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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Di dalam bab II ini penulis akan menjelaskan mengenai landasan teori yang 

akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada bab ini, serta penelitian 

terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis akan lakukan. 

 

2.1 Landasan Teori 

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang gambaran struktur 

kepribadian dan gambaran bentuk mekanisme pertahanan diri pada tokoh yang akan 

dikaitkan dengan menggunakan landasan teori gambaran struktur kepribadian 

dangambaran bentuk mekanisme pertahanan diri dari psikoanalisis menurut Sigmund 

Freud. Teori ini penulis pilih karena sesuai dengan objek yang akan penulis teliti dan 

penulis akan dapat mengetahui adanya gambaran struktur kepribadian dan gambaran 

bentuk mekanisme pertahanan diri pada tokoh utama Marc dalam film Trois Coeurs 

karya Benoît Jacquot. 

2.1.1. Kepribadian Menurut Sigmund Freud 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Sigmeund Freud (dikutip 

Suryabrata, 1993, hal. 145) yang menjelaskan bahwa Struktur Kepribadian dibagi 

menjadi tiga sistem atau aspek, yaitu: 
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a. Id 

Id yaitu merupakan aspek biologis yang sudah ada sejak manusia lahir dan 

merupakan aspek kepribadian yang paling dasar yang membentuk kepribadian, dunia 

batin atau subyektif manusia dan tidak mempunyai hubungan yang langsung dengan 

dunia obyektif.  Id  hanya mampu membayangkan sesuatu, tanpa bisa membedakan 

khayalan itu dengan kenyataan yang benar-benar memuaskan kebutuhan. Misalnya, 

seorang yang lapar tidak akan menjadi kenyang hanya dengan membayangkan 

makanannya itu saja. Karena seharusnya orang yang lapar haruslah makan, maka 

dengan adanya sistem lain yang menghubungkan pribadi dengan dunia obyektif. Id 

hanya mengenal dunia subyektif atau dunia batin. Id tidak bisa membedakan benar 

atau salah, dan tidak tahu moral. Jadi, harus dikembangkan jalan memperoleh 

khayalan itu secara nyata, yang memberi kepuasan tanpa menimbulkan ketegangan 

baru khususnya masalah moral. Alasan inilah yang kemudian membuat Id 

memunculkan Ego.  

 

b. Ego 

Ego berkembang dari Id agar orang mampu menangani realitas atau 

berhubungan langsung dengan dunia luar dengan arah yang positif atau negatif, 

sehingga Ego dapat bekerja untuk berhubungan secara langsung baik dengan dunia 

kenyataan atau mengikuti realita, usaha untuk memperoleh kepuasan yang dituntut Id 

dengan melakukan pencegahan yang dapat menimbulkan tegangan baru, atau 

menunda kenikamatan sampai ditemukan obyek yang nyata yang dapat memuaskan 
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kebutuhan. Ego bertugas untuk mempertahankan kepribadiannya sendiri dan 

menjamin penyesuaian dengan alam sekitar, untuk memecahkan konflik-konflik dan 

keinginan-keinginan yang tidak cocok satu sama lain dengan menggunakan realitas. 

Misalnya, seorang yang lapar memerlukan makan untuk menghilangkan lapar yang 

ada didalam dirinya. Seseorang itu dapat membedakan antara khayalan tentang 

makanan dan kenyataan tentang makanan. Maka, seorang yang lapar merencanakan 

di mana dia dapat makan, dan kemudian pergi ke tempat tersebut untuk mengetahui 

apakah rencana tersebut berhasil atau yang sesuai dengan realitas atau tidak. Jadi Ego 

merupakan yang dapat membedakan sesuatu yang hanya ada didalam dunia batin dan 

sesuatu yang ada di luar dunia obyektif atau dunia realitas. 

c. Superego 

Superego yaitu merupakan aspek sosiologi kepribadian, yang merupakan dasar 

dari nilai-nilai tradisional serta cita-cita yang ada didalam masyarakat, yang 

sebagaimana ditafsirkan orang tua dan diajarkan kepada anaknya dengan berbagai 

perintah atau larangan. Fungsinya adalah untuk  menentukan apakah sesuatu itu benar 

atau salah, pantas atau tidak, serta baik atau buruk sesuatu yang dilakukan oleh 

dorongan Ego dan Id, dengan demikian seseorang dapat bertindak sesuai dengan 

moral yang ada di dalam masyarakat. Misalnya, ketika seseorang lapar maka Ego 

atau realitasnya seseorang tersebut merencanakan di mana dia dapat makananan dan 

Superego itu mengatur seseorang untuk menghindari hukuman yang berlaku di 

masyarakat maka ia akan berusaha seperti, bekerja lalu menghasilkan uang agar bisa 

mendapatkan makanan dengan cara membelinya, namun sebaliknya jika ia 



10 
 

 
 

mendapatkan makanan tersebut dengan mencuri makanan maka ia akan dihukum 

karena melanggar atauran yang berlaku di masyarakat. 

Struktur kepribadian Id  itu bukan dominan adalah penanda dari jiwa yang 

sehat. Tentu saja tidak boleh menjadi terlalu dominan, karena tanpa adanya dorongan 

insting dan tanpa adanya dorongan kata hati atau idealisme maka hidup menjadi tanpa 

gairah, tanpa cinta, tanpa cita-cita, orang menjadi mesin yang bergerak karena 

stimulasi dari luar semesta. Ketika Ego tidak cukup kuat, Ego tidak akan mampu 

menapatkan enerji dari Id, sehingga timbul tingkah laku yang tidak sesuai. Jika Id 

tetap menguasi bagian besar enerji psikis, orang menjadi impulsif (cepat bertindak, 

sepertinya tanpa difikirkan), semaunya sendiri (self-indulgent), primitif (memerlukan 

kekerasan dan merusak). Jika Superego yang mendapatkan akses enerji yang lebih 

besar, kekuatan pengendali dari konsesiasi mungkin mengikat orang dengan aturan 

moral, dan kekuatan Ego ideal menetapkan standar yang tinggi sehingga orang 

menjadi terasa terhambat dan gagal sampai mengalami depresi.  

Berdasarkan penjelasan di atas tentang kepribadian menurut Freud. Berbagai 

proses psikologis yang berlangsung dengan prinsip-prinsip yang berbeda antara yang 

satu dengan yang lainnya. Dalam keadaan biasa ketiga sistem itu dapat bekerja sama 

dengan diatur oleh Ego atau psikologis. Dan kepribadian berfungsi sebagai satu 

kesatuan. Jadi, jika ketiganya dapat berjalan secara seimbang di dalam jiwa 

seseorang, maka seseorang itu akan mempunyai jiwa yang sehat. Namun sebaliknya, 

jika ketiganya tidak seimbang maka seseorang tersebut akan mengalami 

ketidakpuasan terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan yang ada di sekitarnya.  
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2.1.2. Mekanisme Pertahanan Diri Menurut Sigmund Freud 

Mekanisme pertahanan seorang individu digunakan untuk melindungi Ego 

individu dari dorongan-dorongan Id dan kritik dari Superego. Kalau Superego dan Id 

individu berada dalam keadaan seimbang atau harmonis dengan Ego, maka seseorang 

individu dikatakan mempunyai suatu kepribadian yang sehat, (Freud, dikutip dari 

Muis, 2009, hal. 16). Menurut Freud, dikutip dari Alwisol, 2014, hal. 23) 

“mekanisme pertahanan Ego adalah strategi yang dipakai individu untuk bertahan 

melawan ekspresi implus Id serta menantang tekanan Superego”. 

Mekanisme Pertahanan diri menurut Freud (dikutip dari Muis, 2009, hal. 16) 

Mekanisme Pertahanan diri yang dipergunakan untuk (1) merintangi implus agar 

tidak dapat mencapai alam sadar dalam bentuk perilaku, dan (2) membiasakan implus 

itu untuk memperlemah intensitas aslinya atau diubah, adalah hal yang normal 

digunakan secara universal. Namun jika menjadi ekstrim mereka akan mengarah 

kepada perilaku yang komplusif, repetitif, neurik. Maksud dari Ego yang membangun 

pertahanan adalah untuk menghindari sebisa mungkin untuk berhubungan langsung 

dengan perilaku destruktif yang bersifat seksual dan agresivitas.  

Mekanisme-mekanisme pertahanan diri yang dikemukakan oleh Freud 

(dikutip dari Alwisol, 2014, hal. 23) yang dapat menjelaskan tiap-tiap proses dari 

pertahanan diri, adalah sebagai berikut: 

 



12 
 

 
 

a. Identifikasi 

Mekanisme pertahanan diri ini merupakan bentuk mengidentikkan diri kepada 

seseorang, suatu kelompok, atau organisasi yang terkenal, terpandang atau orang 

yang dianggap lebih berhasil untuk memuaskan hasratnya dibanding dirinya. 

b. Introyeksi 

Merupakan mekanisme pertahanan diri yang menggunakan proses pengembangan 

Superego dengan cara mengadopsi nlai-nilai orang tua. 

c. Pemindahan (Displacement) 

Pemindahan merupakan bentuk pemindahan atau pengalihan dari obyek yang satu 

ke obyek yang lainnya, sampai menemukan obyek yang dapat mengurangi tegangan 

individu itu sendiri. 

d. Pembentukan Reaksi 

Pembentukan reaksi adalah penggantian implus atau perasaan yang menimbulkan 

ketakutan atau kecemasan dengan lawannya di dalam kesadaran. Biasanya 

pembentukan reaksi ditandai oleh sifat yang berlebih-lebihan, bentuk-bentuk yang 

ekstrim dari suatu tingkah laku yang biasanya menunjukan pembentukan reaksi. 

Dalam hal itu terkadang pembentukan reaksi itu juga berhasil memuaskan perasaan 

asli yang dibelanya itu. 

e. Sublimasi 

Mekanisme pertahanan diri ini mengganti tujuan yang dapat menghambat dengan 

cara yang lebih mulia atau yang dapat diterima oleh masyarakat . 
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f. Subtitusi 

Subtitusi merupakan pemindahan atau kompromi di mana kepuasan yang 

diperoleh masih mirip dengan kepuasan aslinya. 

g. Kompensasi 

Mekanisme pertahanan diri yang menggunakan kemampuan untuk 

memperlihatkan dan lebih menutupi kelemahan yang dimiliki individu tersebut.  

h. Represi 

Represi atau penekanan merupakan mekanisme pertahanan diri yang memaksa 

perasaan-perasaan yang tidak sesuai atau yang membuatnya tidak nyaman dapat agar 

mengancam kembali ke alam bawah sadar seseorang. Sebagai usaha untuk menolak 

secara tidak sadar.  

i. Fiksasi 

Fiksasi merupakan mekanisme pertahanan diri yang di mana seseorang untuk 

memilih tetap berhenti pada tahap perkembangan tertentu dan untuk menolak 

bergerak maju, karena sudah merasa puas dan aman di tahap itu, dan menghindari 

untuk melangkah ke tahap berikutnya yang akan menimbulkan kecemasan. 

g. Regresi 

Mekanisme pertahanan diri regresi merupakan kembalinya seseorang pada tahap 

perkembangan yang sebelumnya di mana ia merasa puas di sana. 
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h. Pembalikan (Revesal) 

Pembalikan ialah mengubah keinginan perasaan yang menimbulkan kecemasan 

menjadi kearah diri sendiri, atau seperti reaksi formasi dengan obyek yang spesifik. 

j. Projeksi (Projection) 

Projeksi merupakan mekanisme mengubah kecemasan kepada orang lain dengan 

melakukan pengalihan dorongan, sikap atau tingkah laku. 

k. Reaksi Agresi 

Reaksi Agresi merupakan mekanisme pertahanan diri untuk menyerang obyek 

yang menimbulkan frustasi, baik secara verbal ataupun fisik secara disengaja maupun 

tidak disengaja yang memiliki maksud untuk menyakiti obyek tersebut. 

l. Rasionalisasi  

Rasionalisasi merupakan mekanisme pertahanan diri di mana seseorang berusaha 

untuk membenarkan segala tindakan-tindakan baik terhadap diri sendiri ataupun 

kepada orang lain, dengan kata lain seseorang menggunakan alasan rasional yang 

menyimpang dari fakta untuk pembenaran. 

m. Isolasi 

Isolasi merupakan mekanisme pertahanan diri dengan cara mengalihkan emosi 

dan kenangan yang menakutkan. 
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n. Undoing 

Mekanisme pertahanan diri Undoing atau penghapusan kecemasan akibat adanya 

kegiatan negatif, yang mencoba untuk ditutupi atau dihilangkan dengan 

menggunakan kegiatan positif. 

o. Denial 

Denial atau penyangkalan merupakan suatu mekanisme pertahanan dengan 

menolak kenyataan yang tidak menyenangkan  secara sadar dengan menghilangkan 

atau mengganti persepsi itu dengan fantasi atau halusinasi. Dengan cara 

menghilangkan bahaya yang datang dari luar dengan mengingkari bahwa bahaya itu 

sebenarnya tidak ada.  

p. Penolakan  

Penolakan merupakan cara untuk melarikan diri atau menghindar dari bahaya luar 

secara fisik agar emosi yang tidak menyenangkan tidak timbul. Menghindar dari 

ancaman dan menempatkan diri di bawah perlindungan. 

q. Pengingkaran 

Pengingkaran merupakan perasaan-perasaan yang digambarkan dalam bentuk 

negatif, semacam denial, perasaan Id yang menimbulkan ancaman oleh Ego diingkari 

dengan memikirikan hal itu tidak ada. 
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r. Penahanan Diri 

Merupakan mekanisme pertahanan diri yang menolak usaha dengan menganggap 

situasi yang melibatkan usaha itu tidak ada. Menolak sesuatu yang yang dapat 

dibandingkan hasilnya dengan hasil orang lain, dan memilih kedudukan sebagai 

pengamat atau penilai. 

Menurut Freud (dikutip dari Suryabrata, 1983, hal. 171) “semua mekanisme 

pertahanan diri itu mempunyai sifat-sifat yaitu : 

(1) kesemuanya itu menolak, memalsukan atau mengganggu kenyataan, 

(2) kesemuanya itu bekerja dengan tidak disadari, sehingga orangnya yang 

bersangkutan tak tahu (tak menginsyafi) apa yang sedang terjadi.” 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian terdahulu dengan 

menggunakan objek material penelitian yang sama. Namun penulis telah menemukan 

dua penelitian dengan menggunakan objek formal yang sama. Kedua penelitian yang 

ditemukan penulis ini memiliki kesamaan tema dan teori, yaitu menggunakan teori 

psikoanalisis tentang bentuk gambaran mekanisme pertahanan diri menurut Sigmund 

Freud. 

Skripsi yang ditulis oleh Sheila Intan, mahasiswa Program Studi Bahasa dan 

Sastra Prancis, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya, Malang, yang berjudul 

Representasi Konsep Kepribadian Id, Ego, Superego dan Mekanisme Pertahanannya 

dalam Film Les Choristes pada tahun 2014. Penelitian ini mengkaji dan 
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mendeskripsikan tentang bentuk konsep kepribadian Id, Ego, dan Superego 

direpresentasikan dalam film Les Choristes dan mekanisme pertahanan tokoh Pépinot 

dalam mengatasi tekanan psikologis yang dialaminya. Hasil dari penelitian ini  yaitu, 

Id terepresentasi melalui tindakan yang dilakukan oleh anak-anak nakal yang berada 

di sekolah Fond de L’étang seperti berbuat jahil, berbohong, mengancam, memarahi, 

melakukan pemerasan, dan melanggar peraturan sekolah. Ego terepresentasi melalui 

tindakan yang dilakukan oleh Clément Mathieu dan Superego terepresentasi melalui 

aturan, hukum dan norma yang terdapat di sekolah tersebut. Gambaran bentuk 

mekanisme pertahanan diri Pépinot mengatasi tekanan psikologisnya dengan 

menggunakan mekanisme pertahanan berupa fantasi, penolakan, dan menarik diri. 

Selanjutnya, penulis juga menemukan penelitian terdahulu yaitu skripsi yang 

ditulis oleh Ni Kadek Dewi Widhyastuti yang berjudul Gambaran Kecemasan dan 

Mekanisme Pertahanan Diri Tokoh Utama dalam Film Switch pada tahun 2014, 

Program Studi Bahasa dan Satra Prancis, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 

Brawijaya, Malang. Penelitian ini mengkaji tentang kecemasan dan mekanisme 

pertahanan diri. Sophie Malaterre, tokoh utama dalam film Switch, dipilih sebagai 

objek material karena perilaku Sophie menunjukkan gambaran kecemasan dan 

mekanisme pertahanan diri. Hasil dari penelitian ini yaitu, menunjukkan bahwa tokoh 

utama dalam film Switch mengalami ketiga jenis kecemasan, yaitu kecemasan 

realistik, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Ia juga menggunakan lima jenis 

mekanisme pertahanan diri guna mengurangi kecemasan yang dialami, yaitu fiksasi, 

undoing, displacement, melawan diri sendiri (reversal), dan normadisme. 



18 
 

 
 

Berdasarkan penjelasan mengenai penelitian terdahulu tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini penulis belum menemukan objek material yang sama 

namun peniliti telah menemukan penelitian terdahulu yang menggunakan objek 

formal yang sama.  

 

 


