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KONFLIK BATIN TOKOH RAHWANA DALAM 

NOVEL RAHWANA KISAH RAHASIA KARYA ANAND 

NEELAKANTAN 

 

Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan konflik batin yang dialami oleh 

tokoh Rahwana dalam novel Rahwana Kisah Rahasia karya Anand Neelakantan 

menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud, (2) mendeskripsikan rencana 

penerapan analisis konflik batin dalam pendidikan karakter di SMA. Hasil analisis 

konflik batin ini bermanfaat sebagai bahan ajar sastra alternatif untuk siswa yang 

berisi nilai-nilai pendidikan karakter. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif dengan desain penelitian analisis isi. Objek penelitian ini 

adalah novel Rahwana Kisah Rahasia karya Anand Neelakantan.  Data dalam 

penelitian ini adalah data kualitatif yaitu konflik batin Rahwana dalam novel 

Rahwana Kisah Rahasia karya Anand Neelakantan. Sumber data adalah biografi 

Anand Neelakantan selaku penulis novel Rahwana Kisah Rahasia dan jurnal yang 

merujuk pada penelitian tentang konflik batin. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka dan catat. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu teknik 

dialektik. Penelitian ini menghasilkan struktur novel Rahwana Kisah Rahasia 

yang dikaji dengan menggunakan teori Robert Stanton yaitu tema dan fakta-fakta 

cerita meliputi alur, karakter, dan latar. Tema dalam novel ini adalah kerajaan, 

memiliki alur campuran, karakter protagonis yaitu Rahwana dan antagonis yaitu 

Wibisana, dan latar waktu yaitu ketika masa kemaharajaan Rahwana, latar tempat 

di Jambudwipa, dan latar sosial adalah bangsa Dewa dan bangsa Asura. Penelitian 

ini juga menghasilkan data konflik batin yang dikaji menggunakan teori 

psikoanalisis Sigmund Freud yang terdiri dari id, ego, dan superego yang 

menghasilkan pengertian bahwa Rahwana adalah seorang yang memiliki 

keinginan yang kuat, namun kesadaran akan kenyataan dan nilai moral masih 

rendah. Data tersebut kemudian diimplementasikan kedalam nilai pendidikan 

karakter yaitu religius, kejujuran, kepedulian, kemandirian, berpikir logis, berani 

mengambil risiko, berorientasi pada tindakan, berjiwa kepemimpinan, tanggung 

jawab, percaya diri, sadar akan hak dan kewajiban, patuh terhadap aturan sosial, 

kesantunan, dan menghargai keberagaman. 

 
Kata Kunci: konflik batin, Pendidikan karakter, Rahwana 

 

Abstract 

 

The objectives of this study are (1) to describe the inner conflict experienced by 

Rahwana's character Asura: The Tale of the Vanquised by Anand Neelakantan 

according to Sigmund Freud's psychoanalytic theory, (2) describes the plan for 

implementing the analysis of inner conflict in character education in high school. 

The results of this inner conflict analysis are useful as alternative literature 
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teaching materials for students that contain character education values. This type 

of research is descriptive qualitative research with content analysis research 

design. The object of this research is the novel Asura: The Tale of the Vanquised 

by Anand Neelakantan. The data in this study is qualitative data, namely 

Rahwana's inner conflict in the novel Asura: The Tale of the Vanquised by Anand 

Neelakantan. The data source is the biography of Anand Neelakantan as the 

author of the novel Asura: The Tale of the Vanquised and a journal that refers to 

research on inner conflict. The data collection technique used in this research is 

the library and note-taking technique. The data analysis technique in this study 

used qualitative data analysis techniques, namely dialectical techniques. This 

study resulted in the structure of the novel Asura: The Tale of the Vanquised 

which was studied using Robert Stanton's theory, namely the theme and facts of 

the story including plot, characters, and setting. The theme in this novel is the 

kingdom, has a mixed plot, the protagonist is Rahwana and the antagonist is 

Wibisana, and the time setting is when Rahwana's reign is in the kingdom, the 

setting is in Jambudwipa, and the social setting is the Gods and the Asuras. This 

study also produces data on inner conflicts that are studied using Sigmund Freud's 

psychoanalytic theory which consists of the id, ego, and superego which results in 

the understanding that Rahwana is a person who has a strong desire, but 

awareness of reality and moral values is still low. The data is then implemented 

into character education values, namely religious, honesty, caring, independence, 

logical thinking, daring to take risks, action-oriented, leadership, responsibility, 

self-confidence, aware of rights and obligations, obedient to social rules, 

politeness, and value diversity. 

Keywords: inner conflict, character education, Rahwana 

 
1. PENDAHULUAN 

Menurut Tarigan (dalam Al Ma’ruf, 2017:1) karya sastra adalah media yang 

digunakan oleh seorang pengarang sebagai wadah menuangkan serta 

mengungkapkan ide-ide hasil pemikiran tentang makna dan hakikat hidup yang 

dialami, dirasakan, dan disaksikan. Novel mengandung berbagai nilai-nilai 

kehidupan yang dapat dijadikan sebagai sarana mengembangkan moral. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Al-Ma’ruf dan Nugrahani (2017:34) yang berpendapat 

bahwa berbagai pesan-pesan moral dan nilai kehidupan yang bermanfaat bagi 

manusia terkandung dalam karya sastra dan tidak ada di dalam karya lainnya. 

Karya sastra kerap kali dijadikan sebagai objek dalam sebuah penelitian. Misalnya 

dalam penelitian yang menggunakan teori psikologi sastra. 

Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche, yang berarti jiwa, dan 

logos yang berarti ilmu. Psikologi adalah ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari 
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tentang tingkah laku manusia (Atkinson, 1996:7). Menurut Ratna (2009:350), 

psikologi sastra adalah analisis teks dengan mempertimbangkan relevansi dan 

peranan studi psikologi. Sementara itu menurut Siswantoro (2005:32), psikologi 

sastra mempelajari fenomena kejiwaan tertentu yang dialami oleh tokoh utama 

dalam karya sastra ketika merespon atau bersaksi terhadap diri dan 

lingkungannya, dengan demikian gejala kejiwaan dapat terungkap lewat tokoh 

dalam sebuah karya sastra. Karena berhubungan dengan manusia, maka psikologi 

sastra erat kaitannya dengan kepribadian. Menurut Santrock (1988:435) 

kepribadian adalah sebuah pembawaan yang didalamnya mencakup pikiran, 

perasaan, dan tingkah laku yang dimana ketiga hal tersebut merupakan 

karakteristik seseorang yang menampilkan cara ia seseorang tersebut beradaptasi 

dalam kehidupan. Para ahli psikoanalisis juga beranggapan bahwa kepribadian 

seseorang telah terbentuk dari pengalaman masa kecil bersama dengan orang tua. 

Ilmu tentang kepribadian ini akan dijelaskan lebih mendalam dalam ilmu 

psikoanalisis Sigmund Freud (Minderop, 2018:9). 

Menurut Alwi dkk (2005:587) konflik batin adalah konflik yang 

disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih, keinginan yang saling 

bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. 

Penelitian tentang konflik batin ini dilakukan karena selain menikmati karya 

sastra, pembaca juga perlu memahami tentang alasan seorang tokoh berperilaku 

seperti yang tergambar di dalam karya tersebut. Alasan tersebut dapat tersaji 

dalam latar belakang kejiwaan seorang tokoh. Kejiwaan ini dapat diteliti dengan 

menggunakan pendekatan psikologi sastra. 

Dalam Djunaidi dkk (2021), Webster berpendapat bahwa in the original language 

of "conflict" means a "fight, battle, or struggle" that is in the form of a physical 

confrontation between several parties. But the meaning of the word was then 

developed with the entry "a sharp disagreement or opposition over a wide range 

of interests, ideas, and others". In other words, the term now also touched the 

psychological aspects behind the physical confrontation that occurred, in addition 

to physical confrontation itself. In short, the term "conflict" became so widespread 

so risk losing its status as a single concept.  
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Dalam tulisannya tersebut, dapat diketahui bahwa Webster berpendapat bahwa 

konflik berarti pertarungan, pertempuran, atau perjuangan. Namun arti kata dari 

konflik batin berkembang menjadi ketidaksepakatan atau oposisi yang luas. 

Dalam istilah sekarang, konflik dikatakan menyentuh aspek psikologis. Dari 

pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa arti dari konflik sendiri 

menjadi begitu luas sehingga nantinya akan berisiko kehilangan statusnya sebagai 

konsep tunggal. 

Sedangkan Qian Ye (2020) berpendapat bahwa conflict is a perplexing issue and 

we are prone to regard it as disruptive and negative. The most direct response to 

it is how it originates, how we encounter it, and what measures we can take to 

make a compromise with it or to overcome it. This intuitive response to conflict 

makes sense insofar as there are numerous cases of bullies in schools, enmities 

among peers, the inner conflict of teenagers, broken-up relationships when a 

misunderstanding arises, and different forms of combats, competitions, and 

rivalries at all levels of educative institutions.  

Dari pendapatnya tersebut, dapat diketahui bahwa menurutnya, konflik adalah 

masalah yang membingungkan dan kerap kali disalah artikan sebagai hal yang 

mengganggu. Hal yang seharusnya diketahui mengenai masalah tersebut adalah 

bagaimana asalnya, bagaimana cara menghadapinya, dan bagaimana langkah-

langkah yang dapat digunakan untuk mengatasinya. Respon yang bersifat intuitif 

berpengaruh terhadap kasus-kasus antara lain pengganggu di sekolah, permusuhan 

antarteman, konflik batin remaja, putus hubungan karena kesalahpahaman, dan 

segala bentuk pertarungan, persaingan, dan kompetisi dalam jenjang pendidikan. 

Penelitian ini akan membahas tentang psikologi sastra yaitu teori psikoanalisis 

Sigmund Freud dengan objek karya sastra berupa novel Rahwana Kisah Rahasia 

karya Anand Neelakantan. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan teori 

psikoanalisis Sigmund Freud yang identik dengan permasalahan kejiwaan, akan 

dibahas mengenai konflik batin yang dialami oleh Rahwana selama masa 

hidupnya seperti yang diceritakan dalam novel tersebut. 

Tokoh Rahwana biasanya dikenal sebagai tokoh antagonis dalam cerita 

Ramayana. Ia kerap disebut sebagai dasamuka, yaitu manusia bermuka sepuluh. Ia 
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juga dianggap jahat karena menculik Sinta dari tangan Rama. Rahwana pun 

mendapat perlawanan dari pasukan kera yang diutus oleh Rama untuk merebut 

Sinta kembali. Namun, di dalam novel Rahwana Kisah Rahasia karya Anand 

Neelakantan ini, cerita tentang Rahwana mengalami perubahan. Novel Rahwana 

Kisah Rahasia adalah novel terjemahan karya seorang pengarang India bernama 

Anand Neelakantan. Judul asli novel ini adalah Asura: The Tale of the Vanquished 

dan diterjemahkan oleh Desak Nyoman Pusparini dan Chandra Citrawati. Anand 

Neelakantan adalah seorang pengarang yang menemukan aliran atau genre baru 

dalam tradisi sastra India. Genre baru tersebut adalah pembalik cerita mitologi 

India. Rahwana Kisah Rahasia ini adalah sebuah balikan cerita dari mitologi 

Ramayana. Dalam novel tersebut, Rahwana digambarkan sebagai seorang 

manusia bermuka satu namun memiliki sepuluh sifat manusia.  

Dengan sepuluh sifat yang dimilikinya, Rahwana tentu mengalami konflik batin 

yang bermacam-macam. Berbagai konflik kehidupan muncul di dalam hidup 

Rahwana karena ia gigih mempertahankan sembilan sifat yang seharusnya ia 

hilangkan. Berbeda dengan kisah Rahwana di dalam cerita klasik, novel ini 

menghadirkan cerita dari sudut pandang Rahwana. Konflik batin yang dialami 

oleh Rahwana terungkap dengan jelas sehingga citra Rahwana sebagai karakter 

antagonis di dalam cerita klasik Ramayana bisa goyah. Karena konflik yang 

begitu banyak serta cerita dari sudut pandang Rahwana, konflik batin Rahwana 

menarik untuk diteliti dengan tinjauan psikologi sastra pendekatan Sigmund 

Freud.  

Sigmund Freud adalah seorang keturunan Yahudi yang lahir di Australia dan 

meninggal pada usia 83 tahun di London. Freud adalah seorang neurology yang 

membangun gagasan tentang teori psikologi berdasarkan pengalamannya 

menghadapi para pasiennya yang memiliki masalah dengan mental (Eagleton, 

1996:43).  Freud menganalisis masalah yang diderita pasiennya dan menghasilkan 

bahwa pengalaman masa kecil seseorang dapat mempengaruhi kehidupan 

dewasanya (Eagleton, 1996:436). Psikoanalisis dipelopori oleh Freud sekitar 

tahun 1890-an. Psikoanalisis adalah sebuah disiplin ilmu yang berhubungan 

dengan fungsi perkembangan mental manusia. Teori yang ditemukan oleh Freud 
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ini sangat berperan penting dalam dunia psikologi hingga saat ini. Teori 

psikoanalisis adalah teori yang menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan 

kepribadian. Pemahaman Freud tentang psikologi berbeda dari kebanyakan 

psikolog lainnya. Ia menegaskan bahwa psikoanalisis tidak boleh jatuh ke 

eklektisisme, dan Freud menegaskan pula akan mengucilkan murid-muridnya 

yang menyimpang. Pada tahun 1923 Freud mengenalkan tiga model struktural 

yang baru yaitu das Es, das Ich, dan das Ueber Ich atau di dalam Bahasa 

Indonesia disebut dengan tiga istilah id, ego, dan superego. Sistem kerja id hanya 

menjalankan berdasarkan prinsip kenyataan. Sedangkan ego adalah satu-satunya 

yang berhubungan dengan dunia luar, sehingga ego yang lemah tidak dapat 

menyeimbangka id dan superego. Jika ego terlalu dikuasai oleh dorongan dari id 

maka seseorang akan bertindak tidak menjalankan norma-norma yang ada dan 

cenderung mengabaikan. Sedangkan jika seseorang dikuasai oleh superego maka 

orang itu akan menjadi psikoneurosis yaitu tidak dapat menyalurkan sebagian 

dorongan-dorongan primitifnya.  

Penelitian tentang konflik batin pernah dilakukan oleh Diana (2016) menghasilkan 

bahwa pengarang menggambarkan konflik yang dialami tokoh dalam novel 

Wanita di Lautan Sunyi secara sederhana dan mengalir, tetapi begitu memikat. 

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Diana dengan penelitian ini adalah objek 

kajian yang digunakan dalam penelitian. Diana melakukan penelitian dengan 

menggunakan novel Wanita di Lautan Sunyi karya Nurul Asmayani, sedangkan 

penelitian ini menggunakan novel Rahwana Kisah Rahasia karya Anand 

Neelakantan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018) 

bertujuan untuk mendeskripsikan unsur intrinsik berupa alur, tokoh, penokohan, 

dan latar yang terdapat dalam novel Sunset dan Rosie untuk mengetahui 

bagaimana konflik batin tokoh utama Tegar. Perbedaan penelitian yang dilakukan 

oleh Wulandari dengan penelitian ini adalah topik yang dibahas. Dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Wulandari membahas tentang unsur intrinsik dalam novel 

yang digunakan untuk mengetahui konflik batin yang dialami oleh tokoh utama 

Tegar. Wulandari tidak membahas tentang implementasi hasil penelitian terhadap 

pendidikan di sekolah. Sementara itu, dalam penelitian ini peneliti membahas 



7  

tentang implementasi hasil penelitian terhadap pendidikan karakter di sekolah. 

Dalam penelitian ini, kebaruan yang disajikan adalah adanya penerapan atau 

implementasi data konflik batin ke dalam nilai-nilai pendidikan karakter dengan 

menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud yaitu struktur kepribadian id, 

ego, dan superego. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah analisis konflik batin Rahwana 

dalam novel Rahwana Kisah Rahasia karya Anand Neelakantan melalui 

pendekatan psikologi sastra dengan menggunakan teori psikoanalisis Sigmund 

Freud dan rencana penerapan analisis konflik batin dalam pendidikan karakter di 

SMA yang akan diimplementasikan ke dalam nilai-nilai pendidikan karakter. 

Penelitian ini bermanfaat secara teoretis yaitu diharapkan mampu memberikan 

tambahan ilmu yang bermanfaat, dapat memperluas pengetahuan, dan dapat 

menambah pengetahuan dalam bidang Bahasa Indonesia untuk penulis, pembaca, 

dan pecinta sastra. Penelitian ini juga bermanfaat secara praktis yaitu bagi 

pembaca dan penikmat sastra, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan 

perbandingan dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya khususnya 

dengan menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud atas konflik batin tokoh 

utama. Kemudian bagi mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia, penelitian ini 

mampu menjadi motivasi untuk menciptakan ide dan gagasan baru yang lebih 

kreatif dan inovatif. Serta bagi pendidikan, penelitian ini dapat diimplementasikan 

hasilnya ke dalam pendidikan karakter di SMA. 

2. METODE 

Jenis dari penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan desain 

penelitian analisis isi. Objek material dari penelitian ini adalah novel Rahwana 

Kisah Rahasia karya Anand Neelakantan. Sedangkan objek formal dari penelitian 

ini adalah konflik batin Rahwana sebagai tokoh utama dalam novel Rahwana 

Kisah Rahasia karya Anand Neelakantan. Data dalam penelitian ini adalah 

berwujud kata, ungkapan, dan kalimat yang terdapat dalam novel Rahwana Kisah 

Rahasia karya Anand Neelakantan yaitu konflik batin tokoh Rahwana. Sumber 

data primer dari penelitian ini adalah novel Rahwana Kisah Rahasia karya Anand 

Neelakantan. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini adalah biografi 
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Anand Neelakantan selaku penulis novel Rahwana Kisah Rahasia dan jurnal yang 

merujuk pada penelitian tentang konflik batin. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka dan catat. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif 

yaitu teknik dialektik. Penelitian ini menggunakan keabsahan data trianggulasi. 

Menurut Sugiyono (2009:273), trianggulasi adalah pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan waktu. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konflik Batin 

Penelitian tentang konflik batin ini hanya difokuskan kepada tokoh Rahwana saja, 

karena cerita dalam novel Rahwana Kisah Rahasia adalah kisah perjalanan hidup 

Rahwana, sehingga konflik batin yang dialami oleh Rahwana dalam novel 

tersebut lebih mendominasi. Penelitian konflik batin ini menggunakan teori 

psikoanalisis Sigmund Freud yang di dalamnya memuat struktur kepribadian id, 

ego, dan superego. Berikut konflik batin tokoh Rahwana yang dikaji dengan 

menggunakan struktur kepribadian Sigmund Freud: 

“Aku hanya mendamba bumiku yang indah. Aku tahu itu tak akan 

terjadi. Umurku enam puluh, bukan enam belas. Jika aku hidup, aku 

akan menjadi orang bermata satu, lusuh, … Aku ingin mati sekarang” 

(Rahwana Kisah Rahasia, 2017:23). 

Id Rahwana dalam kutipan tersebut disebut juga dengan hasrat yang 

merupakan bagian dari sepuluh sifat dasar manusia yang ia miliki. Namun dalam 

kalimat selanjutnya, ego Rahwana tersadar bahwa umurnya tidak lagi muda. 

Kemudian pada akhir kalimat, superego Rahwana memutuskan untuk menerima 

kematian. 

“Aku percaya diriku bisa menaklukkan dunia di luar sana. Sebuah 

dunia yang lebih baik tengah menanti kami. Aku dan adik-adikku tak 

berpendidikan. Tak ada brahmana yang bersedia mengajari kami 

secara cuma-cuma meskipun kami bekerja untuk mereka” (Rahwana 

Kisah Rahasia, 2017:27). 

 Kutipan tersebut mengandung id yaitu ketika Rahwana memiliki 

kepercayaan diri untuk menaklukkan dunia di luar sana. Hal ini sesuai dengan 
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sepuluh sifat dasar manusia yang dimiliki oleh Rahwana yaitu ambisi. Ego 

Rahwana muncul ketika menyadarkan Rahwana bahwa ia dan adik-adiknya tidak 

berpendidikan. 

“Aku berpikir untuk menendang selangkangan orang yang 

mengancam pedangnya padaku dan mencekik lehernya ketika… Aku 

tak boleh gegabah dan memilih tetap tenang. Ini bukan saatnya untuk 

berlagak pahlawan” (Rahwana Kisah Rahasia, 2017:39). 

Struktur kepribadian berupa id muncul ketika Rahwana memiliki 

keinginan untuk menendang selangkangan orang yang mengancam dirinya. Hal 

ini disebut juga keinginan untuk berlindung dari bahaya. Kemudian superegonya 

memutuskan untuk tidak gegabah dan memilih untuk tetap tenang. 

“Amarahku memuncak. Apa hak tua bangka ini menyuruh-nyuruhku? 

Namun, aku tahu dia benar. Aku marah karena kata-katanya benar. 

Aku orang yang tak acuh” (Rahwana Kisah Rahasia, 2017:42). 

Konflik batin yang dialami oleh Rahwana adalah kemarahannya 

memuncak namun kenyataan berupa hinaan yang diberikan oleh Mahabali 

merupakan hal yang benar. Id dalam kutipan tersebut adalah ketika Rahwana 

mengalami amarah yang memuncak. Namun ia dihadapkan oleh ego bahwa yang 

dikatakan oleh Mahabali adalah sebuah kebenaran.  

“Aku juga takut. Apa yang akan terjadi padaku? Kekuasaan seperti ini 

datang bersama beban tanggung jawab sebagai raja,… Aku akan 

melakukannya” (Rahwana Kisah Rahasia, 2017:91). 

 Id Rahwana muncul ketika ia merasa takut dengan hal yang akan terjadi 

pada dirinya saat ia menjadi raja. Namun ego menyadarkannya bahwa kekuasaan 

memang datang dibarengi dengan tanggung jawab yang besar. Sehingga superego 

Rahwana memutuskan untuk melakukan tanggung jawab tersebut. 

“Dia mempunyai kedok yang alami, tampak sangat biasa di tengah 

orang-orang. Dia akan… Apakah dia telik sandi Kubera dan 

menggiring kami memasuki perangkapnya? Tiba-tiba aku dilanda 

ketakutan. Aku katakana padanya bahwa dia tak akan ke mana-mana” 

(Rahwana Kisah Rahasia, 2017:109-110). 

 Id yang dialami oleh Rahwana adalah perasaan waspada ketika ia 

mencurigai Bhadra sebagai seorang mata-mata. Ego tidak muncul dalam kutipan 

tersebut, namun superego Rahwana muncul ketika ia memutuskan untuk tidak 
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mengizinkan Bhadra ikut dengannya. 

“Benar, Bhadra membantu kami meraih kemenangan. Tapi apakah itu 

dilakukan dengan cara yang benar? Ini bertentangan dengan semua 

kaidah yang kupelajari ketika masih anak-anak… Apakah aku 

membangun sebuah kerajaan berdasarkan dharma? Muncul keraguan 

panjang dalam pikiranku” (Rahwana Kisah Rahasia, 2017:154). 

 Id Rahwana muncul ketika ia khawatir dengan keadaan kerajaannya yang 

dibangun dengan kebohongan dan kelicikan. Ia mengalami konflik batin dalam 

kutipan tersebut karena bantuan yang diberikan oleh Bhadra diragukan 

kebenarannya karena bertentangan dengan kaidah yang dipelajari oleh Rahwana. 

Ketika Rahwana ingat bahwa hal tersebut bertentangan dengan kaidah dan 

dharma, maka sifat Rahwana tersebut merupakan gambaran dari akal budi. 

“Ketika aku memasuki istana, bayangan seorang wanita miskin dan 

empat anaknya, yang berdiri di hadapan seorang raja…Lirikannya 

yang penuh ejekan dan jentikan tangannya menyulut api dalam 

diriku” (Rahwana Kisah Rahasia, 2017:154). 

 Kutipan tersebut berhubungan dengan kutipan sebelumnya yaitu ketika id 

Rahwana muncul saat khawatir dengan keadaan kerajaannya di masa yang akan 

datang karena dibangun dengan kebohongan dan kelicikan. Dalam kutipan ini, 

ego Rahwana muncul ketika ia teringat bayangan ibu dan adik-adiknya yang 

sedang berhadapan dengan Kubera. Pada kalimat berikutnya, superego Rahwana 

muncul ketika ia merasakan api dalam dirinya tersulut. 

“Wajahku memucat. Aku tak ingin mendengar persyaratan-

persyaratan yang diajukan Baruna. Aku sudah gatal untuk 

berperang…Sudah banyak orang-orang Asura tewas dengan cara itu 

dan sekarang kamu harus berbuat sesuatu yang lebih nyata” 

(Rahwana Kisah Rahasia, 2017:165). 

 Dalam kutipan tersebut, id Rahwana muncul ketika ia ingin berperang 

melawan Baruna. Namun egonya muncul menyadarkan bahwa sudah banyak 

orang-orang Asura yang tewas dengan cara berperang. Sehingga superego 

Rahwana muncul dengan memutuskan untuk berbuat sesuatu yang lebih nyata. 

“Aku ingin membangun sebuah kerajaan untuk membuat semua orang 

jadi makmur,…melakukan banyak hal besar untuk rakyatku…Dan 

rakyat jelata yang tak tahu terima kasih ini memberontak” (Rahwana 

Kisah Rahasia, 2017:184). 
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Dalam kutipan tersebut, id Rahwana muncul ketika ia ingin membangun 

sebuah kerajaan yang membuat semua orang menjadi makmur. Namun pada 

kenyataannya, Rahwana diserang oleh rakyatnya dengan pemberontakan. 

Pemberontakan tersebut menyebabkan ego Rahwana muncul. 

“Tapi, Rahwana, lihatlah wajahnya. Lihatlah lengan-lengannya yang 

lemah dan perutnya yang buncit. Apakah dia sederajat denganmu? 

Bhadra adalah sampah dunia, golongan makhluk rendahan dan kau 

ditakdirkan untuk memerintahnya” (Rahwana Kisah Rahasia, 

2017:189). 

“Tidak, dia adalah cerminan dari ras Asuraku yang malang. Dia 

adalah jembatan yang menghubungkanku dengan orang-orang 

biasa…dan aku akan memerintah dengan baik dan adil” (Rahwana 

Kisah Rahasia, 2017:190). 

Dalam kutipan tersebut, id Rahwana berupa rasa kebanggaan sehingga ia 

merasa bahwa Bhadra adalah makhluk yang lebih rendah darinya. Id Rahwana 

terus mempengaruhi Rahwana untuk terus membesarkan rasa kebanggaan yang 

ada dalam dirinya dengan mengatakan bahwa Rahwana memang pantas untuk 

memerintah makhluk rendahan seperti Bhadra. Kemudian ego Rahwana muncul 

ketika Rahwana menyadari bahwa pada kenyataannya Bhadra merupakan 

cerminan dari ras Asura. Akhirnya superego Rahwana muncul dengan 

memutuskan akan memerintah Bhadra dengan baik dan adil. 

“Apakah aku telah membuka isi hatiku? Keraguanku, 

ketidaktegasanku, kelemahanku? … Seraya mengibaskan tangan, aku 

menyuruh Rudraka pergi” (Rahwana Kisah Rahasia, 2017:198). 

Id Rahwana dalam kutipan tersebut adalah berupa rasa takut. Ketakutan ini 

muncul dalam bentuk kekhawatiran. Rahwana khawair bahwa ia telah membuka 

sisi kelemahan dalam dirinya sehingga rakyatnya akan tahu bahwa ia adalah 

seorang raja pengecut. Id Rahwana juga muncul berupa kesombongan saat ia 

menyuruh Rudraka pergi dengan kibasan tangan yang angkuh. Ego Rahwana 

muncul dengan memberikan kenyataan bahwa ia mulai sombong terhadap 

kekuasaan yang ia miliki. Ego ini mengendalikan id ketakutan Rahwana. 

“Bisakah aku mempercayai adikku? Lalu aku mengerti. Mengerti 

dalam kegetiran. Pertempuran ini bukanlah untuk menyelamatkan 

Kumbakarna, melainkan untuk menyelamatkan harga diri, 
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kepercayaan, dan ambisiku yang remuk, juga takdirku” (Rahwana 

Kisah Rahasia, 2017: 305). 

Rahwana mengalami konflik batin tentang kepercayaan dengan adiknya, 

Kumbakarna ketika ingin menyelamatkan Kumbakarna. Id muncul ketika 

Rahwana mempertanyakan apakah ia dapat mempercayai Kumbakarna. Kemudian 

di tengah kebimbangan tersebut, ego Rahwana muncul dengan memberikan 

kenyataan bahwa pertempuran yang sedang Rahwana lakukan bukanlah semata-

mata untuk menyelamatkan Kumbakarna, melainkan untuk menyelamatkan harga 

diri, kepercayaan, dan ambisi. 

Dari sekian konflik batin yang dialami oleh Rahwana yang telah dianalisis dengan 

menggunakan teori Sigmund Freud dapat disimpulkan bahwa Rahwana 

merupakan seorang tokoh yang mempunyai beberapa sifat dasar manusia.  Hasil 

analisis ini dapat diimplementasikan ke dalam nilai-nilai pendidikan karakter 

sebagai bahan pembelajaran sastra alternatif  yang terkait dengan nilai-nilai 

pendidikan karakter. 

Rencana Penerapan Analisis Konflik Batin Tokoh Rahwana dalam 

Pendidikan Karakter di SMA 

Dalam Kebajikan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025 

bahwa karakter merupakan sebuah hasil dari keterpaduan empat bagian yaitu olah 

hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa dan karsa (Pemerintah Republik 

Indonesia. Kebajikan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-

2025, 2010). Dari keempat bagian tersebut, terbentuk beberapa nilai-nilai 

pendidikan karakter yang diutamakan dan harus tercapai dalam sebuah 

pembelajaran. 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang harus tercapai dalam sebuah 

pembelajran yaitu religius; kejujuran; kecerdasan; ketangguhan; kedemokratisan; 

kepedulian; kemandirian; berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif; keberanian 

mengambil risiko; berorientasi pada tindakan; berjiwa kepemimpinan; kerja keras; 

tanggung jawab; gaya hidup sehat; kedisiplinan; percaya diri; keingintahuan; cinta 

ilmu; kesadaran akan hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain; kepatuhan 

terhadap aturan-aturan sosial; menghargai karya dan prestasi orang lain; 
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kesantunan; nasionalisme; menghargai keberagaman. Hasil analisis konflik batin 

dapat diimplementasikan ke dalam nilai pendidikan karakter dengan mengacu 

pada kurikulum 2013 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang “Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi 

Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan 

Dasar dan Pendidikan Menengah” pembelajaran pendidikan karakter 

dikelindankan dengan pembelajaran sastra dengan menggunakan novel. Salah satu 

kompetensi dasar yang memuat bahwa pembelajaran sastra menggunakan novel 

dan melibatkan siswa dalam prosesnya adalah pada kompetensi dasar kelas X 

yaitu kompetensi dasar: 

3.9 Mengidentifikasi butir-butir penting dari dua buku nonfiksi (buku 

pengayaan) dan satu buku novel yang dibacakan nilai-nilai dan kebahasaan cerita 

rakyat dan cerpen. 

Penelitian tentang konflik batin ini hanya difokuskan kepada tokoh 

Rahwana saja. Penelitian tentang konflik batin ini menggunakan teori 

psikoanalisis Sigmund Freud meliputi id, ego, dan superego. Berikut konflik batin 

yang dialami oleh Rahwana beserta penerapannya ke dalam nilai-nilai pendidikan 

karakter: 

Religius 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, religius adalah bersifat religi: bersifat 

keagamaan: yang bersangkut paut dengan religi. Jadi, religius adalah segala hal 

yang berhubungan dengan keagamaan. Perilaku Rahwana yang berhubungan 

dengan sikap religius tergambar dalam kutipan di bawah ini: 

“Aku hanya mendamba bumiku yang indah. Aku tahu itu tak akan 

terjadi. Umurku enam puluh, bukan enam belas. Jika aku hidup, 

aku akan menjadi orang bermata satu, lusuh, … Aku ingin mati 

sekarang” (Rahwana Kisah Rahasia, 2017:23).  

 Dalam kutipan tersebut, diceritakan bahwa Rahwana sedang sekarat. Ia 

tidak ingin menerima kematian. Ia tetap mendamba buminya yang indah dan tidak 

ingin mati saat itu juga. Namun, dengan pertimbangan penampilan yang akan ia 
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dapatkan ketika tetap hidup, ia akhirnya memilih untuk mati. Dalam hal ini, 

terlihat bahwa Rahwana tidak mengagungkan Tuhan dalam urusannya. Ia tidak 

ingat kepada Tuhan walaupun ia telah sekarat. Bahkan pertimbangan ia memilih 

kematian hanya karena tidak ingin penampilannya terlihat buruk jika tetap hidup. 

Hal ini dapat menjadi pengajaran bahwa Tuhan harus disertakan dalam segala hal 

agar beruntung dalam menjalani hidup. 

Kejujuran 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kejujuran sebagai sifat (keadaan) 

jujur. Kejujuran juga diartikan sebagai ketulusan atau kelurusan hati. Dalam novel 

Rahwana Kisah Rahasia, sifat kejujuran Rahwana tergambar dalam kutipan 

berikut ini: 

“Amarahku memuncak. Apa hak tua bangka ini menyuruh-

nyuruhku? Namun, aku tahu dia benar. Aku marah karena kata-

katanya benar. Aku orang yang tak acuh” (Rahwana Kisah 

Rahasia, 2017:42). 

 Pada kutipan tersebut, kejujuran Rahwana tergambar ketika egonya 

mengakui bahwa perkataan Mahabali adalah perkataan yang benar. Rahwana tetap 

jujur kepada dirinya sendiri walaupun ia marah dengan perkataan Mahabali 

tersebut. Kejujuran Rahwana tersebut dapat dijadikan pengajaran bahwa dalam 

kondisi emosi sekalipun, seseorang harus tetap menjaga kejujuran. 

Kepedulian 

Dalam KBBI, kepedulian diartikan sebagai perihal sangat peduli. Artinya adalah 

keadaan yang mencerminkan sifat yang sangat peduli. Dalam novel Rahwana 

Kisah Rahasia, sifat kepedulian Rahwana tergambar dalam kutipan pada halaman 

154: 

“Ketika aku memasuki istana, bayangan seorang wanita miskin dan 

empat anaknya, yang berdiri di hadapan seorang raja…Lirikannya 

yang penuh ejekan dan jentikan tangannya menyulut api dalam 

diriku” (Rahwana Kisah Rahasia, 2017:154). 

Dalam kutipan tersebut, kepedulian Rahwana tergambar ketika ia 

mengingat ibunya bersama dengan ia dan adik-adiknya saat mereka masih berusia 

anak-anak. Ia mengingat saat ibunya mengemis kepada Kubera, raja Alengka pada 
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saat itu yang merupakan saudara tiri Rahwana. Kepedulian Rahwana tersebut 

muncul ketika ia merasakan kemarahannya tersulut saat mengingat peristiwa 

tersebut. Hal ini dapat dijadikan pengajaran bahwa seseorang harus tetap peduli 

dengan keadaan di masa lalu walaupun ia telah sukses. 

Kemandirian 

Kemandirian diartikan sebagai hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa 

bergantung pada orang lain. Hal ini sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Kemandirian Rahwana digambarkan dalam novel pada halaman 198. Kutipan 

dalam halaman tersebut yaitu: 

“Apakah aku telah membuka isi hatiku? Keraguanku, 

ketidaktegasanku, kelemahanku? … Seraya mengibaskan tangan, 

aku menyuruh Rudraka pergi” (Rahwana Kisah Rahasia, 

2017:198). 

Dalam novel halaman 198 tersebut, sikap kemandirian Rahwana tercermin 

dalam cerita ketika ia dilanda masalah tentang cara menghadapi Baruna. Saat itu, 

ia tidak membutuhkan Rudraka untuk berunding dengannya, melainkan Rahwana 

memilih untuk memikirkan sendiri cara untuk menghadapi Baruna. Sikap 

Rahwana yang tergambar ketika ia menyuruh Rudraka pergi adalah cerminan 

bahwa ia bersikap mandiri. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran 

sastra alternatif yang berhubungan dengan nilai pendidikan karakter yaitu 

kemandiriran bahwa seorang penguasa sekalipun harus tetap mempertahankan 

sikap mandiri agar tidak mudah bergantung kepada orang lain. 

Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, logis diartikan sebagai segala hal yang 

sesuai dengan logika, benar menurut penalaran, dan masuk akal. Kritis diartikan 

bersifat selalu berusaha dalam menemukan kesalahan atau kekeliruan. Kreatif 

adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. 

Sedangkan inovatif adalah bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru. Dalam 

novel Rahwana Kisah Rahasia, Rahwana mencerminkan sikap berpikir logis dan 

kritis. Hal ini tergambar dalam kutipan di bawah ini: 
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“Aku berpikir untuk menendang selangkangan orang yang 

mengancam pedangnya padaku dan mencekik lehernya ketika… 

Aku tak boleh gegabah dan memilih tetap tenang. Ini bukan 

saatnya untuk berlagak pahlawan” (Rahwana Kisah Rahasia, 

2017:39). 

Pikiran logis Rahwana tergambar ketika Rahwana memutuskan untuk 

tidak gegabah ketika ia dan adik-adiknya diancam oleh segerombolan prajurit. 

Kemudian pemikiran kritis Rahwana tergambar ketika ia menganalisa keadaan 

dengan tajam dan memutuskan untuk tidak berlagak menjadi seorang pahlawan.  

Keberanian mengambil risiko 

Risiko berasal dari bahasa Inggris yaitu risk yang dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia diartikan sebagai akibat kurang menyenangkan dari suatu perbuatan 

atau tindakan. Dalam novel Rahwana Kisah Rahasia, sikap Rahwana yang 

mencerminkan bahwa ia memiliki keberanian untuk mengambil risiko tergambar 

dalam halaman 305 yaitu: 

“Bisakah aku mempercayai adikku? Lalu aku mengerti. Mengerti 

dalam kegetiran. Pertempuran ini bukanlah untuk menyelamatkan 

Kumbakarna, melainkan untuk menyelamatkan harga diri, 

kepercayaan, dan ambisiku yang remuk, juga takdirku” (Rahwana 

Kisah Rahasia, 2017: 305). 

Rahwana adalah seorang maharaja yang berani mengambil resiko dalam 

sebuah keputusan. Hal ini dibuktikan pada halaman 305 yaitu ketika Rahwana 

meragukan kepercayaannya ketika hendak menyelamatkan Kumbakarna, adiknya. 

Dalam cerita Rahwana di halaman 305 tersebut dapat dikatakan bahwa Rahwana 

mencerminkan salah satu nilai pendidikan karakter yaitu keberanian mengambil 

resiko. Ia berani mengambil resiko untuk percaya kepada adiknya demi 

menyelamatkan harga diri, kepercayaan, dan ambisi. 

Berorientasi pada tindakan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berorientasi diartikan sebagai suatu hal 

yang mempunyai kecenderungan pandangan atau menitikberatkan pandangan. 

Berorientasi pada tindakan dapat diartikan sebagai suatu hal yang menitikberatkan 

pada tindakan. Sikap Rahwana yang mencerminkan bahwa ia adalah seorang yang 
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berorientasi pada tindakan terdapat dalam novel pada halaman 165 yaitu: 

“Wajahku memucat. Aku tak ingin mendengar persyaratan-

persyaratan yang diajukan Baruna. Aku sudah gatal untuk 

berperang…Sudah banyak orang-orang Asura tewas dengan cara 

itu dan sekarang kamu harus berbuat sesuatu yang lebih nyata” 

(Rahwana Kisah Rahasia, 2017:165). 

Sikap Rahwana yang mencerminkan bahwa ia adalah seseorang yang 

berorientasi pada tindakan terdapat dalam halaman 165 yaitu ketika ia dihadakan 

dengan kenyataan bahwa ia harus menghadapi keputusan yang diajukan oleh 

Baruna. Dalam kutipan tersebut, digambarkan bahwa Rahwana memutuskan 

untuk berbuat sesuatu yang lebih nyata. Keputusan Rahwana yang menetapkan 

tindakan dengan berbuat sesuatu yang lebih nyata adalah sikap yang 

mencerminkan bahwa Rahwana adalah seseorang yang berorientasi pada tindakan. 

Berjiwa kepemimpinan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jiwa diartikan sebagai seluruh kehidupan 

batin manusia. Sedangkan kepemimpinan diartikan sebagai cara memimpin. Jadi, 

berjiwa kepemimpinan adalah keadaan dimana seseorang memiliki kehidupan 

cara memimpin. Sikap Rahwana yeng mencerminkan bahwa ia memiliki jiwa 

kepemimpinan tercermin dalam kutipan di bawah ini: 

“Tapi, Rahwana, lihatlah wajahnya. Lihatlah lengan-lengannya 

yang lemah dan perutnya yang buncit. Apakah dia sederajat 

denganmu? Bhadra adalah sampah dunia, golongan makhluk 

rendahan dan kau ditakdirkan untuk memerintahnya” (Rahwana 

Kisah Rahasia, 2017:189). 

“Tidak, dia adalah cerminan dari ras Asuraku yang malang. Dia 

adalah jembatan yang menghubungkanku dengan orang-orang 

biasa…dan aku akan memerintah dengan baik dan adil” (Rahwana 

Kisah Rahasia, 2017:190). 

Dalam halaman tersebut, diceritakan bahwa Rahwana sedang bersama 

Bhadra. Saat itu Rahwana sedang mengamati kondisi fisik Bhadra. Saat itu, id 

Rahwana muncul ketika ia memiliki kesombongan terhadap Bhadra sehingga 

menganggap Bhadra sebagai makhluk rendahan. Namun ego Rahwana muncul 

mengendalikan id Rahwana. Ego Rahwana muncul ketika ia menyadari bahwa 
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Bhadra merupakan cerminan dari ras Asura yang malang. Karena ego muncul 

menyadarkan Rahwana, superego akhirnya muncul dengan memutuskan untuk 

menjadi maharaja yang memerintah secara adil dan baik. Sikap Rahwana yang 

menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang berjiwa kepemimpinan terdapat 

dalam superego Rahwana. Ia memutuskan untuk memerintah dengan adil dan 

baik tanpa membedakan seseorang dari kondisi fisik semata. Hal ini dapat 

dijadikan sebagai bahan pembelajaran sastra alternatif yang berhubungan dengan 

nilai pendidikan karakter yaitu berjiwa kepemimpinan. 

Tanggung jawab 

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan 

wajib menanggung segala sesuatu. Sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh 

Rahwana tergambar dalam kutipan di bawah ini: 

“Aku juga takut. Apa yang akan terjadi padaku? Kekuasaan seperti 

ini datang bersama beban tanggung jawab sebagai raja,… Aku 

akan melakukannya” (Rahwana Kisah Rahasia, 2017:91). 

Rahwana adalah seorang maharaja yang memiliki tanggung jawab. Ia 

sadar bahwa menjadi seorang maharaja akan dibebani dengan tanggung jawab 

yang besar. Hal ini tergambar dalam novel halaman 91 tersebut. Pada halaman 

tersebut diceritakan bahwa Rahwana mengalami id berupa rasa takut bahwa ia 

mengkhawatirkan apa yang akan terjadi jika ia mulai berkuasa dan bertindak 

semaunya kepada orang yang berada di bawah kekuasaannya. Namun egonya 

muncul dengan menyadarkannya tentang kenyataan bahwa menjadi seorang 

penguasa akan diikuti oleh tanggung jawab yang besar. Menyadari kenyataan 

tersebut, superego Rahwana muncul dengan memutuskan untuk menjalankan 

tanggung jawab tersebut dan bertekad menjadi seorang raja yang paling bijak di 

dunia. 

Percaya diri 

Percaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengakui atau yakin. 

Sedangkan diri artinya adalah sendiri atau tidak dengan yang lain. Jadi, percaya 

diri adalah perasaan mengakui dan yakin kepada diri sendiri. Perasaan percaya 

diri ini dimiliki oleh Rahwana yang tergambar dalam novel pada kutipan berikut 
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ini: 

“Aku percaya diriku bisa menaklukkan dunia di luar sana. Sebuah 

dunia yang lebih baik tengah menanti kami. Aku dan adik-adikku 

tak berpendidikan. Tak ada brahmana yang bersedia mengajari 

kami secara cuma-cuma meskipun kami bekerja untuk mereka” 

(Rahwana Kisah Rahasia, 2017:27). 

Selain memiliki rasa tanggung jawab, Rahwana juga memiliki rasa 

percaya diri selama menjalani kehidupannya untuk meraih semua ambisinya. Hal 

ini disebutkan dalam novel pada halaman 27 yaitu ketika ia diceritakan sedang 

menyampaikan keadaannya bahwa ia dan adik-adiknya tidak berpendidikan. Ia 

menyampaikan bahwa tidak ada brahmana yang mau mengajari mereka secara 

cuma-cuma sekalipun mereka bekerja pada para brahmana tersebut. Namun 

Rahwana percaya bahwa dirinya mampu menaklukkan dunia dan ia percaya 

bahwa dunia yang lebih baik sedang menantinya. Id Rahwana muncul ketika ia 

merasa percaya diri bahwa ia mampu menaklukkan dunia. Namun ego muncul 

dengan menyadarkannya terhadap kenyataan bahwa ia dan adik-adiknya tidak 

berpendidikan. Sikap percaya diri Rahwana jelas tergambar dalam sikap Rahwana 

tersebut. 

Kesadaran akan hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran diartikan sebagai keadaan 

mengerti sesuatu, hak diartikan sebagai kepunyaan, sedangkan kewajiban 

diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Sehingga pengertian kesadaran 

akan hak dan kewajiban adalah keadaan mengerti terhadap sesuatu yang 

didapatkan dan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal ini tergambar dalam sikap 

Rahwana pada kutipan berikut ini: 

“Aku ingin membangun sebuah kerajaan untuk membuat semua 

orang jadi makmur,…melakukan banyak hal besar untuk 

rakyatku…Dan rakyat jelata yang tak tahu terima kasih ini 

memberontak” (Rahwana Kisah Rahasia, 2017:184). 

Rahwana adalah seorang raja yang memiliki kesadaran akan hak dan 

kewajiban. Hal ini dibuktikan dalam novel halaman 184 yaitu diceritakan bahwa 

Rahwana sedang mengeluhkan keadaan dirinya yang sedang diberontak oleh 
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rakyatnya sendiri. Sikap Rahwana yang mencerminkan bahwa ia menyadari hak 

dan kewajiban adalah ketika ia sadar dengan kewajibannya untuk menjadi raja 

yang melindungi rakyatnya dengan cara membangun sebuah kerajaan yang 

membuat semua orang menjadi makmur. Ia pun ingin menyingkirkan bangsa 

Dewa yang ia nilai menyengsarakan bangsa Asura. Rahwana juga sadar bahwa ia 

memiliki hak untuk menyebut rakyatnya sebagai rakyat yang tidak tahu terima 

kasih karena tidak mendukung rencana baik Rahwana. 

Kepatuhan terhadap aturan-aturan sosial 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kepatuhan sebagai ketaatan atau sifat 

patuh, aturan diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan, 

sedangkan sosial diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. 

Jadi, kepatuhan terhadap aturan-aturan sosial adalah taat terhadap hal-hal yang 

harus dijalankan yang berhubungan dengan masyarakat. Dalam novel Rahwana 

Kisah Rahasia, kepatuhan Rahwana terhadap aturan-aturan sosial tergambar 

dalam kutipan di bawah ini: 

“Benar, Bhadra membantu kami meraih kemenangan. Tapi apakah 

itu dilakukan dengan cara yang benar? Ini bertentangan dengan 

semua kaidah yang kupelajari ketika masih anak-anak… Apakah 

aku membangun sebuah kerajaan berdasarkan dharma? Muncul 

keraguan panjang dalam pikiranku” (Rahwana Kisah Rahasia, 

2017:154). 

Rahwana adalah seorang raja dari kerajaan bekas kakak tirinya yang 

bernama Kubera. Ia merebut kerajaan tersebut dengan cara yang tidak adil karena 

ia membangun kerajaan di atas kebohongan dan kecurangan atas bantuan Bhadra. 

Sikap Rahwana yang mencerminkan kepatuhan terhadap aturan-aturan sosial 

adalah ketika ia khawatir karena dirinya telah melanggar dharma yang telah ia 

pelajari selama berguru kepada Mahabali. 

Kesantunan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesantunan adalah perihal 

santun. Dengan kata lain, kesantunan diartikan sebagai keadaan santun. 

Kesantunan dimiliki oleh Rahwana yang tergambar dalam kutipan di 

bawah ini: 
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“Dia mempunyai kedok yang alami, tampak sangat biasa di tengah 

orang-orang. Dia akan… Apakah dia telik sandi Kubera dan 

menggiring kami memasuki perangkapnya? Tiba-tiba aku dilanda 

ketakutan. Aku katakana padanya bahwa dia tak akan ke mana-

mana” (Rahwana Kisah Rahasia, 2017:109-110). 

Walaupun seorang raja, Rahwana tetap memiliki kesantunan kepada 

orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Pada halaman tersebut 

diceritakan bahwa Rahwana sedang mencurigai penampilan Bhadra yang ia nilai 

mempunyai kedok alami untuk menjadi seorang telik sandi atau mata-mata. Saat 

itu, Bhadra meminta kepada Rahwana untuk ikut serta pergi dengannya. 

Kesantunan Rahwana tergambar ketika ia menolak Bhadra untuk tidak ikut serta 

tanpa melukainya dan tidak membicarakan tentang kecurigaannya dengan Bhadra.  

Menghargai keberagaman 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghargai diartikan sebagai memandang 

penting suatu hal, sedangkan keberagaman diartikan sebagai bermacam-macam. 

Dalam hal ini, bermacam-macam tersebut berhubungan dengan keadaan sosial. 

Sebagai seorang maharaja, Rahwana memiliki sikap menghargai keberagaman 

tersebut yang tergambar dalam kutipan berikut ini: 

“Tapi, Rahwana, lihatlah wajahnya. Lihatlah lengan-lengannya 

yang lemah dan perutnya yang buncit. Apakah dia sederajat 

denganmu? Bhadra adalah sampah dunia, golongan makhluk 

rendahan dan kau ditakdirkan untuk memerintahnya” (Rahwana 

Kisah Rahasia, 2017:189). 

“Tidak, dia adalah cerminan dari ras Asuraku yang malang. Dia 

adalah jembatan yang menghubungkanku dengan orang-orang 

biasa…dan aku akan memerintah dengan baik dan adil” (Rahwana 

Kisah Rahasia, 2017:190). 

Sikap menghargai keberagaman yang dimiliki oleh Rahwana tergambar 

ketika Rahwana memandang keadaan fisik Bhadra dan mempertanyakan 

derajatnya dalam hati. Namun ketika idnya memberitahunya bahwa Bhadra adalah 

makhluk rendahan dan memang ditakdirkan untuk diperintah oleh Rahwana, ego 

Rahwana menentang hal tersebut. Ia memilih untuk memerintah Bhadra dengan 

adil dan baik, tanpa memandang keadaan Bhadra. Hal ini merupakan bukti bahwa 
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Rahwana menghargai keberagaman rakyatnya. Ia mengakui bahwa rakyatnya 

memang terdiri dari orang-orang yang beragam, ada yang miskin dan ada pula 

yang kaya raya. 

Dari analisis yang telah dilakukan diatas, menghasilkan bahwa konflik 

batin Rahwana tidak selalu memunculkan ketiga struktur batin yaitu id, ego, dan 

superego. Kemudian semua analisis konflik batin Rahwana dapat 

diimplementasikan kedalam 14 nilai-nilai pendidikan karakter sebagai bahan 

pembelajaran sastra alternatif bagi siswa SMA khususnya kelas X sesuai dengan 

kompetensi dasar sesuai kurikulum 2013 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang “Perubahan atas 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah” pembelajaran pendidikan karakter 

dikelindankan dengan pembelajaran sastra dengan menggunakan novel. Salah satu 

kompetensi dasar yang memuat bahwa pembelajaran sastra menggunakan novel 

dan melibatkan siswa dalam prosesnya adalah pada kompetensi dasar kelas X 

yaitu kompetensi dasar: 

3.9 Mengidentifikasi butir-butir penting dari dua buku nonfiksi 

(buku pengayaan) dan satu buku novel yang dibacakan nilai-nilai 

dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. 

Jika dikaitkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang 

tentunya membahas topik yang sama yaitu konflik batin tokoh utama dalam 

sebuah novel menghasilkan hasil penelitian yang berbeda. Hal ini dikarenakan 

penggunaan objek penelitian yang berbeda dan topik yang berbeda. Penelitian 

yang dilakukan oleh Diana (2016) meneliti tentang konflik batin yang dialami 

oleh tokoh utama dalam sebuah novel. Walaupun sama-sama membahas tentang 

konflik batin yang dialami oleh tokoh utama, objek penelitian yang digunakan 

oleh Diana berbeda dengan objek yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian 

ini menggunakan novel Rahwana Kisah Rahasia karya Anand Neelakantan, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Diana menggunakan novel Wanita di 

Lautan Sunyi karya Nurul Asmayani. 
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Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2018) juga 

meneliti tentang konflik batin yang dialami oleh seorang tokoh dalam sebuah 

novel. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari berbeda dengan 

penelitian ini karena topik yang dibahas berbeda. Walaupun sama-sama 

membahas tentang konflik batin tokoh utama, penelitian yang dilakukan oleh 

Wulandari membahas tentang unsur intrinsik dalam novel yang digunakan untuk 

mengetahui konflik batin. Penelitian tersebut juga tidak membahas tentang 

implementasi hasil penelitian terhadap pendidikan di sekolah. Sedangkan 

penelitian ini membahas tentang implementasi hasil penelitian terhadap 

pendidikan di sekolah. 

4. PENUTUP 

Hasil analisis dalam penelitian ini menghasilkan beberapa data tentang konflik 

batin Rahwana yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan karakter. Data 

konflik batin Rahwana tidak semuanya mengandung ketiga struktur kepribadian 

yaitu id, ego, dan superego melainkan memunculkan sekurang-kurangnya satu 

dari ketiga struktur kepribadian tersebut. Hasil dari analisis konflik batin Rahwana 

tersebut dapat dikaitkan dengan nilai-nilai pendidikan karakter sebagai bahan 

pembelajaran sastra alternatif. Ketika dikaitkan dengan nilai-nilai pendidikan 

karakter, sikap Rahwana berkaitan dengan 14 nilai pendidikan karakter yaitu 

religius; kejujuran; kepedulian; kemandirian,; berpikir logis, kritis, dan kreatif; 

keberanian mengambil resiko; berorientasi pada tindakan; berjiwa kepemimpinan; 

tanggung jawab; percaya diri; kesadaran akan hak dan kewajiban diri sendiri dan 

orang lain; kepatuhan terhadap aturan-aturan sosial; kesantunan; menghargai 

keberagaman. 

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti yaitu novel Rahwana Kisah 

Rahasia karya Anand Neelakantan masih dapat diteliti lebih dalam lagi dan dapat 

dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dengan mengangkat 

permasalahan lain. Selain itu, penelitian tentang konflik batin Rahwana dalam 

novel Rahwana Kisah Rahasia karya Anand Neelakantan ini dapat dikembangkan 

dengan menggunakan teori psikologi sastra lain, selain teori psikoanalisis 

Sigmund Freud. 
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