengetahui kaitanya dengan pembelajaran sastra di SMP.
Selanjutnya penelitian ini di harapkan dapat digunsksn sebagai bahan pertimbangan untuk
memotivasi idea tau gagasan baru yang lebih kreatif dan inovatis di masa kan dating.

.

c. Bagi Instansi
Penelitian ini diharapkan menambah jumlah koleksi hasil penelitian

di

Universitas

Mataram,terutama FKIP jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni Dengn demikian penelitian ini
nantinya dapat di gunakan sebagai bahan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang
telah ada sebelumnya.
d. 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.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1

Penelitian yang Relevan
Pada dasarnya, suatu penelitian tidak beranjak dari awal karena umumnya telah ada
acuan yang mendasarinya. Hal ini bertujuan sebagai titik tolak untuk mengadakan suatu
penelitian. Penelitian terhadap karya sastra, terutama cerpen dengan objek psikologi telah
banyak di lakukan sebelumnya.Penelitian yang membahas tentang “Analisis Psikologis
Tokoh Aku Dalam cerpen Senja di Pelipuk Mata Karya Ni Komang Aryaani serta
kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMP” tidak pernah dilakukan terutama di
lingkungan FKIP Universitas Mataram. Namun kajian tentang teori psikologi telah
banyak dilakukan, ada beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi, yaitu:
“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 cerpan ini membahas tentang kepribadian tokoh aku 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 Psikologi Sigmund Freud
TokohAku Dalam Cerpen Senja Di Pelupuk Mata karya Ni Komang Aryani dan
Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra di SMP”.
2.2

Landasan Teori

2.2.1. Tokoh dan Penokohan
Abrams mengemukakan bahwa istilah “tokoh” menujuk pada orangnya, pelaku cerita.
Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama,
yang oleh pembaca di tafsirkan memiliki kualitas moral dan kecendrungan tertentu seperti
yang di ekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilkukan dalam tindakan
Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang disampaikan
dalam sebuah cerita. Di dalam sebuah cerita, tentunya terdapat tokoh cerita. Walaupun tokoh
cerita hanya merupakan tokoh ciptaan pengarang namun isi harus merupakan tokoh yang
hidup secara wajar dalam cerita dan mempunyai pikiran dan perasaan. Tokoh cerita dapat
dipandang sebagai pembawa dan penyampai pesan, amanat atau sesuatu yang sengaja ingin

disampaikan pengarang kepada pembaca. Berdasarkan fungsinya dalam cerita, tokoh
dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh sentral dan tokoh bawahan. Tokoh sentral atau tokoh
utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita. Sementra Aminuddin
membedakan tokoh menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh
yang memiliki watak baik sehingga disenangi oleh pembaca, sedangkan tokoh antaginis
adalah tokoh yang tidak disenangi oleh pembaca karena memiliki watak yang tidak baik
Aminuddin(dalam silvia, 2012:15).
Ada tiga cara menentukan tokoh utama sebagai berikut:
1) Tokoh mana yang paling banyak berhubungan dengan masalah(tema).
2) Tokoh mana yang paling banyak berhubungan dengan tokoh-tokoh lain.
3) Tokoh mana yang paling banyak menentukan paling banyak menentukan waktu penceritaan.

Tokoh yang ditampilkan dalam cerita, diberi watak tersendiri oleh pengarang.perbedaan
watak inilah yang menimbulkan pertentangan-pertentangan atau konflik dalam diri tokohtokoh itu.pertentangan tersebut dapat berupa pertentangan anatra tokoh dengan tokoh, tokoh
dengan lingkungan, atau pertentangan yang terjadi pada diri tokoh itu sendiri.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 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.
2.2.2.Psikologi Simund Freud
Psikologi sastra memberikan perhatian pada masalah yang berkaitan dengan unsurunsur kejiwaan tokoh-tokoh yang terkandung dalam sastra. Penelitian psikologi sastra
dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui pemahaman teori-teori psikologi baru diadakan
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 melakukan analisis (Ratna, 2004: 344). Penelitian ini menggunakan cara yang
kedua, yakni dengan menentukan sebuah karya sastra sebagai objek penelitian, kemudian
menentukan teori-teori psikologi yang dianggap relevan untuk melakukan analisis.
Siswantoro (2005: 31-32), menyatakan sastra berbeda dengan psikologi sebab
sebagaimana kita pahami sastra berhubungan dengan dunia fiksi, drama, puisi, dan esai yang
diklasifikasikan ke dalam seni, sedangkan psikologi merujuk pada studi ilmiah tentang
perilaku manusia dan proses mental. Meski berbeda keduanya memiliki titik temu atau
kesamaan, yakni keduanya berangkat dari manusia dan kehidupan sebagai sumber kajian.
Bicara tentang manusia, psikologi jelas terlibat erat karena psikologi mempelajari
perilakunya. Psikologi sastra mempelajari fenomena kejiwaan tertentu yang dialami oleh
tokoh utama dalam karya sastra ketika merespon atau bereaksi terhadap diri dan
lingkungannya, dengan demikian gejala kejiwaan dapat terungkap lewat perilaku tokoh
dalam sebuah karya sastra.
Sastra dan psikologi mempunyai hubungan fungsional yaitu sama-sama untuk
mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. Perbedaannya, gejala dan diri manusia dalam
sastra adalah imajiner, sedangkan dalam psikologi adalah manusia-manusia riil (nyata).
Keduanya dapat saling melengkapi dan mengisi untuk memperoleh pemaknaan yang
mendalam terhadap kejiwaan manusia. Psikologi ditafsirkan sebagai lingkup gerak jiwa,
konflik batin tokoh-tokoh dalam sebuah karya sastra secara tuntas. Tokoh-tokoh yang
memaparkan tentang teori kepribadian sanagt banyak dan teori itu banyak digunakan untuk
meganalisis kepribadian tokoh. Namun, dalam penelitian ini menggunakan teori Sigmund
Freud.

Teori Sigmund Freud dibagi menjadi tiga kelompok yaitu struktur kepribadian,
dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian (Suryabrata, 2006 : 124-133). Namun,
pada penelitian ini akan membahas satu komponen saja yaitu, struktur kepribadian:
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:
1. 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.
Bagi id, kenikmatan adalah keadaan yang relatif inaktif dan rasa sakit adalah tegangan
atau peningkatan energi yang mendambakan kepuasan. Bagi individu, tegangan itu
merupakan suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Untuk menghilangkan ketegangan
tersebut dan menggantinya dengan kenikmatan, id memiliki perlengkapan berupa dua macam
proses. Proses pertama adalah tindakan-tindakan reflex, yaitu suatu bentuk tingkah laku atau
tindakan yang mekanisme kerjanya otomatis dan segera, dan adanya pada individu
merupakan bawaan dari lahir.
Tindakan refleks ini digunakan individu untuk menangani pemuasan rangsang
sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan contohnya refleks mengisap, batuk,
bersin, mengedipkan mata. Proses kedua adalah proses primer, yakni suatu proses yang
melibatkan sejumlah reaksi psikologis yang rumit. Proses primer dilakukan dengan

membayangkan

atau

mengkhayalkan

sesuatu

yang

dapat

mengurangi

atau

menghilangkan tegangan, dipakai untuk menangani stimulus kompleks, seperti bayi yang
lapar membayangkan makanan atau puting ibunya. Proses membentuk gambaran objek
yang dapat mengurangi tegangan disebut pemenuhan hasrat, misalnya mimpi, lamunan,
dan halusinasi psikotik. Akan tetapi, bagaimanapun, menurut prinsip realitas yang
objektif, proses primer dengan objek yang dihadirkannya itu tidak akan sungguhsungguh mampu mengurangi tegangan. Id hanya mampu membayangkan sesuatu, tanpa
mampu membedakan khayalan dengan kenyataan. Id tidak mampu menilai atau
membedakan benar atau salah, tidak tahu moral
Jadi, Das Es atau Id adalah lapisan kejiwaan yang paling dasar yang dibawa sejak lahir
yaitu naluri bawaan (seksual dan agresif), termasuk keinginan-keingianan yang represif. Id
juga tidak mengenal hukum akal dan tidak memiliki nilai etika dan ahlak.
2. 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.

Dengan demikian, ego bagi individu tidak hanya bertindak sebagai penunjuk kepada
kenyataan, tetapi juga berperan sebagai penguji kenyataan. Dalam memainkan peranannya ini
ego melibatkan fungsi Psikologis yang tinggi, yakni fungsi kognitif dan intelektual. Dalam
struktur kepribadian, ego mempunyai peranan sebagai eksekutif (pelaksana) dari kepribadian.
Dalam peranannya sebagai eksekutif tersebut, ego mempunyai dua tugas utama; pertama,
memilih stimuli mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan
sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu
dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang risikonya minimal. Dengan kata lain, ego
sebagai eksekutif kepribadian berusaha memenuhi kebutuhan id sekaligus juga memenuhi
kebutuhan moral dari superego.
Sekilas akan tampak bahwa antara id dan ego hampir selalu terjadi konflik atau
pertentangan. Akan tetapi, menurut Freud, bagaimanapun ego dalam menjalankan fungsinya
tidak ditujukan untuk menghambat pemuasan kebutuhan-kebutuhan atau naluri-naluri yang
berasal dari id, melainkan justru bertindak sebagai perantara dari tuntutan-tuntutan naluriah
organisme di satu pihak dengan keadaan lingkungan di pihak lain. Yang dihambat oleh ego
adalah pengungkapan-pengungkapan naluri-naluri yang tidak layak atau tidak bisa diterima
oleh lingkungan. Jadi, fungsi yang paling dasar dari ego adalah sebagai pemelihara
kelangsungan hidup individu.
Jadi, Ego merupakan perantara kebutuhan ingstingtid dengan lingkungan untuk mencari
objek yang tepatguna meroduksi tegangan.ego juga merupakan aspek psikologi dari
kepribadian yang timbul karena kebutuhan untuk berhubungan dengan dunia nyata ( realita ).
3. 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.
Menurut Freud, superego terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan
oleh individu dari sejumlah figur yang berperan, berpengaruh, atau berarti bagi individu
tersebut seperti orang tua dan guru. Adapun fungsi utama dari superego adalah: (a) sebagai
pengendali dorongan-dorongan atau impuls-impuls naluri id agar impuls-impuls tersebut
disalurkan dengan cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat, (b) mengarahkan
ego pada tujuan-tujuan yang sesuai dengan moral ketimbang dengan kenyataan, (c)
mendorong individu mencapai kesempurnaan.
Aktivitas superego dalam diri individu, terutama apabila aktivitas ini bertentangan
atau terjadi konflik dengan ego, akan muncul dalam bentuk emosi-emosi tertentu seperti
perasaan bersalah dan penyesalan. Sikap-sikap tertentu dari individu seperti observasi diri,
koreksi atau kritik diri, juga bersumber pada superego.

2.2.3. Pembelajaran Sastra di SMP
Pembelajaran merupakan proses perubahan perilaku dalam konteks pengalaman yang
memang sebagian besar telah dirancang. Selanjutnya, pembelajaran adalah upaya yang
menjabarkan siswa yaitu dalam pembelajaran terdapat kegiatan memilih dan menetapkan
metode untuk mencapai pengajaran yang diinginkan.
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)
.

2.2.4.Kaitan Teori Psikologi Sigmund Freud dalam Cerpen Senja di Pelupuk Mata dengan
Pembelajaran Sastra di SMP
a. Tujuan Pembelajaran Sastra
Tujuan pembelajaran sastra merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional yaitu
mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Pembelajaran sastra disekolah
mempunyai tujuan-tujuan khusus, yaitu;
1. Pengembangan

kenikmatan

dan

keterampilan

membaca

dan

menafsirkan karya sastra, dan memperkenalkan siswa dengan sejumlah
karya sastra yang signifikan;
2. Pengenalan tradisi karya sastra,

dan peranannya dalam sejarah

kemanusiaan;
3. Pengembangan standar dan cipta rasa terhadap karya sastra;

4. Perangsangan terhadap potensi-potensi karya sastra yang sesuai dengan
selera masyarakat;
5. Peningkatan pengertian siswa tentang pentingnya karya sastra sebagai
sumber pemekaran wawasan terhadap masalah-masalah pribadi dan
sosial.
b. Bahan Ajar Sastra
Tujuan dan manfaat tersebut di atas dapat tercapai jika diadakan pemilihan bahan ajar
yang sesuai dengan tingkatan siswa SMP. Bahan pengajaran yang disajikan kepada para
siswa harus sesuai dengan kemampuan, merupakan upaya yang memakan waktu cukup
lama , dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, dari yang sederhana sampai yang rumit,
pendeknya memerlukan suatu pertahapan. Sesuai dengan tingkat kemampuan parasiswa,
diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesukarannya dan kriteria-kriteria tertentu lainnya.
Tanpa adanya kesesuaian antara siswa dengan bahan yang

diajarkan,

pelajaran yang

disampaikan akan gagal.
Bahanajarsastra yang diterapkan di SMPdapatberupa: naskah drama, puisi, cerpen, dan
novel. Bahan ajar ini sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tingkat
SMP dengan kompetensi dasar menemukan unsur-unsur intrinsic dan ekstrinsik( naskah
drama, cerpen, puisi, dan novel). Unsur-intrinsik dapat berupa: tema, alur, penokohan, latar,
gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik dapat berupa: psikologi pengarang,
biografi, dan lain-lain. Pemilihan bahan merupakan suatu langkah pembelajaran apresiasi
sastra yang harus dilakukan oleh pengajar dan atau subyek didik. Kriteria pemilihan bahan
ajar untuk mengatasi kesulitan guru sastra dalam proses pemilihan karya sastra sebagai
bahan ajar, setidaknya memenuhi Kriteria Sebagaiberikut :
Gani (1988 : 41-42) berpendapat bahwa untuk mengatasi kesulitan guru sastra dalam
proses pemilihan karya sastra sebagai bahan ajar, mengemukakan criteria sebuah karya

sastra yang layak dijadikan bahan ajar, yaitu: (1) Memenuhi standar sastra. (2) Membantu
kawula muda lebih mendewasakan diri sendiri membangun kontak langsung dengan masalahmasalah kemanusiaan. (3) Menunjukkan pada para remaja bahwa mereka bukan satu-satunya
orang yang menderita dengan masalah-masalah. (4) Membuat dunia mampu menyampaikan
kebenaran. (5) Memberi siswa kekuatan untuk tumbuh dan berkembang. (6) Membantu
memerangi nilai-nilai dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan sikap opatis, ilusi, dan
menarik diri. (7) Memiliki dasar yang humanistic dalam menghormati manusia lain. (8)
Berkaitan dengan masalah-masalah yang berkadar abadi daripada hal-hal yang bersifat
kesementaraan.
Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dilihat dari materi pembelajaran yang
meliputi analisis unsur-unsur intrinsic dan ekstrinsik serta nilai-nilai dalam sastra (budaya,
moral, agama, dan politik ), dapat diketahui bahwa criteria karya sastra yang dapat di
jadikan sebagai bahan ajar adalah karya sastra dengan unsur-unsur intrinsic dan ekstrinsik
yang mudah diteliti atau dianalisis oleh siswa dan karya sastra yang memiliki nilai-nilai
budaya, agama, politik, dan moral.
Dari criteria pemilihan bahan ajar apresiasi sastra di atas, maka karya sastra harus
mengandung nilai estetik yaitu karya sastra yang mengandung nilai seni, psikologis yaitu
karya sastra yang sesuai dengan tingkat perkembangan jiwa siswa, dan pedagogis yaitu karya
sastra yang tidak bertentangan dengan dasar dan tujuan pendidikan nasional.
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 senja di pelupuk mata 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.
Jadi, teori psikologi Sigmund Freud ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi
karakter tokoh, dalam hal ini ialah mengidentifikasi katarter tokoh a”aku” dalam cerpen senja
dipelupk mata karya Ni Komang Aryani.
2.3 Kerangka Berpikir
`

Penelitian yang berjudul “AnalisiS Psikologi Sigmun Freud Tokoh Aku dalam Cerpen

Senja di Pelupuk Mata Karya Ni Komang Aryani Serta Kaitan Dengan Pembelajaran Sastra
di SMP” akan membahas mengenai psikologi tokoh aku dalam cerpen senja di pelupuk mata
dan akan di kaitkan dengan pembelajaran sastra di SMP. Teori yang akan di gunkan dalam
menganilisi tokoh “aku” adalah teori Sgmun Freud yang membhas tentang struktur
kepribadian.
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Digunakan sebagai
materi pembelajaran
SMP

Di analisis berdasarakan
teori Sigmund Freud,
susunan kpribadian
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METODE PENELITIAN
3.1

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 “Aku’ dalam Cerpen “senja di pelupuk mata” karya ni komang Aryani serta
kaitanya dengan pendidikan .Dengn demikian data yang diambilpun data yang bersifat
kualitatif.
Metode kulitatif adalah prosedur menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertilis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.peneltian kualittif bertujuan untuk
membangun presepsi ialah suatu objek sehingga peneliti harus mendekatkan diri pada objek
secara utuh. ( Ratna, 2009:47)

3.2

Jenis Data dan Sumber Data

3.2.1 Data
Data dapat diartikan sebagai suatu keterangan (bahan baku) yang ada dan berfungsi
sebagai bahan sumber yang dipakai untuk penelitian.
Data dibagi menjadi dua, yaitu:
1.

Data primer merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian.

2. Data skunder merupakan data yang mendukung data primer yang
bersumber dari buku-buku sastra dan literatur yang berkaitan dengan
materi yang dibahas dalam penelitian ini.
Sudaryatno (dalam Atin 2013:16) memberi batasan data sebagai bahan penelitian.
Selanjutnya,Ratna (dalam Atin, 2013:16) merincikan bahwa data dalam ilmu sastra sumber
datanya adalah karya, naskah dan data penelitian.data formalnya adalah kata-kata, kalimat
dan wacana. Jadi data dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Jadi data merupakan suatu objek yang akan menjadi bahan penelitian. data dalam
penelitian ini adalah uraian cerita yang terdapat dalam Cerpen senja dipelupuk mata karya Ni
Komang Aryani.
3.2.2 Sumber Data
Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian sastra, sumber
data berupa teks novel, cerita pendek, drama dan lain-lain, selebihnya adalah data tambahan (
Siswantoro:63-64 )
.Sumber data dalam penelitian ini adalah cerpen dalam buku kumpulan cerpen

3.3

Judul

: SMOKOL Cerpen Kompas Pilihan

Pengarang

: Agus Noor, dkk

Penerbit

: CAPS

Tahun terbit

:2008

Jumlah halaman buku

:169 halaman

Cetakan

: Pertama

Sampul

:Warna Putih dengan gambar karikatur.

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: 2005:55) metode yang di gunakan dalam penelitian ini
adalah menggunakan kepustakaan dan dokumentasi.kedua metode di jelaskan sebagai
berikut.

3.3.1 Studi Pustaka
Studi pustaka adalah teknik yng menggunakan sumber-sumber

tertulis untuk

memperoleh data.Data yang di peroleh dalam bentuk tulisan,yang harus di baca, hl-hal yng
pnting di catat kemudian jga menyimpulkn dan mempelajari sumber tulisan yang dapat
dijadikan sebagai landasan teori dan acuan dalam hubungan dengan cerpen Senja di pelupuk
Mata karya Ni Komang Aryani.
3.3.2 Dokumentsi
Metode ini berupa perekaman mengenai hal-hal variabel yang berupa video, catatan,
transkip, surat kabar, buku, majalah dan lain-lain.pada pnelitian ini metode dokumentsi di
gunakan dalam pengumpulan data skunder yang terkait dengan kajian pisikologis tokoh
utama dalam cerpen senja dipelupuk mata karya ni komang ariyani.
Adapun langka-langkah mengumpulkan data yang ditempuh dalam penelitian ini
sebagai berikut
1. Membaca cerpen senja di pelupuk mata untuk memahami struktur cerpen
tersebut secara keseluruhan dengan cara membaca berulang-ulang.
2. Mengambil dan menganalisis data yang berkaitan dengan tokoh aku dalam
cerpen senja di pelupuk mata.
3. Mengklasifikasikan data berupa susunan keperibadian manusia menurut teori
Sigmund Freud seperti : Id, Ego, dan Superego
4. Menyimpulkan hasil yang didasarkan pada analisis di atas secara keseluruhan.
5. Selanjutnya, menerapkan teori psikologi Sigmund Freud pada pembelajaran
sastra di SMP

6. Membuat rencana pempelajaran (RPP) dengan menerapkan teori psikologi
Sigmund Freud
7. Menarik kesimpilan dari penerapan teori psikologi Sgmund Freud dalam
pembelajaran di SMP
3.4 Metode Analisis Data
Menurut Pradopo (2010:95) metode dalam sebuah pnelitian merupakan cara untuk
mencapai sebuah tujuan. Dalam KBBI (2007:740) metode adalah cara tertur yang
digunakandalam melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki
cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai
tujuan yang di tentukan.
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.
Langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini, sebagaiberikut:
Langkah 1 : Membaca cerpen Senja di Pelupuk Mata untuk memahami Isi secara
berulang-ulang dan cermat, kata demi kata dan kalimat demi kalimat yang
terdapat dalam cerpen tersebut

Langkah 2

: Mengklasifikasikan dan menginterpretasi

data sesuai dengan konteks

penelitianya itu berkaitan dengan psikologi
Langkah 3

: Menganalisis kepribadian tokoh aku dengan teori kepribadian Sigmund
Freud

Langkah4 :Menganalisis hubungan kepribadian tokoh Aku dengan pembelajaran sastra di
SMP
Langkah 5 : Menyimpulkan hasil yang didasarkan pada analisis data secara keseluruhan.
3.5 Instrumen Penelitin
Pengertian instrumen penelitian merujuk kepada alat pengumpul data (Siswantoro,
2005:133). Selanjutnya Siswantoro (2005:65) juga menyatakan bahwa instrumen yang
dipakai dalam penelitian sastra adalah teks itu sendiri. Artinya, teks fiksi selain sebagai
sumber data, pada saat yang sama berperan sebagai alat pengumpul data. Mengacu pada
pendapat siswantoro, maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks cerpen
Senja di Pelupuk Matakarya Ni Komang Ariani. Selain teks cerpen peneliti juga
menggunakan tabel sebagai instrumen penelitian.
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
Id

1
2
3

Ego

Keterangan
Super Ego

Keterangan untuk masing-masing kolom sebagai berikut:
No: Nomer urut kutipan
Kutipan: Kutipan tindakan, ujaran pengalaman/ segala sesuatu tentang tokoh Aku yang
berkaitan dengan aspek psikologisnya yang menujukan susunan keperibadian manusia.
Kolom Susunan kepribadian manusia : Kolom ini dibagi menjadi tiga (3) kolom
sesuai dengan jumlah susunan tingkatan kepribadian manusia, kolom susunan keperibadian
akan di beri tanda centang (√) untuk menujukan cenderung lebih kemana tokoh aku sesuai
dengan kutipan yang diambil.
Keterangan: Penjelasan mengenai alasan bahwa pada kutipan cerita menujukan
cenderung lebih kmna susunan kebutuhan tokoh aku
3.6 Metode Penyajian Data
Setelah data direduksi,maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam
penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik,dan
sejenisnya. Sedangkan dalam penel;itian ini yang di gunkan adalah penelitian kualitatif,
penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uaraian singkat, bagan, hubungan antar katogori
dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman 1984 menyatakan yang paling sering
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat
naratif. Sugiyono (95).
Dalam penyajian data yang petama akan dipaparkan deskripsi data berupa dialogdialog 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
pelaksanan pembelajaran.

dan juga rencana

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
Berdasarkan

instrumen pengolahan data, hasil penelitian yang menujukan struktur

kpribadian tokoh aku dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Id yang terdapat pada tokoh aku dalam kutipan cerpen senja dipelupuk mata karya Ni
Komang Ariani sebagai berikut:
1. “ Entah mengapa jiwaku terasa sangat hampa. Sesak tanpa jelas sumber dan
asal-usulnya. Tiga anak perempuan yang kukandung selama Sembilan bulan
satu persatu sudah meninggalkanku”. Hal ( Ariani, 2009:32 ) .
2. “Gerg-nama menantuku itu memboyong putriku ke Amerika. Negri yang
begitu jauh hingga rasanya mustahil dapat ku jangkau”. Hal ( Ariani, 2009:32
)
3. “Entah bagaimana rupa cucu pertamaku, aku sama sekali tidak tahu.Luh
hanya menelpon mengabarkan kelahiran anak pertamanya. Seorang bayi lakilaki bertumbuh montok dan berambut pirang “ Hal ( Ariani, 2009:32 )
4. “ Dan kini giliran wardahni,putri bungsuku. Hanya ialah akan tinggal di Bali
setelah menikah. Ia masih akan tinggal satu kampung denganku”.Hal ( Ariani,
2009:32)
5. “ sebenarnya aku menyukai semua menantuku , yang sealu hormat dan
bersikap baek padaku. Namun, tetap tidak mengurangi rasa sunyi yang tibatiba hadir. Besok, rumah ini akan jauh lebih lenggang. Kami, aku dan
suamiku, hanya akan tinggal berdua saja”. Hal ( Ariani, 2009:32)

6.

“ Anak-anakku telah pergi dengan langka-langkah panjang dan pandangan
mata lurus. Mereka menjauh tanpa niat menoleh. Tak lebih tak kurang dengan
yang ku lakukan dulu. Masa depan bagi mereka adalah sejuta harapan dan
cita-cita. Sementara masa belakang bagi mereka hanya ketuaan dan kesiasiaan. Dan pada masaitulah kini aku berada. Hal ( Ariani, 2009:33).

7. “sisa-sisa tenaga yang kumiliki semakin menipis. Tangan dan kaki ku tak lagi
cekatan digunakan bekerja sebagai juru canang, pekerjaanku selama 20 tahun
terakhir. Aku lebih sering sakit daripada cukup sehat untuk bekerja”. Hal (
Ariani, 2009:33 )
8. Tabungan yang tadinya kami simpan untuk hari tua, pelan tetapi pasti mulai
kami kuras untuk biaya hidup sehari-hari. Belum lagi bila salah satu dari kami
jatuh sakit, bobol sudah simpanan hari tua kami itu”.( Ariani, 2009:33)
9. Meminta bantuan anak-anak ? Hhh..mungkin belum ada hokum yang
mengatur bahwa anak-anak seharusnya bertanggung jawab kepada orang tua
yang telah mengasuh dan membesarkan mereka. Karena itukah – anak-anak
yang telah kubesarkan dan kuperjuangakan seluruh hidupku – lupa bahwa
mereka masih memiliki sepasang orang tua yang masih terus melanjutkan
hidupnya”.Hal ( Ariani, 2009:34-35 ).
10. “ Kata orang, mendidik anak seharusnya ikhlas, tidak mengharapkan balas
budi, Namun, benarkah demikian ? sesungguhnya aku tidak boleh
mengharapkan

anak-anakku

mencintaiku-sehingga

mereka

berusaha

membahagiakanku – seperti aku mencintai mereka sepenuh hatiku. Kenyataan
yang menghampar di depanku memamaksaku berhenti berharap.” ( Ariani,
2009:35 )

11. “ Tak seorang pun dari ketiga anakku yang mengirimi kami uang. Tidak juga
para menantu yang dulu begitu manis saat melamar ank-ankaku. Bukan hanya
itu, mereka semakin lama semakin jarang mengunjungiku”. ( Ariani, 2009:35 )
.
12. “Aku tak sampai hati melihatnya. “Kenapa sampai begitu Bli. Tenang saja
besok kita ketanah Lot dan beli es kelapa muda yang kamu inginkan itu. Uang
depositoku masih ada”. ( Ariani, 2009:38)
13. “ Dari dulu aku tidak suka melihat ia menyabung ayam dan membunuhi ayamayam kekar itu,walau akhirnya aku menikmati masakan garang asem yang ia
buat”. ( Ariani, 2009:38)
b. Ego yang terdapat pada tokoh aku dalam kutipan cerpen senja dipelupuk mata karaya
Ni Komang Ariani sebagai berikut:
1. “ Entah mengapa jiwaku terasa sangat hampa. Sesak tanpa jelas sumber dan
asal-usulnya. Tiga anak perempuan yang kukandung selama Sembilan bulan
satu persatu sudah meninggalkanku”.

( Ariani, 2009:32 ) .

2. “ sebenarnya aku menyukai semua menantuku , yang sealu hormat dan
bersikap baek padaku. Namun, tetap tidak mengurangi rasa sunyi yang tibatiba hadir. Besok, rumah ini akan jauh lebih lenggang. Kami, aku dan
suamiku, hanya akan tinggal berdua saja”. ( Ariani, 2009:32 ) .
3. “Saat itu kutinggalkan rumahku untuk menikah dengan Bli Gede.aku
menyalami Meme dan Bapa, yang melepasku dengan linangan air matanya.
Masa itu baru berlalu kejapan mata rasanya. Ternyata masa itu kini
menghadang begitu saja di depanku. Karma terjadi begitu cepat”. ( Ariani,
2009:32-33)

4. “ Anak-anakku telah pergi dengan langka-langkah panjang dan pandangan
mata lurus. Mereka menjauh tanpa

niat menoleh. Tak lebih tak kurang

dengan yang ku lakukan dulu. Masa depan bagi mereka

adalah sejuta

harapan dan cita-cita. Sementara masa belakang bagi mereka hanya ketuaan
dan kesia-siaan. Dan pada masaitulah kini aku berada. (Ariani, 2009:33)
5. “Dengan ringan aku menolak keinginan mahal itu. Pergi ke Tanah Lot dan
menikmati kemewahan es kelapa muda di restoran ujung tebingnya jelas
terlalu mewah buat kami yang sudah renta ini.
6.

( Ariani, 2009:34)

“Meminta bantuan anak-anak ? Hhh..mungkin belum ada hokum yang
mengatur bahwa anak-anak seharusnya bertanggung jawab kepada orang tua
yang telah mengasuh dan membesarkan mereka. Karena itukah – anak-anak
yang telah kubesarkan dan kuperjuangakan seluruh hidupku – lupa bahwa
mereka masih memiliki sepasang orang tua yang masih terus melanjutkan
hidupnya”. ( Ariani, 2009:34-35 )

7. “ Kata orang, mendidik anak seharusnya ikhlas, tidak mengharapkan balas
budi, Namun, benarkah demikian ? sesungguhnya aku tidak boleh
mengharapkan

anak-anakku

mencintaiku-sehingga

mereka

berusaha

membahagiakanku – seperti aku mencintai mereka sepenuh hatiku.
Kenyataan yang menghampar di depanku memamaksaku berhenti berharap.”
( Ariani, 2009:35 )
8. “ Tak seorang pun dari ketiga anakku yang mengirimi kami uang. Tidak juga
para menantu yang dulu begitu manis saat melamar anak-ankaku. Bukan
hanya itu, mereka semakin lama semakin jarang mengunjungiku”.( Ariani,
2009:35 )

9. “lupakan mereka. Kabarnya mereka sendiri sulit memenuhi kebutuhan
berumah tangga yang semakin dewasa ini. Tentu saja berat untuk mereka
yang tidak segan-segan mengeluarkan uang berlebih-lebih demi kepuasan diri
dan anak-anak tercintanya. Namun,tidak untuk kedua orang tua mereka yang
sudah rentan. Pengeluaran untuk ketuaan

dan kesia-siaan haruslah di

pikirkan mateng, kalau bisa dibuat seefisen mungkin, seolah-olah hidup
mereka selama ini efisien “.( Ariani, 2009:36 )

c. Super Ego yang terdapat dalam tokoh aku dalam kutipan cerpen senja dipelupuk
mata karya Ni komang Ariani sebagai berikut:
1. “Saat itu kutinggalkan rumahku untuk menikah dengan Bli Gede.aku
menyalami meme dan bapa, yang melepasku dengan linangan air matanya.
Masa itu baru berlalu kejapan mata rasanya. Ternyata masa itu kini
menghadang begitu saja didepanku. Karma terjadi begitu cepat”.( Ariani,
2009:32-33)
2. “ Anak-anakku telah pergi dengan langka-langkah panjang dan pandangan
mata lurus. Mereka menjauh tanpa niat menoleh. Tak lebih tak kurang
dengan yang ku lakukan dulu. Masa depan bagi mereka

adalah sejuta

harapan dan cita-cita. Sementara masa belakang bagi mereka hanya ketuaan
dan kesia-siaan. Dan pada masaitulah kini aku berada:( Ariani, 2009:33 )
3. “sisa-sisa tenaga yang kumiliki semakin menipis. Teangan dan kaki ku tak
lagi cekatan digunakan bekerja sebagai juru canang, pekerjaanku selama 20

tahun terakhir. Aku lebih sering sakit daripada cukup sehat untuk bekerja”.(
Ariani, 2009:33 )
4. “Namun keingianan suamiku bukan main-main. Ia seperti perempuan hamil
yang amat mengidamkan se kelapa muda-Tanah Lot-nya. Berkali-kali ia
lontarkan. Bahkankan kdang kala dengan suara memelas. Iluh, Bli ingin
sekali berdua bersamamu di sana. Ingin memelukmuseperti pacaran dulu.
Tidakkah bisa kaukabulkan permohonanku ini. ini barangkali keinginan
terakhirku sebelum aku mati. Aku tergugu mendengarnya , tetapi aku tidak
berdaya. Dengan mengelus punggungnya yang sudah mulai bungkuk , aku
mencoba membuatnya mengerti. hidup dan nyawa kita jauh lebih penting
daripada keinginanmu itu. Sabarlah Bli kita tidak mempunyai banyak
pilihan. Ia memandangku dengan pandangan kecewa. ( Ariani, 2009:34 )
5. “Kata orang, mendidik anak seharusnya ikhlas, tidak mengharapkan balas
budi, Namun, benarkah demikian ? sesungguhnya aku tidak boleh
mengharapkan

anak-anakku

mencintaiku-sehingga

mereka

berusaha

membahagiakanku – seperti aku mencintai mereka sepenuh hatiku.
Kenyataan

yang menghampar di depanku memamaksaku berhenti

berharap.” (Ariani, 2009:35 )
6. “Hhh..Buat apa aku mengutuki mereka yang lahir dari rahimku sendiri. Biar
kuterima kesendirian kami ini sebagai takdir yang tidak memerlukan alasan
atau sebab-musabab”. (Ariani, 2009:36)
7. …….”kita memang segera akan mati, tetapi kita juga tidak tahu pasti kapan
waktunya”.( Ariani, 2009:38 )
8. “ Ah, semua rasa memeang tampaknya muncul saat kerentanan tiba. Semua
penyesalan, kelemahan, ketakutan,kegalauan. Untngnya,aku tidak pernah

terlalu perasa. Jadi kepergian anak-anakku yangku besarkan dengan tetesan
keringat, tak terlalu menggangguku. Walapun aku kian merasa dillupakan
dan di tinggalkan.mengapa setelah tua kita menjadi tak berharga, tak
menarik, tak dinginkan. Mungkin dengan rasa samalh aku meninggalkan
kedua orang tuaku saat menikah. Dengan langkah-langkah panjang,tanpa
sedikitpun menoleh”.( Ariani, 2009:38-39)

4.2 Struktur Kepribadian Tokoh Aku
Struktur kepribadian sangat penting guna mengidentifikasi bagian-bagian yang
berperan dalam proses pembentukan kepribadian. Struktur kepribadian ini terdiri atas Id, Ego,
dan Superego. Ketiga bagian tersebut dalam diri tokoh aku dapat diklasifikasikan sebagai
berikut
A. Id
Id atau Es merupakan realita psikis sebenar-benarnya dan berisikan tentang halhal yang dibawa sejak lahir. Id berisikan hal-hal yang di bawa sejak lahir (unsurunsur biologis), termasuk instink-instink. Id merupakan energi psikis yang
menggerakkan ego dan super ego. Energi ini dapat meningkat karena adanya
rangsangan, baik dari luar ataupun dari dalam. Apabila energi meningkat maka lalu
menimbulkan tegangan, dan ini menimbulkan pengalaman tidak enak yang berarti
ada tegangan. Segeralah id mereduksi energi untuk menghilangkan rasa tidak enak
tersebut. Jadi, yang menjadi pedoman dalam dalam berfungsinya id adalah
menghindarkan diri dari ketidakenakan dan mengejar keenakan. Freud (dalam
Suryabarata,2006 : 125).

Adapun yang termasuk id tokoh aku dalam cerpen senja dipelupuk mata
sebagai berikut :
1. Keinginan untuk tetap bersama dengan para putrinya
Sebagai makhluk sosial, manusia sudah tidak dapat hidup secara
individual di atas muka bumi. Selalu ada saling ketergantungan antara satu
dengan yang lain. Selanjutnya, berbicara tentang kehidupan keluarga sebagai
lingkungan dunia yang lebih spesifik tentu saja hubungan dan saling
ketergantungan tersebut akan terasa lebih dekat. Terlebih lagi seorang ibu
dengan naluri keibuannya. Dalam cerpen ini, hal inilah yang jadikan konflik
utama, yakni hubungan psikologis tokoh aku – ibu – yang dihadapkan pada
kepergian ketiga orang putrinya untuk menuju jenjang kehidupan yang lebih
tinggi yakni pernikahan. Dan dalam aturan adat yang berlaku bahwa sang
gadis harus diboyong ke rumah suaminya.
Tokoh aku dalam cerpen ini berada dalam energi psikologis yang
sangat tertekan selepas kepergian putri terakhirnya diboyong oleh suaminya.
Pada awalnya tokoh aku sama sekali tidak merasakan seuatu yang lain dan
tetap mengikhlaskan kepergian ketiga putrinya. Namun,Terlepas dari aturanaturan adat yang berlaku lama kelamaan ketegaran tokoh aku akhirnya
runtuh. Rasa sepi dan kerinduan ketika ia dan suaminya dihadapkan pada
masa ketuaan sering kali datang. Mereka tidak bisa memungkiri bahwa
mereka sangat merindukan anak-anak, para menantu dan tentnu saja
cucunya. Hal ini jelas tergambar pada fragmen berikut :
“ Entah mengapa jiwaku terasa sangat hampa. Sesak tanpa jelas sumber dan
asal-usulnya. Tiga anak perempuan yang kukandung selama Sembilan bulan
satu persatu sudah meninggalkanku”. (Ariani, 2009:32) .

Fragmen tersebut memperlihatkan bahwa tokoh aku memiliki
keinginan untuk tetap bersama para putrinya. Keinginan untuk tetap bersama
yang ada dalam diri tokoh aku tersebut dalam teori strukutr keperibadian
Sigmund Freud termasuk kedalam Id.
Id merupakan realitas psikis yang berisikan hal-hal yang dibawa sejak
lahir. Dalam hal ini perasaan kerinduan dan kehilangan yang digambarkan
dengan keadaan jiwa tokoh aku yang merasakan kehampaan dan rasa sesak
yang tiba-tiba datang seperti terdapat dalam kutipan di atas merupakan
realitas psikis yang dimaksud.
Keinginan tokoh aku untuk tetap bersama dengan para putrinya
terdapat juga dalam beberapa fragmen, salah satunya dalam fragmen berikut
ini:
“Anak-anakku telah pergi dengan langkah-langkah panjang dan pandangan
mata lurus. Mereka menjauh tanpa niat menoleh. Tak lebih tak kurang
dengan yang ku lakukan dulu. Masa depan bagi mereka adalah sejuta
harapan dan cita-cita. Sementara masa belakang bagi mereka hanya ketuaan
dan kesia-siaan. Dan pada masa itulah kini aku berada. (Ariani, 2009:33 )
Fragmen tersebut memperlihatkan dengan lebih jelas bagaimana energi
psikis tokoh aku yang semakin merasa kehilangan ketika ketiga putrinya
ternyata semakin melupakan ia dan suaminya. Energi psikis tokoh aku
semakin berada pada titik terendah ketika rasa sepi dan dihadapkan pada
masa ketuaan dan kerentaan.
Realitas psikis yang terdapat dalam id dapat meningkat karena adanya
rangsangan baik dari dalam maupun dari luar, lalu menimbulkan tegangantegangan kemudian berakhir pada timbulnya pengalaman-pengalaman tidak
enak. Untuk menghilangkan rasa tidak enak tersebut, segeralah id mereduksi

energi untuk menghindarkan rasa tidak enak tersebut dan mengejar keenakan.
Freud (dalam Suryabarata,125 : 2006).
Tegangan-tegangan yang dimaksud seperti terlihat dalam beberapa
kutipan sebelumnya misalnya dalam kutipan pertama tergambar bagaimana
ketiga putri yang dikandungnya selama sembilan bulan meninggalkannya
satu persatu. Hal ini merupakan sebuah tegangan yang menimbulkan energienergi psikis yang disebutkan sebelumnya seperti rasa sepi, rasa kehampaan
dan utamanya kerinduan untuk bersama lagi dengan para putrinya tersebut.
Tegangan-tegangan lain yang juga menyebabkan ketidakenakan
tersebut terdapat dalam kutipan berikut :
“Greg-nama menantuku , itu memboyong putriku ke Amerika. Negeri yang
begitu jauh hingga rasanya mustahil dapat ku jangkau”. ( Ariani, 2009:32)

Tegangan yang terlihat dalam fragmen di atas terlihat ketika Greg
menantu tokoh aku memboyong putri pertamanya untuk dijadikan istri dan
harus mengikuti suaminya tersebut tinggal di negeri yang sangat jauh yakni,
Amerika. Tegangan tersebut semakin meningkat ketika putrinya yang
terakhir akhirnya juga diboyong oleh suaminya.
“ Dan kini giliran wardahni,putri bungsuku. Hanya ialah akan tinggal di Bali
setelah menikah. Ia masih akan tinggal satu kampung denganku”. ( Ariani,
2009:32)

Selanjutnya,

tegangan-tegangan

yang

menimbulkan

perasaan

tidakenakan pada psikologi tokoh aku semakin meningkat dan mencapai
puncaknya ketika ketiga orang putri yang ia besarkan dengan penuh kasih
sayang pada akhirnya pergi dan sama sekali lupa pada tokoh aku dan
suaminya.

“ Tak seorang pun dari ketiga anakku yang mengirimi kami uang. Tidak juga
para menantu yang dulu begitu manis saat melamar ank-ankaku. Bukan
hanya itu, mereka semakin lama semakin jarang mengunjungiku”. ( Arian,
2009:35 ) .
Freud (dalam Suryabarata, 2006 :125 ) mengatakan bahwa Untuk
menghindarkan atau menghilangakan pengalaman ketidakenakan tersebut
asfek id hanya mampu mereduksi energi sehingga muncul perasaan enak.
Dalam hal ini id memiliki dua proses yakni melalui respon-respon refleks
ataupun proses primer.
Respon-respon yang dilakukan tokoh aku untuk menghilangkan
tegangan-tegangan yang menimbulkan perasaan tidak enak tersebut dalam
struktur id masih sangat sederhana yakni terbatas pada khayalan-khayalan
dan ingatan-ingatan tokoh aku. Respon sederhana tersebut seperti terlihat
dalam fragmen berikut :
“Entah bagaimana rupa cucu pertamaku, aku sama sekali tidak tahu.Luh
hanya menelpon mengabarkan kelahiran anak pertamanya. Seorang bayi lakilaki bertumbuh montok dan berambut pirang “( Ariani, 2009:32 )
Fregmen tersebut memperlihatkan sebuah respon primer yang
diperlihatkan tokoh aku dalam upayanya untuk menghilangkan atau paling
tidak mengurangi pengalaman tidak enak yang dihadapinya yakni dengan
membayangkan seorang cucu yang diberikan putriny pertamanya. Seorang
bayi laki-laki yang bertubuh montok dan berambut pirang. Tentu saja dalam
realitas seorang nenek membayangkan menggendong cucu terlebih lagi cucu
pertama adalah hal yang tentu saja sangat diimpikan.

Di samping itu,

terdapat pula respon-respon lain seperti :
“ Sebenarnya aku menyukai semua menantuku , yang sealu hormat dan
bersikap baik padaku. Namun, tetap tidak mengurangi rasa sunyi yang tibatiba hadir. Besok, rumah ini akan jauh lebih lenggang. Kami, aku dan
suamiku, hanya akan tinggal berdua saja”. (Ariani, 2009:32 )

Frgmen tersebut terdapat sebuah respon primer yang dimunculkan
tokoh aku untuk mengurangi pengalaman tidak enak tersebut yakni dengan
membuat sebuah penyadaran diri bahwa ia menyangi menantu-menantunya
yang menurutnya selalu bersikap baik. Dalam hal ini dapat ditarik simpulan
bahwa rasa kerinduan dan keinginan untuk berkumpul dengan para putrinya
bukan kesalahan dari para menantunya.
Keseluruhan respon tersebut hanya terbatas pada khayalan dan ingatan
sederhana tokoh aku dan pada akhirnya akan berakhir menjadi sebuah
tegangan baru yang menimbulkan pengalaman tidak enak dengan energi
psikis yang terus meningkat oleh karena itu dibutuhkan kembali energi baru
yang mampu menghilangkan pengalaman tidak enak tersebut dengan
pemenuhan secara nyata dalam hal ini adalah asfek ego.
2.

Keinginan untuk melihat cucu pertamanya
Keinginan untuk menimang cucu yang merupakan penerus keturunan
yang kelak akan melanjutkan cita-cita dan harapan hidup keluarga adalah
sebuah keinginan yang sudah pasti tumbuh dalam diri seorang nenek. Begitu
pula yang dirasakan tokoh aku ketika mendengar kabar tentang kelahiran
cucu pertamanya dari purinya yang bernama Luh. Akan tetapi, kerinduan
dan keinginan tersebut pada akhirnya hanya menjadi harapan semu bagi si
aku karena kabar itu hanya ia dapatkan dari telepon karena jarak yang
memisahkan mereka sangat jauh. Si aku masih tinggal di kampung
sementara anak dan cucunya tinggal di Amerika mengikuti suaminya. Dalam
cerpen ini bagian ini di paparkan pada fragmen berikut :
“ Entah bagaimana rupa cucu pertamaku, aku sama sekali tidak tahu. Luh
hanya menelpon mengabarkan kelahiran anak pertamanya. Seorang bayi
laki-laki bertumbuh montok dan berambut pirang “(Ariani, 2009:32 )

Fragmen tersebut memperlihatkan energi psikis yang tidak jauh
berbeda seperti pada bagian sebelumnya. Hanya saja terjadi pada objek yang
berbeda yakni kerinduan tokoh aku untuk menimang cucu, terlebih lagi cucu
pertamanya. Kabar kelahiran cucu pertamanya hanya ia dapatkan melalui
telepon hal ini merupakan tegangan yang manimbulkan pengalaman yang
tidakmengenakkan terhadap si aku. akan tetapi, tokoh aku cepat memberikan
respon primer dengan membayangkan cucunya tersebut yang dikabarkan
berjenis kelamin laki-laki yang bertubuh montok dan berambut pirang.

3.

Keinginan untuk menikmati kebahagiaan masa tua

Tokoh aku dalam cerpen ini digambarkan sebagai tokoh yang tegar dan
memiliki perinsip. Ketika suaminya begitu mengidamkan berlibur ke Tanah
Lot dengan sabar ia menasehati suaminya bahwa daripada mengabulkan
permohonan mewah tersebut, dengan sisa uang yang mereka miliki akan
lebih baik jika disimpan untuk kelangsungan hidup mereka.
“Namun keingianan suamiku bukan main-main. Ia seperti perempuan
hamil yang amat mengidamkan es kelapa muda-Tanah Lot-nya. Berkali-kali
ia lontarkan. Bahkankan kadang kala dengan suara memelas. Iluh, Bli ingin
sekali berdua bersamamu di sana. Ingin memelukmuseperti pacaran dulu.
Tidakkah bisa kaukabulkan permohonanku ini. ini barangkali keinginan
terakhirku sebelum aku mati. Aku tergugu mendengarnya , tetapi aku tidak
berdaya. Dengan mengelus punggungnya yang sudah mulai bungkuk , aku
mencoba membuatnya mengerti. hidup dan nyawa kita jauh lebih penting
daripada keinginanmu itu. Sabarlah Bli kita tidak mempunyai banyak
pilihan. Ia memandangku dengan pandangan kecewa. ( Ariani, 2009:34 ) .
Fragmen di atas memperlihatkan bagaimana tokoh aku berdiri sebagai
tokoh yang memilki prinsip dan pandangan hidup. meskipun pada
kenyataannya ia juga memiliki keinginan yang tentunya sama dengan
keinginan suaminya yakni ingin menikmati keindahan masa tua. Di samping

itu, dalam fragmen tersebut terlihat beberapa tegangan-tegangan dalam asfek
id yang menimbulkan pengalaman tidak enak dalam diri tokoh aku antara
lain terlihat ketika tokoh aku harus bersabar mendengar keinginan suaminya
untuk mengunjungi tanah lot yang berkali-kali ia utarakan. Namun, untuk
menghilangkan perasaan tidak enak tersebut tokoh aku akhirnya memilih
mengalah dan menghibur suaminya bahwa keinginan tersebut akan dipenuhi.
Hal ini terlihat dalam fragmen berikut :
“Aku tak sampai hati melihatnya. “Kenapa sampai begitu Bli. Tenang saja
besok kita ketanah Lot dan beli es kelapa muda yang kamu inginkan itu.
Uang depositoku masih ada”. ( Ariani, 2009:38 )

Pada bagian ini terlihat bagaimana tokoh aku akhirnya menyetujui
keinginan suaminya. Karena pada dasarnya menikmati masa tua dengan
damai dan penuh keindahan juga ia idamkan.

4.

Membutuhkan uang (ekonomi)
Pemenuhan materi merupakan satu hal hang sangat penting dalam
kehidupan. Kebutuhan makanan dan pakaian utamanya di dalam ekonomi disebut
sebagai kebutuhan primer, dan pemenuhan kebutuhan tersebut sudah pasti
membutuhkan materi.
Tokoh aku dalam cerpen ini tidak bisa memungkiri bahwa ketika usia
mereka sudah menginjak usia lanjut perhatian dan bantuan dalam wujud materi
juga dibutuhkan dari anak dan menantu mereka karena untuk berkerja mereka
sudah tidak lagi produktif.

“ Tak seorang pun dari ketiga anakku yang mengirimi kami uang. Tidak juga
para menantu yang dulu begitu manis saat melamar ank-ankaku. Bukan hanya
itu, mereka semakin lama semakin jarang mengunjungiku”. ( Ariani, 2009:35 )
Fragmen di atas secara langsung memperlihatkan energi psikologis
tokoh aku yang merasa kecewa karena telah dilupakan oleh para putrinya. Tokoh
aku mengharapakan perhatian dari anak dan para menantunya untuk mengirimi
merek uang untuk melanjutkan hidup mereka. Namun, keinginan itu hanya
sebatas keinginan yang tidak nyata karena setelah beberapa tahun menikah
bahkan sekedar menanyakan keadaan orang tua mereka saja tidak pernah apalagi
mengirimi mereka uang. Hal ini juga terlihat dalam kutipan berikut :
“Lupakan mereka. Kabarnya mereka sendiri sulit memenuhi kebutuhan berumah
tangga yang semakin dewasa ini. Tentu saja berat untuk mereka yang tidak
segan-segan mengeluarkan uang berlebih-lebih demi kepuasan diri dan anakanak tercintanya. Namun,tidak untuk kedua orang tua mereka yang sudah rentan.
Pengeluaran untuk ketuaan dan kesia-siaan haruslah di pikirkan mateng, kalau
bisa dibuat seefisen mungkin, seolah-olah hidup mereka selama ini efisien “.(
Ariani, 2009:36 )
Kedua fragmen di atas memperlihatkan tegangan-tagangan yang begitu
jelas memberikan pengalaman yang tidak enak dalam psikis tokoh aku. dalam
fragmen pertama digambarkan bagaiaman kekecewaan tokoh aku ketika para
putrinya semakin lama semakin jarang mengunjunginya apalagi ingat untuk
membantu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Tegangan ini semakin
meningkat ketika sang suami mengusulkan untuk meminta bantuan kepada anakanaknya. Di sinilah kekecewaan tokoh aku semakin meningkat karena sifat
individualis yang ditunjukkan oleh anak-anak mereka yang lebih mengutamakan
kemewahan hidup mereka sementra kedua orang tua yang dulu membesarkan
mereka lupakan begitu saja, apalagi untuk memberikan mereka uang belanja.

Akan tetapi, tokoh akaimu berusaha menghilangkan perasaan tidak
enak tersebut dengan melakukan sebuah penyadaran diri bahwa bagaimanapun
mereka tetap adalah anak-anak yang terlahir dari rahimnya serta bgaiamanapun
mereka harus terus melanjutkan hidup mereka. Hal ini terlihat dalam fragmen
berikut :
“ Hhh..Buat apa aku mengutuki mereka yang lahir dari rahimku sendiri. Biar
kuterima kesendirian kami ini sebagai takdir yang tidak memerlukan alasan atau
sebab-musabab”. ( Ariani, 2009:36 )
Fragmen tersebut merupakan sebuah usaha yang dilakukan tokoh aku untuk
menghilangkan pengalaman tidak enak yang dimunculkan oleh beberapa
tegangan seperti yang di utarakan di atas.

5.

Rasa kasihan dan keinginan untuk membahagiakan suaminya
Hormat kepada suami adalah salah satu kewajiban seorang istri.
Keridhoan seorang suami adalah pintu keridhoan tuhan kepada sang istri. Hal ini
juga disinggung dalam cerpen senja di pelupuk mata ini. tokoh aku yang
awalnya begitu tegar dan memegang prinsip namuan akhirnya harus mengalah
pada keinginan suaminya untuk berlibur ke Tanah Lot. Ketakutan akan habisnya
tabungan masa tua mereka akhirnya ia abaikan karena merasa iba pada
suaminya. Hal ini terlihat dalam fragmen berikut :
“Aku tak sampai hati melihatnya. “Kenapa sampai begitu Bli. Tenang saja
besok kita ketanah Lot dan beli es kelapa muda yang kamu inginkan itu. Uang
depositoku masih ada”. ( Ariani, 2009:38 )
Kerentaan yang membuat suaminya yang ia tahu begitu tegar akhirnya
meluluhkan juga perasaan si aku. iapun sadar bahwa tidak ada lagi anak-anak

yang akan menghibur dan membahagiakan mereka sehingga memenuhi
kebutuhan mahal suaminya untuk berlibur ke Tanah Lot harus ia penuhi sebagai
wujud bakti dan kasih sayangnya kepada sang suami. Beberapa hal tersebut
adalah beberapa hal yang menimbulkan perasaan ketidak enakan dalam diri
tokoh aku. pengalaman tidak enak tersebut ditambah lagi oleh kenyataan yang
sedang menimpa suaminya yang dulu begitu tegar ketika masa ketuaan dan
kerentaan tiba berubah menjadi begitu rapuh. Ketegaran yang ditunjukkan
suaminya selama ini kenyataannya ia tidak lebih kuat darinya dalam mengingat
dan merindukan putri, menantu dan para cucunya yang tidak pernah lagi
mengingat mereka. Hal ini terlihat juga dalam fragmen berikut :
“ Tiba-tiba laki-laki tua itu menangis tersedu-sedu. Kadangkala kudengar
raungan menyayat. Kali ini air mata bahkan bercucuran. ( Arini, 2009:37 ).
Untuk menghilangakan ketidakenakan tersebut akhirnya tokoh aku
memilih mengalah dan memnuhi keinginan mahal suaminya untuk pergi ke
Tanah Lot meskipun harus merogoh sisa-sisa tabungannya. Hal ini seperti
terlihat dalam fragmen pertama di atas.

B. Ego
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.
Adapun struktur kepribadian – ego – tokoh aku dalam cerpen ini antara
lain :

1. Merasa berhak mendapat balasan kasih sayang dan perhatian putrinya
Bagian ini adalah salah satu bagian yang mendapat penekanan yang
sangat

kuat

dalam

cerpen

ini.

psikologis

tokoh

ibu

yang

terus

mempertanyakan perhatian dan rasa kasih sayang dari para putri yang dulu ia
besarkan dan ia rawat dengan segenap kasih sayang. Hal ini terbukti dari
beberapa bagian dari cerpen ini begitu banyak memunculkan.Hal ini seperti
tergambar dalam fragmen berikut :
“ Entah mengapa jiwaku terasa sangat hampa. Sesak tanpa jelas sumber dan
asal-usulnya. Tiga anak perempuan yang kukandung selama Sembilan bulan
satu persatu sudah meninggalkanku”. ( Ariani, 2009:32 )

Seperti yang diungkapakan sebelumnya bahwannya dalam mereduksi
tegangan-tegangan hanya mampu memberikan reflex atau respon-respon
sederhana dan terbatas pada khayalan-khayalan untuk mengejar keenakan.
Selanjutnya, ketika tegangan semakin mengingkat tentu dibutuhkan sebuah
pemenuhan yang ril atau kenyataan, dalam hal inilah unsur ego berperan.

Fragmen di atas merupakan menyiratkan perasaan kehilangan tokoh
aku setelah ditinggalkan menikah oleh para putrinya yang ketiga-tiganya
diboyong oleh suami mereka ke rumah mereka masing-masing. Awalnya dia
tidak mempermasalahkan hal tersebut, namun lama-kelamaan ia dan suaminya
juga merasakan kehilangan dan kerinduan akan anak,menantu dan cucunya.
“Meminta bantuan anak-anak ? Hhh..mungkin belum ada hukum
yang mengatur bahwa anak-anak seharusnya bertanggung jawab kepada orang
tua yang telah mengasuh dan membesarkan mereka. Karena itukah – anakanak yang telah kubesarkan dan kuperjuangakan seluruh hidupku – lupa
bahwa mereka masih memiliki sepasang orang tua yang masih terus
melanjutkan hidupnya”. ( Ariani, 2009:34-35 ).

Fragmen ini menunjukkan dengan jelas bagaimana kekuatan ego tokoh
aku yang begitu kecewa terhadap sikap anak-anaknya yang cendrung hanya
memikirkan kehidupan keluarga mereka sendiri sementara mereka sama sekali
melupakan kedua orang tua yang pernah melahirkan dan membesarkannya.
Pada fregmen tersebut diperlihatkan bagaimana tokoh aku menanggapi usul
suaminya untuk meminta bantuan para putrinya untuk meringankan beban
ekonomi mereka yang sudah berada pada usia ketuaan dan tidak produktif.
Namun, dengan tegas tokoh aku membantah usulan tersebut.
Pada bagian yang lain kekecewaan tokoh aku terhadap sikap anakanaknya juga hal juga dimunculkan :
“ Kata orang, mendidik anak seharusnya ikhlas, tidak mengharapkan balas
budi, Namun, benarkah demikian ? sesungguhnya aku tidak boleh
mengharapkan anak-anakku mencintaiku-sehingga mereka berusaha
membahagiakanku – seperti aku mencintai mereka sepenuh hatiku. Kenyataan
yang menghampar di depanku memamaksaku berhenti berharap.” ( Ariani,
2009:35 ).
Selain mengharapkan kasih sayang tidak dapat dipungkiri ketika usia
mereka telah menginjak usia senja perhatian dalam wujud materi juga mereka
butuhkan. Karena mereka sangat menyadari bahwa fisik dan produktivitas

mereka tidak sama seperti dulu akan tetapi mereka juga menyadari bahwa
mereka harus tetep hidup. hal ini terlihat dalam fragmen berikut :
“ Tak seorang pun dari ketiga anakku yang mengirimi kami uang. Tidak juga
para menantu yang dulu begitu manis saat melamar ank-ankaku. Bukan hanya
itu, mereka semakin lama semakin jarang mengunjungiku”. ( Ariani, 2009:35)
.

Tokoh aku dalam beberapa fregmen terserbut berusaha mendapatkan
kepuasan dengan mencurahakan seluruh kekecewaannya dengan meluapkan
kepada suaminya serta lewat keksalan-kekesalkan yang tidak lagi tahan bahwa
sebagai orang tua yang melahirkan dan memebesarkan mereka sudah
seharusnya mereka mendapatkan balasan kasih sayang dan perhatian dari para
putrnya terlebih ketika mereka sudah berada pada masa tua dan tidak lagi
produktif.

2. Kekecewaan dan merasa terisihkan
Kemunculan ego tokoh aku dalam hal ini terdorong oleh sebab yang
sama seperti pada bagaian sebelumnya. Perasaan kecewa atas sikap para
putrinya yang hanya mementingkan kehidupan mereka pribadi dan sama
sekali tidak pernah sekedar menanyakan kabar kedua orang tuanya menjadi
pemicu utama. Akan tetepi, energi yang dimunculkan pada bagian ini terlihat
lebih kuat. Di samping perasaan kecewa tokoh aku kembali merasa tersisihkan
dan benar-benar dilupakan oleh ketiga putrinya. Para putrinya yang pada
tahun-tahun awal pernikahan masih sempat mengunjungi mereka namun
semakin lama semakin jarang memberikan kabar walaupun hanya melalui
telepon. Dan lebih menyakitkan lagi ketika pada kenyataannya para putrid dan

para menantunya lebih sibuk dengan pemenuhan kehidupan mereka yang
mewah sementara orang tua mereka harus dipaksa berpikir panjang sekedar
untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Terdapat beberapa kutipan lain
yang lebih jelas menunjukkan hal tersebut :
“Lupakan mereka. Kabarnya mereka sendiri sulit memenuhi kebutuhan
berumah tangga yang semakin dewasa ini. Tentu saja berat untuk mereka
yang tidak segan-segan mengeluarkan uang berlebih-lebih demi kepuasan diri
dan anak-anak tercintanya. Namun,tidak untuk kedua orang tua mereka yang
sudah rentan. Pengeluaran untuk ketuaan dan kesia-siaan haruslah di pikirkan
mateng, kalau bisa dibuat seefisen mungkin, seolah-olah hidup mereka selama
ini efisien “.( Ariani, 2009:36 )

Kutipan di atas memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana asfek
ego tokoh aku terlihat. Tokoh aku meluapkan rasa kekecewaannya terhadap
anak-anaknya yang individualis dan sama sekali tidak pernah mengingat orang
tua yang dulu merawat dan membesarkannya. Tokoh aku menempatkan para
putrid dan menantunya pada posisi sebagai orang-orang yang pantas
dipersalahkan dan dengan gamblang menilai bahwa sikap dan cara hidup yang
mereka lakukan salah.
“ Kata orang, mendidik anak seharusnya ikhlas, tidak mengharapkan balas
budi, Namun, benarkah demikian ? sesungguhnya aku tidak boleh
mengharapkan anak-anakku mencintaiku-sehingga mereka berusaha
membahagiakanku – seperti aku mencintai mereka sepenuh hatiku. Kenyataan
yang menghampar di depanku memamaksaku berhenti berharap.” ( Ariani,
2009:35 ).

Sementara pada bagian ini kembali asfek ego pada diri tokoh aku
terlihat jelas. Tokoh aku mempertanyaakan tentang keikhlasan yang selama ini
ia berikan dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Namun,
keikhlasan yang selama ini ia berikan akan hancur ketika pada masa tuanya ia
mengharapkan balasan kasih sayang dari para putrinya. Dan berakhir pada

sebuah simpulan bahwa anak-anak memang seharusnya berusaha membalas
kasih sayang orang tuanya. Meskipun balasan tersebut tidak akan sepadan
dengan yang pernah mereka dapatkan.

Beberapa bagian di atas memperliatkan struktur kepribadian tokoh aku dalam
hal ego. Dalam hal ini, dua asfek ego yang dimunculkan di atas terlihat sangat
mendominasi dalam cerpen ini. Hal ini terlihat dari pemunculan-pemunculan ego-ego
tersebut hampir terlihat pada seluruh bagian alur cerita mulai dari tahap exposisi
sampai tahap penyelesaian.

C. Super Ego
Superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturanaturan 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.
Adapun super ego tokoh aku yang muncul dalam cerpen Senja Di Pelupuk
Mata ini, antara lain :
1. Menyadari tentang adanya hukum karma.
Hukum karma dapat dikatan merupakan sebuah hukum yang tidak bisa
dibuktikan secara langsung. Akan tetapi, jika ditinjau lebih jauh pada
kenyataannya karma adalah hukum timbal balik yang terjadi pada seluruh
sendi dalam kehidupan ini. ketika seorang mekalakukan kebaikan sudah pasti
kemungkinan terbesar yang ia dapatkan adalah kebaikan akan, sebaliknya jika

kejahatan yang ia lakukan maka kejahatan pula pasti yang menjadi
balasannya.
Hal itu juga yang digambarkan pada kepribadian tokoh aku dalam
cerpen ini. ketika ia kesepian dan masa kerentaan datang dalam kehidupannya
bersama sang suami barulah ia sadar bahwa ia membuthkan perhatian dan
kasih sayang dari para putrinya. Namun, ketika harapan-harapan tersebut tidak
pernah terwujud muncullah pertanyaan pertanyaan dan kekecewaan terhadap
sikap anak dan menantunya. Namun,pertanyaan-pertanyaan dan kekecewaam
tersebut kembali memojokkan dirinya. Dan pada akhirnya ia menarik sebuah
simpulan bahwa semua itu adalah karma yang telah menimpanya dimana dulu
ia juga pernah mengalami fase yang sama.
“Saat itu kutinggalkan rumahku untuk menikah dengan Bli Gede.aku
menyalami Meme dan Bapa, yang melepasku dengan linangan air matanya.
Masa itu baru berlalu kejapan mata rasanya. Ternyata masa itu kini
menghadang begitu saja di depanku. Karma terjadi begitu cepat”. ( Ariani,
2009:32-33 )
Fragmen tersebut menunjukkan ingatan tokoh aku terhadap apa yang
sudah ia lakukan pada masa lalu, bahwa ia juga pernah meninggalkan kedua
orang tuanya untuk menikah dan hidup bersama suaminya. Pada saat itu ia
tidak pernah mengetahui bagaimana perasaan orang tuanya. Baru kemudian
pada saat ini ketika dia tengah berdiri pada posisi orang tuanya ia benar-benar
merasakan bagaimana perihnya perasaan kedua orang tuanya. Hal yang sama
juga dimunculkan pada bagian lain :
“ Anak-anakku telah pergi dengan langka-langkah panjang dan pandangan
mata lurus. Mereka menjauh tanpa niat menoleh. Tak lebih tak kurang dengan
yang ku lakukan dulu. Masa depan bagi mereka adalah sejuta harapan dan
cita-cita. Sementara masa belakang bagi mereka hanya ketuaan dan kesiasiaan. Dan pada masaitulah kini aku berada. ( Ariani, 2009:33 ) .

Fragmen di atas memperlihatkan bagaimana kepergian anak-anaknya
untuk menyongsong masa depan dan hidup berbahagia bersama suami dan
anak mereka seolah seperti cermin dirinya yang membawanya kembali pada
apa yang dulu berlaku padanya ketika meinggalkan Meme dan Bapanya. Dan
penyadaran diri tokoh aku pada kesalahan dan kekhilafannya jelas terlihat
pada bagaian penyelsaian dari cerpen ini :
“ Ah, semua rasa memeang tampaknya muncul saat kerentanan tiba. Semua
penyesalan, kelemahan, ketakutan,kegalauan. Untungnya,aku tidak pernah
terlalu perasa. Jadi kepergian anak-anakku yangku besarkan dengan tetesan
keringat, tak terlalu menggangguku. Walapun aku kian merasa dillupakan dan
di tinggalkan.mengapa setelah tua kita menjadi tak berharga, tak menarik, tak
dinginkan. Mungkin dengan rasa samalah aku meninggalkan kedua orang
tuaku saat menikah. Dengan langkah-langkah panjang,tanpa sedikitpun
menoleh”. ( Ariani, 2009:38-39 )

Fragmen ini memperlihatkan penyadaran diri tokoh aku setelah
sebelumnya dibebani oleh kekecewaan dam pertanyaan-pertanyaan tentang
perhatian dan kasih sayang anak-anaknya. Ia mengembalikan pada sebuah
kesimpulan bahwa sebuah karma telah berlaku terhadapnya meskipun hal ini
pada satu sisi merupakan satu simpulan untuk tetap menguatkan hati bahwa ia
tidak bisa terus menyalahkan para putrinya, ia begitu merindukan dan
menyayangi mereka. Akhirnya,ia sampai pada sebuah simpulan bahwa ia dan
suaminya harus tetap melanjutkan kehidupan masa tua mereka dengan tanpa
harus terus mengeluh.
Pada cerpen ini, bagian ini mendapat penekanan yang cukup kuat.
Super ego yang berusaha memberikan pesan moral dan nilai yang sangat
mendalam bagi pembaca bahwa memberikan perhatian kepada orang tua
merupakan sebuah kewajiban mutlak bagi seorang anak. Meskipun pada
akhirnya belasan itu tidak akan pernah mampu menyamai apa yang pernah

diberikan orang tua utamanya ibu yang telah mengandung, melahirkan dan
merawat anak-anaknya sampai mereka dewasa. Akan tetapi, terlepas dari itu
semua,orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan kepada
anak-anak mereka terhadap sikap dan perilaku yang salah.

2. Menyadari bahwa ketuaan dan kerentaan telah datang
Kehidupan adalah sebuah fase atau siklus yang berputar. Berawal dari
ketiadaan dan berakhir pula pada ketiadaan. Siklus kehidupan berawal dari
dalam kandungan sang ibu, bayi yang mungil dan tidak ada satu manusiapun
yang bisa menghindari kematian. Begitupun yang dialami tokoh aku. Ketika
fisik merasakan kerentaan ia sepenuhnya menyadari bahwa usia mereka telah
menginjak waktu senja. Hal ini tergambar dalam fragmen berikut :
“Sisa-sisa tenaga yang kumiliki semakin menipis. Tangan dan kaki ku tak lagi
cekatan digunakan bekerja sebagai juru canang, pekerjaanku selama 20 tahun
terakhir. Aku lebih sering sakit daripada cukup sehat untuk bekerja”. ( Ariani,
2009:33 ) .
Struktur keperibadaian dari asfek id, ego hingga super ego adalah tiga
asfek yang saling berhubungan. Energi berlebih yang diberikan id akan
direduksi dengan energi yang lebih kuat dan ril oleh asfek ego, selanjutnya,
asfek super ego berperan sebagai asfek penengah agar tingkat kekuatan dari
ego yang berlebihan bisa dibatasi.
Pada asfek id dalam kepribadaian tokoh aku muncul keinginankeinginan untuk kembali seperti masa muda yang sehat dan cekatan dalam
bekerja, namun tidak dapat dihindari bahwa ketika masa kerentaan pasti
datang dan tokoh aku sadar bahwa mereka harus pandai mengatur pola hidup
dan pengeluaran karena pada masa itu mereka tidak lagi produktif serta
keadaan fisik untuk bekerja sudah tidak memungkinkan.

“Namun keingianan suamiku bukan main-main. Ia seperti perempuan hamil
yang amat mengidamkan es kelapa muda-Tanah Lot-nya. Berkali-kali ia
lontarkan. Bahkankan kdang kala dengan suara memelas. Iluh, Bli ingin sekali
berdua bersamamu di sana. Ingin memelukmuseperti pacaran dulu. Tidakkah
bisa kaukabulkan permohonanku ini. ini barangkali keinginan terakhirku
sebelum aku mati.
Aku tergugu mendengarnya , tetapi aku tidak berdaya. Dengan
mengelus punggungnya yang sudah mulai bungkuk , aku mencoba
membuatnya mengerti. hidup dan nyawa kita jauh lebih penting daripada
keinginanmu itu. Sabarlah Bli kita tidak mempunyai banyak pilihan. Ia
memandangku dengan pandangan kecewa. ( Ariani, 2009:34 )
Pada bagian asfek super ego terlihat sangat jelas, bagaimana tokoh aku
berusaha menyadarkan suaminya bahwa keinginan suaminya untuk pergi ke
Tanah Lot adalah keinginan yang sangat mewah, dalam usia renta dan keadaan
ekonomi yang tidak memungkinkan keinginan itu adalah keinginan yang tidak
mungkin dan tentu saja sia-sia. Sebaliknya, dengan sisa-sisa semangat dan
tenaga yang mereka miliki melanjutkan hidup hari tua mereka adalah lebih
pilihan yang lebih penting.
Bagian terakhir ini terdapat sebuah pesan moral yang merupakan inti
dari asfek super ego. Masa tua dan kerentaan adalah sebuah masa yang tidak
bisa dihindari oleh setiap manusia pada masa itu mengtuki nasib, mengingat
kejayaan masa lalu, atau terus mengharap bantuan dari orang lain adalah hal
yang tidak perlu dilakukan. Melainkan, dengan sisa semangat dan tenaga yang
dimiliki kita harus melanjutkan hidup karena bagaimanapun hidup harus
dilanjutkan.
3. Menyadari bahwa kematian pasti akan datang
Keperibadian tokoh aku pada awal cerita digambarkan cukup memiliki
ketegaran

dalam

menghadapi

permasalahan

yang

tengah

menekan

psikologinya. Akan tetapi, ketika penyadaran-penyadaran diri mampu ia
lakukan ditambah lagi oleh sikap suaminya yang tiba-tiba menjadi sangat

lemah ketika menyadari masa kerentaan telah menghadang mereka tokoh aku
juga menjadi sedikit menurunkan ketegangannya. Namun, dia tetap berusaha
tegar dengan tidak mudah menyerah pada nasib sekalipun itu semua sudah
digariskan tuhan
…….”kita memang segera kan mati, tetapi kita juga tidak tahu pasti kapan
waktunya”. ( Ariani, 2009:38 ) .
Fragmen tersebut memperlihatkan super ego dalam kpribadian tokoh
aku yang berusaha membantu suaminya untuk tetap tegar dan tabah menjalani
kehidupan masa tua mereka meskipun tanpa perhatian anak-anak yang telah
susah payah mereka besarkan serta dengan sisa-sisa tenaga dan kekuatan
mereka. Sedangkan niali moral yang terdapat di sini yakni maut dan kematian
sudah pasti akan datang dan sudah digariskan, akan tetapi, kapan kematian
tidak ada yang tahu kapan akan datang tentu hal yang harus kita lakukan
adalah melanjutkan hidup dan berserah diri kepada sang kuasa.

4. Menyadari seberapapun besar kesalahan yang dilakukan para putrinya tapi
mereka tetap terlahir dari rahimnya
Seberapun jahat seorang ibu sudah pasti setelah mendapat sebutan
“ibu” jauh dalam hati kecilnya ia pasti mengakui bahwa ia pernah memilki
seorang anak yang pernah tumbuh dan keluar dari rahimnya. Tokoh aku dalam
cerpen ini pada struktur id dan ego memperlihatkan bagaimana kekecewaan
tokoh aku kepada para putrinya yang tidak pernah mengunjungi bahkan
melupakan orang tuanya setelah mereka menikah. Asfek eitugo memberikan
energy yang tinggi dimana tokoh aku begitu jelas memperlihatkan
kekecewaan pada anak-anaknya tersebut. Namun, super ego memberikan
impuls untuk membatasi dominasi ego. Hal ini ditunjuukan melalui

penyadaran diri tokoh aku yang berusaha mengembalikan semuanya kepada
apa yang dulu pernah ia lakukan ketika ia juga meinggalkan kedua orang
tuanya.
“ Hhh..Buat apa aku mengutuki mereka yang lahir dari rahimku sendiri. Biar
kuterima kesendirian kami ini sebagai takdir yang tidak memerlukan alasan
atau sebab-musabab”. ( Ariani, 2009:36 )
Fragem di atas merupakan wujud penyadaran diri tokoh aku bahwa ia
begitu merindukan dan menyayangi anak-anaknya sekalipun mereka sama
sekali melupakan ia dan suaminya sebagai orang tua yang telah
melahirkan,merawat dan membesarkan mereka.

Demikianlah secara spsefik struktur keperibadian tokoh aku dijelaskan mulai dari
asfek id, ego, hingga super ego. Dari ketiga asfek tersebut asfek ego yang awalmnya bermula
dari keinginan-keinginan (id) terlihat begitu mendominasi dalam struktur kepribadian tokoh
aku. Mulai dari perasaan yang kuat untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari
putrinya hingga keyakinan diri utnuk terus melanjutkan kehidupan masa tua mereka
meskipun hanya dengan sisa tenaga yang mereka miliki. Namun, di sinilah letak kemenarikan
dari cepen ini, dimana alur yang dibangun begitu erat dan menarik. Ketika sebelumnya asfek
ego begitu kuat muncul dalam psikologis tokoh aku pada bagian selanjutnya dimunculkan
asfek super ego dalam bentuk penyadaran-penyadaran diri tokoh aku. Hal ini seperti
membuat alur cerita dalam cepen ini tarik menarik antara satu dengan yang lain. Namun,
terlepas dari itu semua asfek yang paling ditonjolkan dalam psikologis tokoh aku adalah
asfek ego. Hal ini terbukti ketika cerita ini di akhiri dengan super ego berupa penyadaran diri
tokoh aku bahwa yang terjadi dalam hidupnya adalah karma. Pada bagian ini tokoh aku
terlihat berusaha mengembalikan semua kesalahan pada dirinya namun pada sisi lain kesan

kekecewaan terhadap anak-anaknya masih terlihat. Karena hukum karma juga pada
kenyataannya tidak dapat dibuktiakan secara nyata.

4.2.3 Kaitan Hasil Analisis Psikologi Tokoh Aku dengan Pembelajaran Sastra di SMP
dalam Cerpen Senja di Pelupuk Mata karya Ni Komang Aaryani.

Pembelajaran merupakan suatau aktivitas yang paling utama dan seimbang
antara guru dan anak didiknya. Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian dalam tujuan
pendidikan tergantung dari bagaimana proses pembelajaran berlasung. Proses
pembelajaran dikatakan efektif apabila guru dapat menyampaikan keseluruhan materi
pelajaran dengan baik dan peserta didik dapat menguasai substansi tersebut sesuai
dengan tujuan pembelajaran. Pada umumnya pembelajaran sastra akan berhadapan
dengan dua kemungkinan yaitu teori dan apresiasi. Keduanya itu penting, hanya saja
pada tingkat sekolah menengah tekanannya harus padfa apresiaasi. Usia anak jenjang
sekolah menengah pertama dan memasuki jenjang seokolah menengah atas, dikatakan
sebagai remaja yang didalamnya terjadi berbagai perkembangan baik dari segi fisik
maupun psikologis. Maka, diharapakan kehadiran karya sastra mampu membelajarkan
siswa tentang makna kehidupan.
Pembelajaran apresiasi sastra di SMP harus memperhatikan komponen yang terlibat
di dalamnya sehingga fungsi dan tujuan sastra dapat di capai secara maksimal.
Komponen-komponen tersebut terdiri atas tujuan, bahan yang diajarkan, dan penilaian
terhadap hasil kegiatan pengajaran guna mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan
kecermatan dalam memilih bahan yang akan diajarkan kepada siswa.
Kaitan hasil analisis psikologi tokoh aku terhadap pembelajaran sastra bertujuan agar
siswa lebih mengetahui karekter tokoh dalam karya sastra terutama tokoh aku dalam
cerpen senja di pelupuk mata karya Ni Komang Ariani. 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 aku 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 semster I dengan alokasi waktu 4x40 menit ( 2 kali pertemuan). Indikator dalam
pembelajran 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 anatar 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 pembelajran yang dibuat
oleh tenaga pendidik yang dituangkan dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran (
RPP). Hasil analisis kpribadian tokoh yang terdapat dalam cerpen senja dipelupuk mata
dapat menjadi acuan dalam menganlisis kpribadian 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
di jadikan sebagi bahan ajar satra di sekolah.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasrkan hasil penelitian ini yang dilakukan terhadap cerpen Senja Di
Pelupuk Mata Karya Ni Komang Ariani menggunakan teori

struktur kepribadian

Sigmun Freud yang di bagi menjadi tiga bagian yaitu id, ego, dan super ego, penulis
menyimpulkan bahwa:
1. Tokoh aku merupakan tokoh yang memiliki keinginan-keinginan/ kebutuhan dasar
seperti : Keinginan untuk tetap bersama dengan para putrinya, Keinginan untuk melihat
cucu pertamanya, Keinginan untuk menikmati kebahagiaan masa tua, Membutuhkan
uang (ekonomi), Rasa kasihan dan keinginan untuk membahagiakan suaminya.
Selanjutnya asfek ego dalam struktur kpribadian tokoh aku yang paling mendominasi
atau yang paling di tonjolkan, antara lain : Merasa berhak mendapat balasan kasih
sayang dan perhatian putrinya, Kekecewaan dan merasa terisihkan. Ketika sebelumnya
asfek ego begitu kuat muncul dalam psikologis tokoh aku pada bagian selanjutnya
muncul aspek super ego, antara lain : Menyadari bahwa karma telah berlaku
terhadapnya. bahwa dulu ia juga sama telah pergi meninggalkan kedua orang tuanya
untuk hidup bersama suaminya, Menyadari bahwa ketuaan dan kerentaan telah datang,
Menyadari bahwa kematian pasti akan datang, Menyadari bahwa bagaimanapun putriputrinya telah berlalu tapi mereka tetap terlahir dari rahimnya. Pada bagian ini tokoh
aku terlihat berusaha mengembalikan semua kesalahan pada dirinya namun pada sisi
lain kesan kekecwaan terhadap anak-anknya masih terlihat.
2. Kaitan kpribadian tokoh aku 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.
5.2 Saran
Pada dasarnya suatu kegiatan yang bersifat ilmiah harus memberikan dampak positif.
Begitupula halnya dengan hasil penelitian ini. Ada bebrepa 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 di kembangkan ke ranah-ranah anlisis
psikologi tokoh yang lain sehingga meningkatkan keregaman ilmu tentang
kpribadian tokoh pada bidang sastra dan kaitanya dengan pendidikan.
3) Hendaknya ada penelitian lanjut terhadap cerpen senja dipelupuk mata ini
dengan menggunakan teori dan pendekatan yang lain.
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LAMPIRAN I
INSTRUMEN PENELITIAN
No

Kutipan
Id

1

2

3

5

7

8

“ Entah mengapa jiwaku terasa sangat
hampa. Sesak tanpa jelas sumber dan
asal-usulnya. Tiga anak perempuan yang
kukandung selama Sembilan bulan satu
persatu sudah meninggalkanku”. Ariani
(Ariani, 2009:32 ) .

“Gerg nama menantuku itu memboyong
putriku ke Amerika. Negeri yang begitu
jauh hingga rasanya mustahil dapat ku
jangkau”. ( Ariani, 2009:32 )
Entah bagaimana rupa cucu pertamaku,
aku sama sekali tidak tahu.Luh hanya
menelpon mengabarkan kelahiran anak
pertamanya. Seorang bayi laki-laki
bertumbuh montok dan berambut pirang
“( Ariani, 2009:32 )
“ Dan kini giliran wardahni,putri
bungsuku. Hanya ialah akan tinggal di
Bali setelah menikah. Ia masih akan
tinggal satu kampung denganku”. Ariani
(Ariani, 2009:32 ) .
“ sebenarnya aku menyukai semua
menantuku , yang sealu hormat dan
bersikap baek padaku. Namun, tetap
tidak mengurangi rasa sunyi yang tibatiba hadir. Besok, rumah ini akan jauh
lebih lenggang. Kami, aku dan suamiku,
hanya akan tinggal berdua saja”. Ariani
(Ariani, 2009:32 ) .

“Saat itu kutinggalkan rumahku untuk
menikah dengan Bli Gede.aku
menyalami Meme dan Bapa, yang
melepasku dengan linangan air matanya.
Masa itu baru berlalu kejapan mata
rasanya. Ternyata masa itu kini
menghadang begitu saja di depanku.



Aspek Kepribadian
Ego
Super
Ego

Keterangan

Id: keinginan
untuk tetap
bersama
dengan para
putrinya



Ego: merasa
berhak atas
kasih sayang
putrinya
Id: keinginan
untuk tetap
bersama





Id: keinginan
untuk melihat
cucu
pertamanya



id :keinginan
untuk tetap
bersama
dengan para
putrinya





Id : perasaan
suka kepada
para
menantunya
Ego: ketakutan
akan kesepian
sepeninggal
para putrinya





Ego :
meninggalkan
rumah dan
orang tua untuk
menikah
Super Ego:

Karma terjadi begitu cepat”. ( Ariani,
2009:32-33 ) .

9

10

11

12

13

“ Anak-anakku telah pergi dengan
langka-langkah panjang dan pandangan
mata lurus. Mereka menjauh tanpa niat
menoleh. Tak lebih tak kurang dengan
yang ku lakukan dulu. Masa depan bagi
mereka adalah sejuta harapan dan citacita. Sementara masa belakang bagi
mereka hanya ketuaan dan kesia-siaan.
Dan pada masaitulah kini aku berada. (
Ariani, 2009:33 ) .







menyadari
bahwa karma
telah menimpa
hidupnya
Id : keinginan
untuk tetap
bersama
dengan para
putrinya
Ego : merasa
berhak
mendapat
balasan kasih
sayang dan
perhatian dari
para putrinya

“sisa-sisa tenaga yang kumiliki semakin
menipis. Tangan dan kaki ku tak lagi
cekatan digunakan bekerja sebagai juru
canang, pekerjaanku selama 20 tahun
terakhir. Aku lebih sering sakit daripada
cukup sehat untuk bekerja”. ( Ariani,
2009:33 ) .



“Tabungan yang tadinya kami simpan
untuk hari tua, pelan tetapi pasti mulai
kami kuras untuk biaya hidup seharihari. Belum lagi bila salah satu dari
kami jatuh sakit, bobol sudah simpanan
hari tua kami itu”. ( Ariani , 2009:33 ) .
“Dengan ringan aku menolak keinginan
mahal itu. Pergi ke Tanah Lot dan
menikmati kemewahan es kelapa muda
di restoran ujung tebingnya jelas terlalu
mewah buat kami yang sudah renta ini. (
Ariani, 2009:34 ) .
“Namun keingianan suamiku
bukan main-main. Ia seperti perempuan
hamil yang amat mengidamkan es
kelapa muda-Tanah Lot-nya. Berkali-





Super Ego:
menyadari
bahwa sebuah
karma telah
terjadi
Id: keinginan
untuk tetap
sehat dan
cekatan
Super Ego:
meyadari
bahwa ketuaan
dan kerentaan
telah datang
Id : keinginan
untuk
menikmati
indahnya masa
tua





Ego : menolak
keinginan
mahal
suaminya untuk
pergi ke Tanah
Lot
Super Ego:
berusaha
menyadarkan
suaminya
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kali ia lontarkan. Bahkankan kdang kala
dengan suara memelas. Iluh, Bli ingin
sekali berdua bersamamu di sana. Ingin
memelukmuseperti pacaran dulu.
Tidakkah bisa kaukabulkan
permohonanku ini. ini barangkali
keinginan terakhirku sebelum aku mati.
Aku tergugu mendengarnya ,
tetapi aku tidak berdaya. Dengan
mengelus punggungnya yang sudah
mulai bungkuk , aku mencoba
membuatnya mengerti. hidup dan nyawa
kita jauh lebih penting daripada
keinginanmu itu. Sabarlah Bli kita tidak
mempunyai banyak pilihan. Ia
memandangku dengan pandangan
kecewa. ( Ariani, 2009:34) .
“Meminta bantuan anak-anak ?
Hhh..mungkin belum ada hokum yang
mengatur bahwa anak-anak seharusnya
bertanggung jawab kepada orang tua
yang telah mengasuh dan membesarkan
mereka. Karena itukah – anak-anak
yang telah kubesarkan dan
kuperjuangakan seluruh hidupku – lupa
bahwa mereka masih memiliki sepasang
orang tua yang masih terus melanjutkan
hidupnya”. ( Ariani, 2009:34-35 ).

“ Kata orang, mendidik anak seharusnya
ikhlas, tidak mengharapkan balas budi,
Namun, benarkah demikian ?
sesungguhnya aku tidak boleh
mengharapkan anak-anakku
mencintaiku-sehingga mereka berusaha
membahagiakanku – seperti aku
mencintai mereka sepenuh hatiku.
Kenyataan yang menghampar di
depanku memamaksaku berhenti
berharap.” ( Ariani, 2009:35 )

bahwa
melanjutkan
hidup hari tua
mereka lebih
penting
daripada
keinginan
mewah
suaminya





Id : keinginan
untuk
mendapatkan
balasan kasih
sayang dari
para putrinya
Ego : merasa
berhak untuk
mendapatkan
balasan kasih
sayang dari
para putrinya







Id : keinginan
untuk
mendapatkan
balasan kasih
sayang dari
para putrinya
Ego : merasa
berhak untuk
mendapatkan
balasan kasih
sayang dari
para putrinya

Super Ego:
Sadar akan
kenyataan
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“ Tak seorang pun dari ketiga anakku
yang mengirimi kami uang. Tidak juga
para menantu yang dulu begitu manis
saat melamar ank-ankaku. Bukan hanya
itu, mereka semakin lama semakin
jarang mengunjungiku”. ( Ariani,
2009:35) .



“Aku tak sampai hati melihatnya.
“Kenapa sampai begitu Bli. Tenang saja
besok kita ketanah Lot dan beli es
kelapa muda yang kamu inginkan itu.
Uang depositoku masih ada”. ( Ariani,
2009:38 ) .

20

…….”kita memang segera kan mati,
tetapi kita juga tidak tahu pasti kapan
waktunya”. ( Ariani, 2009:38 ) .



Ego : berhak
untuk
mendapat
perhatian dan
kasih sayang
dari para
putrinya
Ego :
kecemburuan
dan sebagai
orang tua
merasa
terisihkan



“Lupakan mereka. Kabarnya mereka
sendiri sulit memenuhi kebutuhan
berumah tangga yang semakin dewasa
ini. Tentu saja berat untuk mereka yang
tidak segan-segan mengeluarkan uang
berlebih-lebih demi kepuasan diri dan
anak-anak tercintanya. Namun,tidak
untuk kedua orang tua mereka yang
sudah rentan. Pengeluaran untuk
ketuaan dan kesia-siaan haruslah di
pikirkan mateng, kalau bisa dibuat
seefisen mungkin, seolah-olah hidup
mereka selama ini efisien “.( Ariani,
2009:36 ) .
Hhh..Buat apa aku mengutuki mereka
yang lahir dari rahimku sendiri. Biar
kuterima kesendirian kami ini sebagai
takdir yang tidak memerlukan alasan
atau sebab-musabab”. ( Ariani, 2009:36
)
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bahwa harapan
untuk
mendapat
perhatian dari
para putrinya
adalah sia-sia
Id:kebutuhan
akan uang
(ekonomi)



Super ego :
Menyadari
bahwa
bagaimanapun
putri-putrinya
telah berlalu
tapi mereka
tetap terlahir
dari rahimnya
Id : rasa
kasihan dan
keinginan
untuk
membahagiaka
n suaminya



Super Ego :
menyadari
bahwa
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“ Dari dulu aku tidak suka melihat ia
menyabung ayam dan membunuhi
ayam-ayam kekar itu,walau akhirnya
aku menikmati masakan garang asem
yang ia buat”. ( Ariani, 2009:38 ) .

“ Ah, semua rasa memeang tampaknya
muncul saat kerentanan tiba. Semua
penyesalan, kelemahan,
ketakutan,kegalauan. Untungnya,aku
tidak pernah terlalu perasa. Jadi
kepergian anak-anakku yangku besarkan
dengan tetesan keringat, tak terlalu
menggangguku. Walapun aku kian
merasa dillupakan dan di
tinggalkan.mengapa setelah tua kita
menjadi tak berharga, tak menarik, tak
dinginkan. Mungkin dengan rasa
samalah aku meninggalkan kedua orang
tuaku saat menikah. Dengan langkahlangkah panjang,tanpa sedikitpun
menoleh”. ( Ariani, 2009:38-39 ) .
p

kematian pasti
akan datang
Id : keinginan
agar suaminya
sadar dan
berhenti
menyabung
ayam





Super Ego:
menyadari
bahwa karma
telah berlaku
terhadapnya.
bahwa dulu ia
juga sama telah
pergi
meninggalkan
kedua orang
tuanya.

SILABUS PEMBELAJARAN
Sekolah

: ................................

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas/Semester

: IX (Sembilan) / 1 (Satu)

Standar Kompetensi : Membaca
7. Memahami wacana sastra melalui kegiatan membaca buku kumpulan cerita pendek (cerpen)

Kompetensi

Materi

Dasar

Pembelajaran

7.1 Menemukan
tema, latar, dan
penokohan,
pada cerpencerpen dalam
satu kumpulan
cerpen

Cara
menemukan
unsur-unsur
cerpen dan
implementasinya

Penilaian
Kegiatan Pembelajaran

o Membaca buku kumpulan 
cerpen
o Berdiskusi untuk
menentukan tema, latar, 
dan penokohan dalam
tiap-tiap cerpen
o Menunjukkan keterkaitan 
antarunsur cerpen
sebagai dasar
pembulatcermatan
makna cerpen secara
utuh.

 Karakter siswa yang diharapkan :

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Teknik
Penilaian

Penugasan
Mampu
menyimpulkan tema individual/kecerpen
lompok
Mampu menemukan
latar cerpen dengan
bukti faktual
Mampu menemukan
karakter tokoh
cerpen dengan bukti
yang meyakinkan

Dapat dipercaya ( Trustworthines)

Bentuk

Contoh

Instrumen

Instrumen

Proyek

 Bacalah buku
kumpulan cerpen
yang terdapat di
perpustakaan
kemudian
tentukanlah tema,
latar, dan
penokohan dalam
cerpen-cerpennya
dengan bukti-bukti
pendukungnya!
 Analisislah
keterkaitan
antarunsur (tema,
latar, dan
penokohan) untuk
memaknai cerpencerpen itu! (Waktu:
2 minggu).

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar

4 X 40’

Perpustakaan
Buku teks

Kompetensi

Materi

Dasar

Pembelajaran

Penilaian
Kegiatan Pembelajaran

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Teknik
Penilaian

Bentuk

Contoh

Instrumen

Instrumen

Proyek

 Bacalah sebuah buku
kumpulan cerpen
kemudian analisislah
nilai kehidupan yang
ada dalam kumpulan
cerpen tersebut,
bandingkan dengan
nilai kehidupan
siswa, dan tentukan
nilai kehidupan
dalam cerpen yang
dapat menjadi
teladan siswa!
Waktu: 2 minggu.

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar

Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
7.2 Menganalisis Penganalisisan  Membaca buku kumpulan 
cerpen
nilai-nilai
nilai-nilai
kehidupan pada kehidupan pada  Berdiskusi untuk
menemukan nilai
cerpen-cerpen cerpen
kehidupan yang positif
dalam satu buku
dan negatif dalam
kumpulan
kumpulan cerpen

cerpen
 Membandingkan nilai
kehidupan dalam cerpen
dengan nilai kehidupan
siswa
 menyimpulkan nilai
kehidupan dalam cerpen 
yang dapat menjadi
teladan siswa

 Karakter siswa yang diharapkan :

Penugasan
Mampu
menemukan nilaiindividual/kenilai kehidupan yang
lompok
positif maupun
negatif dalam
kumpulan cerpen
Mampu
membandingkan
nilai kehidupan
dalam cerpen
dengan nilai
kehidupan siswa
Mampu
menyimpulkan nilai
kehidupan dalam
cerpen yang dapat
menjadi teladan
siswa

Dapat dipercaya ( Trustworthines)
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )
Tanggung jawab ( responsibility )

4 X 40’

Perpustakan,
Buku
kumpulan
cerpen
Buku Teks

LAMPIRAN III
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )

Nama Sekolah

: ..............................

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas / Semester

: IX/1

Standar Kompetensi : 7. Memahami wacana sastra mnelalui kegiatan
membaca buku kumpulan cerpen
Kompetensi Dasar

: 7.1. Menemukan tema, latar penokohan pada cerpen –
cerpen dalam satu buku kumpulan cerita pendek
( cerpen )

Alokasi waktu

: 4 x 40 menit ( 2 pertemuan )

1. Tujuan Pembelajaran
- Pertemuan Pertama:
o Peserta didik dapat Membaca buku kumpulan cerpen.
- Pertemuan Kedua :
o Peserta didik Menunjukkan keterkaitan antar unsur cerpen sebagai
dasar pembulat cermatan makna cerpen secara utuh.

 Karakter siswa yang diharapkan :

Dapat dipercaya ( Trustworthines)
Rasa hormat dan perhatian ( respect )
Tekun ( diligence )

2. Materi Pembelajaran
Cara menemukan unsure-unsur cerpen
a. Menyimpulkan tema

b. Menemukan latar cerpen
c. Menemukan karakter tokoh dalam cerpen

3. Metode Pembelajaran
a. Diskusi
b. Inkuiri
c. Penugasan
d. tanya jawab

4. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
Pertemuan Pertama dan kedua.
a. Kegiatan Awal
Apersepsi :
1. Peserta didik membaca cerpen dari buku kumpulan cerpen
2. Peserta didik dan guru bertanya jawab tentang cerpen
Memotivasi :
Menentukan tema, latar, dan penokohan dalam tiap-tiap cerpen

b. Kegiatan Inti
 Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
 mampu bercerita dengan urutan yang baik,suara,lafal, intonasi,
gesture dan mimik yang tepat
 Peserta didik Menunjukkan keterkaitan antar unsur cerpen sebagai
dasar pembulatcermatan makna cerpen secara utuh.
 melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam
tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan
prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber;
 menggunakan beragam pendekatan pembelajaran,
media
pembelajaran, dan sumber belajar lain;

 memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara
peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya;

 Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru:
 memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan
lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan
maupun tertulis;
 memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang
dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun
kelompok;
 memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual
maupun kelompok;
 memfasilitasi
peserta
didik
melakukan
kegiatan
yang
menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik.

 Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
 memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan,
tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik,
 memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi
peserta didik melalui berbagai sumber,
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diktahui siswa
 Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan
pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan

c. Kegiatan Akhir
Dalam kegiatan penutup, guru:
 bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat
rangkuman/simpulan pelajaran;
 melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah
dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
 memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
 merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran
remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau
memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai
dengan hasil belajar peserta didik.

5. Sumber Belajar
a. Buku mkumpulan cerpen mass media
b. Buku peljaran bahasa Indonesia

6. Penilaian


Penilaian proses dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung
Penilaian
Indikator Pencapaian
Teknik
Bentuk
Kompetensi
Instrumen
Penilaian
Penilaian
 Mampu
menyimpulkan tema
cerpen
 Mampu menemukan
latar cerpen dengan
bukti faktual
 Mampu menemukan
karakter tokoh cerpen
dengan bukti yang
meyakinkan

Penugasan
individual/
ke-lompok

Proyek

 Bacalah buku kumpulan
cerpen yang terdapat di
perpustakaan kemudian
tentukanlah tema, latar,
dan penokohan dalam
cerpen-cerpennya
dengan bukti-bukti
pendukungnya!
 Analisislah keterkaitan
antarunsur (tema, latar,
dan penokohan) untuk
memaknai cerpen-cerpen
itu! (Waktu: 2 minggu).

1. Tentukan kesimpulan tema cerpen yang and abaca !
Kegiatan

Skor

1. Peserta didik menuliskan secara lengkap

2

2. Peserta didik menuliskan tidak lengkap

1

3. Peserta didik tidak menuliskan apa-apa

0

2. Tentukan Latar Cerpen yang anda baca!
Kegiatan

Skor

1. Peserta didik menentukan latar tema

2

2. Peserta didik tidak menentukan latar , tema

1

3. Tentukan karakter masing-masing tokoh utama maupun tokoh pendamping
dalam cerpen !
Kegiatan

Skor

1. Peserta didik menentukan karakter tokoh dengan tepat

2

2.Peserta didik menentukan karakter tokoh kurang tepat

1

3. Peserta didik tidak menentukan karakter

0

Mengetahui,
Kepala ...............……………

…..,………………… 20
…….
Guru Mapel Bhs Indonesia.

(__________________________)
NIP / NIK : ..........................

(_______________________)
NIP / NIK : ..........................

