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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori pada penelitian ini mencakup kajian sastra dan psikologi. 

Psikologi sastra merupakan teori utama dengan subteori mekanisme pertahanan 

diri, faktor yang menyebabkan, dan dampak dari mekanisme pertahanan. Teori 

tersebut digunakan untuk membedah kejiwaan tokoh dalam karya sastra yang 

dijelaskan sebagai berikut. 

2.1 Sastra dan Psikologi 

Novel merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk prosa yang 

dikemas dalam bentuk buku. Penciptaan novel berasal dari ide seorang pengarang 

yang menuangkan pemikirannya ke dalam tulisan. Novel menggunakan bahasa 

tulis, sehingga penulis menggambarkan situasi tertentu sesuai pemikirannya 

(Teeuw, 2015: 24). Kejadian yang diceritakan akan menimbulkan tafsir bagi 

pembaca, sehingga muncul pemikiran dan imajinasi terhadap cerita yang 

digambarkan penulis. Hal ini menunjukkan bahwa karya sastra memiliki 

kelebihan bagi pembacanya seperti mengembangkan pola pikir dan kemampuan 

menafsirkan suatu hal. 

Menurut Stanton (2012: 99), dunia novel adalah kombinasi pelbagai elemen 

seperti nilai, hukum, dan masalah kehidupan yang ditampung dalam suatu wadah. 

Hal ini dapat dikaitkan dengan unsur ekstrinsik karya sastra yang berkaitan 

dengan hal lain di luar karya sastra. Berbagai unsur muncul sebagai pendamping 

pesan tersirat dalam karya sastra. Unsur-unsur di luar karya sastra akan 

membentuk perbedaan perspektif, pola pikir, dan pengetahuan pembaca. 
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Karya sastra diciptakan untuk dinikmati masyarakat, dihasilkan manusia 

melalui proses pemikiran panjang dan kreatif, dan digunakan untuk memenuhi 

rasa estetika yang dimiliki oleh masyarakat pembaca (Santoso, 2017: 290). Selain 

itu, sastra dapat dijadikan sebagai sarana pemberi pengetahuan bagi pembaca. 

Dibutuhkan upaya analisis dari bukti-bukti yang ada sehingga ditemukan 

penjelasan yang dapat dipahami oleh pembaca. Analisis ini menjadi sarana bagi 

sekelompok akademisi dalam melakukan penelitian terhadap karya sastra. 

Penggunaan pendekatan psikologis menjelaskan bahwa dalam karya sastra 

tidak selalu membahas kehidupan manusia (Suprapto dkk, 2014: 3). Psikologi 

dapat digunakan untuk menganalisis teks dengan menimbang keterkaitan dan 

peranan studi psikologi. Penelitian ini dipusatkan pada analisis tokoh sesuai 

dengan gejala psikologi yang terdapat dalam karya sastra. Dalam proses ini 

peneliti harus menemukan gejala yang tersembunyi atau sengaja disembunyikan 

oleh pengarang. Kemudian gejala yang ditemukan dianalisis sesuai teori-teori 

psikologi yang relevan.  

Sebagai karya sastra, novel memiliki unsur pembangun yang disebut unsur 

ekstrinsik dan intrinsik yang menciptakan totalitas di samping unsur utama bahasa 

(Nurgiyantoro, 2010: 23). Unsur instrinsik dalam sebuah novel membentuk suatu 

fakta yang akan dijumpai oleh pembaca seperti peristiwa, cerita, alur, tema, 

penokohan, dan lain-lain. Novel mempunyai ciri bergantung pada tokoh yang 

menimbulkan efek tafsir dan emosi. Tokoh sangat penting dalam novel karena 

tanpanya novel tidak menggambarkan apapun. Tokoh menjadi sentral dalam 

menceritakan realita, terutama melalui perwatakan yang dimiliki masing-masing 

tokoh.  
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Tokoh merujuk pada pelaku cerita di dalam novel sehingga terdapat tokoh 

utama maupun figuran dalam mendukung jalannya cerita. Dalam penelitian 

psikologi sastra memiliki peran penting dalam pemahaman sastra yang berkaitan 

dengan pentingnya mengkaji, memberi umpan balik, dan analisis psikologi yang 

lebih mendalam aspek perwatakan dan penokohan (Martono, 2016: 87). Tokoh 

utama merupakan sosok yang terkait dengan pelbagai peristiwa dalam cerita. 

Tokoh merupakan penggambaran kejiwaan manusia dengan pelbagai peristiwa 

yang menyebabkan perubahan pada dirinya. Penggambaran watak tokoh dapat 

diketahui dari deskripsi pengarang, tingkah laku, pikiran, dialog, serta deskripsi 

dari tokoh lain. Watak atau karakter tokoh sering kali diambil dari kejadian yang 

ada di lingkungan, sehingga tokoh terkadang memiliki peran penting sebagai 

gambaran masyarakat di lingkungan. 

Berkaitan dengan penelitian ini dijelaskan bahwa bentuk psikologi dalam 

karya sastra menampilkan suatu pemikiran atau ide yang disampaikan oleh 

pengarang. Selain itu, kejadian psikologis yang dimunculkan berkaitan dengan 

peristiwa yang terjadi di lingkungan. Pelbagai tafsir akan muncul sesuai 

kemampuan pembaca dalam memahami cerita. Sebagai simbol dalam 

menyampaikan cerita diciptakan sosok tokoh untuk menimbulkan tafsir dan 

imajinasi pembaca. Tokoh menjadi hal yang penting, karena tanpa kehadiran 

tokoh suatu karya sastra tidak menggambarkan apapun. 

2.2 Psikologi Sastra 

Psikologi sastra adalah sebuah interdisipliner antara ilmu psikologi dan ilmu 

sastra. Daya tarik psikologi sastra berkaitan dengan cara melukiskan potret jiwa, 

baik dari penuturan individu, melalui gambaran orang lain, ataupun pengalaman 



12 
 

 
 

pengarang yang juga dialami orang lain. Menurut Wellek dan Warren (2016: 81), 

studi tipe dan hukum-hukum psikologi pada karya sastra merupakan penelitian 

yang paling relevan pada bidang sastra. Psikologi sastra tidak menampilkan 

motivasi psikologi yang realistis, melainkan peristiwa yang sesuai. Selain itu, 

psikologi juga membantu menguatkan kepekaan, pengamatan, dan pola-pola yang 

belum pernah diketahui dari realitas.  

Sastra dalam pandangan psikologi sastra adalah cerminan sikap dan perilaku 

manusia, sehingga kaitan kajian ini adalah memahami gejolak jiwa manusia. 

Menurut (Halifah, 2015: 1), gejolak jiwa manusia berasal dari id kepentingkan 

diri sendiri, superego terlalu berpegang teguh pada moralitas, dan ego yang 

menggambarkan kebutuhan dan keinginan pribadi dengan tugas sosial dan 

keterbatasan realitas. Sebagai simbol dalam menggambarkan sikap dan perilaku 

manusia, maka diciptakan tokoh sebagai eksekutor cerita. Dengan pengamatan 

dan pola khusus akan dipahami bahwa karya sastra memiliki hubungan dengan 

realitas kehidupan yang diwakili tokoh dalam cerita. Teori yang relevan dengan 

hal ini adalah psikoanalisis.  

Psikoanalisis merupakan pemikiran yang berkaitan dengan fungsi dan 

perkembangan mental manusia. Teori ini dikemukakan oleh Sigmund Freud yang 

didapat dari kebiasaannya membaca buku dan selalu mengkaji buku yang 

dibacanya. Menurut Freud (dalam Minderop, 2010: 12) buku tidak hanya sebuah 

ilmu pengetahuan, tetapi juga teka-teki kehidupan, konflik perasaan, dan 

bermacam ungkapan yang berkaitan dengan psikoanalisis. Masalah psikologis 

manusia sering dianalogikan pada tokoh fiksi dalam karya sastra.  
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Psikoanalisis berkaitan dengan beberapa teori seperti alam bawah sadar dan 

teori mimpi. Teori ini menjelaskan keterkaitan psikoanalisis dengan karya sastra. 

Proses karya sastra yang berkaitan dengan alam bawah sadar adalah manifestasi 

dari mimpi yang tak dapat diwujudkan, seperti puisi atau musik yang berasal dari 

hasrat yang tak sadar (Minderop, 2010: 16). Tujuan manifestasi ini adalah 

memperkaya pengalaman bagi penikmatnya, selain dari fungsi sebagai hiburan. 

Sastra dan mimpi memberikan kepuasan secara tak langsung. Pemahaman 

terhadap eksistensinya harus dilakukan dengan cara interpretasi. Inti dari 

penjelasan tersebut adalah sastra lahir dari mimpi. Namun, impian tersebut tidak 

terlepas dari kebutuhan hidup manusia. 

Dari gagasan yang disampaikan Sigmund Freud, dapat diketahui bahwa 

sastra juga memiliki keterkaitan dengan kehidupan. Terlebih lagi penciptaan karya 

sastra juga berasal dari pemikiran seorang manusia. Setiap manusia memiliki cara 

dalam mengekspresikan pemikirannya, baik melalui alam sadar ataupun alam 

bawah sadar. Oleh karena itu, muncul interdisiplin yang disebut psikologi sastra. 

Proses alam bawah sadar menimbulkan terjadinya mekanisme pertahanan pada 

diri seseorang. Mekanisme pertahanan merupakan karakteristik yang cenderung 

kuat dalam diri setiap orang. Hal ini dapat memunculkan konflik yang berasal dari 

pertentangan id, ego, dan superego. Namun, para ahli setuju dengan adanya 

mekanisme pertahanan dapat melindungi seseorang dari pertentangan tersebut. 

2.2.1 Mekanisme Pertahanan Diri 

Teori mekanisme pertahanan dicetuskan oleh Sigmund Freud. Mekanisme 

pertahanan terjadi karena adanya dorongan atau perasaan beralih untuk mencari 

objek pengganti. Menurut Freud (dalam Minderop, 2010: 29), istilah mekanisme 



14 
 

 
 

pertahanan mengacu pada proses alam bawah sadar untuk mempertahankan diri 

dari ancaman eksternal. Dalam teori kepribadian mekanisme pertahanan tidak 

mencerminkan kepribadian secara umum tapi dapat memengaruhi perkembangan 

kepribadian. 

Menurut Freud (dalam Kurniawati, 2008: 85), tiap individu memiliki 

struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego. Ketiganya merupakan 

suatu kesatuan dalam diri tiap individu yang berusaha memuaskan keinginan diri 

sesuai dengan lingkungan. Struktur kepribadian tersebut dapat berjalan tidak 

sesuai keinginan dan mengakibatkan terjadinya pertentangan. Id merupakan 

sistem kepribadian paling dasar yang mendorong seseorang untuk menghindari 

rasa sakit. Ego merupakan upaya penundaan pemuasan diri yang lebih sesuai. 

Sedangkan superego merupakan kekuatan moral dan etika seseorang berdasarkan 

standar yang ada di lingkungan.  

Pendapat lain yang disampaikan Friedman & Schustack (2008: 88), 

mekanisme pertahanan merupakan proses yang digunakan ego untuk 

menyimpangkan kenyataan guna melindungi diri. Setiap manusia memiliki hasrat 

untuk selalu benar di mata orang lain. Secara normal manusia akan melindungi 

diri dari ancaman eksternal. Terjadinya ancaman eksternal akan memengaruhi diri 

seseorang, terlebih lagi jika tidak mampu mengeluarkan mekanisme pertahanan. 

Dampak negatifnya ancaman tersebut akan terbawa ke alam bawah sadar sehingga 

memengaruhi kepribadian.  

Pada hakikatnya mekanisme pertahanan merupakan proses perlindungan diri 

dari ancaman eksternal yang dipengaruhi oleh ego. Selain itu, mekanisme 

pertahanan diri juga melindungi diri ancaman internal akibat proses 
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perkembangan diri. Proses ini merupakan peralihan mencari hal pengganti yang 

lebih baik. Namun, pada proses ini dapat terjadi hal yang ekstrem guna 

melindungi diri. Dampak terbersarnya akan memengaruhi kepribadian seseorang 

dan tertanam di alam bawah sadar.  

Proses diri dalam melakukan mekanisme pertahanan terbagi atas beberapa 

hal. Mekanisme pertahanan mencakup represi, sublimasi, proyeksi, pengalihan, 

rasionalisasi, reaksi formasi, regresi, dan introyeksi. Minderop (2010: 38-39) 

menambahkan agresi, fantasi, dan stereotip pada mekanisme pertahanan. Berikut 

ini adalah penjelasan dari mekanisme pertahanan tersebut.  

2.2.2.1 Represi 

Represi pada awalnya diajukan oleh Sigmund Freud pada teori 

psikoanalisis. Represi tergolong mekanisme pertahanan paling kuat. Penekanan 

merupakan penyebutan lain untuk represi. Mekanisme ini mendorong keluar 

impuls-impuls id dari alam sadar ke alam bawah sadar (Minderop, 2010: 33). 

Impuls id yang terdorong keluar akan menunjukkan memori menyakitkan yang 

pernah dialami secara langsung. 

Pendapat lain yang disampaikan Koswara (2017: 46), represi terjadi karena 

diri mencoba meredakan kecemasan yang disimpan ke alam bawah sadar. Contoh 

dari represi adalah kecemasan terhadap hal yang mengerikan dan setiap individu 

ingin mengalihkan dengan cara melupakannya. Kejadian yang dialami akan 

memengaruhi seberapa besar peluang munculnya represi. Represi dapat tiba-tiba 

muncul dengan melihat atau mengingat sekilas kejadian mengerikan yang pernah 

dialami.  
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Represi juga disebut sebagai trauma masa lalu yang sudah tersembunyi 

dalam pikiran dan dapat muncul sewaktu-waktu (Friedman & Schustack, 2008: 

89). Kejadian yang menjadi trauma adalah peristiwa yang mengerikan seperti 

pembunuhan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, seorang 

saksi muncul setelah 20 tahun kasus ini tidak diselesaikan. Alasannya adalah 

ingatannya tentang kejadian masa lalu baru muncul saat ini. Dapat disimpulkan 

jika trauma tersebut terpendam jauh di alam bawah sadar dan muncul sewaktu-

waktu ketika muncul impuls-impuls yang berkaitan dengan kejadian masa 

lampau. 

Dalam karya sastra represi merupakan bentuk pengalaman masa lalu dari 

tokoh dalam cerita. Pengalaman ini ditandai dengan upaya tokoh dalam 

menghilangkan dan mengalihkan ingatan yang tidak diinginkan. Hal ini 

disebabkan karena dampak yang luar biasa terhadap alam bawah sadar, sehingga 

membuat tokoh melupakan suatu hal dengan begitu cepat. Munculnya represi 

ditandai dengan kembalinya ingatan masa lampau terutama yang berkaitan dengan 

hal yang mengerikan. Ingatan ini dapat dijadikan pemecahan masalah di masa 

lampau yang belum terselesaikan.  

2.2.2.2 Sublimasi 

Sublimasi merupakan suatu bentuk pengalihan yang terjadi apabila 

tindakan-tindakan yang bermanfaat menggantikan perasaan tidak nyaman 

(Minderop, 2010: 34). Kejadian ini merupakan gambaran diri yang ingin 

menunjukkan sikap sigap dalam bertindak. Hal ini bisa diakibatkan munculnya 

kecemasan yang mendorong diri untuk bertindak lebih baik. Karena pada 
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dasarnya manusia ingin selalu menunjukkan sisi baiknya. Selain itu, tindakan ini 

bisa memengaruhi pandangan orang lain terhadap diri sendiri.  

Menurut Koswara (2017: 46), sublimasi merupakan mekanisme pertahanan 

yang muncul untuk mencegah kecemasan menjadi hal yang dapat diterima oleh 

orang lain. Kecemasan yang terjadi memunculkan dorongan sosial akibat interaksi 

yang terjadi. Interaksi ini mengakibatkan pemikiran manusia yang ingin terlihat 

baik di lingkungan sosial. Hal ini bisa ditandai dengan munculnya hasrat tertentu 

sebagai dorongan untuk melakukan tindakan.      

Pendapat lain yang disampaikan oleh Friedman & Schustack (2008: 97), 

menyebutkan jika sublimasi merupakan pengubahan dorongan-dorong berbahaya 

menjadi motivasi yang positif dan dapat diterima secara sosial. Contohnya 

seseorang yang memiliki hasrat untuk berkelahi, tetapi tidak dapat 

melampiaskannya dan sebagai pengganti ia mengikuti kompetisi gulat. 

Mekanisme ini dapat menjadi pengalihan yang baik, tetapi bergantung pada sosok 

individu apakah mampu meluapkan hasrat yang ia alami. Proses ini berkaitan juga 

dengan pelampiasan hasrat seksual yang dapat diterima secara sosial. Jika tidak 

mampu mengubah pelampiasan seksualnya, maka akan kembali ke tujuan awal 

yaitu pemenuhan seksual.  

Bentuk sublimasi dalam karya sastra bisa dikatakan sebagai upaya 

mengganti perasaan tidak nyaman yang dilakukan tokoh menjadi hal yang 

bermanfaat. Perasaan pengganti ini harus diterima secara sosial. Sublimasi 

sebenarnya luapan hasrat seorang tokoh. Hal ini terjadi karena kecemasan yang 

tidak dapat teralihkan sehingga muncul dorongan untuk mengubah hal tersebut 

menjadi hal yang positif. Terkadang hasrat seksual tokoh sulit disampaikan, 
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sehingga membutuhkan pengalihan terhadap hasrat tersebut agar diterima oleh 

masyarakat. 

2.2.2.3 Proyeksi 

Proyeksi merupakan suatu keadaan dalam menghadapi situasi yang tidak 

diinginkan dengan melampiaskannya dengan alasan lain (Minderop, 2010: 34). 

Proyeksi bisa dikatakan sebagai tindakan yang tidak pantas dilakukan, tetapi tetap 

dilakukan sebagai alasan. Tindakan yang dilakukan manusia pada dasarnya adalah 

sebab akibat. Perbuatan baik akan diganjar kebaikan dan perbuatan buruk akan 

diganjar keburukan. Oleh karena itu, sikap diri yang terjadi muncul sebagai 

menutupi kekurangan. 

Suryabrata (2008: 146) menjelaskan jika proyeksi merupakan suatu 

gambaran pertahanan diri dari ketakutan akan hukuman dari luar, sehingga terjadi 

pengganti yang sama dengan ketakutan itu. Mekanisme ini merupakan peralihan 

agar diri terlihat lebih baik di mata orang lain. Tidak menutup kemungkinan 

seseorang mengarahkan kecemasan yang terjadi pada orang lain. Pada dasarnya 

manusia tidak ingin disalahkan akan tindakan yang dilakukan. Contohnya ketika 

seseorang tidak ingin dibenci, maka orang itu tidak boleh membenci orang lain. 

Seseorang yang tidak merasa nyaman dalam menghadapi ketidakpastian 

lebih memiliki pandangan konservatif (Friedman & Schustack, 2008: 96). 

Sebenarnya proyeksi merupakan gambaran diri dalam memiliki sifat politis. 

Kecenderungan ini membuat seseorang berpura-pura tidak membenci orang lain 

supaya tidak dibenci. Hal ini merupakan upaya konservatif dalam mepertahankan 

keadaan. Proyeksi dapat dikatakan sebagai kepura-puraan agar orang lain 

mengakui dirinya, meskipun tidak semua sesuai dengan yang diinginkan. 
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Proyeksi dalam karya sastra merupakan upaya tokoh dalam menghadapi 

situasi yang tidak diinginkan dengan melampiaskannya dengan hal lain. Selain itu, 

tokoh melakukan pertahanan diri dari ketakutan akan hukuman dari luar dan agar 

diri terlihat lebih baik di mata tokoh lain. Upaya ini dapat ditandai dengan sikap 

berpura-pura tidak membenci agar tidak dibenci oleh tokoh lain. Hal ini 

merupakan upaya konservatif dalam mepertahankan keadaan dan supaya tokoh 

lain mengakui dirinya, meskipun tidak semua sesuai dengan yang diinginkan. 

2.2.2.4 Introyeksi 

Introyeksi merupakan kebalikan dari proyeksi, yang menjelaskan bahwa 

mekanisme pertahanan seseorang meleburkan sifat-sifat positif orang lain ke 

dirinya (Feist & Feist, 2010: 43). Introyeksi dapat dikatakan sebagai cara meniru 

perilaku dari orang lain agar diri seseorang mampu menyamai. Proses 

perkembangan kepribadian akan memunculkan ketepatan dalam bertindak yang 

didapat dari pengalaman, kebiasaan, maupun lingkungan. Proses tersebut 

merupakan upaya dalam membangun keyakinan ataupun standar bagi individu. 

Introyeksi berkaitan dengan proses pembentukan sikap melalui objek yang 

pernah dijumpai (Kulsum & Jauhar, 2014: 208). Orang-orang memang cenderung 

mengintroyeksikan hal yang menurut mereka bernilai. Contohnya seseorang 

meniru artis yang ia kagumi dan mencoba meniru gaya dan perilaku artis tersebut. 

Proses perkembangan kepribadian tidak akan berhenti pada usia berapapun. 

Perasaan kekurangan akan suatu hal akan membuat seseorang mengintroyeksi atas 

nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku orang lain yang menurutnya sesuai.  

Introyeksi dalam karya sastra terjadi karena upaya tokoh meniru atau 

menyamai perilaku dari tokoh atau hal lain. Proses ini terjadi melalui objek yang 
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pernah dijumpai. Objek yang ditiru merupakan suatu hal yang bernilai, karena 

pada proses ini kepribadian akan berkembang sesuai pengalaman, kebiasaan, 

maupun pembentukan dari lingkungan. Introyeksi merupakan gambaran sikap 

tokoh yang berusaha mengembangkan kepercayaan diri. Tidak ada batas usia 

perkembangan sehingga upaya membangun keyakinan dan standar kepercayaan 

diri akan terus berlangsung selama hidup.  

2.2.2.5 Pengalihan 

Pengalihan merupakan mekanisme pertahanan yang mengalihkan perasaan 

tidak senang terhadap suatu hal ke hal lainnya yang lebih memungkinkan 

(Minderop, 2010: 35). Pengalihan muncul sebagai dorongan-dorongan yang tak 

sesuai dan tersembunyi dalam diri seseorang. Contoh dari pengalihan adalah rasa 

marah pada seseorang, tetapi dilampiaskan pada benda lain seperti boneka atau 

binatang peliharaannya. Oleh karena itu, rasa marah itu berubah objek dan tidak 

membahayakan orang lain. 

Menurut Freud (dalam Friedman & Schusctack, 2008: 96), pengalihan 

merupakan penanda dari munculnya agresifitas atau adanya suatu tujuan. Proses 

ini dapat diibaratkan sebuah teko yang berisikan uap. Jika uap menumpuk pada 

teko maka uap tersebut memaksa keluar. Hal ini merupakan penggambaran emosi 

yang dipendam dan alangkah lebih baik emosi dikeluarkan sebelum menjadi lebih 

besar dan tidak terkendali. 

Pengalihan dalam karya sastra adalah upaya mengalihkan perasaaan tidak 

senang yang dilakukan tokoh dalam cerita sebagai pengganti hal yang lebih 

memungkinkan. Tokoh melakukannya karena dorongan yang tersembunyi dalam 

diri. Munculnya agresifitas menandai pengalihan yang dilakukan tokoh, karena 
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keinginan mencapai suatu tujuan. Hal ini diakibatkan adanya emosi yang 

dipendam dan perlu dikeluarkan sebelum semakin tidak terkendali. 

2.2.2.6 Rasionalisasi 

Menurut Hillgard (dalam Minderop, 2010: 35) rasionalisasi memiliki dua 

tujuan, yang pertama untuk mengurangi kekecewaan ketika gagal, dan yang kedua 

untuk memberikan motif yang dapat diterima atas perilaku. Motif dari 

rasionalisasi menjadi semacam pembenaran dari hal yang dilakukan. Suasana hati 

menjadi alasan utama rasionalisasi seseorang terlebih lagi ada suatu keinginan 

untuk melakukan hal lain. Tindakan tertentu akan dianggap wajar selama tidak 

mengganggu kesenangan akan hal lain. 

Menurut Koswara (2017: 47) rasionalisasi merupakan bentuk 

pemutarbalikan fakta sehingga alasan yang disampaikan menjadi masuk akal. 

Contohnya ketika seorang pemuda menyatakan cinta pada seorang gadis dan saat 

ditolak ia akan bercerita pada temannya bahwa gadis itu tidak menarik. Kebenaran 

dari rasionalisasi dapat menjadikan seseorang menjadi bahagia dan juga terpuruk. 

Insting manusia pada umumnya akan menghindari hal yang tidak sesuai dengan 

keinginan diri. 

Rasionalisasi memiliki keterkaitan dengan psikoanalisis terutama pada 

kemauan diri untuk mengenali dengan baik penjelasan yang berkaitan dengan 

perilaku diri melalui penyebab yang sebenarnya (Friedman & Schustack, 2008: 

98). Upaya-upaya penyangkalan biasanya dilakukan dengan tidak logis. Hal ini 

akan menunjukkan kecenderungan sifat bohong dari seseorang. Namun, 

kebohongan ini merupakan cara menyembunyikan hal yang sebenarnya terjadi. 
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Rasionalisasi dalam karya sastra merupakan upaya tokoh untuk mengurangi 

kekecewaan ketika gagal. Rasionaliasasi yang dilakukan tokoh merupakan motif 

pembenaran terhadap suatu perilaku diri dan ditandai dengan pemutar balikan 

fakta. Upaya-upaya tersebut dapat dijadikan cara untuk mengungkap kebohongan 

yang dilakukan tokoh atau tokoh lain. Namun, kebohongan ini adalah upaya 

menyembunyikan fakta yang sebenarnya dialami. Pada intinya hal yang 

disembunyikan coba disimpan dengan memberikan alasan lain yang masuk akal. 

2.2.2.7 Reaksi Formasi 

Reaksi formasi merupakan mekanisme pertahanan yang bertolak belakang 

dengan keadaan sebenarnya, tetapi ada perasaan lain yang mengganti hal tersebut 

menjadi lebih baik (Minderop, 2010: 37). Reaksi formasi merupakan tindakan 

yang wajar dilakukan oleh manusia. Namun, kewajaran ini bisa memunculkan 

sebuah fakta yang disembunyikan oleh individu. Terkadang ada hal tabu yang 

dilakukan seorang individu dan coba disembunyikan dengan melakukan hal yang 

lebih baik. 

Menurut Friedman & Schustack (2008: 93), reaksi formasi merupakan 

proses menghilangkan dorongan-dorongan yang mengancam dengan melakukan 

kebalikan dari pikiran dan tindakan orang tersebut. Pada hakikatnya reaksi 

formasi merupakan kebalikan dari sifat seseorang. Reaksi formasi menunjukkan 

orang-orang yang terlihat bermoral, tetapi dengan susah payah melawan 

ketidakbermoralan mereka. Hal ini menunjukkan sifat ketamakan dan penipuan 

terhadap kepercayaan diri. Sifat-sifat yang merupakan kebalikan diri menandakan 

hasrat ingin melakukan penyimpangan.  
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Reaksi formasi dalam karya sastra merupakan mekanisme pertahanan yang 

dilakukan tokoh dan bertolakbelakang dengan keadaan sebenarnya yang dialami 

tokoh. Tokoh menggantinya dengan perasaan lain yang lebih baik agar terlihat 

bermoral. Reaksi formasi menunjukkan sosok tokoh yang terlihat bermoral, tetapi 

dengan susah payah melawan ketidakbermoralan mereka. Kepentingan pribadi 

menjadi hal yang lumrah terjadi pada tokoh-tokoh yang melakukan reaksi 

formasi. Hal ini menunjukkan sifat ketamakan dan penipuan terhadap 

kepercayaan diri tokoh. 

2.2.2.8 Regresi 

Regresi merupakan perasaan yang tidak sesuai dengan keadaan seseorang 

pada seharusnya (Minderop, 2010: 38). Penyebabnya bisa dikarenakan munculnya 

ketidakpercayaan diri. Sebaliknya, ketika muncul perasaan meledak-ledak dalam 

diri dan kontrol akan diri tidak dapat dilakukan maka seseorang tidak segan-segan 

melakukan pembelaan secara fisik. Hal ini disebabkan munculnya sikap primitif 

dimana menganggap bahwa yang kuat akan menang. 

Koswara (2017: 48) menyampaikan jika regresi merupakan kenyataan yang 

mengancam dan sehingga individu mencoba menghindari hal tersebut. Hal ini 

terjadi ketika ada dorongan untuk berubah agar mendapat situasi yang lebih aman. 

Contohnya seorang kakak yang cemas karena menganggap adik bayinya merebut 

kasih sayang orang tuanya. Dapat dikatakan regresi sebagai bentuk menjadikan 

diri nomor satu pada pemikiran orang lain. Selain itu, hal ini juga bisa dikatakan 

kekanak-kanakan. 

Pada orang dewasa regresi sulit diterjemahkan atau didokumentasikan 

(Friedman & Schustack, 2008: 98). Namun, beberapa penelitian menunjukkan 
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bahwa orang dewasa yang menunjukkan sifat kekanak-kanakan dapat disimpulkan 

melakukan regresi. Pada dasarnya baik anak-anak maupun orang dewasa 

membutuhkan suatu hal yang nyaman bagi dirinya. Meskipun tidak masuk akal, 

perilaku yang dilakukan merupakan cara ternyaman bagi seseorang untuk 

mendapatkan kenyamanan.  

Regresi merupakan perasaan tokoh dalam karya sastra yang tidak sesuai 

dengan keadaan tokoh pada seharusnya. Regresi dapat dikatakan sebagai hal yang 

mengancam sehingga perlu dihindari. Upaya ini dilakukan tokoh agar mendapat 

situasi yang lebih nyaman. Pada dasarnya regresi sulit diketahui pada tokoh anak-

anak ataupun tokoh dewasa. Perilaku yang dilakukan sering kali tidak masuk akal, 

tetapi merupakan cara ternyaman yang dilakukan setiap tokoh untuk menemukan 

kenyamanannya. 

2.2.2.9 Agresi 

Agresi merupakan perasaan marah yang dapat menjurus ke pengrusakan dan 

penyerangan (Minderop, 2010: 38). Agresi hanya terjadi ketika seseorang 

mengalami frustasi dan tidak ada cara pelampiasannya. Peralihan lain dari agresi 

adalah mencari kambing hitam dari orang lain yang tidak bersalah. Agresi sangat 

berbahaya jika terjadi lebih dari satu orang, karena dampaknya akan lebih fatal. 

Contohnya karena tidak menyukai seseorang diri akan mengejek orang lain karena 

berusaha menyakiti hati orang lain. 

Pada peristiwa psikologi, agresi tidak dapat didiamkan begitu saja. Agresi 

digambarkan sebagai sesuatu yang jahat meskipun tidak sepenuhnya demikian. 

Agresi seringkali terjadi karena adanya desakan situasi yang membuat seseorang 

atau kelompok menjadi tertekan. Agresi memiliki pengaruh yang besar terhadap 
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individu maupun kelompok (Kulsum & Jauhar, 2014: 242). Untuk mencegah 

terjadinya agresi, perlu dilakukan upaya mengurangi rasa iri, benci, atau hasrat 

yang besar dalam memiliki sesuatu.  

Agresi dalam karya sastra merupakan perasaan emosi atau frustasi tokoh 

yang tidak ada pelampiasannya. Pelampiasaan tersebut dapat dilakukan dengan 

mengkambinghitamkan tokoh lain yang tidak bersalah. Agresi pada tokoh dapat 

dikatakan sebagai hal yang jahat, tetapi tidak sepenuhnya demikian. Desakan 

situasi yang dialami tokoh menyebabkan munculnya perasaan tertekan yang 

mengarah pada tindakan agresi. Untuk mencegah terjadinya agresi, perlu 

dilakukan upaya mengurangi rasa iri, benci, atau hasrat yang besar dalam 

memiliki sesuatu.  

2.2.2.10 Fantasi dan Stereotip 

Fantasi merupakan sebuah pemikiran abstrak yang diharapkan dapat 

terwujud. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang mengalami stres dan mencari 

peralihan lain berdasarkan realitas yang belum tentu terjadi. Fantasi memiliki 

kaitan dengan stereotip terutama ketika rasa frustasi datang pada diri seseorang. 

Stereotip merupakan konsekuensi dari rasa frustasi yang melakukan perilaku 

pengulangan secara terus menerus yang tidak bermanfaat dan terasa aneh 

(Minderop, 2010: 39). 

Stereotip merupakan gambaran dari cara seseorang memperlakukan dirinya 

(Friedman & Schustack, 2008: 207). Terkadang orang ingin terlihat menarik 

secara fisik agar orang lain memiliki ekspektasi tinggi pada dirinya. Hal ini akan 

akan memunculkan rasa gembira dan percaya diri. Namun, dampak jangka 
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panjangnya adalah perubahan penampilan berdasarkan usia perkembangan. Oleh 

karena itu, seseorang harus lebih bersyukur akan yang didapatkan.  

Fantasi dan stereotip memiliki kesamaan, karena sama-sama menampilkan 

upaya tokoh dalam karya sastra yang berkaitan dengan mimpi. Fantasi 

menunjukkan pemikiran abstrak yang diharapkan, sedangkan stereotip 

menunjukkan keinginan agar terlihat baik di mata tokoh lain. Fantasi dapat 

menjadi kenyataan bergantung cara tokoh tersebut mencapainya. Stereotip lebih 

pada upaya mendapatkan pengakuan dari tokoh lain.  

2.2.2 Faktor yang Menyebabkan Mekanisme Pertahanan Diri 

Konflik merupakan faktor utama yang menyebabkan mekanisme 

pertahanan. Konflik merupakan bagian dari sebuah cerita yang bersumber pada 

kehidupan. Hal ini menyebabkan pembaca terlibat secara emosional terhadap pada 

hal yang terjadi dalam cerita. Wellek dan Warren (2016: 285), menyatakan bahwa 

konflik adalah sesuatu yang dramatik, mengacu pada pertarungan antara dua 

kekuatan yang seimbang, menyiratkan adanya aksi dan balasan aksi. Konflik juga 

terjadi jika tidak adanya kesepakatan antara ego satu dan ego yang lain.  

Konflik sangatlah dibutuhkan bahkan dapat dibilang penting demi 

menunjang isi cerita dalam karya sastra. Konflik berkaitan dengan peristiwa yang 

terjadi dalam cerita. Semakin tinggi konflik maka semakin menarik jalannya 

cerita, karena memberikan sensasi tersendiri bagi pembaca. Terbentuknya konflik 

tidak terlepas juga dari peran tokoh. Jika dalam dunia fiksi konflik merupakan hal 

yang ditunggu, berbeda halnya pada kehidupan nyata kebanyakan orang sering 

menghindarinya. 
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Konflik dalam karya sastra memiliki pengertian negatif, karena identik 

dengan hal yang tidak menyenangkan. Konflik menandakan adanya sebuah 

kebebasan berpikir dalam konteks karya sastra yang digambarkan oleh tokoh. 

Munculnya konflik merupakan penanda adanya dua keinginan yang berbeda 

(Alwisol, 2008: 135). Keinginan tersebut muncul dari dalam diri seseorang 

ataupun dorongan dari luar yang berasal dari sesama manusia atau kondisi yang 

mendesak. Konflik dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Berikut ini 

penjelasan dari konflik tersebut. 

2.2.2.1 Konflik Internal  

Konflik internal terjadi pada diri atau jiwa seseorang. Dalam karya sastra, 

konflik ini dialami oleh tokoh dalam cerita. Konflik ini terjadi pada diri tokoh 

sehingga ada perlawanan pada dirinya. Permasalahan yang terjadi akibat 

pertentangan antara 2 keinginan, keyakinan, harapan, dan masalah lainnya 

(Nurgiyantoro, 2010: 124). Situasi ini dapat menghambat seseorang untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini menandakan adanya permasalahan pada 

diri seseorang sehingga mengalihkan diri dari kecemasan yang melanda.  

Penyebab kecemasan diri muncul dari perasaan tidak nyaman akibat rasa 

khawatir, takut, dan tidak bahagia. Kecemasan ini dikategorikan sebagai 

kecemasan neurotik. Kecemasan ini berasal dari alam bawah sadar individu 

sehingga orang tersebut tidak menyadari alasan kecemasan tersebut (Minderop, 

2010: 28). Secara tidak langsung hal ini akan memengaruhi kepribadian seseorang 

terutama dalam pola pikir akibat munculnya pertentangan antara 2 keinginan. 

Akibatnya muncul keinginan untuk menghindar dan mencari kenyamanan diri. 
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Konflik internal terjadi pada diri seseorang dan di dalam karya sastra 

dialami oleh tokoh sebagai penggambaran cerita. Permasalahan yang terjadi 

menyebabkan munculnya pertentangan keinginan, keyakinan, dan harapan, serta 

menandakan munculnya kecemasan diri yang dapat menghambat seseorang 

mencapai suatu tujuan. Kecemasan muncul dari perasaan tidak nyaman akibat rasa 

khawatir, takut, dan tidak bahagia. Kecemasan ini berasal dari alam bawah sadar 

individu sehingga orang tersebut tidak menyadari alasan kecemasan tersebut. 

2.2.2.2 Konflik Eksternal 

Konflik eksternal terjadi antara tokoh dengan hal di luar dirinya. Penyebab 

utama konflik eksternal adalah interaksi antar individu dan dapat memunculkan 

masalah akibat interaksi tersebut (Nurgiyantoro, 2010: 124). Perbedaan pemikiran 

dapat menimbulkan ketidaksepahaman sehingga perlu melakukan komunikasi 

yang baik dengan orang lain. Selain itu, permasalahan interaksi dapat 

mempengaruhi keadaan lingkungan, karena dapat menimbulkan konflik yang 

lebih besar. 

Konflik juga terjadi karena ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, 

kebencian, masalah perut, tanah, tempat tinggal, pekerjaan, uang, kekuasaan, dan 

emosi sesaat manusia (Setiadi & Kolip, 2011: 347-348). Permasalahan akan 

menjadi semakin rumit ketika kepentingan pribadi masuk kedalamnya. Terlebih 

lagi jika permasalahan sampai menimbulkan dampak yang besar di masyarakat. 

Konflik yang terjadi akan menggiring opini masyarakat kepada hal yang dianggap 

tidak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan.  

Selain konflik antar individu, konflik eksternal memiliki kaitan dengan 

beberapa hal seperti kebudayaan, kepercayaan, dan lingkungan. Kebudayaan 



29 
 

 
 

menciptakan sebuah kebiasaan di lingkungan tertentu, sedangkan kepercayaan 

timbul dari hal lain yang dianggap memiliki kemampuan yang lebih tinggi (Ratna, 

2010: 295). Kebudayaan dan kepercayaan memerlukan pengenalan dan 

pengetahuan dalam pemahamannya. Karena tanpa pemahaman, kedua hal tersebut 

menimbulkan perbedaan dan dapat menimbulkan konflik. 

Dalam karya sastra konflik eksternal dapat dijelaskan sebagai konflik yang 

terjadi akibat interaksi tokoh dengan tokoh lainnya. Penyebabnya adalah 

ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian, masalah perut, tanah, 

tempat tinggal, pekerjaan, uang, kekuasaan, dan emosi sesaat manusia. Selain 

konflik antar individu, konflik eksternal memiliki kaitan dengan beberapa hal 

seperti kebudayaan, kepercayaan, dan lingkungan. Kebudayaan menciptakan 

sebuah kebiasaan di lingkungan tertentu, sedangkan kepercayaan timbul dari hal 

lain yang dianggap memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Kebudayaan dan 

kepercayaan memerlukan pengenalan dan pengetahuan dalam pemahamannya 

agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari. 

2.2.3 Dampak Mekanisme Pertahanan Diri 

Mekanisme pertahanan merupakan proses perlindungan diri dari ancaman 

eksternal yang dipengaruhi oleh ego. Proses ini merupakan peralihan mencari hal 

pengganti yang lebih baik. Pada proses ini terjadi hal yang ekstrem guna 

melindungi diri. Dampak terbersarnya akan memengaruhi kepribadian seseorang 

dan tertanam di alam bawah sadar. Selain dampak terhadap diri, orang lain juga 

akan terdampak pada mekanisme pertahanan ini. Terlebih lagi jika orang tersebut 

menjadi penyebab munculnya mekanisme pertahanan diri seseorang.  
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Karya sastra sebagai bentuk penyampaian suatu sosok yang diwakili tokoh 

sering kali menunjukkan upaya mekanisme pertahanan diri. Dari upaya-upaya 

tersebut muncul peralihan baik yang berupa hal yang positif maupun negatif. 

Ajaran dalam karya sastra dipahami sebagai pola pikir pengarang dari sisi 

tempramen, tingkah laku, kebiasaan, kebaikan, dan keburukan yang tidak 

semuanya dapat diambil sebagai contoh (Minderop, 2010: 63). Adanya upaya 

dalam melakukan mekanisme pertahanan diri diikuti dengan dampak yang 

disebabkan.  

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, mekanisme pertahanan diri 

juga berkaitan dengan permasalahan kepemimpinan terhadap pemertahanan 

kekuasaan. Terlebih lagi penelitian ini mengisahkan Gajah mada beserta upayanya 

dalam mempertahankan kekuasaan kerajaan Majapahit. Beberapa hal perlu 

diperhatikan dalam kepemimpinan seperti latar belakang, tipe, gaya, dan syarat-

syarat kepemimpinan (Kartono, 2016: 32). Sosok pemimpin akan menentukan 

arah kepemimpinan berdasarkan sifat dan kemauan pemimpin tersebut. Hal ini 

akan memunculkan dampak baik positif atau negatif bagi diri seorang pemimpin 

yang dijelaskan sebagai berikut. 

2.2.3.1 Dampak Positif 

Mengubah kepribadian membuat seseorang merasa puas terhadap yang telah 

dicapai. Rasa senang, bahagia, dan cinta merupakan bentuk pengalaman diri 

dalam upaya mengembangkan diri (Minderop, 2010: 45). Perasaan tersebut 

tumbuh dari dalam diri yang mendalam berlandaskan rasa sayang, nafsu, setia, 

dan akibat kebiasaan baik dari orang-orang di lingkungan. Upaya membentuk 

kepribadian bukan sekadar membuat diri menjadi lebih bahagia, tetapi juga 
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menunjukkan hal positif pada orang lain. Hal positif yang menurut orang lain baik 

akan memunculkan kepercayaan pada diri seseorang. 

Kepercayaan menunjukkan bahwa seseorang bisa diandalkan, terlebih lagi 

terhadap sosok seorang pemimpin. Hal ini dapat ditandai dari orang yang 

memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin muncul dari kebiasaan 

menepati waktu, perkataan, dan kegiatan yang sudah dijadwalkan, sedangkan 

bertanggung jawab adalah kemauan diri untuk menghadapi segala sesuatu yang 

baik dan buruk yang ditimbulkan sikap diri (Getol, 2012: 203). Manusia hidup 

dalam lingkungan dengan segala interaksinya sehingga penting menempatkan diri 

pada posisi yang baik.  

Dalam karya sastra perubahan diri tokoh menjadi lebih baik akan 

menciptakan rasa bahagia pada dirinya. Dukungan dari lingkungan juga 

memengaruhi emosi tokoh hingga membentuk sikap yang lebih baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa selain menjadi baik, ada upaya untuk terlihat baik di mata 

tokoh lain. Sikap ini dimulai dari kebiasaan disiplin dan tanggungjawab. Segala 

interaksi yang dilandasi dengan sikap yang baik, akan menjadikan kepercayaan 

pada setiap individu. 

2.2.3.2 Dampak Negatif 

Mekanisme pertahanan diri sebagai bentuk peralihan memiliki sisi negatif 

terutama dalam menciptakan emosi pada tokoh dalam karya sastra. Emosi tersebut 

ditandai dengan kemarahan, ketakutan, kesedihan, kebencian, cemburu, dan iri 

hati (Minderop, 2010: 40). Akibatnya muncul upaya pelampiasan pada objek lain 

dan rasa bersalah karena telah melakukan hal yang salah. Kesalahan ini terkadang 

membuat seseorang menghukum dirinya atas apa yang terjadi.  
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Menurut Endraswara (2008: 179-180), perilaku dalam karya sastra 

merupakan gejolak jiwa manusia. Hal ini ditandai dengan peristiwa kejiwaan 

seperti menggerutu, meratap, melamun, menangis, histeris, bahkan hingga 

melukai orang lain merupakan upaya menghindari kenyataan. Emosi tokoh dalam 

karya sastra tidak berbeda jauh dengan emosi yang dialami manusia pada realitas. 

Karena dalam penciptaannya, karya sastra merupakan bentuk emosi jiwa dari 

pengarang sehingga muncul pola pikir yang sedemikian rupa. 

Sisi negatif kejiwaan pada tokoh dalam karya sastra merupakan salah satu 

bentuk mekanisme pertahanan diri. Emosi tersebut disebabkan kemarahan, 

ketakutan, kesedihan, kebencian, cemburu, dan iri hati. Hal ini menyebabkan 

munculnya hasrat untuk melampiaskan emosi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 

peristiwa kejiwaan seperti menggerutu, meratap, melamun, menangis, histeris, 

bahkan hingga melukai orang lain merupakan upaya menghindari kenyataan. 

Kejadian ini merupakan bentuk emosi jiwa yang muncul dalam penciptaan karya 

sastra. 
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