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ANALISIS PSIKOLOGIS TOKOH 

MINKE ROMAN BUMI MANUSIA 

KARYA PRAMOEDYA ANANTA 

TOER DAN KAITANNYA DENGAN 

PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA 

 

ADI NOFYANSYAH 

 

ABSTRAK 

 

Permasalahan pokok yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah (1) analisis psikologi 

tokoh Minke Roman Bumi Manusia karya 

Pramoedya Ananta Toer. (2) kaitan 

psikologi tokoh Minke dengan 

pembelajaran sastra di SMA.  Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis psikologi 

tokoh Minke Roman Bumi Manusia 

menggunakan teori hirarki kebutuhan 

Abraham H. Maslow dan menemukan 

kaitannya dengan pembelajaran sastra di 

SMA. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kualitatif. Metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah studi pustaka, teknik baca dan 

catat, metode analisis data digunakan 

metode deskriptif dan selanjutnya 

disajikan menggunakan metode informal 

yaitu metode yang menggunakan kalimat-

kalimat biasa. Setelah analisis dilakukan 

diketahui bahwa hirarki kebutuhan tokoh 

Minke terpenuhi yang terdiri dari (1) 

kebutuhan fisiologis terpenuhi dengan 

adanya kebutuhan akan makanan, 

minuman, tempat tinggal, seks dan lain-

lain; (2) kebutuhan akan rasa aman yang 

diperoleh dari perlindungan Nyai 

Ontosoroh; (3) kebutuhan akan cinta dan 

dimiliki diperoleh dari Annelies dan Nyai 

Ontosoroh dan Bundanya; (4) kebutuhan 

akan harga diri terpenuhi dengan adanya 

penghargaan terhadap diri sendiri dan 

orang lain; (5) kebutuhan aktualisasi diri 

tokoh Minke ditunjukkan dengan upaya-

upaya untuk mempertahankan kebutuhan-

kebutuhan yang sudah terpenuhi. 

Selanjutnya teori hirarki kebutuhan 

Abraham H. Maslow dikaitkan dengan 

pembelajaran sastra di SMA. Standar 

kompetensi yang digunakan adalah 

memahami berbagai hikayat, novel 

Indonesia/novel terjemahan. Sehingga, 

analisis psikologi tokoh Minke Roman 

Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta 

Toer dapat dijadikan pilihan bahan ajar 

pembelajaran sastra. 

 

Kata Kunci: Psikologi, Tokoh Minke, 

Roman, Pembelajaran Sastra 

 

PSYCOLOGICAL ANALYSIS OF 

THE CHARACTER MINKE 

ROMANCE THIS EARTH OF 

MINDKIND BY PRAMOEDYA 

ANANTA TOER AND LEARNING 

LITERATURE IN RELATION AT 

HIGH SCHOOL 

 

ADI NOFYANSYAH 

 

ABSTRACT 

 

The main problem examined in this study 

were (1) the analysis of the psychology of 

character Minke Romance Earth of 

Mankind by Pramoedya Ananta Toer. (2) 

The figures psychology Minke connection 

with literary learning in high school. This 

study aimed to analyze the psychology of 

character Minke Romance Earth of 

Mankind uses the theory of hierarchy of 

needs Abraham H. Maslow and find 

literature related to learning in high 

school. This study is a qualitative research. 

The method used to collect data is 

literature study, read and record the 

techniques, methods of data analysis used 

descriptive method and next presented 

using informal methods is a method that 

uses ordinary sentences. Once the analysis 

is made known that the hierarchy needs 

are met Minke figure consisting of (1) the 

physiological needs are met by the need 

for food, water, shelter, sex and others; (2) 

the need for security is obtained from 

Ontosoroh Nyai protection; (3) the need 

for love and owned obtained from 

Annelies and Nyai Ontosoroh and Her 

mother; (4) the need for self-esteem are 

met with respect for oneself and others; (5) 



self-actualization needs Minke character 

shown by efforts to maintain needs are 

met. Furthermore theory Abraham H. 

Maslow's hierarchy of needs associated 

with the learning of literature in high 

school. Competency standards used is to 

understand the various tales, novels 

Indonesia / novels in translation. Thus, the 

analysis of the psychology of character 

Minke Romance Earth of Mankind by 

Pramoedya Ananta Toer can be selected 

literary learning teaching materials. 

 

 

Key Words: Psychology, Character 

Minke, Romance, Instructional Literature 

 

PENDAHULUAN 

 

Internalisasi kehidupan sosial sebagai hasil 

karya sastra memegang andil besar. Hal ini 

karena karya sastra diciptakan untuk 

memberi gambaran realitas kehidupan 

manusia. Dryden menyatakan “fungsi 

sastra adalah memberikan gambaran yang 

jujur dan hidup tentang hakikat manusia 

atau setidaknya memberi gambaran 

tentang mereka yang berprinsip bahwa 

tujuan akhir sastra adalah semacam 

penjelasan tentang manusia” (Siswantoro, 

2004:43). 

Salah satu roman, yang merefleksi kisah 

dan peristiwa dalam lingkungan 

masyarakat pada zamannya adalah Bumi 

Manusia karya Pramoedya Ananta Toer. 

Bagian pertama dari Kuartet Buru, 

meliputi Bumi Manusia, Anak Semua 

Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. 

Permasalahan yang menarik dianalisis 

dalam Roman Bumi Manusia salah 

satunya adalah keterlibatan Minke dalam 

praktik-praktik feodalisme masyarakat 

Jawa yang terkesan merendahkan atau 

meninggikan golongan-golongan tertentu. 

Selain itu, perlakuan-perlakuan tidak 

seimbang Bangsa Eropa, khususnya 

Belanda, yang menganggap pribumi 

sebagai pihak yang harus tunduk, patuh 

dan hal-hal lain yang merugikan. Intraksi-

intraksi sosial yang terjadi dalam 

masyarakat tersebut, menciptakan konflik-

konflik yang ikut serta mempengaruhi 

bahkan mengharuskan tokoh Minke 

berusaha untuk memenuhi sejumlah 

kebutuhan-kebutuhan.  

Upaya tokoh Minke memenuhi kebutuhan-

kebutuhan tersebut, merupakan keinginan 

dan dorongan yang termotivasi oleh 

kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk 

seluruh manusia. Asumsi ini, berdasarkan 

pada teori Psikologi Humanistik Abraham 

H. Maslow bahwa manusia didasari oleh 

kerangka-kerangka kebutuhan. Hal ini 

pula yang menjadi alasan memfokuskan 

penelitian pada analisis psikologi tokoh 

Minke dalam Roman Bumi Manusia karya 

Pramoedya Ananta Toer ini. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam Roman 

Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta 

Toer ini, diharapkan dapat menjadi salah 

satu bahan ajar pembelajaran sastra, 

mengingat faktor yang menentukan 

keberhasilan pembelajaran juga tergantung 

pada kepandaian guru memilih dan 

memilah bahan ajar. Selain itu, analisis 

psikologis tokoh Minke Roman Bumi 

Manusia juga dapat dijadikan contoh 

untuk memotivasi siswa-siswa jenjang 

SMA, untuk mencapai aktualisasi diri 

dalam lingkungannya. Berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut, maka 

permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berkut: 1. Bagaimana 

psikologi tokoh Minke Roman Bumi 

Manusia karya Pramoedya Ananta Toer 

menurut teori Humanistik Abraham 

Maslow? 2. Bagaimana kaitan psikologi 

tokoh Minke terhadap Pembelajaran Sastra 

di SMA? 

Sesuai dengan masalah dan rumusan 

masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan psikologi 

tokoh Minke dalam Roman Bumi Manusia 

karya Pramoedya Ananta Toer 

berdasarkan Teori Hirarki Kebutuhan 

Abraham H. Maslow dan menemukan 

kaitan psikologi tokoh Minke dan 

Pembelajaran Sastra di SMA. 

Manfaat penelitian dalam penelitian ini 

adalah memberikan pemahaman yang 



lebih mendalam kepada pengajar tentang 

karya sastra dan juga sebagai referensi 

dalam mengembangkan karya sastra dan 

membuka wawasan kepada para 

mahasiswa dalam melakukan penelitian 

tentang karya sastra khusus penelitian 

lanjutan dari Roman Bumi Manusia karya 

Pramoedya Ananta Toer tersebut serta 

hasil penelitian ini juga memberikan 

sumbangan yang positif bagi peneliti 

lainnya maupun penikmat karya sastra 

dalam memahami dan melakukan 

penelitian lanjutan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Teori Hirarki Kebutuhan Abraham  H. 

Maslow 

Dalam kajian psikologi, kebutuhan 

mendapat perhatian bagi sejumlah ahli 

psikologi. Salah satu teori kebutuhan yang 

paling populer  dibangun dan 

dikembangkan oleh Abraham H. Maslow. 

Menurut Maslow tingkah laku manusia 

ditentukan oleh kecenderungan individu 

untuk mencapai tujuan agar kehidupan si 

individu lebih berbahagia dan sekaligus 

memuaskan (Minderope, 2013:280). 

Berdasarkan pada keyakinan tersebut, 

Maslow membangun sebuah teori tentang 

kebutuhan yang kemudian dikenal dengan 

teori “Hirarki Kebutuhan” (Hierarchy of 

Need). Dalam teori hirarki kebutuhan ini, 

Maslow menyebutkan lima kebutuhan 

manusia yang tersusun secara hirarki. 

Disebut hirarki, karena pemenuhan kelima 

kebutuhan tersebut didasarkan atas 

prioritas utama. Misalnya, kebutuhan 

tingkat kedua belum menjadi prioritas 

untuk mendapatkan pemenuhan sebelum 

kebutuhan prioritas pertama terpenuhi, 

begitu seterusnya sampai pada prioritas 

kelima. Dalam bukunya tentang motivasi 

dan kepribadian, Maslow (1970) membagi 

dorongan atau kebutuhan-kebutuhan 

universal yang dibawa individu sejak lahir, 

tersusun dalam lima tingkatan, dari yang 

paling rendah sampai pada yang paling 

tinggi. Susunan dari tingkat yang paling 

rendah yaitu: 1). Kebutuhan-kebutuhan 

fisiologis; 2). Kebutuhan-kebutuhan akan 

rasa aman; 3). Kebutuhan-kebutuhan akan 

rasa memiliki dan cinta; 4). Kebutuhan-

kebutuhan akan penghargaan dan 5). 

Kebutuhan-kebutuhan akan aktualisasi 

diri. 

 

1. Kebutuhan Fisiologis 

Goble (1991:71) memaparkan bahwa 

kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan 

yang paling dasar, paling kuat dan paling 

jelas antara kebutuhan manusia untuk 

mempertahankan hidupnya secara fisik, 

yaitu kebutuhannya untuk makanan, 

minuman, tempat tinggal, seks, tidur dan 

oksigen. Seperti yang dijelaskan oleh 

Maslow, ia akan mengabaikan atau 

menekan dulu semua kebutuhan lain 

sampai kebutuhan fisiologisnya itu 

terpuaskan. 

 

2. Kebutuhan akan Rasa Aman  

Kebutuhan akan rasa aman merupakan 

kebutuhan yang mendorong individu 

untuk memperoleh ketentraman, kepastian, 

dan keteraturan dari lingkungannya, 

jaminan keamanan, terlindung dari bahaya 

dan ancaman penyakit, perang, 

kemiskinan, dan lain-lain (Desmita, 

2011:63). Mendukung penjelasan di atas, 

Minderope (2013:283) mengungkapkan 

bahwa kebutuhan rasa aman meliputi 

kebutuhan akan jaminan, stabilitas, 

perlindungan, ketertiban, bebas dari 

ketakutan dan kecemasan. Ketidakpastian 

yang dihadapi manusia membuat manusia 

harus mencapai sebanyak mungkin 

jaminan, perlindungan, ketertiban menurut 

kemampuan kita. 

 

3. Kebutuhan akan Rasa Cinta dan 

Dimiliki 

Kebutuhan rasa dicintai dan memiliki 

diekspresikan dalam berbagai cara, seperti: 

persahabatan, percintaan, atau pergaulan 

yang lebih luas. Melalui kebutuhan ini, 

seseorang mencari pengakuan, dan 

curahan kasih sayang dari orangtua, 

saudara, guru, teman, atau orang dewasa 

lainnya. Minderope (2013:283) 



menjelaskan kebutuhan rasa memiliki dan 

cinta dapat dipenuhi dengan cara 

menggabungkan diri dengan suatu 

kelompok atau perkumpulan, menerima 

nilai-nilai dan sifat-sifat atau memakai 

pakaian seragam dengan maksud agar 

merasakan perasaan memiliki. 

 

4. Kebutuhan akan Penghargaan 

Apabila seseorang telah cukup berhasil 

mencintai dan memiliki, maka akan 

muncul kebutuhan akan penghargaan. 

Maslow membagi kebutuhan akan 

penghargaan ini menjadi dua, yaitu 

penghargaan terhadap diri sendiri dan 

penghargaan dari orang lain. Penghargaan 

terhadap diri sendiri meliputi kebutuhan 

akan kepercayaan diri, kompetensi, 

penguasaan, kecukupan, prestasi, 

kemandirian dan kebebasan. Sedangkan  

penghargaan dari orang lain meliputi 

prestise, pengakuan, penerimaan, 

perhatian, kedudukan, atau keberhasilan 

dalam masyarakat (Ritandiyono & 

Retnaningsih, 1995:6). 

Menurut Maslow, penghargaan yang 

berasal dari orang lain adalah yang utama. 

Penghargaan yang berasal dari orang lain 

berdasarkan reputasi, kekaguman, status, 

popularitas, prestise atau keberhasilan 

dalam masyarakat -semua sikap 

bagaimana pandangan orang lain terhadap 

kita. Apabila kita merasakan suatu 

perasaan penghargaan dari dalam atau 

penghargaan diri, kita merasa yakin akan 

diri kita; kita merasa berharga dan adekuat 

(serasi, seimbang)- (Minderope, 

2013:285). 

 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Pada tingkat teratas terdapat kebutuhan 

psikologis yang dimiliki oleh seseorang 

untuk menumbuhkan, mengembangkan 

dan menggunakan kemampuannya. 

Apabila individu telah memenuhi semua 

kebutuhan di atas, maka individu tersebut 

akan didorong oleh kebutuhan yang paling 

tinggi yaitu kebutuhan aktualisasi diri. 

Aktualisasi diri dapat didefinisikan 

sebagai perkembangan yang paling tinggi 

dari semua bakat, pemenuhan semua 

kualitas dan kapasitas, sesuai dengan 

potensi seseorang (Ritandiyono & 

Retnaningsih, 1995:7).  

Alwisol, (2009:206) menambahkan, 

aktualisasi diri adalah keinginan untuk 

memperoleh kepuasan dengan dirinya 

sendiri, untuk menyadari semua potensi 

dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia 

dapat melakukannya, dan untuk menjadi 

kreatif dan bebas mencapai puncak 

prestasi potensinya. Dengan kata lain 

aktualisasi diri merupakan kebutuhan 

psikologis untuk menumbuhkan, 

mengembangkan, dan menggunakan 

kemampuannya untuk menjadi diri sendiri 

sesuai dengan kemampuannya. 

 

1) Mengamati realitas secara efisien; 

Orang yang mengaktualisasikan diri 

mengamati objek-objek dan orang-orang 

di sekitarnya secara objektif. Mereka 

mampu melihat hidup secara jernih, apa 

adanya, bukan menurut keinginan mereka. 

Mereka tidak bersikap emosional, tetapi 

justru bersikap objektif terhadap hasil-

hasil pengamatan mereka. 

 

2) Penerimaan umum atas kodrat orang 

lain dan diri sendiri; 

Orang yang mengaktualisasikan diri 

mampu menerima diri sendiri, baik 

kelebihan-kelebihan maupun kelemahan-

kelemahan tanpa keluhan atau kesusahan. 

Mereka mampu menerima diri sendiri apa 

adanya, sehingga mereka tidak harus 

mengubah ataupun memalsukan diri 

mereka. 

 

3) Spontanitas, kesederhanaan, dan 

kewajaran; 

Dalam bertingkah laku, mereka langsung 

terbuka tanpa kepura-puraan. Dalam 

situasi dimana ungkapan perasaan yang 

wajar dan jujur dapat menyakitkan orang 

lain dan hal tersebut tidak terlalu penting, 

maka untuk sementara mereka akan 

mengekang perasaan itu. Dengan 

demikian, mereka dapat memainkan 

permainan sosial yang dibutuhkan, sebab 



kalau tidak, mereka akan menyakitkan 

perasaan orang lain. 

 

4) Kebutuhan akan privasi dan 

independensi; 

Orang yang telah mengaktualisasikan diri 

sangat mandiri namun sekaligus menyukai 

orang lain. Ia memiliki keinginan yang 

sehat akan keleluasaan pribadi yang 

berbeda dengan orang neurotis. Mereka 

tidak bergantung pada orang lain untuk 

kepuasan-kepuasan mereka, tetapi 

bergantung penuh pada kapasitas-kapasitas 

mereka sendiri. 

 

5) Apresiasi yang senantiasa segar; 

Pengaktualisasi diri senantiasa menghargai 

pengalaman-pengalaman tertentu, dengan 

suatu perasaan segar, terpesona dan 

kagum, meskipun pengalaman itu sudah 

sering terulang, tetapi seolah-olah dialami 

pertama kali. 

 

6) Minat sosial; 

Mereka memiliki perasaan empati dan 

afeksi yang kuat dan mendalam terhadap 

semua orang. Mereka cenderung menjalin 

hubungan pribadi secara erat, lebih karib 

dari persahabatan antara kebanyakan 

orang, namun biasanya terbatas dengan 

sejumlah kecil orang.  

 

7) Kreativitas 
Kreativitas merupakan ciri universal pada 

semua orang yang mengaktualisasikan 

diri. Kreativitas di sini tidak selalu dalam 

pengertian menghasilkan suatu karya seni, 

tetapi lebih banyak dikaitkan dengan 

fleksibilitas, spontanitas, keberanian, 

berani membuat kesalahan, keterbukaan 

dan kerendahan hati. Kreativitas di sini 

lebih merupakan suatu sikap, suatu 

ungkapan kesehatan psikologis dan lebih 

merupakan cara bagaimana seseorang 

mengamati dan bereaksi terhadap dunia 

dan bukan mengenai hasil suatu karya 

seni. 

 

 

 

Hakikat Roman  

Roman di Indonesia kabur pengertiannya 

dengan novel, namun, pada dasarnya baik 

novel maupun roman menceritakan hal-hal 

luar biasa yang terjadi dalam kehidupan 

manusia. Roman diartikan sebagai cerita 

prosa yang melukiskan pengalaman batin 

dari beberapa orang yang berhubungan 

satu dengan yang lain dalam suatu 

keadaan. Pengertian itu ditambah dengan 

penjelasan “menceritakan tokoh sejak dari 

ayunan sampai ke kubur” dan “lebih 

banyak melukiskan seluruh kehidupan 

pelaku, mendalami sifat watak, dan 

melukiskan sekitar tempat hidup pelaku 

roman” (KUBI, 1984:830). Pengertian 

roman yang hampir mirip dengan 

pengertian roman di atas diajukan oleh 

Aminuddin (2009:66) mendefinisikan 

roman sebagai prosa fiksi yang 

mempunyai makna kisahan atau cerita 

yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu 

(tokoh) dengan pemeranan (penokohan), 

latar serta tahapan dan rangkaian cerita 

(alur) tertentu yang bertolak dari hasil 

imajinasi pengarangnya sehingga 

terbentuklah satu cerita. 

Mengenai isi roman, Wilpert (2009:650) 

berpendapat bahwa roman memiliki 

pandangan tersendiri terhadap kepribadian 

suatu tokoh yang memiliki ciri khas 

ataupun kelompok tertentu yang 

mempunyai perbedaan nasib dalam 

dunianya, yang telah kehilangan aturan-

aturan dan rasa tentram, munculnya 

permasalahan, perpecahan, bahaya dan 

selalu berusaha menunjukkan 

eksistensinya serta adanya 

ketidakselarasan dari kesempurnaan dan 

kenyataan yang ada, baik dari dalam 

maupun dari luar dunia yang dibangunnya. 

 

Pembelajaran Sastra 
Belajar merupakan tindakan dan perilaku 

yang kompleks. Sebagai tindakan, maka 

belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. 

Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak 

terjadinya proses belajar. Lingkungan 

yang dipelajari oleh siswa berupa keadaan 

alam, benda-benda, hewan, tumbuh-



tumbuhan, manusia, atau hal-hal yang 

dijadikan bahan belajar. Tindakan belajar 

tentang suatu hal tersebut tampak sebagai 

perilaku belajar yang tampak dari luar. 

(Dimyati dan Mudjiono, 1999:7). 

Dalam penelitian ini jenis pembelajaran 

yang menjadi pokok bahasan utama yaitu 

pembelajaran sastra di SMA kelas XI 

semester satu. Dimana pembelajaran sastra 

di SMA kelas XI semester satu berkaitan 

dengan menemukan unsur intrinsik dan 

unsur ekstrinsik novel Indonesia dan novel 

terjemahan. Penelitian ini sesuai dengan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang ingin memberi kebebasan 

kepada masing-masing wilayah bahkan 

sekolah untuk mengembangkan 

kurikulumnya sendiri yang sesuai 

(relevan) dengan potensi, perkembangan, 

dan kebutuhan siswa dan lingkungannya. 

Dalam kurikulum tersebut suatu daerah 

dapat benar-benar memperhatikan kondisi 

daerahnya masing-masing, baik kondisi 

lingkungan fisik, sosial, maupun 

budayanya. Mereka dapat melestarikan 

dan mengembangkan berbagai budaya 

daerahnya dengan memasukkannya 

sebagai bagian dari kurikulum, baik 

sebagai isi/materi yang secara khusus 

dipelajari dalam bentuk mata pelajaran 

maupun hanya sebagai sumber belajar. 

Sekolah dapat menjadikan lingkungan 

fisik dan sosialnya sebagai sumber belajar 

yang sangat kaya, untuk memudahkan 

siswa dalam memahami konsep-konsep 

disiplin ilmu tertentu, dan sekaligus 

mengenalkan siswa dengan 

lingkungannya, agar mereka tidak 

terasing. Berdasarkan penjelasan di atas 

dapat diketahui bahwa pengajaran sastra 

sangat berpengaruh terhadap kepribadian 

peserta didik sehingga dalam pemilihan 

bahan ajar pun pendidik harus benar-benar 

mampu menyeleksi materi yang sesuai 

dengan kemampuan peserta didik. Selain 

itu, pendidik juga harus mampu 

menyesuaikan bahan ajar dengan tujuan 

pembelajaran sastra yang sudah 

dirumuskan. Dengan demikian, 

pembelajaran sastra akan terlaksana 

dengan baik. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif. Sumber data penelitian roman 

“Bumi Manusia” karya Pramoedya Ananta 

Toer, terbitan Lentera Dipantara, Jakarta 

Timur, Indonesia, cetakan ke 17, tahun 

2011, jenis data adalah kualitatif dan 

wujud data berupa kata-kata, kalimat dan 

dialog. Metode pengumpulan data 

menggunakan teknik pustaka, dan teknik 

baca dan catat. Metode analisis data 

menggunakan deskriptif analisis dengan 

tahapan-tahanapan: 1) Membaca dan 

menyimak Tetralogi Buru bagian pertama 

Roman Bumi Manusia karya Pramoedya 

Ananta Toer; 2) Mendeskripsikan dialog-

dialog, kalimat, frase dan kata-kata tokoh 

Minke Roman Bumi Manusia karya 

Pramoedya Ananta Toer; 3) 

Mengklasifikasi dialog-dialog, kalimat, 

frase dan kata-kata sebagai gambaran 

psikologi tokoh Minke Roman Bumi 

Manusia karya Pramoedya Ananta Toer; 

4) Menganalisis data-data yang ditemukan 

menggunakan teori Psikologi Humanistik 

Abraham H. Maslow; 5) Menemukan 

kaitan psikologi tokoh Minke Roman Bumi 

Manusia karya Pramoedya Ananta Toer 

dengan pembelajaran sastra di SMP; 6) 

Menyimpulkan. 

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis Psikologi Tokoh Minke 

Berdasarkan Teori Hirarki Kebutuhan 

Abraham H. Maslow 

1. Kebutuhan Fisiologis 

a) Kebutuhan Makanan 

Pemenuhan kebutuhan ini berkaitan 

langsung dengan kelangsungan hidup 

individu. Pentingnya kebutuhan akan 

makanan terlihat dari anggapan Minke 

bahwa ibu pemondokannya akan 

menyediakan makanan: 

Melongok melalui jendela aku lihat 

Mevrouw Telinga melambai padaku. 



“Jean, aku pergi.Mevrouw bawel ini 

barangkali hendak menyuguh tarcis. 

Jangan terlalu lama pesanan itu 

Jean.” 

Di rumah tak kutemui tarcis. Hanya 

Robert Suurhof. (Toer, 2011:19) 

Kutipan di atas merupakan dorongan 

kebutuhan makanan tokoh Minke. Menurut 

Maslow, kebutuhan fisiologis memiliki 

pengaruh kuat terhadap tingkah laku 

manusia. Dorongan pemenuhan kebutuhan 

ini tampak dari tindakan Minke yang 

segera kembali ke pemondokannya karena 

anggapan Mevrouw akan menyuguhkan 

tarcis atau kue.  

 

b) Kebutuhan Tempat Tinggal 
Selain kebutuhan akan makanan, 

terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal 

juga merupakan ciri-ciri dari pemenuhan 

kebutuhan fisiologis. Kebutuhan tempat 

tinggal Minke terdapat dalam kutipan 

berikut: 

Tanpa mengetuk pintu kamar 

pemondokanku, Robert Surhof –disini 

tidak kupergunakan nama 

sebenarnya- masuk. (Toer, 2011:16) 

Kebutuhan tempat tinggal selain 

pemondokan juga terpenuhi dengan 

tawaran dari Nyai Ontosoroh. Tawaran 

Nyai Ontosoroh diterima Minke sehingga 

kebutuhan tempat tinggal tokoh Minke 

terpenuhi. Berikut kutipannya: 

Lima hari sudah aku tinggal di rumah 

mewah di Wonokromo. (Toer, 

2011:154) 

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, selain 

pemondokan tempat tinggal Minke, Minke 

juga tinggal di rumah mewah di 

Wonokromo atau Boerderij Buitenzorg. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kebutuhan Minke akan tempat tinggal telah 

terpenuhi. 

 

c. Kebutuhan Seks 

Kebutuhan fisiologis lain yaitu kebutuhan 

akan seks. Sebagai laki-laki normal, 

kebutuhan akan pemenuhan hawa nafsu 

juga dirasakan Minke. 

Dan terjatuhlah aku dalam kelunakan 

pelukannya. Jantungku mendadak 

berdebaran ibarat laut diterjang 

angin barat. Semua darah tersembut 

ke atas pada kepala, merenggutkan 

kesadaran dan tugasku sebagai 

dokter. Dengan sendirinya aku 

membalas pelukannya. Dan aku 

dengar ia terengah-engah. Juga 

nafasku sendiri, atau barangkali 

hanya aku sendiri yang demikian, 

sekalipun tak kusadari. Dunia, alam, 

terasa hilang dalam ketiadaan. Yang 

ada hanya dia dan aku yang 

diperkosa oleh kekuatan yang 

mengubah kami jadi sepasang 

binatang purba. (Toer, 2011:357) 

Cuplikan adegan di atas menampilkan 

aspek kebutuhan fisiologis yang berkaitan 

langsung dengan aspek biologis setiap 

individu. Berdasarkan kutipan dan 

penjelasan jenis-jenis kebutuhan yang 

harus terpenuhi di atas, dapat disimpulkan 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

fisiologis tokoh Minke dalam Roman Bumi 

Manusia terpenuhi dengan baik. 

 

2. Kebutuhan akan Rasa Aman 

Kebetuhan rasa aman merupakan suatu 

kebutuhan ketika individu dapat 

merasakan keamanan, ketentraman, 

kepastian dan kesesuaian dengan 

lingkungannya. Keberadaan Minke di 

Boerderij Buitenzorg atau rumah Nyai 

Ontosoroh menjadi identitas terpenuhinya 

kebutuhan akan rasa aman tersebut. 

Kehadirannya tersebut mendapat 

perlindungan dan jaminan keamanan dari 

Nyai Ontosoroh dan Annelies. 

“Pribumi juga baik,” ulang Annelies 

bersungguh. 

“Ibuku juga Pribumi –Pribumi 

Jawa.Kau tamuku, Minke,” suaranya 

mengandung nada memerintah. 

Baru aku menghembuskan nafas lega. 

“Terimakasih.”(Toer, 2011:30) 

Menurut Maslow, seseorang yang merasa 

tidak aman akan mencari perlindungan 

sebanyak mungkin sesuai dengan 

kemampuannya. Perlindungan dan 



pembelaan Annelies mengenai statusnya, 

memberikan rasa aman terhadap 

pengusirannya dari rumah Nyai 

Ontosoroh. Kekhawatiran dan kecemasan 

Minke juga hilang dengan penerimaan 

Nyai Ontosoroh: 

Terpenuhinya kebutuhan tersebut juga 

ditampilkan dalam kutipan berikut: 

Aku sudah merasa tenang dan aman 

di Wonokromo. Robert tak pernah 

kelihatan. Mama dan Annelies tak 

mengindahkannya. (Toer, 2011:349) 

Kutipan di atas menunjukkan terpenuhinya 

kebutuhan akan rasa aman dimana 

kebutuhan tampak dari Minke merasakan 

keamanan, ketentraman, kepastian, dan 

kesesuaian dengan lingkungannya. 

Maslow mengungkapkan kebutuhan akan 

rasa aman meliputi kebutuhan jaminan, 

stabilitas, perlindungan, ketertiban, bebas 

dari ketakutan dan kecemasan. Dari 

penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

kebutuhan akan keamanan dan 

perlindungan tokoh Minke terpenuhi 

dengan adanya perlindungan dari Nyai 

Ontosoroh dan anaknya Annelies. 

 

3. Kebutuhan akan Rasa Cinta dan 

Dimiliki 

Kebutuhan akan rasa dicintai dan rasa 

memiliki (need for love and 

belongingness) adalah suatu kebutuhan 

yang mendorong manusia untuk 

melakukan hubungan afektif atau 

hubungan emosional dengan orang lain. 

Hubungan ini dapat berupa hubungan 

antara dua jenis kelamin yang berbeda 

atau sejenis dan dapat pula berhubungan 

dengan kelompok masyarakat tertentu. 

Setelah mendapatkan rasa aman Minke 

tergerak untuk memenuhi kebutuhan akan 

rasa cinta dan dimiliki. Kebutuhan akan 

cinta dan dimiliki tokoh Minke terpenuhi 

karena Annelies pun memiliki perasaan 

yang sama. Berikut penggalan 

terpenuhinya kebutuhan akan cinta dan 

dimiliki tokoh Minke:  

Aku pelukkan tanganku pada 

pinggangnya dan kudengar nafasnya 

terengah-engah.Ya Allah, Kau 

berikan dara tercantik di dunia ini 

padaku. Aku pun berdebar-debar. 

(Toer, 2011:94) 

Sesuai dengan pendapat Maslow, 

kebutuhan rasa cinta dan dimiliki dapat 

diekspresikan dengan berbagai cara seperti 

persahabatan, percintaan, atau pergaulan. 

Kutipan di atas merupakan ekspresi 

perasaan Minke pada Annelies. Kebutuhan 

akan cinta dan dimiliki menurut Maslow, 

juga ditandai dengan adanya ikatan 

emosional di lingkungan keluarga atau pun 

lingkungan masyarakat. Kebutuhan akan 

cinta dan dimiliki juga diperoleh dari kasih 

sayang Bunda Minke. Berikut kutipannya: 

“Jadi kau pulang juga akhirnya, Gus. 

Syukur kau selamat begini,” 

diangkatnya daguku, dipandanginya 

wajahku, seperti aku seorang bocah 

empat tahun. Dan suaranya yang 

lunak menyayang, membikin aku jadi 

terharu. Mataku sebak berkaca-kaca. 

Inilah bundaku yang dulu juga, 

Bundaku sendiri. (Toer, 2011:188) 

Kutipan di atas menampilkan kebutuhan 

akan cinta dan dimiliki tokoh Minke yang 

diperoleh dari Bundanya. Kebutuhan akan 

cinta dan dimiliki menurut Maslow, 

melalui kebutuhan ini seseorang mencari 

pengakuan, dan curahan kasih sayang dari 

orangtua, saudara, guru, teman, atau orang 

dewasa lainnya. Kebutuhan akan cinta dan 

dimiliki tokoh Minke terpenuhi dengan 

adanya rasa cinta dari Annelies dan 

Bundanya. 

 

4. Kebutuhan Penghargaan 

Kebutuhan rasa harga diri (need for self-

esteem) adalah adanya rasa penghargaan, 

prestise dan harga diri. Menurut Maslow, 

kebutuhan ini terbagi menjadi dua, 

pertama, penghormatan atau penghargaan 

dari diri sendiri yang mencakup: keinginan 

untuk memperoleh kempetensi, adanya 

rasa percaya diri, memiliki kebabasan, 

kemandirian, dan kepribadian yang kuat. 

Kedua, adanya penghargaan dari orang 

lain yang mencakup: kebutuhan untuk 

mencapai prestise dalam kehidupan 



sehingga memperoleh penghargaan dari 

pihak lain. 

Penghargaan diperoleh tokoh Minke 

setelah berhasil menyelesaikan tugasnya 

sebagai penterjemah. Keberhasilan 

tersebut mendapat pujian dari Assisten 

Resident B. Berikut kutipannya: 

Waktu Tuan Assisten Resident 

menyalami aku, ia memerlukan 

memuji bahasa Belandaku: 

“Sangat baik,” kemudian dalam 

Melayu “Tuan Bupati, berbahagia 

Tuan berputrakan pemuda ini. Bukan 

hanya Belandanya, terutama 

sikapnya.” Dan kemudian dalam 

Belanda, “Kau siswa H.B.S., kan? 

Bisa besok sore jam lima datang ke 

rumah kami?” (Toer, 2011:201) 

Kutipan di atas menunjukkan penghargaan 

dari Tuan Assisten Resident. Karena 

penghargaan dari tuan Resident, 

kebutuhan penghargaan tokoh Minke juga 

terpenuhi dari lingkungan. Hal ini 

ditampilkan dalam kutipan berikut: 

Rupanya berita undangan memang 

sudah menjalari seluruh kota. Orang 

memerlukan melihat diri menempuh 

jarak pendek antara gedung 

kebupatian dengan gedung assisten-

keresidenan. Wajah-wajah tak 

kukenal, dalam pakaian Jawa yang 

necis tanpa alas kaki, membungkuk 

memberi hormat. Yang bertopi di atas 

blangkonnya memerlukan 

mengangkatnya. (Toer, 2011:204-

205) 

Kutipan di atas menunjukkan penghargaan 

dari orang lain yang diperoleh tokoh 

Minke karena keberhasilannya menjadi 

penterjemah. Menurut Maslow, 

penghargaan dari orang lain hendaknya 

diperoleh berdasarkan penghargaan diri 

sendiri. Orang seharusnya memperoleh 

harga diri dari kemampuannya sendiri, 

sehingga membuatnya tidak bergantung 

pada orang. 

 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Kebutuhan akan aktualisasi diri (need for 

self-actualization) adalah kebutuhan 

manusia tertinggi. Kebutuhan ini akan 

tercapai apabila kebutuh-kebutuhan di 

bawahnya terpenuhi dan terpuaskan. 

Menurut Maslow, seseorang akan mampu 

mencapai kebutuhan ini apabila ia mampu 

melewati masa-masa sulit yang berasal 

dari diri sendiri maupun dari luar.  

Untuk memperjelas aktualisasi diri tokoh 

Minke digunakan ciri-ciri aktualisasi diri 

berdasarkan teori yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. 

1) Mengamati Realitas Secara 

Efisien 
Setelah terpenuhinya kebutuhan akan rasa 

aman dan kebutuhan akan cinta dan 

dimiliki, aktualisasi tokoh Minke dalam 

mengamati realitas direalisasikan dengan 

keberaniannya untuk kembali ke Boerderij 

Buitenzorg. Aktualisasi tersebut dapat 

dilihat dari kutipan berikut ini: 

Dengan demikian aku mulai menjadi 

batih baru keluarga ini. Dengan 

catatan tentu: aku harus tetap 

waspada, terutama terhadap Darsam. 

Aku takkan terlalu dekat 

padanya.Sebaliknya harus sopan 

padanya. Robert barang tentu akan 

membenci aku sebagai Pribumi tanpa 

harga. Tuan Herman Mellema tentu 

akan menyembur aku pada setiap 

kesempatan yang didapatnya. 

Pendeknya aku harus waspada –

kewaspadaan sebagai bea 

kebahagiaan hidup di dekat gadis 

cantik tanpa bandingan: Annelies 

Mellema. Dan apa bisa diperoleh 

dalam hidup ini tanpa bea? Semua 

harus dibayar, atau ditebus, juga 

sependek-pendeknya kebahagiaan. 

(Toer, 2011:100-101) 

Kutipan di atas menunjukkan pengamatan 

tokoh Minke terhadap realitas objek-objek 

dan orang-orang disekitarnya secara 

objektif. Minke melihat secara jernih, apa 

adanya tentang keadaan dan situasinya di 

rumah Nyai Ontosoroh. 

2) Penerimaan umum atas kodrat 

orang lain dan diri sendiri 

Aktualisasi diri Minke terhadap 

penerimaanatas kodrat orang lain dan diri 



sendiri juga ditunjukkan Minke dengan 

kekagumannya pada Sarah dan Miriam de 

la Croix saat membelas surat mereka. 

Berikut kutipannya: 

Kutelengkupkan muka pada meja. 

Surat Miriam keresapkan mencoba 

untuk takkan melupakan seumur 

hidup. Persahabatan ternyata indah. 

Dan peningku merosot, kemudian 

lenyap sama sekali, entah ke mana. 

Miriam, kau bukan sekedar 

mengirimkan surat. Lebih dari itu: 

ajimat pelenyap tegang. Kalau saja 

kau tahu: mendadak kini aku merasa 

berani, dan dunia jadi lebih terang 

dan gemilang. Jadilah gung! 

Terdengar bergaung-gaung. (Toer, 

2011:290) 

Kutipan di atas membuktikan ciri 

aktualisasi diri penerimaan kodrat umum 

dan diri sendiri. Maslow mengungkapkan, 

Mereka mampu menerima diri sendiri apa 

adanya, sehingga mereka tidak harus 

mengubah ataupun memalsukan diri 

mereka. Penjelasan tersebut ditunjukkan 

Minke yang mengakui kemampuan 

Miriam, tetapi juga menjadikan surat 

Miriam sebagai motivasi untuk 

mengembangkan potensinya. 

3) Spontanitas, kesederhanaan dan 

kewajaran. 

Aktualisasi diri berupa spontanitas, 

kesederhanaan dan kewajaran ditunjukkan 

dari sikap tokoh Minke ketika berbicara 

dengan ibunya. Berikut cuplikan 

adegannya: 

“Sahaya masih ingat, Bunda. Kitab-

kitab Jawa masih sahaya bacai. Tapi 

itulah nyanyian keliru dari orang 

Jawa yang keliru.Yang berani 

mengalah terinjak-injak, Bunda.” 

(Toer, 2011:193) 

Kutipan di atas menunjukkan keterbukaan 

tokoh Minke untuk mengungkap 

perasaannya. Ciri-ciri spontanitas, 

keserhanaan dan kewajaran dijelaskan 

Maslow bahwa orang yang 

mengaktualisasi diri tidak harus 

menyembunyikan emosi-emosi mereka, 

tetapi dapat langsung memperlihatkan 

emosi tersebut dengan jujur. 

4) Kebutuhan akan privasi dan 

independensi 

Kebutuhanakan privasi dan independensi 

juga ditunjukkan Minke terhadap 

perlakuan ayahnya. Berikut 

pemberontakan Minke tersebut: 

“Hinalah sahaya ini terkena cambuk 

kuda di depan umum,” jawabku 

nekad, tak tahan pada aniaya 

semacam ini. “Tapi kehormatan juga 

bila perintah itu datang dari seorang 

ayah,” terusku lebih nekad lagi. Dan 

aku akan bersikap seperti Mama 

terhadap Robert, Herman Mellema, 

Sastrotomo dan istrinya. (Toer, 

2011:184) 

Kutipan di atas menunjukkan 

kemerdekaan psikologis tokoh Minke, 

yaitu dia mampu mengambil keputusan 

untuk meninggalkan keluarganya.Minke 

tidak segan menentang ayahnya sendiri 

karena praktik kebudayaan yang dilakukan 

tidak sejalan dengan pandangannya.  

5) Apresiasi yang senantiasa segar 

Apresiasi yang segar merupakan 

aktualisasi diri yang menghargai 

pengalaman-pengalaman tertentu dengan 

suatu perasaan segar, terpesona dan 

kagum, meskipun pengalaman itu sudah 

sering terulang. Apresiasi yang segar 

terlihat dari pandangan tokoh Minke yang 

tidak henti-hentinya mengagumi sosok 

Nyai Ontosoroh: 

Dan di dekatku kini ada wanita lebih 

tua. Dia tidak menulis, tapi ahli  

mencekam orang dalam 

genggamannya. Dia mengurus 

perusahaan besar secara Eropa! Dia 

menghadapi sulungnya sendiri, 

menguasai tuannya, Herman 

Mellema, bangunkan bungsunya 

untuk jadi calon administrator, 

Annelies Mellema –dara cantik 

idaman semua pria. 

Aku akan pelajari keluarga aneh dan 

seram ini. Dan bakal kutulis. (Toer, 

2011:106) 



Kutipan di atas menunjukkan apresiasi 

tokoh Minke terhadap Nyai Ontosoroh 

yang mampu mengaktualisasi diri dengan 

kemampuannya sendiri dan mampu 

mandiri dengan segala keterbatasannya. 

6) Minat sosial 

Minat sosial tokoh Minke sebagai ciri 

aktualisasi dapat dilihat dari kutipan 

berikut ini: 

“Lagi pula ternyata Nyai bukan 

wanita sembarangan.Dia terpelajar, 

Jean. Aku kira wanita Pribumi 

terpelajar pertama-tama yang pernah 

kutemui dalam hidupku. 

Mengagumkan Jean. Lain kali akan 

kubawa kau ke sana, berkenalan. Kita 

akan bawa May. Dia akan senang di 

sana. Sungguh.” (Toer, 2011:273) 

Kutipan di atas merupakan bentuk 

kepedulian tokoh Minke terhadap orang 

lain. Menurut Maslow, orang yang 

mengaktualisasi diri cenderung menjalin 

hubungan pribadi secara erat, lebih karib 

dari dari persahabatan kebanyakan orang. 

7) Kreativitas 
Abraham H. Maslow mengungkapkan 

kreativitas merupakan ciri universal pada 

semua orang yang mengaktualisasikan 

diri. Kreativitas di sini tidak selalu dalam 

pengertian menghasilkan suatu karya seni, 

tetapi lebih banyak dikaitkan dengan 

fleksibilitas, spontanitas, keberanian, 

berani membuat kesalahan, keterbukaan 

dan kerendahan hati. Ciri-ciri kreativitas di 

atas ditunjukkan oleh Minke ketika 

membela haknya sebagai Pribumi. 

 “Baik, Mama, yang tertinggal 

sekarang hanya pena,” dan 

menulislah aku, berseru-seru, 

berpidato, mengeluh, meraung, 

mengumpat, mengerang, menghasut. 

(Toer, 2011:509) 

Kutipan di atas merupakan bentuk 

kreativitas yang ditunjukkan tokoh Minke. 

Kreativitas menurut Maslow merupakan 

suatu sikap, suatu ungkapan kesehatan 

psikologis dan lebih merupakan cara 

bagaimana seseorang mengamati dan 

bereaksi terhadap dunia dan bukan 

mengenai hasil suatu karya sastra. 

 

 

Kaitan antara Analisis Psikologi Tokoh 

Minke Roman Bumi Manusia karya 

Pramoedya Ananta Toer dengan 

Pembelajaran Sastra di SMA 

 

Pembelajaran Sastra Indonesia merupakan 

suatu usaha untuk mendekatkan siswa 

dengan berbagai jenis karya sastra yang 

tumbuh dan hidup di Indonesia, dengan 

segala unsur penyusunan karya sastra 

tersebut yang dapat dijadikan bahan 

belajar. Upaya untuk mendekatkan suatu 

karya sastra terhadap siswa di sekolah 

selalu disesuaikan dengan kondisi dari 

siswa terhadap tingkatan pendidikannya, 

misalnya saja untuk siswa SMA akan 

dituntut untuk mahir dalam menganalisis 

suatu karya sastra dengan tingkat analisis 

yang tinggi. Salah satu materi yang 

diupayakan untuk menguji daya analisis 

siswa yaitu menentukan unsur karya sastra 

dalam novel maupun cerpen.  

Unsur-unsur ekstrinsik sepatutnya harus 

lebih dipahami, mengingat nilai-nilai suatu 

karya sastra lebih digambarkan pada unsur 

ekstrinsiknya. Kajian yang bisa dijadikan 

bahan pembelajaran sastra salah satunya 

analisis psikologi tokoh Minke dalam 

Roman Bumi Manusia karya Pramoedya 

Ananta Toer. Untuk memenuhi tujuan 

pembelajaran sastra baik dari segi 

apresiasi siswa terhadap karya sastra dan 

informasi yang terkandung dalam sastra 

dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk 

memperluas wawasan dan memperhalus 

budi pekerti para siswa. Terutama yang 

berkaitan dengan pemahaman tentang 

konsep kebutuhan, berupa masalah-

masalah sosial dalam pemenuhan 

kebutuhan. Hal tersebut dapat dijadikan 

nilai tambah untuk memahami masalah 

sosial yang ada di sekitar lingkungan 

hidup para siswa sehingga siswa akan 

lebih peka terhadap masalah yang 

dihadapinya. 

Karya sastra merupakan salah satu bahan 

ajar yang diajarkan kepada para siswa di 

sekolah baik tingkat SMP maupun SMA. 



Hal tersebut mengingat bahwa adanya 

materi tentang pembelajaran sastra dalam 

kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Materi tersebut tertuang dalam 

Standar Kompetensi (SK) SK/KD dan 

Kompetensi Dasar (KD) dalam bentuk 

silabus pembelajaran. 

Untuk mencapai suatu kompetensi dasar 

harus dicantumkan langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran setiap pertemuan. 

Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan 

memuat unsur kegiatan 

pendahuluan/pembuka, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup/akhir. Hal tersebut akan 

menggambarkan tujuan pembelajaran yang 

sudah dirumuskan terlebih dahulu 

sehingga perlu dilakukan agar 

pembelajaran sastra itu lebih terarah dan 

pelaksanaannya dapat dilakukan secara 

sistematis. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Setelah dilakukan penelitian terhadap 

psikologi tokoh Minke Roman Bumi 

Manusia karya Pramoedya Ananta Toer 

dan kaitannya dengan pembelajaran sastra 

di SMA berdasarkan teori hirarki 

kebutuhan Abraham H. Maslow dapat 

disimpulkan menjadi 2 point penting 

sebagai berikut: 

1. Psikologi tokoh Minke Roman Bumi 

Manusia karya Pramoedya Ananta Toer 

terlihat dari pencapaian tokoh Minke 

dalam memenuhi kelima jenjang hirarki 

kebutuhan tersebut. Masalah-masalah 

yang dihadapi tokoh Minke seperti 

status sosialnya sebagai Pribumi yang 

dianggap rendah oleh bangsa-bangsa 

Eropa atau usaha-usaha yang 

dilakukannya untuk menjaga agar 

kebutuhan akan cinta dan dimilikinya 

tetap terpenuhi secara tidak langsung 

membentuk kepribadian tokoh Minke. 

Dari peristiwa-peristiwa yang terjadi 

dapat disimpulkan bahwa psikologi 

tokoh Minke dapat digambarkan 

sebagai pribadi yang lebih dewasa, 

mandiri, memandang sesuatu secara 

objektif, menerima kenyataan, 

berwawasan terbuka, menghargai diri 

sendiri dan orang lain, dan tidak mudah 

menyerah pada setiap masalah. 

2. Kaitan psikologi tokoh Minke Roman 

Bumi Manusia dengan pembelajaran 

sastra di SMA dapat dituangkan ke 

dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan Standar 

Kompetensi memahami Novel 

Indonesia/terjemahan. Dengan standar 

kompetensi menganalisis unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik Novel 

Indonesia/terjemahan. Guru dapat 

menerapkan teori hirarki kebutuhan 

Abraham H. Maslow untuk 

mengidentifikasi unsur ekstrinsik 

khususnya untuk menganalisis 

psikologi tokoh-tokoh dalam Novel 

Indonesia atau terjemahan. 

 

Saran 

Saran yang ingin disampaikan dari hasil 

penelitian psikologi tokoh Minke Roman 

Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta 

Toer, yakni: 

1. Bagi kalangan pembaca sastra, 

hendaknya meningkatkan apresiasi 

terhadap genre roman dalam karya 

sastra. Karena genre ini dirasakan mulai 

pudar dan tidak diperhatikan 

perkembangannya; 

2. Penelitian ini dapat dijadikan 

sumbangan peningkatan analisis 

psikologi tokoh yang dilakukan 

selanjutnya, khususnya menggunakan 

teori hirarki kebutuhan Abraham H.  

Maslow; 

3. Guru bahasa dan sastra Indonesia bisa 

menggunakan Roman Bumi Manusia 

sebagai media pembelajaran sastra 

untuk meningkatkan apresiasi peserta 

didik terhadap karya sastra; 

4. Untuk melengkapi kekurangan terhadap 

penelitian ini, diharapkan ada penelitian 

lanjutan terhadap Roman Bumi 

Manusia menggunakan teori yang sama 

maupun pendekatan-pendekatan 

lainnya. 
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