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要旨 

 

バックティアル・ダニ。２０１５。佐藤東弥監督の「火垂るの墓」におけ

る登場人物の清太の開発任務。ブラウィジャヤ大学。日本文学科

。 

 指導教官：１．エカ・マルタンティ・インダ・レスタリ 

    ２．アジ・スティヤント 

キーワード：開発任務、清太、火垂るの墓、佐藤東弥。 

 

メッセージを伝えるための文芸作品の一つの種類は映画である。本卒論で

は「火垂るの墓」の映画における登場人物の清太は対象にとして研究する

ことにした。この映画のストリーは日本で第二世界大戦に苦労に生きる兄

弟の主人公の清太と妹の節子である。両親が亡くなったので清太が節子を

面倒させ、見守らせる。間接的に主人公はまだ１４歳になっても、性質が

成長になる。それに親として節子に面倒の任務をする。 

 

本研究の目標は清太の開発任務を説明する。この映画はデータとして分析

するによる理論はロバート・ジェームズ・はービガーストの開発任務の理

論を使用する。そうして、人物を分析しやすくための理論は特徴づけ理論

とミザンセーヌの理論を使用する。問題を解決のための方式は記述的な分

析にする。 

 

結果は清太が青尐年の期間に開発任務を去り、年齢期間以上に開発任務に

行うことになる。すなわち、成年の期間と中老の期間を行うことになる。

清太が大日本帝国の海軍の大佐として親父に軍事的な教育をもらうことと

いった形成の家庭環境のおかげで、年齢に合わない開発任務を行うことが

できる。 

そこで開発任務を行った清太が年齢に合わない開発任務を行うことにし

た。両親が亡くなったので、親として妹の節子を面倒することにした。そ

れを従い、清太が青尐年とした開発任務を去りべきである。 

 

 



ABSTRAK 

 

 

Bakhtiar, Dhany. 2015. Tugas-Tugas Perkembangan Tokoh Seita dalam Film 

Hotaru No Haka Karya Sutradara Sato Toya. Program Studi Sastra 

Jepang, Universitas Brawijaya. 

Pemimbing: (I) Eka Marthanty Indah Lestari 

 (II) Aji Setyanto 

Kata Kunci : Tugas-Tugas Perkembangan, Seita, Hotaru No Haka, Sato Toya 

 Film merupakan salah satu jenis karya sastra untuk menyampaikan suatu 

pesan. Pada skripsi ini objek yang digunakan ialah, film Hotaru No Haka karya 

sutradara Sato Toya. Pada film Hotaru No Haka menceritakan sepasang kakak 

beradik Seita dan Setsuko yang berjuang hidup ditengah Perang Dunia II. 

Meninggalnya kedua orang tua Setsuko dan Seita memaksa Seita merawat dan 

menjaga Setsuko. Secara tidak langsung Seita harus menjadi pribadi yang lebih 

dewasa dari umurnya yang baru menginjak 14 tahun. Selain itu, Seita juga harus 

menjalankan tugas sebagai orang tua untuk Setsuko. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tugas-tugas perkembangan 

tokoh Seita dalam film Hotaru No Haka. Penelitian ini dilakukan dengan 

menganalisis sumber data yakni film Hotaru No Haka karya sutradara Sato Toya 

dengan menggunakan teori tugas-tugas perkembangan milik R.J Havighurst. 

kemudian untuk mempermudah menganalisis tokoh dalam sebuah film digunakan 

teori penokohan dan mise en scene. Kemudian menggunakan metode deskriptif 

analisis sebagai langkah-langkah untuk memecahkan masalah dalam skripsi ini. 

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah tokoh Seita meninggalkan tugas 

perkembangannya sebagai seorang remaja dan menjalankan tugas perkembangan 

diatas periode usianya. Seita menjalankan tugas perkembangan pada periode usia 

masa dewasa (19-30 tahun) dan periode usia paruh baya (30-60 tahun). Kesiapan 

Seita dalam menjalankan tugas perkembangan yang tidak seusuai dengan periode 

usianya merupakan wujud dari lingkungan keluarganya. Sejak kecil Seita dididik 

secara militer oleh ayahnya yang merupakan seorang Kolonel Angkatan Laut 

Jepang.  

Jadi, tugas-tugas perkembangan yang dijalankan oleh Seita merupakan 

tugas perkembangan yang tidak sesuai dengan tahapan usia Seita yang masih 

berumur 14 tahun (periode remaja). Meninggalnya kedua orang tua Seita 

mengharuskan Seita menjalankan tugas-tugas perkembangan sebagai pribadi yang 

lebih dewasa untuk merawat dan menjaga adiknya (Setsuko). Maka dari itu Seita 

harus meninggalkan tugas perkembangannya sebagai seorang remaja pada 

umumnya. 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

 Tidak ada kata yang lebih pantas diucapkan pada kesempatan ini kecuali 

ungkapan puji syukur kepada Tuhan Sang Maha Pemilik Ilmu Pengetahuan. Oleh 

karena kehendaknya-Nya penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul ”Tugas-Tugas Perkembangan Tokoh Seita dalam Folm Hotaru No Haka 

Karya Sutradara Sato Toya” dengan baik dan lancar 

 Penyusunan skripsi ini merupakan suatu syarat wajib untuk mendapatkan 

gelar sarjana sastra di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik dan 

lancar tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka, pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya 

kepada Ibu Eka Marthanty Indah Lestari, M.Si dan Bapak Aji Setyanto, M.Litt 

selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan 

waktunya demi membimbing, memberi kritik dan saran yang sangat bermanfaat 

sehingga penulisan skripsi ini selesai. Kemudian, penulis mengucapkan terima 

kasih kepada Dewi Purnamsari, M.Hum selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan-masukan yang bermanfaat untuk penulisan skripsi ini. 

 Selanjutnya, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada 

segenap keluarga tercinta ayah, ibu kakak-kakak atas doa dan dukungan moril 

maupun materiil yang telah begitu banyak diberikan kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Universitas Brawijaya. 

 Selain itu, penulis juga menyampaikan banyak terimakasih kepada 

teman-teman  kos Mertojoyo No.10 atas dukungan dan doanya.Terimakasih juga 

untuk teman-teman  FIB UB yang secara tidak langsung memberi dukungan 

sehingga penulis mampu menyesaikan penulisan skripsi ini.  

 Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak 

sangat diharapkan demi penulisan selanjutnya. Penulis sangat berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya bagi mahasiswa Sastra 

Jepang FIB Universitas Brawijaya untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

Malang, 15 Januari 2016 

        

 

Penulis 

 



DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i 

PERNYATAAN KEASLIAN ............................................................................... ii 

LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................................ iii 

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. iv 

ABSTRAK BAHASA JEPANG ............................................................................ v 

ABSTRAK BAHASA INDONESIA ................................................................... vi 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... viii 

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................. x 

DAFTAR TRANSLITERASI ............................................................................. xi 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................... xii 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang .................................................................................................. 1 

   1.2  Rumusan Masalah .......................................................................................... 5 

1.3  Tujuan Penelitian .............................................................................................. 5 

1.4  Metode Penelitian.............................................................................................. 5 

1.5  Sistematika Penulisan ....................................................................................... 7 
 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA  

2.1  Psikologi Sastra ................................................................................................. 8 

   2.2  Tugas – Tugas Perkembangan ..................................................................... 10 

2.3  Tokoh dan Penokohan ..................................................................................... 17 

2.4  Mise en Scene ................................................................................................. 19 

2.5  Penelitian Terdahulu ....................................................................................... 21 
 

BAB III : PEMBAHASAN 

3.1  Sinopsis ........................................................................................................... 24 

3.2  Penokohan Seita .............................................................................................. 25 

   3.2.1  Patuh Terhadap Orang Tua ....................................................................... 26 

   3.2.2  Berani ........................................................................................................ 28 

   3.2.3  Emosional .................................................................................................. 29 

3.3  Tugas-tugas Perkembangan Tokoh Seita Usia 13-18 Tahun  ......................... 30 

   3.3.1  Menempuh Pendidikan Formal ................................................................. 31 

   3.3.2  Membina Hubungan Dengan Teman Sebaya ............................................ 32 

   3.3.3  Berinteraksi Dengan Lawan Jenis ............................................................. 33 

   3.3.4  Pencapaian Tanggung Jawab .................................................................... 36 

3.4 Tugas-tugas Perkembangan Tokoh Seita setelah Ayah dan Ibunya Meninggal 

Dunia dalam Film Hotaru No Haka  ...................................................................... 39 

   3.4.1 Berperan sebagai Pemimpin Keluarga ....................................................... 39 

   3.4.2 Mendapat Tanggungjawab sebagai Warga Negara .................................... 43  

3.4.3 Membimbing Setsuko ................................................................................... 45 

   3.4.4 Merawat Setsuko ........................................................................................ 47 

file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703655
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703655
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703655
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703655
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703655
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703655
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703655
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703655
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703655
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703655
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703655
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703663
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657


3.5  Sumber Tugas-Tugas Perkembangan Tokoh Seita ......................................... 50 

 

BAB IV :HASIL DAN SARAN 

4.1  Kesimpulan ..................................................................................................... 54 

4.2  Saran ................................................................................................................ 55 

 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 56 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703669
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703671
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703671


DAFTAR GAMBAR 

 

                                         Hal 

3.1  Rasa patuh Seita terhadap ayahnya .............................................................. 26 

3.2  Seita dan Setsuko menyelamatkan diri dari serangan bom  ......................... 28 

3.3 Rasa kecewa Seita dilampiaskan kepada warga  .......................................... 29 

3.4  Seita menempuh pendidikan disalah satu sekolah Angkatan Laut  .............. 31 

3.5  Seita berjalan bersama teman-temannya sepulang sekolah .......................... 32 

3.6 Seita berbincang dengan teman perempuannya  ........................................... 33 

3.7  Ayah Seita memberi amanat kepada Seita ................................................... 36 

3.8  Seita duduk serta berbincang bersama ibu dan bibinya  ............................... 40 

3.9 Seita menyelamatkan ibu dan adiknya dari serangan bom  .......................... 42 

3.10  Seita memeberi perhatian penuh terhadap ibunya  ....................................... 44 

3.11 Seita pulang ke rumah bibinya setelah proses pemakaman ibunya  ............. 45 

3.12  Seita menghibur Setsuko yang sedang menangis ......................................... 48 

3.13  Seita memberi hormat militer kepada ayahnya  ........................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR TRANSLITERASI 

 

 

あ（ア）a     い（イ）i     う（ウ）u     え（エ）e      お（オ）o  

か（カ）ka き（キ）ki く（ク）ku   け（ケ）ke     こ（コ）ko  

さ（サ）sa し（シ）shi す（ス）su せ（セ）se     そ（ソ）so  

た（タ）ta ち（チ）chi つ（ツ）tsu て（テ）te と（ト）to  

な（ナ）na に（ニ）ni ぬ（ヌ）nu ね（ネ）ne の（ノ）no  

は（ハ）ha ひ（ヒ）hi ふ（フ）fu へ（ヘ）he ほ（ホ）ho  

ま（マ）ma   み（ミ）mi   む（ム）mu   め（メ）me    も（モ）mo  

や（ヤ）ya       ゆ（ユ）yu      よ（ヨ）yo  

ら（ラ）ra り（リ）ri る（ル）ru れ（レ）re ろ（ロ）ro  

わ（ワ）wa                   を（ヲ）wo   

 

が（ガ）ga ぎ（ギ）gi ぐ（グ）gu げ（ゲ）ge ご（ゴ）go  

ざ（ザ）za じ（ジ）ji ず（ズ）zu ぜ（ゼ）ze  ぞ（ゾ）zo  

だ（ダ）da ぢ（ヂ）ji づ（ヅ）zu で（デ）de ど（ド）do  

ば（バ）ba び（ビ）bi ぶ（ブ）bu     べ（ベ）be ぼ（ボ）bo  

ぱ（パ）pa ぴ（ピ）pi ぷ（プ）pu  ぺ（ペ）pe  ぽ（ポ）po   

 

きゃ（キャ）kya    きゅ（キュ）kyu    きょ（キョ）kyo  

しゃ（シャ）sha    しゅ（シュ）shu   しょ（ショ）sho  

ちゃ（チャ）cha   ちゅ（チュ）chu   ちょ（チョ）cho  

にゃ（ニャ）nya   にゅ（ニュ）nyu   にょ（ニョ）nyo  

ひゃ（ヒャ）hya    ひゅ（ヒュ）hyu   ひょ（ヒョ）hyo  

みゃ（ミャ）mya    みゅ（ミュ）myu    みょ（ミョ）myo  

りゃ（リャ）rya    りゅ（リュ）ryu   りょ（リョ）ryo  

ぎゃ（ギャ）gya    ぎゅ（ギュ）gyu    ぎょ（ギョ）gyo  

じゃ（ジャ）ja    じゅ（ジュ）ju    じょ（ジョ）jo  

ぢゃ（ヂャ）ja   ぢゅ（ヂュ）ju    ぢょ（ヂョ）jo  

びゃ（ビャ）bya    びゅ（ビュ）byu    びょ（ビョ）byo  

ぴゃ（ピャ）pya    ぴゅ（ピュ）pyu    ぴょ（ピョ）pyo    

 

ん（ン）n   

 

っ（ッ）menggandakan konsonan berikutnya, misalnya: pp/tt/kk/ss 

Bunyi panjang あ→ a ; い→ i ; う→ u ; え→ e ; お→ o  

Partikel は→ ha 

Partikel を→ wo  

Tanda pemanjangan vokal (ー) mengikuti vokal terakhir → aa; ii; uu; ee; oo 

 



DAFTAR LAMPIRAN 

1. Curiculum Vitae ................................................................................................. 58 

2. Berita Acara Pembimbingan Skripsi .................................................................. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657
file:///E:\laporan%20kkn\DAFTAR%20ISI.docx%23_Toc313703657


BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karya sastra merupakan bentuk dari suatu pesan atau penyampaian nilai 

oleh pengarang. Pesan atau nilai tersebut merupakan bentuk dari pengalaman 

hidup pengarang ataupun juga bentuk sindirian terhadap kehidupan saat itu. 

Seperti yang disampaikan Mursal Esten (1978:9) bahwa sastra atau kesusastraan 

adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi 

kehidupan manusia (dan masyarakat) melalui bahasa sebagai media dan memiliki 

efek yang positif terhadap kehidupan manusia (kemanusiaan). Dalam karya sastra, 

terdapat unsur psikologi yang terbentuk di dalamnya melalui tokoh.  

Pada dasarnya, sastra dan psikologi merupakan dua hal yang berbeda, 

namun sastra dan psikologi mempunyai kesamaan dalam sumber kajian yang 

bersumber pada kehidupan manusia. Siswantoro (2004:31-32) menyatakan bahwa 

secara kategori, sastra berbeda dengan psikologi, sebab sastra berhubungan 

dengan dunia fiksi, drama, puisi, dan esai yang diklasifikasikan ke dalam seni, 

sedangkan psikologi merujuk kepada studi ilmiah tentang perilaku manusia dan 

proses mental. Meski berbeda, keduanya memiliki titik temu atau kesamaan, 

yakni keduanya berangkat dari manusia dan kehidupan sebagai sumber kajian. 

Wellek dan Warren (1970:81) menjabarkan bagaimana psikologi dapat diterapkan 

di dalam studi sastra. Ada empat hal yang menjadi perhatian, yaitu: studi tipe 

karakter psikologis seorang pengarang, studi tentang proses penciptaan suatu 



karya, studi mengenai tipe atau teori psikologi yang muncul di dalam karya, dan 

yang terakhir adalah efek suatu karya terhadap penikmatnya. Penulis menganalisis 

unsur psikologi yang terdapat pada suatu karya sastra melalui tokoh. 

Dari keempat hal tersebut, penulis menggunakan konsep yang ketiga, yaitu 

studi mengenai tipe atau teori psikologi yang muncul di dalam karya sastra. Cerita 

dalam suatu karya sastra akan dihidupkan dengan tokoh-tokoh yang mengalami 

konflik dengan tokoh lain, konflik dengan lingkungan, ataupun dengan dirinya 

sendiri. Konflik tersebut akan menimbulkan suatu keadaan mental dalam tokoh. 

Jika berbicara tentang manusia, psikologi jelas terlibat erat, karena psikologi 

mempelajari perilaku. Perilaku manusia tidak lepas dari kehidupan yang 

membungkusnya dan mewarnai perilakunya. Psikologi sastra mempelajari 

fenomena, kejiwaan tertentu yang dialami oleh tokoh utama dalam karya sastra 

ketika merespon atau bereaksi terhadap diri dan lingkungan. Dengan demikian, 

perilaku tokoh dapat terungkap lewat sebuah karya sastra. Perilaku atau kondisi 

kejiwaan tersebut juga tercermin pada suatu karya sastra yang bewujud film.  

Film merupakan alat ekspresi atau media penyampaian pesan bagi semua 

orang. Menurut Wibowo (2006:16), film adalah alat untuk menyampaikan 

berbagai pesan kepada khalayak melalui media cerita. Film juga merupakan 

medium ekspresi artistik sebagai suatu alat bagi para seniman dan insan perfilman 

dalam rangka mengutarakan gagasan-gagasan atau ide cerita. Penulis memilih 

film Hotaru No Haka (2005) sebagai objek dalam penelitian ini.  

Hotaru No Haka adalah film yang diangkat dari otobiografi semi novel  

karya Akiyuki Nosaka pada tahun 1967. Film ini menceritakan dua anak kakak 



beradik yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya pada saat Perang Dunia II 

yang terjadi di kota Kobe Jepang. Tokoh dalam film ini adalah Seita yang 

berumur 14 tahun dan adiknya Setsuko yang masih berumur 5 tahun.  Ibu Seita 

dan Setsuko tewas akibat serangan udara Amerika dan ayah mereka tewas di 

medan perang.  Kondisi ini membuat Seita dan Setsuko harus bertahan hidup 

tanpa orang tua dalam masa perang. Terutama Seita yang merupakan anak paling 

tua. Seita diberikan tanggung jawab besar oleh ayahnya untuk menjaga keluarga. 

Akan tetapi, ibu Seita akhirnya meninggal dunia dan tugasnya sekarang menjaga 

Setsuko.  

Pada awal sebelum terjadi peperangan, Seita menjalankan tugas sebagai 

seorang remaja normal. Seita bersekolah dan bergaul dengan teman sebayanya. 

Seita juga sangat menghormati ayahnya yang merupakan seorang Kolonel 

Angkatan Laut dan menyayangi ibunya seperti kebanyakan remaja yang lain. 

Semua itu berubah ketika Perang Dunia II terjadi di kota Kobe Jepang tempat 

tinggal Seita dan keluarganya. Peperangan tersebut merenggut nyawa kedua orang 

tua Seita.  

Pada akhirnya, Seita memutuskan tinggal di rumah bibinya untuk 

sementara waktu. Selama perang, Jepang mengalami masalah bahan pangan di 

mana-mana. Hingga suatu saat bibinya berpikir bahwa Seita dan Setsuko 

merupakan beban bagi keluarganya. Pertengkaran pun terjadi hingga Seita 

memutuskan keluar dari rumah bibinya dan hidup terlantar.  

Seita menemukan sebuah terowongan yang mirip tempat perlindungan 

bom di tepi danau. Seita pun mengurus adiknya dengan susah payah. Beberapa 



hari kemudian. Persediaan makanan pun semakin menipis. Seita berusaha mencari 

makan untuk adiknya yang terus mengeluh kelaparan. Semakin hari tubuh 

Setsuko semakin lemah hingga tergolek lemas di atas tanah. Demi 

menyelamatkan Setsuko, Seita berusaha apapun demi keselamatan Setsuko. 

Hingga suatu hari, Setsuko menderita sakit dan akhirnya meninggal dunia. Seita 

merasa sangat bersalah karena gagal melindungi adiknya. Jika dilihat dari sudut 

pandang psikologi tugas-tugas perkembangan (Developmental Task), Seita 

menjalankan tugas-tugas perkembangan yang tidak sesuai dengan periode 

usianya. Ketidaksesuaian tersebut terlihat saat Seita kehilangan kedua orang 

tuanya meskipun pada awalnya Seita masih menjalankan tugas perekembangan 

sesuai dengan periode usianya.   

Menurut Havighurst (dalam Hurlock, 1980:9) tugas–tugas perkembangan 

itu merupakan suatu hal yang muncul pada periode tertentu dalam rentang 

kehidupan individu yang apabila berhasil dituntaskan akan membawa 

kebahagiaan dan kesuksesan ke tugas perkembangan selanjutnya, tetapi jika gagal 

akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada individu yang bersangkutan dan 

kesulitan – kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Maka dari itu, penulis 

tertarik untuk meneliti psikologi tokoh Seita dengan menggunakan teori tugas-

tugas perkembangan. 

Penulis ingin menjelaskan tugas-tugas perkembangan tokoh Seita pada 

periode usianya (13-18 tahun). Setelah itu, menjelaskan perubahan tugas-tugas 

perkembangan Seita yang terjadi ketika kedua orang tuanya tewas akibat Perang 



Dunia II, dan bagaimana tokoh Seita menyikapi tugas-tugas perkembangan baik 

pada periode usianya maupun bukan pada periode usianya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Seita harus meninggalkan tugas perkembangannya sebagai seorang remaja 

dan menjalankan tugas perkembangan yang tidak sesuai dengan periode usianya 

atau periode remaja. Hal tersebut dikarenakan kedua kedua orang tuanya 

meninggal dunianya akibat Perang Dunia II. Maka dari itu, rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tugas-tugas perkembangan tokoh 

Seita film Hotaru No Haka?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, maka 

tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tugas-tugas perkembangan tokoh 

Seita dalam film Hotaru No Haka.  

1.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif 

analisis. Menurut Ratna (2010:467), deskriptif analisis adalah metode yang 

dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul 

dengan analisis. Metode ini dilakukan dengan terlebih dahulu menguraikan objek 

penelitian kemudian menganalisis dengan menggunakan teori-teori tertentu 

hingga mendapatkan hasil. Dalam hal ini, dibutuhkan sumber data sebagai objek 

untuk suatu penelitian. Penulis menggunakan karya sastra yang berwujud film 

sebagai sumber data. Menurut Ratna (2009:47), sumber data dalam penelitian 



kualitatif untuk sastra berupa karya, naskah, data penelitiannya, sebagai data 

formal adalah kata-kata, kalimat, dan wacana. 

Langkah-langkah dalam penelitian kali ini, yaitu:  

1. Menonton film Hotaru No Haka 

2. Mengklasifikasikan data serta memilih adegan yang menunjukkan tugas-

tugas perkembangan tokoh Seita. 

3. Menganalisis data dalam film dengan menggunakan psikologi sastra dan 

mengaplikasikan teori tugas-tugas perkembangan (Developmental Task) 

Robert J. Havighurst untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan 

dalam penelitian ini. 

4. Membuat laporan tertulis.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara sistematis penulisan ini dibagi menjadi empat bab. Dalam tiap-tiap 

bab terdiri dari sub bab sesuai dengan keperluan kajian yang dibutuhkan. Empat 

bab tersebut terdiri dari:  

Bab I  : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan  penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab II : Kajian pustaka yang terdiri dari psikologi sastra, teori tugas-tugas 

perkembangan (Developmental Task) milik Havighurst, tokoh 

dan penokohan, mise en scene serta penelitian terdahulu. 

Bab III : Berisi temuan dan pembahasan yang terdiri atas sinopsis film 

Hotaru No Haka, tokoh dan penokohan Seita serta pembahasan 

tugas-tugas perkembangan tokoh Seita. 



Bab IV  : Merupakan bab terakhir atau penutup yang terdiri atas kesimpulan 

dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

  KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan dijelaskan teori dan konsep yang digunakan untuk 

menganalisis data pada penelitian ini. Teori-teori yang digunakan adalah psikologi 

sastra, teori tugas-tugas perkembangan oleh Havighusrt (1972) serta mise en 

scène. Selain itu, penelitian ini didukung teori tokoh dan penokohan untuk 

mendeskripsikan karakter Seita dalam film ini. Dengan teori-teori tersebut akan 

memudahkan penulis untuk mengalisis tugas-tugas perkembangan tokoh Seita 

dalam film Hotaru No Haka.  

2.1 Psikologi Sastra  

Psikologi dalam suatu karya sastra merupakan cara pandang terhadap 

kondisi jiwa dan keadaan mental suatu tokoh di dalam suatu karya sastra. Jadi, 

psikologi sastra merupakan pendekatan terhadap suatu karya sastra yang 

ditinjau dari sudut psikologi. Psikologi sastra memberikan perhatian pada masalah 

yang berkaitan dengan unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional yang 

terkandung dalam sastra. Aspek-aspek kemanusiaan inilah yang merupakan objek 

utama psikologi sastra sebab semata-mata dalam diri manusia itulah aspek 

kejiwaan dicangkokkan dan diinvestasikan. Penelitian psikologi sastra dilakukan 

melalui dua cara. Pertama, melalui pemahaman teori-teori psikologi kemudian 

diadakan analisis terhadap suatu karya sastra. Kedua, dengan terlebih dahulu 

menentukan sebuah karya sastra sebagai objek penelitian, kemudian ditentukan 



teori-teori psikologi yang dianggap relevan untuk melakukan analisis (Ratna, 

2004:344). 

Menurut Wellek dan Austin (1989:90), istilah psikologi sastra mempunyai 

empat kemungkinan pengertian. Yang pertama adalah studi psikologi pengarang 

sebagai tipe atau sebagai pribadi. Yang kedua adalah studi proses kreatif. Yang 

ketiga studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. 

Selanjutnya yang keempat, mempelajari dampak sastra pada pembaca (psikologi 

pembaca). Dari pendapat Wellek dan Austin diketahui bahwa cakupan psikologi 

sastra sangat luas. Psikologi sastra tidak hanya berperan dalam satu unsur saja 

yang membangun sebuah karya sastra. Wellek dan Austin juga menyebutkan, 

“Dalam sebuah karya sastra yang berhasil, psikologi sudah menyatu menjadi 

karya seni, karena itu, tugas peneliti adalah menguraikannya kembali sehingga 

menjadi jelas dan nyata apa yang dilakukan oleh karya tersebut”.  

Hal serupa juga diutarakan oleh Semi (1989:46) menjelaskan bahwa 

“Psikologi sastra adalah penelaahan sastra yang menekankan pada segi-segi  

psikologis  yang terdapat dalam suatu  karya sastra."  Pendekatan psikologi yang 

menekankan pada segi-segi psikologi mendapat perhatian dalam penelaahan dan 

penelitian sastra disebabkan oleh timbulnya kesadaran  bagi para pengarang, yang 

dengan sendirinya juga bagi kritikus sastra, bahwa  perkembangan  dan kemajuan  

masyarakat  di zaman  modern ini tidaklah semata-mata  dapat  diukur dari segi  

material, tetapi juga dari segi rohaniah  atau  kejiwaan. Pada intinya, pendekatan 

psikologi sastra merupakan cara pandang terhadap suatu karya sastra yang 

menekankan pada unsur-unsur psikologi. 



Berdasarkan definisi psikologi sastra menurut Wellek dan Austin, maka 

penulis menggunakan metode yang ketiga, yaitu menggunakan hukum-hukum 

psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Hukum-hukum tersebut akan 

digunakan untuk menganalisa tokoh Seita dalam film Hotaru No Haka. Dalam hal 

ini, hukum psikologi yang diterapkan adalah tugas-tugas perkembangan oleh 

Havighurst (1972) untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan.  

2.1.1 Tugas-Tugas Perkembangan  

Tugas-tugas perkembangan menurut Havighurst dalam Hurlock (1980:9) 

merupakan tugas-tugas yang diselesaikan setiap individu dalam periode usia 

tertentu. Jika tugas-tugas perkembangan berhasil dilakukan dengan baik, maka 

individu tersebut akan merasa bahagia, sebaliknya jika tugas-tugas tidak mampu 

diselesaikan dengan baik, maka individu tersebut akan kesulitan untuk 

melanjutkan untuk menjalankan tugas di periode usia selanjutnya.  

Havighusrt juga mengidentifikasi bahwa ada tiga sumber tugas 

perkembangan (dalam Makmun,2009) :  

1. Tugas yang muncul dari pertumbuhan fisik. Misalnya, kesiapan fisik balita 

membuatnya mulai belajar berjalan dan berbicara. Keterampilan itu akan 

diperlukan untuk tahap perkembangan berikutnya, misalnya untuk bermain 

bersama teman-teman. Pada usia remaja, pertumbuhan fisik hormonal 

memunculkan rasa ketertarikan pada lawan jenis. 

2. Tugas yang muncul dari kematangan kepribadian. Seperti pertumbuhan sistem 

nilai dan aspirasi. Misalnya, masa SD mulai muncul kesadaran akan perbedaan 

kelompok sosial dan ras. Oleh karena itu, pada usia ini ada tugas 



perkembangan untuk bisa menyikapi dengan tepat perbedaan tersebut. Ketika 

beranjak remaja, muncul harapan tentang karier, sehingga disini muncul tugas 

untuk memulai mempelajari pengetahuan dan ketrampilan sebagai persiapan 

kerja.  

3. Tugas yang muncul dari tuntutan masyarakat. Contohnya pada masa SD, anak 

diharapkan sudah bisa membaca dan menulis. Pada usia dewasa, seorang 

dituntut melakukan tanggung jawab sebagai warga sipil seperti membayar 

pajak dan memiliki pekerjaan.  

Tugas-tugas perkembangan juga merupakan tuntutan dari lingkungan 

dimana suatu individu tersebut berada. Maka dari itu, perkembangan suatu 

individu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar. Havighurst (dalam 

Syaodih, 2009:120) berpendapat bahwa tugas-tugas perkembangan adalah sebagai 

suatu proses perkembangan yang bersifat alami, yaitu yang berupa kematangan, 

berintegrasi dengan proses penyesuaian diri dengan tuntutan dan tantangan dari 

luar, tetapi keduanya masih dipengaruhi oleh kesediaan, kemauan dan aspirasi 

individu untuk berkembang. Ketiganya mempengaruhi penyelesaian tugas-tugas 

yang dihadapi individu dalam perkembangannya. 

Havighurst percaya bahwa setiap manusia melewati masa-masa sensitif 

dalam melewati tugas-tugas perkembangannya (dalam Newman dan Newman 

2011:67). Jika seseorang mendapatkan masalah pada suatu tahap perkembangan 

masa sensitif tersebut maka akan berakibat pada perkembangan mental.  

   

 



 Havighurst mengklasifikasikan tugas-tugas perkembangan menjadi enam 

tahapan (Hurlock, 1980:10). Tahapan-tahapan tersebut, yaitu: 

1. Masa bayi dan kanak-kanak awal (0-6 tahun) 

Pada masa ini, manusia belajar untuk berjalan, merangkak, memakan 

makanan yang padat, berbicara, mengontrol regulasi pembuangan feses dan urin, 

mengenali dan membedakan ciriciri fisik berdasarkan gender, belajar sedikit demi 

sedikit untuk membaca, serta membentuk konsep dan mempelajari bahasa untuk 

mendeskripsikan situasi fisik dan sosial yang riil. Pada masa ini, anak berada pada 

usia 0-6 tahun dan memiliki ciri -ciri tugas-tugas perkembangan antara lain : 

a. Belajar berjalan. 

b. Belajar bicara. 

c. Belajar mengontrol eliminasi (urin & fekal). 

d. Belajar tentang perbedaan jenis kelamin. 

e. Membentuk konsep-konsep sederhana mengenai kenyataan sosial dan 

fisik. 

f. Belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah, 

mengembangkan hati nurani. 

g. Belajar mengadakan hubungan emosi. 

2. Kanak-kanak madya (6-13 tahun)  

Pada masa ini, manusia belajar kemampuan fisik untuk melakukan 

permainan sederhana, menjalin hubungan dengan orang yang lebih tua, 

membangun perilaku yang sehat agar diterima secara sosial, mengenali  peran-

peran gender secara lebih kompleks (maskulin-feminin), membangun konsep 



yang teratur mengenai kehidupan sehari-hari, mengembangkan kesadaran, 

moralitas, dan perangkat nilai serta sistem sosial, mencapai independensi 

personal, serta membangun sikap dan perilaku yang sesuai dengan sistem nilai 

yang dianut lingkungan sosialnya. Pada masa ini, anak berada pada usia 6-13 

tahun dan memiliki ciri -ciri tugas-tugas perkembangan antara lain:  

a. Membangun perilaku yang sehat. 

b. Belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan 

yang luar biasa. 

c. Belajar bergaul dengan teman sebaya. 

d. Belajar peran sosial terkait dengan maskulinitas dan feminitas. 

e. Mengembangkan keterampilan dasar seperti membaca, menulis dan 

berhitung. 

f. Mengembangkan konsep-konsep yang dibutuhkan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

g. Membangun moralitas, hati nurani dan nilai-nilai. 

h. Pencapaian kemandirian. 

i. Membangun perilaku dalam kelompok sosial maupun institusi (sekolah). 

3. Remaja (13-18 tahun)  

Tugas-tugas perkembangan remaja menurut Havighurst (dalam Dariyo. 

2004:78) ada beberapa, yaitu :  

1. Menyesuaikan diri dengan perubahan fisologis-psikologis. Diketahui bahwa 

perubahan fisiologis yang dialami oleh individu, mempengaruhi pola 

perilakunya. Pada satu sisi, ia harus dapat memenuhi kebutuhan dorongan 

norma sosial. Maka dari itu, remaja mengalami suatu dilema.  



2. Belajar bersosialisasi sebagai seorang laki-laki maupun wanita. Dalam hal ini, 

seorang remaja diharapkan dapat bergaul dan menjalin dengan individu lain 

yang berbeda jenis kelamin.  

3. Memperoleh kebebasan secara emosional dari orang tua dan orang dewasa 

lain. Hal ini menunjukan bahwa individu remaja tidak lagi bergantung pada 

orang tua. Bahkan mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk 

bergaul dengan temannya dari pada dengan keluarga.  

4. Remaja bertugas untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Untuk 

dapat mewujudkan tugas ini, umumnya remaja berusaha mempersiapkan diri 

dengan menempuh pendidikan formal maupun non-formal agar memiliki taraf 

ilmu pengetahuan, keterampilan/keahlian yang professional.  

Pada masa ini, remaja berada pada usia 13-18 tahun dan memiliki ciri-ciri 

antara lain : 

a. Membina hubungan baru yang lebih dewasa dengan teman sebaya baik 

laki maupun perempuan. 

b. Pencapaian peran sosial maskulinitas atau feminitas. 

c. Pencapaian kemandirian emosi dari orang tua, orang lain. 

d. Pencapaian kemandirian dalam mengatur keuangan. 

e. Menerima keadaan fisiknya dan menggunakan secara efektif. 

f. Memilih dan mempersiapkan pekerjaan. 

g. Mempersiapkan pernikahan dan kehidupan keluarga. 

h. Membangun ketrampilan dan konsep-konsep intelektual yang perlu bagi 

warga negara. 

i.   Pencapaian tanggungjawab sosial. 



j. Memperolah nilai-nilai dan sistem etik sebagai penuntun dalam 

berperilaku. 

4. Dewasa awal (19-30 tahun) 

Pada masa ini, manusia harus memilih pasangan, belajar untuk hidup 

berdampingan dengan pasangan hidup, membangun keluarga, mengasuh anak, 

mengurus rumah, memulai pekerjaan, memiliki tanggung jawab sosial secara luas, 

serta menemukan social group yang menyenangkan. Pada masa ini, mereka 

berada pada usia 19-30 tahun dan memiliki ciri-ciri tugas-tugas perkembangan 

antara lain: 

a. Memilih pasangan. 

b. Belajar hidup bersama orang lain sebagai pasangan. 

c. Mulai berkeluarga. 

d. Membesarkan anak. 

e. Mengatur rumah tangga. 

f. Mulai bekerja. 

g. Mendapat tanggungjawab sebagai Warga Negara. 

h. Menemukan kelompok sosial yang cocok. 

5. Masa paruh baya/dewasa lanjut (30-60 tahun)  

Pada masa ini, manusia sudah mulai mendampingi remaja dan anak-anak 

agar menjadi pribadi yang yang bahagia dan bertanggung jawab, menggapai 

tujuan sosial dan tanggung jawab yang lebih luas dalam masyarakat, mencapai 

dan memelihara performansi yang memuaskan dalam pekerjaan, membangun 

aktivitas adult leisure time, menerima dan menyesuaikan perubahan-perubahan 



psikologis pada masa paruh baya, dan menyesuaikan diri menjadi orangtua lanjut. 

Pada masa ini, seseorang yang telah dewasa lanjut berada pada usia 30-60 tahun 

dan memiliki ciri -ciri tugas-tugas perkembangan antara lain :  

a. Mendapat tanggungjawab sosial dan sebagai Warga Negara. 

b. Membangun dan mempertahankan standar ekonomi keluarga. 

c. Membimbing anak dan remaja untuk menjadi dewasa yang 

bertanggungjawab dan menyenangkan. 

d. Mengembangkan kegiatan-kegiatan di waktu luang. 

e. Membina hubungan dengan pasangannya sebagai individu. 

f. Mengalami dan menyesuaikan diri dengan beberapa perubahan fisik. 

g. Menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah 

tua. 

6. Usia lanjut (di atas 60 tahun)  

Pada masa ini, manusia biasanya menyesuaikan penurunan kekuatan fisik 

dan kesehatan, menyesuaikan terhadap penurunan pendapatan dan pensiun, 

menyiapkan kematian pasangan, membangun afiliasi yang eksplisit terhadap salah 

satu kelompok manula, mengadopsi dan mengadaptasi peranan sosial dalam cara-

cara yang fleksibel, serta membangun kepuasan fisik terhadap hidupnya. Pada 

masa lanjut, mereka berada pada usia 60 tahun lebih dan memiliki ciri -ciri tugas-

tugas perkembangan antara lain:  

a. Menyesuaikan diri dengan penurunan kekuatan fisik dan kesehatan. 

b. Menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin 

berkurang. 



c. Menyesuaikan diri dengan keadaan kehilangan pasangan (suami/istri). 

d. Membina hubungan dengan teman sesama usia lanjut. 

e. Melakukan pertemuan-pertemuan sosial. 

f. Membangun kepuasan kehidupan. 

g. Kesiapan menghadapi kematian. 

2.2 Tokoh dan Penokohan  

Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita 

rekaan, sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita, 

sedangkan penokohan adalah cara sastrawan menampilkan tokoh (Aminuddin, 

1984:85). Dalam film, tokoh dikenal sebagai pemain atau penghidup cerita. 

Sedangkan penokohan menunjuk kepada penempatan tokoh-tokoh tertentu 

dengan watak-watak tertentu dalam sebuah cerita. Tokoh cerita atau yang 

dikenal sebagai karakter adalah orang yang ditampilkan dalam suatu karya 

naratif, atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan 

kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang 

dilakukan dalam tindakan. 

Jika dilihat dari perkembangan kepribadian tokoh, menurut (Aminuddin, 

1984:91-92) dibedakan menjadi dua :  

1. Tokoh datar (flat character): Tokoh yang mempunyai karakter 

sederhana adalah tokoh yang hanya mempunyai karakter seragam atau 

tunggal.  



2. Tokoh bulat (round character): Tokoh yang mempunyai karakter 

kompleks adalah tokoh yang mempunyai karakter beraneka ragam 

kepribadian, misalnya tokoh yang di mata masyarakat dikenal sebagai 

orang yang dermawan. Pembela kaum miskin, berusaha mengentaskan 

kemiskinan, ternyata ia juga menjadi Bandar judi.  

Sedangkan penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra 

tokoh. Ada beberapa metode penyajian watak tokoh, yaitu. 

1. Metode analitis/langsung/diskursif. Yaitu penyajian watak tokoh dengan 

cara memaparkan watak tokoh secara langsung.  

2. Metode dramatik/tak langsung/ragaan. Yaitu penyajian watak tokoh 

melalui pemikiran, percakapan, dan lakuan tokoh yang disajikan 

pengarang. Bahkan dapat pula dari penampilan fisiknya serta dari 

gambaran lingkungan atau tempat tokoh.  

3. Metode kontekstual. Yaitu penyajian watak tokoh melalui gaya bahasa 

yang dipakai pengarang.   

Menurut (Aminuddin, 1984:87-88) Ada beberapa cara memahami watak 

tokoh, diantaranya :  

1. Tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya.  

2. Gambaran yang diberikan pengarang lewat gambaran lingkungan 

kehidupannya maupun caranya berpakaian.  

3. Menunjukkan bagaimana perilakunya.  

4. Melihat bagaimana tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri.  



5. Memahami bagaimana jalan pikirannya.  

6. Melihat bagaimana tokoh lain berbicara dengannya.  

7. Melihat bagaimana tokoh lain berbicara tentangnya.  

8. Melihat bagaimanakah tokoh-tokoh yang lain itu memberi reaksi 

terhadapnya.  

9. Melihat bagaimana tokoh itu dalam mereaksi tokoh yang lain.  

2.3 Mise en Scene 

Mise en scène (baca: meez-ahn-sen) menurut Timothy J. Corrigan adalah 

istilah dari bahasa Perancis yang jika diterjemahkan secara kasar “apa yang 

diletakkan dalam scene” (sebelum pengambilan gambar), mengacu pada semua 

komposisi dari gambar sinematik yang ada, dari posisi kamera, pergerakan 

kamera dan editing (meskipun penonton akan melihat dimensi berbeda ini 

menyatu dalam satu gambar). 

Dalam mise en  scène  semua  yang  dilihat  dalam  adegan  film,  baik  

berupa  karakter,  latar, kostum, pencahayaan, metode pengambilan gambar, 

memiliki tujuan, makna atau tanda tertentu. Unsur dari mise en scène terdiri dari:  

1)  Latar (Setting) 

Pemilihan  latar  dalam  film  digunakan  untuk  menerangkan  emosi  

tokoh, menegaskan  tentang  tempat  yang  berfungi  untuk  menegaskan  karater  

tokoh. Latar  dipilih  secara  khusus  untuk  memberikan  kesan  nyata  dalam  

film  yang kemudian  dapat  memberikan  imaginasi  penonton  terhadap  situasi  

yang  ada dalam film.   

2)  Pencahayaan  



Tata cahaya merupakan efek  yang paling penting dalam pembuatan film 

yang  memberikan  kesan  hidup  di  dalamnya.  Pencahayaan  lebih  dari  sekedar 

memberikan  penerangan  yang  memungkinkan  penonton  melihat  akting 

pemain.  Pengaturan  terang  dan  gelapnya  pencahayaan,  warna  dominan  yang 

digunakan pencahayaan membantu untuk menciptakan suatu komposisi yang tepat  

dalam  membangun  latar  situasi  dari  setiap  pengambilan  gambar  yang 

kemudian  membimbing  perhatian  penonton  untuk  menuju  pada  suatu  aksi 

atau objek tertentu.  

Pencahayaan  bisa  berupa  kualitas,  arah,  sumber,  maupun  warna  

cahaya. Unsur-unsur ini berfungsi untuk memberikan kesan tertentu yang 

mendukung suatu latar dalam film, seperti kesan sedih, ceria, musim, emosi 

pemain, jarak dan waktu. Kualitas pencahayaan yang dipengaruhi oleh intensitas 

tinggi atau yang biasa disebut high key lighting memberikan menciptakan 

bayangan yang jelas sehingga memberikan efek dramatis dalam adegan, 

sedangkan intensitas rendah  atau  low  key  lighting  yang  memadukan  kontras  

antara  gelap  dan terang, memberikan efek memusat pada suatu objek.   

3)  Ruang (Space)  

Penataan  ruang  juga  bisa  disebut  dengan  teknik  penggunaan  kamera 

untuk  menyoroti  suatu  objek  dalam  suatu  adegan  untuk  memberikan 

penekanan  lebih  antara  obyek  dan  subyek.  Penataan  ruang  memberikan  

pengaturan  atas bentuk,  tekstur, susunan  yang mempengaruhi apa  yang akan 

dilihat  oleh  penonton.  Perhatian  utama  penonton  dapat  dipengaruhi dengan 

beberapa  perubahan  seperti  pergerakan  pemain,  warna,  perbedaan, 



keseimbangan  dari  komponen  nyata  dan  variasi  dari  ukuran  gambar  yang 

terdapat  dalam  satu  frame  film. 

Pengaturan  ruang  juga  dapat dimanipulasi dengan  penempatan  kamera  

yang  memberikan  tujuan  tertentu  untuk menciptakan kesan tertentu yang akan 

dilihat penonton dimana kesan tersebut akan  menciptakan ukuran,  keseimbangan  

proporsi  objek  dengan  latar  yang kemudian akan membentuk kesatuan elemen 

dalam narasi cerita. Pengambilan  gambar  dalam  film  juga  termasuk  unsur  dari  

suatu  scene yang  mempengaruhi  pandangan  penonton  dalam  suatu  objek.  

Seperti pengambilan  gambar  dari  atas,  bawah,  close  up  pada  tokoh  juga 

mempengaruhi cara pandang dan suasana yang akan didapat oleh penonton.  

4)  Busana (Costume)  

Kostum yang dikenakan oleh pemain selain digunakan sebagai pembeda 

antar  pemain  lainnya  juga  merupakan  kombinasi  penyelarasan  antara  latar 

waktu,  tempat  dan  sosial.  Kostum  akan  sangat  mempengarui  perwatakan 

pemain untuk memerankan tokoh yang diperankan dalam film.  

5)  Penjiwaan (Acting)  

Kualitas  acting  pemain  yang  perhubungan  dengan  pergerakan  atau 

tindakan  dan  ekspresi  tokoh  pun  memiliki  keselarasan  yang  kemudian akan 

menjadi satu unsur pembentuk cerita yang utama.  

2.5 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu merupakan hal penting bagi penulis sebagai referensi 

dalam penulisan skripsi ini. Penelitian terdahlu dari film Hotaru No Haka ialah 

peneliatan oleh Oktariani (2013) dari Universitas Brawijaya “Gambaran 



Kehidupan Tokoh Seita dan Setsuko pada Perang Dunia II dalam film Hotaru No 

Haka Karya Sutradara Isao Takahaka”. Penelitian ini menganalisa tentang 

gambaran kehidupan tokoh Seita dan Setsuko yang berjuang hidup dalam Perang 

Dunia II.  

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi sastra dari 

Wellek dan Warren serta Ian Watt yang membagi sosiologi sastra menjadi tiga 

bagian yaitu sosiologi pengarang, sosiologi karya, dan sosiologi pembaca. Namun 

fokus penelitian ini menggunakan sosiologi karya yang di dalamnya terdapat 

aspek isi, tujuan, dan masalah sosial yang muncul di dalam karya sastra. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya masalah sosial yang terjadi 

selama Perang Dunia II yang memberikan dampak penderitaan pada tokoh utama, 

Seita dan Setsuko. Dari adegan-adegan yang ditunjukkan dalam film tersebut, 

digambarkan adanya pengaruh perang terhadap tokoh utama seperti hancurnya 

infrastruktur, kelaparan akibat kemiskinan, kehilangan orangtua, dan diskriminasi 

dari tokoh-tokoh lain. 

Selian itu, penulis menggunakan penelitian terdahulu oleh Vikry 

Nafi'atul (2010) dari Universitas Negeri Malang yang berjudul “Studi 

Pelaksanaan Remaja Siswa SMP Islam Gunung Jati Ngunut Kabupaten 

Tulungangung”. Penelitian ini menganalisa tentang tugas-tugas perkembangan 

yang terjadi pada remaja khususnya sisa SMP Islam Gunung Jati.  

  Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk  mendeskripsikan : (1) 

pelaksanaan tugas menerima keadaan jasmani, (2) pelaksanaan tugas remaja 

membina hubungan dengan teman sejenis dan teman lawan jenis, (3) pelaksanaan 



tugas remaja menerima peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin masing-

masing, (4) pelaksanaan tugas remaja mendapatkan kebebasan emosional dari 

orang tua dan orang dewasa lain, (5) pelaksanaan tugas remaja mencapai 

kebebasan ekonomi, (6) pelaksanaan tugas remaja mendapatkan seperangkat nilai-

nilai hidup dan falsafah hidup dan (7) apakah ada perbedaan antara siswa laki-laki 

dan siswa perempuan SMP Islam Sunan Gunung Jati dalam pelaksanaan tugas 

remaja. Dari tujuan penelitian tersebut, penulis menggunakan teori Tugas-Tugas 

Perkembangan milik R.J Havighurst khususnya tugas prekembangan 

(Developmental Task) pada periode remaja.   

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jika penelitian 

sebelumnya membahas tentang gambaran kehidupan tokoh Seita dan Setsuko 

lewat kajian sosiologi sastra, maka dalam penelitian ini menggunakan kajian 

psikologi sastra dengan teori tugas-tugas perkembangan (Developmental Task). 

Kemudian jika penelitian sebelumnya mengkaji siswa dan siswi SMP 

menggunakan teori tugas-tugas perkembangan, maka dalam penelitian ini 

menggunakan objek tokoh bernama Seita dalam film Hotaru No Haka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1 Sinopsis  

Berkisah tentang dua orang kakak beradik pada masa menjelang akhir 

Perang Dunia II, di kota Kobe Jepang. Seita yang masih berumur 14 tahun dan 

masih duduk di bangku SMP serta Setsuko yang berusia 5 tahun. Perang telah 

merenggut nyawa kedua roang tua Seita dan Setsuko, mau tidak mau mereka 

harus bertahan hidup. Rumah mereka hangus, tak ada lagi yang tersisa, semua 

bangunan rata dengan tanah. Akhirnya, Seita memutuskan untuk mencari sanak 

keluarga yang bisa menampung Seita dan Setuko. 

Kehilangan orang tua telah membuat Seita menjadi terlihat dewasa dan 

tegar. Perannya bukan lagi hanya sebagai seorang kakak, tetapi juga sebagai Ayah 

dan Ibu bagi Setsuko. Jika dahulu mereka terbiasa hidup berkecukupan, makan 

yang enak, tempat tinggal yang nyaman, dengan orang tua yang selalu menjaga 

mereka, kini Seita harus berjuang hidup sendiri dengan menjaga seorang adiknya.  

Ketika sampai di rumah bibinya, Seita dan Setsuko makan seadanya dan 

mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari bibinya. Hal tersebut dipicu 

oleh sulitnya mendapatkan bahan makanan karena peperangan. Selain itu, bibi 

Seita merasa bahwa Seita dan Setsuko menjadi beban di rumahnya. Dari hal 

tersebut, kecurigaan Seita bertambah mengenai paket-paket barang atau makanan 

dari ayahnya yang tidak pernah sampai. Seita memutuskan untuk pergi dan pindah 

dari rumah bibinya. 



Seita menemukan sebuah tempat perlindungan dari bom mirip terowongan 

di tepi danau dan menetap di sana. Seita menjual semua barang-barang berharga 

yang tersisa untuk membeli beras dan bahan makanan lainnya. Di dalam tempat 

tersebut, Seita menjalani hari-harinya dengan susah payah karena selain sulit 

untuk mendapatkan bahan pokok makanan, Seita juga harus merawat adiknya 

yang semakin hari kesehatannya semakin memburuk.  

Kondisi tersebut memaksa Seita untuk menjadi seorang yang lebih dewasa 

dibandingkan usianya sekarang. Seita harus berperan sebagai seorang ayah dan 

ibu bagi adiknya. Mengingat umur Seita yang masih menginjak 14 tahun, peran 

tersebut tidaklah mudah untuk dilakukan. Namun dari hari ke hari Seita mampu 

menjalankan peran tersebut untuk bertahan hidup dan menjaga adiknya.  

3.2 Penokohan Seita  

 Seita merupakan anak tertua dari dua bersaudara. Dia juga merupakan 

anak dari Kolonel Angkatan Laut Jepang. Seita yang baru menginjak umur 14 

tahun harus berjuang hidup dalam kondisi peperangan yang terjadi di Kobe 

Jepang. Dia harus menjaga adiknya (Setsuko) yang masih berumur 5 tahun. 

Situasi menjadi lebih buruk ketika kedua orang tua Seita meninggal akibat serang 

pesawat udara Amerika. Kondisi tersebut memaksa Seita miliki tanggung jawab 

besar untuk menjaga adiknya.  

 Sesuai dengan teori tokoh dan penokohan (Aminuddin, 1984), Seita 

merupakan tokoh yang sebagai berikut:  

a. Seita merupakan tokoh utama, karena dia adalah pusat cerita dan 

merupakan tokoh yang sering ditampilkan dalam film Hotaru no Haka. 



b. Seita juga merupakan tokoh bulat atau mempunyai karakter kompleks, 

karena dalam film mempunyai beraneka ragam kepribadian dan 

mempunyai perubahan karakter. Perubahan karakter Seita terlihat berubah 

saat ayah Seita pergi berperang dan ibu Seita meninggal dunia. Keadaan 

tersebut memaksanya untuk menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab 

untuk menjaga adiknya.  

Kemudian dalam perwatakan tokoh Seita yaitu:  

3.2.1 Patuh terhadap orang tua  

Ayah Seita merupakan Kolonel Angkatan Laut Jepang dan akan bertugas 

untuk berperang. Mengingat Seita anak tertua di dalam keluarganya, ayah Seita 

memberi amanat kepada Seita untuk menjaga dan menggantikan peran sang ayah 

dalam keluarga. Penulis menemukan data berupa gambar dan dialog ketika ayah 

Seita sedang memberi amanat kepada Seita. Seperti yang terlihat pada gambar 

berikut: 

Data 1 (Menit ke 00:16:34 - 00:17:26) 

 

Gambar 3.1 Rasa patuh dan hormat Seita terhadap ayahnya 
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セイタ : はい。 

Seita no chichi : Watashi wa shinu kakugo demo okuritameni tatakautsumorida. 

Nani yori hitori wakaru na. Watashi ga senchi wo omoitara, 

omae ga komoji no teikoku no hashira da. Hahaue wa shinzou 

ni yamai ga aru. Setsuko wa mada chiisai. Chichi ga okuri no 

tameni tatakau youni., omae wa haha uete setsuko wo Mamore. 

keshite oreruna. 

Seita : Hai, jibun no inochi wo kaetemo, futari wa mamore nukimasu.  

Seita no chichi : Yoyuu da. Sorekoso nippon danshi na.  

Seita : Hai. 

Ayah Seita : Aku rela untuk bertempur sampai mati demi kejayaan negeri ini 

apa kamu mengerti apa yang ku sampaikan? ketika aku pergi, 

kamulah pemimpin di keluarga ini. Ibumu menderita penyakit 

jantung dan Setsuko masih kecil. Seperti aku yang rela mati 

demi negara kamu harus melindungi Ibu dan Setsuko. Jangan 

pernah lengah. 

Seita : Ya. aku akan melindungi mereka dengan hidupku. 

Ayah Seita : Bagus sekali. Begitulah seorang pemuda Jepang yang 

seharusnya. 

Seita  : Ya, Ayah.  

Seita digambarkan sebagai seorang yang patuh dan taat kepada orang 

tuanya. Terlihat pada dialog saat ayah Seita memberi amanat untuk menjaga adik 

dan ibunya selama ayahnya pergi untuk berperang. Saat berbicara dengan ayahnya 

terlihat Seita dengan duduk tegap serta raut muka yang serius menandakan bahwa 

Seita tegas dan patuh kepada orang tuanya. Selain itu, dari penggalan dialog saat 

Seita berkata “Ya. aku akan melindungi mereka dengan hidupku.” Hal tersebut 

memperkuat bahwa Seita sangat menghormati dan mematuhi apa yang telah 



ditugaskan kepada Seita. Kepatuhan Seita tersebut menjadikan Seita pribadi yang 

lebih berani dan tangguh.  

3.2.1 Berani  

Selain patuh kepada orang tuanya, Seita juga berani dalam menghadapi 

segala hal termasuk berjuang hidup dalam kondisi perang. Berkali-kali pesawat 

tempur Amerika menyerang kota Kobe Jepang. Setiap pesawat tempur datang, 

Seita sepenuh tenaga menjaga adiknya dengan berlari ke tempat yang lebih aman 

melewati bom-bom yang dijatuhkan oleh pesawat tempur Amerika.  

Data 2 (Menit ke 00:37:47) 

 

Gambar 3.2 Seita dan Setsuko menyelamatkan diri dari serangan bom 

Pada gambar 3.2 terlihat Seita menggendong adiknya di tengah kobaran 

api. Dari segi latar, terlihat dalam potongan adegan 3.2 Seita menggendong 

Setsuko dan orang-orang berlarian diantara kobaran api serta terlihat juga ekspresi 

Seita yang panik. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada suatu kerusuhan yang 

sedang terjadi dan Seita mencoba menyelamatkan diri dengan Setsuko. 

Keberanian Setia merupakan dari hasil didikan ayahnya yang berprofesi sebagai 

Kolonel Angkatan Laut Jepang. Keberanian Seita juga muncul dari amanat ayah 

Seita yang berpesan kepada Seita untuk menjaga keluarganya selama ayah Seita 



pergi berperang. Keberanian Seita juga memunculkan sifat emosional yang tinggi. 

Hal tersebut dikarenakan umur Seita yang masih 14 tahun sudah menanggung 

beban yang cukup berat dalam keluarganya.  

3.3.3 Emosional  

Ketika ada kabar bahwa Jepang kalah dalam perang, Seita pun marah dan 

kecewa. Emosi Seita timbul karena rasa kecewa terhadap ayahnya yang berjanji 

bahwa Jepang akan menang dalam  Perang Dunia II. Kepercayaan terhadap janji 

ayahnya membuat Seita kecewa dan langsung menyerang orang-orang yang 

sedang mendengar berita kekalahan Jepang. Penulis menemukan data berupa 

gambar ketika Seita berkelahi dengan warga. Berikut gambar tersebut:  

Data 3 (menit ke 02:03:30) 

 

Gambar 3.3 Rasa kecewa Seita dilampiaskan kepada warga 

Seita yang masih berumur 14 tahun merupakan pribadi yang sangat mudah 

marah. Seperti anak seumurannya, Seita selalu mudah terbawa emosi. Kemahan 

Seita merupakan bentuk rasa kecewa kepada ayahnya yang telah menjajikan 

kemangan Jepang atas tentara Amerika. Dari segi latar terlihat Seita menarik 

kerah baju salah satu warga. Hal tersebut menunjukkan bahwa Seita sedang 

emosi. Selain itu, sekpresi Seita dan salah satu warga menunjukkan suatu 



kemarahan. Akhirnya hal tersebut menimbulkan suatu perkelahian. Perkelahian 

tersebut menandakan bahwa Seita merupakan pribadi yang emosional atau  

kurang pandai dalam hal mengontrol emosi.  

Setelah mengetahui perwatakan tokoh Seita, penulis akan mengalisis 

tugas-tugas perkembangan (Developmental task) tokoh Seita. Tugas-tugas 

perkembangan Seita akan dianalisis dari beberapa penggalan dialog Seita dengan 

tokoh lain dan beberapa potongan scene di dalam film. Analisis terebut dilakukan 

untuk memahami bagaimana tugas –tugas perkembangan tokoh Seita sebelum dan 

sesudah orang tua Seita meninggal dunia akibat perang Dunia II.  

3.3 Tugas-Tugas Perkembangan Tokoh Seita pada Periode Usia 13-18 Tahun 

 Pada sub bab ini, penulis menganalisis data berupa gambar dan 

percakapan tokoh Seita dengan tokoh lain yang menunjukkan tugas-tugas 

perkembangan tokoh Seita pada periode usia 13-18 tahun atau periode remaja. 

Penulis ingin menunjukkan bahwa sebelum orang tua Seita meninggal, Seita 

melakukan tugas-tugas perkembangan sesuai dengan periode usianya seperti yang 

tercantum pada enam tahapan tugas-tugas perkembangan milik Havighurst 

(Hurlock, 1980:10). Berikut tugas-tugas perkembangan tokoh Seita pada periode 

usia 13-18 tahun:  

k. Remaja bertugas untuk menjadi warga negara yang baik. 

l. Membina hubungan baru yang lebih dewasa dengan tean sebaya baik 

laki-laki maupun perempuan. 

m. Pencapaian tanggungjawab sosial. 



Dari teori tersebut, penulis menemukan beberapa data berupa gambar dan 

dialog antara Seita dengan tokoh lain yang menunjukkan bahwa Seita melakukan 

tugas-tugas perkembangan sesuai dengan periode usianya. 

3.3.1 Menempuh Pendidikan Formal 

Sebagai seorang remaja, Seita menempuh pendidikannya seperti remaja 

yang lain. Keinginannya untuk menjadi seorang tentara Angkatan Laut seperti 

ayahnya mendorong Seita untuk bersekolah di salah satu sekolah Angkatan Laut. 

Penulis menemukan data berupa gambar ketika Seita tengah menempuh 

pendidikannya. Contoh gambar sebagi berikut: 

Data 4 (Menit ke 00:32:30-00:32:33)  

 

Gambar 3.4 Seita menempuh pendidikan di sekolah Angkatan Laut 

 Pada gambar 3.4 terlihat Seita sedang berbaris dan menggunakan seragam. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa Seita tengah menempuh pendidikannya. Jika 

dilihat dari sikap dan cara berbarisnya, menunjukkan bahwa Seita menempuh 

pendidikannya di salah satu sekolah tentara. Jika dikaitkan dengan tugas-tugas 

perkembangan milik Havighurst, Seita tengah menjalankan tugas perkembangn 

pada periode remaja, yaitu remaja bertugas untuk menjadi warga negara yang 

bertanggung jawab. Hal tersebut menunjukkan Seita mempersiapkan dirinya 



dengan menempuh pendidikan formal agar memiliki taraf ilmu pengetahuan, 

keterampilan/keahlian profesional.  

 Seperti remaja pada umumnya, selain bersekolah Seita juga melakukan 

interaksi dengan teman-temannya di sekolah. Seita juga memiliki banyak teman 

dan sesekali bercanda saat sepulang sekolah. 

3.3.2 Membina Hubungan dengan Teman Sebaya 

 Dalam lingkungan sekolahnya, Seita juga melakukan interaksi dengan 

teman-temannya di sekolah. Hal tersebut sebagai wujud dari hubungan sosial 

Seita sebagai seorang remaja atau juga sebagai seorang pelajar.  Maka dari itu, 

Seita dapat bergaul dan menjalin hubungan dengan individu lain yang berbeda 

jenis kelamin. Pada film Hotaru No Haka terdapat adegan yang menunjukkan hal 

tersebut seperti pada gambar berikut ini: 

Data 5 (menit ke 00:32:37-00:32:40) 

 

Gambar 3.5 Seita berjalan bersama teman-temannya sepulang sekolah  

Pada gambar 3.5, dari segi busana terlihat Seita memakai seragam sekolah 

dan berjalan bersama kawan-kawannya. Seperti yang kita tahu bahwa seragam 

merupakan salah satu atribut sekolah. Hal tersebut menegaskan bahwa Seita 

sedang menjalankan tugas perkembangan membina hubungan dengan teman 



sebayanya di sekolah. Selain itu, hubungan Seita dan kawan-kawannya dapat 

dilihat dari jarak antar tokoh yang terkesan berdekatan seperti pada adegan dalam 

gambar 3.5. hal tersebut menunjukkan suatu keakraban Seita dengan teman-teman 

sekolahnya. Keakraban tersebut terlihat juga dari ekspresi Seita dengan teman-

temannya yang tersenyum dan tertawa. Selain itu, Seita tidak hanya melakukan 

interaksi dengan teman laki-lakinya, dia juga melakukan interaksi dengan teman 

yang berbeda jenis kelamin. 

3.3.3 Berinterkasi dengan Lawan Jenis   

 Penulis menemukan data berupa gambar dan dialog ketika Seita sedang 

berinteraksi dengan teman perempuan sebayanya. Suatu hari, sepulang sekolah 

Seita bertemu dengan teman perempuannya. Mereka bertegur sapa dan kemudian 

berbincang-bincang. Pada adegan ini, Seita sedang berbincang dengan teman 

perempuannya yang juga anak dari bibinya. Interaksi tersebut merupakan interaksi 

atas dasar rasa ketertarikan antar lawan jenis. Contohnya seperti berikut: 

Data 6 (menit ke 00:33:14-00:33:20)  

 

Gambar 3.6 Seita berbincang dengan teman perempuannya  

 

 



ナツ ：お久
ひさ

しいぶり、串
くし

は多
おお

いけど、おばさんのセッちゃん変
か

わりない 

セイタ  : はい、そちらは 

ナツ  : 平
へい

気
き

よ、うちの方
ほう

にまだ串
くし

が来
き

てないから。 

セイタ ：よかった。 

ナツ : でも、本当
ほんとう

いうと不安
ふ あ ん

、戦地
せ ん ち

の父
ちち

からはまだ何
なに

も頼
たよ

りないし、廃棄
は い き

も団体
だんたい

。。 

セイタ  ：大丈夫
だいじょうぶ

、僕
ぼく

の父
ちち

は絶対
ぜったい

に日本
に ほ ん

を勝
か

つと言
い

いました。だから、大
だい

丈
じょう

夫
ぶ

   や、安
あん

心
しん

して下
くだ

さい。 

ナツ ：そう、ありがとう。 

セイタ ：いいえ。あの、また今
こん

度
ど

、おばさん達
たち

の御
み

影
かげ

遊
あそ

びに来
き

て下
くだ

さい。 

ナツ ：うん、じゃ、今度
こ ん ど

ね。 

 

Natsu  : Ohisashiburi, kushi ga ooi kedo, obasan no secchan kawarinai 

Seita   : Hai, sochira wa 

Natsu    : Heiki yo, uchi no hou ni mada kushi ga kitenai kara. 

Seita   : Yokatta 

Natsu : Demo, honto iu to fuan, senchi no chichi kara wa mada nani mo 

tayori naishi, haiki mo dantai... 

Seita : Daijoubu, boku no chichi wa zettai ni nippon wo katsu to 

iimashita. dakara, daijoubu ya. anshin shite kudasai. 

Natsu   : Sou, arigatou 

Seita   : Iie, ano, mata kondo, obasan tachi no mikage asobi ni kite 

kudasai. 

Natsu   : Un, ja, kondo na 

Natsu  : Banyak sekali bom akhir-akhir ini..apa ibumu dan Se-cchan baik? 

Seita  : Iya, dan kamu? 

Natsu   : Aku baik, di sini belum ada pengeboman. 

Seita   : Itu bagus.  

Natsu   : Tapi, sejujurnya aku takut. Ayah belum menulis surat untuk kita, 

jatah beras semakin sedikit... 

Seita   : Jangan khawatir. Ayahku mengatakan Jepang akan menang. jadi 

jangan khawatir.  

Natsu   : Jadi begitu. Terimakasih.  

Seita  : Tak apa. Datang lah ke rumah kapan saja.  

Natsu   : Iya. Sampai jumpa.  

Pada data 6, terlihat busana Seita dan teman perempuannya memakai 

seragam sekolah. Hal tersebut menegaskan bahwa Seita dan teman perempuannya 



merupakan seorang pelajar. Selain itu, dari segi latar terlihat sekelompok anak 

pulang sekolah. Hal ini menegaskan bahwa latar pada adegan ini masih berada di 

sekitar lingkungan sekolah. Pada dialog antara Seita dan Natsu menunjukkan 

interaksi Seita atas dasar suatu ketertarikan terhadap lawan jenis. Seperti pada 

penggalan dialog berikut:  

Natsu  : Banyak sekali bom akhir-akhir ini. Apa ibumu dan Se-cchan 

baik? 

Seita  : Iya, dan kamu? 

Seita dan Natsu saling menanyakan kabar satu sama lain. Hal tersebut 

menunjukkan suatu keakraban. Maka dari itu pertanyaan dalam dialog antara Seita 

dan Natsu begitu intim. Terlihat saat Natsu juga menanyakan kabar keluarga 

Seita. 

Dalam tahap tugas perkembangan, Seita mulai berinteraksi dan 

menunjukkan kertertarikan terhadap lawan jenis. Menurut Havigurst, tugas 

perkembangan yang dilakukan Seita merupakan tugas perkembangan membina 

hubungan baru yang lebih dewasa dengan teman sebaya khususnya perempuan 

atau lawan jenis. Seita menjalani tugas perkembangan sebagai remaja laki-laki 

yang normal.  

Jadi, setelah menemukan dua adegan di atas dapat disimpulkan bahwa 

Seita melakukan tugas perkembangan membina hubungan baru yang lebih dewasa 

dengan teman sebaya baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, jika dilihat 

dari enam tahapan tugas-tugas perkembangan milik Havighusrt, Seita telah 

melakukan tugas-tugas perkembangan, sesuai dengan periode usianya, yaitu 

periode remaja pada usia 13-18 tahun. 



3.3.4 Pencapaian Tanggung Jawab  

Seita merupakan anak dari seorang Kolonel Angkatan Laut. Perang Dunia 

II memaksa ayah Seita harus pergi berperang.  Ketika hendak pergi berperang, 

ayah Seita memberi beberapa amanat kepadanya. Sebagai anak pertama dalam 

keluarganya, ayah Seita memberi pesan kepadan Seita untuk menjaga keluarga 

dengan segala upaya. Penulis menemukan data berupa percakapan dan potongan 

gambar antara Seita dan ayahnya ketika ayah Seita akan pergi berperang. 

Contohnya sebagai berikut:  

Data 7 (Menit ke 00:16:34 - 00:17:26) 

 

Gambar 3.7 Ayah Seita memberikan amanat kepada Seita  

セイタの父
ちち

 : 私
わたし

は死
し

ぬ覚悟
かくご

でも遅
おく

りために 闘
たたか

うつもりだ。何
なに

より一人
ひとり

分かるな。 私
わたし

が戦地
せんち

を思
おも

いたら、お前
まえ

が小文字
こ も じ

の帝国
ていこく

の 柱
はしら

だ。母上
ははうえ

は心臓
しんぞう

に 病
やまい

がある。セツコはまだ小
ちい

さい。父
ちち

が送
おく

りのために 闘
たたか

うように、お前
まえ

は母上
ははうえ

とセツコを守
まも

れ。決
け

して

折
お

れるな 

セイタ : はい、自分
じぶん

の 命
いのち

を変えても、二人
ふたり

を守
まも

り抜
ぬ

きます。 

セイタの父
ちち

 : 余裕
よゆう

だ。それこそ日本
にほん

男子
だんし

な。 

セイタ : はい。 

Seita no chichi : Watashi wa shinu kakugo demo okuritameni tatakautsumorida. 

Nani yori hitori wakaru na. Watashi ga senchi wo omoitara, 

omae ga komoji no teikoku no hashira da. Hahaue wa shinzou 

ni yamai ga aru. Setsuko wa mada chiisai. Chichi ga okuri no 



tameni tatakau youni., omae wa haha uete setsuko wo Mamore. 

keshite oreruna. 

Seita : Hai, jibun no inochi wo kaetemo, futari wa mamore nukimasu.  

Seita no chichi : Yoyuu da. Sorekoso nippon danshi na.  

Seita : Hai. 

Ayah Seita : Aku rela untuk bertempur sampai mati demi kejayaan negeri ini 

apa kamu mengerti apa yang ku sampaikan? Ketika aku pergi, 

kamulah pemimpin di keluarga ini. Ibumu menderita penyakit 

jantung dan Setsuko masih kecil. Seperti aku yang rela mati 

demi negara kamu harus melindungi Ibu dan Setsuko. Jangan 

pernah lengah. 

Seita   : Ya. Aku akan melindungi mereka dengan hidupku. 

Ayah Seita  : Bagus sekali. Begitulah pemuda Jepang seharusnya.  

Seita   : Ya, ayah.  

Pada data 7, terlihat bahwa Seita (kiri) dan ayahnya (kanan) sedang 

berbincang. Dari segi busana, ayah Seita memakai baju militer jepang. Hal 

tersebut menandakan bahwa ayah Seita merupakan salah satu anggota militer 

Jepang. Kemudian Sikap duduk Seita yang tegap tercermin bahwa Seita adalah 

anak yang kuat dan tegas. Pada adegan ini, diceritakan Seita mendapatkan pesan 

dari ayahnya bahwa Seita harus melindungi keluarganya dan menggantikan 

ayahnya yang akan pergi berperang. Dilihat dari latar gambar, menunjukkan 

bahwa keluarga Seita adalah keluarga yang cukup mampu, ayahnya adalah 

seorang Kolonel Angkatan Laut terlihat dari sikap Seita yang taat mencerminkan 

bahwa Seita dididik dengan cara yang tegas. Menurut Havighurst (dalam Abin 

Syamsuddin Makmun, 2009) bahwa tugas perkembangan juga dipengaruhi 

lingkungan sosial. Dalam hal ini, tugas perkembangan yang dilakukan oleh Seita 

juga dipengaruhi dari lingkungan sosialnya. Selain itu, dalam potongan adegan 

tersebut Seita melakukan tugas pencapaian tanggung jawab sosial sebagai seorang 

remaja laki-laki. Mengingat Seita adalah anak laki-laki pertama di dalam 

kelurganya, Seita harus lebih bertanggung jawab dalam keluarga. 



 Selain itu, pada dialog Seita dengan ayahnya. Ayah Seita tengah 

memberikan pesan atau amanat kepada Seita untuk menggantikan peran ayahnya 

selagi ayahnya pergi berperang. Hal itu dikarenakan Seita adalah anak pertama 

sekaligus anak laki-laki satu-satunya di dalam keluarganya. Dalam terori tugas-

tugas perkembangan oleh Havighurst dijelaskan bahwa anak seumur Seita yang 

masih menginjak 14 tahun adalah masa di mana seorang individu baru mengenal 

tanggung jawab pada lingkungan sosial, khususnya lingkungan keluarga dan 

mulai mengenal tugas seorang laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Hal ini 

terbukti dari dialog Seita “Ya. Aku akan melindungi mereka dengan hidupku”. 

Dalam dialog ini Seita menjalankan tugas perkembangan mencapai tanggung 

jawab sosial. Jadi, dari data tersebut Seita melakukan tugas-tugas perkembangan 

seusai dengan periode usianyanya. Pencapaian tanggung jawab sosial yang 

diterima Seita sesuai dengan periode usianya saat itu atau dalam periode masa 

remaja seperti enam tahapan yang diklasifikasikan oleh Havighurst.  

Setelah menganalisis beberapa temuan yang menunjukkan bahwa Seita 

melakukan tugas-tugas perkembangan yang sesuai dengan periode usianya, maka 

penulis akan menganalisis data yang menunjukkan tugas-tugas perkembangan 

yang tidak sesuai dengan periode usianya. Penulis akan membuktikan adanya 

perubahan dalam tugas-tugas perkembangan tokoh Seita lewat percakapan dengan 

tokoh lain dan beberapa potongan adegan di dalam film Hotaru No Haka.   

 

 



3.4 Tugas-Tugas Perkembangan Tokoh Seita setelah Ayah dan Ibunya 

Meninggal Dunia dalam Film Hotaru No Haka 

 Pada sub bab ini, penulis menganalisis data berupa gambar dan 

percakapan Seita dengan tokoh lain yang menunjukkan tugas-tugas perkembangan 

tokoh Seita yang melakukan tugas-tugas perkembangan di atas periode usia 

remaja (13-18 tahun). Penulis ingin menunjukkan bahwa setelah orang tua Seita 

meninggal, Seita melakukan tugas-tugas perkembangan yang tidak sesuai dengan 

periode usianya seperti pada enam tahapan tugas-tugas perkembangan milik 

Havighurst. Berikut tugas-tugas perkembangan tersebut:  

3.4.1 Berperan sebagai Pemimpin Keluarga 

 Pada gambar berikut ini, bibi Seita sedang berkunjung ke rumah Seita 

setelah mengantar kepergian suaminya untuk berperang. Terlihat Seita sedang 

duduk bersama ibu dan bibinya dan membicarakan tentang kerusuhan yang telah 

terjadi. Nampak juga anak dari bibinya sedang bermain bersama Setsuko di 

halaman  rumah. Secara tidak langsung Seita menjalankan tugas menemukan 

kelompok sosial yang seharusnya dilakukan Seita pada periode usia dewasa awal 

(19-30 tahun). Seperti pada gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 



Data 8 (menit ke 00:27:01-00:27:15) 

 

Gambar 3.8 Seita duduk dan berbincang bersama ibu dan bibinya  

おば  ：東京
とうきょう

出
で

るのは雪
ゆき

がいったけど、主人
しゅじん

の自
じ

家
か

目
め

焼
や

けてしま 

ったし、税
ぜい

の転職
てんしょく

全速
ぜんそく

だから、串
くし

の床
ゆか

にネマルから大変
たいへん

で。 

セイタの母
はは

 ：そう、大変
たいへん

な目
め

に歌
うた

のね。 

おば  ：京子
きょうこ

さんの所
ところ

は二人
ふ た り

とも元気
げ ん き

そうね。神戸
こ う べ

乙
いっ

丑
ちゅう

って言
い

っ 

たら、一
いっ

向
こう

目
め

指
ざ

して勉
べん

強
きょう

するんでしょう。 

セイタ ：僕
ぼく

は海
かい

軍
ぐん

兵
へい

科
か

校
こう

に入
はい

りたいと考
かんが

えています。 

Oba  : Tokyo deru no wa yuki ga itta kedo, shujin no jika me 

yaketeshimatta shi, zei no tenshoku zensoku dakara, kushi no 

yuka ni nemaru kara taihen de.. 

Seita no haha : Sou taihen na me ni uta no ne. 

Oba   : Kyoko san no tokoro wa futari tomo genkisou ne. Kobe icchuu tte  

ittara, ikkou mezashite benkyou surun deshou. 

Seita   : Boku wa kaigun heikakou ni hairitai to kangaeteimasu. 

 

Bibi  : Dibutuhkan keberanian untuk meninggalkan Tokyo, tapi rumah 

saudaraku telah hancur dan melarikan diri dari pengeboman lebih 

menyulitkan karena Teizo memiliki asma.   

Ibu Seita  : Jadi begitu. Beratnya masalah yang kalian tempuh.  

Bibi  : Kedua anakmu nampak sehat. Kamu sekolah di SMP Kobe, jadi 

kamu akan melanjutkan ke SMA Kobe kan? 

Seita  : Aku akan melanjutkan sekolah di angkatan laut.   

Pada adegan ini, terlihat Seita sedang duduk dengan sikap orang dewasa 

atau seiza. Hal tersebut menandakan bahwa Seita tidak lagi menjadi seorang 

remaja seperti pada usianya. pada adegan ini, Seita, ibunya dan bibinya sedang 



membicarakan kekacauan yang sedang terjadi di kota Kobe seperti yang pada 

dialog.  Perbincangan tersebut bukanlah porsi bagi Seita yang masih remaja.  

Selain itu, busana yang dikenakan Seita juga busana formal seperti yang 

kebanyakan orang dewasa kenakan. Seita memilih untuk berkumpul bersama bibi 

dan ibunya dari pada berkumpul dengan anak-anak dari bibnya. Hal tersebut 

dilakukan Seita karena tidak adanya sosok ayah di keluarganya. Keadaan tersebut 

memaksa Seita untuk menggantikan peran ayahnya karena Seita merupakan anak 

laki-laki tertua di keluarganya. Dalam hal ini, Seita secara tidak langsung 

melakukan tugas perkembangan menemukan kelompok sosial yang cocok.  

Jika menurut Havighurst (Hurlock, 1980:10) dalam tugas-tugas 

perkembangan, tugas yang dilakukan Seita merupakan tugas pada masa periode 

masa dewasa awal yang mempunyai tugas menemukan kelompok sosial yang 

cocok karena perannya dalam keluarga bukan lagi sebagai seorang anak pada 

umumnya. Seita berubah peran sebagai pemimpin keluarga menggantikan 

ayahnya yang pergi berperang. Dalam hal ini Seita dituntut untuk melakukan 

tugas perkembangan yang tidak semestinya dia lakukan. Tidak adanya seorang 

ayah dalam keluarga, memaksa Seita untuk menggantikan peran dan tugas sebagai 

seorang pemimpin keluarga. 

Penulis juga menemukan data berupa percakapan Seita yang menunjukkan 

bahwa Seita melakukan tugas perkembangan menyesuaikan diri dengan 

kehidupan orang tua. Sepeninggalan ayahnya yang pergi berperang, menjadikan 

Seita sebagai pemimpin keluarga. Seita berperan sebagai seorang ayah bagi ibu 

dan adiknya. Peran tersebut sangatlah belum sesuai mengingat umur Seita yang 



masih menginjak 14 tahun atau dalam masa periode remaja. Penulis menemukan 

data berupa dialog antara Seita dan ibunya yang menunjukkan perubahan tugas-

tugas perkembangan pada Seita. Berikut dialog tersebut:  

Data 9 (menit ke 00:25:26-00:25:37) 

 

Gambar 3.9 Seita memberi perhatian penuh terhadap ibunya 

セイタ : お母
かあ

ちゃん、無理
む り

したら、あかんやろう。 

セイタの母
はは

 : セイタさん 

セイタ : これから 僕
ぼく

が大国柱
たいこくばしら

やから。僕
ぼく

の言
い

うこと聞
き

いてもらうで。 

セイタの母
はは

  : まあ、頼
たの

もしいですね。 

 

Seita : Okaachan, murishi tara, akanyarou.  

Seita no haha : Seita san.  

Seita : Kore kara, boku ga taikauhashirashiranai yakara. Boku no 

iu koto kiitemoraude.  

Seita no haha : Maa, tanomoshii desune.  

Seita  : Ibu, jangan memaksakan dirimu.  

Ibu     : Seita-san  

Seita   : Mulai sekarang akulah pemimpin di keluarga ini. kamu 

akan mendengarkan apa yang aku katakan 

 Ibu   : Wah, saya akan mengandalkanmu.  

 

 

 



 Dari segi penjiwaan, terlihat ekspresi Seita menunjukkan ekspresi tegas 

dan serius. Hal tersebut menandakan bahwa Seita sungguh-sungguh ingin 

menjaga ibunya. Dari segi ruang (Setting) terlihat Seita dan ibunya saling 

berdekatan. Selain itu, Seita juga memegang pundak ibunya yang merasa sedikit 

kelelahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Seita menggantikan peran ayahnya 

untuk menjaga kelurga. Kemudian dialog antara Seita dengan ibunya 

menunjukkan bahwa Seita telah melakukan tugas sebagai seorang pemimpin di 

dalam keluarganya.  

Seita   : Mulai sekarang akulah pemimpin di keluarga ini. kamu 

akan mendengarkan apa yang aku katakan 

Dialog tersebut menunjukkan seolah Seita ingin meyakinkan kepada ibunya 

bahwa dialah yang bertanggung jawab penuh dan bertugas menjadi pemimpin 

keluarga untuk menggantikan ayahnya. Cara Seita mengingatkan ibunya agar 

tidak memaksakan diri sangat mirip dengan seorang yang jauh lebih dewasa 

dibandingkan dengan umurnya sekarang. Secara tidak langsung, Seita melakukan 

tugas menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai  orang tua. Dalam teori tugas-

tugas perkembangan, tugas yang dilakukan Seita adalah tugas perkembangan pada 

periode usia paruh baya/Dewasa lanjut. Padahal dalam teori tugas-tugas 

perkembangan Havighurst, tugas tersebut seharusnya dilakukan oleh orang dalam 

usia 30-60 tahun. Seita melakukan tugas tersebut karena tidak adanya seorang 

ayah dalam keluarga dan beban keluarga diserahkan kepada Seita yang 

merupakan anak laki-laki  tertua dalam keluarga. 

 

 



3.4.2 Mendapat tanggungjawab sebagai Warga Negara  

Seita harus menjaga ibu dan adiknya dari serangan bom yang setiap saat 

bisa datang. Pada adegan ini, Seita sedang berada di tengah-tengah adik dan 

ibunya berlari menuju tempat perlindungan bom. Seita berusaha memapah ibunya 

yang sedang kesakitan. Seita dengan susah payah membawa ibu dan adiknya 

untuk berlindung. Hal yang dilakukan Seita tersebut merupakan tugas 

perkembangan mendapat tanggungjwab sebagai warga negara yang seharusnya 

dilakukan Seita pada periode usia dewasa awal (19-30 tahun). Seperti pada 

gambar berikut:  

Data 10 (Menit ke 00:31:17-00:31:22)  

 

Gambar 3.10 Seita menyelamatkan ibu dan adiknya dari serangan bom 

Pada data 9, nampak Seita sedang memapah ibunya sekuat tenaga dan di 

sampingnya terlihat Setsuko sedang mengikuti Seita. Dari segi pencahayaan, 

terlihat gelap dan terlihat asap menggambarkan kekacauan atau pun peperangan. 

Selain itu, dari segi ruang terlihat Seita diapit oleh ibu dan adiknya. Hal tersebut 

menggambarkan Seita sebagai pelindung dan menjadi pelindung bagi 

keluarganya. Dalam tugas-tugas perekembangan, Seita melakukan tugas 

mendapat tanggungjawab sebagai warga negara dengan cara melindungi 



keluarganya sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Tugas tersebut seharusnya 

dijalankan Seita pada periode usia dewasa awal (19-30 tahun).    

  Sebagai seorang pemimpin dalam suatu keluarga, Seita juga bertanggung 

jawab atas pertumbuhan dan perkembangan adiknya. Seita berperan sebagai 

seorang ayah bagi Setsuko. Sebagaimana seorang ayah kepada anak pada 

umumnya. 

3.4.3 Membimbing Setsuko 

 Sikap dewasa Seita terus berlanjut selama menjaga adiknya. Sepulang dari 

pembakaran jenazah ibunya, Seita menyusul Sestuko yang berada di rumah 

bibinya. Seita pulang ke rumah bibinya dengan mambawa abu ibunya. 

Sesampainya di rumah sang bibi, Setsuko pun langsung bertanya kepada Seita 

tentang ibunya dan ingin bertemu ibunya. Seita pun kembali berbohong kepada 

Setsuko bahwa ibunya masih belum bisa temui karena penyakit jantung ibunya 

sedang kambuh. Setsuko merasa menyesal dan langsung menangis karena ibunya 

belum bisa ditemui. Agar Setsuko tidak menangis, Seita memberi cincin ibunya 

untuk Sestuko dan berpesan kepada Sestuko bahwa cincin tesebut dipinjamkan 

oleh ibunya. Akhirnya Setsuko tertawa dan merasa gembira. Penulis menemukan 

dialog ketika Seita berusaha untuk menenangkan hati adiknya seperti berikut:  

 

 

 

 

 



Data 11 (Menit ke 00:49:43 - 00:50:47) 

 

3.11 Seita pulang ke rumah bibinya setelah proses pemakaman ibunya  

セツコ ：あれ、お母
かあ

ちゃんは 

セイタ ：セツコ、お母
かあ

ちゃんが 

セツコ ：まだ心臓
しんぞう

よないの 

セイタ ：うん、怪我
け が

しはってしな、もうちょっとね。 

セツコ ：お母
かあ

ちゃんに会
あ

いたい。 

セイタ ：そうや、これお母
かあ

ちゃんから預
あず

かってきたで。 

 セツコにあげるやって。 

セツコ ：うわ。見
み

ておばちゃん、お母
かあ

ちゃんにもらって。 

おば  ：きれいね。大事
だ い じ

にしなさいね。 

セツコ ：うん、お姉
ねえ

ちゃんたち見
み

せてくる。 

おば  ：大変
たいへん

だったね、セイタさん。 

セイタ ：セツコにまだ言
い

わんと言
い

って下
くだ

さい。 

おば  ：何
なに

も心配
しんぱい

してもいいのよ。 

Setsuko  : Are, okaachan wa ? 

Seita   : Setsuko, okaachan ga .. 

Setsuko  : Mada shinzou younai no ? 

Seita   : Un, kega shiratteshina. Mou chottone. 

Setstuko  : Okaachan ni aitai. 

Seita   : Souya, kore okaachan kara azukatte kita de, setsuko ni ageru  

                yatte.    

Setsuko  : Uwaa, mite obaachan, okaachan ni moratte. 

Oba   : Kireine. Daiji ni shinasaine.  

Setsuko  : Un, oneechan tachi misetekuru.  

Oba   : Taihen datta wane, seita san. 

Seita   : Setsuko ni mada iwantoittekudasai.  



Oba   : Nani mo shinpai shitemo iinoyo. 

Setsuko : Ibu? Dimana Ibu? 

Seita  : Setsuko, Ibu masih... 

Setsuko : Jantungnya belum sehat? 

Seita  : Ya, dan dia kesakitan juga. Sebentar lagi. 

Setsuko : Aku ingin bertemu Ibu 

Seita : Oh iya, Ibu meminjamkan ini padaku. Dia memberikannya 

padamu 

Sestuko : Bibi, lihat! Ibu memberikannya padaku! 

Bibi  : Cantik sekali. Simpan baik-baik. 

Sestuko : Aku akan menunjukkan pada yang lain 

Bibi  : Pasti berat sekali, Seita-san  

Seita  : Tolong jangan beri tahu Setsuko dulu 

Bibi  : Tidak perlu khawatir  

 Sikap yang ditunjukkan Seita kepada adiknya merupakan sikap seperti 

orang dewasa. Seita mencoba berbohong kepada Sestuko agar tidak tahu bahwa 

ibunya telah meninggal. Untuk mengalihkan perhatian Setsuko yang sangat ingin 

bertemu ibunya, Seita memberi cincin ibunya dengan alasan ibunya meminjamkan 

cincin terbut untuk Setsuko. Hal tersebut seakan membayar kekhawatiran dan rasa 

ingin bertemu Setsuko dengan ibunya. Dalam hal ini, Seita menjalankan tugas 

perkembangan yang seharusnya tidak dilakukan Seita. Menurut Havighurst dalam 

tugas-tugas perkembangan, Seita melakukan tugas membimbing. Tugas tersebut 

ditunjukkan dengan sikap dewasa terhadap Setsuko. Pada dasarnya, Seita 

seharusnya belum memulai tugas tersebut karena tugas tersebut merupakan tugas 

pada periode usia 19-30 tahun.  

3.4.4 Merawat Setsuko 

 Kehilangan orang tua membuat Seita dan Sestuko merasa bersedih. 

Terutama Setsuko yang selalu merindukan kehadiran ibunya. Setiap malam 

Sestuko selalu menangis dan ingin bertemu ibunya. Dalam hal ini tugas Seita 



adalah menghibur dan menenangkan hati Sestuko agar tidak menagis. Seita 

melakukan segala cara untuk menenangkan Setsuko agar tidak menangis lagi. 

Salah satunya dengan mencarikan Setsuko kunang-kunang. Kunang-kunang 

merupakan binatang yang paling disukai Setsuko. Penulis menemukan data 

berupa dialog dan adegan ketika Seita mencoba manghibur dan menanangkan 

Setsuko yang menangis merindukan ibunya. Hal yang dilakukan Seita tersebut 

merupakan tugas membimbing anak dan remaja untuk menjadi dewasa yang 

bertanggungjawab dan menyenangkan. Tugas tersebut seharusnya dijalankan 

Seita pada periode usia paruh baya (30-60 tahun). Berikut adegan beserta dialog 

ketika Seita mencoba menenangkan Setsuko yang terus menangis merindukan 

ibunya:  

Data 12 (Menit ke 01:33:22-01:33:38) 

 

Gambar 3.12 Seita menghibur Setsuko yang sedang menangis  

 

セイタ ：セツコ 

セツコ ：お母
かあ

ちゃん 

セイタ ：セツコ、セツコ目開
め ひ ら

けてに。ええか、今
いま

からええ物
もん

見
み

せたる。 

セツコ ：ええ物
もん

 ？ 

セイタ ：そうやから、こっち来
き

て見
み

てに、行
い

くで、一
いち

、二
に

の三
さん

。 



セツコ ：わあ、火
ほ

垂
た

るや。 

セイタ ：これで参
さん

しないやろう。 

セツコ   : お兄
にい

ちゃん、ありがとう、おおきいに。 

Seita  : Setsuko  

Setsuko : Okaachan  

Seita  : Setsuko, setsuko me aketeni. Eeka , ima kara eemon misetaru.  

Setsuko : Eemon?   

Seita  : Souyakara , kocchi kite miteni, ikude, Ichi, ni no san. 

Setsuko : Waa, hotaru ya  

Seita  : Kore de sanshinaiyarou 

Setsuko : Oniichan, arigatou, ookiini.  

Seita  : Setsuko, jangan menangis 

Setsuko   : Ibu….. 

Seita  : Setsuko, Setsuko, Buka matamu Siap? aku akan memperlihatkan 

sesuatu 

Setsuko  : Apa itu? 

Seita  : Kemarilah dan lihat sendiri. Siap? 

Setsuko  : Wow! Kunang-kunang! 

Seita  : Sekarang kita tidak sendiri 

Setsuko  : Kakak, Terima kasih banyak. 

 Dari segi ruang terlihat Seita memangku adiknya yang menangis karena 

ingin bertemu ibunya dan memberikan kunang-kunang untuk adiknya agar 

berhenti menangis.  Hal tersebut menunjukkan bahwa Seita ingin menenangkan 

adinya agar tidak menangis lagi. Hal yang dilakukan Seita seperti yang 

ditunjukkan orang tua kepada anaknya. Dari segi penjiwaan terlihat Seita 

tersenyum saat memberi adiknya kunang-kunang. Padahal Seita sedang bersedih 

karena belum lama ibunya meninggal dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

Seita tak ingin terlihat Sedih didepan adiknya. Hal tersebut untuk mengajak 

Setsuko agar tidak terus bersedih. Dalam dialog, Seita menunjukkan sikap yang 

dewasa. Sikap tersebut ditunjukkan Seita dengan menghibur adiknya yang sedang 

menangis. Seita berharap dengan yang dilakukannya mampu menjadikan Setuko 



lebih bisa menerima kepergian orang tua mereka. Dalam tugas-tugas 

perkembangan Havighurst, tugas yang dilakukan Seita merupakan tugas yang 

seharusnya belum dilakukan Seita. Mengingat umur Seita yang masih 14 tahun. 

Dalam tahap tuags-tugas pekembangan, Seita melakukan tugas membimbing anak 

dan remaja untuk menjadi dewasa yang bertanggungjawab dan menyenangkan. 

Tugas tersebut seharusnya dilakukan Seita pada periode masa paruh baya dalam 

usia 30-60 tahun. Tugas tersebut dilakukan Seita karena kehilangan kedua orang 

tuanya dan memaksa Seita harus menjadi peran sebagai ayah dan ibu bagi 

Setsuko. 

 Perubahan tugas-tugas perkembangan yang terjadi pada tokoh Seita 

terjadi karena meninggalnya kedua orang tua Seita. Hal tersebut memaksa Seita 

untuk berperan menjadi pemimpin dalam keluarganya. Mengingat umur Seita 

yang masih 14 tahun, tugas-tugas sebgai orang tua atau pemimpin bagi 

keluarganya merupakan tugas yang tidak sesuai jika menurut toeri enam tahapan 

tugas-tugas perkembanagan milik Havighurst (Hurlock, 1980:10). Namun Seita 

mampu menjalankan tugas-tugas sebagai orang tua. Hal tersebut juga dipengaruhi 

oleh lingkungan sosial Seita khususnya lingkungan keluarga, dikarenakan ayah 

Seita merupakan seorang Kolonel Angktan Laut Jepang. Secara tidak langsung 

Seita memperoleh didikan secara militer dari ayahnya. 

3.5 Sumber Tugas-Tugas Perkembangan Tokoh Seita  

   Sesuai dengan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi kali ini, 

penulis ingin menunjukkan berbagai hal yang menyebabkan tokoh Seita 

mengalami perubahan tugas-tugas perkembangan yang tidak seusai dengan 



periode usianya. Kondisi perang dan kehilangan orang tua memaksa Seita harus 

hidup dengan penuh perjuangan. Selain itu, Seita juga harus melindungi dan 

membesarkan adiknya yang masih berumur 5 tahun. Selain itu penulis juga akan 

menunjukkan faktor atau sumber tugas-tugas perkembangan Tokoh Seita atas 

perubahan tugas-tugas perkembangannya.   

   Menurut Havighurst ada tiga sumber munculnya tugas-tugas 

perkembangan (dalam Abin Syamsuddin, 2009). Tiga sumber tugas-tugas 

perkembangn tersebut adalah tugas yang muncul dari pertumbuhan fisik, tugas 

yang muncul dari kematangan kepribadian, dan tugas yang muncul dari tuntutan 

masyarakat. Dari ketiga sumber tersebut, tugas perkembangan Seita muncul dari 

kematangan kepribadian dan oleh karena itu, Seita meninggalkan tugas-tugas 

perkembangannya sebagai seorang remaja dan melakukan tugas-tugas 

perkembangan sebagai pribadi yang jauh lebih dewasa dari usianya.  

   Havighurst (dalam Syaodiah, 2009:120) berpendapat bahwa tugas 

perkembangan merupakan suatu proses perkembangan yang bersifat alami. 

Seperti berupa kematangan, integrasi dengan proses penyesuaian diri dari tuntutan 

dan tantangan dari luar. Namun, keduanya masih dipengaruhi oleh kesediaan, 

kemauaan, dan aspirasi individu untuk berkembang. Dalam hal ini Seita 

mempunyai kematangan sebagai seorang remaja 14 tahun yang dididik dan 

dibesarkan oleh seorang ayah yang berprofesi sebagai Kolonel Angkatan Laut 

Jepang. Seperti pernyataan Havighurst dalam (Syaodiah, 2009:120) bahwa tugas-

tugas perkembangan merupakan suatu proses yang berifat alami yang muncul 

karena tuntutan dan tantangan dari luar.  



   Dari ketiga sumber tugas-tugas perkemangan, tugas perekembangan Seita 

cenderung lebih bersumber dari faktor lingkungan khususnya lingkungan 

keluarga. Seperti pada data berupa gambar berikut ini:  

Data 13 (Menit ke 00:21:57) 

 

3.13 Seita memberi hormat militer kepada ayahnya 

Sumber tugas perkembangan Seita yang dipengaruhi oleh lingkungan 

khususnya lingkungan keluarga ditunjukkan bahwa Seita memiliki ayah yang 

berprofesi sebagai Kolonel Angkatan Laut Jepang. Dari segi acting terlihat Seita 

memberi hormat kepada ayahnya. Hormat yang dilakukan Seita seperti hormat 

yang dilakukan pada kemiliteran. Hal tersebut merupakan pengaruh lingkungan 

keluarga Seita yang merupakan keluarga militer. Selain itu, dari segi busana 

terlihat Seita menggunakan busana rapi seperti ayahnya yang berprofesi sebagai 

Kolonel Angkatan Laut Jepang. Hal tersebut juga merupakan pengaruh dari faktor 

ligkungan keluarga Seita. Maka dari itu faktor lingkungan sangat berpengaruh 

terhadap suatu tugas-tugas perkembangan suatu individu. Secara tidak langsung 

Seita memiliki sifat dan sikap yang mencerminkan ayahnya yang tegas, berani, 

disiplin, dan kuat seperti anggota militer pada umumnya. Ketidaksesuaian Seita 

dalam menajalankan tugas-tugas perkembangan merupakan akibat dari tewasnya 

kedua orang tua Seita. Hal tersebut memaksa Seita untuk menjalankan tugas-tugas 



perkembangan sebagai pribadi yang lebih dewasa jika dibandingkan dengan 

usianya. Kematangan Seita dalam menjalankan tugas-tugas perkembangan yang 

tidak sesuai dengan periode usianya tersebut, adalah wujud dari lingkungan 

keluarga Seita yang merupakan keluarga militer.  

Secara tidak langsung Seita meninggalkan tugas-tugas perekmbangannya 

sebagai seorang remaja pada umumnya. Kemudian Seita menjalankan tugas-tugas 

perkembangan yang berada diatas periode usianya. Tepatnya pada periode masa 

dewasa (19-30 tahun) dan periode paruh baya (30-60 tahun). Hal tersebut 

merupakan wujud dari amanat dari ayah Seita dan wujud dari tanggung jawab 

seorang anak pertama terhadap keluarga.  

Kegagalan Seita dalam menjalankan tugas-tugas perkembangan 

merupakan hal yang wajar. Hal tersebut dikarenakan periode usia (periode remaja) 

Seita belum saatnya menjalankan tugas-tugas perkembangan periode usia (19-30 

tahun) dan periode paruh baya (30-60 tahun). Havighurst dalam Hurlock (1980:9) 

merupakan tugas-tugas yang diselesaikan setiap individu dalam periode usia 

tertentu. Jika tugas-tugas perkembangan berhasil dilakukan dengan baik, maka 

individu tersebut akan merasa bahagia, sebaliknya jika tugas-tugas tidak mampu 

diselesaikan dengan baik, maka individu tersebut akan kesulitan untuk 

melanjutkan untuk menjalankan tugas di periode usia selanjutnya. Kegagalan 

Seita ditandai dengan kematian ibu dan adiknya yang merupakan tanggung jawab 

Seita. Selain itu, kesedihan Seita dalam kegagalan menjalankan tugas 

perkembangannya ditandai tewasnya Seita sendiri pada akhir cerita dalam film.  

 



BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Dalam menganalisis psikologi tokoh dalam suatu film dibutuhkan pendekatan 

psikologi sastra dan teori psikologi yang berlaku di dalamnya. Tokoh Seita 

merupakan tokoh berumur 14 tahun yang mengalami suatu perubahan kondisi 

jiwa akibat kedua orang tuanya tewas saat terjadi Perang Dunia II di Kobe Jepang. 

Kondisi tersebut memaksa Seita untuk bertugas sebagai pribadi yang lebih dewasa 

dari usianya.   

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana 

tugas-tugas perkembangan tokoh Seita sebelum ditinggal mati oleh orang tuanya 

dan sesudah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya dalam film Hotaru No Haka. 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab III dapat disimpulkan bahwa tokoh Seita 

menjalankan tugas-tugas perkembangan pada tahap masa dewasa (19-30 tahun) 

dan masa paruh baya atau dewasa lanjut (30-60 tahun). 

Dalam menjalankan tugas-tugas perkembangan pada periode usia 13-18 

tahun, Seita mampu menjalankan tugas perkembangannya dengan normal yang 

ditunjukkan dengan keikutsertaan Seita dalam menempuh pendidikan formal, 

mampu membina hubungan dengan teman sebaya, dan mampu berinteraksi 

dengan lawan jenis. Namun tugas-tugas perkembangan Seita berubah derastis saat 

kedua orang tuanya meninggal dunia pada akhir Perang Dunia II 

 



Sebagai anak laki-laki pertama dalam keluarganya, Seita harus 

menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin keluarga. Seita harus menjaga 

dan melindungi ibu dan adik Seita dalam situasi apa pun. Termasuk 

menyelamatkan ibu dan adiknya ditengah kondisi perang. Setelah ibu Seita 

meninggal dunia, Seita juga menjadi sosok ibu untuk adiknya yang ditunjukkan 

dengan tidakan sabar saat mengasuh dan merawat Setsuko, membimbing 

membing dan menghibur Seutsuko saat Setsuko bersedih.  

Kesiapan Seita dalam menjalankan tugas-tugas perkembangan merupakan 

wujud dari faktor lingkungan Seita khususnya lingkungan keluarga. Sebagai anak 

dari Kolonel Angkatan Laut, secara tidak langsung Seita terdidik secara militer. 

Hal tersbut menjadaikan Seita pribadi kuat dan mempunyai sikap seperti prajurit 

militer.   

4.2 Saran  

Penelitian ini membahas tokoh Seita yang mengalami perubahan tugas-

tugas perkembangan, penulis menyarankan penulis selanjutnya unuk meneliti film 

Hotaru No Haka (2005) dengan kajian ekpresif atau biografi karena film Hotaru 

No Haka merupakan film yang diangkat dari otobiografi semi novel  karya 

Akiyuki Nosaka pada tahun 1967. Jadi, film Hotaru No Haka merupakan 

cerminan hidup dari Akiyuki Nosaka.  
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