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KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA DALAM  NOVEL SABTU BERSAMA BAPAK 

KARYA ADHITYA MULYA  SERTA RELEVANSINYA DENGAN 

PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) unsur struktural dalam novel SABTU 

BERSAMA BAPAK karya Adhitya Mulya, (2) aspek kejiwaan tokoh utama yang terdapat dalam 

novel SABTU BERSAMA BAPAK karya Adhitya Mulya, dan (3) relevansi unsur struktural dan 

aspek kejiwaan dengan pembelajaran sastra di SMA. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. subjek penelitian ini yaitu novel SABTU BERSAMA BAPAK karya Adhitya 

Mulya.  Objek penelitian ini yaitu unsur struktural dan aspek kejiwaan tokoh utama dalam 

novel SABTU BERSAMA BAPAK karya Adhitya Mulya. Data diperoleh dengan mencatat 

dokumen atau arsip. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis mengalir (flow model of analiysis) yang meliputi tiga komponen, yaitu (1) reduksi data 

(datareduction); (2) penyajian data (daya display); (3) penariakn simpulan (concluting 

drawing). Keabsahan data diperoleh melalui teknik trianggulasi data. Hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut. Pertama, Unsur Struktural dalam Novel Sabtu Bersama Bapak Karya 

Adhitya Mulya bahwa adanya keterpaduan antara unsur-unsur dalam novel yang meliputi tema, 

penokohan, latar/setting, sudut pandang, dan amanat. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan 

satu dengan yang lain sehingga membuat kesatuan yang indah. Kedua, kejiwaan tokoh dalam 

novel Sabtu Bersama Bapak karya Adhitya Mulya meliputi : Id, Ego, dan Superego. Ketiga, 

relevansi Novel Sabtu Bersama Bapak Karya Adhitya Mulya jika digunakan dalam 

pembelajaran di SMA khususnya kelas XII yaitu pada KD : memahami struktural dan kaidah 

teks cerita sejarah, berita, iklan, editorial/opini, dan novel baik melalui lisan maupun tulisan. 

 

Kata Kunci : Novel, Unsur Struktural, dan Aspek kejiwaan 

 

Abstract 

 

This study aims to describe (1) structural elements in the SATURDAY JOINT BAPAK novel 

by Adhitya Mulya, (2) the psychological aspects of the main characters contained in the 

SATURDAY TOGETHER BAPAK novel by Adhitya Mulya, and (3) the relevance of 

structural and psychological aspects to literary learning in senior high school. This research is 

a qualitative descriptive study. The subject of this research is the SATURDAY TOGETHER 

BAPAK novel by Adhitya Mulya. The object of this research is the structural elements and the 

psychological aspects of the main character in the SATURDAY JOINT BAPAK novel by 

Adhitya Mulya. Data obtained by recording documents or archives. The data analysis technique 

used in this study is a flow model of analysis that includes three components, namely (1) data 

reduction; (2) data presentation (display power); (3) drawing conclusion. The validity of the 

data is obtained through data triangulation techniques. The results of this study are as follows. 

First, the Structural Elements in the Saturday Novel Together with Mr. Karya Adhitya Mulya 

that there is integration between the elements in the novel which includes themes, 

characterizations, settings / perspectives, perspectives, and mandates. These elements are 

interrelated with one another so as to create a beautiful unity. Second, the psychological 

characteristics of the characters in the Saturday Together with Mr. by Adhitya Mulya include: 

Id, Ego, and Superego. Third, the relevance of the Saturday Novel Together with Mr. Karya 

Adhitya Mulya if used in learning in high school, especially in class XII, namely in KD: 
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understanding the structural and legal norms of historical stories, news, advertisements, 

editorials / opinions, and novels both through oral and written. 

 

Keywords: Novel, Structural Elements, and Psychological Aspects 

 

1. PENDAHULUAN 

Karya sastra merupakan suatu gambaran tertulis dari imajinasi penulisnya dengan 

maksud maksud menyampaikan suatu pesan melalui karyanya tersebut. Dengan 

demikian,tugas pengarang bukan hanya sekedar mengemas cerita hingga menarik pembacanya, 

malainkan juga mengemas nilai-nilai kehidupan yang baik ke dalam sebuah cerita yang 

menarik. Karya sastra lahir melalui proses pengarang. Proses kreatif tersebut merupakan 

perpaduan antara hasil imajinasi, perenungan, pemikiran, dan perasaan seorang pengarang 

yang dituangkan dalam bentuk karya tulis. Karya sastra dapat dikatakan sebagai suatu 

gambaran kehidupan karena karya sastra lahir melalui pengalaman hidup seseorang, baik 

pengalaman hidup pengarang sendiri maupun pengalam hidup orang lain yang dijadikan 

sebagai ide dalam menciptakan suatu karya sastra. Menurut Wardani (dalam Marsanti, 

2012:73) karya sastra merupakan gambaran kehidupan sosial masyarakat karena pengarang 

merupakan bagian dari masyarakat. Menurut Horatius, karya sastra, karya sastra memiliki 

fungsi dulce et utile atau  sweet and useful, yang mengandung maksud bahwa karya sastra 

merupakan sesuatu yang diciptakan dengan menarik, indah mempesona, dan memiliki 

kebermanfaatan bagi pembaca dan penikmatnya. 

Ilmu sastra dan psikologi juga tidak dapat dilepaskan dari pengkajian dan telaah kata. 

Sastra yang ditempatkan sebagai hasil aktivitas dan ekpresi pengarang. Sementara itu, studi 

psikologi menempatkan pengaran sebagai tipe atau pribadi. Wellek dan Warre (1990:90) 

berpendapat bahwa psikologi sastra juga mempelajari dampak sastra bagi para pembaca. Oleh 

karena itu, kajian psikologi sastra dapat membantu penelitian dan meninjau karya sastra agar 

menjajaki pola-pola yang belum terjamah sebelumnya sehingga hasilnya merupakan kebenaran 

yang mempunyai nilai-nilai artistik yang dapat menambah koherensi dan kompleksitas karya 

sastra tersebut. 

Novel adalah bentuk karya sastra yang paling populer di dunia, bentuk sastra ini paling 

banyak beredar, lantaran daya komunikasinya yang luas pada masyarakat. Sebagai bahan 

bacaan, novel dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu karya serius dan karya hiburan. 

Pandapat demikian memang benar tapi juga ada kelanjutannya. Yaitu bahwa tidak semua yang 

mampu memberikan hiburan bisa disebut sebagai karya sastra serius. Sebuah novel serius 

bukan saja dituntut supaya dia merupakan karya yang indah, menarik dan dengan demikian 
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juga memberikan hiburan pada kita. Tetapi ia juga dituntut lebih dari itu. Novel ialah novel 

syarat utamanya ialah bawa ia mesti menarik, menghibur dan mendatangkan rasa puas setelah 

orang habis membacanya. Novel yang baik dibaca untuk penyempurnaan diri, novel yang baik 

ialah novel yang isinya dapat memanusiakan para pembacanya. Sebaliknya novel hiburan 

hanya dibaca untuk kepentingan santai belaka. Yang penting memberikan keasyikan pada 

pembacanya untuk menyelesaikannya. 

Pembelajaran sastra dapat dijadikan sebagaai salah satu sarana pendidikan. Ismawati 

(2013:1) menjelskan bahwa pembelajaraan sastra merupakan pembelajaran yang menyangkut 

seluruh aspek sastra yaitu, teori sastra, sejraah sastra,kritik sastra, sastra perbandingan dan 

apresiasi sastra. Pemilihan bahan ajar sastra daoat dirumuskan kriteria bahan ajar sastra yang 

baik dalam dua aspek yaitu aspek kesahihan dan aspek kesesuaian. Kesahihan berhubungan 

dengan kriteria aspek-aspek kesastraan dalam novel. Aspek kesastraan terdiri atas unsur-unsur 

intrinsik dalam novel, novel memuat nilai pedagogis, dan nilai estetis. Kesesuaian berhubungan 

dengan subjek didik. Kriteria kesesuaian berupa kesesuaian dengan bahasa, psikologi, 

lingkungan, novel yang menarik dan bermanfaat, dan memupuk rasa keingintahuan. Dalam 

dunia pendidikan, novel novel yang sudah beredar luas memiliki andil yang besar dalam 

menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Selain itu, novel 

juga merupakan sarana pembangun jiwa dan pembentuk karakter yang unggul untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dalam kurikulum 2013 kelas XII, pembelajaran sastra di SMA berada pada mata 

pelajaran bahasa indonesia. Pada kelas XII SMA, materi pembelajaran sastra yang memiliki 

kaitan dengan analisis novel terdapat pada materi pembelajaran sastra. Berdasarkan Kurikulum 

2013, pembelajaran sestra berupa novel terdapat dalam KD:3.1 Memahami struktur dan kaidah 

teks cerita sejarah, berita, iklan, editior/opini dan novel melalui lisan maupun tulisan. Novel 

dijadikan sebagai sarana pembangunan jiwa, pembentuk karakter yang unggul, dan menjadi 

salah satu sarana konkrit untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan uraian diatas, 

maka penulis tertarik untuk mengkaji psikologi sastra, nilai pendidikan, dan relevansinya 

dengan Pembelajaran di SMA. Oleh karena itu, penelitain ini berjudul “Kajian Psikologi Sastra 

Dalam Novel Sabtu Bersama Bapak Karya Aditya Mulya Serta Relevansinya Dengan 

Pembelajaran Sastra Di Sma”. 

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dalam meneliti Sastra, dan Psikologi 

sastra, dan Pembelajaran Sastra di SMA. Hasil penelitian Ali Imron (2006) Belajar sastra di 

sekolah menengah, tinggi, atau profesional tampaknya kurang cemerlang. Alasan terbesar 

adalah karena kompetensi guru sastra selain pendidikan mengenai daftar pelajaran dan 
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penilaian identitas. Pertanyaannya adalah, apakah jalan kesusastraan cakup-mencakup satu 

sama lain? Apa pendekatan yang tepat untuk pengobatan sentimental? Model penilaian ulang-

ulang-ke-banyak pada sastra dengan pendekatan penerimaan bisa digunakan sebagai alternatif 

untuk mewujudkan cita-cita yang lebih rasional dalam meningkatkan kapasitas siswa. Untuk 

menciptakan beton yang memperkuat kapasitas seperti itu, guru-guru Implementasi dapat 

meningkatkan hasil penelitian. Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

perpustakaan dalam kerangka pendidikan dan bahasa yang miring. Singkatnya, untuk fokus 

pada CBC dalam proses budidaya sastra, kita perlu mengubah paradigma baru, ajaran sastra. 

Hasil penelitian Adyana Sunanda (2015) Penelitian ini mengkaji tentang pandangan 

masyarakat terhadap gaya kepemimpinan Soeharto pada era rezim Orde Baru yang tercermin 

dalam karya sastra, kususnya dalam cerita pendek. Ada dua pertanyaan dalam penelitian ini 

yaitu bagaimanakah  sudut pandang sosial penulis yang tercermin dalam cerita pendek dan 

bagaimana mereka mengekspresikan aspek estetika dalam karya mereka. Untuk menjawab 

permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan strukturalisme genetik yang 

dikenalkan oleh Lucien Goldmann. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dialektika yang dikembangkan oleh Goldmann yang terkonsentrasi pada makna 

kohesif. Penelitian ini menemukan tiga temuan penting. Pertama, ada pengaruh sudut 

pandangan sosial penulis dan masyarakat terhadap sudut pandangan dalam karya sastra 

mereka. Kedua, hubungan otoritas dalam sistem politik rezim Orde Baru cenderung feodalistik. 

Ketiga, sudut pandangan masyarakat dapat dilihat  melalui sudut pandang penulis yang 

tercermin dalam karya sastra mereka misalnya sikap masyarakat yang apatis, pasarah dan 

menerima apa adanya. 

Hasil penelitian Dana (2015) menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk Aktivitas 

ini menggunakan dua novel karya Wallace Stegner untuk menguji sifat subjektif diri. Siswa 

terdaftar dalam kepribadian, psikologi perkembangan, pengembangan rentang hidup, atau 

psikologi pengantar, membaca dan mendiskusikan bintang jatuh atau Crossing to safety, 

masing-masing novel yang meneliti stres / koping dan penuaan / integritas, di antara tema-tema 

psikologis lainnya. Kegiatan ini memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi hubungan 

interpretatif antara psikologi dan sastra selama diskusi kelas atau ketika menulis tentang diri 

sebagai tugas di luar kelas. Kelas yang terdiri dari 30 hingga 40 siswa dapat berpartisipasi 

dengan mengomentari sebuah novel di kelas; di atas 40 siswa, diskusi kelompok kecil dapat 

mengawali diskusi kelas umum. Terlepas dari ukuran kelas, siswa dapat menulis tentang novel 

di luar kelas. 
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Penelitian yang dilakukan Chrisler (2017) menyatakan bahwa Penelitian ini bertujuan 

untuk  menjelaskan tugas menulis berdasarkan karakter utama novel, otobiografi, atau biografi 

tentang penyakit mental. Siswa diminta untuk menggambarkan gejala karakter dan perawatan 

yang diterima, untuk memberikan diagnosis, dan untuk menyarankan rencana perawatan. 

Tugas ini mempromosikan pemikiran kritis dan empati untuk orang yang sakit mental. 

Penelitian yang dilakukan Yusuf Muflikh Raharjo, dkk (2017) menyatakan bahwa 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan isi novel Nun: In A Mirror oleh Afifah Afra 

dalam hal literatur studi sosiologi. Novel ini juga memiliki materi pendidikan karakter dan 

relevansi dengan materi pengajaran di SMA kelas 12, Kurikulum 2013. Novel ini Nun 

Menceritakan tentang tokoh-tokoh dan masalah hidupnya sebagai aktris Ketoprak dan masalah 

ekonominya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan melalui analisis isi 

dari studi literatur sosiologi. Hasil penelitian ini adalah bahwa novel Nun: Dalam fenomena 

Cermin menunjukkan bahwa dekat dengan masyarakat. Novel ini juga Menyediakan unsur seni 

dan budaya lokal yang Mampu memperkaya budaya pengetahuan orang-orang, terutama bagi 

siswa. Oleh karena itu, isi dalam novel memiliki potensi untuk digunakan sebagai bahan ajar 

di kelas SMA 12, sesuai dengan KD 3.1 dan 4.1. 

Penelitian yng dilakukan Ratih Widia Riyani, dkk (2019) menyatakan bahwa Penelitian 

ini bertujuan (1) mendeskripsikan struktur faktual dalam novel Prahara Cinta Alia karya Arif 

YS dan (2) mendeskripsikan kepribadian tokoh utama dalam novel Prahara CintaAlia karya 

Arif YS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodedeskriptif. 

Penelitian ini memiliki data berupa kata dan kutipan, sedangkan sumber datadalam penelitian 

ini adalah novel Prahara Cinta Alia karya Arif YS. Metode dan teknikpengumpulan data yang 

digunakan teknik baca dan teknik catat dengan menggunakaninstrumen. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data,penyajian data, dan membuat 

simpulan. Hasil penelitian ini merujuk pada unsur strukturalnovel yang bersifat unsur intrinsik 

dan ekstrinsik dan perubahan kepribadian tokoh utamadalam novel Prahra Cinta Alia karya 

Arif YS. 

Hasil Penelitian Tiyas Sukma Melati dkk (2019) menyatakan bahwa Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui Penelitian ini menelaah Konflik Tokoh dalam Novel Rindu Karya 

Tere Liye. Novel ini melukiskan peristiwa kehidupan manusia yang melakukan perjalanan haji, 

namun banyak menyimpan konflik fisik, sosial maupun batin. Masalah yang dikaji mengenai 

konflik yang dilalui tokoh dalam novel Rindu Karya Tere Liye. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkapkan gambaran konflik tokoh dalam novel Rindu karya Tere Liye. Penelitian ini 

termasuk penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
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deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teks yang memuat konflik tokoh dalam novel Rindu karya Tere 

Liye. Sumber data dalam penelitian ini adalah Novel Rindu Karya Tere Liye yang di terbitkan 

oleh Gramedia Pustaka Utama tahun 2014 dengan 544 halaman. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan ialah teknik baca dan catat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik 

yang terdapat dalam Novel Rindu karya Tere Liye ini yaitu konflik eksternal dan internal. 

Adapun konflik eskternal terdiri dari konflik sosial terdapat 2 dan konflik fisik terdapat 3, 

sedangkan konflik internal adalah konflik batin atau kejiwaan yang memuat 5 konflik. Maka 

dapat disimpulkan bahwa konflik yang banyak terjadi pada konflik batin. 

Hasil Penelitian Nur Hikma (2015) menyatakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek psikologis tokoh utama 

dalam novel Sepatu Dahlan Karya Krishna Pabichara dengan berdasarkan psikologi humanistik 

Abraham Maslow. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan 

aspek psikologis tokoh utama dalam novel Sepatu Dahlan karya Krishna Pabichara berdasarkan 

kajian psikologi humanistik Abraham Maslow. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra yang menitik beratkan pada psikologi 

tokoh utama dengan langkah-langkah: mengidentifikasi data, klasifikasi data, analisis data, 

deskripsi data, dan interprestasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh Dahlan 

digambarkan sebagai pribadi yang lebih dewasa, kuat, mandiri, memandang sesuatu secara 

objektif, mampu menerima kenyataan, berwawasan terbuka, menghargai diri sendiri dan orang 

lain, dan tidak mudah menyerah pada setiap masalah-masalahnya sehingga ia mampu 

memenuhi kebutuhankebutuhan dasarnya. Masalah-masalah yang dihadapi tokoh Dahlan 

seperti keterbatasannya dalam mencapai apa yang menjadi impiannya tidak membuatnya 

menyerah untuk memenuhi setiap kebutuhannya agar ia mampu mengatualisasikan dirinya. 

Berkat potensinya yang sudah teraktualisasi, Dahlan merasa puas terhadap dirinya sendiri atas 

apa yang dicapainya karena mampu membuat dirinya bangga serta bapak, almarhum ibunya 

dan seluruh masyarakat Kebon Dalem. Berdasarkan hasil penelitian ini, siswa bisa belajar 

mengembangkan potensi agar menjadi manusia yang mandiri serta bertanggung jawab. Dengan 

potensi dan sikap mandiri yang dimiliki oleh tokoh utama dapat dijadikan acuan dalam 

mengembangkan nilai-nilai pendidikan berkarakter dalam proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. 

Penelitian yan dilakukan oleh Naidi Pertiwi Rahayu dkk (2018) menyatakan bahwa 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan latar belakang sosio historis 



7 

pengarang, mendeskripsikan struktur yang membangun sebuah cerpen, mendeskripsikan 

kepribadian tokoh utama dalam cerpen, dan mendeskripsikan implementasi nilai kepribadian 

tokoh utama dalam cerpen cerita pendek yang panjang sebagai bahan ajar sastra di SMA. Jenis 

penelitian dan strategi penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan studi kasus terpancang. 

Berdasarkan analisis data dapat di peroleh sebagai berikut : Latar sosio historis pengarang 

cerita pendek tapi panjang, Hasta Indriyana adalah seorang penulis yang berasal dari 

Gunungkidul, yang telah menyusun karya fiksi dan nonfiksi dan dalam kumpulan buku 

bersama. Cerpen cerita pendek yang panjang ini, tokoh utamanya adalah “Aku”. Alur yang 

digunakan dalam cerita cerpen ini adalah alur campuran. Latar waktu pada cerpen ini terjadi 

pada saat pagi dan sore hari sedangkan latar tempat terjadinya di sebuah lampu merah simpang 

tiga. Aspek kepribadian dalam cerpen ini meliputi tipe kepribadian orang yang empati, dan 

hasil penelitian terhadap motivasi hidup dapat di implementasikan pada jenjang pendidikan 

SMA/MA kelas XI/I dengan kompetensi kemampuan membaca, yaitu standar kompetensi 

memahami unsurunsur intrisik dan ekstrinsik cerpen Indonesia atau terjemahan. 

Penelitian yan dilakukan oleh Reza Rozali dkk (2018) menyatakan bahwa Kasus 

kriminalitas di Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang begitu 

memprihatinkan, serta pada beberapa kasus dikaitkan dengan gangguan gejala psikopat. 

Psikopat ialah bentuk kekalutan mental yang ditandai dengan tidak adanya pengorganisasian 

dan pengintegrasian pribadi, tidak bisa bertanggung jawab secara moral, selalu konflik dengan 

norma sosial dan hukum yang diciptakkan oleh angan-angannya sendiri. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena perilaku psikopat pada novel Katarsis karya 

Anastasia Aemilia dengan pendekatan psikologi sastra, khususnya menggunakan teori 

gangguan kepribadian psikopat Sigmund Freud. Pada dasarnya psikologi sastra memberikan 

perhatian pada masalah kejiwaan para tokoh fiksional yang terkandung dalam karya sastra. 

Sasaran dalam penelitian ini adalah fenomena perilaku psikopat yang dialami oleh tokoh 

dengan mengkaji bentuk perilaku, dan factor penyebabnya. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa (1) bentuk perilaku psikopat tokoh dalam novel Katarsis karya Anastasia Aemilia 

diketahui berdasarkan ciri perilaku khusus pada psikopat yaitu berperilaku antisoasial, suka 

memanipulasi, berperilaku agresif, berperilaku sadistis, serta tidak menyesal dan tidak merasa 

bersalah sehingga dapat ditentukan bentuk perilaku psikopat yang terbagi ke dalam tiga bentuk, 

yaitu ringan, sedang, dan berat. (2) Faktor yang menyebabkan tokoh dalam novel Katarsis 

berperilaku psikopat yaitu faktor biologis dan faktor lingkungan. 
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Penelitian yan dilakukan oleh Nella Putri Giriani dkk (2017) menyatakan bahwa 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penokohan dan kepribadian tokoh utama dalam 

naskah monolog Balada Sumarah karya Tentrem Lestari. Naskah monolog Balada Sumarah 

dipilih karena naskah ini memiliki tokoh utama dengan sifat yang kompleks sehingga penulis 

tertarik untuk menelitinya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

psikologi sastra dengan menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud dan tipologi 

kepribadian. Sumber data dalam penelitian ini adalah naskah monolog Balada Sumarah karya 

Tentrem Lestari. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library 

research) atau disebut dengananalisis isi (content analisys), yaitu langsung mengadakan 

pengamatan dan mecari identitas serta gambaran tokoh dan penokohan. Teknik analisis data 

menggunakan analisis mengalir, yaitu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis 

menunjukkan: (1) pada tokoh utama (Sumarah) ditemukan sembilan sifat, yakni berjiwa besar, 

analitis, sensitif, pasrah, cerdas, pekerja keras, pesimistis, idealis, dan penakut; (2) dorongan id 

pada diri Sumarah ditandai ketika ia ingin tahu tentang latar belakang keluarganya, ingin 

menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), ingin menjadi istri Mas Edi, dan ingin membunuh 

majikannya. Respons ego ditandai ketika ia meminta surat bersih sebagai syarat untuk menjadi 

PNS dan ketika ia membunuh majikan. Respons superego ditandai ketika Sumarah 

mempertimbangkan untuk menjadi PNS, tidak bekerja lagi tempat ibu Jumiarti dan ketika 

Sumarah mempertanggungjawabkan kesalahannya sebagai tersangka pembunuhan. Dari 

analisis kepribadian Sumarah, ditemukan pula tipe melankolis dalam diri Sumarah. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra. Psikologi sastra memusatkan 

perhatian pada konflik-konflik batin para tokoh untuk mengetahui kesesuaian dengan teori 

psikologi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pembaca aktif, dengan terus membaca, mengamati, 

dan mengidentifikasi data penelitian berupa kutipan-kutipan cerita dalam novel yang sesuai 

dengan tujuan penelitian, kemudian menafsirkan dan menganalisisnya. Penelitian ini dilakukan 

di SMA N 1 Sragen. Data yang digunakan adalah hasil analisis novel Sabtu Bersama Bapak 

karya Adhitya Mulya. Sumber data terkait dengan subjek penelitian ini berupa dokumen adalah 

novel Sabtu Bersama Bapak karya Aditya Mulya, buku, artikel/jurnal, dan hasil penelitian yang 

relevan dengan data. Penelitian ini menggunakan sumber data informan yaitu guru bahasa 
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indonesia dan siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitia ini adalah 

dengan mencatat dokumen atau arsip dengan membaca secara intensif novel Sabtu ersama 

Bapak serta melakukan pencatatan secara aktif. Teknis analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis mengalir yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi teori dan 

triangulasi data.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kejiwaan Tokoh Utama dalam Novel Sabtu Bersama Bapak  Karya Adhitya 

Mulya. 

Pembahasan aspek kejiwaan tokoh utama yang terdapat dalam novel Sabtu 

Bersama Bapak karya Adhitya Mulya merupakan pengembangan dari aspek 

penokohan yang ada dalam unsur intrinsik dalam novel. Peneliti hanya fokus pada 

aspek kejiwaan tokoh utama. Berdasarkan sifat dan karakter tokoh yang digambarkan 

oleh pengarang mengalamu perkembangan yang dipengaruhi oleh dua faktor yakni 

eksternal dan internal. 

Sigmund Freud mengungkapkan kepribadian itu terdiri dari tiga unsur, yaitu: 

1.Id; 2.Ego; 3.Superego, yang menurut beliau ketiga unsur tersebut bekerja sama untuk

menghasilakan perilaku manusia yang komples. (1) Id adalah sumber segala energi 

psikis sehingga Id merupakan komponen utama dalam kepribadian. Id adalah satu-

satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir, aspek kepribadiannya sadar dan 

termasuk dari perilaku naluriah dan primitif. Id didorong oleh prinsip kesenangan yang 

berusaha untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhan, apabila tidak terpenuhi 

maka akan timbul kecemasan dan ketegangan. (2) Ego adalah komponen kepribadian 

yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas. Menurut Freud, ego 

berkembang dari id dan memastikan bahwa dorongan dari id dapat dinyatakan dalam 

cara yang dapat diterima di dunia nyata. Fungsi ego baik di pikiran sadar, prasadar, dan 

tidak sadar. Ego beroperasi menurut proses sekunder. Ego adalah aspek psikologis 

daripada kepribadian dan timbul karena kebutuhan organismeuntuk berhubungan 

secara baik dengan dunia kenyataan atau realita (Freud dalam Suryabrata2010:126). (3) 

Superego adalah suatu gambaran kesadaran akan nilai-nilai dan moral masyarakat yang 

ditanam oleh adat-istiadat, agama, orangtua, dan lingkungan. Pada dasarnya Superego 

adalah hati nurani, jadi Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian, baik 

yang benar atau yang salah. Superrgo hadir dalam sadar, prasadar dam tidak sadar. Id, 
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Ego dan Superego saling mempengaruhi satu sama lain, ego bersama dengan superego 

mengatur dan mengarahkan pemenuhan id dengan berdasarkan aturan-aturan yang 

benar dalam masyarakat, agama dan perilaku yang baik atau buruk. meminta maaf 

ketika salah adalah wujud dari banyak hal.  

3.1.1 Id adalah   sumber segala energi psikis sehingga Id merupakan komponen utama 

dalam kepribadian. Id adalah satu-satunya komponen kepribadian yang hadir 

sejak lahir, aspek kepribadiannya sadar dan termasuk dari perilaku naluriah dan 

primitif. Id didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk memenuhi 

semua keinginan dan kebutuhan, apabila tidak terpenuhi maka akan timbul 

kecemasan dan ketegangan. Anak umur 14 tahun belum saatnya mendengar 

pesan untuk anak usia 17 tahun. Namun aturan itu sudah pindah ke laut. Cakra 

yang selalu ikut menyaksikan rekaman yang sang kakak putar. Ada sisi 

positifnya. Cakra tumbuh lebih dewasa dibanding anak seumurannya.  

3.1.2 Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani 

dengan realitas. Menurut Freud, ego berkembang dari id dan memastikan bahwa 

dorongan dari id dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia 

nyata. Fungsi ego baik di pikiran sadar, prasadar, dan tidak sadar. Ego 

beroperasi menurut proses sekunder. Ego adalah aspek psikologis daripada 

kepribadian dan timbul karena kebutuhan organismeuntuk berhubungan secara 

baik dengan dunia kenyataan atau realita (Freud dalam Suryabrata2010:126). 

Cakra tampak tipe orang yang ambisius dan pekerja keras. 

3.1.3 Superego adalah suatu gambaran kesadaran akan nilai-nilai dan moral 

masyarakat yang ditanam oleh adat-istiadat, agama, orangtua, dan lingkungan. 

Pada dasarnya Superego adalah hati nurani, jadi Superego memberikan 

pedoman untuk membuat penilaian, baik yang benar atau yang salah. Superrgo 

hadir dalam sadar, prasadar dam tidak sadar. Id, Ego dan Superego saling 

mempengaruhi satu sama lain, ego bersama dengan superego mengatur dan 

mengarahkan pemenuhan id dengan berdasarkan aturan-aturan yang benar 

dalam masyarakat, agama dan perilaku yang baik atau buruk. meminta maaf 

ketika salah adalah wujud dari banyak hal. Wujud dari sadar bahwa seseorang 

cukup mawas diri bahwa dia salah. Wujud dari kemenangan dia melawan 

arogansi. Wujud dari penghargaan dia kepada orang yang dimintakan maaf. 

Tidak meminta maaf membuat sescorang terihat bodoh dan arogan.  
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3.1.4 Id Cakra 

Id adalah   sumber segala energi psikis sehingga Id merupakan komponen 

utama dalam kepribadian. Id adalah satu-satunya komponen kepribadian yang 

hadir sejak lahir, aspek kepribadiannya sadar dan termasuk dari perilaku 

naluriah dan primitif. Id didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk 

memenuhi semua keinginan dan kebutuhan, apabila tidak terpenuhi maka akan 

timbul kecemasan dan ketegangan. Anak umur 14 tahun belum saatnya 

mendengar pesan untuk anak usia 17 tahun. Namun aturan itu sudah pindah ke 

laut. Cakra yang selalu ikut menyaksikan rekaman yang sang kakak putar. Ada 

sisi positifnya. Cakra tumbuh lebih dewasa dibanding anak seumurannya. 

"Saka membuktikan kepada diri sendiri dulu. Bahwa Saka siap lahir 

batin untuk jadi suami. Makanya ngejar karier dulu. Belajar agama 

dulu. Nabung dulu. Kalau Saka udah pede sama diri sendiri, Saka akan 

pede sama perempuan." 

(Halaman :17) 

Berdasarkan kutipan diatas , terlihat Id Cakra yang terlihat kepribadain 

yang terlihat dari kecil yaitu sikap yang begitu dewasa yang membuat sang ibu 

kagum akan pemikiran yang dimiliki oleh si Bungsu. Hal tersebut yang 

memubuat sang ibu begitu suka dengan dengan sikap si Bungsu yang begitu 

dewasa pemikirannya. 

Cakra juga termasuk orang yang sangat pekerja keras. Hal tersebut terlihat 

pada kutipan berukut : 

Cakra Granida, baru saja berumur 30, berada dipekarangan rumah 

sendiri. Dia menatap rumah yang baru selesai dibangun. Rumah 

minimalis bertingkat dua. Lebih luas pekarangan daripada luas lantai 

dasar rumah itu sendiri. Rumah perdana miliknya. Dia bangun dan cicil 

dari keringat sendiri.dengan Planning yang dia rancang, rumah ini akan 

selesai dicicil dalam kurun waktu lima tahun. (Halaman :9) 

Berdasarkan kutipan diatas, terlihat jelas bahwa Cakra adalah orang yang 

begitu pekerja keras dan memikirkan hal-hal apa saja yang akan dikerjakan 

kedepannya demi masa depannya dan cakra adalah termasuk orang yang 

menyusun planning dengan baik dan matang.  

POD Bank adalah sebuah bank asing yang sudah berumur 70 tahun dan 

berasal dari Jerman. Sudah 20 tahun mereka membuka cabang dan berkembang 

di Indonesia. Kantor pusat bank ini bertempat di Gedung Musatama, bilangan 
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Sudirman. Cakra juga adalah orang yang pekerja keras. Hal tersebut terlihat 

pada kutipan berikut : 

Empat bulan terakhir, ada perubahan yang menyenangkan di dalam 

divisi micro finance dari bank itu. Perubahan itu terjadi semenjak ada 

seorang bankir muda yang melesat dan berhasil menduduki jabatan 

Deputy Director. Bankir muda yang (lumayan, rada sedikit, agak) ganteng 

bernama Cakra Garnida. 

Cakra menapak kariernya menjadi Deputy of Director (DD) 

berkat prestasi kerja yang konsisten selama delapan tahun dalam 

divisi micro finance ini. Performanya cukup mengesankan sehingga 

ketika deputi terakhir meninggal karena memakan petai beracun dari 

kliens Director dari divisi ini dan bahkan Managing Director dari bank ini 

tidak melihat kandidat lain yang pantas selain Cakra. Dia adalah satu 

dari dua bankir POD Bank yang berhasil menduduki posisi ini 

sebelum berumur 30. (Halaman :41-42) 

3.1.5 Ego Cakra 

Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk 

menangani dengan realitas. Menurut Freud, ego berkembang dari id dan 

memastikan bahwa dorongan dari id dapat dinyatakan dalam cara yang dapat 

diterima di dunia nyata. Fungsi ego baik di pikiran sadar, prasadar, dan tidak 

sadar. Ego beroperasi menurut proses sekunder. Ego adalah aspek psikologis 

daripada kepribadian dan timbul karena kebutuhan organismeuntuk 

berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan atau realita (Freud dalam 

Suryabrata2010:126). Cakra tampak tipe orang yang ambisius dan pekerja 

keras. Keambiusan cakra terlihat pada kutipan berikut : 

Bagi Cakra, ini adalah kesempatan untuk membuktikan ke semua 

orang bahwa dirinya tidak hanya pantas menjadi Deputy Director, 

tapi memiliki cukup kapasitas untuk menduduki posisi director suatu 

saat nanti. (Halaman :42-43) 

Berdasarkan kutipan diatas terlihat jelas bagaimana ambisiusnya  dan 

konsisten kerja seorang Cakra dalam menjalani sebuah pekerjaan dan begitu 

pintarnya cakra dalam menjalani pekerjaannya sehingga dia mampu menjadi 

Deouty of Director dan akan menjadi seorang director.  

Minggu pagi yang cerah di kawasan perumahan Jatipadang, Jakarta 

selatan. Cukup cerah untuk membuat suasana ceria, tapi idak cukup panas untuk 

membuat orang mandi keringat-kecuali bagi mereka yang mandinya memang 

memakai keringat. Cakra Granida, baru saja berumur 30, berada dipekarangan 
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belakang rumahnya sendiri. Cakra adalah seorang yang suka memplaning segala 

sesuatu untuk masa depannya kelas. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut : 

Dia menatap rumah yang baru selesai dibangun. Rumah minimalis 

bertingkat dua. Lebih luas pekarangan daripada luas lantai dasar rumah itu 

sendiri. Rumah perdana miliknya. Dia bangun dan cicil dari keringat 

sendiri dengan Planning yang dia rancang, rumah ini akan selesai 

dicicil dalam kurun waktu lima tahun (Halaman :9). 

Berdasarkan kutipan diatas, terlihat bahwa Cakra adalah seorang Plan 

Ahead yang merencanakan semuanya terlebih dahulu sebelum bertindak dan 

dalam proses kegitan diimbangi dengan semangat supaya segala planing 

kedepan bisa terrealisasikan atau tercapai. 

3.1.6 Superego Cakra 

Superego adalah suatu gambaran kesadaran akan nilai-nilai dan moral 

masyarakat yang ditanam oleh adat-istiadat, agama, orangtua, dan lingkungan. 

Pada dasarnya Superego adalah hati nurani, jadi Superego memberikan pedoman 

untuk membuat penilaian, baik yang benar atau yang salah. Superrgo hadir dalam 

sadar, prasadar dam tidak sadar. Id, Ego dan Superego saling mempengaruhi satu 

sama lain, ego bersama dengan superego mengatur dan mengarahkan pemenuhan 

id dengan berdasarkan aturan-aturan yang benar dalam masyarakat, agama dan 

perilaku yang baik atau buruk. Cakra sangatlah perhatian kepada setiap orang 

tidak lain cakra sangatlah perhatain kepada sang ibu : 

“Mamah pulang besok, ya, ke Bandung.” 

Si Bungsu menoleh. “Cepet amat, Mah .” 

“Iya. Ngurusin warung.” 

“Bukannya udah auto-pilot , semuanya?” 

“Ada sedikit masalah.” 

“Saya bisa bantu?” 

“Gak.ngak perlu.” 

Sang ibu berbohong. Bukan masalah dengan rumah makan. 

“Eh, Mamah agak pucet, yah?” Pandangan cakra sekilas mendapati 

muka ibu yang tampak lebih tirus dari biasanya. 

“Ngakk, ah. Perasaan kamu ajaah.” Kemudian, Ibu Itje menegaskan 

pernyataan itu dengan tersenyum kepada anaknya. Semua tampak baik-baik 

saja (Halaman :12). 

Berdasarkan kutipan di atas, terlihat bahwa Cakra si anak Bungsu terlihat 

sangat perhatian sekali kepada ibunya bahkan sampai meperhatiakan raut muka 

sang ibu sampai sedetail itu, karena cakra sangat menyayangi ibunya. 
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Cakra juga seorang yang suka bercanda atau humoris. Dia suka bercanda 

disela-sela kegitan yang sedang dia jalani bahkan dia suka bercanda dengan 

ibunya sendiri. Suka bercanda dan humorisnya cakra terlihat dalam kutipan 

percakapan berikut : 

"Iya, sih. Saka terkadang butuh bantuan. 

'Pak Dadang, ini mayat tolong dikubur, ya.' 

'Siap, Kang. Mau dipotong kecil-kecil atau dikafanin biasa saja?" Sang Ibu 

terdiam menatap tanpa ekspresi. 

"Kang Saka, itu tali pocong perawannya udah sayah taro di meja. Kalo 

kurang, sayah bisa ambil lagi.” 

“Kang, udah bulan purnama, nih. Perawannya mau dikorbanin 

malam ini atau besok aja?" Cakra cengengesan. 

"Duh, anak Mamah. Orang gila." 

"Hehehe....” 

(Halaman :11) 

Berdasarkan kutipan percakapan diatas terlihat jelas bagaimana cakra 

adalah seorang yang suka bercanda dan juga humoris orangnya, suka bercanda 

dengan siapa saja dan tidak canggung sama sekali. 

3.1.7 Id Satya 

Id adalah   sumber segala energi psikis sehingga Id merupakan komponen 

utama dalam kepribadian. Id adalah satu-satunya komponen kepribadian yang 

hadir sejak lahir, aspek kepribadiannya sadar dan termasuk dari perilaku 

naluriah dan primitif. Id didorong oleh prinsip kesenangan yang berusaha untuk 

memenuhi semua keinginan dan kebutuhan, apabila tidak terpenuhi maka akan 

timbul kecemasan dan ketegangan. Satya adalah orang yang cadas. Tidak pernah 

menangis. Atau setidaknya, tidak pernah ingin terliht orang kalau dia sedang 

menangis. Terlihat pada kutipan berikut : 

Satya keluar dari ruang keluarga dan masuk ke dalam kamar mandi. Ibu 

itje sekilas menangkap air mata air mata yang tertahan.  

(Halaman :6) 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa Satya adalah sosok yang kuat dan 

tidak ingin memperlihatkan kepada semua orang jika dia sedang bersedih. 

Dia juga memaksa dirinya tumbuh menjadi anak yang cadas. Benar-benar 

cadas. Cadas bearti keras berarti mempunyai sikap yang sangat keras.Jika dia 

lembek,dia takut ibu dan adiknya terinjak-injak. Sifat cadas yang dimiliki Satya 
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sewaktu kecil ternyata juga masih terbawa sewaktu dia sudah mempunyai 

keluarga. Sehingga Satya mendidik anaknya dengan cadas dan sering 

membentak anaknya sehingga ke tiga anak Satya takut kepadanya. Terlihat pada 

kutipan berikut : 

Dia sering membentak ketiga anaknya. Terkaadang mereka tidak cukup 

pintar. Terkadang mereka tidak cukup cepat mengerti. Dia sering 

memarahi mereka setiap ada keidaksempurnaan, seperti PR yang 

salah, nilai ujian yang buruk, kamar yang berantakan. Dia tahu semua 

itu salah dan semua itu tanggung jawab anak. Namun orang tua yang baik 

akan membantu mendidik anak mengatasi itu semua, dengan tidak marah-

marah. (Halaman :60) 

Berdasarkan kutipan di atas, bahwa Satya benar-benar orang yang sangat 

cadas kepada ke tiga anaknya dan itu adalah salah satu tindakan yang kurang 

tepat dalam mendidik anak-anak. 

Satya Granida sekarang berumur 33 tahun dan menjadi seorang 

geophysicist untuk NOG. Tinggi, tegap, tampan, tetapi sedikit buncit. Tampak 

jelas bahwa dia sudah lama tidak work out. Dia sedang duduk dan berbicara 

kepada Ryan, anak sulungnya ditelepon. Emosinya memuncak. Terlihat pada 

kutipan percakapan berikut 

Dia mendengar Rissa menarik napas dalam-dalam. 

"Kamu jangan marah-marah aja dong, Kang." 

"GIMANA GAK MARAH!?? Waktu saya sebesar dia saya udah bisa 

kerjakan apa yang saya tanya! 

GIMANA SIH KAMU DIDIK ANAK-ANAK KITA?" 

"DIA BUKAN KAMU!" Rissa meledak "DAN SAYA JUGA BUKAN 

KAMU!" 

(Halaman :24-25) 

Berdasarkan kuitpan di atas, terlihat Satya adalah orang yang sangat 

tempramen dan mudah sekali marah. Satya mengharapkan ke tiga putranya 

dapat berkembang dan pintar seperti Satya dahulu yang masih seumuran ketiga 

anaknya.  

3.1.8 Ego Satya 

Ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk 

menangani dengan realitas. Menurut Freud, ego berkembang dari id dan 

memastikan bahwa dorongan dari id dapat dinyatakan dalam cara yang dapat 

diterima di dunia nyata. Fungsi ego baik di pikiran sadar, prasadar, dan tidak 
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sadar. Ego beroperasi menurut proses sekunder. Ego adalah aspek psikologis 

daripada kepribadian dan timbul karena kebutuhan organismeuntuk 

berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan atau realita (Freud dalam 

Suryabrata2010:126). Satya masa mudanya dulu adalah seorang Playboy yang 

sering bergonta ganti pasangan, wajar saja Satya yang mempunyai paras yg 

ganteng dan berbadan tegap dan mempunyai tinggi yang begitu ideal sehingga 

dia diidam-idamkan banyak wanita. Terlihat pada masa muda Satya yang sering 

bergonta-ganti pasangan pada kutipan percakapan berikut : 

"Malem mingguan atuh sanah. Kayak anak teman-teman 

Mamah yang lain." 

"Sama Dewi sih udah tadi siang." 

"Dewi? Siapa lagi itu? Bukannya kemarin Mira?" tanya lbu bingung. 

Anaknya yang satu itu sepertinya berganti pacar lebih sering 

daripada ganti baju. 

"Sekarang Dewi, Mah." (Halaman :7) 

Berdasarkan kutipan di atas, Satya waktu muda dulu adalah seorang yang 

Playboy suka bergonta-ganti pasangan dengan mudah karena Satya mempunyai 

tampang yang gateng dan body yang begitu digemari oleh cewek-cewek. 

Satya menuntut kepada istrinya untuk mendidik anak-anaknya supaya aak-

anak meraka mandiri dan pintar. Tetapi Satya terlalu memaksakan anaknya 

harus seperti dia waktu kecil yang sudah mandiri dan cerdas. Terlihat pada 

kutipan berikut : 

"GIMANA GAK MARAH!?? Waktu saya sebesar dia saya udah bisa 

kerjakan apa yang saya tanya! 

GIMANA SIH KAMU DIDIK ANAK-ANAK KITA?" 

"DIA BUKAN KAMU!" Rissa meledak "DAN SAYA JUGA BUKAN 

KAMU!" 

(Halaman :25) 

Berdasarkan kutipan di atas, Satya terlalu memaksakan kehendaknya dan 

terlalu membandingkan dirinya dengan anak-anaknya yang belum bisa mandiri 

dan Satya juga sangat menuntut kepada istrinya utnuk mendidik anak-anaknya 

supaya seperti dia sewaktu kecil. Seharusnya Satya tidak perlu membandingkan 

dirinya yang dulu waktu kecil sudah terlatih untuk mandiri dengan anaknya 

sekarang yang belum bisa mandiri, biarlah anak menjadi dirinya sendiri tidak 

perlu menjadi diri orang lain. 
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3.1.9 Superego Satya 

Superego adalah suatu gambaran kesadaran akan nilai-nilai dan moral 

masyarakat yang ditanam oleh adat-istiadat, agama, orangtua, dan lingkungan. 

Pada dasarnya Superego adalah hati nurani, jadi Superego memberikan 

pedoman untuk membuat penilaian, baik yang benar atau yang salah. Supergo 

hadir dalam sadar, prasadar dam tidak sadar. Id, Ego dan Superego saling 

mempengaruhi satu sama lain, ego bersama dengan superego mengatur dan 

mengarahkan pemenuhan id dengan berdasarkan aturan-aturan yang benar 

dalam masyarakat, agama dan perilaku yang baik atau buruk. meminta maaf 

ketika salah adalah wujud dari banyak hal. Wujud dari sadar bahwa seseorang 

cukup mawas diri bahwa dia salah. Wujud dari kemenangan dia melawan 

arogansi. Wujud dari penghargaan dia kepada orang yang dimintakan maaf. 

Tidak meminta maaf membuat sescorang terihat bodoh dan arogan. Seperti 

kutipan berikut  

Ada sepi yang lama di antara mereka. 

"Kakang minta maaf " Satya memulai. 

"Gak perlu lagi ada email Apalagi yang seperti itu." Dia  merangkul Rissa 

dan mengecup keningnya. 

"I promnise you.” 

Sang suami menatap istrinya dalam-dalam. 

"They deserve better. 

You, deserve bettier." 

(Halaman :80) 

Berdasarkan kutipan di atas, Satya meminta maaf atas sikap yang selama 

ini merepotkan istrinya dan membuat anak-anak takut dan kurang terbuka 

kepada Satya dan Satya berjanji akan mengubah sifat yang selama ini dia 

anggap benar dan akan merubah semuanya. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kejiwaan 

tokoh utama dalam novel ini yang menonjol adalah bahwa Cakra adalah orang 

yang begitu pekerja keras dan memikirkan hal-hal apa saja yang akan dikerjakan 

kedepannya demi masa depannya dan cakra adalah termasuk orang yang 

menyusun planning dengan baik dan matang. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kejiwaan 

tokoh utama dalam novel ini yang menonjol adalah bahwa Satya adalah orang 

yang sangat tempramen dan mudah sekali marah. Satya mengharapkan ke tiga 
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putranya dapat berkembang dan pintar seperti Satya dahulu yang masih 

seumuran ketiga anaknya. 

3.2 Relevansinya dengan Pembelajaran Sastra 

Novel Sabtu Bersama Bapak dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk kelas XII. 

Selain itu dalam novel ini juga terdapat motivasi yang bisa memotivasi siswa salah 

satunya Ketika tokoh Satya adalah tokoh yang cerdas, lulus dari bangku SMA Satya di 

terima di perguruan tinggi dan Ketika lulus Satya termasuk dalam mahasiswa lulusan 

terbaik. Seperti yang terdapat pada kutipan berikut: 

“Dulu, Satya kuliah dijurusan Geologi UNPAD. 

Rektor UNPAD mengundaang semua calon wisudawan dengan nilai 

kelulusan terbaik untuk mendapatkan ucapan selamat dan wejangan 

termasuk juga Satya pada saat itu”. 

(Halaman: 53) 

Berdasarkan kutiiapn diatas dapat dikatakan bahwa Satya adalah salah satu dari 

mahasiswa dengan lulusan terbaik dan dengan begitu kita bisa menggambil sisi 

psikologi tokoh utama yaitu Id Satya pada kutipan diatas. 

 Hal itu bisa memotivasi siswa jika kita bersungguh-sungguh dalam belajar pasti 

kita akan mendapatkan hasil yang baik pula. Novel Sabtu Bersama Bapak karya 

Adhitya Mulya mengandung inspirasi dan motivasi bagi siswa untuk dapat menjadi 

pribadi yang lebih baik lagi ketika sudah dewasa. Seperti yang terdapat pada kutipan 

berikut:  

"Saka membuktikan kepada diri sendiri dulu. Bahwa Saka siap lahir batin 

untuk jadi suami. Makanya ngejar karier dulu. Belajar agama dulu. 

Nabung dulu. Kalau Saka udah pede sama diri sendiri, Saka akan pede 

sama perempuan." 

(Halaman :17) 

Apapun yang diajarkan oleh orang tua di masa lalu harus di olah lagi dan 

dikaitkan dengan masa sekarang. Novel Sabtu Bersama Bapak juga mengandung 

motivasi bahwa menjadi laki-laki atau seorang yang bertanggung jawab untuk orang 

lain adalah dia harus bertanggung jawab terlebih dahulu untuk dirinya sendiri. Terlihat 

seperti pada kutipan berikut: 
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"Rumah ini adalah persiapan yang terakhir," ujar Cakra. 

Ibu Itje melihat betapa si Bungsu, di umurnya yang 30 ini, tetap 

bermuka komik, setiap kali berbicara. 

"Dan Saka setuju, sekarang waktunya cari pacar," lanjut Cakra sambil menyengir. 

"Ka, istri yang baik gak akan keberatan diajak melarat." 

"Iya, sih. Tapi Mah, suami yang baik tidak akan tega mengajak 

istrinya untuk melarat.' Mamah tahu itu. Bapak juga gitu, dulu." 

Sang Ibu terdiam. Si Bungsu benar. 

(Halaman: 17) 

Berdasarkan kutipan diatas , terlihat Id Cakra yang terlihat kepribadain yang 

terlihat dari kecil yaitu sikap yang begitu dewasa yang membuat sang ibu kagum akan 

pemikiran yang dimiliki oleh si Bungsu. Hal tersebut yang memubuat sang ibu begitu 

suka dengan dengan sikap si Bungsu yang begitu dewasa pemikirannya dan juga 

memiliki watak yang bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada calon istrinya 

kelak. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dengan mengambil data berupa 

hasil wawancara dan analisis novel Sabtu Bersama Bapak karya Adhitya Mulya, peneliti 

menyajikan kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

 Penelitian ini mempunyai implikasi dengan pendidikan khususnya dalam pembelajaran 

sastra. Kurikulum yang digunakan saat ini yaitu kurikulum 2013. Dalam kurikulum ini terdapat 

kegiatan yang harus dilakukan siswa yaitu memahami struktur dan kaidah novel. Pembelajaran 

sastra di SMA kelas XII mencantumkan novel sebagai materi ajar. Novel Sabtu Bersama Bapak 

karya Adhitya Mulya dianalisis secara structural dan dengan menggunakan psikologi sastra. 

Pendekatan psikologi sastra ini untuk mengetahui aspek kejiwaan tokoh utama dalam novel 

Sabtu Bersama Bapak karya Adhitya Mulya. Tokoh utama yang dikaji menunjukkan perilaku 

yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Dengan demikian novel Sabtu Bersama Bapak karya 

Adhitya Mulya ini dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran sastra. 

Secara teoritis, unsur struktural yang ditemukan dalam novel Sabtu Bersama Bapak 

karya Adhitya Mulya memiliki garis besar cerita tentang keluarga. Hal tersebut terlihat dari 

keseluruhan isi cerita yang menggambarkan kehidupan sebuahkeluarga dengan segala 

permasalahannya. Struktur merupakan unsur pembangun di dalam sebuah karya sastra.Secara 

teoretis penemuan tersebut sejalan dengan pendapat Nurgiyantoro (2010: 23), bahwa unsur 

intrinsik adalah unsur- unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur tersebut adalah 

unsur pembangun karya sastra dari dalam yang akan ditemukan oleh pembaca ketika membaca 



20 

suatu karya sastra. Unsur instrinsik adalah unsur yang bisa ditemukan oleh pembaca ketika 

membaca karya sastra. 

Dalam sebuah karya sastra, secara utuh pembaca dapat memecah unsur-unsur di 

dalamnya. Unsur intrinsik yang ditemukan meliputi tema, penokohan, alur, latar, sudut 

pandang dan amanat. Untuk memaharni karya sastra secara utuh pembaca pun harus 

menganalisis karya sastra secara utuh guna menemukan totalitas maknanya. Kajian psikologi 

sastra diawali menggunakan pendekatan struktural dalam menganalisis karya sastra. 
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