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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengantar 

Karya sastra merupakan hasil kreatif yang unsur-unsurnya saling 

berkaitan. Untuk menganalisis unsur-unsur dalam sebuah karya sastra tetap harus 

dihubungkan dengan karya tersebut secara utuh. Analisis sebuah karya sastra 

tidak bisa meninggalkan konteks yang dimiliki, sebuah analisis tetaplah harus 

memperhatikan keseluruhan konteks yang ia miliki. 

Tokoh-tokoh penganut strukturalisme meyakini unsur-unsur pembangun 

yang tersusun secara rapi akan menghasilkan sebuah karya sastra. Menurut 

Abrams (dalam Nurgiantoro 1995:36), struktur karya sastra dapat diartikan 

sebagai susunan, seluruh bahan dan bagian yang menjadi komponennya 

membentuk sebuah keutuhan yang indah. 

Dalam mengkaji sebuah prosa, struktur merupakan hal yang paling penting 

karena memiliki kompleksitas seperti yang dijelaskan Knok C. Hill (dalam 

Pradopo 2009: 120), sebuah karya sastra pada dasarnya adalah sebuah struktur 

yang kompleks. Menurut Dresden (dalam A. Teeuw 1991: 61), analisis struktur 

karya sastra yang ingin diteliti dari segi mana pun juga merupakan tugas prioritas 

bagi setiap peneliti sastra, yang merupakan pekerjaan pendahuluan, karena sebuah 

karya sastra merupakan “dunia dalam kata”. Maksud dari hal tersebut adalah 

unsur intrinsik secara utuh dan berhubungan satu sama lain hanya dapat digali dari 

dalam karya itu sendiri. 
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2.2 Unsur Pembangun Novel 

Karya sastra tersusun dari dua unsur pembangun, yakni unsur intrinsik dan 

ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang berasal dari dalam karya yang 

membentuk sebuah struktur seperti tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, dan 

lain sebagainya. Sedangkan unsur ekstrinsik merupakan unsur yang menyusun 

sebuah karya sastra dari luar meliputi aspek sosiologi, psikologi, dan lain-lain 

(Budianta, 2002: 3). Unsur intrinsik dan ekstrinsik dapat disebut juga sebagai 

struktur dalam dan struktur luar. Kedua struktur ini merupakan unsur yang saling 

berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain.  

2.2.1 Tema 

Pengertian tema seringkali bias dengan pengertian topik padahal dua kata 

tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Kata topik berasal dari bahasa 

Yunani, topoi, yang berarti tempat. Topik dalam suatu tulisan atau karangan 

berarti pokok pembicaraan, sedangkan tema merupakan tulisan atau karya sastra 

(Semi, 1988: 42). 

Tema dapat dipahami sebagai sebuah gagasan sentral yang membentuk 

karya sastra. Sebagai hal paling mendasar yang dimiliki sebuah karya sastra, 

seringkali tema menjadi unsur paling dominan yang dapat menyatukan unsur-

unsur lain sehingga membentuk satuan cerita yang menarik.   

2.2.2 Tokoh dan Penokohan 

Karya sastra merupakan sarana untuk membangun sebuah narasi tentang 

manusia dari segala aspek kehidupan. Oleh karenanya penokohan merupan hal 

yang sangat penting, karena tidak akan mungkin ada suatu karya sastra tanpa 

adanya tokoh yang diceritakan dan tanpa adanya tokoh yang bergerak yang 
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akhirnya membentuk alur cerita (Sudjiman, 1988:51). Penokohan meliputi fisik 

dan mental yang digambarkan oleh penulis.  

Tokoh memiliki perwatakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

penulis.  Perwatakan atau karakterisasi dapat dideskripsikan melalui perilaku dan 

cara berbicara. Menurut Sudjiman (1988: 36), cara mengungkapkan sebuah 

karakter dapat dilakukan melalui pernyataan langsung, peristiwa, percakapan, 

monolog batin, tanggapan atas pernyataan atau perbuatan dari tokoh-tokoh lain, 

dan melalui kiasan atau sindiran. Penulis dapat mendeskripsikan sebuah karakter 

dengan baik apabila ia menempatkan dirinya sebagai orang yang serba tahu dalam 

cerita. Penggambaran karakter tokoh dapat dilihat pula melalui bagaimana ia 

berinteraksi dengan tokoh lain dalam cerita. 

Karakterisasi merupakan cara penulis untuk memberikan citra pada tokoh-

tokohnya. Sebuah roman atau biografi biasanya menyajikan karakterisasi secara 

penuh. Terlepas dari persoalan apakah sebuah karakter dibuat berdasarkan fakta 

atau imajinasi pengarang, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah 

kesatuan kesan dan persona tokoh secara utuh.  

2.2.3 Alur (Plot) 

Alur atau plot adalah struktur kejadian yang terangkai dan saling 

berhubungan. Alur merupakan sebuah jalur temoat berjalannya peristiwa-

peristiwa dalam sebuah karya sastra. Alur merupakan kerangka dasar yang amat 

penting. Alur mengatur bagaimana tindakan-tindakan harus bertalian satu sama 

lain, bagaimana satu peristiwa mempunyai hubungan dengan peristiwa lain, 

bagaimana tokoh digambarkan dan berperan dalam peristiwa itu yang semuanya 

terikat dalam suatu kesatuan waktu (Semi, 1988: 44).  
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Luxemburg (1989: 149) menanamkan alur sebagai konstruksi yang dibuat 

pembaca mengenai deretan peristiwa secara logik dan kronologik saling berkaitan 

dan yang diakibatkan atau dialami oleh para tokoh Dalam setiap karya sastra, alur 

dapat dilihat dari dua arah. Pertama dari segi urutan peristiwa yang didasari oleh 

waktu. Dalam hal ini ada alur episodik dan alur yang saling melengkapi. Kedua 

dari segi pebedaan derajat peristiwa dalam cerita itu.  

Jika sebuah peristiwa dalam suatu karya dibagi menjadi tiga bagian 

permulaan, pertengahan dan akhir, maka masing-masing bagian mempunyai 

perbedaan dalam derajat peristiwa diukur dari banyak sedikitnya kejadian, panas 

dinginnya situasi, dan keras lembutnya tindakan. 

2.2.4 Latar (setting) 

Latar atau setting cerita adalah lingkungan tempat peristiwa terjadi. 

Termasuk di dalam latar ini adalah, tempat atau ruang yang dapat diamati, seperti 

di kampus, di angkutan umum, di kedai, di dalam rumah, di Surabaya, dan 

sebagainya. Termasuk di dalam unsur latar ini adalah waktu, hari, tahun, musim, 

atau periode sejarah, misalnya di zaman perang, di saat karnaval, dan sebagainya. 

Orang atau kerumunan orang yang berada di sekitar tokoh juga dapat dimasukkan 

ke dalam unsur latar, namun tokoh sendiri tentu tidak termasuk. 

Kenney (dalam Sudjiman, 1988: 44) menegaskan bahwa latar meliputi 

penggambaran lokasi geografis, termasuk tipografi, pemandangan sampai kepada 

perincian perlengkapan sebuah ruangan. Sebuah latar dapat mempengaruhi 

penokohan dan tidak jarang membentuk tema. Pada banyak novel, latar 

membentuk suasana emosional tokoh cerita, misalnya cuaca yang ada di 

lingkungan tokoh memberi pengaruh terhadap perasaan tokoh (Semi, 1988: 46).  



12 
 

2.3 Unsur Ekstrinsik Karya Sastra 

Unsur Ekstrinsik menurut Nurgiyantoro (2009: 23) adalah unsur yang 

berada di luar karya fiksi dan mempengaruhi lahirnya karya namun tidak menjadi 

bagian di dalam karya fiksi itu sendiri. Sebelumnya Wellek dan Warren (1956 

dalam Nurgiyantoro, 2009: 23) juga berpendapat bahwa unsur ektrinsik 

merupakan keadaan subjektivitas pengarang tentang sikap, keyakinan, dan 

pandangan hidup yang melatarbelakangi lahirnya suatu karya fiksi, dapat 

dikatakan unsur biografi pengarang menentukan ciri karya yang akan dihasilkan.  

Tjahjono (1988: 450) juga mengutarakan bahwa unsur ekstrinsik karya 

sastra adalah hal-hal yang berada di luar struktur karya sastra, namun amat 

mempengaruhi karya sastra tersebut. Unsur ekstrinsik karya sastra bergantung 

pada penulis ingin dibawa kemana cerita tersebut. Kehidupan, latar belakang, dan 

jalan hidup penulis sangat mungkin mempengaruhi unsur ekstrinsik sebuah karya 

sastra. 

 

2.4 Psikologi dan Sastra 

Hubungan antara karya sastra dan psikologi dikemukakan oleh 

Endraswara (2003: 96) yang mengemukakan bahwa karya sastra dipandang 

sebagai gejala psikologis yang menampilkan aspek-aspek kejiwaan melalui tokoh. 

Sastra sebagai gejala psikis mengandung fenomena yang tampak pada perilaku 

tokoh. Sedangkan psikologi merupakan ilmu jiwa. Oleh karenanya, Darmanto dan 

Roekhan (dalam Aminudin, 1990: 93) menegaskan karya sastra dapat dianalisis 

menggunakan pendekatan psikologi karena keduanya memiliki hubungan yang 

bersifat tidak langsung fungsional. 



13 
 

Hubungan tidak langsung yang dimaksud adalah baik sastra maupun 

psikologi sama-sama memiliki tempat berangkat yang sama, yakni kejiawaaan 

manusia. Sedangkan hubungan fungsional antara sastra dan psikologi adalah 

keduanya sama-sama berguna sebagai sarana untuk mempelajari keadaan 

kejiwaan orang lain. Perbedaannya adalah dalam karya sastra yang dianalisis 

adalah gejala kejiwaan manusia rekaan sebagai tokoh dalam karya sastra, 

sementara psikologi berfokus pada gejala kejiwaan yang dialami oleh manusia-

manusia riil (Endraswara, 2003: 97). 

Ada tiga aliran dalam psikologi, yakni (1) psikoanalisis (2) behaviorisme 

dan (3) humanistik. Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan psikologi 

yang pertama, yakni psikoanalisis. Psikoanalisis sebagai salah satu aliran 

psikologi tentu saja secara langsung mempunyai hubungan dalam proses 

pengkajian sebuah karya sastra. Aliran psikoanalisis merupakan aliran yang 

mencari penyebab munculnya perilaku manusia pada alam tidak sadar. 

Psikoanalisis bertugas untuk menggali  pikiran terdalam tokoh utama, yakni alam 

bawah sadar. Psikoanalisis, mendasarkan pemikirannya pada proses bawah sadar 

yang membetuk perilaku dan segala penyimpangan perilaku sebagai akibat proses 

tak sadar. 

 

2.5 Mimpi 

 Mimpi sering dianggap sebagai hasil dari pengalaman mendalam yang 

dapat membuat seseorang bertanya tentang hakikat dan maknanya. Selain sebagai 

sebuah produk psikis, mimpi telah banyak mendapat banyak perhatian dalam 

kehidupan masyarakat dari berbagai suku bangsa. Kamus mimpi yang paling kuno 
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atau yang ditemukan masih dalam keadaan utuh ialah kamus mimpi karya 

Artemidporus dari Daldis, judulnya Oneirocritica yang berarti penafsiran mimpi 

(Karmaka: 2013, 35). Berbeda dengan kamus modern yang berorientasi pada 

psikologis, kamus Artemidporus menganggap mimpi sebagai sarana untuk 

meramalkan masa depan. Perlu diketahui juga, karya-karya Artemidporus 

mendapat banyak pengaruh dari tradisi penafsiran mimpi dalam Islam yang 

sampai saat ini masih terpelihara di beberapa tempat. 

 Peradaban Islam memberi perhatian besar terhadap mimpi yang 

mempengaruhi kehidupan spiritual Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri 

menerima perintah spiritual baik dalam keadaan terjaga maupun tertidur. Malaikat 

Jibril dipercaya membawa mimpi benar, sedangkan roh jahat membawa mimpi 

salah. Karmaka (2013: 31) juga menjelaskan keabsyahan dari mimpi ditentukan 

oleh waktu penyampaiannya, yakni mimpi benar terjadi pada waktu fajar. Begitu 

pentingnya mimpi, pada masa akhir zaman pertengahan Islam, penafsiran mimpi 

merupakan disiplin ilmu teologis yang diakui. 

 Mimpi juga dapat dilihat dari kacamata antropologi. Jung (dalam 

Karmaka, 2013: 51) meyakini mitologi turut mengambil peran dalam proes 

psikologis seseorang. Mitologi dalam mimpi sering bermotif dasar bentuk dewa-

dewi, pahlawan atau binatang seperti naga. Mimpi semacam itu cenderung 

muncul pada masa peralihan penting dalam hidup seseorang, misalnya pada masa 

puber, menopause, atau pada saat kesusahan. Intinya, si pemimpi sedang 

melakukan pencarian, yaitu kedamaian di antara pergumulan hidup. 

 Begitu pula dalam masyarakat Jawa, mimpi dianggap sebagai penanda 

atau pembawa pesan. Mimpi merupakan refleksi dunia batin yang dapat 
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ditafsirkan. Hal ini dibuktikan dengan primbon dan buku-buku tafsir 1001 mimpi 

yang banyak dimiliki oleh masyarakat Jawa. Seringkali mimpi digunakan sebagai 

sarana untuk menerka apa yang akan terjadi di masa depan. Endrasawara (2004: 

79) mengklasifikan mimpi masyarakat Jawa berdasarkan bentuk, makna dan 

aspek waktu. Ada empat bentuk mimpi dalam tradisi spiritual Jawa, yakni (1) 

mimpi pepiridan (2) mimpi teturutan (3) mimpi wolak-walikan, dan (4) mimpi 

sesemonan. Sementara itu, dari sisi makna mimpi masih terbagi ke dalam empat 

kategori yakni, (1) mimpi wasita (2) mimpi cakrabawa (3) mimpi daradasih, dam 

(4) mimpi darsana. Aspek waktu juga dapat mempengaruhi mimpi seseorang, hal 

tersebut terbagi ke dalam tiga kategori yakni, (1) titiyoni (2) gandayoni, dan (3) 

puspatajem. Contoh mimpi yang paling populer di masyarakat Jawa, jika 

bermimpi digigit ular maka seseorang dipercaya akan dicintai oleh kekasih atau 

segera mendapatkan jodoh. Ada pula mimpi ditindih sesuatu yang berat dan juga 

mencekik, masyarakat Jawa percaya hal itu adalah gangguan bangsa gaib.  

 Mimpi menurut  Freud (2015: 16) menjelaskan bahwa mimpi merupakan 

perwujudan sebuah keinginan. Dalam sebuah jurnal The Function of Dreaming di 

Phi Kappa Phi Forum, Stickgold (2013) menjelaskan, “For Freud's, dreams were 

a safety valve for the release of unconscious excitation that would otherwise 

awaken the individual”. Bagi Freud (dalam Osborne, 2000: 43) penafisran mimpi-

mimpi merupakan jalan menuju pengetahuan tentang alam tak sadar dan 

merupakan dasar landasan paling aman bagi psikoanalisis. Oleh karenanya, dalam 

penelitian ini akan difokuskan pada penggunaan teori interpretasi mimpi yang 

dirumuskan oleh Freud.  
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2.6 Rangsangan sebagai Sumber Mimpi  

Pembahasan mengenai penyebab yang menarik tentang mimpi menempati 

banyak ruang dalam literatur mimpi. Dijelaskan oleh Freud (2015: 33) Sumber-

sumber mimpi jatuh ke dalam kategori-kategori berikut, yang juga telah 

digunakan dalam klasifikasi mimpi. 

2.6.1 Rangsangan Sensorik Eksternal (Objektif) 

 Saat tidur manusia menutup portal sensorik yang paling penting, yakni 

mata dan berusaha untuk melindungi indra lain dari semua rangsangan atau dari 

perubahan rangsangan yang sudah bekerja. Manusia tidak pernah bisa benar-benar 

menghapus rangsangan dari organ sensorik. Sehingga setiap saat dapat 

dibangunkan oleh rangsangan yang lebih kuat yang membuktikan bahwa pikiran 

tetap selalu berkomunikasi dengan dunia luar bahkan saat tidur.  

 Freud (2015: 33) mengutip beberapa mimpi yang dikumpulkan oleh Jessen 

yang dapat dilacak sebagai rangsangan sensorik objektif, antara lain: 

1) Setiap suara tak jelas yang dirasakan dapat menimbulkan gambaran dalam 

mimpi; suara guruh dapat membawa pemimpi ke tengah-tengah medan 

pertempuran, kokok ayam dapat berubah menjadi jeritan manusia yang 

mengerikan, dan pintu yang berderit mungkin memunculkan mimpi 

pencuri yang membobol rumah. 

2) Ketika selimut tersingkap pemimpi merasa sedang berjalan telanjang atau 

jatuh ke dalam air. 

3) Jika berbaring secara diagonal dengan kaki menjulur di luar tepi tempat 

tidur, pemimpi merasa sedang berdiri di ambang jurang yang menakutkan 

atau jatuh dari ketinggian. 
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4) Ketika kepala dengan tidak sengaja berada di bawah bantal, pemimpi 

merasa sebuah batu besar yang menjorok akan menimpa dirinya. 

Hal-hal tersebut di atas lazim dialami oleh pemimpi, ada pula yang saat 

bermimpi berada di pinggir jurang dalam atau tepi sungai, pemimpi akan merasa 

jika ia melompat, maka ia akan terjatuh dari ranjang. Pikiran tanpa disadari sudah 

merekam aktivitas dan membuat ukuran-ukuran sebelum seseorang tertidur. Saat 

ada orang mengetuk pintu, pemimpi akan merasa ada yang memanggil di dalam 

mimpi. Saat kilat menyambar-nyambar pemimpi merasa melihat cahaya dari 

kejauhan. 

Hal ini menjadi pertanyaan, mengapa rangsangan yang mempengaruhi 

indera selama tidur sama sekali tidak muncul dengan bentuk aslinya dalam mimpi, 

tetapi diganti dengan representasi lain yang beberapa hal masih terkait. Strumpel 

dan Wundt (dalam Freud, 2015: 32) sepakat bahwa reaksi pikiran terhadap 

rangsangan mengganggu tidur adalah rumit dan dikacaukan oleh pembentukan 

ilusi. Hal ini bermula pada kesan indrawi yang dikenali dan terinterpretasi dengan 

benar kemudian masuk ke dalam kelompok ingatan dari mana kesan berasal 

sesuai pengalaman-pengalaman masa lalu.  

Jika kesan tersebut kuat, jelas, dan ditambah dengan tersedianya waktu 

untuk memindahkannya ke dalam proses-proses mental tersebut, maka kekacuan 

ilusi dalam tafsir bisa dihindari. Namun jika kondisi-kondisi itu tidak terpenuhi 

akan bisa menyalahartikan objek pembangkit kesan dan hal tersebut dapat 

memunculkan sebuah ilusi.  
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2.6.2 Rangsangan Sensorik Internal (Subjektif) 

Rangsangan sensorik eksternal dianggap tidak cukup untuk menjelaskan 

semua gambar dalam mimpi, sehingga rangsangan sensorik internal juga harus 

dipertimbangkan. Rangsangan sensorik subjektif sebagai sumber mimpi memiliki 

keuntungan yang jelas, sehingga tidak seperti rangsangan objektif, mereka 

terlepas dari peristiwa eksternal. 

Bukti utama kekuatan pemicu mimpi dari rangsangan subjektif disebabkan 

oleh halusinasi. Johan Muller (dalam Freud, 2015: 43) menjelaskan halusinasi 

sebagai manivestasi visual yang fantastik. Halusinasi itu adalah gambar-gambar 

yang sangat jelas, berubah-ubah, terjadi terus menerus selama periode tidur. Hal 

ini terdapat dalam contoh kasus berikut, ketika menderita kelaparan karena diet 

yang ketat, seseorang berhalusinasi melihat sebuah piring dan mengambil 

beberapa makanan dari piring. Dalam mimpinya, ia menemukan dirinya di meja 

yang berlimpah dengan makanan, dan mendengar bunyi sendok garpu orang yang 

makan. 

Bila ada kejadian yang cukup mengesankan dalam kejadian sehari-hari 

akan terekam dan dapat muncul sebagai mimpi. Sebagian adalah ingatan 

kehidupan lampau, sebagian adalah kejadian yang dialami belum lama. Aktivitas 

emosi yang kuat dapat muncul ke dalam mimpi, penggambarannya bisa 

berlawanan ataupun sejalan dengan emosi kuat yang sedang mempengaruhi 

pemimpi. Misalnya seseorang berharap memiliki mobil, yang muncul di mimpi 

adalah gerobak atau delman. Saat pemimpi menyembunyikan suatu kebenaran dan 

takut diketahui, hal tersebut juga dapat muncul dalam mimpi. 
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2.6.3 Rangsangan Fisik Internal (Organik) 

Mimpi dapat terkait dengan hampir semua organ internal manusia. 

Strumpell (dalam Freud, 2015: 46) menyatakan bahwa, “selama tidur, jiwa 

menjadi jauh lebih sadar dibanding dalam keadaan bangun, dan dipaksa untuk 

menerima dan dipengaruhi oleh beberapa kesan rangsangan yang berasal dari 

beberapa bagian tubuh, dan perubahan kondisi tubuh dari tidak sadar menjadi 

sadar.” 

Aristoteles pun telah mengakui pentingnya mimpi, setidaknya untuk 

memprediksi penyakit orang yang bermimpi. Gangguan serius pada organ internal 

jelas dapat membangkitkan mimpi pada banyak orang. Tissie (dalam Freud,  

2001: 47) memberikan contoh mimpi-mimpi khas yang disebabkan organ internal 

yang tidak normal, antara lain: 

1) Orang dengan penyakit jantung: mimpinya sangat singkat dan diakhiri 

dengan bangun dalam keadaan ketakutan, kematian dalam keadaan 

mengerikan selalu ditemukan dalam isi mimpi mereka. 

2) Orang dengan penyakit paru-paru: mimpi sesak napas, hancur, terbang. 

3) Orang dengan penyakit gangguan pencernaan: mimpi berisi ide-ide 

tentang makanan yang lezat dan menjijikkan. 

Bagaimanapun, kesesuaian tertentu muncul dalam penafsiran dari berbagai 

bentuk mimpi yang telah dinyatakan sebagai mimpi “khas”, karena mimpi itu 

berulang kembali pada begitu banyak orang dengan isi yang hampir sama. Di 

antaranya adalah mimpi yang terkenal, yakni jatuh dari ketinggian, gigi yang 

tanggal, terbang, dan perasaan malu karena telanjang atau berpakaian minim. 
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Orang sakit cenderung bermimpi yang aneh-aneh, karena pikiran ingin 

menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam tubuh, berhubung 

kesadaran orang sakit cenderung lemah maka pikiran menggunakan media visual 

untuk memperjelasnya. Pikiran ingin menggambarkan betapa kacaunya sistem di 

dalam tubuh, maka muncullah bentuk-bentuk yang kacau dan tidak beraturan. 

Dominan unsur angin menimbulkan aneka mimpi-mimpi gelisah yg tidak 

nyambung. Dominan unsur padat menimbulkan aneka mimpi tertekan, ketakutan, 

lorong-lorong dsb. Dominan unsur air menimbulkan aneka mimpi percintaan atau 

komunikasi dengan orang serta tempat. Dominan unsur api menimbulkan mimpi 

melayang, heroik, perkelahian, perdebatan, dsb.  

Selain kesehatan jasmani dan keseimbangan elemen tubuh, perubahan 

aktivitas organ  pun berpengaruh terhadap mimpi seseorang. Misalnya, bila 

sebelum tidur seseorang banyak minum dan lupa buang air kecil, maka tengah 

malam atau subuh kandung kemih akan penuh. Saat sedang tidur pulas seseorang 

berada dalam kesadaran lemah, maka pikiran memperjelas keinginan buang air 

kecil tersebut dengan membuat gambar seolah pemimpi berada di bawah pohon 

pisang sedang menurunkan resleting. Contoh lain adalah pada saat tidur dan kaki 

bergerak secara mendadak, maka seseorang akan bermimpi seperti tersandung 

atau jatuh. 

2.7 Isi Manifes dan Laten Mimpi 

Dalam menginterpretasikan mimpi, Freud (dalam Semiun, 2006: 131) 

berpendapat isi laten dari mimpi lebih penting dari isi manifes. Isi laten dari 

mimpi mengacu pada bahan mimpi yang tak disadari, sedangkan isi manifes 

adalah arti permukaan atau gambaran sadar yang diberikan oleh orang yang 



21 
 

bermimpi. Asumsi dasar Freud tentang analisis mimpi adalah hampir semua 

mimpi merupakan pemenuhan hasrat. Beberapa hasrat adalah jelas dan 

diungkapkan dengan isi manifes. Misalnya, bila seseorang yang lapar tidur, ia 

akan bermimpi memakan makanan yang lezat dalam jumlah banyak. Akan tetapi, 

kebanyakan pemenuhan hasrat diungkapkan dalam isi laten dan hanya interpretasi 

mimpi yang dapat membongkar hasrat tersebut. 

Freud berpendapat bahwa kedok adalah penglihatan-peglihatan, pikiran-

pikiran, bunyi-bunyi, bau-bau yang diingat dan yang menyusun cerita mimpi. Di 

balik kedok dan di bawah elemen-elemen yang dapat diingat itu terdapat impuls-

impuls yang tidak dapat diterima dan sama seperti “penjahat-penjahat yang 

berkedok”. Metafor kedok yang digunakan Freud adalah suatu analogi yang tepat 

untuk membedakan secara teknis antara isi manifes dan isi laten mimpi. 

Diceritakan oleh Millner (dalam Minderop, 2016: 19) Freud pernah 

membahas salah satu mimpinya, Ia bermimpi dalam suatu perjalanan dengan 

kereta api, di atas lutut ia memegang sebuah topi yang bentuknya tinggi dan 

terbuat dari kaca.Setelah ia menganalisis mimpi tersebut, ia menemukan bahwa 

topi itu adalah pikirannya yang teringat pada suatu ungkapan, “dengan 

meletakkan topi di bawah, kita akan berhasil mencapai apa saja di dunia ini”. Jadi, 

mimpi tersebut lambang kemapanan dan artinya adalah keinginan Freud untuk 

berhasil. Mimpi ini merupakaran gambaran ambisi Freud untuk mencapai sesuatu 

dalam hidup. 

Isi manifes adalah kedok, sedangkan dorongan-dorongan yang disamarkan 

seperti penjahat-penjahat berkedok sangat tepat kalau diistilahkan sebagai isi 

laten. Isi manifes pada umumnya mudah diingat oleh orang-orang yang bermimpi, 
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sedangkan isi laten dapat dicapai hanya dengan interpretasi mengenai isi manifes 

yang dapat dianalisis dengan analisi terhadap penyensoran  yang ada dalam 

mimpi. Freud (2013: 59) menyebutnya sebagai kerja mimpi (dreamwork) yang 

terdiri dari: 

1) Kondensasi 

Kondensasi dijelaskan oleh Freud (dalam Karmaka, 2013: 39) merupakan 

proses penyamaran suatu pikiran, hasrat, dorongan, atau emosi ke dalam satu citra 

mimpi atau kisah mimpi yang singkat. Bisa juga terjadi dua atau lebih 

pengalaman yang berbeda dijadikan satu citra. Dengan menggabungkan dua atau 

lebih hal-hal yang berbeda ke dalam situasi mimpi, maka makna asli mimpi itu 

dapat disamarkan.  

2) Pemindahan 

Dalam pemindahan, hasrat terhadap suatu objek dialihkan ke objek lain. 

Mimpi memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan hasrat yag ditekan 

karena hasrat tersebut tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan normal atau tidak 

sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat. Freud (dalam Karmaka, 2013: 

57) memberikan sebuah contoh kasus, seorang pegawai dimarahi bosnya dan 

dendam karena sampai merasa ingin mmbunuh. Dalam mimpi hal tersebut diubah, 

disamarkan atau disensor. Jadi, pegawai itu mungkin tidak akan bermimpi bahwa 

ia membunuh bosnya, tapi ia bermimpi bahwa mobil bosnya ditabrak kereta api. 

3) Simbolisasi 

Dalam proses ini, dorongan atau hasrat yang ditekan akan diwujudkan 

dalam bentuk simbol. Misalnya, ketika seseorang mempunyai hasrat untuk 

berhubungan seks, ia akan bermimpi memasukkan anak kunci ke lubang kunci. 
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4) Proyeksi

Menurut Freud (dalam Karmaka, 2013: 61) mimpi memberikan jalan bagi

pengungkapan nafsu yang biasanya ditekan, sekaligus mimpi melakukan

sensor terhadap hasrat yang sebenarnya. Dengan pandangan ini, tujuan

dari mimpi adalah member kesempatan seseorang untuk memuaskan diri

dengan fantasi. Dalam proyeksi, hasrat tersebut diproyeksikan kepada

orang lain. Contohnya, seseorang tidak bermimpi melakukan hubungan

seks dengan pasangannya, tapi mungkin saja bermimpi tentang salah satu

anggota keluarga yang melakukan hal itu. Dalam hal ini, anggota keluarga

adalah proyeksi atau yang mewakili.

5) Revisi Sekunder

Freud (dalam Osborne, 2000: 52) menjelaskan apabila seseorang bangun

dari tidur, ia berusaha mengingat mimpinya dan mulai berpikir tentang apa

maknanya. Penafsiran-penafsiran gegabah ini hanya akan membawa

seseorang lebih jauh dari isi mimpi yang tersembunyi.


