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BAB II 
 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Proses Kreatif Sastra 

Proses kreatif sastra (novel) merupakan suatu kegiatan seseorang yang 

menuntut seorang penulis harus benar-benar cerdas, menguasai bahasa ,luas 

wawasannya, sekaligus peka perasaannya. Syarat-syarat tersebut menjadikan hasil 

penulisan proses kreatif berbobot intelektual. 

Cerita Pasung Jiwa Okky mengangkat tema tentang pergulatan manusia dalam 

mencari kebebasan sejati. Ada dua tokoh utama dalam novel ini yaitu Sasana 

(Sasa) dan Jaka (Cak Jak). Sasana terlahir sebagai seorang pria dari pasangan 

orang tua yang mapan, walaupun kedua orang tuanya bukan pemusik mereka 

menginginkan Sasana untuk menjadi anak yang mahir dalam memainkan piano. 

Sejak dalam kandungan suara piano telah diperdengarkan untuknya, ketika 

memasuki usia sekolah  seorang guru didatangkan untuk melatih kemampuan 

pianonya. Sasana memang akhirnya mahir bermain piano dan mendapat sejumlah 

penghargaan namun sebenarnya ia tidak menyukai bermain piano. Alih-alih 

mengembangkan bakatnya dalam berpiano Sasana lebih menyukai musik dangdut, 

tubuh dan jiwanya terasa bebas saat dia mendengar musik dangdut sambil 

bernyanyi dan meliuk-liukkan tubuhnya. Kesukaannya ini tentu saja dilarang oleh 

kedua orang tuanya. Karena ia tidak mau mengecewakan kedua orang tuanya, 
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Sasana tetap  menjadi anak yang patuh dan mengikuti kemauan orang tuanya 

walau jiwanya merasa terkurung.  

"Demi Ibu aku bertekad mengendalikan diri, Aku mengurung jiwa dan 

pikiranku, Aku membangun tembok tinggi-tinggi, aku mengikat tangan dan 

kakiku sendiri." Saat memasuki masa SMA Sasana mulai merasa ada keanehan 

pada dirinya, berbagai peristiwa kekerasan yang dialaminya di sekolah membuat 

dia membenci dunia laki-laki yang penuh dengan kekerasan. Aku pun jadi 

membenci laki-laki. Membenci diriku sendiri yang jadi bagian laki-laki. 

Setelah lulus SMA Sasana melanjutkan kuliahnya di Malang, di sana ia 

berkenalan dengan Cak Jak (Jaka) di sebuah warung kopi. Cak Jak yang mahir 

bermain gitar dalam alunan lagu-lagu dangdut membuat Sasana betah nongkrong 

di warung kopi itu sampai akhirnya Sasana ikut menyanyi dan bergoyang. 

Kemarihan Sasana bernyanyi dan bergoyang membuat Cak Jak  mengajak Sasana 

untuk mengamen. Sasana yang seolah menemukan dunianya menerima ajakan 

Cak Jak, lambat laun ia mulai meninggalkan kuliah dan tempat kosnya dan 

menghilang dari jangkauan teman kuliah dan keluarganya di Jakarta. Untuk 

membuat lebih menarik  Cak Jak mendandani Sasana dengan pakaian wanita dan 

mereka mulai mengamen dan mentas dari satu panggung hajatan ke panggung 

hajatan lainnya. Dan semenjak itu Sasana merubah namanya menjadi Sasa. Ia 

menikmati perubahan penampilan dirinya dari seorang pria menjadi wanita seksi 

dengan goyangan mautnya. Dengan menjadi Sasa ia merasa nyaman dan bebas 

menjadi apa yang dia inginkan.  
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Petualangan Sasa dan Cak Jak membawa mereka pada berbagai peristiwa 

yang mungkin tidak pernah mereka duga, sebuah peristiwa membuat keduanya 

ditangkap polisi. Ketika ditangkap dan dipenjara sebagai seorang waria Sasa 

menerima perlakuan tidak senonoh, ia diperkosa dan dipaksa melayani nafsu bejat 

dari para tentara dan komandan yang menangkapnya. Sasa begitu terpukul 

sehingga ketika keluar dari penjara Sasa memutuskan untuk menata hidupnya dan 

kembali pada kedua orang tuanya. Sayangnya kembalinya Sasa pada keluarganya 

tak berlangsung lama. Jiwanya terus menerus dibayangi rasa sakit dan terhina atas 

ulah bejat tantara-tentara yang menangkap dan memperkosanya sehingga akhirnya 

Sasa harus dirawat di rumah sakit jiwa.  

 Sasa kembali terkukung, kali ini tidak hanya jiwanya saja melainkan 

secara fisik dia kembali terpenjara dalam rumah sakit jiwa dengan aturan-atruan 

yang harus ia patuhi. Bagaimana dengan Jaka (Cak Jak)? selepas dari penjara Cak 

Jak bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik elektronik,  ketika dirinya  mendapat 

perlakuan yang tidak adil oleh majikannya ia menggalang aksi mogok kerja 

sehingga dirinya dikejar-kejar aparat, melarikan diri hingga ke Jakarta dan 

akhirnya bergabung dalam sebuah laskar berjubah putih untuk ikut berjuang bagi 

Agama dan Tuhan. Lewat kedua tokoh utama dalam novel ini Okky benar-benar 

hendak mengetengahkan sosok yang berjuang untuk memperoleh kebebasan 

sejati. Sasana atau Sasa adalah tokoh yang semenjak kecil merasa bahwa dirinya 

terperangkap dalam tubuh prianya dan dia harus melakukan apa yang sebenarnya 

tidak mau ia lakukan. "Seluruh hidupku adalah perangkap.  
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Tubuhku adalah perangkap pertamaku. Lalu orang tuaku, lalu semua orang 

yang aku kenal. Kemudian segala hal yang aku ketahui, segala sesuatu yang aku 

lakukan. Semua adalah jebakan-jebakan yang tertata di sepanjang hidupku. 

Semuanya mengurungku, mengurungku menjadi tembok-tembok tinggi  yang 

menjadi perangkap sepanjang tiga puluh tahun usiaku". Sementara itu Jaka atau 

Cak Jak hidupnya selalu terbelenggu oleh kemiskinan, namun setelah ia 

mengatasi kemiskinannya ternyata itu pun tidak membebaskannya karena jiwanya 

terus dihantui oleh masa lalunya dan keadaannya kelak yang berlawanan seratus 

delapan puluh derajat. 

Selain Sasa dan Jaka sebenarnya masih ada tokoh lain yang muncul yaitu 

seorang pelacur bernama Elis yang memilih menjadi pelacur kelas bawah 

daripada hidup terkukung bersama suaminya, dan Karlina yang dipecat sebagai 

buruh karena hamil padahal yang menghamilinya adalah mandornya sendiri. 

Lewat dialog-dialog antar tokoh maupun dialog batin dari masing-masing 

tokohnya novel ini mencoba membangun kesadaran kita semua akan apa artinya 

kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan. Ketika Sasa berada di rumah sakit jiwa 

terjadi dialog tentang jiwa yang bermasalah dan kebebasan menarik antara Sasa 

dengan seorang psikiater yang saat itu sedang melakukan penelitian. "Tak ada 

jiwa yang bermasalah, yang bermasalah adalah hal-hal yang ada di luar jiwa itu. 

Yang bermasalah itu kebiasaan, aturan, orang-orang yang mau menjaga tatanan. 

Kalian semua harus dikeluarkan dari lingkungan mereka, hanya karena kalian 

berbeda". 
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"Aku tak melihat ada masalah dalam jiwa-jiwa kalian. Orang-orang di luar 

kalianlah yang punya masalah. Menganggap kalian harus disingkirkan karena 

kalian merusak tatanan "Tempat ini justru membunuh kalian" kata Marsita. 

Bukankah di luar sana juga sama" tanyaku. "Di sini kami dikungkung teralis  dan 

tembok-tembok tinggi. Di luar sana kami diikat oleh aturan dan moral. 

"Setidaknya di luar sana kehendak bebas kalian bisa terus dihidupkan,” jawabnya. 

"Di sini kehendak itu sengaja dimatikan. Agar kalian patuh, agar kalian tak 

berontak. Akhirnya, lihat hal yang dilakukan Banua dan Gembul. Mereka 

membunuh diri mereka sendiri. Sebab itu satu-satunya kehendak bebas yang 

masih bisa mereka ikuti.” 

Tidak hanya itu, lewat kisah para tokohnya novel ini dengan gamblang 

mengemukakan berbagai hal tentang ketidakadilan dan kekerasan yang dialami 

oleh orang-orang yang terpinggirkan baik yang dilakukan aparat negara maupun 

para laskar berjubah putih yang mengatasnamakan agama dan Tuhan. Di novel ini 

terkisahkan bagaimana atas seizin aparat keamanan para laskar berjubah putih 

melakukan  'operasi' melawan kemaksiatan dengan cara kekerasan. Dengan berani 

Okky membeberkan bagaimana polisi memberikan daftar tempat-tempat mana 

yang boleh menjadi target operasi dan mana yang tidak. Terungkap juga 

bagaimana di akhir operasinya para laskar berjubah putih itu mabuk-mabukan 

dengan minuman keras yang mereka sita atau bagaimana mereka melampiaskan 

nafsu syahwat mereka setelah mereka melakukan operasi terhadap para waria. 

Selain itu terkisahkan juga sebuah tindakan keji seorang laskar yang dengan sadis 

mencincang tubuh seorang penganut aliran yang mereka anggap sesat. 
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Selain itu di novel ini juga Okky dengan cerdas menyelipkan kisah 

Marsinah seorang buruh yang berjuang melawan ketidakadilan namun harus 

membayar mahal perjuangannya dengan nyawanya sendiri. Semua yang 

terungkap dalam novel ini menggedor sisi kemanusiaan kita dan membuat kita 

gemas terhadap ketidakadilan dan tindak kekerasan yang dikisahkan novel ini. 

Novel yang sarat dengan nuansa perlawanan terhadap ketidakadilan, kebebasan, 

dan kemanusiaan ini sangat baik untuk diapresiasi karena tema yang diangkat 

sangat relevan dengan keadaan kini dimana hingga kini masih banyak orang  yang 

kehilangan kebebasan karena berbagai faktor seperti pandangan agama, sistem 

sosial, ekonomi, telebih politik.  

Perjuangan orang-orang yang kehilangan kebebasan itu tercermin dalam 

karakter Sasa dan Jaka yang tereksplorasi dengan baik sehingga pembaca bisa ikut 

memahami pergulatan batin  yang mereka rasakan. Kisah demi kisah yang dialami 

tokohya terangkai dengan baik tanpa mengada-ngada karena hampir semuanya 

merupakan pengisahan dari berbagai peristiwa yang pernah kita alami sebagai 

sebuah bangsa yang masih jatuh bangun dalam mengusung kebebasan dan 

keadilan ini.  

Dari keseluruhan novel ini saya hanya menemukan satu ganjalan saja, 

yaitu bagaimana Banua, seorang pasien rumah sakit jiwa melakukan bunuh diri 

dengan cara menikam diri dengan pisau di dadanya. Saya rasa bunuh diri dengan 

cara menancapkan pisau ke dada adalah hal yang sulit dilakukan oleh orang awam 

karena membutuhkan tenaga ekstra dan lokasi yang tepat agar pisau itu 

menembus jantung dengan sempurna. Akan lebih wajar rasanya jika bunuh diri 



15 
 

 
 

tersebut dilakukan dengan menggantung diri atau mengiris urat nadinya sendiri. 

Terlepas dari itu jika saya bandingkan antara novel Okky sebelumnya yaitu antara 

Entrok dan Maryam (minus 86 karena saya belum membacanya) , maka saya 

berpendapat Pasung Jiwa adalah yang terbaik diantara dua novel sebelumnya. 

Akhir kata, mengutip pendapat Okky mengenai tugasnya sebagai penulis seperti 

yang terungkap di awal review ini  bahwa ia "menulis untuk menegakkan keadilan 

bagi kemanusiaan" saya rasa Okky telah membuktikannya lewat novel ini dan 

novel-novel sebelumnya. 

Okky telah menunaikan tugasnya sebagai seorang penulis, sekarang 

tinggal berpulang pada pembacanya, apakah  setelah membaca karya-karya Okky 

kita tergerak untuk berjuang melawan ketidakadilan dan menegakkan 

kemanusiaan? Jika tidak, perjuangan Okky akan sia-sia dan karya-karyanya  

hanya akan menjadi sebuah monumen yang tersimpan dengan baik di rak buku 

kita masing-masing. 

Karya sastra lahir dari pemikiran yang matang, pengetahuan yang luas, 

dan daya imajinatif yang lebih dari cukup. Pengetahuan untuk memberikan 

gambaran-gambran, figur-figur, atau karakter tertentu yang dibuatnya. Pemilihan 

tokoh-tokoh cerita, pemilihan setting dan latar belakang yang kita buat atau 

gambaran persoalan yang sedang kita hadapi. Penulis yang kreatif akan berfikir 

sederhana, menghadirkan karya sastra yang memiliki nilai yang tinggi untuk 

dibaca. Pengetahuan untuk mengajariku berkenalan dengan dunia imanjiner yang 

bebas, merdeka, dan memilki kedaulatan untuk bertutur kata. Proses kreatif adalah 

pengalaman yang bisa kita lakukan dengan mengerti pada hadirnya persoalan baru 
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yang menuntut kerjenihan berfikir dan bertindak. Proses kreatif adalah proses 

penciptaan sastra, bahan-bahan cerita, pengetahuan alur cerita, penokohan, dan 

pembuatan lembar-lembar halaman sastra menjadi lebih hidup. Melalui jalan 

inilah pengetahuan proses kreatif sastra terbentuk, ada pengalaman yang bisa kita 

bagikan menjadi pokok-pokok pemikiran tersendiri yang imajinatif dan patuh 

pada alur cerita yang utuh.  

Pengalaman membuktikan bahwa menulis kreatif itu mudah, tetapi tidak 

semudah mengucapkannya, perlunya perenungan, pengendapan persoalan, dan 

penggarapan naskah yang membutuhkan skill yang tinggi untuk keberhasilan 

naskah cerita. Pengalaman dan ketekunan membawa penulis untuk bercerita 

banyak hal. Persoalan yang dibuatnya, metode penyelesaian masalah, dan 

hadirnya lembar-lembar sastra, sedangkan kesimpulan adalah bagian akhir yang 

dibuat untuk menghadirkan esesnsi pokok persoalan yang ditulisnya.  

Pengetahuan persoalan kehidupan, cerita, atau latar belakang yang sedang 

dihadirkannya. Penggarapan naskah membutuhkan konsentrasi yang tinggi, dan 

kemauan yang ulet untuk menyampaikannya. Pengetahuan menulis sastra akan 

memberikan dorongan yang lebih untuk berbuat sesuatu. Dengan proses kreatif 

inilah lahirnya karya sastra bisa diandalkan. Pengetahuan yang membawa kita 

pada penyajian gagasan-gagasan, ide-ide, pokok-pokok persoalan, dan 

penyelesaian kreatif sastra.  

2.2 Unsur Pembangun Novel 

Novel atau yang sering disebut sebagai roman adalah suatu cerita prosa 

yang fiktif dalam panjang cerita tertentu yang melukiskan para tokoh, gerak dan 
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adegan nyata yang representatif dalam suatu alur atau suatu keadaan yang agak 

kacau atau kusut. Novel mempunyai ciri bergantung pada tokoh, menyajikan lebih 

dari satu impresi, menyajikan lebih dari satu efek, menyajikan lebih dari satu 

emosi (Tarigan, 1991:164). 

Novel adalah suatu karangan prosa yang bersifat cerita yang menceritakan 

suatu kejadian luar biasa dari kehidupan orang-orang dalam dalam cerita (tokoh). 

Novel merupakan jenis karya sastra yang ditulis dalam bentuk naratif yang 

mengandung konflik tertentu dalam kisah-kisah kehidupan tokohnya. Dalam 

menganalisis suatu tokoh dalam cerita tentunya terdapat unsur-unsur pembangun 

yang sangat berpengaruh yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel. 

 

2.2.1 Tokoh dan Penokohan 

Salah satu unsur intrinsik yang membangun keberhasilan sebuah karya 

sastra adalah tokoh dan penokohan. Peristiwa dalam karya fiksi seperti halnya 

peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, selalu diemban oleh tokoh atau pelaku-

pelaku tertentu. Penggambaran tokoh dalam cerita dijelaskan oleh Sayuti 

(2000:72) bahwa secara teoritis pengarang dapat mengatur atau mencipta dari 

suatu tipe yang murni, mewakili satu kualitas universal, hingga ke individu-

individu yang paling eksentrik. Dalam konteks ini, pengarang hanya diikat oleh 

tuntutan yang mungkin muncul dikalangan pembaca bahwa tokoh-tokoh dalam 

fiksi ciptaannya hanya relevan dalam beberapa hal dengan kehidupan yang 

sebenarnya, baik yang mungkin dialami oleh pengarang maupun yang mungkin 

dialami oleh pembaca. 
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Tokoh dalam suatu cerita rekaan merupakan unsur penting yang 

menghidupkan cerita. Tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa 

dan penyampai pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang sengaja ingin 

disampaikan kepada pemabaca (Nurgiyantoro, 2013:167). Dapat dikatakan setiap 

peristiwa akan selalu melibatkan tokoh. Tokoh akan selalu berkaitan dengan 

setiap peristiwa-peristiwa tertentu yang pada akhirnya akan membentuk suatu 

alur. Melalui penokohan pembaca dapat mengetahui karakter atau sifat yang 

diperankan tokoh. Tokoh dalam cerita seperti halnya manusia dalam kehidupan 

sehari-hari di sekitar kita selalu memiliki watak-watak tertentu. Tokoh selalu 

berkaitan dengan orang atau seseorang sehingga perlu penggambaran yang jelas 

tentang tokoh tersebut.  Lebih lanjut, tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dibedakan 

menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama dalam cerita 

dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. (1) tokoh utama memiliki banyak 

waktu dalam penceritaannya, (2) paling banyak berhubungan dengan tokoh lain, 

dan (3) tokoh utama paling terlibat dengan makna atau tema (Sayuti, 2000:74). 

2.2.2 Latar atau Setting 

Hadirnya latar dalam sebuah cerita membawa kesan realistis kepada 

pembaca, sehingga pembaca menjadi terbawa suasana seolah-olah cerita tersebut 

menjadi benar terjadi. Sehngga pembaca dipermudah untuk menciptakan daya 

imajinasinya (Nurgiyantoro, 2013:303). Latar atau setting memberikan pijakan 

yang jelas dalam sebuah cerita. Adanya latar tersebut, menjadi saksi setiap 

peristiwa yang terjadi dalam cerita. 
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Latar tersebut secara jelas menunjuk pada lokasi tertentu yang dapat 

dilihat dan dirasakan kehadirannya, maka disebutlah latar tersebut sebagai latar 

fisik. Penunjukan latar fisik dalam teks fiksi dapat dilakukan dengan berbagai cara 

tergantung kreativitas pengarang. Selain  itu terdapat pula latar yang berwujud tata 

cara, adat istiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat 

setempat, maka latar yang seperti itu disebut dengan latar spiritual.  

 

2.2.3 Alur atau Plot 

Alur dalam sebuah cerita merupakan unsur kunci yang kehadirannya 

membawa dampak besar dalam sebuah cerita. Alur menjadi penentu baik dan 

tidaknya cerita yang dibuat oleh pengarang. Alur memilikii proses dan konflik 

yang tidak pernah lepas dari kehidupan tokoh-tokohnya (Nurgiyantoro, 

2013:165). Setiap cerita memiliki alur yang tidak sepenuhnya sama. Tidak 

menutup kemungkinan adanya cerita fiksi yang mengandung tahapan alur yang 

berbeda. Model tahapan cerita yang lain dapat dijelaskan ketika pengarang 

mengawali cerita dengan berangkat dari suatu paparan peristiwa yang 

menegangkan dan menyita perhatian pembaca karena mengandung tanda-tanda. 

Relasi antara peristiwa yang dikisahkan dalam cerita haruslah memiliki 

hubungan sebab akibat, sehingga tidak berurutan secara kronologis saja. Ketika 

penampilan peristiwa demi peristiwa tersebut hanya bersandar pada urutan waktu 

saja, maka peristiwa tersebut belum bisa disebut sebagai alur atau plot. Agar 

menjadi alur yang baik, peristiwa tersebut harus diolah dan disiasati secara kreatif 

sehingga dari hasil pengelolaan tersebut mejadi sesuatu yang indah. 
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2.3 Psikologi Sastra 

Psikologi sastra adalah sebuah interdisiplin antara psikologi dan sastra. 

Mempelajari psikologi sastra sebenarnya sama halnya dengan mempelajari 

manusia dari sisi dalam. Daya tarik psikologi sastra adalah pada masalah manusia 

yang melukiskan potret jiwa manusia dijadikan objek sastrawan, sebab manusia 

merupakan gambaran tingkah laku yang dapat dilihat dari segi kehidupannya. 

Tingkah laku merupakan bagian dari gejolak jiwa sebab dari tingkah laku manusia 

dapat dilihat gejala-gejala kejiwaan yang pastinya berbeda satu dengan yang lain. 

Pada diri manusia dapat dikaji dengan ilmu pengetahuan yakni psikologi yang 

membahas tentang kejiwaan. 

Karya sastra yang merupakan hasil dari aktivitas penulis sering dikaitkan  

dengan gejala-gejala kejiwaan sebab karya sastra merupakan hasil dari penciptaan 

seorang pengarang yang secara sadar atau tidak sadar menggunakan teori 

psikologi. Penelitian psikologi sastra merupakan sebuah penelitian yang menitik 

beratkan pada suatu karya sastra yang menggunakan tinjauan tentang psikologi, 

tokoh karya sastra, maupun pembaca karya sastra. Penelitian psikologi sastra 

membutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam membaca. 

2.4 Psikoanalisis Sastra Sigmund Freud 

Psikologi atau psikoanalisis dapat mengklasifikasikan pengarang berdasar 

tipe psikologi dan tipe fisiologisnya. Psikoanalisis dapat pula menguraikan 

kelainan jiwa bahkan alam bawah sadarnya. Bukti-bukti itu diambil dari dokumen 

di luar karya sastra atau dari karya sastra itu sendiri. Untuk menginterprestasikan 
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karya sastra sebagai bukti psikologis, psikolog perlu mencocokkannya dengan 

dokumen-dokumen di luar karya sastra. 

Psikoanalisis dapat digunakan untuk menilai karya sastra karena psikologi 

dapat menjelaskan proses kreatif. Misalnya, kebiasaan pengarang merevisi dan 

menulis kembali karyanya. Psikoanalisis adalah studi mengenai perbaikan naskah, 

koreksi, dan seterusnya. Hal itu, berguna karena jika dipakai dengan tepat dapat 

membantu kita melihat keretakan (fissure), ketidakteraturan, perubahan, dan 

distorsi yang sangat penting dalam suatu karya sastra. Psikoanalisis dalam karya 

sastra berguna untuk menganalisis secara psikologis tokoh-tokoh dalam drama 

dan novel. Terkadang pengarang secara tidak sadar maupun secara sadar dapat 

memasukkan teori psikologi yang dianutnya. Psikoanalisis juga dapat 

menganalisis jiwa pengarang lewat karya sastranya. 

Psikoanalisis sendiri pada awalnya adalah sebuah metode psikoterapi 

untuk menyembuhkan penyakit-penyakit mental dan syaraf, dengan menggunakan 

teknik tafsir mimpi dan asosiasi bebas. Teori ini kemudian meluas menjadi sebuah 

teori tentang kepribadian. Konsep-konsep yang terdapat dalam teori kepribadian 

versi psikoanalisis ini termasuk yang paling banyak dipakai di berbagai bidang 

hingga saat ini. 

Konsep Freud yang paling mendasar adalah teorinya tentang 

ketidaksadaran. Pada awalnya, Freud membagi taraf kesadaran manusia menjadi 

tiga lapis, yakni lapisan unconscious (tak sadar), lapisan preconscious (prasadar), 

dan lapisan conscious (sadar). Diantara tiga lapisan itu, tak sadar adalah bagian 

terbesar yang memengaruhi perilaku manusia. Freud menganalogikannya dengan 
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fenomena gunung es di lautan, di mana bagian paling atas yang tampak di 

permukaan laut mewakili lapisan sadar. Prasadar adalah bagian yang turun-naik di 

bawah dan di atas permukaan. Sedangkan bagian terbesar justru yang berada di 

bawah laut, mewakili taksadar. 

Dalam buku-bukunya yang lebih mutakhir, Freud meninggalkan 

pembagian lapisan kesadaran di atas, dan menggantinya dengan konsep yang 

lebih teknis. Tetapi basis konsepnya tetap mengenai ketidaksadaran, yaitu bahwa 

tingkah laku manusia lebih banyak digerakkan oleh aspek-aspek tak sadar dalam 

dirinya. Pembagian itu dikenal dengan sebutan struktur kepribadian manusia, dan 

tetap terdiri atas tiga unsur, yaitu id, ego, dan superego. 

Id adalah bagian yang sepenuhnya berada dalam ketidak sadaran 

manusia. Id berisi cadangan energi, insting, dan libido, dan menjadi penggerak 

utama tingkah laku manusia. Id menampilkan dorongan-dorongan primitif dan 

hewani pada manusia, dan bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Ketika kecil, 

pada manusia yang ada baru id-nya. Oleh karena itu kita melihat bahwa anak kecil 

selalu berusaha jika menginginkan sesuatu, tidak punya rasa malu, dan selalu 

mementingkan dirinya sendiri. 

Ego berkembang dari Id, ketika manusia mulai meninggalkan kekanak-

kanakannya, sebagai bentuk respon terhadap realitas. Ego bersifat sadar dan 

rasional. keinginan-keinginan Id tidak selalu dapat dipenuhi, dan ketika 

itulah ego memainkan peranan. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas. 

Misalnya, ketika Id dalam diri kita ingin makan enak di restoran mahal, tetapi 

keuangan kita tidak mampu, maka Ego tidak bisa memenuhi keinginan itu. 
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Superego muncul akibat persentuhan dengan manusia lain (aspek sosial). 

Dalam keluarga, superego ditanamkan oleh orang tua dalam bentuk ajaran adat 

dan budaya berupa moral mengenai baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. 

Superego muncul sebagai kontrol terhadap id, terutama jika keinginan id itu tidak 

sesuai dengan moralitas masyarakat. Superego  selalu menginginkan 

kesempurnaan karena ia bekerja dengan prinsip idealitas. 

Dalam dinamika kepribadian, Freud menjelaskan tentang adanya tenaga 

pendorong (cathexis) dan tenaga penekanan (anti–cathexis). Kateksis adalah 

pemakaian energi psikis yang dilakukan oleh id untuk suatu objek tertentu untuk 

memuaskan suatu naluri, sedangkan anti-kateksis adalah penggunaan energi psikis 

(yang berasal dari id) untuk menekan atau mencegah agar id tidak memunculkan 

naluri–naluri yang tidak bijaksana dan destruktif. Id hanya memiliki kateksis, 

sedangkan ego dan superego memiliki anti-kateksis, namun ego dan superego 

juga bisa membentuk kateksis-objek yang baru sebagai pengalihan pemuasan 

kebutuhan secara tidak langsung, masih berkaitan dengan asosiasi–asosiasi objek 

pemuasan kebutuhan yang diinginkan oleh id.  

Tingkat kehidupan mental dan wilayah pikiran mengacu pada struktur atau 

komposisi kepribadian. Sehingga, Freud mengusulkan sebuah dinamika atau 

prinsip motivasional untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang mendorong 

tindakan manusia. Bagi Freud, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan 

serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Motivasi ini diperoleh dari energi 

psikis dan fisik dari dorongan-dorongan dasar yang mereka miliki. 
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Insting adalah perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut 

pemuasan misalnya insting lapar berasal dari kebutuhan tubuh secara fisiologis 

sebagai kekurangan nutrisi, dan secara psikologis dalam bentuk keinginan makan. 

Hasrat, atau motivasi, atau dorongan dari insting secara kuantitatif adalah energi 

psikis dan kumpulan energi dari seluruh insting yang dimiliki seseorang 

merupakan energi yang tersedia untuk menggerakkan proses kepribadian. 

Sumber insting adalah kondisi jasmaniah atau kebutuhan. Tubuh menuntut 

keadaan yang seimbang terus menerus, dan kekurangan nutrisi misalnya akan 

mengganggu keseimbangan sehingga memunculkan insting lapar. Tujuan insting 

adalah menghilangakan rangsangan kejasmanian, sehingga ketidak enakan yang 

timbul karena adanya tegangan yang disebabkan oleh meningkatnya energi dapat 

ditiadakan. Objek insting adalah segala aktivitas yang menjadi perantara 

keinginan dan terpenuhinya keinginan itu. Jadi tidak hanya terbatas pada 

bendanya saja, tetapi termasuk pula cara-cara memenuhi kebutuhan yang timbul 

karena isnting itu. Pendorong atau penggerak insting adalah kekuatan insting itu, 

yang tergantung kepada intensitas (besar-kecilnya) kebutuhan. 

Kecemasan (anxiety) adalah variabel penting dari hampir semua teori 

kepribadian. Kecemasan sebagai dampak dari konflik yang menjadi bagian 

kehidupan yang tak terhindarkan, dipandang sebagai komponen dinamika 

kepribadian yang utama. Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan 

individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan 

reaksi adaptif yang sesuai. Biasanya reaksi individu terhadap ancaman ketidak 

senangan dan pengrusakan yang belum dihadapinya ialah menjadi cemas atau 



25 
 

 
 

takut. Kecemasan berfungsi sebagai mekanisme yang mengamankan ego karena 

memberi sinyal ada bahaya di depan mata. Kecemasan akan timbul manakala 

orang tidak siap menghadapi ancaman. Hanya ego yang bisa memproduksi atau 

merasakan kecemasan. Akan tetapi, baik id, superego, maupun dunia luar terkait 

dalam salah satu dari tiga jenis kecemasan: realistis, neurotis dan moral. 

Ketergantungan ego pada id menyebabkan munculnya kecemasan neurosis, 

sedangkan ketergantungan ego pada superego memunculkan kecemasan moral, 

dan ketergantungannya pada dunia luar mengakibatkan kecemasan realistis.  

Mekanisme Pertahanan Ego, Freud mengartikan mekanisme pertahanan 

ego sebagai strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan 

terbuka dari dorongan-dorongan id maupun untuk menghadapi tekanan superego 

atas ego, dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan. Menurut 

Freud mekanisme pertahanan ego itu adalah mekanisme yang rumit dan banyak 

macamnya, adapun mekanisme yang banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari 

ada tujuh macam, yaitu identifikasi, pemindahan/reaksi kompromi, sublimasi, 

subtitusi, fiksasi dan regresi, proyeksi dan  introyeksi, pembentukan reaksi.   

 

 

 

 

 

 

 


