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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1)  unsur Id pada tokoh Hang Tuah, 

2) unsur Superego pada tokoh Hang Tuah, dan 3)  bentuk Kecemasan tokoh Hang Tuah 

dalam naskah drama Laksamana Hang Tuah karya Tenas Effendy. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara pustaka. 

Teknik analisis data dilakukan dengan cara membaca dan memahami secara cermat isi 

naskah drama, menganalisis teks drama dengan menggunakan pendekatan Psikologi, 

memahami teori dari sumber atau buku yang berkaitan dengan penelitian, memahami 

dialog antar tokoh untuk menentukan unsur Id, Superego, dan Kecemasan tokoh Hang 

Tuah, mempelajari teori psikologi sastra dan teori mengenai sastra dan kebahasaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa unsur psikologis tokoh Hang Tuah terdapat 17 dorongan, 

yaitu dorongan Id berjumlah 10 dorongan perilaku bahwa adanya unsur kenyamanan dan 

ketidaknyamanan dan Superego berjumlah 7 dorongan perilaku bahwa adanya tindakan 

pantas dan tidak pantas/moral. Sedangkan bentuk kecemasan tokoh Hang Tuah berjumlah 

12 bentuk kecemasan, yaitu kecemasan neurotis berjumlah 5 kecemasan bahwa tindakan 

kecemasan ini datpat menimbulkan sanksi untuk orang lain dan kecemasan moral 

berjumlah 7 kecemasan bahwa adanya kecenderungan akan rasa berdosa. 

Kata Kunci: Psikologis Tokoh, Drama 

Abstract 

This study aimed to describe the 1) Id element of the character Hang Tuah, 2) 

superego element of the character Hang Tuah, and 3) Anxiety form character Hang Tuah in 

drama script Laksamana Hang Tuah the by Tenas Effendy. The research method used is 

descriptive qualitative the data collection technique was library study. Techniques of data 

analysis were done by carefully reading and understanding the contents of drama script, 

drama texts using the approach of Psychology, understanding the theory of resource or 

book that related to the research, understanding the dialogue between characters to define 

the elements of Id, Superego and Anxiety character Hang Tuah, studying the theory and 

the theory of the psychology literature and literary language. The results showed that the 

psychological elements of character are contained in drama script Laksamana Hang Tuah 

by Tenas Effendy that is amount to 17, Id impulse behavior amount to 10 impulse that the 

element of comfort and discomfort and Superego amount to 7 impulse that existence 
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behavior appropriate and inappropriate actions / morals. While the form of anxiety Hang 

Tuah figure amounted to 12 forms of anxiety, which amount to 5 neurotic anxiety that this 

action can lead to sanctions for other people and has 7 anxiety moral anxiety that the 

tendency to guilt. 

Keywords: Psychological Character, Drama 

 

1. Pendahuluan 

Karya sastra merupakan salah satu hasil seni yang diciptakan oleh seorang 

pengarang, sementara pengarang itu sendiri merupakan bagian dari masyarakat. Karya 

sastra yang dihasilkan oleh seorang pengarang tidak lepas dari aspek yang berhubungan 

dengan kehidupan manusia, yang pada gilirannya juga akan difungsikan oleh masyarakat 

itu sendiri. Baik mengenai kehidupan sosial, budaya, politik, agama, dan lain-lain. Melalui 

karya sastra juga, pembaca bisa mempelajari mengenai kehidupan realita, nilai-nilai 

kemanusiaan, bahkan ilmu kejiwaan yang tersirat secara implisit melalui karya sastra 

berupa karakter tokoh-tokoh di dalamnya. 

Karya sastra terbagi atas tiga genre, yaitu fiksi, puisi, dan drama. Drama memiliki 

bagian terpenting yang membedakan dengan genre sastra yang lainnya. Drama dipandang 

sebagai karya dua dimensi, yaitu dimensi sastra dan dimensi seni pertunjukan 

(Hasanuddin, 2009:4). Namun, pemahaman mengenai dimensi tersebut sangatlah 

canggung apabila suatu karya sastra (naskah drama) hanya difokuskan pada dimensi seni 

pertunjukan atau lakon saja, justru akan mengalami kekurangan aspek dari segi dimensi 

sastranya. Sebaliknya, jika pada naskah drama hanya dipandang kenikmatannya dari 

dimensi sastra juga akan mengalami pengurangan aspek dalam karya sastra tersebut. 

Pada umumnya di dalam naskah drama, kerap menampilkan tokoh-tokoh fiksional 

yang mengaplikasikan unsur-unsur kehidupan dan kejiwaan. Bagian terpenting drama 

adalah ucapan-ucapan tokoh melalui dialog-dialog. Dialog merupakan sarana primer. 

Drama lebih spesifik dalam menggambarkan tokoh dan perwatakannya, baik secara 

fisiologis, psikologis, maupun sosiologis. Maka, naskah drama dapat memperlihatkan 

masalah-masalah dari ilmu jiwa yang berlaku umum, atau suatu aspek dari hidup manusia 

pada umumnya. 

Sebenarnya sastra dan psikologi dapat bersimbiosis pada perannya terhadap 

kehidupan, karena keduanya memiliki fungsi dalam hidup ini. Keduanya sama-sama 

berurusan dengan persoalan manusia sebagai mahluk hidup dan mahluk sosial (Endraswara 

dalam Minderop, 2010:2). Secara definitif tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-

aspek kejiwaan yang terkandung dalam sebuah karya sastra (Ratna, 2009:342). Oleh 

karena itu, pendekataan psikologi dianggap penting penggunaannya dalam penelitian sastra 

(Endraswara dalam Minderop, 2010:2).  

Naskah drama Laksamana Hang Tuah merupakan hasil karya Tenas Effendy yang 

tergabung dalam “Kumpulan Naskah Drama Daerah Riau”. Penulisan naskah drama yang 

mengangkat kepahlawanan Hang Tuah bukanlah yang pertama ditulis. Namun, Tenas 

Effendy mampu menggabungkan tradisi melayu dengan situasional, sehingga tokoh Hang 

Tuah bukan terkenal dengan kepahlawanannya saja, namun juga kearifannya dalam 

bertingkah laku dan bertutur bahasa. Tenas Effendy seorang budayawan dan sastrawan 

yang banyak melahirkan karya sastra. Beliau sangat peduli dengan kemajuan serta 

perkembangan kebudayaan Melayu tanpa mengabaikannya. Hasil-hasil penelitiannya 

terutama yang berkenaan dengan sastra lisan telah direkam dalam bentuk kaset yang 

terkumpul lebih kurang 1.500 rekaman. Tenas juga berhasil mengumpulkan lebih kurang 

20.000 ungkapan, 10.000 pantun dan tulisan-tulisan lain mengenai kebudayaan Melayu.  



2. Pembahasan 

Dalam hal ini, peneliti menganalisis unsur psikologis tokoh Hang Tuah dalam 

naskah drama Laksamana Hang Tuah karya Tenas Effendy. Terkait dengan analisis 

psikologis tokoh Hang Tuah penulis menggunakan teori Psikoanalisis Sigmund Freud. 

Dalam (Suryabrata, 2011:124) membagi unsur psikologis atas tiga macam: 1) Id yaitu 

aspek biologis, 2) Ego yaitu aspek psikologis, dan 3) Superego yaitu aspek sosiologis. 

Namun, dalam penelitian ini akan dilakukan pengkajian lebih mendalam pada unsur Id dan 

Superego saja. Kemudian, dari ketiga unsur psikologis tersebut dikemukakan kembali 

dalam dinamika kepribadian yaitu kecemasan (Anxitas). Kecemasan terbagi atas 

kecemasan realistis, kecemasan neurotis, dan kecemasan moral atau perasaan berdosa. 

Namun, dalam penelitian ini akan difokuskan pada bentuk kecemasan neurotis dan 

kecemasan moral. 

 

1. Unsur Psikologis Tokoh Hang Tuah 

a. Unsur Id pada tokoh Hang Tuah  

Perilaku Hang Tuah yang mencoba mengingatkan dan menenangkan amarah 

Hang Jebat  

 

Perilaku yang ditunjukkan oleh Hang Tuah merupakan ciri dari Id dengan mengejar 

unsur kenyamanan serta menghindari ketidaknyamanan. Sehingga tokoh Hang Tuah 

mampu menghindari ketegangan energi psikis yang berasal dari dalam dirinya yang 

nantinya dapat menimbulkan hal tidak baik atau tidak diinginkan. Hal tersebut terlihat dari 

dialog Hang Tuah dan Hang Jebat yang pada saat itu Hang Tuah dengan amarah yang 

tertahan mencoba untuk mengingatkan Hang Jebat untuk tenang dan menyudahi perbuatan 

durhakanya.  

Hang Tuah : Ajal terletak di tangan tuhan, Jebat. Sebelum ajal, pantang mati. 

Hang Jebat: Kalau benar engkau hang tuah, apa maksudmu kemari? 

Hang Tuah : Adakah engkau ingat sumpah kita lima bersaudara? Mengabdi sepanjang 

umur? Bersetia sampai mati? 

Hang Jebat : Raja adil Raja di sembah, Raja zalim Raja di sanggah. Kalau hukum jadi 

permainan, tiada si Jebat mau setia. (Hal. 59) 

b. Unsur Superego pada Tokoh Hang Tuah 

Perilaku Hang Tuah yang tegas akan pendiriannya dan patuh akan 

hukum 

Superego tokoh Hang Tuah menunjukkan kebenaran akan suatu aturan atau nilai-

nilai tradisi masyarakat. Hal tersebut lahir, karena adanya pertentangan yang dilakukan 

Hang Tuah terhadap Hang Jebat. Kemudian tindakan yang dilakukan Hang Tuah kepada 

Hang Jebat dianggap olehnya adalah suatu  yang layak dan benar dalam tradisi/moral 

masyarakat. 

Hang Tuah : Pantang Panglima mengulang langkah surut, pantang memandang sanak 

famili, yang benar di benarkan jua, yang salah tetap di hukum. 

Hang Jebat : Kalau begitu kata Orang Kaya, baiklah. Tunggulah sebentar. Hamba mau 

melanggir keris Tameng Sari Orang Kaya ini sebentar. 

(Lalu dengan ganas Hang Jebat mengamuk dalam istana itu. Semua dayang-dayang yang 

ada dibunuhnya. Jerit pekik bertalu, darah mengucur sepanjang lantai). (Hal.59) 

 



2. Kecemasan Tokoh Hang Tuah 

a. Bentuk Kecemasan Neurotis Tokoh Hang Tuah 

Kecemasan Hang Tuah akan hilangnya setia Hang Jebat kepada Raja. 

 

Kecemasan tokoh Hang Tuah merupakan kecemasan sebagai saudara yang tak 

ingin ada suatu hukuman maupun perkara yang megakibatkan suatu hukuman yang 

ditujukan kepada Hang Jebat. Adanya kecemasan neurotis yang lahir dalam diri Hang 

Tuah berasal dari naluri-naluri yang menyebabkan tindakan Hang Jebat nantinya akan 

mendapat suatu hukuman/sanksi. Sehingga tak dapat dialihkan jika kecemasan neurotis 

yang timbul dalam diri Hang Tuah akan jadi suatu kebenaran karena adanya rangsangan 

tindakan/permasalahan yang memungkinkan seseorang untuk mendapat hukuman. 

 

Hang Tuah : Hooi Jebat, sia-sia engkau setia selama ini, sungguh  beranimu tiada  

berlawan. Keris sakti di pinggangmu, hadiah Batara Majapahit, bukanlah untuk membunuh 

kawan, tetapi sebagai pelindung negeri. (Hal.58) 

b. Bentuk kecemasan Moral atau perasaan berdosaTokoh Hang Tuah 

Kecemasan Hang Tuah timbul dikarenakan perbuatan Hang 

Jebat (mendurhaka) 

Hang Tuah yang cemas dengan perbuatan Hang Jebat karena mendurhaka kepada 

Raja, menimbulkan kecemasan moral pada diri Hang Tuah. Hal tersebut dikarenakan 

adanya rangsangan yang mendorong rasa cemas Hang Tuah yaitu tindakan Hang Jebat 

yang telah mendurhaka kepada Raja. Dengan demikian, kecemasan atau kekhawatiran 

Hang Tuah terhadap Hang Jebat sangatlah dirasakan olehnya. 

Hang Tuah : Dengki khianat adat hidup, Jebat, lupa dan khilaf pakaian manusia. Tetapi 

mendurhaka kepada Raja, bukan tanggung-tanggung dosanya. (Hal.59) 

3. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Unsur Psikologis Tokoh Hang Tuah dalam 

Naskah Drama Laksamana Hang Tuah Karya Tenas Effendy, berdasarkan teori 

Psikoanalisis Sigmund Freud disimpulkan unsur Id berjumlah 10 dorongan perilaku, unsur 

Superego berjumlah 7 dorongan perilaku, maka jumlah total secara menyeluruh dari unsur 

psikologis tokoh Hang Tuah adalah 17 dorongan perilaku termasuk Ego yang tergabung 

dalam Id dan Superego. Sedangkan bentuk kecemasan (anxitas) pada tokoh Hang Tuah, 

terdapat bentuk kecemasan neurotis yang berjumlah 5 bentuk kecemasan dan bentuk 

kecemasan moral berjumlah 7 bentuk kecemasan.  

Penelitian Analisis Unsur Psikologis Tokoh Hang Tuah dalam Naskah Drama 

Laksamana Hang Tuah Karya Tenas Effendy, dilakukan peneliti untuk memperkaya 

khazanah serta memperluas ilmu pengetahuan mengenai psikologi sastra yang objek 

kajiannya adalah sebuah naskah drama. Pada masa kini sangat minim kajian psikologi 

sastra yang mengambil objek kajiannya sebuah naskah drama. Naskah drama mulai 

terabaikan oleh sentuhan-sentuhan pemerhati sastra atau dikalangan mahasiswa untuk 

mengkaji unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam 

melakukan penelitian lain yang relevan. 
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