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ASPEK KEPRIBADIAN TOKOH UTAMA DALAM NOVEL LEDHEK DARI 

BLORA KARYA BUDI SARDJONO: TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA  

 

abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendiskripsikan struktur yang membangun novel 

Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono, (2) Mendiskripsikan aspek kepribadian 

tokoh utama dalam novel Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono, (3) 

Mendiskripsikan relevansi kepribadian tokoh cerita dengan bahan ajar di SMA. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 

menggunkan teknik tinjauan pustaka, simak, dan catat. Teknik validasi data dengan 

triangulasi teoritis dan triangulasi data. Teknik analisis data menggunakan 

pembacaan model semiotik yang terdiri dari atas pembacaan heuristik dan 

hermeneutik. Hasil penelitian ini (1) Berdasarkan analisis struktural, tema dalam 

novel Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono perjuangan dan kegigihan Sam dalam 

bertahan hidup, setelah majalah tempat ia bekerja mengalami kebangkrutan. Tokoh 

dalam novel Sam, Eyang Ratmi, Nirmala, Waluyojati, dan Mas Don. Alur yang 

digunakan adalah alur maju. Latar pada novel ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

latar tempat, latar waktu dan latar sosial. (2) Berdasarkan analisis ditemukan adanya 

aspek kepribadian tokoh utama dalam novel Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono. 

Aspek kepribadian terdiri dari tiga yaitu (a) Kepribadian Sam sebagai tokoh utama 

dari aspek Id, (b) Kepribadian Sam sebagai tokoh utama dari aspek Ego, (c) 

Kepribadian Sam sebagai tokoh utama dari aspek Superego. (3) Berdasarkan 

penelitian dalam pembelajaran dapat direlevansikan dengan bahan ajar di SMA pada 

kelas XI dengan standar kompetensi 7 memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/ 

novel terjemahan dan Kompetensi Dasar 7.2 menganalisis unsur-unsur instrinsik dan 

ekstrinsik dalam novel Indonesia/ novel terjemahan. Berdasarkan analisis novel 

Ledhek Dari Blora  karya Budi Sardjono, aspek kepribadian tokoh utama dapat 

diteladani oleh peserta didik berdasakan aspek Id, Ego, Superego yang dimiliki oleh 

tokoh utama. 

 

Kata kunci: aspek kepribadian, struktural, psikologi sastra, novel Ledhek Dari 

Blora, pembelajaran di SMA. 

 

Abstract 
The purpose of this study is (1) describe the structure of the developing novel 

“Ledhek Dari Blora” by Budi Sardjono, (2) describe aspect of personality of the 

main character novel “Ledhek Dari Blora” by Budi Sardjono, (3) describe the 

relevance of personality to story characters with teacing materials in Senior High 

School. This research uses descriptive qualitative menthod. Data collection 

techniques using review techniques, gathering, and note. Data valiation techniques 

with theoretical triangulation and data triangulation. Data analysis techniques used 

is the reading of the semiotic model consists of heuristic and hermeneutic reading 

techniques. The result of this study (1) Based  on the analysis of structural, theme in 

the novel “Ledhek Dari Blora” by Budi Sardjono Sam’s struggle and persistence in 

survival, after the magazine where he worked went bankrupt. Characters in the novel 

Sam, Eyang Ratmi, Nirmala Waluyojati, and Mas Don. The groove used is the 
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forward groove. The background of the novel is divided into three parts, background 

scene, time setting, and social background. (2) Based on the analysis found the 

aspect of personality of the main character inthe novel “Ledhek Dari Blora” by Budi 

Sardjono. Personality aspect consists of three (a) Sam’s personality as the main 

character of the Id aspect, (b) Sam’s personality as the main character of the Ego 

aspect, (c) Sam’s personality as the main character of the Superego aspect. (3) 

Based on research in learning can be relevant with teaching materials in Senior 

High School in class XI with Competency Standards 7 understand various saga, 

Indonesian novel/ novel translation and Basic Competencies 7.2 analyze intrinsic 

and extrinsic elements in Indonesian novels/ novel translation. Based on novel 

analysis “Ledhek Dari Blora” by Budi Sardjono, the personality aspects of the main 

character can be modeled by students based on the aspect of the Id, Ego, and 

Superego possessed by the main character. 

 

Keywords: aspect of personality, structural, psychology literature, Novel Ledhek 

Dari Blora, high school learning. 

 

1. PENDAHULUAN 

Sebuah karya sastra di dalamnya menyajikan berbagai permasalahan manusia dan 

berbagai permasalahan kehidupan yang ada di dunia ini. Sastra merupakan karya 

sastra imajinasi manusia yang tidak terlepas dari bahasa yang merupakan media 

utama dalam karya sastra. Pengarang mencoba menggunakan media bahasa untuk 

menggambarkan dengan jelas realia kehidupan disekitarnya dengan bahasa yang 

imajinatif dan mudah dipahami oleh pembaca. 

Karya sastra dapat berupa prosa, puisi, cerpen, drama, pantun, dan novel. 

Novel merupakan karangan bebas yang panjang, didalamnya mengandung rangkaian 

cerita kehidupan seseorang dengan orang lain atau lingkungan di sekitarnya. Menurut 

Van Leeuwen dalam Nurgiyantoro, (2005: 15) novel adalah cerita prosa yang 

menuliskan pengalaman-pengalaman batin dari beberapa orang yang berhubungan 

satu dengan yang lain dalam satu keadaan. Teknik pengungkapannya bersifat padat 

antar unsurnya merupakan struktur yang terpadu. 

Salah satu karya sastra yang mengandung banyak nilai dan mengandung 

fenomena sosial dalam masyarakat adalah novel Ledhek Dari Blora karya Budi 

Sardjono. Diterbitkan pada tahun 2018 yakni cetakan pertama pada bulan Februari 

2018. Tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan tokoh yang 

terkandung dalam karya sastra. Ada tiga cara untuk memahami hubungan antara 

psikologi dengan sastra, yakni: (a) memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang 
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sebagai penulis, (b) memahami unsur-unsur kejiwaan pembaca, (c) memahami 

unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional dalam karya sastra, (Ratna, 2012: 342-

343). 

Pada novel Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono tokoh utamanya adalah 

seorang laki-laki bernama Sam yang mengalami kebimbangan pasca kehilangan 

pekerjaan menjadi wartawan karena majalah tempat ia bekerja mengalami 

kebangkrutan. Seprang temannya bernama Trisna menyarankan untuk menjadi ghost 

writer, akan tetapi Sam kebingangan dengan pekerjaan tersebut. Karena pekerjaan 

tersebut menjadi pertentangan  bagi kaum yang tidak menyutujui dengan pekerjaan 

tersebut. Dengan bebagai pertimbangan dan kembingan mengingat ia harus 

menghidupi empat anak asuhnya ia menerima tawaran tersebut. Dari pekerjaan 

tersebut mengharuskan Sam untuk ke Bloa mencari ledhek yang bernama Sriyati. 

selama pencarian Sam dihadapkan pada kejadian-kejadian yang hampir 

mempertaruhkan nyawanya. 

Novel Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono memberikan gambaran tentang 

aspek kepribadian kepada pembaca. Permasalahan mengenai kepribadian tokoh 

utama dengan kajian psikologi sastra. Dalam novel ini juga banyak menggambarkan 

fenomena-fenomena masyarakat khususnya masyarakat Jawa dan kebudayaan Tayub 

yang semakin dilupakan oleh generasi muda pada saat ini. Novel ini menceritakan 

tentang kejadian-kejadian sejarah negara Indonesia, misalnya Tayub pada zaman 

Jipang yang menambah pengetahuan pembaca tentang sejarah negara Indonesia, 

serta peristiwa yang terjadi di Plantungan. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan secara rinci alasan penelitian 

sebagai berikut: (1) Dari segi penceritaannya, novel Ledhek Dari Blora karya Budi 

Sardjono sangat menarik untuk dikaji dari segi aspek kepribadian tokoh utamanya. 

(2) Novel Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono mempunyai banyak cerita yang 

menarik, terlebih berkaitan dengan kebudayaan Indonesia yaitu Tayub yang akan 

menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca. (3) Permasalahan psikologis 

pada novel Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono menarik untuk dikaji, karena di 

dalalam novel tersebut akan memberikan nilai-nilai positif yang dapat diambil dan 

direalisasikan ilmunya pada kehidupan pembaca. 
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Berdasarkan  latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah penelitian 

ini adalah struktur yang membangun novel Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono, 

aspek kepribadian tokoh utama dalam novel Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan struktur yang 

membangun dalam novel Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono, dan 

mendiskripsikan aspek kepribadian tokoh utama dalam Ledhek Dari Blora karya 

Budi Sardjono. 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yakni 

manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis dalam penelitian ini dapat 

menambah wawasan dan melengkapi teori-teori untuk para peneliti yang akan 

melakukan penelitian dalam bidang sastra, mampu menambah khazanah penelitian 

terhadap karya sastra berupa novel dengan tinjauan psikologi sastra, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat dilanjutkan untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis. 

Manfaat praktis diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca 

tentang aspek kepribadian dalam kajian psikologi sastra. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualiatatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur “penelitian yang mengahasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang 

diamati”, (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2004: 31). Data deskriptif yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang berupa kata-kata, 

frase, klausa, kalimat atau paragraf dan bukan angka-angka. Penelitian ini akan 

menggunakan studi terpancang, Studi kasus dalam penelitian ini fokus terhadap 

aspek kepribadian tokoh utama dalam novel Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono 

tinjauan psikologi sastra. 

Data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif berupa kata-

kata, gambar dan bukan angka-angka (Aminuddin, 1990:16). Dalam penelitian ini 

data yang berwujud wacana yang menyangkut aspek kepribadian tokoh utama novel 

Ledhek Sari Blora kaya Budi Sardjono tinjauan psikologi sastra. 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 

novel berjudul Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono. Diterbitkan oleh Araska 

Publisher-Yogyakarta, cetakan pertama pada Februari 2018, iii dan 250 halaman + 3 

halaman untuk biodata penulis. Sumber data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu berupa artikel yang didapatkan melalui internet internet untuk 

menunjang penelitian ini. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik tinjauan pustaka, 

simak, dan catat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

menggunakan metode pembacaan model semiotik yaitu teknik membaca heuristik 

dan hermeneutik. Riffeterre (dalam Al-Ma’ruf, 2010: 33) mengatakan bahwa analisis 

dilaksanakan melalui metode pembacaan model semiotik yakni pembacaan heuristik 

adalah pembacaan menurut konvensi atau struktur bahasa (pembacaan semiotik 

tingkat pertama). Adapun pembacaan hermeneutik adalah pembacaan ulang dengan 

memberikan interpretasi berdasarkan konvensi sastra (pembacaan semiotik tingkat 

kedua). 

Teknik validasi data dalam penelitian ini adalah triangulasi teoritis dan 

triangulasi data. Tiangulasi teoritis yaitu peneliti dengan menggunakan perspektif 

lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa perspektif teori, yaitu teori struktural, teori psikologi sastra, 

dan teori kepribadian. Sedangkan triangulasi data yaitu peneliti mengumpulkan data 

wajib menggunakan beragam sumber data untuk menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data yang berbeda-beda, 

seperti internet. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Struktur Pembangun Novel Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono 

3.1.1. Tema 

Tema dari novel Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono adalah tentang perjuangan 

dan kegigihan Sam supaya dapat bertahan hidup, setelah majalah tempat ia bekerja 

mengalami kebangkrutan. Akhirnya setelah melalui kebimbangan ia memutuskan 
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untuk menjadi ghost writer yang mengantarkan dia ke tempat para ledhek Tayub dan 

mendapatkan pengalaman yang tidak akan dilupakan, hampir kehilangan nyawa 

untuk kedua kalinya demi menemukan keluarga yang bertahun-tahun terpisah. 

3.1.2. Fakta cerita dalam sebuah cerita meliputi alur, karakter, dan latar. Berikut 

analasis struktural berdasarkan fakta cerita meliputi alur, karakter, dan latar. 

3.1.2.1 Alur 

Alur dalam novel Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono adalah alur maju. Alur 

maju atau disebut progesif menyajikan jalan cerita secara berurutan dimulai dari 

tahapan perkenalan ke tahapan penyelesaian secara urut dan tidak acak. Tahapan alur 

menurut Tasrif (dalam Nurgiantoro, 2007: 149-150) dibedakan menjadi lima 

tahapan, yaitu tahap penyituasian (situation), tahap pemunculan konflik (generating 

circumstance), tahap peningkatan konflik (rising action), tahap klimaks (climax), 

tahap penyelesaian (denouement). 

3.1.2.2 Karakter 

Tokoh-tokoh yang terdapat pada novel Ledhek dari Blora karya Budi Sardjono ini 

dibangun oleh keterlibatan tokoh yang cukup banyak dengan perbedaan jenis 

kelamin, profesi, serta karakter, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Yang menjadi 

tokoh sentral atau tokoh utama adalah Sam, sedangkan yang menjadi tokoh bawahan 

atau tokoh tambahan pada novel ini adalah Wluyojati, Nirmala, Eyang Ratmi, dan 

Mas Don. 

3.1.2.3 Latar 

Latar dibedakan menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar 

tempat yang terdapat dalam novel terbagi ke dalam beberapa tempat yang ada di 

Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Adapun tempat tersebut antara lain: Jakarta, 

Ambarawa, Purwodadi, Blora, Kendal dan Yogyakarta. Latar waktu di sampaikan 

secara implisit sehingga peneliti harus menganalisis dan menemukan latar waktu 

yang tepat, seperti era digital, munculnya handphone, peristiwa di Plantungan.  Latar 

sosial dari kebudayaan Jawa yang digambarkan ritual atau tradisi mandi kembang 

untuk ledhek. Selain itu latar budaya Jawa juga dapat dilihat dari cuplikan kata-kata 

yang menyebutkan atau menggunakan bahasa Jawa sebagai penjelasan atau selingan 

cerita. 
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3.2 Aspek Kepribadian Tokoh Utama dalam Novel Ledhek Dari Blora karya 

Budi Sardjono 

Sigmund Freud membagi kepribadian manusia kedalam tiga aspek, yaitu id (aspek 

biologis), ego (aspek psikologis), dan superego (aspek sosiologis), (Suryabrata, 

2006:145). Id adalah lapisan paling dalam, sistem kepribadian kodrati, yang sudah 

terbentuk (dibawa) sejak lahir. Ia berada di alam bawah sadar yang berisi kekuatan 

instintif dan dorongan-dorongan primitif yang secara konkret berwujud libido. Id 

tidak mengenal nilai-nilai moral yang dibentuk atau terpengaruh oleh kebudayaan 

(Nurgiyantoro, 2013:100). 

Ego adalah pengendali agar manusia bertindak dan berhubungan dengan cara-

cara yang benar sesuai dengan kondisi nyata sehingga id tidak terlalu terdorong 

keluar. Ego berada di alam sadar dan bersifat rasional. Ia akan mengendalikan 

perilaku dan pikiran yang tidak rasional menjadi rasional (Nurgiyantoro, 2013:100-

101). 

Superego adalah representasi nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat yang 

secara umum termanifestasikan dalam bentuk perintah dan larangan. Superego 

bersifat idealistik dan berfungsi mengontrol sikap dan tingkah laku agar sesuai 

dengan tuntutan nilai-nilai moral. Superego terbentuk karena pembudayaan (baca: 

pendidikan) yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu 

(Nurgiyantoro, 2013: 101). 

(Hossain, 2017: 43) Freud proposed three structures of the psyche of 

personality. Id, Ego, Super-Ego. Id refers a selfish, primitive, childish pleasure 

–oriented part of the personality with no ablity to delay gratification. Super-

Ego refers internalized societal and parental standards of ‘good’ and ‘bad’, 

‘right’ and ‘wrong behaviour’. Ego refers the moderator between the Id and 

Super-Ego wich seeks compromises to pacity both. (Freud mengusulkan tiga 

struktur kepribadian. Id, Ego, dan Super-Ego. Id mengacu pada bagian 

kepribadian egois, primitif, kesenangan –berorienetasi pada tanpa kemampuan 

untuk menunda kepuasan. Superego mengacu pada standar masyarakat dan 

orangtua yang diimternalisasi tingkah laku ‘baik’ dan ‘buruk’ ‘benar’ dam 

‘salah’. Ego mengacu diantara Id dan Super-Ego yang menyenangkan 

keduanya. 

 

(Koenane, 2014: 2-3) The human mind – according to Sigmund Freud – is 

divided into three parts, each of wich plays a different role from others and has 

its own content, the three parts are the id, the ego, and the superego. 
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According to Freud the id is primitive or naturally irrational, unconscious, 

universal and is characteristic of every on of us, that is, we are all born with 

the id drives. Tus ego functions as a reality principle. Conseuently, human 

thinking, planning, problem solving and deciding on what course of action to 

take, are the main functions of the ego. The superego imposes societal mores 

on an individual to the extent that if these dogmatic mores are disobeyed the 

the sperego punishes the individual with guilt. (Pikiran manusia- menurut 

Sigmund Freud- dibagi menjadi tiga, masing-masing memiliki perbedaan dan 

memiliki konten sendiri. Tiga bagian itu adalah Id, Ego, dan Superego. 

Menurut Freud Id adalah bagian primit atau tidak rasional secara alami, bawah 

sadar, universal dan merupakan ciri khas setiap orang, kita semua lahir dengan 

Id. Ego berfungsi sebagai prinsip realitas. Karena itu, manusia berpikir, 

berencana, memecahkan masalah dan memutuskan tindakan apa yang harus 

diambil, fungsi utama dari Ego. Superego diberlakukan masyarakat pada 

individu yang tidak taat ada istiadat lalu Superego menghukum individu 

dengan rasa bersalah). 

 

3.2.1 Kepribadian Sam sebagai Tokoh Utama dari Aspek Id 

Bagian awal dalam novel Ledhek Dari Blora menampilkan bahwa Sam dipengaruhi 

oleh id. Itu terjadi ketika majalah tempat ia bekerja mengalami kebangkrutan. Hal itu 

dapat dibuktikan pada kutipan berikut. 

“...Bagaimana tidak galau. Hidup di kota besar tanpa pekerjaan tetap bisa 

menyeret seseorang menjadi pelaku kriminal. Tawaran menjadi pengedar 

narkoba bisa saja langsung diterima. Karena betapa mudahnya dapat duit dari 

bisnis haram itu. Meski jika tertangkap aparat keamanan, sel penjara sudah 

menunggu. Bisa bertahun-tahun tinggal di sel pengap menyatu dengan para 

pelaku kriminal lain. Ada juga yang mengambil jalan pintas jadi pembunuh 

bayaran! Bermodal nekad dan tidak kenal belas kasihan, bisa saja orang yang 

menganggur terjun ke profesi yang berbau darah itu. Kebutuhan hidup yang 

mendesak bisa dalam hitungan menit mengubah orang alim menjadi orang 

yang sangat kejam.” (Sardjono, 2018: 5). 

 

Ketika Sam mendapatkan pekerjaan menjadi ghost writer, ia menjadi bimbang 

memutuskan menerima atau tidak, mengingat pekerjaan tersebut pernah jadi 

perbincangan. Pekerjaan tersebut memang tidak melanggar hukum atau norma-

norma agama, tetapi bagi yang tidak setuju profesi tersebut bisa dianggap pelacuran 

intelektual. Yakni seorang penulis menuangkan ide gagasan dan buah pikiran 

berdasarkan pesanan orang lain. Karena kebutuhan yang mendesak itulah Id yang 

ada pada diri Sam tergerak untuk menerima tawaran pekerjaan itu. 
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“Apakah besok pagi aku harus kirim SMS padanya cukup satu kata ‘oke’ lalu 

dua hari kemudian saldo tabunganku akan tambah? Hidup sebenarnya tidak 

sulit, tetapi juga tidak segampang yang diduga orang. Ini berkaitan pilihan 

hati. Antara ya dan tidak.” (Sardjono, 2018: 11-12). 

 

Dengan pilihan menjadi seorang ghost writer dan memiliki pekerjaan dengan 

gaji yang lebih dari cukup, meninggalkan paham idealis dan harus siap menerima 

konsekuensinya, melihat anak asuhnya Sam bahagia. Dan itu menjadi alasan ia 

menerima pekerjaan itu, demi bisa membahagiakan anak asuhnya yang hidup di 

panti asuhan. 

“...Untunglah aku selamat tidak masuk jurang karena mengambil keputusan 

yang tepat. Mau menerima tawaran Trisna. Meninggalkan keinginan untuk 

menjadi manusia idealis. Karena berat konsekuensinya. Dan aku tidak kuat 

menanggungnya. Demi empat anak yang duduk di belakang itu, aku rela jika 

nanti dicibir atau dilecehkan. Bagiku mengasihi empat anak yatim piatu itu 

nilainya jauh di atas keinginan menjadi manusia idealis. Aku lebih bahagia 

melihat mereka bisa tertawa dari pada mendapat sanjungan teman tapi hidup 

seperti gelandangan...” (Sardjono, 2018: 22). 

 

3.2.2 Kepribadian Sam sebagai Tokoh Utama dari Aspek Ego 

Aspek ego pada Sam terlihat ketika ibu mertuanya berusaha menjodohkan ia 

dengan Lastri. Akan tetapi Sam yang tidak tertarik dengan pernikahan dan memilih 

pekerjaan mencoba untuk menjelaskan keinginannya pada ibu mertuanya itu. Hal ini 

terdapat pada kutipan berikut. 

“Kamu tidak tertarik sama Lastri Sam?” tanyanya begitu aku ke ruang tamu. 

Lastri sendirian membereskan meja makan.” 

“Untuk punya istri lagi aku belum berpikir, Bu. Masih konsentrasi pada 

pekerjaan dan menikmati kesendirian,” jawabku.” 

“Ohh. Kasihan dia sebenarnya.” 

“Bukankah tidak baik berumah tangga hanya berdasar rasa kasihan?” 

(Sardjono, 2018: 69). 

 

Sam memiliki kepribadian pemalu. Ego yang ada dalam diri Sam menekan Id, 

dengan cepat ia menolak ajakan Dirin untuk pergi ke tempat lokalisasi. Hal tersebut 

terdapat pada kutipan. 

“Kang Dirin tadi kirim SMS. Katanya nanti malam Mas Sam mau diajak ke 

Pinggir Hutan Jati sana?” 

“Aku tidak janji, tapi Kang Dirin menawarkan diri,” kilahku agak malu. 

Mengapa Kang Dirin malah memberitahu orang ini. Laki-laki di mana pun 
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akan merahasiakannya jika mau pergi ke lokalisasi. Sembunyi-sembunyi. 

Berbohong dengan istri atau teman. Mereka akan merasa malu jika sampai 

ketahuan berada di suatu lokalisasi.”  

“Terus nanti malam Mas Sam mau?...” 

“Tidak!” jawabku tegas. “Aku milih melihat Tayub saja di sini nanti 

malam.”(Sardjono, 2018: 100-101). 

 

3.2.3 Kepribadian Sam sebagai Tokoh Utama dari Aspek Superego 

Ketika Sam ingin mewawancarai Darpo ia melihat gelagat penolakan, hal 

tersebut semakin diperkuat ketika ia hendak pulang. Di jalan ia melihat mobil 

mengikutinya dari belakang. Rupanya ia dicederai oleh oknum yang melindungi 

Darpo. 

“Dugaanku benar. Aku tidak hapal medan. Beberapa kali hampir jatuh karena 

roda motor terperosok ke lobang yang agak dalam. Mobil itu terus 

mengejarku. Sopirnya mungkin sengaja ingin menabrakku dari belakang.” 

 

“Aku baru menoleh ketika kepalaku seperti dihantam potongan kayu ukuran 

besar. Helm yang kukenakan mungkin pecah. Laju motor tidak bisa 

kukendalikan...” (Sardjono, 2018: 154). 

 

Untuk kedua kalinya, nyawa Sam terancam. Kali ini ia dituduh sebagai 

wartawan yang memberitakan masalah mafia minyak mentah. Dengan tegas Sam 

menyangkal, ia dituduh karena sering keluar masuk hutan jati. Merasa dirinya 

terancam, superego pada diri Sam memerintahkan untuk melawan. Hal tersebut juga 

dipengaruhi oleh id dan juga ego Sam, dimana ia memiliki insting untuk 

mempertahankan hidupnya dari bahaya. Hal itu terdapat pada kutipan. 

“Aku tidak mungkin melawan. Ilmu silat dan tenaga dalam yang pernah 

kupelajari tidak mungkin untuk melawan empat orang sekaligus. Tapi 

entahlah jika nanti berada di luar mobil. Cacing saja jika diinjak akan 

menggeliat. Mosok aku akan pasrah begitu saja seperti seekor sapi ketika 

dibawa ke tempat pemotongan hewan? Tidak! Kalau pilihannya melawan 

mati dan tidak melawan juga mati, aku harus melakukan perlawanan!” 

(Sardjono, 2018: 208). 

 

“Aku sudah siap melakukan perlawanan. Mencoba menahan sakit di mulut, 

tapi aku sudah menarik napas pelan-pelan dan menahan untuk tidak keluar. 

Napas kutekan sampai dibawah pusar. Itulah inti pertahanan dengan tenaga 

dalam. Menahan napas dan menguasai pikiran.” (Sardjono, 2018: 211). 
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Dari berbagai pengalaman superego Sam dapat menjadi seorang ghost writer 

dan juga terjebak di kehidupan para ledhek membuat Sam beruntung bisa mengenal 

daerah Blora lebih dalam. Demi keempat anak asuhnya yang membutuhkan biaya 

untuk hidup, ego pada diri Sam harus mengambil pekerjaan tersebut dan 

menyampingkan id yang ada pada dirinya. 

“Tidak pernah terbayangkan kalau aku harus memasuki dunia Tayub 

sekaligus kehidupan para ledhek. Tapi karena tuntutan profesi alias tuntutan 

perut harus diisi, mau tidak mau dunia itu harus kumasuki. Demi empat anak 

asuhku. Aku tidak menyesal. Justru merasa beruntung karena bisa mengenal 

Blora lebih dalam...” (Sardjono, 2018: 224). 

 

4 PENUTUP 

Berdasarkan hasil peneitian mengenai aspek kepribadian tokoh utama pada novel 

Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Tema utama dalam novel Ledhek Dari Blora karya Budi Sardjono adalah 

tanggung jawab dan kegigihan dalam menghadapi situasi apapun. Alur dari novel 

adalah alur maju atau progresif menyajikan jalan cerita secara berurutan. Tahapan 

alur dibedakan menjadi lima tahapan, yaitu tahap penyituasian (situation), tahap 

pemunculan konflik (generating circumstance), tahap peningkatan konflik (rising 

action), tahap klimaks (climax), tahap penyelesaian (denouement). Tokoh sentral 

atau tokoh utama adalah Sam, sedangkan yang menjadi tokoh bawahan atau tokoh 

tambahan pada novel ini adalah Wluyojati, Nirmala, Eyang Ratmi, dan Mas Don. 

Latar dibedakan menjadi tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar 

tempat meliputi Jakarta, Ambarawa, Purwodadi, Blora, Kendal dan Yogyakarta. 

Latar waktu di sampaikan secara implisit sehingga peneliti harus menganalisis dan 

menemukan latar waktu yang tepat, seperti era digital, munculnya handphone, 

peristiwa di Plantungan. Latar sosial meliputi latar budaya masyarakat Jawa. 

Penelitian fokus pada aspek kepribadian psikologi sastra dari tokoh utama 

dalam novel. Psikologi merupakan analisis lanjutan dari karakter tokoh utama yaitu 

Sam. Sigmund Freud membagi kepribadian manusia kedalam tiga aspek, yaitu id 

(aspek biologis), ego (aspek psikologis), dan superego (aspek sosiologis). Dalam 

penelitian ini tokoh Sam akan dianalisis dari segi kepribadian manusia dalam aspek 

Id, Ego, dan Superego. 
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