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    Dasar pemikiran teori psikoanalisis adalah sebagian besar kepribadian 
manusia berasal dari proses yang tidak disadari. Kepribadian manusia menurut 
teori psikoanalisis terdiri dari tiga aspek yaitu id, ego, dan superego. Segi 
ketidaksadaran manusia yang disebut id (Das Es)  merupakan salah satu inti 
pokok dari teorinya.  Teori ini menekankan bahwa kesadaran manusia seperti 
gunung es, hanya sebagian kecil saja yaitu puncak teratasnya yang tampak 
terapung di laut. Sebagian besar badan gunung es tersebut terendam di bawah 
permukaan laut. Ketiga sistem yaitu id, ego  dan superego dalam diri seseorang 
merupakan satu susunan yang bersatu dan harmonis. Id berada dalam alam 
ketidaksadaran, sedangkan ego dan superego berada dalam alam kesaran 
manusia. Dengan bekerja sama secara teratur ketiga sistem itu memungkinkan 
seorang individu untuk bergerak secara efisien dan memuaskan dalam 
lingkungan. Sebaliknya, jika ketiga sistem kepribadian ini bertentangan satu sama 
lain, maka orang yang bersangkutan akan menjadi orang yang tidak dapat 
menyesuaikan diri.  Berdasarkan hal tersebut, pendekatan psikoanalisis dapat 
digunakan untuk mengetahui kekuatan id dalam diri tokoh utama novel Larung 
yang dicurigai mengidap gejala neurosis.  

   Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan (1) gambaran kekuatan id 
dalam kepribadian tokoh utama novel Larung karya Ayu Utami,(2)  gambaran 
kekuatan ego dalam kepribadian  tokoh utama novel Larung karya Ayu 
Utami,(3)gambaran kekuatan superego dalam kepribadian tokoh utama novel 
Larung karya Ayu Utami, dan, (4) mendeskripsikan mekanisme tiga kekuatan 
energi id, ego, dan superego dalam kepribadian tokoh utama novel Larung karya 
Ayu Utami.  

    Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Pendekatan teori yang dipakai adalah psikoanalisis dengan objek kajian  novel 
Larung  karya Ayu Utami. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan 
analisis tekstual terhadap data kebahasaan dalam novel Larung karya Ayu Utami. 
Metode atau langkah kerja dalam pendekatan psikoanalisis ini meliputi : (1) 
mencari dan menentukan tokoh cerita yang akan dikaji, (2) menelusuri kekuatan 
id, kekuatan ego dan kekuatan superego sang tokoh utama, melalui (a) tingkah 
laku tokoh, (b) jalan pikiran tokoh, (c) dialog tokoh, dan deskripsi pengarang, (3) 
mengidentifikasikan perilaku tokoh dan mendeskripsikan serta 
mengklasifikasikannya, dan (4) menganalisis tokoh dari data yang ditemukan 



 

ii

 
dengan dicari nalar dan menjelaskan tentang perilaku tokoh ditinjau dari 
psikoanalisis. Korpus data teks Larung karya Ayu Utami berupa satuan kutipan 
yang meliputi tingkah laku tokoh, jalan pikiran tokoh, dialog tokoh, dan deskripsi 
pengarang yang membentuk paparan kebahasaan yang memuat kepribadian tokoh 
utama novel Larung karya Ayu Utami berdasarkan tinjauan psikoanalisis 
Sigmund Freud   

     Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berupa temuan bahwa energi id 
begitu mendominasi pembentukan kepribadian tokoh Larung. Kekuatan energi id 
Larung yang menguasai wilayah ketidaksadarannya tersebut adalah 
ketertarikannya terhadap organ dalam tubuh manusia. Pengaruh cerita di masa 
kecil, yaitu mitos Ni Rangda (Leak) yang mengenakan perhiasan dari organ 
manusia tertanam kuat dalam dirinya. Dari mitos yang diyakini itulah, ia sering 
mengalami halusinasi tentang organ dalam manusia ketika ia berhadapan dengan 
lawan bicara. Kedekatannya dengan neneknya mengakibatkan ia terjangkit 
Oedipus Kompleks, yang menjadikan sosok nenek sebagai objek ketertarikannya 
secara seksual. Hal ini membuat Larung dianggap sebagai homoseksual di 
lingkungan teman-temannya, sebab ia tidak pernah menunjukkan ketertarikan 
terhadap lawan jenis selain neneknya. Secara simbolik dapat ditafsirkan bahwa 
tokoh nenek adalah simbol dari kekolotan nilai yang telah ada, maka dari itu, 
tokoh ini harus dibunuh. Mitos Ni Rangda dan Calon Arang adalah mitos yang 
dibenci dan memiliki nilai yang buruk dalam masyarakat namun mitos ini 
ditampilkan dengan sudut pandang yang berbeda, dari penceritaan subjek itu 
sendiri, bukan sebagai objek. Jadi sebenarnya, menjadi tujuan dari penciptaan 
novel ini adalah pendidikan untuk memerdekakan pikiran.  

Setelah membaca hasil penelitian ini, disarankan pembaca dapat 
berpikiran lebih terbuka dalam menghadapi kehidupan ataupun kematian. 
Kontradiksi-kontradiksi yang ditampilkan membukakan mata untuk melihat lebih 
jeli dan objektif atas permasalahan yang ada.  


