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ASPEK PERTAHANAN EGO TOKOH DORIS DALAM NASKAH 

DRAMA PAING SI BEDIENDE KARYA HANINDAWAN: KAJIAN 

PSIKOLOGI SASTRA DAN RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR 

DI SMA 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan struktur pembangun naskah 

drama Paing Si Bediende karya Hanindawan, (2) mendeskripsikan aspek 

pertahanan ego yang terkandung dalam naskah drama Paing Si Bediende karya 

Hanindawan ditinjau dari psikologi sastra, (3) memaparkan relevansi aspek 

pertahanan ego yang terkandung dalam naskah drama Paing Si Bediende karya 

Hanindawan sebagai bahan ajar sastra di SMA. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kualitatif dengan objek penelitian adalah pertahanan ego tokoh 

Doris dengan tinjauan psikologi sastra. Data dalam penelitian ini adalah kata, 

frasa, dan kalimat. Sumber data primer penelitian ini adalah naskah drama Paing 

Si Bediende karya Hanindawan yang berupa manuskrip. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa artikel website. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

pustaka, simak, dan catat. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi teori 

dan data. Hasil penelitian ini adalah (1) struktur naskah drama Paing Si Bediende 

antara lain, tema yang diangkat tentang kelemahan hati tokoh Doris yang sedang 

jatuh cinta namun bukan cinta yang sewajarnya. Fakta cerita, a) alur yang 

digunakan adalah alur maju, b) tokoh utama adalah Paing, Doris, Tuan Empong, 

Benol, Pok Jin, c) latar tempat berada di rumah, latar waktu terjadi pada tahun 

1980, (2) aspek pertahanan ego yang ditemukan pada tokoh Doris berupa bentuk 

Represi, Sublimasi, Proyeksi, bentuk Pengalihan, Rasionalisasi, Reaksi Formasi 

dan Agresi dan Apatis, (3) penelitian ini tidak sesuai dengan kriteria pemilihan 

bahan ajar dan tidak relevan sebagai bahan ajar di SMA kelas XI sesuai dengan  

KD 3.1 dan KD 4.1 pada Kurikulum 2013. 

Kata Kunci: Paing Si Bediende, pertahanan ego, psikologi sastra, bahan ajar SMA 

 

Abstract 

This study aims to describe (1) the structure of Hanindawan's Paing Si Bediende 

drama script, (2) about how defense mechanism is contained in Hanindawan's 

Paing Si Bediende drama script based on psychoanalytic perspective, (3) about 

defense mechanism contained in Hanindawan's Paing Si Bediende drama script as 

relevance teaching material in high school. This study using a descriptive 

qualitative method with the object of research is the defense mechanism of Doris's 

based on psychoanalytic perspective. This study data‟s are words, phrases and 

sentences. The primary data source of this research is Paing Si Bediende drama 

script by Hanindawan in the form of a manuscript. Secondary data in this study is 

from the form of website articles. The technique of data collection is library 

research, listening and taking a note techniques. The validity of the data uses the 

theory and data triangulation techniques. The outcome of this study are (1) the 

structure of the Paing Si Bediende drama script includes the theme of raising the 

struggle of life and the weakness of the heart of the character Doris who is in love 

but is not a normal love. The facts of the story there is, a) the plot is the 

cronological plot, b) the main characters are Paing, Doris, Mr. Empong, Benol, 
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Pok Jin, c) the setting is at home and the time occurred in 1980, (2) the defense 

mechanism of Doris have the form of Repression, Sublimation, Projection, 

Transfer form, Rationalization, Reaction Formation and Aggression and Apathy, 

(3) this study is in accordance with the criteria for selecting teaching materials and 

relevant as teaching materials in class XI according with KD 3.1 and KD 4.1 on 

the Curriculum of 2013. 

Keywords: Paing Si Bediende, defense mechanism, psychoanalysis, high school 

teaching materials. 

1. PENDAHULUAN 

Sastra sebagai refleksi kehidupan berarti pantulan kembali problem dasar 

kehidupan manusia, meliputi: maut, cinta, tragedi, harapan, kekuasaan, 

pengabdian, makna dan tujuan hidup, serta hal-hal yang transedental dalam 

kehidupan manusia (Al Ma‟ruf dan Nugrahani, 2017:3). Maka ketika sastra 

dikaitkan dengan kehidupan seseorang akan ada korelasinya. Sastra semata-mata 

wujud akan cerminan masyarakat. Sastra akan disampaikan oleh seorang 

sastrawan melalui media bahasa dan akan melahirkan sebuah karya sastra yang 

indah karena sangat dipengaruhi oleh bahasa dan aspek-aspek lain. 

Karya sastra juga menggambarkan segala sesuatu yang pernah dirasakan dan 

dialami oleh pengarang itu sendiri. Nurgiyantoro (2007:2-3) menyatakan bahwa 

sebagai karya sastra imajiner, fiksi menawarkan berbagai permasalahan manusia 

dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan. Pengarang menghayati berbagai 

permasalahan tersebut dengan penuh kesungguhan yang kemudian diungkapkan 

kembali melalui fiksi sesuai dengan pandangannya. Seorang pengarang akan 

menuangkan segala imajinasinya dengan penuh perasaan, kemudian disusun 

menjadi cerita yang mengandung makna.   

Karya sastra biasanya mengangkat fenomena kehidupan yang meliputi aspek 

sosial, budaya, politik, ekonomi, keagamaan, kemanusiaan, moral, jender, dan 

sebagainya. Salah satu pendekatan yang melalui semua aspek tersebut yaitu 

pendekatan psikologi. Menurut Endraswara (2008:15) bahwa pendekatan 

psikologi dianggap penting penggunaannya dalam penelitian sastra, karena 

keduanya dapat bersimbiosis dalam peranannya terhadap kehidupan. Selain itu 

keduanya memiliki fungsi yang sama-sama berurusan dengan persoalan manusia 

sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Keduanya memanfaatkan landasan 

yang sama yaitu menjadikan pengalaman manusia sebagai bahan telaah.  
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Hampir semua karya sastra, terutama naskah drama memiliki karakter dan 

karakterisasi di dalamnya. Pola   pendidikan   karakter juga terbentuk didalamnya. 

Pendidikan karakter membuat seseorang membangun pembentukan perilaku dari 

kebiasaan. Pembentukan  perilaku  mempunyai  hubungan  yang  erat  yaitu  

dengan  adanya kebiasaan akan menimbulkan suatu pola pendidikan karakter 

untuk peserta didik. Suatu kebiasaan   merupakan   perilaku   seseorang   yang   

terjadi   dengan otomatis dan tidak direncanakan (Koyimah dkk, 2008:305). Itu 

berarti karya sastra dapat dianalisis dari sudut pandang psikologis, karena 

mencakup karakter dan perilaku seseorang. Naskah drama yang menarik perhatian 

peneliti untuk dianalisis menggunakan pendekatan psikologi sastra adalah Paing 

Si Bediende karya Hanindawan. Terkait dengan naskah drama tersebut peniliti 

mentitik fokuskan pada kajian berupa mekanisme pertahanan ego tokoh bernama 

Doris di dalamnya. Freud (Mindrop, 2018:29-30) menggunakan istilah 

mekanisme petahanan mengacu pada proses alam bawah sadar seseorang yang 

mempertahankannya terhadap anxitas; mekanisme ini  melindunginya dari 

ancaman-ancaman eksternal dengan mendistrosi realitas dengan berbagai cara. 

Pertahanan yang paling primitif dari ancaman-ancaman dari luar ialah denial of 

reality (penolakan realitas) yaitu ketika si individu mencoba menolak realitas 

yang mengganggu dengan penolakan mengakuinya. Freud menjelaskan bahwa 

ego memiliki peran memberi tempat pada fungsi mental utama, yakni: penalaran, 

penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Ego menolong manusia untuk 

mempertimbangkan apakah ia dapat memuaskan diri tanpa mengakibatkan 

kesulitan atau penderitaan bagi dirinya sendiri. Maka aspek pertahanan ego adalah 

sebuah sikap yang diambil individu untuk mempertimbangkan, menalar dan 

membuat sebuah pertahanan diri dengan cara penolakan terhadap realitas yang 

timbul akibat kecemasan.  

Pertahanan ego menurut Sigmund Freud terdapat beberapa jenis, yaitu 1. 

Represi (Represion), 2. Sublimasi, 3. Proyeksi, 4. Pengalihan (Displacement), 5. 

Rasionalisai (Rationalization), 6. Reaksi Formasi (Reaction Formation), 7. 

Regresi, 8. Agresi dan Apatis, 9. Fantasi dan Stereotip (Minderop, 2018:29-30). 

Peneliti menggunakan alasan seperti peneliti mengasumsikan bahwa perilaku 

tokoh utama, Doris, dalam cara mengurangi kecemasannya dengan membangun 
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mekanisme pertahanan sangat menarik untuk dibahas dan dianalisis dari 

perspektif psikoanalitik. Pembahasan mekanisme pertahanan yang dilakukan 

Doris dalam naskah drama Paing Si Bediende dilakukan karena masalah tersebut 

belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan 

struktur pembangun naskah drama Paing Si Bediende karya Hanindawan, (2) 

mendeskripsikan aspek pertahanan ego yang terkandung dalam naskah drama 

Paing Si Bediende karya Hanindawan ditinjau dari psikologi sastra, (3) 

memaparkan relevansi aspek pertahanan ego yang terkandung dalam naskah 

drama Paing Si Bediende karya Hanindawan sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

2. METODE  

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis 

bentuk deskripsi, tidak berupa angka atau koefisien tentang hubungan antar 

variabel. Ratna (2007:47) mendefinisikan penelitian kualitatiff adalah metode 

yang memberikan perhatian terhadap data alamiah, data dalam hubungannya 

dengan konteks keberadaannya. Objek yang akan dikaji adalah aspek pertahanan 

ego tokoh Doris dalam naskah drama Paing Si Bediende karya Hanindawan 

dengan tinjauan psikologi sastra. Subjek penelitian ini adalah naskah drama Paing 

Si Bediende  karya Hanindawan. Data dalam penelitian ini adalah kata, frasa, dan 

kalimat. Sumber data primer penelitian ini adalah naskah drama Paing Si 

Bediende karya Hanindawan yang berupa manuskrip. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa artikel website.Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan teknik pustaka, teknik simak dan catat. Teknik 

analisi data menggunakan pembacaan heuristik yaitu memberikan pemahaman 

makna yang sebenarnya. Dengan demikian, analisis pada tahap ini akan 

menghasilkan deskripsi terkait dengan unsur yang membangun naskah drama 

Paing Si Bediende meliputi latar, penokohan, plot, tema, dan amanat. Tahap 

berikutnya adalah pembacaan hermeneutic yaitu menafsirkan kemungkinan 

makna tersirat atau konotasi, berdasarkan hasil kerja heuristik (Nurgiyantoro, 

2010:47). Pada tahap inilah mekanisme pertahanan ego berusaha digali dengan 

menggunakan pendekatan psikologi sastra. Maka dalam analisis ini dilakukan 

dengan cara membaca, kemudian memahami kembali data yang diperoleh, 
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selanjutnya mengelompokkan teks-teks yang terdapat dalam naskah drama Paing 

Si Bediende sesuai dengan aspek pertahanan ego tokoh Doris.  

Teknik pengkajian validitas yang digunakan adalah teknik trianggulasi teori 

dan data.  Menguji kevalidan data dalam penelitian ini dengan teknik trianggulasi 

teori dilakukan peneliti dengan  menggunakan perspektif lebih dari satu teori 

dalam membahas permasalahan yang dikaji.Trianggulasi data juga digunakan 

sebagaimana peneliti menggunakan data tambahan atau sumber data lain untuk 

memperkuat proses penelitian agar mendapatkan kesepadanan dengan hasil 

penelitian. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitan ini adalah mengenai analisis 

struktur naskah drama Paing Si Bediende karya Hanindawan, aspek pertahanan 

ego tokoh Doris dan relevansinya terhadap bahan ajar di SMA.  

3.1 Struktur Naskah Drama Paing Si Bediende Karya Hanindawan   

3.1.1 Tema 

Naskah drama Paing Si Bediende karya Hanindawan menggambarkan tema 

kelemahan hati perempuan yang sedang jatuh cinta namun bukan cinta yang 

sewajarnya. Hal tersebut digambarkan tokoh Tuan Empong yang secara tidak 

terduga mengatakan perasaannya kepada tokoh Doris yang tidak lain adalah istri 

temannya.  

3.1.2 Fakta Cerita 

Stanton (2007:22) menyebutkan bahwa karakter, alur dan latar merupakan fakta-

fakta cerita. Elemen-elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari 

sebuah cerita. Ketiga unsur tersebut disebut sebagai „struktur faktual‟ atau 

„tingkatan faktual‟ cerita. Alur adalah jalinan beberapa peristiwa atau kejadian di 

setiap cerita yang membentuk suatu sebab akibat hingga konflik ke klimaks dan 

penyelesaian cerita. Gustaf Freytag (dalam Widyahening, 2012:145-147) 

menyebutkan unsur-unsur plot sebagai berikut. 

a.  Eksposition atau Pelukisan Awal Cerita 

Tahap ini pembaca di perkenalkan dengan tokoh-tokoh drama dengan wataknya 

masing-masing. Adegan pertama di dalam drama ini dan tokoh yang pertama kali 

muncul adalah tokoh Paing. Plot ini juga di dukung dengan dialog pertama kali 
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yang muncul dari tokoh Paing yang memberikan gambaran bagi pembaca dan 

penonton untuk memahami awal cerita drama, latar tempat drama, dan situasi apa 

saja yang ada dalam cerita. 

b.  Komplikasi atau Pertikaian Awal 

Pada tahap ini adalah awal pemunculan konfilk terjadi ketika Tuan Empong akan 

menagih hutang kepada teman bisnisnya Gendro Aji. Tuan Empong ingin 

menagih hutang kepada temannya Gendro Aji, namun Tuan Empong tidak tahu 

rumahnya padahal hutang Gendro Aji sangat banyak kepadanya. Tuan Empong 

memutuskan untuk mencari alamat rumah Gendro Aji.  

c.  Klimaks atau Titik Puncak Cerita  

Pada tahap ini adalah puncak terjadinya konflik yang terjadi dalam cerita. Puncak 

konflik yang terjadi dalam naskah drama Paing Si Bediende adalah ketika Tuan 

Empong menjelaskan kepada Doris bahwa suaminya Gendro Aji mempunyai 

hutang padanya, tetapi Doris tidak percaya dengan apa yang di ucapkan Tuan 

Empong bahwa suaminya mempunyai hutang. Pada adegan ini pertikaian dengan 

Doris dan Tuan Empong naik ketika Paing juga ikut mencampuri urusan Doris 

dan Tuan Empong.  

d.  Resolusi atau Penyelesaian atau Falling Action  

 Tahap ini konflik mereda atau menurun. Tokoh-tokoh yang memanaskan 

situasi telah menemukan jalan pemecahan. Awal penyelesaian konflik yang terjadi 

yaitu Tuan Empong telah membawa bukti bahwa Gendro Aji telah berhutang 

padanya, seketikapun Doris percaya bahwa benar suaminya Gendro Aji berhutang 

kepada Tuan Empong dan jaminannya adalah rumah yang dia tempati sekarang. 

e.  Catastrophe atau Denoument atau Keputusan 

Tahap ini persoalan telah memperoleh penyelesaian. Tikaian (konflik) sudah 

dapat diakhiri. Digambarkan dengan tokoh Tuan Empong menganggap lunas 

semua hutang Gendro Aji, Doris luluh akan kata-kata Tuan Empong dan merima 

perasaannya.  

Maka dapat disimpulkan bahwa naskah drama Paing Si Bediende 

menggunakan alur maju. Peristiwa dalam naskah drama bersifat kronologis yang 

menggambarkan peristiwa pertama kemudian diikuti oleh peristiwa-peristiwa 

berikutnya. 
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3.1.3 Penokohan 

Tokoh peran watak memiliki 4 jenis yaitu tokoh protagonis meliputi tokoh utama, 

merupakan sentral dalam cerita. Tokoh antogonis merupakan peran lawan, suka 

menjadi musuh dan penghalang tokoh protagonis yang menyebabkan timbulnya 

konflik. Tokoh tritagonis merupakan tokoh penengah, bertugas menjadi pelerai, 

pendamai, atau penghantar protagonis dan tritagonis, serta tokoh pembantu peran 

yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik yang terjadi, tetapi diperlukan 

dalam membantu menyelesaikan cerita (Satoto, 2012:43). 

Terdapat 5 tokoh dalam naskah drama Paing Si Bediende karya 

Hanindawan ini. Ada 5 tokoh yang dianggap berpengaruh dalam berjalannya 

konflik cerita, yaitu Paing, Doris, Tuan Empong, Benol, dan Pok Jin. Sedangkan 

tokoh Koor (A, B, C, D, E, F, G, H, I, I, J, K, T, Y, W, X) hanya sebagai tokoh 

pembantu, yaitu tokoh yang membantu dana mendukung jalannya cerita.   

Tokoh Paing adalah sebagai tokoh protagonis. Adapun tokoh-tokoh lain 

seperti Doris, Tuan Empong, benol, dan Pok Jin merupakan tokoh pendamping 

atau bawahan. Masing-masing tokoh berperan besar dalam menciptakan berbagai 

peristiwa dan membangun konflik dalam naskah drama Paing Si Bediende. 

Begitupun dengan tokoh pendamping juga mendukung dalam membangun latar, 

alur dan tema cerita. 

Ditinjau dari kekompleksan wataknya, terdapat dua macam penokohan 

dalam naskah drama Paing Si Bediende karya Hanindawan. Pertama adalah tokoh 

bulat yang diwakili oleh Doris. Kedua adalah tokoh datar atau pipih yang diwakili 

Paing, Tuan Empong, Benol dan Pok Jin. Melalui penokohan tersebut pengarang 

berhasil membangun cerita dengan peristiwa dan berbagai konflik sehingga 

menarik dan berkembang menuju klimaks. 

3.1.4 Latar/ Setting  

Waluyo (2002:23) membagi setting dalam tiga dimensi, yaitu tempat, ruang, dan 

waktu. Setting ruang ini dapat berarti ruang dalam rumah ataupun diluar rumah. 

Makin mendetail penulis menggambarkan setting ruang, akan makin 

mempermudah pementasannya. Senada dengan Satoto (2012:55) yang 

menambahkan bahwa latar dalam lakon tidak sama dengan panggung. Akan 

tetapi, panggung merupakan perwujudan (visualisasi) dari setting atau latar. 
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Latar dalam naskah drama Paing Si Bediende karya Hanindawan dibagi 

menjadi dua yaitu latar ruang dan latar waktu. 

a.  Latar /setting Ruang 

Latar tempat yang ada dalam naskah drama Paing Si Bediende karya Hanindawan 

adalah di sebuah ruang dalam rumah. Hal ini dibuktikan bahwa ada beberapa 

adegan yang terjadi di rumah Doris dan di rumah Tuan Empong. Hal tersebut 

terdapat dalam kutipan berikut. 

Doris : (SETELAH REDA) Paing, dengarkan baik-baik. Di rumah ini 

hanya sebagai pembantuku, membantu urusan rumah dan juga 

urusan barang-barang dagangan. Sejak suamiku, Kangmas Gendro 

Aji, ndak pernah pulang dan ndak ada kabarnya sama sekali, aku 

harus berjuang dengan segala cara agar tetap hidup, meski hanya 

dengan berjualan ini dan itu. Maka aku minta kamu benar-benarlah 

dalam membantu urusanku. (Paing Si Bediende, Hal 5) 

Doris : Sudah lama ia tidak di rumah ini, sudah setahun. (Paing Si 

Bediende, Hal 11) 

Kutipan di atas menunjukkan latar tempat yang terjadi di rumah 

tokoh Doris. Ada pula adegan yang terjadi di rumah Tuan Empong. 

Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut. 

(Pok Jin Masuk) 

Ngetuk Rumah Tuan Empong 

Pok Jin : Apa ada, ya? 

F  : Pok Jin, ketuk lagi, dia ada di rumah! 

Pok Jin : Oe sudah ngetuk bola-bali, sampai tangan oe panas kabeh. 

H : Barang kali saja Tuan Empong tidak mendengar. 

Pok Jin : Tapi dia ada di rumah, ya? 

(Paing Si Bediende, Hal 8) 

 

Kutipan di atas menunjukkan latar tempat secara umum yaitu di dalam 

sebuah rumah. Dapat disimpulkan bahwa latar tempat dalam naskah drama Paing 

Si Bediende karya Hanindwan adalah dua rumah, pertama rumah Doris kedua 

rumah Tuan Empong. Bahasa yang digunakan oleh tokoh utama dan tokoh 

tambahan mendukung latar tempat dalam naskah, yaitu di sebuah daerah di Jawa. 

Sapaan khas masyarakat Jawa ditampilkan dalam dialog antar tokoh, seperti; 

Kowe yang berarti kamu, dapurmu yang berarti wajahmu. Bahasa yang digunakan 

berbentuk sapaan khas daerah Jawa tersebut menunjukkan hubungan yang erat 

antar tokoh, dan latar. 
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b.  Latar /setting Waktu 

Latar waktu yang terjadi dalam naskah drama Paing Si Bediende karya 

Hanindawan ditunjukkan secara jelas dan dapat dianalisis melalui peristiwa dan 

dialog yang terjadi.  

a) Tahun 1980 

Latar waktu dalam naskah drama ini menunjukan periode waktu 1980-an. Hal 

tersebut ditunjukkan dalam kutipan berikut. 

Benol :Alah, Mosok juragan lupa? Ketika mengantarkan kursi 

Mataraman ke rumahnya? 

T.Empong: Kursi Mataraman? (MENGINGAT-INGAT) Lho, itukan ke 

toko Pok Jin? (Paing Si Bediende, Hal 8) 

 

T. Empong: PR itu Perabot Rumah, bedun! Meubel, barang-barang antik 

model jaman Kalingga sampai model yang akan datang ada 

semua. 

  (Paing Si Bediende, Hal 10) 

 

Kutipan di atas menunjukkan periode waktu tahun 1980-an, karena masa 

itu maraknya orang yang menggunakan properti untuk menghiasi rumahnya 

dengan barang-barang khas seperti kayu jati ukiran dan barang antik dari jaman 

Kalingga, maupun barang-barang antik lainnya (https://properti. 

kompas.com/read/2014/01/31/1406560/Begini.Ciri-ciri.Dasar.Perbedaan.Furni 

tur.Atik.dan.Repro), 

b) Tahun 1990 

Latar waktu dalam naskah drama ini menunjukan periode waktu 1990-an. Hal 

tersebut ditunjukkan dalam kutipan berikut.  

Y : Usaha apa Tuan Empong? 

T. Empong :Ya... Macem-macem. Punya NV, punya PT, punya PR dan 

lain-lain. (Paing Si Bediende, Hal 10) 

 

Kutipan diatas menjelaskan  ketika Tuan Empong menyebutkan bahwa dia 

memiliki NV (Naamloze Vennootschap) merupakan badan hukum untuk 

menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang 

dimilikinya. NV sangat populer pada saat itu hingga sampai tahun 1990-an yang 

sudah digantikan oleh perusahaan jasa lain seperti Bank Mandiri 

(https://www.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-01294911/nedhandel-nvant 

https://www.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-01294911/nedhandel-nvant%20arajejak-masa-lampau-dan-restorasi-421389
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arajejak-masa-lampau-dan-restorasi-421389). Berdasarkan data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa latar waktu terjadinya cerita adalah tahun 1990. Secara umum 

latar waktu yang digunakan adalah memasuki zaman modern, karena sudah 

banyak orang menggunakan perusahaan jasa yang besar untuk menanam saham-

saham yang dimilikinya.  

Berdasarkan analisis struktural, unsur-unsur yang membangun naskah 

drama Paing Si Bediende karya Hanindawan sangat berkaitan erat antara unsur 

satu dengan yang lain. Prinsipnya jelas bahwa Teeuw (2003:112) mengungkapan 

analisis struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secara cermat, 

teliti, detail dan sedalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua anasir dan 

aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh.  

3.2 Aspek Pertahanan Ego Tokoh Doris dalam Naskah Paing Si Bediende 

Karya Hanindawan 

Penelitian mengenai aspek pertahanan ego dalam naskah Paing Si Bediende karya 

Hanindawan ini hanya difokuskan pada pertahanan ego tokoh Doris saja. Berikut 

pembahasan mengenai aspek pertahanan ego yang dialami tokoh Doris dalam 

naskah drama Paing Si Bediende karya Hanindawan adalah sebagai berikut. 

3.2.1 Represi 

Pertahanan ego bentuk Represi yang terjadi pada tokoh Doris dalam naskah drama 

Paing Si Bediende karya Hanindawan ditunjukan dalam kutipan berikut. 

Doris : Paing, dengarkan baik-baik. Dirumah ini hanya kamu sebagai 

pembatuku, membantu urusan rumah dan juga urusan barang-

barang dagangan. Sejak suamiku, Kangmas Gendro Aji, ndak 

pernah pulang dan ndak ada kabarnya sama sekali, aku harus 

berjuang dengan segala cara agar tetap hidup, meski hanya 

berjualan ini dan itu. Maka aku minta kamu benar-benarlah dalam 

membantu urusanku. 

I  : Paing, dengarkan itu, jangan malah melamun! 

Paing : Pret! Siapa yang melamun? Ngempet sakit, tahu? 

Doris : Kamu sendiri kan mengerrti sejak Kangmas tidak ada, hanya aku 

sendiri yang bekerja, meskipun hanya sebagai penjual dagangan 

dari tangan yang satu ketangan yang lain. Coba pikirkan berapa 

uang yang kudapatkan?  

 

Kutipan di atas menunjukan bahwa tokoh Doris menghindari rasa cemasnya 

terhadap Paing yang bekerja seenaknya dan menunjukan rasa acuh akan masa 

https://www.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-01294911/nedhandel-nvant%20arajejak-masa-lampau-dan-restorasi-421389
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lalunya agar dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan bekerja apa saja yang 

dirasa dapat menghasilkan pendapatan yang cukup.   

3.2.2 Sublimasi 

Pertahanan ego bentuk sublimasi yang terjadi pada tokoh Doris dalam naskah 

drama Paing Si Bediende karya Hanindawan ditunjukan dalam kutipan berikut. 

 

D : Mau kemana, nyonya? 

Doris : Ini, mau ke rumah Tuan Malik, mau mengambil pesanan 

batik. Maklum, memang hanya begini pekerjaannya.  

D : Tidak menunggu kedatangan suami saja, Nyonya? 

Doris : Bua tapa menunggu dia? Sudah setahun dia tidak ada 

kabarnya, dan lagi seperti ini sudah kerja harian. (Paing Si 

Bediende, Hal 6)  

 

Kutipan di atas menunjukan bahwa tokoh Doris mengalihkan perasaan tidak 

nyaman yang dialaminya dengan tindakan yang bermanfaat yaitu dengan cara 

berjualan batik untuk bertahan hidup. Perasaan tidak nyaman yang dialami tokoh 

doris disebabkan oleh suaminya Gendro Aji yang tidak pulang selama setahun dan 

tanpa kabar sekalipun.   

3.2.3 Proyeksi  

Aspek pertahanan ego bentuk proyeksi yang dialami tokoh Doris dalam naskah 

drama Paing Si Bediende karya Hanindawan terlihat dalam kutipan berikut. 

 

Doris : Suami saya tidak pernah mengatakan pada saya. 

T. Empong : Dan nyonya tidak pernah tahu apa yang dia lakukan 

terhadap saya? Bukankah begitu? 

Doris  : Saya tetap tidak percaya atas perkataan tuan. Mana mungkin 

tuan memberi hutang kepada suami saya begitu banyak 

hingga rumah sebagai tanggungannya? 

 T. Empong : O.. barangkali nyonya belum tahu, saya orang berada, maaf, 

seorang pengusaha yang lumayan, karena belum punya 

tanggungan keluarga, ... ee ... masih single, nyonya. 

Doris : Ah, tuan sudah cukup makan usia. 

T. Empong : Iya, memang, dilihat kurang pantas jika seusia saya masih 

bujangan. Nyonya tahu, nasib memang belum menemukan 

kecocokan. Tapi maaf, nyonya, baru kali ini saya merasa 

seakan ada ombak yang mengguncang-guncang dalam dada 

saya. Dan guncangan gelombang itu mengombang-

ambingkan perahu dalam sekejap saja. Dari mana deburan 

ombak itu saya tidak tahu. Barangkali jawabannya hanya 

nona yang tahu. 
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Doris  : Tuan! 

T. Empong : Nyonya! 

Doris  : Janganlah banyak omong! Saya akan percaya jika tuan 

membawa bukti. Selama tuan tidak dapat menunjukan bukti, 

saya tetap tidak percaya, dan saya tetap menggap tuan 

sebagai penipu! (DORIS MASUK RUMAH) (Paing Si 

Bediende, Hal 12) 

 

Kutipan di atas menunjukkan petahanan ego bentuk proyeksi tokoh Doris. 

Doris mengelak  pernyataan Tuan Empong yang mengatakan bahwa Gendro Aji 

suami Doris memiliki hutang terhadapnya. Hal tersebut membuat Doris 

melimpahkan kesalahan terhadap Tuan Empong sebagai penipu.   

3.2.4 Pengalihan (Displacement) 

Aspek pertahanan ego bentuk pengalihan yang dialami tokoh Doris dalam naskah 

drama Paing Si Bediende karya Hanindawan terlihat dalam kutipan berikut. 

 

T.Empong : Nyonya. 

Doris : Ya, saya tahu, dan katakana kepadanya bahwa saya belum 

bersuami lagi, tapi katakan pula, jangan sekali-kali dia 

mencoba kembali lagi kepada saya. Kalau toh dia ingin 

bertemu dengan saya, katakana bahwa pertemuan itu 

hanyalah untuk mengurus perceraian saya dengannya.  

T.Empong : Maaf, nyonya, kedatangan saya kemari ingin mencari suami 

nyonya dalam rangka penagihan, (Paing Si Bediende, Hal 11) 

 

Kutipan di atas menunjukkan petahanan ego bentuk pengalihan tokoh Doris. 

Digambarkan bahwa tokoh Doris yang mengalihakan perasaan kecewanya kepada 

Tuan Empong yang mencari suaminya untuk menagih hutang. Tuan Empong 

menjadi kambing hitam dari perasaan yang dialami tokoh Doris. Hal tersebut 

dilakukan untuk mengalihakan perasaan tidak senang yang sedang dialami tokoh 

Doris kepada suaminya yang telah pergi selama setahun.   

3.2.5 Rasionalisasi 

Aspek pertahanan ego tokoh Doris dalam naskah drama Paing Si Bediende karya 

Hanindawan yang berbentuk agresi terlihat dalam kutipan berikut. 

 

Doris : Tuan, apakah benar yang tuan katakan dalam surat itu 

bahwa tuan akan ... 

T. Empong : Seandainya nyonya menerima. Apakah nyonya akan 

menerima? Ya? Tidak? Oh ... memang, nyonya, saya 
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mengerti berat untuk diucapkan. Tapi, jika nyonya tetap 

diam, berarti nyonya menerima. Bukankah begitu? 

Bagaimana? Tidak? Diam? Baiklah, saya pulang dulu, 

nyonya.  

Doris : Tuan! 

T. Empong : Permisi nyonya. 

Doris : Tuan! 

T. Empong : Saya akan pulang nyonya. 

Doris : Tuan, saya akan berterus terang. Sesungguhnya saya 

sangat berat jika tuan meninggalkan saya.  

T. Empong : Jadi nyonya menerima saya?  

Doris : (MENGANGGUK) (Paing Si Bediende, Hal 16) 

 

Kutipan di atas menunjukkan petahanan ego bentuk rasionalisasi tokoh 

Doris. Bahwa Doris mengakui bahwa dia berfikir bila dia menerima cinta Tuan 

Empong maka hutang akan dianggap lunas. Sebagai bentuk  rasionalisasi bahwa 

Gendro Aji berhutang kepada Tuan Empong, Doris lebih memilih bersama Tuan 

Empong demi kenyamanan hidupnya yang notabene lebih menjajikan dengan 

Tuan Empong dan melupakan masa lalu bersama Gendro Aji ketimbang hidup 

bekerja keras sendirian memenuhi kebutuhannya. 

3.2.6 Reaksi Formasi (Reaction Formation) 

Aspek pertahanan ego tokoh Doris dalam naskah drama Paing Si Bediende karya 

Hanindawan yang berbentuk reaksi formasi terlihat dalam kutipan berikut.  

 

Doris : Hutang? 

T. Empong : Ya! Tiga bulan dia sanggup melunasi, tapi ternyata sudah 

enam bulan tidak ada kabarnya.  

Doris :Oh, saya kurang percaya. Jangan-jangan tuan hanya 

mengada-ada. 

T. Empong : Oh... jangan salah sangka terus, nyonya. Saya benar-benar 

ingin menagih karena dia hutang pada saya.  

Doris : Tuan, saya dapat percaya dari mana, sedang tuan tidak 

punya bukti bahwa suami saya hutang terhadap tuan? 

(Paing Si Bediende, Hal 11) 

 

Kutipan di atas menunjukkan petahanan ego bentuk reaksi formasi tokoh 

Doris. Doris tidak percaya dan cemas akan perkataan Tuan Empong yang 

mengaku bahwa Gendro Aji memiliki hutang dan alih-alih menagih ke Gendro Aji 

tetapi Doris yang di tagih. Menanggapi hal tersebut Doris merasa takut dan cemas 
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bila Tuan Empong hanyalah seorang penipu disaat Doris tidak memiliki harta 

benda yang dapat menutupi hutang suaminya.      

3.2.7 Agresi dan Apatis 

a.  Agresi 

Aspek pertahanan ego tokoh Doris dalam naskah drama Paing Si Bediende karya 

Hanindawan yang berbentuk agresi terlihat dalam kutipan berikut.  

 

Doris : (MENCUBIT) Biar kamu rasakan. 

Paing : Aduh! Aduh! Nyonya… kapok… kapok, nyonya. 

Doris : (SETELAH REDA) Paing, dengarkan baik-baik. Di rumah ini 

hanya kamu sebagai pembantuku, membantu urusan rumah dan 

juga urusan barang-barang dagangan. Sejak suamiku, Kangmas 

Gendro Aji, ndak pernah pulang dan ndak ada kabarnya sama 

sekali, aku harus berjuang dengan segala cara agar tetap hidup, 

meski hanya dengan berjualan ini dan itu. Maka aku minta kamu 

benar-benarlah dalam membantu urusanku. (Paing Si Bediende, 

Hal 5) 

 

Kutipan di atas menunjukan sikap pertahan ego bentuk agresi yang 

digambarkan tokoh Doris. Tokoh Doris menjadikan Paing sebagai bahan luapan 

perasaan emosi yang sedang melanda dirinya. Perasaan emosi yang dialami tokoh 

Doris tidak lain dikarenakan sang suami tidak pulang dan tidak ada kabanya.   

b.  Apatis  

Aspek pertahanan ego tokoh Doris dalam naskah Paing Si Bediende karya 

Hanindawan yang berbentuk apatis dapat dilihat dalam kutipan berikut. 

T.Empong : Bagaimana, nyonya? (HENING SESAAT) atau mungkin 

nyonya sedang menimbang dan menimbang dan sanggat 

berat timbangannya sehingga berat pula untuk 

memutuskannya? Bukankah nyonya tadi telah membuka 

suara-suara dan suara itu lembut saya dengar, dan menjelma 

tali yang melilit langkah saya. Tetap diam, nyonya? 

Baiklah, barangkali yang memberatkan pikiran nyonya 

adalah hutang-hutang itu. Nyonya, kalau itu memang benar 

memberatkan, baiklah… demi nyonya hutang itu dianggap 

lunas saja. Diam nyonya sebagai ganti pembayarannya. 

Tetap diam, nyonya? 

Doris :  Tuan? 

T.Empong : Aduh, ada apa lagi, nyonya? 

Doris : Tuan, apakah benar yang tuan katakan dalam surat itu 

bahwa tuan akan… 
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 T.Empong : Seandainya nyonya menerima. Apakah nyonya menerima? 

Ya? Tidak? Oh… memang, nyonya, saya mengerti, berat 

untuk diucapkan. Tapi jika nyonya tetap diam, berarti 

nyonya menerima. Bukankah begitu? Bagaimana? Tidak? 

Diam? Baiklah, saya pulang dulu, nyonya. 

Doris : Tuan? 

T.Empong : Permisi, nyonya 

Doris : Tuan! 

T.Empong : Saya akan pulang, nyonya. 

Doris : Tuan, saya akan berterus-terang. Sesungguhnya saya 

sangat berat jika tuan meninggalkan saya. 

T.Empong : Jadi, nyonya menerima saya. 

Doris : (Mengangguk) (Paing Si Bediende, Hal 17) 

 

Kutipan di atas menunjukan sikap pertahan ego bentuk apatis yang 

digambarkan tokoh Doris. Tokoh Doris tidak dapat berbuat apa-apa dengan 

keputusan yang diambil Tuan Empong untuk menganggap lunas semua hutang-

hutang suaminya Gendro Aji. Lunasnya hutang harus dibayar Doris dengan 

menerima perasaan Tuan Empong. Sikap pasrah yang ditunjukan Doris 

ditimbulkan dari rasa frustasi yang dialaminya, dan penyebab utamanya adalah 

suaminya sendiri.   

Maka disimpulkan bahwa terdapat tujuh bentuk pertahanan ego yang 

dialami tokoh Doris dalam naskah Paing Si Bediende karya Hanindawan yaitu 

bentuk Represi, Sublimasi, Proyeksi, bentuk Pengalihan (Displacement), 

Rasionalisasi, Reaksi Formasi dan bentuk Agresi dan Apatis. 

3.3 Relevansi Hasil Penelitian Sebagai Bahan Ajar Sastra Di SMA 

Berdasarkan Permendikbud no. 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan 

Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah mengenai 

Kurikulum 2013 yang sudah diterapkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional 

Pendidikan), perangkat pembelajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan 

materi pembelajaran kepada peserta didik adalah RPP. Riemer found students'   

cognitive   abilities   will   develop   in   parallel   with   the   capability   of  

understanding the language. Students with good cognitive abilities, will be better 

in understanding  the  language.  High  school  students  have  relatively  better  

cognitive abilities,  so  in  understanding  thecognitive  level  of   learning  

resources  in  the  high category they found no trouble (Huda, et al., 2019:949). 

Kutipan tersebut berbicara mengenai kemampuan pemahaman dalam pemahaman 
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kebahasaan. Siswa dengan kemampuan kognitif yang baik akan lebih mudah 

mengerti akan pembelajaran pemahaman bahasa dalam level yang tinggi 

sekalipun. Siswa sekolah menengah memiliki kemampuan menghargai, 

mempertimbangkan, mengkritik, mempertahankan, dan membandingkan yang 

merupakan indikator tingkat penilaian kognitif, lebih baik daripada siswa sekolah 

dasar. Pemilihan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dipilih oleh 

peneliti, karena materi pembelajaran memahami naskah drama terdapat dalam 

silabus pelajaran Bahasa Indonesia.  

Pada silabus Bahasa Indonesia jenjang SMA Kurikulum 2013 kelas XI 

semester 2 yaitu pada KD 3.18, disebutkan bahwa siswa diminta untuk memahami 

alur cerita, babak demi babak, dan konflik dalam drama yang dibaca atau 

ditonton. Dengan demikian, guru harus mempersiapkan naskah drama, baik 

naskah drama berupa teks maupun berupa video pementasan drama. Peneliti 

menggunakan naskah drama dengan judul Paing Si Bediende karya Hanindawan. 

Naskah tersebut sudah dirangkum  hingga tersaji rangkuman inti cerita yang 

memuat unsur intrinsik yang memuat pengertian naskah drama, jenis-jenis drama, 

unsur-unsur intrinsik (tema, penokohan, latar, alur, sudut pandang. Bahan ajar 

menggunakan model presentasi Power Point sehingga membantu pemahaman 

lebih pada siswa. Selanjutnya pada KD 4.18, peserta didik dapat 

mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton secara 

lisan. Sebelum mempertunjukan peserta didik dapat menemukan makna yang 

terkandung dalam naskah yaitu unsur ekstrinsik berupa aspek-aspek kepribadian 

pada tokoh dengan tinjuan psikologi. Dalam penelitian ini peniliti lebih 

memfokuskan pada pertahanan ego tokoh Doris dan menjadikannya contoh 

kepada peserta didik. 

Berdasarkan semua uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian 

Berdasarkan kriteria pemilihan bahan ajar sastra di atas, naskah drama Paing Si 

Bediende karya Hanindawan dapat digunakan sebagai bahan ajar sastra di Sekolah 

Menengah Atas dapat dijadikan sebagai bahan ajar pembelajaran sastra di Sekolah 

Menengah Atas. Namun hasil dari penelitian ini tidak relevan dengan Kompetensi 

Dasar yang terdapat pada KD 4.18 di Kurikulum 2013 mengingat tidak adanya 

materi mengenai sistem pertahanan ego, maka siswa hanya diminta untuk 
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memperkuat pendalaman karakter guna melakukan pementasan secara 

berkelompok. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis naskah drama Paing Si Bediende karya Hanindawan dapat 

disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut. 

4.1 Struktur Naskah Drama Paing Si Bediende Karya Hanindawan  

Struktur yang membangun naskah drama Paing Si Bediende memiliki penceritaan 

yang memuat tema dan fakta cerita. Tema dalam naskah drama Paing Si Bediende 

karya Hanindawan yakni tentang perjuangan hidup dan kelemahan hati tokoh 

Doris yang sedang jatuh cinta namun bukan cinta yang sewajarnya. Fakta cerita 

terdiri dari alur, penokohan, dan latar. Alur yang digunakan dalam naskah drama 

Paing Si Bediende menggunakan alur maju. Tokoh sentral dalam naskah drama 

Paing Si Bediende karya Hanindawan yakni Paing sebagai tokoh protagonis. 

Doris, Tuan Empong, Benol, dan Pok Jin merupakan tokoh pendamping atau 

bawahan. Bila ditinjau dari kekompleksan wataknya, terdapat dua macam 

penokohan. Pertama adalah tokoh bulat yang diwakili oleh Doris. Kedua adalah 

tokoh datar atau pipih yang diwakili Paing, Tuan Empong, Benol dan Pok Jin. 

Latar tempat secara umum yaitu di dalam sebuah rumah yaitu rumah milik Doris 

dan Tuan Empong. Secara umum latar waktu yang digunakan adalah zaman orde 

baru yaitu pada tahun 1980 karena masih banyak orang yang menggunakan 

properti untuk menghiasi rumahnya dengan barang-barang antik dari jaman 

Mataram dan Kalingga.  

4.2 Aspek Pertahanan Ego Tokoh Doris dalam Naskah Paing Si Bediende 

Karya Hanindawan 

Aspek pertahanan ego yang  merupakan pertahanan yang paling primitif dari 

ancaman-ancaman dari luar ialah denial of reality (penolakan realitas), ketika 

individu mencoba menolak realitas yang menggangu dengan penolakan 

mengakuinya. Terdapat tujuh bentuk pertahanan ego yang dialami tokoh Doris 

dalam naskah Paing Si Bediende karya Hanindawan yaitu bentuk Represi, 

Sublimasi, Proyeksi, bentuk Pengalihan (Displacement), Rasionalisasi, Reaksi 

Formasi dan bentuk Agresi dan Apatis. Aspek pertahanan ego berupa tekanan 

batin seorang Doris, kekuatannya dalam memperteguhkan semangat kerja keras 
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meskipun hidup seorang diri merupakan fokus penelitian ini serta diharapkan 

dapat memberikan bekal untuk peserta didik agar terus bersemangat dalam 

mengejar mimpi dan kemauan serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-

hari.  

4.3 Relevansi Hasil Penelitian Sebagai Bahan Ajar Sastra Di SMA 

Penelitian aspek pertahanan ego pada tokoh Doris dalam naskah drama Paing Si 

Bediende karya Hanindawan dengan tinjauan Psikologi Sastra ini dapat dikaitkan 

sebagai bahan ajar di SMA kelas XI sesuai dengan KD 3.18, disebutkan bahwa 

siswa diminta untuk memahami alur cerita, babak demi babak, dan konflik dalam 

drama yang dibaca atau ditonton. Dengan demikian, guru merangkum  hingga 

tersaji rangkuman inti cerita yang memuat unsur intrinsik yang memuat 

pengertian naskah drama, jenis-jenis drama, unsur-unsur intrinsik (tema, 

penokohan, latar, alur, sudut pandang. Bahan ajar menggunakan model presentasi 

Power Point sehingga membantu pemahaman lebih pada siswa. Pada KD 4.18, 

peserta didik dapat mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca 

atau ditonton secara lisan. Sebelum mempertunjukan peserta didik dapat 

menemukan makna yang terkandung dalam naskah. Mengingat tidak adanya 

materi mengenai sistem pertahanan ego, maka siswa hanya diminta untuk 

memperkuat pendalaman karakter guna melakukan pementasan secara 

berkelompok. 

Berdasarkan semua uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian 

Berdasarkan kriteria pemilihan bahan ajar sastra di atas, naskah drama Paing Si 

Bediende karya Hanindawan dapat digunakan sebagai bahan ajar sastra di Sekolah 

Menengah Atas dapat dijadikan sebagai bahan ajar pembelajaran sastra di Sekolah 

Menengah Atas. Namun hasil dari penelitian ini tidak relevan dengan Kompetensi 

Dasar yang terdapat pada KD 4.18 di Kurikulum 2013. 
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