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        ABSTRACT       

The main problems  which are investigated in this research are: ( 1) The personality structure of the mean 
character Gadis Pantai in the novel “ Gadis Pantai” By Pramoedya Ananta Toer. (2) The personality 
conflict of Gadis Pantai. (3). The personality develovement of Gadis Pantai. (4). Its relation to literature 
teacing learning process in SMA. The clims of this research are to describe the stucture, the conflict, and 
the development of personality of Gadis Pantai character in Pramoedya Ananta Toer’s “Gadis Pantai” and 
to draw its relation to literature teaching learning process in SMA. This research is qualitative. The 
methods used to collect the data are library study, writing and research instrument. The data is analised 
using deskriptive  analiysis, then the data is presented in tekstual form. The  analysis result shows  that 
within the personality structure of Gadis Pantai there are Id which consist of instinct of desire , instinct of 
freedoom, and instinct of appraisal. Within the personality conflict there are catexis (ekstraordinary 
frustation) and neourotic nervous. Within the personality development Gadis Pantai eksperienced lot of 
problems when she joined into the noble family.  Automatically there are several conflict in her life to 
reduce the conflict, displacement and sublimation where used. The researcher tried to relate the 
psycoanalysis theory with the literature teaching learning process in SMA. The standard competence use in 
this research is understanding various stories, indonesian novel, and translated novel. The result shows that 
Sigmund Freud’s theory can be use to identify the psychology of the main character in the novel “Gadis 
Pantai” By Pramoedya Ananta Toer. 
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 ABSTRAK 

Permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1). Stuktur kepribadian tokoh utama Gadis 
Pantai dalam novel Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toer. (2). Dinamika kepribadian Gadis Pantai. 
(3). Perkembangan kepribadian kepribadian Gadis Pantai. (4) Kaitannya dengan pembelajaran sastra di 
SMA. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur, dinamika dan perkembangan kepribadian 
tokoh Gadis Pantai dalam novel Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toer dan melihat kaitannya dengan 
pembelajaran sastra di SMA. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan 
untuk pengumpulan data adalah studi kepustakaan, tehnik catat dan instrumen penelitian. Metode analisis 
data digunakan analisis deskriptif selanjutnya data disajikan dalam bentuk tekstual. Setelah dianalisis 
menunjukkan bahwa, struktur kepribadian dalam diri Gadis Pantai terdapat Id yang terdiri atas insting 
keinginan, insting kebebasan dan insting penghargaan. Dalam dinamika kepribadian terdapat adanya 
catexis ( Frustasi luar) serta kecemasan neurotis ( syaraf) dalam diri Gadis Pantai. Pada perkembangan 
kepribadian Gadis Pantai mengalami berbagai macam masalah ketika ia mulai memasuki kehidupan 
barunya di rumah kaum bangsawan, secara otomatis terdapat ketegangan-ketegangan dalam hidupnya. 
Cara yang dilakukan untuk mereduksikan ketegangannya yaitu melalui displacement (pengalihan) dan 
sublimasi. Selanjutnya teori psikoanalisis Sigmund Ferud dikaitkan dengan pembelajaran sastra di SMA. 
Adapun Standar Kompetensi yang digunakan adalah memahami berbagai hikayat, novel Indonesia dan 
novel terjemahan sehingga dalam pembelajaran sastra, teori Sigmund Freud dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi psikologi tokoh utama dalam novel Gadis Pantai karya Pramoedya Ananta Toer.  

Kata kunci: psikologi tokoh, novel Gadis Pantai, pembelajaran sastra. 

 



A. Pendahuluan 
Sastra adalah ungkapan jiwa seorang pengarang melalui bahasa, yang lahir dari 

proses imajinasi yang baik dengan menggunakan ilustrasi yang indah yang 
didalamnya berisikan pikiran, ide, dan harapan yang telah terangkum menjadi satu 
yang dikemas dengan menggunakan bahasa yang indah dan memiliki makna yang 
begitu mendalam bagi pengarang. 

Banyak persoalan kemanusiaan yang dapat diungkap melalui karya sastra. 
Persoalan tersebut mampu mengarahkan pada suatu pertanyaan atau persoalan siapa 
yang diceritakan, siapa yang melakukan sesuatu, dan siapa yang dikenai sesuatu. 
Makna sesuatu tersebut yang terkandung dalam plot disebut peristiwa. Banyaknya 
persoalan di atas yang berkaitan dengan kemanusiaan dapat dilihat dalam sebuah 
novel “Gadis Pantai” Karya Pramoedya Ananta Toer. 

Peneliti tertarik memilih Novel Gadis Pantai sebagi objek penelitian, karena 
adanya keinginan untuk memahami bagaimana karakter tokoh Gadis Pantai  sebagai 
bagian masalah yang diangkat oleh pengarang melalui karyanya. Kelebihan novel ini 
terletak pada jalinan ceritanya  yang mampu memberikan pelajaran-pelajaran sosial 
pada pembaca dimana dibalik kelebihan yang dimiliki kaum bangsawan yang begitu 
taat pada tuhannya dibalik itu pula terletak kekejaman yang tidak patut ditiru oleh 
kaum bangsawan pada umumnya. 
 Berdasarkan hal itu novel sangat perlu dijadikan sebagai salah satu karya sastra 
yang dapat diajarkan kepada peserta didik yang ada di sekolah khususnya pada 
jenjang SMA, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kurikulum.  
 Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah, penelitian Ety 
Fitriah (2005), Rijal Marja (2011), Qadriah (2005). Relevansi ketiga penelitian 
terdahulu tersebut adalah sama-sama mengkaji tentang psikologi tokoh utama dalam 
karya sastra dengan menggunakan teori Sigmund Freud, namun objeknya berbeda. 

B. Metodologi 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, studi 
kepustakaan, tehnik catat dan instrumen penenelitian, selanjutnya data yang 
terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan cara mendeskripsikan 
fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Tehnik analisis ini digunakan 
untuk menganalisis watak totkoh utama dalam Novel Gadis Pantai. Setelah itu, data 
disajukan dalam bentuk tekstual ( teks) yaitu berupa kalimat atau perumusan dengan 
menggunakan kata-kata biasa. 

C. Pembahasan 
Aspek Psikoanalisis Sigmund Freud 
 

A. Struktur kepribadian 
1. Id 

Id atau Es merupakan realita psikis yang sebenar-benarnya dan berisikan 
tentang hal yang dibawa sejak lahir termasuk insting-insting. Id adalah wadah dari 
jiwa seseorang yang berisi dorongan-dorongan primitif, dorongan-dorongan primitif  
tersebut menghendaki untuk segera dipenuhi. Apabila dorongan primitif itu tidak 
dipenuhi dengan segera maka akan menimbulkan suatu kekecewaan dan 
ketidakpuasan sehingga menyebabkan individu merasa sedih dan tidak enak. 

Dorongan-dorongan primitif yang ada dalam novel Gadis Pantai pada diri 
Gadis Pantai adalah ketika ia ingin sekali seperti orang-orang kebanyakan yang 



memiliki banyak sahabat, bebas bergaul dengan siapa saja dan hidup seperti orang-
orang pada umumnya. 

Berdasarkan analisis dalam novel Gadis Pantai, peneliti mengklasifikasikan id 
menjadi insting-insting, yang terdiri atas insting keinginan, insting penghargaan, dan 
insting kebebasan 

 
a. Insting Keinginan 

1) Keinginan untuk memiliki sahabat 

Keinginan yang sangat mendasar pada diri Gadis Pantai dapat dilihat pada 
kutipan dibawah ini: 

           “Gadis Pantai berhenti makan, ia bangkit tanpa menengok masuk kedalam 
kamar, langsung kekasur kesayangannya dan mengucurkan air mata. Ia rasai 
bagaimana dirinya seperti seekor ayam direnggut dari umpannya, harus hidup 
seorang diri, ditengah orang yang begitu banyak. Tak boleh punya sahabat, 
cuma boleh menunggu perintah, cuma boleh memerintahkan. Betapa sunyi, 
betapa dingin. Dan iklim sedingin ini tak pernah dirasainya dipantai, 
betapapun cuaca pagi telah membekukan seluruh minyak kelapa didalam botol. 
Ia puaskan tangisnya sampai tertidur.”(Toer,2003: 46) 

 
Sebagai manusia normal yang merupakan mahluk sosial, sudah barang tentu 

terdapat keinginan-keinginan untuk memiliki sahabat, keluarga dan orang-orang 
terdekat yang menemani kita disaat suasana hati gundah, ketika sedih dan senang.  

Dalam hati kecilnya Gadis Pantai ingin sekali hidup seperti orang-orang 
kebanyakan tapi dia sadar dia tak bisa melakukan hal itu tanpa seizin Bendoro yang 
tak lain adalah suaminya, ia tak bisa melakukan apa-apa sebelum mendapatkan 
perintah dari Bendoro, yang merupakan orang pembesar di kalangan bangsawan 
tersebut. 

 
2) Keinginan untuk pulang ke kampung halamannya 

Pada kutipan dibawah ini terdapat keinginan-keinginan Gadis Pantai untuk 
kembali ke kampung halamannya ketika ia baru saja menjadi istri Bendoro. 

Meskipun Gadis Pantai sudah menjadi istri Bendoro, keinginan untuk tetap 
tinggal bersama kedua orang tuanya adalah keinginan yang tak pernah bisa hilang 
dari dirinya. 

              “oh, mak…bapak,” panggilnya berbisik-bisik. 
              “Mas Nganten, Mas Nganten.” 
              “Bawa aku pada emak. Aku mau pulang, pulang ke kampung.” 
              “Mas nganten jangan menangis.” Gadis Pantai tenggelam dalam tangisnya. 
              “Wanita utama mesti belajar bijaksana. Berakit-rakit ke hulu…” 
              “Emak! Aku mau sama emak.”(Toer, 2003:38) 

 
Pada kutipan cerita di atas terlihat bagaimana Gadis Pantai begitu ingin 

mengikuti kedua orang tuanya ke kampung, ingin selalu berada dekat dengan 
emaknya karena ia belum siap hidup jauh dari kedua orang tuanya.  Ia selalu 
menangis ketika ia mengingat kedua orang tuanya di kampung, tak dapat ia bendung 
kesedihannya yang baru saja meninggalkan kedua orang tua dan kampung 



halamannya. Pasalnya ia baru tahu kalau ia baru saja dinikahkan dengan seorang 
yang tak pernah dilihatnya seumur hidupnya. 

   
 

3) Keinginan untuk lama-lama tinggal dengan suaminya 

Sebagai wanita yang telah memiliki suami, sudah barang tentu terdapat 
keinginan untuk selalu berada lama-lama dengan suaminya, tapi keinginan Gadis 
Pantai dalam novel ini terkadang tak dapat dipenuhi, karena Bendoro terlalu sering 
keluar rumah dan tidak bisa selalu menemaninya. 

         “…Betapa ia rindukan suaminya yang baru saja pergi, baru saja, belum lagi 
sepuluh menit. Betapa ia sesali nasibnya tak pernah lama tinggal bersama 
bendoro, suaminya terkecuali beberapa malam dalam seminggu”(Toer, 2003: 76) 

 
Penggalan cerita di atas memperlihatkan betapa tokoh Gadis Pantai selalu 

merindukan suaminya meskipun baru saja ditinggal oleh Bendoro. Ia begitu 
membutuhkan perhatian dari suaminya, tapi memang nasibnya selalu seperti itu, 
terlalu sering ditinggal oleh Bendoro, dan hanya bertemu beberapa malam dalam 
seminggu. Ia merasa tidak seperti gadis-gadis lain yang selalu ditemani suaminya 
setiap ada masalah atau dalam keadaan suasana hati yang tak menentu seperti yang 
sedang dialaminya. 

 
4) Keinginan untuk makan 

Selain keinginan di atas, Gadis Pantai yang merupakan mahluk hidup 
membutuhkan makan untuk terus melanjutkan hidupnya. Rasa lapar yang ada, 
tidak dapat ditolak oleh tubuhnya. 

`   “Pagi itu Gadis Pantai kembali kekamar dengan perut yang lapar. Ingin ia 
makan  roti coklat itu barang sesayat lagi. Tapi bendoro begitu sedikit 
makannya. Ah, roti itu mungkin yang terlampau terlampau terlalu enak…Roti 
dengan aur serbuk coklat, ia meyakinkan dirinya. Bukan diri yang lapar cuma 
perut ini yang tak tau diri.”(Toer, 2003: 43) 
 

Ketika Gadis Pantai hidup menjadi seorang istri percobaan seorang 
pembesar, ia merasa makanpun selalu ada aturan, meskipun ia masih lapar,  ia 
tidak berani makan seperti pada saat ia tinggal di rumah sendiri, ia begitu 
menghargai Bendoro, dia berusaha untuk mengikuti tata cara yang dilakukan oleh 
Bendoro. Tidak perduli dia masih lapar atau tidak, dia hanya berusaha untuk 
melakukan perubahan dalam hidupnya yang tak bisa bebas seperti dia hidup 
dikampung nelayan dulu. Dia mencoba untuk menjadi sosok Gadis yang lebih 
beradap dengan mengikuti kehidupan barunya di rumah Bendoro. 

 
b. Insting Kebebasan merupakan naluri atau keinginan Gadis Pantai untuk 
hidup normal seperti masyarakat kebanyakan dan melakukan sesuatu tanpa harus 
ada tekanan dari Bendoro suaminya 

“Seperti diperintah oleh tenaga gaib Gadis Pantaipun berdiri dan  
mengikuti segala gerak-gerik Bendoro dari permadani belakang. Pikirannya 
melayang ke laut, pada kawan-kawan sepermainannya, pada bocah-bocah 
pantai berkulit dekil, telanjang bergolek-golek dipasir hangat dipagi hari. 
Dahulu ia pun menjadi bagian dari anak-anak telanjang bulat itu. Dan ia tak 



juga dapat mengerti, benarkah ia jauh lebih bersih karena basuhan air 
wangi? Ia merasa masih seperti bocah yang dulu, menepi-nepi pantai sampai 
kemuara,pulang ke rumah kaki terbungkus lumpur amis.”(Toer, 2003: 36) 
  “…Dahulu ia selalu katakan apa yang dipikirkan, tangiskan, apa yang 
ditanggungkan, teriakan ria kesukaan didalam hati remaja. Kini harus 
diam,tak ada kuping sudi suaranya. Sekarang ia hanya boleh berbisik, dan 
dalam khalwat ini bergerakpun harus ikuti acuan yang telah tersedia.” 

Kemarin-kemarin dulu. ia masih dapat tebarkan pandang lepas 
kemanapun ia suka, kini hanya boleh memandangi lantai, karena ia tak tahu 
mana dan apa yang sebenarnya boleh dipandangnya.”(Toer, 2003:37) 

 
Dari penggalan cerita nampak bahwa tokoh Gadis Pantai dihadapkan pada 

kenyataan untuk meninggalkan kebiasaannya ketika hidup di kampung nelayan, 
dan mengangapnya sebagai masa lalu, sebagai manusia, mau tidak mau harus 
berhadapan dengan sebuah perubahan dimana Gadis Pantai dihadapkan pada 
kehidupan yang begitu kontras, dahulu dia bebas melakukan apa saja yang ia suka 
di kampung halamannya yaitu kampung nelayan, bebas berteman dengan teman-
teman sebayanya, bebas berbicara sesuka hatinya, tetapi kini ketika menjadi 
seorang istri pembesar dia hanya bisa terdiam mengikuti apa yang diperintahkan 
Bendoro, tidak bebas dalam melakukan segala apa yang ia kehendaki. Gadis Pantai 
diarahkan oleh kenyataan agar dia bersedia menerima perubahan ketika ia hidup 
dirumah Bendoro sebagai istri percobaan Bendoro tersebut. 

 
c. Insting penghargaan, insting ini merupakan naluri atau keinginan untuk dihargai. 

Pada dasarnya, setiap manusia lahir di dunia ini membutuhkan penghargaan 
terhadap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan. Penghargaan ini sekaligus 
sebagai penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan adanya 
penghargaan, manusia merasa keberadaan dirinya diakui. Kita bisa melihat pada 
kutipan berikut ini: 

“Gadis Pantai menarik nafas panjang. Sekarang ia tunggu kedatangan 
Bendoro, dan seperti halnya dengan wanita-wanita kampung nelayan, ia akan 
bilang : inilah anakmu, sembilan bulan lamanya aku besarkan di bawah ulu 
hatiku. Terimalah dia, ini anakmu sendiri, aku cuma sekedar mengandungnya 
(Toer, 2003:252) 

 
Tokoh Gadis Pantai sungguh ingin sekali melihat kedatangan Bendoro untuk 

sekedar melihat buah hatinya yang baru saja lahir, menggendong putrinya ketika ia 
menangis, dan ingin sekali mempersembahkan buah hatinya kepada suaminya, 
sebagai seorang wanita Gadis Pantai juga ingin sekali mendapat pujian atau 
dihargai oleh suaminya karena telah mengandung selama sembilan bulan, dengan 
penuh pengorbanan, ia menjaga buah hatinya selama di dalam kandungan, 
setidaknya ia ingin sekali memperoleh kata-kata indah dari suaminya karena telah 
melahirkan seorang putri yang begitu sempurna. 

 
2. Ego 

Dalam diri Gadis Pantai terdapat adanya dua kekuatan yang saling 
bertentangan, berikut kutipannya. 

“…Dalam hatinya demi mengabdi pada Bendoro, sengaja ia tindas kenangan 
dan kangennya kepada kedua orang tuanya, pada saudara-saudaranya. 



Pengabdian ini tak boleh cacat, tak boleh merosot dalam penglihatan dan 
perasaan Bendoro.( Toer, 2003:107-108) 

 
Pada kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa adanya pertentangan dalam diri 

Gadis Pantai untuk memenuhi kesenangan dalam dirinya. Pertentangan dimana ia 
akan selalu mengikuti keinginan untuk menemui keluarganya atau dia harus tetap 
mengabdi kepada Bendoro suaminya 

Gadis Pantai menyadari bahwa dirinya sekarang adalah seorang istri yang 
harus mengabdi kepada Bendoro. Dia tidak bisa mengikuti keinginannya untuk 
terus menerus menemui keluarganya. Karena terhalang oleh kenyataan bahwa, 
tugas yang harus ia jalani adalah mengabdi kepada suami. Pengabdiannya kepada 
Bendoro yang telah memasuki tahun kedua tidak boleh gagal hanya karena 
keegoisannya sendiri. 

 
3. Super ego 

Super ego merupakan hasil interaksi seseorang terhadap aturan-aturan yang 
ada dalam masyarakat. Aturan-aturan ini diberikan sejak kecil sebagai kontrol dalam 
berhubungan dengan orang lain. Adapun aturan yang berhubungan dengan tokoh 
Gadis Pantai yaitu norma kebiasaan, manusia sebagai mahluk sosial dan sering 
berintereraksi dengan sesama sudah barang tentu memiliki aturan-aturan dalam 
menjalani kehidupannya agar bisa terarah menuju ke hal yang lebih baik lagi. 

 
“…Meninggalkan kampung nelayan di tepi pantai berarti memasuki ketakutan 
dan hari depan tidak menentu. Memasuki kota dan gedung tempat tinggal 
sekarang adalah memasuki dunia tanpa ketentuan. Dahulu ia tahu harga sesuatu 
jasa, tak peduli kepada siapa. Disisni jasa tak punya nilai, dia merupakan bagian 
pengabdian seorang sahaya kepada Bendoro. Dahulu ia dapat bicara bebas 
kepada siapapun, bisa menyinggung martabat bendoro atau siapa saja. Kini tak 
dapat bicara dengan siapa ia suka”(Toer,2003:81-82) 
“Begitulah lama-lama ia mengerti, disini ia menjadi seorang ratu yang 
memerintah segala. Hanya ada seorang saja yang berhak memerintahnya, 
Bendoro, tuannya, suaminya. Otaknya yang masih bocah itu tidak mengerti 
mengapa  cuma perintah dan memerinta. Ia kehilangan sesuatu yang besar, 
keriaan yang ditimbulkan oleh kerjasama dengan semua orang. Disini tidak ada 
kerjasama disini hanya ada pengabdian dan perintah.”(Toer,2003:82) 

 
Dalam masyarakat kaum bangsawan, yang kini menjadi tempat baru bagi 

Gadis Pantai tentu saja banyak sekali aturan-aturan yang ada didalamnya, dari 
aturan tentang kehidupan bermasyarakat, aturan tentang kepada siapa saja ia bisa 
bergaul, aturan tentang kehidupan menjadi seorang istri pembesar, dan aturan 
kepada siapa ia harus mengabdikan dirinya, dan aturan-aturan yang lain. Kini ia 
memandang bahwa kehidupan para nelayan sungguh berbeda dengan kaum 
bangsawan, kehidupan para nelayan bebas bergaul dengan siapapun yang ia suka, 
bebas bicara kepada siapun tanpa ada larangan, tapi menurutnya kehidupan di kota 
sungguh begitu membuat dirinya tertekan dengan kehidupan priyai, dia hanya bisa 
menunggu perintah dan hanya bisa mengabdi kepada Bendoro. 

 
 

 



B. Dinamika Kepribadian 

Berikut dinamika kepribadian yang terdapat dalam diri Gadis Pantai: 

1) Cathexis merupakan frustasi luar. Dalam frustasi luar ini objek yang 
menjadi tujuan tidak dapat dicapai sebab-sebab diluar kekuasaan orang yang 
bersangkutan. 

Lebih jelasnya lagi dalam dinamika kepribadian tokoh Gadis Pantai 
ditemukan adanya eksternal frustration (frustasi luar). Frustasi luar ini merupakan 
objek yang menjadi tujuan, tetapi tidak dapat dicapai karena pengaruh-pengaruh 
diluar kekuasaan yang bersangkutan contoh kegagalan tokoh Gadis pantai dalam 
mencapai tujuannya dilihat pada kutipan berikut: 

 
“Seribu ampun Bendoro. Sahaya dengar tuanku telah ceraikan sahaya.” 

Gadis Pantai terlupa pada ketakutannya demi bayinya. 
“Apa kau tak suka?” 
“Sahaya Cuma seorang budak yang harus jalani perintah Bendoro.” 
“Apalagi?” 
“Sahaya belum lagi mempersembahkan anak ini kepada Bendoro. Inilah 

putri tuanku bendoro. Putri tuanku sendiri, bukan anak orang lain.” 
“Tidurkan dia ditempatnya.” 
“Sahaya adalah emakknya, sahaya yang hina ini, tuanku. Bagaimana 

sahaya harus urus dia dikampung nelayan sana? Ia anak seorang bangsawan , 
tak mungkin diasuh secara kampung.” 

“ Aku tak suruh kau mengasuh anakku.” 
Haruskah sahaya pergi tanpa anak sahaya sendiri,tuanku?” 
“kau tak pernah sebanyak itu bicara.” 
“kau tinggalkan rumah ini ! bawa seluruh perhiasan dan pakaian. Semua 

yang telah kuberikan padamu….”( Toer,2003:257) 
 

Pada kutipan tersebut nampaklah bahwa Gadis Pantai dilanda rasa cemas 
karena ia tidak bisa mewujudkan impiannya untuk bisa membesarkan putrinya 
bersama suaminya. Padahal dalam hati kecilnya ia ingin sekali membesarkan putri 
yang telah dikandungnya selama sembilan bulan dengan penuh perjuangan itu di 
rumah Bendoro. Tapi Gadis Pantai menyadari bahwa dia adalah sahaya yang tidak 
mungkin menjadi istri sang pembesar seutuhnya. Dia sadar bahwa sudah menjadi 
aturan yang berlaku bagi kaum bangsawan seperti Bendoro untuk mengusir sahaya 
ketika sudah mendapatkan seorang anak. Gadis Pantai menyadari bahwa dirinya 
bukanlah seseorang yang memiliki kekuasaan atas segala-galanya, kekuasaan 
terbesar hanya dipegang oleh Bendoro, tapi dia tetap berharap supaya kelak 
anaknya menjadi kaum priayi seperti bapaknya, dan tidak seperti dirinya yang 
hanya seorang budak sahaya. 

 
2) Kecemasan Neorotis (saraf) 

Kecemasan ini adalah suatu rasa ketakutan tentang apa yang mungkin terjadi. 
Gejala kecemasan ini dapat dilihat pada kutipan berikut yang menandakan bahwa 
Gadis Pantai takut jika ada yang akan menggantikannya sebagai wanita utama. 

“Sampai di pintu kamarnya tiba-tiba Gadis Pantai tak dapat menahan 
hatinya yang selama ini diaduk ketakutan dan kekuatiran. Bertanya : 



“Adakah wanita utama lain yang akan menggantikan aku?”(Toer, 2003:81) 
 

Tampaknya dalam kutipan diatas terlihat bahwa Gadis Pantai begitu takut jika 
ada perempuan utama lagi dirumahnya selain dirinya, ia akan merasa cemburu bila 
ada wanita utama lain selain dirinya. 

Kecemasan dan ketakutan yang dialami Gadis Pantai disebabkan karena akhir-
akhir ini Bendoro jarang di rumah dan jarang menemuinya, sehingga ia ingin sekali 
tahu kemana sebenarnya Bendoro pergi  selama ini. 

 
C. Perkembangan Kepribadian 

Gadis Pantai, seorang anak yang baru berumur 14 tahun yang memiliki paras 
cantik, tubuhnya kecil mungil, dan merupakan bunga kampung nelayan, ia dinikahi 
oleh seorang Bendoro yang berasal dari kaum bangsawan ketika ia baru beranjak 
dewasa.  

  “Empat belas tahun umurnya, waktu itu. Kulit langsat. Tubuh kecil 
mungil. Mata agak sipit. Hidung ala kadarnya. Dan jadilah ia bunga kampung 
nalayan sepenggal pantai keresidenan Jepara Rembang.  
  Maka pada suatu hari perutusan seorang itu datang ke rumah orang 
tua gadis. Dan beberapa harisetelah itu sang gadis harus tinggalkan 
dapurnya, suasana kampungnya, kampungnya sendiri dengan bau amis 
abadinya. Ia harus lupakan jala yang setiap pecan diperbaikinya, dan layar 
tua yang tergantung di dapur, juga bau laut tanah airnya.  

   Ia dibawa ke kota. Tubuhnya dibalut kain dan kebaya yang tak pernah 
diimpikannya bakal punya. Selembar kalung emas tipis sekarang menghias 
lehernya dan berbentuk medallion jantung dari emas, membuat kalung emas 
itu tertarik dari bawah.  
  Kemarin malam ia telah dinikahkan. Dinikahkan dengan sebilah keris. 
Detik itu ia tahu, kini ia bukan anak bapaknya lagi. Ia bukan anak emaknya 
lagi. Kini ia istri sebilah keris, wakil seorang yang tak pernah dilihatnya 
seumur hidup ( Toer, 2003:11-12)  

   
Sebagai Gadis Yang masih belia yang baru saja telah di nikahkan dengan 

seorang pejabat besar (kaum bangsawan) secara otomatis ia megalami berbagai 
problem dan masalah dalam menghadapi kehidupan barunya. Masalah yang 
muncul ketika menjadi Bendoro putri adalah perbedaan hidup antara kehidupan 
dirinya dengan kaum bangsawan.kerena perbedaan tersebut terkadang membuat 
kecemasan-kecemasan terkadang sering ia rasakan seperti yang telah dijelaskan 
dalam dinamika kepribadian. 

Cara yang dilakukan Gadis Pantai dalam mereduksikan ketegangan dan 
kecemasan adalah Displacement (pengalihan) dan sublimasi (pemindahan objek). 

 
D. Kaitan teori Psikoanalisis Sigmund Freud dengan Pembelajaran Sastra di 

SMA. 
Pada tahap ini teori psikoanalisis Sigmund Freud dimasukkan kedalam 

pembelajaran tentang menganalisis unsur intrinsik karya sastra seperti tokoh dan 
penokohan. Dalam pembelajaran sastra di SMA siswa bisa melakukan tingkat 
apresiasi terhadap karya sastra khususnya analisis kepribadian tokoh dalam sebuah 



novel. Agar siswa mampu mengetahui bagaimana struktur,dinamika dan 
perkembangan kepribadian setiap tokoh dalam karya sastra, selain itu juga dapat 
dijadikan bahan pembelajaran oleh siswa dalam mempelajari karakter manusia riil, 
tidak hanya dalam sebuah karya sastra. 

D.  Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Novel Gadis 
Pantai karya Pramoedya Ananta Toer, penulis mengambil beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 

a. Struktur kepribadian Gadis Pantai berupa Id terdapat insting-insting yang terdiri 
atas: insting keinginan, yaitu keinginan Gadis Pantai untuk pulang ke kampung 
halamannya serta keinginan untuk selalu tinggal lama-lama dengan suaminya, 
insting penghargaan yaitu keinginan untuk dihargai ketika ia melahirkan seorang 
bayi. Insting kebebasan yaitu keinginan Gadis Pantai untuk bebas menjadi manusia 
normal pada umumnya. Sedangkan di dalam ego terdapat adanya dua kekuatan 
yang saling bertentangan dalam diri Gadis Pantai, pertentangan tersebut tentunya di 
sebabkan oleh kenyataan bahwa ia tidak bisa memenuhi segala keinginannya 
karena terhalang oleh realitas yang ada. Dalam superego, segala keinginan yang 
ada dalam diri Gadis Pantai terhalang oleh aturan yang ada. 

b. Dalam  dinamika kepribadian dalam diri Gadis Pantai terdapat adanya cathexis 
(frustasi luar) dan kecemasan neurotis (syaraf), yaitu kecemasan Gadis Pantai 
karena takut akan adanya wanita utama selain dirinya. 

c. Dalam perkembangan kepribadian Gadis Pantai merupakan Gadis yang baru 
berumur 14 tahun yang dipaksa menikah dengan Bendoro yang berasal dari kaum 
priyayi yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Secara otomatis dalam kehidupan 
barunya ia dilanda tekanan batin yang begitu mendalam. Beberapa usaha yang 
Gadis Pantai mereduksikan tegangannya yaitu melalui pengalihan (Displacement) 
dan pemindahan objek  (sublimasi). 

d. Berdasarkan teori Freud yang terkait dengan struktur, dinamika dan perkembangan 
kepribadian yang ada dalam diri Gadis Pantai, peneliti menyimpulkan bahwa Gadis 
Pantai memiliki karakter/ watak yang sangat penurut dan patuh terhadap aturan. 

e. Kaitan teori psikoanalisis Sigmund freud dengan pembelajaran sastra di SMA 
Kaitan teori psikoanalisis Sigmund Freud dengan pembelajaran Sastra di SMA 

dapat dikaitkan sesuai dengan prosedur pembelajaran, yaitu perencanaan 
pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Pada tahapan 
perencanaan pembelajaran, guru menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan  
pembelajaran yang akan dilaksanakan seperti: menentukan SK, KD, indikator, 
tujuan pembelajan, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, serta 
instrument penilaian. Semua perencanaan ini akan tertuang di dalam Rencana 
Pelaksanaan Pemblajaran (RPP). Selanjutnya, pada tahapan pelaksanaan dilakukan 
kegiatan yang sudah sesuai dengan langkah-langkah kegiatan serta alokasi waktu 
yang sudah ditentukan. Pada tahapan evaluasi digunakan lembar observasi untuk 
memberikan penilaian proses terhadap siswa saat mengikuti pembelajaran. 
Sedangkan instrumen yang digunakan untuk meberikan penilaian hasil belajar 
siswa yaitu dengan menggunakan LKS individu dan LKS kelompok. 

 
 



2. Saran  
a. Bagi Guru 

Guru dapat memilih karya sastra yang sesuai dengan tujuan pendidikan 
sebagai bahan ajar di sekolah agar apa yang diajarkan dapat dengan mudah dipahami 
oleh siswa. Pemilihan bahan ajar yang tepat dapat berpengaruh pada diri siswa, 
untuk itu karya sastra yang dipilih oleh guru hendaknya karya sastra yang memiliki 
pesan yang bisa dijadikan contoh oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi Siswa 
Siswa diharapkan lebih meningkatkan pemahaman tentang karya  sastra, dan 

menjadikan karya sastra untuk meningkatkan daya imajinasi, meningkatkan daya 
pikir dan meningkatkan kepribadian. 

c. Bagi penikmat sastra 
Penulis menyarankan bagi penikmat untuk lebih meningkatkan apresiasi 

terhadap karya sastra karena didalamnya terdapat pesan moral yang berharga bagi 
kehidupan kita. 
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