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MOTTO

Allah will not change the condition of a people
until they change what is in themselves

─ Surah Ar – Ra’d ayah 11

If you can’t fly, then run
If you can’t run, then walk

If you can’t walk, then crawl
Even if you have to crawl, gear up

Point, aim, shoot!

─ BTS, Not Today

Skripsi ini  kupersembahkan untuk:

Ibu dan Bapak tercinta yang telah rela memberikan segalanya
demi anaknya yang paling bandel. Love you guys to the moon

and back.

Mbak Iti, kakak tercinta yang telah sudi menjadi best friend
sejak pertama kali aku lahir ke dunia. You know that i love you

too, right?

Ayip, si bungsu pembuat onar. Its okay, kakakmu dulu juga
kaya gitu pas seumuranmu, hehe.
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INTISARI

Kinasih, Dianira Rizki. 2017. “Kecemasan dan Mekanisme Pertahanan Tokoh
Utama dalam Cerpen Hitokui Neko Karya Haruki Murakami”. Skripsi Program
Studi Sastra Jepang, Universitas Diponegoro, Semarang. Pembimbing Zaki Ainul
Fadli, S.S., M.Hum.

Skripsi ini meneliti jenis kecemasan dan mekanisme pertahanan ego yang
dialami tokoh utama dalam cerpen Hitokui Neko. Tujuan penelitian ini adalah
mengungkapkan unsur intrinsik pembangun cerita dan mengungkapkan
kecemasan serta mekanisme pertahanan pada tokoh Aku. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan
psikologi sastra. Skripsi ini menggunakan teori struktur fiksi dan teori kecemasan.
Teori struktur fiksi digunakan untuk menjelaskan tema, tokoh dan penokohan,
alur, serta latar, sedangkan teori kecemasan digunakan untuk mengungkapkan
jenis kecemasan dan mekanisme pertahanan yang dialami tokoh Aku.

Hasil analisis cerpen Hitokui Neko bahwa tokoh Aku merupakan sosok
suami yang tidak setia karena berselingkuh dengan Izumi. Sejak
perselingkuhannya dengan Izumi terbongkar, kehidupan Aku mulai mengalami
perubahan. Tokoh Aku mengalami tiga jenis kecemasan, yaitu terdiri dari
kecemasan realitas, moral, dan neurosis. Kecemasan yang terjadi pada tokoh Aku
disebabkan oleh konflik batin dari dalam dirinya sendiri karena keinginan Id
berupa hasrat terhadap Izumi yang begitu besar. Sebagai upaya untuk meredakan
kecemasan dalam dirinya, tokoh Aku menggunakan tiga mekanisme pertahanan
ego berupa rasionalisasi, pemindahan, dan proyeksi.

Kata Kunci: Struktur fiksi, psikologi sastra, tokoh utama, kecemasan.
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ABSTRACT

Kinasih, Dianira Rizki. 2017. “Anxiety and Defense Mechanism of Main
Character in Short Story Hitokui Neko by Haruki Murakami”. Thesis of Japanese
Department Study Program, Diponegoro University, Semarang. Supervisor Zaki
Ainul Fadli, S.S., M.Hum.

This thesis examines the type of anxiety and ego defense mechanism
experienced by the main character in the short story of Hitokui Neko. The purpose
of this study is to reveal the intrinsic elements which are the bases of the story and
to express the anxiety and defense mechanisms of the ‘I’ character. Research
method used in this research is qualitative descriptive with psychology of
literature approach. This thesis uses the theory of fiction structure and the theory
of anxiety. The theory of fictional structure is used to describe themes, characters
and characterizations, plots, and backgrounds. Meanwhile the anxiety theory is
used to express the type of anxiety and defense mechanisms experienced by my
character.

The result of the story analysis of Hitokui Neko that the character ‘I’ is a
husband who is not faithful for having an affair with Izumi. Since his infidelity
with Izumi was revealed, his life began to change. The character experiences three
types of anxiety, which consists of reality anxiety, moral anxiety, and neurotic
anxiety. The anxiety that occurred in the character ‘I’ was caused by inner
conflicts from within himself because of significant desire of ‘I’ in the form of
passion towards Izumi. In an attempt to assuage his anxiety, the character uses
three ego defense mechanisms which are rationalization, displacement, and
projection.

Keyword: Fictional structure,psychology of literature, main character,
anxiety
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan

1.1.1. Latar Belakang

Karya sastra merupakan suatu bentuk karya fiksi yang sangat indah dan dapat

menyentuh jiwa pembaca. Nurgiyantoro (2012: 3) mengatakan bahwa fiksi

menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan

lingkungan dan sesama, interaksinya dengan diri sendiri, serta interaksinya

dengan Tuhan. Fiksi merupakan hasil dialog, kontemplasi, dan reaksi

pengarangnya terhadap lingkungan dan kehidupan.

Meskipun sebenarnya cerita dan peristiwa dalam karya sastra tidak pernah

terjadi, namun melalui penggambaran cerita maka seakan-akan cerita tersebut

menjadi benar terjadi. Karya sastra memuat cerita-cerita yang mampu membuat

hati pembaca ikut larut dalam merasakan perasaan yang sesuai dengan perasaan

yang sedang dialami oleh tokoh yang ada dalam cerita.

Realitas dalam karya fiksi merupakan ilusi kenyataan dan kesan yang

meyakinkan yang ditampilkan, namun tidak selalu merupakan kenyataan sehari-

hari (Wellek & Warren dalam Nurgiyantoro, 2012: 6). Sebagai hasil dari imajinasi

seseorang, karya sastra dapat difungsikan sebagai hiburan bagi pembacanya.

Selain itu, karya sastra juga bisa memberikan pengalaman bagi diri pembaca.

Karya sastra terbagi atas tiga jenis, yaitu Prosa, Puisi, dan Drama. Dalam

penelitian ini penulis memilih cerpen sebagai objek kajian yang akan diteliti.

Cerpen termasuk dalam jenis karya sastra Prosa. (Nurgiyantoro, 2012: 10)
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mengatakan bahwa sesuai dengan namanya, cerpen merupakan cerita yang pendek.

Namun, berapa ukuran panjang dan pendek cerita tersebut tidak mempunyai

aturan secara khusus. Edgar Allan Poe, sastrawan kenamaan dari Amerika,

mengatakan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali

duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai dua jam—suatu hal yang kiranya

tak mungkin dilakukan untuk sebuah novel (Jassin dalam Nurgiyantoro, 2012: 10).

Seiring perkembangan zaman, karya sastra di Jepang telah melahirkan

sastrawan-sastrawan yang menyita perhatian dunia. Seperti Oe Kenzaburo yang

merupakan tokoh besar dalam sastra Jepang modern, Oe berhasil menjadi orang

pertama yang meraih medali nobel di bidang sastra. Salah satu penulis Jepang

lainnya yang terkenal dan mungkin namanya sudah tidak asing lagi di kalangan

penikmat sastra adalah Haruki Murakami. Sebagai penulis best-seller Jepang,

Murakami telah menerima sejumlah penghargaan setelah karyanya dalam tulisan

fiksi maupun non-fiksi menerima banyak klaim dari kritikus baik dari Jepang

maupun di luar negeri. Selain menjadi seorang penulis novel, Murakami juga

merupakan penulis cerita pendek, essay, serta penerjemah.

Satu dari sekian banyak cerpen yang ditulis oleh Murakami adalah cerpen

berjudul Hitokui Neko. Cerpen ini merupakan satu dari dua puluh empat judul

cerpen lain yang termuat dalam buku garapan Murakami yang berjudul

Mekurayanagi to, nemuru onna yang dalam bahasa inggris dikenal dengan judul

Blind Willow Sleeping Woman. Buku tersebut diterbitkan pertama kali dalam

terjemahan bahasa Inggris pada bulan Agustus tahun 2006, sedangkan untuk versi

bahasa Jepang dirilis pada tahun 2009.
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Cerpen Hitokui Neko menceritakan tentang sepasang kekasih yaitu tokoh

Aku dan tokoh Izumi yang memutuskan untuk pindah dari Jepang menuju ke

Yunani setelah hubungan perselingkuhan antara keduanya terbongkar dan

diketahui oleh pasangan masing-masing yang akhirnya memutuskan untuk

meninggalkan mereka. Faktanya, usaha keduanya untuk melarikan diri dari rasa

malu serta rasa bersalah di tempat asal mereka nampaknya tidak berjalan mulus

begitu saja. Perasaan bersalah serta kebimbangan yang muncul dalam diri tokoh

Aku membuat ia sering merasakan kecemasan. Kenangan-kenangan di masa lalu

serta berbagai hal tentang masa mendatang yang harus dihadapi secara perlahan

bercampur menjadi satu menguasai jiwa dan pikirannya.

Menilik dari sinopsis cerita di atas, unsur kesepian dan kecemasan

mendominasi jalannya cerita, hal tersebut yang mendorong peneliti untuk meneliti

kecemasan yang dialami oleh tokoh aku serta bagaimana mekanisme pertahanan

yang digunakannya. Selain itu, peneliti juga menyertakan analisis unsur intrinsik

sebagai pengantar dalam penelitian ini.

1.1.2. Permasalahan

Alasan penulis mengangkat mekanisme pertahanan terhadap aspek kecemasan

dalam cerpen Hitokui Neko sebagai bahan kajian adalah karena cerpen ini

memiliki beberapa kelebihan, salah satunya gaya penulisan Murakami yang khas

dalam menyampaikan cerita, dalam hal ini adalah cerita tentang kesunyian dan

arti kehilangan serta dampaknya bagi tokoh utama dalam cerita. Alasan kedua
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adalah sepengetahuan penulis, cerpen Hitokui Neko belum pernah dianalisis

secara khusus mengenai kecemasan dan mekanisme pertahanan.

Berdasarkan asumsi diatas, penulis akan mencoba mengkaji cerpen

Hitokui Neko dengan judul “Kecemasan dan Mekanisme Pertahanan Tokoh

Utama dalam Cerpen Hitokui Neko Karya Haruki Murakami”. Adapun

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut.

a. Bagaimanakah unsur intrinsik yang membangun cerpen Hitokui Neko?

b. Bagaimanakah aspek kecemasan dan mekanisme pertahanan tokoh utama

dalam cerpen Hitokui Neko karya Haruki Murakami?

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Mengungkapkan unsur intrinsik yang membangun cerpen Hitokui Neko.

b. Mengungkapkan aspek kecemasan dan mekanisme pertahanan tokoh

utama dalam cerpen Hitokui Neko karya Haruki Murakami.

1.3. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup

penelitian pada hal-hal berikut.

Objek kajian yang akan diteliti adalah cerpen Hitokui Neko karya Haruki

Murakami. Penelitian difokuskan pada analisis unsur intrinsik pembangun cerpen

dan analisis aspek kecemasan dan mekanisme pertahanan  pada tokoh utama yang

terdapat  dalam cerpen Hitokui Neko tersebut.
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1.4. Metode Penelitian

Langkah yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan

penyediaan data, analisis data, dan penyajian hasil analisa.

1.4.1. Penyediaan data

Metode penyediaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

membaca, menyimak, dan mencatat data-data masalah yang terkait dengan unsur

intrinsik cerpen Hitokui Neko, serta masalah yang terkait dengan aspek kecemasan

tokoh utama yang ada dalam cerpen Hitokui Neko, dan mencatat kutipan-kutipan

yang menggambarkan tentang tokoh utama.

Data primer yaitu meliputi hasil pengamatan langsung atau observasi

tanpa perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah cerpen Hitokui

Neko karya Haruki Murakami. Selanjutnya adalah data sekunder. Data sekunder

didapatkan dengan mengacu pada buku-buku referensi, arsip atau dokumen,

internet, atau sumber lainnya yang relevan. Data sekunder merupakan penunjang

atau sumber yang mendukung bagi penelitian ini. Data sekunder yang digunakan

dalam penelitian buku-buku referensi tentang teori struktur fiksi serta teori

psikologi sastra.

1.4.2. Analisis data

Penelitian ini menggunakan pendekatan struktural dan pendekatan psikologi sastra.

Pendekatan struktural digunakan untuk menganalisis unsur intrinsik yang terdapat

dalam cerpen, sedangkan pendekatan psikologi sastra dijadikan dasar untuk
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menganalisis aspek kecemasan dan mekanisme pertahanan pada tokoh utama

cerpen Hitokui Neko. Selanjutnya untuk metode penulisan, peneliti menggunakan

metode deskriptif analisis, artinya bahwa yang akan dianalisis dan hasil

analisisnya berbentuk deskriptif, tidak berupa angka-angka.

1.4.3. Penyajian hasil analisa

Langkah terakhir yang dilakukan yaitu menyajikan hasil analisis yang didapatkan

dari penelitian ini yang disajikan dalam bentuk laporan yang diuraikan dengan

menggunakan metode deskripstif, yakni dengan memaparkan unsur intrinsik

cerpen Hitokui Neko dan kecemasan yang dialami oleh tokoh Aku serta

mekanisme pertahanan ego yang digunakan untuk mengatasi kecemasan tersebut.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan

manfaat praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi

dunia pendidikan. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta dapat mengaplikasikan

dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Penelitian

ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai

masukan dan pertimbangan dalam penelitian karya sastra lain yang dikaji dengan

menggunakan bahan kajian yang sejenis.
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1.6. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka peneliti menyusun

penelitian ini dalam empat bab secara sistematis dengan urutan sebagai berikut.

Bab 1 merupakan bab pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar

belakang, permasalahan, tujuan, ruang lingkup, metode penelitian, manfaat, dan

sistematika itu sendiri.

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori, berisi tentang landasan teori-

teori yang digunakan untuk menganalisis cerpen ini dan metode yang digunakan

dalam penelitian.

Bab 3 merupakan bab pemaparan hasil dan pembahasan. Bab ini akan

memuat analisis unsur intrinsik cerpen, serta aspek kecemasan dan mekanisme

pertahanan pada tokoh utama dalam cerpen Hitokui Neko.

Bab 4 merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir penelitian ini akan

berisi tentang simpulan akhir hasil analisis pada bab sebelumnya dan saran.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini memuat dua subbab, yaitu subbab tinjauan pustaka dan subbab landasan

teori. Subbab tinjauan pustaka menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya yang

berkaitan dengan cerpen Hitokui Neko dan berkaitan dengan analisis kecemasan

pada tokoh utama. Subbab landasan teori berisi teori-teori yang relevan digunakan

dalam penelitian ini. Teori yang digunakan antara lain teori struktur fiksi, teori

psikologi sastra, dan teori psikoanalisa.

2.1. Tinjauan Pustaka

Prosa merupakan salah satu objek yang banyak digunakan dalam sebuah

penelitian. Baik itu novel, cerpen, maupun roman. Dalam hal ini peneliti

menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan

penelitian ini. Yaitu dari segi objek formal maupun objek material yang diteliti.

Penelitian yang mengkaji tentang kecemasan serta mekanisme pertahanan

pada tokoh utama sudah banyak dilakukan sebelumnya. Tidak hanya pada cerpen

namun juga pada karya sastra yang lainnya. Contohnya adalah penelitian milik

Intan Rachmadini, mahasiswi Universitas Diponegoro Semarang, dalam skripsi

yang ditulis pada tahun 2017 dengan judul “Tingkat Kecemasan Tokoh Igarashi

Ganta Dalam Anime “Deadman Wonderland” Episode 1-6 Karya Sutradara

Koichiro Hatsumi: Psikologi Sastra”. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis

anime Deadman Wonderland yang difokuskan pada tingkat kecemasan yang

dialami oleh tokoh Irigashi Ganta.
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Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama

menganalisis tentang kecemasan pada tokoh utama. Meskipun demikian,  terdapat

perbedaan pada teori yang digunakan serta objek yang diteliti pada kedua

penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian milik Intan adalah teori

tingkat kecemasan yang dikemukakan oleh Rita L. Atkinson, Stuart, dan Sundeen,

sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori kecemasan milik Sigmund

Freud.

Contoh lain adalah penelitian milik Yulike Rustalistyana, mahasiswi

Universitas Dian Nuswantoro Semarang, dalam skripsinya yang ditulis pada tahun

2015 dengan judul “Defence Mechanism Tokoh Aku Dalam Cerpen Neko to

Nezumi Karya Hoshi Shinichi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui mekanisme pertahanan diri pada tokoh Aku yang tercermin dalam

cerpen Neko to Nezumi karya Hoshi Shinichi. Hasil dari penelitian Yulike adalah

ditemukannya beberapa mekanisme pertahanan ego yang digunakan oleh tokoh

Aku dalam cerpen Neko to Nezumi.

Persamaan penelitian milik Yulike dengan penelitian ini adalah sama-sama

menggunakan teori kecemasan yang disampaikan oleh Sigmund Freud untuk

menganalisis objek kajian yang diteliti. Akan tetapi, meskipun memiliki

persamaan dalam hal teori, namun terdapat perbedaan pada cakupan yang diteliti.

Pada penelitian milik Yulike hanya menganalisis tentang mekanisme pertahanan

ego tanpa menganalisis kecemasan yang terjadi pada tokoh Aku terlebih dahulu.

Selanjutnya, peneliti hanya menemukan satu penelitian dengan

menggunakan objek yang sama yaitu cerpen Hitokui Neko, yaitu penelitian milik
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Gendhis Astika Motesyawati, mahasiswi Universitas Padjajaran, dalam skripsinya

yang ditulis pada tahun 2013 dengan judul “Sudut Pandang Tokoh Utama Cerpen

Hitokui Neko Karya Murakami Haruki Pendekatan Struktural”. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menganalisis sudut pandang tokoh utama yaitu tokoh

“Aku” yang digunakan dalam cerpen Hitokui Neko. Dalam penelitian ini, Gendhis

menggunakan teori struktural, pengertian sudut pandang, serta objek sudut

pandang. Hasil analisis yang didapatkan dari penelitian ini antara lain ditemukan

pengaruh sudut pandang tokoh “Aku” terhadap peristiwa dan pandangan tokoh

“Aku” terhadap dirinya sendiri serta terhadap tokoh tambahan.

Persamaan penelitian milik Gendhis dengan penelitian ini adalah dalam

hal obyek yang diteliti, yaitu cerpen Hitokui Neko. Akan tetapi, dalam hal objek

formal serta teori yang digunakan pada kedua penelitian ini memiliki perbedaan.

Penelitian milik Gendhis hanya menggunakan teori struktural mengenai sudut

pandang untuk menganalisis cerpen Hitokui Neko, sedangkan pada penelitian ini

peneliti menggunakan dua teori, yaitu teori struktural dan teori psikologi sastra.

Dari contoh-contoh penelitian diatas, dapat dibuktikan bahwa meskipun

terdapat persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, namun

berdasarkan penelusuran penulis, penelitian tentang kecemasan dan mekanisme

pertahanan tokoh utama pada cerpen Hitokui Neko belum pernah dilakukan

sebelumnya, oleh sebab itulah penelitian ini dilakukan.



11

2.2. Kerangka Teori

Landasan teori merupakan seperangkat teori yang dapat digunakan sebagai alat

penuntun analisis untuk pemecahan masalah yang dikaji. Landasan teori yang

digunakan dalam penelitian ini antara lain, (1) teori struktur fiksi, (2) teori

psikologi sastra, (3) teori psikoanalisis.

2.2.1. Teori Struktur Fiksi

Setiap karya sastra, baik prosa, puisi, maupun drama selalu memiliki unsur

pembangun yang mempengaruhi terbentuknya totalitas karya sastra tersebut.

Unsur-unsur yang membangun karya sastra tidak hanya berasal dari dalam namun

juga berasal dari luarnya.

Unsur intrinsik (intrinsic) adalah unsur-unsur yang membangun karya

sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir

sebagai karya sastra, unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika orang

membaca karya sastra (Nurgiyantoro, 2012: 23). Yang dimaksud unsur intrinsik,

untuk menyebut sebagian saja, misalnya, tema, penokohan, alur, latar, dan lain-

lain.

2.2.1.1 Tema

Menurut Stanton (diterjemahkan oleh Sugihastuti dan  Rossi, 2012: 36), tema

merupakan aspek cerita yang sejajar dengan ‘makna’ dalam pengalaman manusia;

sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat. Sedangkan istilah tema

menurut Scharbach (dalam Aminuddin, 2009: 91) berasal dari bahasa Latin yang
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berarti ‘tempat meletakkan suatu perangkat’. Disebut demikian karena tema

adalah ide yang mendasari suatu cerita sehingga berperanan  juga sebagai

pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptakannya.

(Aminuddin, 2009: 91)

Lebih jauh, Hartoko dan Rahmanto (melalui Katrini, 2012: 35)

menyatakan bahwa, tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang karya

sastra dan yang terkandung di dalam teks sebagai struktur semantis dan yang

menyangkut persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu

untuk dapat menemukan tema sebuah karya fiksi, ia harus disimpulkan dari

keseluruhan cerita, tidak hanya berdasarkan bagian-bagian tertentu dari cerita

tersebut.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tema

merupakan landasan dasar dalam sebuah cerita. Dengan landasan tersebut

nantinya cerita akan mengalami perkembangan yang sesuai dengan tema yang

telah ditentukan dalam cerita.

2.2.1.2.Tokoh dan Penokohan

Tokoh dan penokohan merupakan dua hal yang berbeda, namun kedua

istilah tersebut tidak bisa dipisahkan. Tokoh berarti yang menunjukkan pada

orangnya, sedangkan penokohan atau karakter menunjukkan pada sifat atau

kepribadian tokoh tersebut.

Istilah “tokoh” menunjuk pada orangnya, pelaku cerita, misalnya sebagai

jawab terhadap pertanyaan: “Siapakah tokoh utama novel itu?” , atau “Ada berapa
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orang jumlah pelaku novel itu?” , atau “Siapakah tokoh protagonis dan antagonis

dalam novel itu?’, dan sebagainya (Nurgiyantoro, 2012: 165).

Nurgiyantoro (2012: 165) menambahkan, watak, perwatakan, dan karakter,

menunjuk pada sifat dan sikap para tokoh seperti yang ditafsirkan oleh pembaca,

lebih menunjuk pada kualitas pribadi seorang tokoh. Penokohan dan

karakterisasi—karakterisasi sering juga disamakan artinya dengan karakter dan

perwatakan—menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak(-

watak) tertentu dalam sebuah cerita. Atau seperti dikatakan Jones (dalam 1968:

33), penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang

ditampilkan dalam sebuah cerita.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa melalui

penokohan, dapat diketahui lebih jauh tentang tokoh yang ada dalam cerita,

misalnya siapakah tokoh dalam cerita, bagaimana watak serta pelukisan kedirian

tokoh tersebut. Oleh karena itu, penokohan memiliki pengertian yang lebih luas

dibandingkan dengan tokoh.

2.2.1.2.1. Pembedaan Tokoh

Nurgiyantoro (2012: 176) membedakan tokoh-tokoh cerita dalam sebuah

fiksi ke dalam beberapa jenis penamaan berdasarkan dari sudut mana penamaan

itu dilakukan. Pembedaan tokoh-tokoh tersebut dibagi menjadi lima kategori,

namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan dua kategori, yaitu

kategori tokoh utama dan tokoh tambahan, dan kategori tokoh protagonis dan

tokoh antagonis.
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a. Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan

Dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam sebuah

cerita, tokoh utama merupakan tokoh yang tergolong penting dan ditampilkan

terus-menerus sehingga terasa mendominasi sebagian besar cerita, dan sebaliknya,

tokoh(-tokoh) yang hanya dimunculkan sekali atau berapa kali dalam cerita, dan

itu pun mungkin dalam porsi penceritaan yang relatif pendek disebut dengan

tokoh tambahan (Nurgiyantoro, 2012: 176).

Karena tokoh utama paling banyak diceritakan dan selalu berhubungan

dengan tokoh-tokoh lain, ia sangat menentukan perkembangan plot secara

keseluruhan. Ia selalu hadir sebagai pelaku, atau yang dikenai kejadian atau

konflik, penting yang memengaruhi perkembangan plot. Di pihak lain,

pemunculan tokoh-tokoh tambahan dalam keseluruhan cerita lebih sedikit, tidak

dipentingkan, dan kehadirannya hanya jika ada keterkaitannya dengan tokoh

utama secara langsung ataupun tak langsung (Nurgiyantoro, 2012: 177).

b. Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagonis

Dilihat dari fungsi penampilan tokoh dapat dibedakan ke dalam tokoh

protagonist dan tokoh antagonis. Altenbernd & Lewis (melalui Nurgiyantoro,

2012: 178) mengatakan, tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi—yang

salah satu jenisnya secara popular disebut hero—tokoh yang merupakan

pengejawantahan norma-norma, nilai-nilai, yang ideal bagi kita.

Lebih jauh Nurgiyantoro (2012: 179) menambahkan, sebuah fiksi harus

mengandung konflik, ketegangan, khususnya konflik dan ketegangan yang

dialami oleh tokoh protagonis. Tokoh penyebab terjadinya konflik disebut tokoh
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antagonis. Tokoh antagonis barangkali dapat disebut, beroposisi dengan tokoh

protagonis, secara langsung ataupun tak langsung, bersifat fisik ataupun batin.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh protagonis dapat

juga disebut sebagai tokoh baik yang memiliki perilaku dan watak yang sesuai

dengan harapan pembaca, dengan kata lain merupakan tokoh yang dapat dijadikan

panutan. Sedangkan tokoh antagonis sering disebut sebagai tokoh jahat karena

memiliki watak yang berlawanan dengan pandangan atau norma ideal yang ada

dalam kehidupan nyata.

2.2.1.2.2. Teknik Pelukisan Tokoh

Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita karya sastra tidak serta-merta

hadir dengan sendirinya. Penyajian karakter tokoh dilakukan melalui teknik

pelukisan tokoh. Melalui teknik pelukisan tokoh, pembaca akan lebih mudah

memahami watak tokoh yang muncul dalam suatu cerita.

Nurgiyantoro (2012: 194) mengatakan, secara garis besar teknik pelukisan

tokoh dalam suatu karya – atau lengkapnya; pelukisan sifat, sikap, watak, tingkah

laku, dan berbagai hal lain yang berhubungan dengan jati diri tokoh ─ dapat

dibedakan kedalam dua cara atau teknik, yaitu teknik uraian (telling) dan teknik

ragaan (showing) (Abrams, 1981: 21), atau teknik penjelasan, ekspositori

(expository) dan teknik dramatik (dramatic) (Altenbernd & Lewis, 1966: 56), atau

teknik diskursif (discursive), dramatik, dan kontekstual (Kenny, 1966: 34 – 6).

Teknik yang pertama – juga pada yang kedua, walau terdapat perbedaan istilah,
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namun secara esensial tidak berbeda – menyaran pada pelukisan secara langsung,

sedangkan teknik yang kedua pada pelukisan secara tidak langsung.

a. Teknik ekspositori

Seperti dikemukakan di atas, dalam teknik ekspositori, yang sering juga

disebut sebagai teknik analitis, pelukisan tokoh cerita dilakukan dengan

memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. Tokoh cerita hadir

dan dihadirkan oleh pengarang kehadapan para pembaca secara tidak berbelit-belit,

melainkan begitu saja dan langsung disertai deskripsi kediriannya, yang mungkin

berupa sikap, sifat, watak, tingkah laku, atau bahkan juga ciri fisiknya

(Nurgiyantoro, 2012: 195).

Lebih lanjut Nurgiyantoro (2012: 196) mengatakan bahwa teknik

pelukisan tokoh seperti dengan cara ini bersifat sederhana dan cenderung

ekonomis. Hal inilah yang merupakan kelebihan teknik analitis tersebut.

Pengarang dengan cepat dan singkat dapat mendeskripsikan kedirian tokoh

ceritanya. Dengan demikian, “tugas” yang berhubungan dengan penokohan (baca:

pelukisan perwatakan tokoh) dapat cepat diselesaikan sehingga perhatiannya bisa

lebih difokuskan pada masalah-masalah lain, misalnya dalam hal pengembangan

cerita dan plot.

b. Teknik Dramatik

Penampilan tokoh cerita dalam teknik dramatik, artinya mirip dengan yang

ditampilkan pada drama, dilakukan secara tak langsung. Artinya, pengarang tidak

mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan sikap serta tingkah laku tokoh.

Pengarang membiarkan (baca: menyiasati) para tokoh cerita untuk menunjukkan
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kediriannya sendiri melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, baik secara verbal

lewat kata maupun nonverbal lewat tindakan atau tingkah laku, dan juga melalui

peristiwa yang terjadi (Nurgiyantoro, 2012: 198).

Nurgiyantoro (2012: 200) juga mengatakan bahwa penampilan tokoh

secara dramatik dapat dilakukan dengan sejumlah teknik. Dalam sebuah karya

fiksi, biasanya pengarang mempergunakan berbagai teknik itu secara bergantian

dan saling mengisi, walau ada perbedaan frekuensi penggunaan masing-masing

teknik. Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan seluruh teknik yang

dikemukakan oleh Nurgiyantoro, penulis hanya menggunakan beberapa teknik

saja diantaranya teknik cakapan, teknik tingkah laku, teknik pikiran dan perasaan,

teknik reaksi tokoh, serta teknik reaksi tokoh lain.

Berbagai teknik yang dimaksud sebagian di antaranya akan dikemukakan

di bawah ini.

1. Teknik Cakapan

Percakapan yang dilakukan oleh (baca: diterapkan pada) tokoh-tokoh cerita

biasanya juga dimaksudkan untuk menggambarkan sifat-sifat tokoh yang

bersangkutan. Bentuk percakapan dalam sebuah karya fiksi, khususnya novel,

umumnya cukup banyak, baik percakapan yang pendek maupun yang (agak)

panjang. Tidak semua percakapan, memang, mencerminkan kedirian tokoh,

atau paling tidak, tidak mudah untuk menafsirkannya sebagai demikian.

Namun, seperti dikemukakan di atas, percakapan yang baik, yang efektif,

yang lebih fungsional, adalah yang menunjukkan perkembangan plot dan
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sekaligus mencerminkan sifat kedirian tokoh pelakunya (Nurgiyantoro, 2012:

201).

2. Teknik Tingkah Laku

Jika teknik cakapan dimaksudkan untuk menunjuk tingkah laku verbal yang

berwujud kata-kata para tokoh, teknik tingkah laku menyaran pada tindakan

yang bersifat nonverbal, fisik. Apa yang dilakukan orang dalam wujud

tindakan dan tingkah laku, dalam banyak dapat dipandang sebagai

menunjukkan reaksi, tanggapan, sifat, dan sikap yang mencerminkan sifat-

sifat kediriannya. Namun, dalam sebuah karya fiksi, kadang-kadang ada

tampak tindakan dan tingkah laku tokoh yang bersifat netral, kurang

menggambarkan sifat kediriannya. Kalaupun hal itu merupakan

penggambaran sifat-sifat tokoh juga, ia terlihat tersamar sekali (Nurgiyantoro,

2012: 203).

3. Teknik Pikiran dan Perasaan

Teknik pikiran dan perasaan dapat ditemukan dalam teknik cakapan dan

tingkah laku. Artinya, penuturan itu sekaligus untuk menggambarkan pikiran

dan perasaan tokoh. Hal itu memang tidak mungkin dipilahkan secara tegas.

Hanya, teknik pikiran dan perasaan dapat juga berupa sesuatu yang tidak

pernah dilakukan secara konkret dalam bentuk tindakan dan kata-kata, dan

hal ini tidak dapat terjadi sebaliknya (Nurgiyantoro, 2012: 204).

4. Teknik Reaksi Tokoh

Teknik reaksi tokoh dimaksudkan sebagai reaksi tokoh terhadap suatu

kejadian, masalah, keadaan, kata, dan sikap-tingkah-laku orang lain, dan
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sebagainya yang berupa “rangsang” dari luar diri tokoh yang bersangkutan.

Bagaimana reaksi tokoh terhadap hal-hal tersebut dapat dipandang sebagai

suatu bentuk penampilan yang mencerminkan sifat-sifat kediriannya

(Nurgiyantoro, 2012: 207).

5. Teknik Reaksi Tokoh Lain

Reaksi tokoh(-tokoh) lain dimaksudkan sebagai reaksi yang diberikan oleh

tokoh lain terhadap tokoh utama, atau tokoh yang dipelajari kediriannya, yang

berupa pandangan, pendapat, sikap, komentar, dan lain-lain. Pendek kata:

penilaian kedirian tokoh (utama) cerita oleh tokoh-tokoh cerita yang lain

dalam sebuah karya. Reaksi tokoh juga merupakan teknik penokohan untuk

menginformasikan kedirian tokoh kepada pembaca. Tokoh(-tokoh) lain itu

pada hakikatnya melakukan penilaian atas tokoh utama untuk pembaca

(Nurgiyantoro, 2012: 209).

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tokoh merupakan unsur

penting dalam karya sastra. Tokohlah yang mengemban bagaimana jalannya cerita

dan dari tokohlah akan diketahui bagaimana karakter tokoh tersebut dalam

mengahadapi suatu masalah yang muncul disekitarnya. Dengan demikian, watak

atau karakter antara satu tokoh dengan tokoh lain pasti tidak akan sama.

2.2.1.3. Alur

Pengertian alur dalam cerpen atau dalam karya fiksi pada umumnya adalah

rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga

menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita.
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Istilah alur dalam hal ini sama dengan istilah plot maupun struktur cerita.

Tahapan peristiwa yang menjalin suatu cerita bisa terbentuk dalam rangkaian

peristiwa yang berbagai macam (Aminuddin, 2009: 83).

Plot menurut Stanton (1965: 14) adalah cerita yang berisi urutan kejadian,

namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang

satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain.

Selain pendapat para pakar di atas, Nurgiyantoro (2012: 113) secara

pribadi juga menyampaikan bahwa, “Penampilan peristiwa demi peristiwa yang

hanya mendasarkan diri pada urutan waktu saja belum merupakan plot. Agar

menjadi sebuah plot, peristiwa-peristiwa itu haruslah diolah dan disiasati secara

kreatif, sehingga hasil pengolahan dan penyiasatannya itu sendiri merupakan

sesuatu yang indah dan menarik, khususnya dalam kaitannya dengan karya fiksi

yang bersangkutan secara keseluruhan. Kegiatan ini dilihat dari sisi pengarang,

merupakan kegiatan pengembangan plot atau dapat juga disebut sebagai

pemplotan, pengaluran”.

2.2.1.3.1. Pembedaan Plot

Nurgiyantoro (2012: 153) mengkatogarikan plot ke dalam beberapa jenis yang

berbeda berdasarkan perbedaan sudut-sudut tinjauan atau kriteria. Perbedaan plot

yang dikemukakan didasarkan pada tinjauan dari kriteria urutan waktu, jumlah,

dan kepadatan. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini hanya menggunakan

satu jenis pembedaan plot, yaitu pembedaan plot berdasarkan kiteria urutan waktu.
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Nurgiyantoro (2012: 153) menjelaskan urutan waktu yang dimaksud disini

adalah waktu terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi

yang bersangkutan. Lebih tepatnya adalah urutan penceritaan peristiwa-peristiwa

yang ditampilkan berdasarkan urutan waktu yang berkaitan dengan logika cerita.

a. Plot Lurus, Progresif. Sebuah cerita dikatakan memiliki plot lurus jika

peristiwa-peristiwa yang diceritakan bersifat kronologis. Atau cerita

dimulai secara runtut dari tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir

(Nurgiyantoro, 2012: 154).

b. Plot Sorot-balik, Flash-back. Yaitu cerita yang dikisahkan berplot tidak

kronologis. Penceritaan peristiwa-peristiwa dalam cerita tidak dimulai dari

tahap awal, namun bisa dimulai dari tahap tengah bahkan tahap akhir

(Nurgiyantoro, 2012: 154).

c. Plot Campuran. Barangkali tidak ada novel yang secara mutlak berplot

lurus atau sebaliknya sorot-balik. Secara garis besar plot sebuah novel

mungkin progresif, namun di dalamnya sering terdapat adegan-adegan

sorot-balik berapapun kadar kejadiannya (Nurgiyantoro, 2012: 155).

2.2.1.4. Latar

Latar merupakan salah satu dari unsur-unsur yang terdapat dalam suatu karya

sastra. Sebuah karya sastra tentu membutuhkan latar sebagai unsur pembangun

disamping tema, tokoh, alur, serta unsur intrinsik yang lainnya. Cerita hidup

seorang tokoh dalam suatu karya sastra membutuhkan tempat, waktu, serta ruang

lingkup yang harus dijelaskan sehingga lebih memudahkan pembaca untuk
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memahami situasi yang terjadi di dalam kehidupannya. Hal-hal tersebut akan

dijelaskan melalui latar dalam cerita.

Stanton (diterjemahkan oleh Sugihastuti dan Rossi, 2012: 35) berpendapat

bahwa latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita,

semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung.

Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2012: 216) mengatakan, latar atau setting yang

disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan

waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang

diceritakan.

Lebih lanjut, Nurgiyantoro (2012: 227) secara pribadi berpendapat bahwa,

unsur latar dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan

sosial. Ketiga unsur itu walau masing-masing menawarkan permasalahan yang

berbeda dan dapat dibicarakan secara sendiri, pada kenyataannya saling berkaitan

dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

a. Latar Tempat

Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan

dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan mungkin berupa

tempat-tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu

tanpa nama jelas (Nurgiyantoro, 2012: 227).

b. Latar Waktu

Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah “kapan”

tersebut biasanya dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada
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kaitannya atau dapat dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Pengetahuan dan

persepsi pembaca terhadap waktu sejarah itu kemudian dipergunakan untuk

mencoba masuk ke dalam suasana cerita (Nurgiyantoro, 2012: 230).

c. Latar Sosial

Latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku

kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya

fiksi. Latar sosial dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi,

keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap, dan lain-lain yang

tergolong latar spiritual. Disamping itu, latar sosial juga berhubungan dengan

status sosial tokoh yang bersangkutan, misalnya rendah, menengah, atau atas

(Nurgiyantoro, 2012: 232).

2.2.1.5.Sudut Pandang

Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2012: 248) berpendapat bahwa sudut pandang,

point of view, menyaran pada cara sebuah cerita dikisahkan. Ia merupakan cara

dan atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk

menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita

dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Nurgiyantoro (2012: 248) secara

pribadi menyimpulkan bahwa, sudut pandang pada hakikatnya merupakan strategi,

teknik, siasat, yang secara sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan

gagasan dan ceritanya.

Nurgiyantoro (2012: 249) menambahkan, secara garis besar, sudut

pandang cerita dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu pesona pertama, first-
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person, gaya “aku”, dan pesona ketiga, third-person, gaya “dia”. Jadi dari sudut

pandang “aku” atau “dia”, dengan berbagai variasinya, sebuah cerita dikisahkan.

Lebih lanjut, Nurgiyantoro menjelaskan bahwa pengisahan cerita yang

mempergunakan sudut pandang pesona ketiga, gaya “dia”, narator adalah

seseorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan

menyebut nama, atau kata gantinya; ia, dia, mereka (2012: 256). Sedangkan untuk

penggunaan sudut pandang pesona pertama, “aku”, narator adalah seseorang yang

ikut terlibat dalam cerita. Ia adalah si “aku” tokoh yang berkisah, mengisahkan

kesadaran dirinya sendiri, mengisahkan peristiwa dan tindakan, yang diketahui,

dilihat, didengar, dialami, dan dirasakan, serta sikapnya terhadap orang (tokoh)

lain kepada pembaca (Nurgiyantoro, 2012: 262).

2.2.1.6.Amanat atau Pesan Moral

Nurgiyantoro (2012: 320) berpendapat bahwa moral, seperti halnya tema, dilihat

dari segi dikhotomi bentuk isi karya sasrtra merupakan unsur isi. Ia merupakan

sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca, merupakan

makna yang terkandung dalam sebuah karya, makna yang disarankan lewat cerita.

Secara umum moral menyaran pada pengertian (ajaran tentang) baik buruk

yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya;

akhlak, budi pekerti, susila (KBBI dalam Nurgiyantoro, 2012: 320).  Lebih jauh,

Nurgiyantoro mengatakan bahwa moral dalam karya sastra biasanya

mencerminkan pandangan hidup pengarang yang bersangkutan, pandangan
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tentangan nilai-nilai kebenaran, dan hal itulah yang ingin disampaikannya kepada

pembaca (2012: 321).

2.2.2. Teori Psikologi Sastra

Setelah teori struktural selesai dianailis, maka analisis berikutnya berlanjut pada

unsur ekstrinsik (psikologi). Untuk menganalisis unsur ekstrinsik sebuah karya

sastra dapat memanfaatkan bantuan dari ilmu lain, seperti ilmu filsafat, ilmu

sosiologi, ilmu psikologi, dan sebagainya. Dalam hal ini penulis memanfaatkan

ilmu psikologi untuk menganalisis kecemasan serta mekanisme pertahanan ego

dalam cerpen Hitokui Neko.

Minderop (2010: 3) berpendapat bahwa psikologi berasal dari kata Yunani

psyche, yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu. Jadi psikologi berarti ilmu

yang menyelidiki dan mempelajari tingkah laku manusia (Atkinson, 1996: 7).

Kenneth Clark dan George Millter (dalam Atkinson, dkk. 1983: 19)

mengatakan bahwa Psikologi biasanya didefinisikan sebagai studi ilmiah

mengenai perilaku. Lingkupnya mencakup berbagai proses perilaku yang dapat

diamati, seperti gerak tangan; cara berbicara dan perubahan kejiwaan dan proses

yang hanya dapat diartikan sebagai pikiran dan mimpi.

Menurut Sumardjo dan Saini (1988: 3), sastra adalah ungkapan pribadi

manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat keyakinan

dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat

bahasa.
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Jatman (melalui Endraswara, 2011: 97) berpendapat bahwa karya sastra

dan psikologi memiliki pertautan yang erat, secara tak langsung dan fungsional.

Pertautan tak langsung, karena baik sastra maupun psikologi memiliki objek yang

sama yaitu kehidupan manusia. Memiliki hubungan fungsional karena sama-sama

mempelajari keadaan kejiwaan orang lain. bedanya adalah, dalam psikologi gejala

tersebut adalah riil, sedangkan dalam sastra bersifat imajinatif.

Endraswara (2011: 96) sendiri berpendapat bahwa Psikologi sastra adalah

kajian sastra yang memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang

akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya. Begitu pula pembaca,

dalam menanggapai karya juga tak akan lepas dari kejiwaan masing-masing.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa hubungan antara sastra dan

psikologi sangat erat hingga melebur dan melahirkan ilmu baru yang disebut

dengan “Psikologi Sastra”. Artinya, dengan meneliti sebuah karya sastra melalui

pendekatan Psikologi Sastra, secara tidak langsung kita telah membicarakan

psikologi karena dunia sastra tidak dapat dipisahkan dengan nilai kejiwaan yang

mungkin tersirat dalam karya sastra tersebut.

2.2.3. Teori Psikoanalisis

Menurut Albertine (2010: 11), psikoanalisis adalah disiplin ilmu yang dimulai

sekitar tahun 1900-an oleh Sigmund Freud. Psikoanalisis merupakan sejenis

psikologi tentang ketidaksadaran, perhatian-perhatiannya terarah pada bidang

motivasi, emosi, konflik, sistem neurotic, mimpi-mimpi, dan sifat-sifat karakter.
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Menurut Freud (dalam Suryabrata, 2002: 3), psikoanalisis adalah sebuah metode

perawatan medis bagi orang-orang yang menderita gangguan syaraf.

Dalam kajian psikologi sastra, akan berusaha mengungkap psikoanalisa

kepribadian yang dipandang meliputi tiga unsur kejiwaan, yaitu: id, ego, dan

superego. Ketiga sistem tersebut satu sama lain saling berkaitan membentuk suatu

hubungan.

2.2.3.1. Struktur Kepribadian

Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki tiga tingkat kesadaran, yakni sadar

(conscious), prasadar (preconscious), dan tak-sadar (unconscious). Topografi atau

peta kesadaran ini dipakai untuk mendeskripsi unsur cermati (awareness) dalam

setiap event mental seperti berfikir dan berfantasi. Sampai dengan tahun 1920an,

teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga unsur kesadaran itu. Baru

pada tahun 1923 Freud mengenalkan tiga model struktural yang lain, yakni id, ego,

dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi

melengkapi/menyempurnakan gambaran mental terutama dalam fungsi atau

tujuannya (Alwisol, 2015: 13)

Ketiga model struktural kepribadian menurut Freud (dalam Alwisol, 2015:

14) adalah sebagai berikut.

1. The Id

Menurut Freud, Id adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir.

Dari id inilah kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, id

berisi semua aspek psikologi yang diturunkan, seperti insting, impuls, dan
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drives (dalam Alwisol, 2015: 14). Lebih lanjut, Freud menjelaskan bahwa,

Id berada dan beroperasi dalam daerah unconscious, mewakili

subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Id beroperasi

berdasarkan prinsip kenikmatan (pleasure principle), yaitu: berusaha

memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit (dalam Alwisol,

2015: 14).

Freud menjelaskan bahwa Id hanya mampu membayangkan

sesuatu, tanpa mampu membedakan khayalan itu dengan kenyataan yang

benar-benar memuaskan kebutuhan. Kemudian Freud juga mengatakan

bahwa Id tidak mampu menilai atau membedakan benar-salah, tidak tahu

moral. Jadi harus dikembangkan jalan memperoleh khayalan itu secara

nyata, yang memberi kepuasan tanpa menimbulkan ketegangan baru

khususnya masalah moral. Alasan inilah yang kemudian membuat id

memunculkan ego (dalam Alwisol, 2015: 15)

2. The Ego

Freud berpendapat bahwa Ego adalah eksekutif (pelaksana) dari

kepribadian, yang memiliki dua tugas utama; pertama, memilih stimuli

mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan

sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kedua, menentukan kapan dan

bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang

yang resikonya minimal (dalam Alwisol, 2015: 16). Freud menambahkan,

dengan kata lain, ego sebagai eksekutif kepribadian berusaha memenuhi

kebutuhan id sekaligus juga memenuhi kebutuhan moral dan kebutuhan
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berkembang-mencapai-kesempurnaan dari superego. Ego sesungguhnya

bekerja untuk memuaskan Id, karena itu ego yang tidak memiliki enerji

sendiri akan memperoleh energi dari Id (dalam Alwisol, 2015: 16)

Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita;

sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita (reality principle); usaha

memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya

tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan obyek yang

nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan (Freud dalam Alwisol, 2015: 15).

Selanjutnya, Freud menjelaskan bahwa dari cara kerjanya dapat difahami

sebagian besar daerah operasi ego berada di kesadaran, namun ada

sebagian kecil ego beroperasi di daerah prasadar dan daerah taksadar

(dalam Alwisol, 2015: 16).

3. The Superego

Freud mengatakan bahwa Super Ego adalah kekuatan moral dan etik dari

kepribadian, yang beroperasi memakai prinsip idealistik (idealistic

principle) sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari

ego (dalam Alwisol, 2015: 16). Selanjutnya, Freud menjelaskan bahwa

Superego berkembang dari ego, dan seperti ego dia tidak mempunyai

enerji sendiri. Sama dengan ego, superego beroperasi di tiga daerah

kesadaran. Namun berbeda dengan ego, dia tidak mempunyai kontak

dengan dunia luar (sama dengan id) sehingga kebutuhan kesempurnaan

yang di-perjuangkan tidak realistik (id tidak realistik dalam

memperjuangkan kenikmatan) (dalam Alwisol, 2015: 16).
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Lebih jauh, Freud mengatakan bahwa Superego bersifat

nonrasional dalam menuntut kesempurnaan, menghukum dengan keras

kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun baru dalam fikiran.

Superego juga seperti ego dalam hal mengontrol id, bukan hanya menunda

pemuasan tetapi merintangi pemenuhannya (dalam Alwisol, 2015: 16).

Freud menambahkan, paling tidak ada 3 fungsi superego; (1)

mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan-tujuan

moralistik, (2) merintangi impuls id, terutama impuls seksual dan agresif

yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat, dan (3) mengejar

kesempurnaan. (Freud dalam Alwisol, 2015: 16).

2.2.3.2. Kecemasan

Segala bentuk situasi yang mengancam kesejahteraan organisme dapat

menimbulkan kecemasan. Konflik dan bentuk frustasi lainnya merupakan salah

satu sumber kecemasan. Ancaman fisik, ancaman terhadap harga diri, dan tekanan

untuk melakukan sesuatu diluar kemampuan, juga menimbulkan kecemasan.

Yang dimaksud dengan kecemasan adalah emosi yang tidak menyenangkan, yang

ditandai dengan istilah-istilah seperti “kekhawatiran” , “keprihatinan” , dan “rasa

takut”, yang kadang-kadang kita alami dalam tingkat yang berbeda-beda

(Atkinston,Rita L,dkk , 1983, terjemahan Nurdjannah, 1983: 212)

Sigmund Freud (dalam Corey, 2009: 63) mengatakan bahwa Kecemasan

adalah naluri buruk yang dihasilkan dari perasaan tertekan, kenangan, keinginan,

dan pengalaman yang  muncul ke alam sadar manusia. Bisa juga disebut sebagai
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keadaan yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Perasaan tersebut

memantik konflik antara identitas, ego,  dan superego terhadap kendali atas energi

penerawangan yang ada.  Fungsi dari kecemasan adalah untuk memperingatkan

akan bahaya yang mungkin datang.

Freud (dalam Corey, 2009: 63) mengemukakan tiga jenis kecemasan: yaitu

realitic anxiety, neurotic anxiety, dan moral anxiety.

1. Kecemasan realitas atau objektif (Reality or Objective Anxiety)

Kecemasan realitas berarti rasa takut akan bahaya dari dunia luar, dan level

dari perasaan tersebut sebanding dengan tingkat ancaman yang sesungguhnya.

Kecemasan neurotik dan kecemasan moral dipicu oleh ancaman terhadap

keseimbangan di dalam diri seseorang. Perasaan itu memberi isyarat kepada

ego bahwa jika tingkat ancaman tidak terukur, maka bahaya akan semakin

mengancam sampai ego itu diabaikan (Freud dalam Corey, 2009: 63).

2. Kecemasan neurosis (Neurotic Anxiety)

Kecemasan neurotik adalah perasaan takut jika insting akan mengambil alih

dan membuat seseorang melakukan sesuatu yang salah dan dihukum (Freud

dalam Corey, 2009: 63).

3. Kecemasan moral (Moral Anxiety)

Kecemasan moril adalah ketakutan terhadap alam sadar seseorang. Seseorang

dengan tingkat kesadaran yang baik cenderung merasa bersalah ketika ia

melakukan hal yang bertentangan dengan kode moralnya. Ketika ego tidak

dapat mengendalikan kecemasan dengan secara langsung dan rasional, ia
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beralih menggunakan metode tidak langsung—disebut mekanisme pertahanan

ego (Freud dalam Corey, 2009: 63).

2.2.3.3. Mekanisme Pertahanan Ego

Atkinston,Rita L,dkk (terjemahan Nurdjannah, 1983: 215-222) mengatakan Freud

menggunakan istilah mekanisme pertahanan (defense mechanism) untuk

menunjukkan proses tak sadar yang melindungi seseorang dari kecemasan melalui

pemutarbalikan kenyataan.

Mekanisme pertahanan ego membantu seseorang beradaptasi dengan

kecemasan dan mencegah ego agar tidak kewalahan. Pertahanan ego adalah

perilaku normal yang mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tertentu, bukan

berarti ia membuat seseorang bisa menghindari realitas. Pertahanan yang

digunakan bergantung pada tingkat perkembangan individu dan level kecemasan.

Mekanisme pertahanan memiliki dua karakteristik umum: (1) mereka menyangkal

atau mengaburkan realita dan (2) mereka bertindak di level alam bawah sadar

(Freud dalam Corey, 2009: 63)

Adapun beberapa Mekanisme Pertahanan Ego menurut Sigmund Freud

(dalam Corey 2009: 64 – 65) adalah sebagai berikut.

1. Repression

Represi adalah mekanisme pertahanan dengan cara menghilangkan pikiran

dan perasaan yang mengancam atau menyakitkan keluar dari kesadaran.

Represi merupakan salah satu proses Freudian yang paling penting, ini

adalah dasar dari banyak  pertahanan ego lainnya dan gangguan yang
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terlalu berlebihan. Freud menjelaskan represi sebagai penghapusan sesuatu

secara tidak disengaja dari kesadaran. Hal ini diasumsikan bahwa sebagian

besar peristiwa menyakitkan dari 5 atau 6 tahun pertama kehidupan

dilupakan. Peristiwa ini memang mempengaruhi perilaku selanjutnya

(Freud dalam Corey, 2009: 64).

Freud (dalam Alwisol, 2015: 26) memberikan contoh, seorang pria

yang waktu kecil dihukum berat oleh ayahnya karena meletuskan balon

karet hadiah milik adiknya, sampai sekarang menjadi takut dengan barang

yang terbuat dari karet karena mengingatkan ia terhadap ingatan hukuman

masa kecilnya.

2. Denial

Penolakan adalah "menutup mata seseorang" dengan adanya aspek

ancaman yang mengancam. Penolakan terhadap kenyataan mungkin yang

paling sederhana dari semua mekanisme pertahanan diri. Ini adalah cara

untuk memutar balikkan apa yang dipikirkan, dirasakan, atau dirasakan

seseorang dalam situasi traumatis. Mekanisme ini mirip dengan represi,

namun umumnya beroperasi pada tingkat tidak sadar dan sadar (Freud

dalam Corey, 2009: 64).

Salah satu contohnya adalah, seorang ibu yang masih tetap menata

tempat tidur bayi, menyiapkan peralatan dan perlengkapan minum susu,

dll, padahal bayinya sudah meninggal (Freud dalam Alwisol, 2015: 28).
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3. Reaction Formation

Pembentukan reaksi adalah secara aktif mengekspresikan dorongan

berlawanan saat dihadapkan dengan dorongan yang mengancam. Dengan

mengembangkan sikap sadar dan perilaku yang sangat bertentangan

dengan keinginan yang mengganggu, orang tidak harus menghadapi

kecemasan yang akan berakibat jika mereka menyadari dimensi ini dari

diri mereka sendiri. Individu dapat menyembunyikan kebencian dengan

topeng kasih sayang, bersikap sangat baik ketika mereka menyimpan

reaksi negatif, atau menutupi kekejaman dengan kebaikan yang berlebihan

(Freud dalam Corey, 2009: 64).

Freud (dalam Alwisol, 2015: 27) juga mengatakan bahwa biasanya

reaksi formasi ditandai oleh sifat serba berlebihan, ekstrim, dan kompulsif.

Contoh dari pembentukan reaksi misalnya adalah suami yang membenci

istrinya membelikan hadiah dan mencumbu istrinya secara berlebihan.

Sedangkan istri yang juga membenci suaminya itu menunjukkan rasa cinta

kepada anaknya secara berlebihan.

4. Projection

Proyeksi adalah menghubungkan keinginan dan dorongan diri sendiri yang

tidak dapat diterima kepada orang lain. Ini adalah mekanisme penipuan

diri sendiri. Dorongan nafsu, agresif, atau dorongan lainnya dilihat sebagai

sesuatu yang dimiliki oleh "orang-orang di luar sana, tapi tidak dengan

saya" (Freud dalam Corey, 2009: 64).
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Freud (dalam Alwisol, 2015: 27) menyebutkan penggunaan

mekanisme proyeksi misalnya adalah memproyeksikan impuls “saya

membenci dia” yang menimbulkan kecemasan neurotik (saya akan

dihukum) menjadi “dia membenci saya” (dia yang akan dihukum). Serta

impuls “saya cinta dia” (malu kalau ditolak) diproyeksikan menjadi “dia

cinta saya” (dia yang akan malu).

5. Displacement

Pemindahan adalah mengarahkan energi kepada objek atau orang lain bila

objek atau orang yang sebenarnya tidak dapat diakses. Pemindahan adalah

cara mengatasi kecemasan yang melibatkan dorongan hati dengan beralih

dari benda yang mengancam ke "sasaran yang lebih aman". Misalnya, pria

yang lemah lembut yang merasa terintimidasi oleh atasannya pulang ke

rumah dan melimpahkan kebencian yang tidak tepat kepada anak-anaknya

(Freud dalam Corey, 2009: 64).

6. Rationalization

Rasionalisasi adalah membuat alasan yang “baik” untuk menjelaskan ego

yang terluka. Rasionalisasi membantu membenarkan perilaku spesifik, dan

membantu melunakkan serangan yang terkait dengan kekecewaan.

Misalnya, ketika orang tidak mendapatkan posisi yang telah mereka

daftarkan dalam pekerjaan mereka, mereka memikirkan alasan logis

mengapa mereka tidak berhasil, dan terkadang mereka berusaha untuk

meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka benar-benar tidak

menginginkan posisi itu pula (Freud dalam Corey, 2009: 64).
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7. Sublimation

Sublimasi adalah mengalihkan energi seksual atau agresif ke dalam

sumber lain. Energi biasanya dialihkan ke sumber yang dapat diterima

secara sosial dan kadang-kadang bahkan mengagumkan. Misalnya,

dorongan hati yang agresif bisa disalurkan ke aktivitas atletik, sehingga

orang tersebut menemukan cara untuk mengekspresikan perasaan agresif

dan, sebagai bonus tambahan, sering dipuji (Freud dalam Corey, 2009: 65).

8. Regression

Regresi adalah kembali ke tahap awal perkembangan yaitu ketika tuntutan

yang ada lebih sedikit. Dalam menghadapi stres berat atau tantangan

ekstrim, individu mungkin berusaha mengatasi kecemasan mereka dengan

berpegang teguh pada perilaku yang tidak dewasa dan tidak pantas.

Misalnya, anak-anak yang takut di sekolah dapat menikmati perilaku

kekanak-kanakan seperti menangis, ketergantungan berlebihan, menghisap

jempol, bersembunyi, atau menempel pada guru (Freud dalam Corey,

2009: 65).

9. Introjection

Introjeksi adalah mengambil dan "menelan atau mempercayai bulat-bulat"

nilai dan standar orang lain. Bentuk introjeksi positif mencakup

penggabungan nilai orang tua atau sifat dan nilai terapis (dengan asumsi

bahwa ini tidak hanya diterima secara tidak kritis). Salah satu contoh

negatifnya adalah bahwa di tempat tawanan beberapa tahanan mengalami
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kecemasan yang luar biasa dengan menerima nilai-nilai buruk melalui

pengenalan dengan penyerang (Freud dalam Corey, 2009: 65).

Freud (dalam Alwisol, 2015: 24) memberikan contoh, misalnya

adalah seseorang yang menirukan gaya seorang bintang film menjadi

introjeksi kalau peniruan tersebut dapat meningkatkan harga diri dan

menekan perasaan rendah diri, sehingga ia merasa lebih bangga dengan

dirinya sendiri.

10. Identification

Identifikasi ialah mempersamakan dengan penyebab, organisasi, atau

orang-orang yang sukses dengan harapan Anda akan dianggap layak.

Identifikasi dapat meningkatkan harga diri dan melindungi seseorang dari

rasa kegagalan. Ini adalah bagian dari proses perkembangan dimana anak-

anak belajar perilaku sesuai jenis kelamin, namun juga bisa menjadi reaksi

pertahanan yang terlalu berlebihan bila digunakan oleh orang-orang yang

pada dasarnya rendah mutunya (Freud dalam Corey, 2009: 65).

11. Compensation

Kompensasi adalah mekanisme pertahanan ego dengan cara

menyembunyikan kelemahan atau mengembangkan sifat positif tertentu

untuk mengatasi keterbatasan. Mekanisme ini dapat memiliki nilai

penyesuaian langsung, dan juga bisa menjadi usaha seseorang untuk

mengatakan "jangan melihat di mana saya kekurangan saya , tapi lihatlah

saya dalam prestasi saya” (Freud dalam Corey, 2009: 65).
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Freud (dalam Alwisol, 2015: 25) memberikan contoh, seorang

pelajar yang cacat dan merasa terhambat impuls-impuls sosialnya, akan

berusaha untuk belajar tekun dan menjadi yang terpandai di kelas untuk

memuaskan impuls berkuasa.
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BAB 3

PEMAPARAN HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari tiga subbab, yaitu subbab sinopsis, subbab analisis struktur

cerpen Hitokui Neko, serta subbab analisis kecemasan dan mekanisme pertahanan

ego tokoh utama.

3.1. Sinopsis

Cerpen berjudul Hitokui Neko karya Haruki Murakami menceritakan

tentang kehidupan tokoh Boku, yang selanjutnya akan disebut dengan Aku. Aku

adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan desain sederhana di Tokyo. Aku

tinggal di sebuah apartemen di Unoki, Tokyo bersama dengan istri dan anak laki-

lakinya.

Suatu hari dalam sebuah pertemuan bisnis, Aku bertemu dengan Izumi.

Keduanya langsung merasa klik sejak pertama kali mata mereka beradu pandang.

Mereka lalu bertemu dua tiga kali sejak pertemuan pertama mereka, namun

masih dalam pembicaraan bisnis. Hingga akhirnya suatu hari mereka

memutuskan untuk bertemu dan minum berdua.

Hubungan Aku dan Izumi semakin lama semakin dekat. Meskipun sama-

sama sudah memiliki pasangan menikah, namun keduanya secara rutin berkencan

bahkan tidur bersama. Tokoh aku merasa bahwa hubungan dirinya dengan Izumi

bukanlah sebuah cinta melainkan hubungan spesial yang intim.
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Istri Aku yang mengetahui perselingkuhan suaminya dengan Izumi memutuskan

untuk meninggalkannya dengan membawa serta anak laki-laki mereka. Begitu

pula dengan suami Izumi yang juga meninggalkan rumah setelah menampar dan

mengguntingi pakaian Izumi

Aku dan Izumi yang merasa putus asa akhirnya memutuskan untuk

pindah dari Jepang menuju Yunani. Tokoh Aku awalnya tidak yakin dengan

keputusan tersebut, namun pada akhirnya Aku setuju dan memutuskan untuk

pergi bersama Izumi dengan membawa semua sisa uang yang mereka miliki.

Aku bersama Izumi tinggal di sebuah apartemen sederhana di pulau kecil

di Yunani. Hari-hari mereka dihabiskan dengan berjalan-jalan di pelabuhan dan

mengobrol di kafe sambil menikmati secangkir kopi dan membaca artikel pada

koran yang dijual di toko sekitar pelabuhan.

Kehidupan mereka baik-baik saja hingga pada suatu malam Izumi tiba-

tiba menghilang tanpa meninggalkan sepatah katapun. Tokoh Aku yang baru saja

bangun tidur kebingungan mencari dimana keberadaan Izumi. Ia menyusuri jalan

sepanjang pantai menuju bukit yang biasa ia lewati bersama Izumi. Pada saat itu

pikirannya sangat kacau hingga dirinya berhalusinasi tanpa arah dan tujuan.

Keinginan Aku untuk dapat bertemu dengan Izumi sangatlah besar.

Meskipun telah berusaha keras untuk menemukan dimana keberadaan Izumi,

namun nasib baik sepertinya belum berpihak pada Aku. Pada akhirnya tokoh Aku

harus menelan kenyataan pahit bahwa dirinya gagal menemukan Izumi yang

meninggalkan dirinya pada malam itu. Akhir cerita, dikisahkan Aku yang hidup

sendiri harus menjalani sisa hidupnya dalam kesendirian dan kesepian tanpa
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kehadiran sosok Izumi kembali di sisinya. Hal tersebut membuat Aku kehilangan

akal sehatnya hingga membayangkan tubuhnya habis dimakan oleh kucing

seperti sosok wanita tua yang ada dalam artikel yang dibacanya bersama Izumi.

3.2. Struktur Fiksi

3.2.1. Tema

Tema dalam cerpen ini adalah mengenai kesepian serta kehilangan. Hal

tersebut digambarkan melalui tokoh Aku serta orang-orang disekitar Aku.

Kesepian dan kehilangan pada tokoh Aku disadari ketika tokoh Aku selesai

mengerjakan proyek dengan Izumi dan harus berpisah dengannya. Hal itu

kemudian memunculkan kehilangan besar yang aneh yang dirasakan tokoh Aku

terhadap tokoh Izumi. Seperti terlihat pada kutipan berikut ini.

でも会うといってもそれほど長い時間一緒にいたわけではな

かったし、我々二人だけで会っていたわけでもなかった。あ

るいはまたとくに個人的な話をしたわけでもなかった。でも

その仕事が終わってしまうと、僕はなんだかひどく淋しい気

持ちになった。自分にとってなくてはならないはずのものが

理不尽にうばわれてしまったような気がして。そんな気持ち

になったのはずいぶん久しぶりのことだった。イズミの方も

たぶん僕と同じ気持ちだったのだろうと思う。(Murakami,
2009 : 174).

“Pertemuan kami selalu singkat, melibatkan orang lain, dan hanya
membahas soal bisnis. Ketika proyek kami selesai, entah
bagaimana, kesepian yang dahsyat menerpaku, seolah-olah sesuatu
yang sangat penting telah direnggut paksa dari genggamanku.
Bertahun-tahun aku tak pernah merasa seperti itu. Dan, kupikir, ia
merasakan hal yang sama”.

Dari kutipan di atas terlihat bahwa, bahkan sebelum mengenal Izumi lebih

jauh, tokoh Aku telah merasakan kehilangan dan kesepian saat mereka harus
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berpisah. Sesuatu yang tidak dia temukan pada istrinya. Hal tersebut yang

mendorong tokoh Aku untuk berselingkuh dengan Izumi.

Selanjutnya, Murakami kembali menunjukkan gambaran kesepian pada

tokoh Aku di akhir cerita. Selain kesepian, Aku juga merasa kehilangan atas

menghilangnya Izumi pada suatu malam. Aku yang telah merelakan semua yang

ia miliki dan menggantungkan segalanya kepada Izumi merasa hidupnya menjadi

hampa setelah kepergian Izumi. Seperti terlihat pada kutipan berikut ini.

前に進むべきなのか、もと来た道を帰るべきなのか、僕には

判断がつかなかった。僕は考えることに疲れてそこに腰を下

ろした。イズミはいったい何処に行ってしまったのだろう。

イズミの姿の見えないことが、僕にはひどくこたえた。もし

彼女がこのまま姿を消して二度と現われなかったら、僕はこ

れから先ひとりぼっちでこのわけのわからない島で、いった

いどうやって生きていけばいいのだろう。だってここにある

のはただの便宜的な僕にすぎないのだ。それがなんとか仮の

命を保っていられるのはイズミがいるからなのだ。もし彼女

がこのままいなくなってしまったら、僕の意識存在はもう帰

るべき肉体も持たないのだ。(Murakami, 2009 : 191)

“Aku menggeliat, melemaskan lenganku, jemariku. Haruskah
kulanjutkan, atau kembali dengan cara yang sama seperti aku
datang? Kemanakah Izumi pergi? Tanpanya, bagaimana aku bisa
terus bertahan hidup, sendirian di pulau terpencil ini? Ia satu-
satunya hal yang menyatukan kerapuhan, kelabilanku”.

Kutipan di atas menggambarkan suasana hati Aku ketika Izumi

menghilang. Aku yang sudah terlanjur menggantungkan hidupnya kepada Izumi

merasa hampa dan tersesat ketika pada akhirnya Izumi menghilang dari

kehidupannya. Aku tak tahu lagi harus bagaimana menghadapi kerasnya dunia

tanpa kehadiran Izumi disisinya.

Selain kesepian dan kehilangan yang dirasakan oleh tokoh Aku, Haruki

Murakami juga menggambarkan kesepian melalui artikel yang dibaca tokoh Aku
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pada awal cerita tentang seorang wanita tua yang hidup seorang diri. Suatu hari

dirinya jatuh pingsan dan meninggal, namun tak ada seorang pun yang

mengetahui kematiannya sehingga pada akhirnya jasadnya habis dimakan oleh

tiga ekor kucing peliharaannya di dalam rumahnya sendiri. Seperti terlihat pada

kutipan berikut ini.

港で新聞を買ったら、三匹の猫に食べられてしまった老婦人

の話が載っていた。アテネ近郊の小さな町での出来事である。

死んだ婦人は七十歳で、ひとり暮らしだった。アパートの一

室で、三匹の猫と一緒にひっそりと暮れしていたのだ。でも

ある日突然彼女は心臓発作か何かで倒れて、ソファーに伏せ

たまま息を引き取ってしまった。倒れてから死ぬまでにどれ

くらいの時間がかかったのかはよくわからなかった。でもと

にかくそのまま死んでしまったのだ。彼女には定期的に訪ね

てきてくれるような親戚も、親しい友人もいなかったので、

倒れてからその死体が発見されるまでに一週間ばかりかかっ

た。窓もドアもしめっきりになっていたから、飼い主が死ん

でしまうと、猫たちは外に出ることもできなかった。
(Murakami, 2009 : 168).

“Aku membeli koran di pelabuhan dan menemukan sebuah artikel
tentang seorang wanita tua yang dimakan kucing. Ia berusia tujuh
puluh tahun dan tinggal sendirian di kota kecil pinggiran Athena—
semacam kehidupan yang tenang, hanya ia dan tiga ekor kucing
dalam sebuah apartemen kecil. Suatu hari, ia tiba-tiba jatuh pingsan
dengan posisi tertelungkup di sofa—serangan jantung,
kemungkinan besar. Tak ada yang tahu berapa lama waktu yang
dibutuhkan hingga ia meninggal dunia setelah pingsan. Wanita tua
itu tidak memiliki kerabat atau teman yang mengunjunginya secara
teratur, dan diperlukan satu minggu sebelum tubuhnya ditemukan.
Jendela dan pintu ditutup, dan kucing terjebak”.

Dari kutipan di atas terlihat bahwa Murakami menggambarkan tema

kesepian tidak hanya pada tokoh Aku, melainkan juga dialami oleh tokoh lain

dalam cerita. Kesepian tergambar jelas pada cerita wanita tua yang harus

merelakan tubuhnya dimakan oleh kucing peliharaannya sendiri karena tak ada
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kerabat atau seorang pun yang menemukan jasadnya yang selama ini tinggal

seorang diri.

Dari penjelasan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa tema dari cerpen

Hitokui Neko ini adalah kesepian dan kehilangan. Hal itu dikarenakan dari awal

hingga akhir cerita berkisah tentang kehidupan yang sepi serta rasa kehilangan

yang dialami oleh para tokoh dalam cerita.

3.2.2. Tokoh dan Penokohan

Tokoh dalam cerpen Hitokui Neko memiliki karakter dan peran yang berbeda-

beda. Sesuai dengan teori yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa

untuk mengungkapkan penokohan tokoh dalam sebuah karya sastra dapat

digunakan teknik pelukisan tokoh. Teknik pelukisan tokoh dalam karya sastra

terbagi dalam dua cara, yaitu teknik ekspositori (secara langsung) dan teknik

dramatik (secara tidak langsung). Pada cerpen Hitokui Neko ini penokohan para

tokoh dalam cerita ditampilkan melalui kedua teknik tersebut.

Pada bab ini, analisis penokohan dilakukan pada seluruh tokoh dalam

cerita, yakni tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama dalam cerpen

Hitokui Neko hanya terdiri dari satu tokoh, yaitu tokoh Aku. Sedangkan untuk

tokoh tambahan terdiri dari beberapa tokoh yang mempengaruhi jalannya cerita,

tokoh-tokoh tersebut antara lain adalah Izumi, nyo̅bo̅, Izumi no otto, musuko, dan

chichi oya.
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3.2.2.1. Tokoh Utama

a. Boku

Boku, yang selanjutnya akan disebut dengan Aku, dianggap sebagai tokoh utama

dalam cerpen Hitokui Neko karena sosoknya yang banyak diceritakan di dalam

cerpen ini. Selain itu, kehadiran tokoh Aku juga sering dimunculkan dalam cerita,

mulai dari awal hingga akhir cerita.

Dalam cerpen Hitokui Neko ini, tokoh Aku merupakan tokoh antagonis.

Dikatakan demikian karena tokoh Aku memiliki sifat yang tidak setia dan tidak

bertanggung jawab karena memilih untuk mengkhianati istri serta anak lelakinya

demi memperjuangkan keinginannya untuk bisa bersama dengan Izumi. Watak

dari tokoh Aku tersebut yang kemudian memunculkan antipati terhadap pembaca

kepada tokoh Aku dalam cerpen ini.

Berdasarkan analisis dengan menggunakan metode dramatik, Tokoh Aku

digambarkan sebagai seorang laki-laki biasa yang memiliki seorang istri dan satu

anak laki-laki. Tokoh Aku tinggal bersama keluarganya di sebuah apartemen di

Unoki, Tokyo. Terlihat pada kutipan berikut.

つい二ヶ月前まで、僕は女房と四歳になる息子と三人で、鵜

の木にある３ＬＤＫのマンションに暮らしていたのだ。それ

ほど広くはないけれど、まずまず快適な住まいだった。夫婦

の寝室と子供の部屋があって、残りの部屋と僕は書斎がわり

に使っていた。見晴らしも良かったし、静かだった。週末に

は三人で多摩川の川原を散歩した。春になると提に沿って桜

が咲いた。自転車に子供を乗せて、巨人の二軍の練習を見物

にいったりもした。(Murakami, 2009 : 173)

“Dua bulan yang lalu, aku tinggal bersama istri dan anak lelaki
kami yang berusia empat tahun di sebuah apartemen tiga kamar di
Unoki, di Tokyo. Bukan tempat yang luas, akan tetapi cukup
menopang hidupmu, sebuah apartemen yang fungsional. Aku dan
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istriku menempati kamar tidur kami sendiri, begitu pula anak kami,
dan ruang yang tersisa menjadi ruang belajarku. Apartemen itu
tenang, dengan pemandangan yang bagus. Pada akhir pekan, kami
bertiga akan berjalan-jalan di sepanjang tepi Sungai Tama. Pada
musim semi, pohon-pohon ceri di sepanjang tepi sungai
bermekaran, aku biasanya naik sepeda memboncengi anakku dan
kami pergi menonton pelatihan musim semi tim Giants’ Triple A”.

Dari kutipan di atas terlihat bahwa tokoh Aku menjalani kehidupan yang

sederhana tanpa harta yang melimpah. Meskipun begitu, Aku bersama istri dan

anak laki-laki mereka nampak bahagia. Mereka biasa mengisi hari-hari mereka

dengan hal-hal kecil dan sederhana namun tetap istimewa. Hal tersebut juga

memperlihatkan bahwa tokoh Aku adalah sosok ayah yang menyayangi keluarga.

Aku merupakan karyawan di salah satu perusahaan desain di Jepang yang

menangani desain buku dan layout majalah. Suatu hari dalam sebuah perjalanan

bisnis Aku bertemu dengan Izumi. Terlihat dalam kutipan berikut.

イズミは僕より十歳若かった。彼女とは仕事の打合せの席で

知り合った。そして我々は一目会ったときから、互いのこと

がすっかり気に入ってしまた。人生には、ごくだまにではあ

るけれど、そういうことが起こるのだ。 (Murakami, 2009 :
174)

“Izumi sepuluh tahun lebih muda dariku. Kami bertemu di sebuah
pertemuan bisnis. Sesuatu yang ‘klik’ terjadi antara kami saat
pertama kali mata kami beradu-pandang. Bukanlah hal yang sering
terjadi”.

Melalui kutipan di atas dapat dilihat bahwa tokoh Aku merupakan laki-laki

yang tidak setia dan mudah tergoda. Bahkan Aku langsung jatuh cinta kepada

Izumi hanya sesaat setelah mata mereka beradu pandang. Berawal dari pertemuan

tersebut, Aku dan Izumi jadi sering bertemu diluar pertemuan bisnis hingga

hubungan mereka berdua berlanjut lebih jauh dari sekedar partner bisnis.
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Setelah hubungan perselingkuhan Aku dan Izumi terbongkar, mereka

ditinggalkan oleh pasangan masing-masing. Karena keputusasaan, Izumi

melontarkan gagasan untuk mengajak Aku pergi meninggalkan Jepang menuju

Yunani. Aku yang sebenarnya tidak memiliki ketertarikan terhadap Yunani pada

akhirnya tetap mengikuti keinginan Izumi. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan

berikut ini.

僕はとくにギリシャという国に興味はなかったが、日本にい

てもどうせるくなことはないだろうという点に関してはまっ

たく同感だった。僕とイズミはそれぞれの持ち金を勘定して

みた。彼女は二五〇万の貯金を持っていた。僕はとりあえず

一五〇万自由になる金を持っていた。あわせて四〇〇万。
(Murakami, 2009 : 178).

“Aku tidak memiliki ketertarikan khusus terhadap Yunani, tetapi
aku harus setuju dengannya. Kami menghitung berapa banyak
uang yang kami miliki. Tabungannya dua setengah juta yen,
sementara aku hanya satu setengah juta. Jika disatukan sekitar
empat juta yen—sekitar empat puluh ribu dolar”.

Pada kutipan di atas, dapat diketahui bahwa tokoh Aku juga termasuk

orang yang tidak berpendirian, hal ini terlihat dari cara Aku menghadapi masalah

yang terjadi dalam hidupnya. Tokoh Aku cenderung memilih untuk mengikuti

arus dan mengikuti pendapat orang lain. Seperti diceritakan bahwa tokoh Aku

lebih memilih untuk mengikuti keinginan Izumi pindah ke Yunani dan

meninggalkan kehidupannya di Jepang.

Setelah memutuskan untuk mengikuti rencana Izumi pindah ke Yunani,

Aku keluar dari perusahaan tempatnya bekerja. Ia bahkan tidak berpikir dua kali

untuk mengambil keputusan tersebut. Seperti terlihat pada kutipan berikut.

僕はあくる日会社に辞表を出した。社長はうすうす事情を察

していたらしく、それを一応長期休暇扱いにしておいてくれ
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た。会社のみんなは僕が辞表をだしたことにびっくりしたよ

うだったが、とくに熱心に引き止める人間もいなかった。実

際にやってみるとけっこう簡単なものなんだなと僕は思った。

捨てようと思って捨てられないものなんて世の中にはほとん

どないのだ。いや、まったくないと言ってもいいかもしれな

い。 (Murakami, 2009 : 179).

“Di tempat kerja keesokan harinya aku menyerahkan surat
pengunduran diri. Atasanku sudah mendengar rumor dan
menegaskan lebih baik mengambil cuti saja sementara waktu.
Rekan-rekan kerjaku terkejut mendengar bahwa aku ingin berhenti,
namun tak satu pun berusaha keras membujukku untuk tidak
melakukannya. Berhenti bekerja ternyata tak terlalu sulit. Setelah
kau memutuskan sesuatu, tidak ada yang tidak bisa kau singkirkan”.

Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa selain tidak memiliki pendirian,

tokoh Aku juga merupakan orang yang gegabah. Aku tidak pernah berpikir

panjang dalam mengambil sebuah keputusan. Aku tidak memikirkan resiko yang

mungkin ia hadapi setelah ia mengambil keputusan tersebut. Hal itu tergambar

pada saat tokoh Aku akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaan

tempatnya bekerja dan pergi ke Yunani bersama dengan Izumi.

Walaupun sudah pindah dan menjalani kehidupan di Yunani bersama

Izumi, namun tokoh Aku masih sering mengingat keluarganya, terutama anak

lelakinya yang berada di Jepang. Aku sering mengungkit hal-hal kecil sisa

kenangannya bersama si buah hati.  hal tersebut terlihat pada kutipan di bawah ini.

そこには空があり、海があった。そしてうまい具合に（とい

うべきなのだろう）、誰かに何かを読んで聞かせるという作

業は僕にとってはぜんぜん苦痛ではなかった。日本にいると

きには、僕は自分の子供のためによく絵本を読んでやったも

のだった。(Murakami, 2009 : 169).

“Yah, ada langit dan laut di hadapan kami. Dan aku senang
membaca keras-keras. Saat tinggal di Jepang, aku biasa
membacakan buku-buku bergambar dengan lantang untuk anak
lelakiku”.
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Meskipun memiliki banyak sifat negatif, namun tokoh Aku sebenarnya

adalah seorang yang penyayang, hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di atas.

Sebagai seorang ayah, tokoh Aku menunjukkan rasa sayang pada anaknya

dengan tindakan-tindakan yang sederhana namun terkesan tulus dan tidak dibuat-

buat. Salah satunya adalah dengan membacakan buku cerita untuk anaknya.

Selain menunjukkan kasih sayang kepada sang anak secara langsung,

tokoh Aku sebagai sosok ayah juga mencurahkan rasa sayangnya melalui

perasaan serta tindakan yang tidak diketahui oleh orang lain. seperti terlihat pada

kutipan di bawah ini.

一緒に暮しているときはとても可愛いと思っていた。遅く家

に帰るとまず子供部屋に行って息子の顔を見た。ときどき骨

が折れてしまうくらい強く抱きしめたいと思うことこともあ

った。(Murakami, 2009 : 185).

“Sewaktu masih tinggal dengan anakku, aku pikir dia adalah
makhluk paling menggemaskan yang pernah kulihat. Setiap kali
aku pulang terlambat, aku selalu lebih dulu masuk ke kamar
anakku untuk melihat wajahnya saat tertidur. Saking gemasnya,
terkadang muncul hasrat untuk memeluknya kuat-kuat hingga ia
hancur”.

Melalui kutipan di atas, terlihat bahwa perasaan kasih dan sayang tokoh

Aku terhadap anaknya merupakan perasaan yang hanya dimiliki oleh seorang

ayah. Meskipun hanya dirinya sendiri yang mengetahui rasa sayang itu, tokoh

Aku tetap menjadi sosok ayah yang menyayangi buah hatinya dengan tulus tanpa

kepura-puraan. Sebab itulah walaupun Aku berada jauh terpisah dengan anak laki-

lakinya, namun kenangan tentang mereka tidak pernah terlupakan oleh Aku.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan hasil analisis

menggunakan metode dramatik menunjukkan bahwa tokoh Aku adalah seorang
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laki-laki yang hidup bersama seorang istri dan anak laki-laki berumur empat tahun.

Aku adalah seorang karyawan sebuah perusahaan desain di Jepang. Tokoh Aku

juga digambarkan sebagai seseorang yang tidak setia dan tidak bertanggung jawab

karena ia berselingkuh dengan Izumi dan membiarkan rumah tangganya hancur

karena mengikuti keegoisannya. Selain itu sebagai seorang laki-laki tokoh Aku

merupakan seorang yang tidak jantan, karena ia tidak mampu bersikap tegas

dalam menghadapi masalah serta gegabah dalam mengambil keputusan. Namun

meskipun begitu, tokoh Aku merupakan sosok suami dan ayah yang menyayangi

keluarga pada awalnya.

3.2.2.2. Tokoh Tambahan

a. Izumi

Tokoh Izumi dianggap sebagai tokoh tambahan yang berperan penting dalam

perkembangan karakter tokoh Aku dalam cerpen Hitokui Neko. Meskipun

termasuk dalam tokoh tambahan, namun penggambaran tokoh Izumi sering

dimunculkan dalam cerita. Selain itu, kehadiran tokoh Izumi juga memperkuat

kedudukan tokoh Aku sebagai tokoh utama di dalam cerpen ini.

Melalui analisis dengan menggunakan metode dramatik melalui teknik

reaksi tokoh lain, Tokoh Izumi digambarkan sebagai perempuan yang berumur

sepuluh tahun lebih muda dari tokoh Aku. Izumi pertama kali bertemu dengan

Aku dalam sebuah pertemuan bisnis. Seperti terlihat pada kutipan berikut ini.

イズミは僕より十歳若かった。彼女とは仕事の打合せの席で

知り合った。そして我々は一目会ったときから、互いのこと

がすっかり気に入ってしまた。人生には、ごくだまにではあ
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るけれど、そういうことが起こるのだ。(Murakami, 2009 :
174).

“Izumi sepuluh tahun lebih muda dariku. Kami bertemu di sebuah
pertemuan bisnis. Sesuatu yang ‘klik’ terjadi antara kami saat
pertama kali mata kami beradu-pandang. Bukanlah hal yang sering
terjadi”.

Seperti terlihat pada kutipan di atas, berawal dari pertemuan bisnis

tersebut, Aku dan Izumi secara rutin pergi berkencan. Meskipun telah memiliki

pasangan masing-masing, mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut dan

menikmati hubungan yang mereka jalani.

Setelah hubungan perselingkuhan Aku dan Izumi terbongkar, suami Izumi

meninggalkannya. Izumi yang putus asa akhirnya mengajak Aku untuk

meninggalkan Jepang dan pindah ke Yunani. Terlihat pada kutipan di bawah ini.

「ギリシャ？」と僕は言った.
「だって日本にいても仕方ないでしょう」と彼女は僕の顔を

じっとのぞきこむようにして言った。(Murakami, 2009 : 178).

““Yunani?” tanyaku.
“Kita sudah enggak bisa tinggal dengan nyaman di Jepang,”
katanya, sambil menatap mataku dalam-dalam”.

Melalui kutipan di atas tokoh Izumi digambarkan sebagai seorang yang

tidak bertanggung jawab. Tanpa berpikir panjang Izumi memutuskan untuk

pindah ke Yunani dengan mengajak serta tokoh Aku ditengah masalah yang

tengah mereka hadapi. Tanpa persiapan apapun akhirnya mereka berangkat ke

Yunani dengan sisa uang yang mereka miliki.

Aku dan Izumi menjalani kehidupan baru di Yunani. Hari-hari mereka

diisi dengan berjalan-jalan ke pelabuhan dan pergi ke kafe untuk membaca koran
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serta berdiskusi jika ada artikel yang menarik. Seperti terlihat dalam kutipan

berikut ini.

イズミは。唇を横にちょっと曲げだ。それが彼女の癖だった。

何か意見を言おうとするときには（それは大扺の場合、短い

声明という形式をとった）、彼女はいつもシーツによった皺

を一方にひっぱって直すみたいに、唇を顔端の方にきゅっと

寄せるのだ。僕は最初に彼女に会ったとき、その癖をとても

チャーミングだと思った。「新聞というのはきっと世界じゅ

うどこに行っても同じなのね。本当に知りたいことはいつも

きまって書かれてないのよ」。(Murakami, 2009 : 170).

“Izumi mengerutkan bibirnya ke satu sisi, kebiasaan kecilnya.
Setiap kali ia hendak melontarkan pendapat—yang kerap berbentuk
seperti deklarasi kecil— ia mengerutkan bibir seperti itu, seolah
tengah menyentak sprei untuk merapikan kerutan-kerutan liar.
Ketika pertama kali bertemu dengannya, kebiasaan itu cukup
memikatku. “Koran itu semua sama saja, ke mana pun kamu
pergi,” ia akhirnya melanjutkan. “Koran-koran itu enggak pernah
memberitahu apa yang benar-benar ingin kautahu.”

Pada kutipan di atas, dapat dilihat bahwa Izumi termasuk orang yang

santai, namun jika sudah menyangkut hal-hal yang serius ia bisa seketika berubah

menjadi seorang yang kritis dengan argumen-argumennya.

Selain menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, Izumi juga mulai

belajar bahasa Yunani untuk bertahan hidup disana. Terlihat pada kutipan berikut

ini.

イズミは現代ギリシャ語の教科書を持ってきていたので、そ

れを使ってギリシャ語の勉強をした。動詞の活用表を作って

いつも持ち歩き、暇があればまるで呪文を唱えるみたいにそ

れを暗礁した。買い物に行くと、彼女はかたことのギリシャ

語を使って店の主人と話しをした。カフェに行くとウェイタ

ーと話をした。そのせいで僕らは何人かの知り合いを作るこ

とができた。(Murakami, 2009 : 181).

“Izumi mulai belajar bahasa Yunani. Ia selalu membawa buku
pelajaran bahasa Yunani, dan membuat catatan berisi daftar
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konjugasi kata kerja yang selalu ia bawa ke mana-mana,
melafalkan kata kerja keras-keras seperti mantra. Ia sudah sampai
ke titik di mana ia mampu berbicara dengan pemilik toko meski
masih kacau, dan kepada pelayan saat kami singgah di kafe,
sehingga kami berhasil memiliki beberapa kenalan”.

Pada kutipan di atas, terlihat sosok Izumi yang ambisius dan selalu

berusaha untuk mewujudkan hal-hal yang sudah ditargetkannya. Walaupun masih

dalam tahap awal mempelajari bahasa Yunani, namun dirinya sudah dapat

membuktikan bahwa ia bisa. Hal inilah yang membuat Aku merasa tenang hidup

di negara orang meskipun hanya bersama dengan Izumi.

Karena Izumi sudah memilih untuk pindah ke Yunani maka artinya ia

sudah memutuskan untuk hidup disana apapun yang terjadi. Baginya tidak ada

alasan apapun bagi dirinya untuk kembali ke Jepang. Terlihat pada kutipan di

bawah ini.

「ねえもし日本に帰りたくなったらあなたはひとりで勝手に

帰っていいのよ」とイズミは言った。「私のことは別に気に

しないでいいのよ。私はひとりでここでちゃんとやっていけ

るから。(Murakami, 2009 : 185).

““Kalau kamu ingin kembali ke Jepang, pulanglah,” ujar Izumi.
“Jangan mengkhawatirkan aku, aku bisa mengatasi semuanya.”

Melalui kutipan di atas, Izumi memperlihatkan karakternya sebagai wanita

yang teguh pada pendirian. Meski seberat apapun rintangan yang harus ia jalani

selama hidup di Yunani, Izumi sudah membulatkan tekad bahwa ia tidak akan

kembali ke Jepang.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa Izumi merupakan seorang yang

mampu bersikap dewasa serta teguh pada pilihannya. Meskipun pada awalnya

Izumi berselingkuh dan tidak bertanggung jawab karena memilih untuk melarikan
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diri ke Yunani, namun saat sudah berada di Yunani Izumi berusaha untuk

mempertanggungjawabkan pilihannya dengan cara berusaha menyesuaikan diri

untuk tetap tinggal di Yunani dan tidak akan menengok kembali ke masa lalu.

b. Nyo̅bo̅

Tokoh Nyo̅bo̅ yang selanjutnya akan disebut dengan istri Aku, adalah tokoh

tambahan yang selanjutnya. Berbeda dengan Izumi, tokoh istri Aku memiliki

porsi yang lebih sedikit kemunculannya dibandingkan dengan tokoh Izumi.

Dengan analisis menggunakan metode dramatik, Istri Aku digambarkan sebagai

sosok istri dan ibu rumah tangga seperti pada umumnya, yang menghabiskan

waktu bersama suami dan anak di dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat pada

kutipan berikut ini.

つい二ヶ月前まで、僕は女房と四歳になる息子と三人で、鵜

の木にある３ＬＤＫのマンションに暮らしていたのだ。それ

ほど広くはないけれど、まずまず快適な住まいだった。夫婦

の寝室と子供の部屋があって、残りの部屋と僕は書斎がわり

に使っていた。見晴らしも良かったし、静かだった。週末に

は三人で多摩川の川原を散歩した。 (Murakami, 2009 : 173).

“Dua bulan yang lalu, aku tinggal bersama istri dan anak lelaki
kami yang berusia empat tahun di sebuah apartemen tiga kamar di
Unoki, di Tokyo. Bukan tempat yang luas, akan tetapi cukup
menopang hidupmu, sebuah apartemen yang fungsional. Aku dan
istriku menempati kamar tidur kami sendiri, begitu pula anak kami,
dan ruang yang tersisa menjadi ruang belajarku. Apartemen itu
tenang, dengan pemandangan yang bagus. Pada akhir pekan, kami
bertiga akan berjalan-jalan di sepanjang tepi Sungai Tama”.

Pada kutipan paragraf di atas diceritakan bahwa pada awalnya tokoh istri

Aku merupakan seorang istri yang menyayangi keluarganya, yaitu suami dan

anak laki-lakinya. Hal itu ditunjukkan dengan harmonisnya keluarga mereka pada
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saat tokoh Aku belum bertemu dengan Izumi, Istri aku bersama suami serta

anaknya sering menghabiskan waktu bersama menikmati pemandangan di sekitar

tempat tinggal mereka.

Namun, setelah terungkapnya hubungan perselingkuhan sang suami

dengan Izumi, istri Aku merasa sangat terpukul sehingga memilih untuk

meninggalkan sang suami dengan membawa serta anak laki-laki mereka. Istri

Aku bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada tokoh Aku sewaktu ia

meninggalkan rumah. Seperti ditunjukkan pada kutipan berikut.

でも女房は僕の言うことには耳を貸さなかった。彼女はひど

いショックを受けて、文字どおり凍りついてしまった。彼女

はもう僕とひとことも口をきこうとはしなかった。そして翌

日には身のまわりのものを車に積み込み、息子を連れて茅ヶ

崎の実家に帰ってしまった。僕は何度か電話をかけてみたの

だが、女房とはとうとう一度も話をさせてもらえなかった。
(Murakami, 2009 : 177).

“Tapi istriku tak mau mendengar. Ia terguncang, membisu, dan
benar-benar tidak mengatakan apa pun. Keesokan harinya, ia
membereskan semua barang-barangnya ke dalam mobil dan pergi
ke tempat orangtuanya, di Chigasaki, membawa serta anak lelaki
kami. Aku menelepon beberapa kali, namun ia tak mau menjawab
teleponku”.

Dari kutipan di atas, terlihat bahwa tokoh istri Aku adalah seseorang yang

gegabah dalam mengambil keputusan. Tokoh istri Aku mengalami perubahan

watak pada awal cerita hingga akhir cerita. Istri Aku yang pada awalnya

merupakan istri yang sayang keluarga berubah menjadi istri yang lemah serta

gegabah dalam menyelesaikan masalah.
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c. Izumi no Otto

Tokoh Izumi no Otto yang disebut juga dengan suami Izumi, termasuk ke dalam

tokoh tambahan selanjutnya. Suami Izumi dianggap sebagai tokoh antagonis,

dikatakan demikian karena ia memiliki watak yang keras dan suka melakukan

kekerasan fisik terhadap Izumi. Hal tersebut ditunjukkan dalam kutipan berikut

ini.

僕がどうしていいかわからないまま、何日か休暇を取ってひ

とりで部屋に寝ころんでいると、イズミが電話をかけてきた。

彼女もひとりだった。彼女の夫もやはり（しかし僕の場合と

は違って、さんざんイズミを殴り、彼女の服をオーバーコー

トから下着にいたるまで残らず鋏でずたずたに切り裂いたあ

とで）家を出ていってしまったのだ。何処に行ったのかもわ

からなかった。(Murakami, 2009 : 177).

“Di masa-masa sedih itu, aku mengambil cuti beberapa hari dan
hanya berbaring nelangsa di atas ranjang. Izumi meneleponku. Ia
juga kesepian. Suaminya juga meninggalkannya, setelah
menamparnya. Suaminya mengguntingi setiap pakaian milik Izumi.
Dari mantel hingga celana dalamnya, semua compang-camping. Ia
tidak tahu suaminya pergi ke mana”.

Dari kutipan paragraf di atas, dengan analisis menggunakan metode

dramatik menunjukkan hasil bahwa suami Izumi digambarkan sebagai seseorang

yang kasar dan tempramental. Dirinya tidak mampu mengendalikan emosi

dengan baik, sehingga mudah marah dan hanya berdasarkan pada emosi dalam

menyelesaikan suatu masalah. Suami izumi juga ringan tangan karena tidak

segan-segan dalam melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya.

Tokoh suami Izumi merupakan tokoh yang mengubah kondisi Izumi.

Suami Izumi adalah salah satu alasan Izumi memutuskan untuk meninggalkan

Jepang dan lebih memilih untuk menjalani kehidupan di Yunani. Rasa sayang
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yang dikalahkan oleh rasa kecewa suami Izumi terhadap Izumi membuat ia

ceroboh dalam mengambil keputusan.

d. Musuko

Tokoh Musuko adalah anak laki-laki dari tokoh Aku, merupakan tokoh tambahan

dalam cerita Hitokui Neko. Meskipun tokoh anak laki-laki tidak hadir secara

langsung, namun tokohnya sering digambarkan melalui cerita yang disampaikan

oleh tokoh utama yaitu tokoh Aku.

Dengan analisis menggunakan metode dramatik, secara fisik tokoh anak

laki-laki Aku digambarkan sebagai anak berusia empat tahun hasil buah cinta

Aku bersama istrinya. Ditunjukkan pada kutipan di bawah ini.

つい二ヶ月前まで、僕は女房と四歳になる息子と三人で、鵜

の木にある３ＬＤＫのマンションに暮らしていたのだ。
(Murakami, 2009 : 173).

“Dua bulan yang lalu, aku tinggal bersama istri dan anak lelaki
kami yang berusia empat tahun di sebuah apartemen tiga kamar di
Unoki, di Tokyo”.

Selanjutnya, dengan teknik reaksi tokoh lain, tokoh anak laki-laki Aku

digambarkan sebagai anak yang lucu dan  menggemaskan bagi tokoh Aku. Seperti

disebutkan pada kutipan berikut ini.

一緒に暮しているときはとても可愛いと思っていた。遅く家

に帰るとまず子供部屋に行って息子の顔を見た。ときどき骨

が折れてしまうくらい強く抱きしめたいと思うことこともあ

った。(Murakami, 2009 : 185).

“Sewaktu masih tinggal dengan anakku, aku pikir dia adalah
makhluk paling menggemaskan yang pernah kulihat. Setiap kali
aku pulang terlambat, aku selalu lebih dulu masuk ke kamar
anakku untuk melihat wajahnya saat tertidur. Saking gemasnya,
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terkadang muncul hasrat untuk memeluknya kuat-kuat hingga ia
hancur”.

Karakter anak laki-laki Aku merupakan tokoh tambahan yang berperan

penting dalam kehidupan Aku. Tokoh ini menjadi salah satu alasan mengapa

tokoh Aku masih selalu mengingat kehidupannya saat di Jepang bahkan setelah

dirinya pindah ke Yunani.

e. Chichi Oya

Tokoh chichi oya merupakan mertua dari tokoh Aku, yaitu ayah dari istri tokoh

Aku. Tokoh mertua Aku tidak digambarkan dengan jelas siapa nama dan

bagaimanakah gambaran fisiknya. Peran mertua Aku hanya ditampilkan sedikit

didalam cerita. Tokoh mertua Aku merupakan tokoh tambahan yang terakhir.

Meskipun mertua Aku tidak menyetujui pernikahan anaknya dengan tokoh Aku

dan melarang tokoh Aku untuk menghubungi anaknya lagi setelah peristiwa

perselingkuhan, semua itu beliau lakukan demi kebahagiaan putri tercintanya.

Hasil dari analisis menggunakan metode dramatik, dapat diketahui bahwa

tokoh mertua Aku digambarkan sebagai ayah yang keras. Beliau selalu berpegang

teguh pada pendiriannya, serta tegas dalam mengambil keputusan. Hal tersebut

terlihat pada kutipan berikut.

僕は何度か電話をかけてみたのだが、女房とはとうとう一度

も話をさせてもらえなかった。父親が出てきて、下らん言い

訳は一切聞きたくないし、そういう下劣な男のところに娘を

返すわけにはいかないと言った。彼女の父親はもともと我々

の結婚に強く反対していたから、それみたことかという声音

がそこに混じっていた。(Murakami, 2009 : 177).
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“Aku menelepon beberapa kali, namun ia tak mau menjawab
teleponku dan sebagai gantinya, ayahnya yang menjawab. “Saya
enggak mau dengar alasanmu yang menyedihkan,” ia
memperingatkan,“Dan saya enggak akan membiarkan anak saya
kembali ke bajingan sepertimu.” Ia memang sudah sangat
menentang pernikahan kami dari awal, dan dari nada bicaranya ia
seolah mengatakan bahwa akhirnya ia terbukti benar”.

Melalui kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa tokoh mertua Aku

merupakan seorang yang tegas dan teguh pada pendirian. Hal itu terlihat pada

reaksi tokoh terhadap masalah dan situasi yang dihadapinya.

3.2.3. Alur

Dalam penceritaannya, cerpen Hitokui Neko menggunakan plot campuran, yaitu

gabungan antara alur maju (kronologis) dan alur mundur (flashback). Alur maju

terlihat pada jalannya cerita yang berjalan normal sesuai urutan waktu, sedangkan

alur mundur terlihat pada kejadian masa lampau yang beberapa kali diceritakan

dan dimunculkan  kembali di dalam cerita. Skema alur pada cerpen Hitokui Neko

dapat digambarkan sebagai berikut.

D1                 A                 B                   C D2                  E

Keterangan:

D1 : awal penceritaan yang berintikan obrolan Aku dan Izumi mengenai

artikel tentang tiga kucing yang memakan jasad tuan mereka.

A, B, C : sorot balik peristiwa-peristiwa yang berintikan tentang kehidupan Aku

sebelum dan setelah bertemu dengan Izumi.



60

D2 : sengaja dibuat demikian untuk menegaskan pertalian-kronologisnya

dengan D1

E : kelanjutan langsung peristiwa D1 yang berintikan kegoncangan jiwa

tokoh Aku akibat menghilangnya Izumi.

(D1) Cerita dimulai dengan obrolan Aku dan Izumi tentang artikel yang

mereka baca tentang seorang wanita yang meninggal di apartemennya dan

jasadnya dimakan oleh tiga kucing peliharaannya. Aku dan Izumi memang biasa

berjalan-jalan ke pelabuhan dan membaca artikel di koran sambil duduk di

sebuah kafe dan menikmati secangkir kopi. Seperti terlihat pada kutipan berikut.

港で新聞を買ったら、三匹の猫に食べられてしまった老婦人

の話が載っていた。アテネ近郊の小さな町での出来事である。

死んだ婦人は七十歳で、ひとり暮らしだった。アパートの一

室で、三匹の猫と一緒にひっそりと暮れしていたのだ。
(Murakami, 2009 : 168).

“Aku membeli koran di pelabuhan dan menemukan sebuah artikel
tentang seorang wanita tua yang dimakan kucing. Ia berusia tujuh
puluh tahun dan tinggal sendirian di kota kecil pinggiran Athena—
semacam kehidupan yang tenang, hanya ia dan tiga ekor kucing
dalam sebuah apartemen kecil.

(A, B) Pada bagian tengah cerita dilanjutkan dengan flashback tentang

kehidupan tokoh Aku saat masih berada di Jepang, tentang pertemuan Aku dan

Izumi dalam sebuah pertemuan bisnis. Hingga awal bermulanya hubungan

spesial antara tokoh Aku dan Izumi. Hal tersebut terlihat pada bukti kutipan-

kutipan kalimat di bawah ini.

つい二ヶ月前まで、僕は女房と四歳になる息子と三人で、鵜

の木にある３ＬＤＫのマンションに暮らしていたのだ。それ

ほど広くはないけれど、まずまず快適な住まいだった。
(Murakami, 2009 : 173).
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“Dua bulan yang lalu, aku tinggal bersama istri dan anak lelaki
kami yang berusia empat tahun di sebuah apartemen tiga kamar di
Unoki, di Tokyo. Bukan tempat yang luas, akan tetapi cukup
menopang hidupmu, sebuah apartemen yang fungsional.

イズミは僕より十歳若かった。彼女とは仕事の打合せの席で

知り合った。そして我々は一目会ったときから、互いのこと

がすっかり気に入ってしまた。人生には、ごくだまにではあ

るけれど、そういうことが起こるのだ。僕らはその仕事の絡

みで、それから二度か三度顔をあわせた。僕が彼女の会社に

行ったり、彼女が僕の会社に来たりした。 (Murakami, 2009 :
174).

“Izumi sepuluh tahun lebih muda dariku. Kami bertemu di sebuah
pertemuan bisnis. Sesuatu yang ‘klik’ terjadi antara kami saat
pertama kali mata kami beradu-pandang. Bukanlah hal yang sering
terjadi. Setelah itu, kami bertemu beberapa kali untuk membahas
rincian proyek kerja sama itu. Aku pergi ke kantornya, atau dia
mampir ke kantorku.

それから何度か僕らは二人で会って酒を飲み、話をした。彼

女の夫は仕事の関係で帰りの遅いことが多かったので、彼女

は比較自由に時間をとることができた。でも二人で話をして

いるとあっという間に時間が過ぎた。ふと時計を見るとき最

後電車の時刻に近くなっているということもしばしばだった。

彼女と別れるのはいつも辛かった。僕はまだ話し足りなかっ

たし、彼女の方も話し足りなかった。(Murakami, 2009 : 175).

“Kami mulai berkencan secara teratur. Pekerjaan suaminya
membuatnya pulang terlambat, jadi Izumi bebas untuk pulang dan
pergi sesuka hatinya. Ketika kami bersama, waktu rasanya cepat
berlalu. Kami melihat jam tangan dan ternyata kami nyaris saja
ketinggalan kereta terakhir. Sangat berat mengucapkan salam
perpisahan. Masih terlalu banyak yang ingin kami bicarakan”.

(C) cerita berlanjut dengan terbongkarnya hubungan spesial antara tokoh

Aku dan Izumi. Setelah kejadian itu Istri Aku memutuskan untuk meninggalkan

rumah dengan membawa serta anak laki-lakinya. Begitu pula dengan suami

Izumi yang meninggalkan rumah setelah menampar dan mengguntingi baju
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Izumi. Hingga pada akhirnya Aku dan Izumi memutuskan untuk pindah ke

Yunani. Seperti ditunjukkan dalam kutipan kalimat di bawah ini.

しかしほんのちょっとした偶然のめぐり合わせによって（そ

してそれはたぶんいつかは必ず起こる偶然のめぐり合わせな

のだ）、我々の関係がイズミの夫にばれてしまった。彼はイ

ズミを問い詰めたあとで直接僕の家まで押しかけてきた。彼

はひどく混乱し、取り乱していた。そしてまずいことに、こ

のとき家には女房しかいなかった。おかげで状況は凄惨な様

相を呈することになった。女房は僕に事情を説明してくれと

言った。イズミが全部話してしまったあとだったので誤魔化

しようもなかった。僕はありのままを話して説明した。
(Murakami, 2009 : 176 – 177).

“Tapi tangan-tangan takdir—tak dapat dipungkiri—ikut campur,
dan suami Izumi mengendus perselingkuhan kami. Setelah
memaksa Izumi bicara, ia menerobos masuk ke rumahku, benar-
benar di luar kendali. Seolah sudah digariskan, istriku sedang
sendiri di rumah pada waktu itu, dan segalanya menjadi buruk.
Ketika aku sampai rumah, ia menuntut agar aku menjelaskan apa
yang sedang terjadi. Izumi sudah mengakui semuanya, jadi aku tak
bisa mengarang cerita. Aku mengatakan kepadanya apa yang telah
terjadi”.

(D2) dimulai dengan kelanjutan kisah kehidupan Aku bersama dengan

Izumi di Yunani. Pada bagian ini menceritakan tentang bagaimana mereka

menghabiskan waktu setiap harinya, serta rencana untuk kelanjutan hidup mereka

selanjutnya. Beberapa hari setelah membaca artikel tentang kucing pemakan

manusia, tokoh Aku teringat akan kucing peliharaannya yang menghilang dengan

cara misterius saat ia masih kecil. Aku menceritakan hal itu kepada Izumi, namun

Izumi tidak terlihat begitu tertarik dengan cerita tersebut. Sebaliknya, Izumi

malah mengatakan hal yang tak terduga kepada Aku.

Seperti terlihat pada kutipan berikut ini.

「ねえもし日本に帰りたくなったらあなたはひとりで勝手に

帰っていいのよ」とイズミは言った。「私のことは別に気に
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しないでいいのよ。私はひとりでここでちゃんとやっていけ

るから。

僕は肯いた。でも僕にはわかっていた。僕はこの女を残して

自分だけ日本に帰ったりはしないだろうということが。

「あなたの子供は大きくなったらあなたのことをきっとそん

な風に思い出すんじゃないかしら」とイズミを言った。「あ

る日、松木の上に駆け登ったまま永遠に消えてしまった猫み

たいに」。(Murakami, 2009 : 185 – 186).

““Kalau kamu ingin kembali ke Jepang, pulanglah,” ujar Izumi.
“Jangan mengkhawatirkan aku, aku bisa mengatasi semuanya.”
Aku mengangguk. Tapi aku tahu itu tidak mungkin terjadi.
“Aku membayangkan anakmu kelak berpikir kamu juga seperti itu,”
kata Izumi. “Seperti kucing yang lenyap di atas pohon.”

(E) diawali dengan kecemasan yang dialami oleh tokoh Aku saat

mengetahui bahwa Izumi tiba-tiba menghilang pada suatu malam. Dalam situasi

malam yang mencekam, tokoh Aku terombang-ambing tanpa arah mencari

kemana perginya Izumi. Hal tersebut terlihat pada kutipan-kutipan berikut ini.

夜中に目が覚めたとき、隣にイズミの姿はなかった。僕は枕

もとの時計を見た。時計の針は十二時半を指していた。手探

りでテーブルの上のスタンドを点け、あたりを見回してみた。

部屋は必要以上にしんと静まりかえっていた。僕の寝ている

あいだに誰かがやってきて、部屋の中にたっぷりと沈黙の粉

をまき散らしていたみたいだった。(Murakami, 2009 : 186).

“Kemudian, ketika aku terbangun di tengah malam, Izumi tidak ada
di sisiku. Kulihat jam tangan yang kuletakkan di dekat ranjang.
Dua belas tiga puluh. Aku meraba-raba mencari lampu,
menyalakannya, dan menyapu pandangan ke seluruh kamar.
Segalanya nampak tenang seolah-olah seseorang menyelinap selagi
aku tertidur dan menebarkan debu-debu kesunyian di dalam kamar”.

それは月の光のせいかもしれない。あるいは真夜中の音楽の

せいかもしれない。一歩また一歩と足を前に進めているうち

に、僕はエジプトの上空を飛んでいるときに感じたのと同じ、

あの深い自己喪失の流砂の中に足を踏み入れていった。
(Murakami, 2009 : 188 - 189).

“Mungkin karena cahaya bulan, atau karena musik itu. Setiap kali
aku melangkahkan kaki, aku merasa diriku tenggelam lebih dalam
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ke dalam pasir hisap yang melenyapkan identitasku; perasaan yang
sama seperti saat aku berada dalam pesawat melintasi mesir”.

Cerita diakhiri dengan Tokoh Aku yang kebingungan mencari kemana

perginya Izumi akhirnya menyerah dan memilih untuk kembali ke apartemen

untuk menenangkan diri. Kepergian Izumi yang mendadak menimbulkan

goncangan jiwa pada diri Aku, sehingga membuatnya memikirkan hal-hal diluar

nalar. Disaat seperti itulah tokoh Aku akhirnya menyadari bahwa hidupnya

selama ini sangat bergantung terhadap Izumi. Seperti dibuktikan dengan kutipan

berikut.

前に進むべきなのか、もと来た道を帰るべきなのか、僕には

判断がつかなかった。僕は考えることに疲れてそこに腰を下

ろした。イズミはいったい何処に行ってしまったのだろう。

イズミの姿の見えないことが、僕にはひどくこたえた。もし

彼女がこのまま姿を消して二度と現われなかったら、僕はこ

れから先ひとりぼっちでこのわけのわからない島で、いった

いどうやって生きていけばいいのだろう。だってここにある

のはただの便宜的な僕にすぎないのだ。それがなんとか仮の

命を保っていられるのはイズミがいるからなのだ。もし彼女

がこのままいなくなってしまったら、僕の意識存在はもう帰

るべき肉体も持たないのだ。(Murakami, 2009 : 191).

“Aku menggeliat, melemaskan lenganku, jemariku. Haruskah
kulanjutkan, atau kembali dengan cara yang sama seperti aku
datang? Kemanakah Izumi pergi? Tanpanya, bagaimana aku bisa
terus bertahan hidup, sendirian di pulau terpencil ini? Ia satu-
satunya hal yang menyatukan kerapuhan, kelabilanku”.

3.2.4. Latar

Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran pada

pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya

peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2010 : 216).
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Dalam cerpen Hitokui Neko ini terdapat tiga jenis latar yang akan

dianalisis, yaitu meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar sosial.

3.2.4.1. Latar Tempat

Secara garis besar terdapat dua latar tempat yang digunakan dalam cerpen Hitokui

Neko, yaitu latar tempat di Jepang dan latar tempat di Yunani.

1. Jepang

Tempat-tempat yang berada di Jepang yang dijadikan sebagai latar tempat dalam

cerita Hitokui Neko meliputi; apartemen tiga kamar di Unoki Tokyo, Perusahaan

desain tempat Aku bekerja, Chigasaki, Shibuya, teras belakang bekas rumah Aku.

a. Apartemen 3LDK di Unoki Tokyo

Apartemen tiga kamar di Unoki, Tokyo adalah tempat tinggal tokoh Aku bersama

dengan istri dan anak lelakinya saat masih berada di Jepang. Apartemen ini

memiliki tiga kamar yang digunakan sebagai kamar Aku bersama istri, kamar

anak lelaki mereka, serta kamar belajar yang digunakan tokoh Aku untuk

membaca. Seperti terlihat pada kutipan berikut ini.

”つい二ヶ月前まで、僕は女房と四歳になる息子と三人で、

鵜の木にある３ＬＤＫのマンションに暮らしていたのだ。そ

れほど広くはないけれど、まずまず快適な住まいだった。夫

婦の寝室と子供の部屋があって、残りの部屋と僕は書斎がわ

りに使っていた。見晴らしも良かったし、静かだった”。
(Murakami, 2009: 173).

“Dua bulan yang lalu, aku tinggal bersama istri dan anak lelaki
kami yang berusia empat tahun di sebuah apartemen tiga kamar di
Unoki, di Tokyo. Bukan tempat yang luas, akan tetapi cukup
menopang hidupmu, sebuah apartemen yang fungsional. Aku dan
istriku menempati kamar tidur kami sendiri, begitu pula anak kami,
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dan ruang yang tersisa menjadi ruang belajarku. Apartemen itu
tenang, dengan pemandangan yang bagus”.

Apartemen 3 LDK yang dihuni tokoh Aku bersama keluarganya adalah jenis

apartemen yang cukup luas dengan harga sewa yang tinggi, apalagi apartemen

tersebut terletak di Tokyo. Latar tempat pada kutipan di atas menunjukkan

keadaan ekonomi tokoh Aku yang termasuk ke dalam ekonomi menengah ke atas.

b. Perusahaan desain skala menengah

Perusahaan desain merupakan tempat tokoh Aku bekerja saat masih berada di

Jepang. Perusahaan ini bergerak di bidang desain khusus buku dan layout

majalah. Berkat perusahaan ini tokoh Aku dapat bertemu dengan Izumi dalam

sebuah pertemuan bisnis hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal

bersama. Seperti ditunjukkan pada kutipan kalimat berikut ini.

”僕は書籍出版や雑誌のデザインとレイアウトと専門とする

中堅のデザイン事務所に勤めていた。デザイナーとはいって

も仕事自体はむしろ実務的なもので、そこにはとくに華やか

な色彩も創造的な要素もなかったけれど、僕としてはその

職場がまずまず気に入っていた”。 (Murakami, 2009: 173-
174).

“Aku bekerja di sebuah perusahaan desain skala menengah yang
khusus menangani buku dan layout majalah. Menyebutku seorang
‘desainer’ akan membuat pekerjaanku terdengar lebih menarik dari
kenyataannya, karena pekerjaan itu sendiri nyaris tak bisa diapa-
apakan lagi”.

c. Chigasaki

Chigasaki adalah rumah milik orang tua dari istri tokoh Aku. Tempat inilah yang

pada akhirnya dijadikan sebagai tempat pelarian istri Aku bersama anak lelakinya
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setelah mengetahui perselingkuhan antara suaminya dan Izumi. Seperti terlihat

pada kutipan berikut ini.

“でも女房は僕の言うことには耳を貸さなかった。彼女はひ

どいショックを受けて、文字どおり凍りついてしまった。彼

女はもう僕とひとことも口をきこうとはしなかった。そして

翌日には身のまわりのものを車に積み込み、息子を連れて茅

ヶ崎の実家に帰ってしまった。僕は何度か電話をかけてみた

のだが、女房とはとうとう一度も話をさせてもらえなかっ

た”。(Murakami, 2009: 177).

“Tapi istriku tak mau mendengar. Ia terguncang, membisu, dan
benar-benar tidak mengatakan apa pun. Keesokan harinya, ia
membereskan semua barang-barangnya ke dalam mobil dan pergi
ke tempat orangtuanya, di Chigasaki, membawa serta anak lelaki
kami. Aku menelepon beberapa kali, namun ia tak mau menjawab
teleponku”.

d. Shibuya

Shibuya adalah tempat bertemunya tokoh Aku dan Izumi untuk pertama kali

pasca perselingkuhan merekan terungkap. Di Shibuya mereka minum-minum

hingga pagi, dan saat itulah Izumi melontarkan gagasan untuk mengajak tokoh

Aku pindah ke Yunani. Shibuya adalah salah satu daerah di Tokyo tempat anak

muda dan kafe-kafe mewah di Tokyo berkumpul. Kemampuan tokoh Aku

dengan Izumi bertemu di kafe di daerah Shibuya juga mengindikasikan

kemampuan ekonomi tokoh aku yang termasuk ke dalam kelas menengah ke atas.

Seperti ditunjukkan pada kutipan berikut ini.

“ねえ何処かに行ってお酒でも飲もうよ、とイズミは言った。

僕らは渋谷に出て、朝までやっているバーでずっと酒を飲ん

だ。僕はウォッカ●ギムレットを飲み、彼女はダイキリを飲

んだ。数えきれないくらい飲んだ。でもその夜は、僕らはあ

まりしゃべらなかった。夜が朝けると、僕らは酔い覚ましに

原宿まで歩いて、＜ロイヤル●ホスト＞でコーヒーを飲み、
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朝食を食べた。そこでイズミがギリシャに行こうと言い出し

たのだ”。(Murakami, 2009: 178).

“Pergi minum, yuk?” ia akhirnya memberi usul. Kami pergi ke
Shibuya dan minum hingga fajar di bar yang buka semalaman. Aku
minum vodka gimlet, ia daiquiris. Aku lupa berapa banyak minum
yang kami habiskan. Untuk pertama kalinya sejak kami bertemu
kami tidak banyak bicara. Menjelang fajar kami meredakan
pengaruh minuman dengan berjalan menuju Harajuku, kemudian
singgah di Denny’s untuk minum kopi dan sarapan. Saat itulah ia
melontarkan gagasan pergi ke Yunani”.

e. Teras belakang perumahan bekas rumah Aku

Teras belakang bekas rumah Aku adalah tempat bersejarah bagi tokoh Aku,

dimana dia kehilangan Kucing kesayangannya pada saat dia masih kecil. Kucing

tersebut menghilang dengan cara yang aneh dan bahkan tidak kembali sampai

saat ini. Dengan itu, teras belakang perumahan bekas rumah aku juga menjadi

awal penanda rasa kesepian dan kehilangan pada tokoh Aku yang akhirnya

membuat dia memilih untuk berselingkuh dengan wanita lain dan meninggalkan

keluarganya. Seperti terlihat pada kutipan berikut ini.

“「小学校の二年生か三年生か、それくらいのときの話だよ。

そのころ僕はけっこう大きな庭のある社宅に住んでいた。庭

には古い松が生えていた。見上げても枝の上の方がよく見え

ないくらい高い木だった。あるとき僕が縁側に座って本を読

んでいると、うちで飼っていた三毛猫が庭でひとりで遊んで

いた。よく猫がやるだろう、ひとりでぴょんぴょん跳んだり

はねたりするやつだよ。猫はすごく興奮していて、僕が見て

いることにもまったく気がつかないみたいだった。僕は本を

読むのをやめて、ずっとそれを眺めていた。猫はずいぶん長

いあいだそれを続けていた。まるで何かに取りつかれたみた

いに、いつまでたってもやめたかった。ぴょんぴょんはねて、

毛を逆立てたり、後ろに跳んだりしていた。それを見ている

うちに、だんだん僕は怖くなんてきた。まるで猫の目には僕

には見えないものの姿が映っていて、ものすごい興奮してい

るみたいに見えたんだ。そのうちに猫は「ちびくろサンボ」
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に出てくるトラみたいに、ものすごい勢いでぐるぐると松の

木のまわりを走り始めた。そしてひとしきり回ったあとで、

一気に松の幹をいちばん上まで駆け上がってしまった。見上

げると、ずっと上の枝の中に猫の顔が見えた。猫はまだすご

く緊張しているみたいに見えた。猫は枝にじっと身をひそめ

て何かを睨んでいた。僕は猫の名前を呼んでみた。でも猫に

はそれも聞こえないみたいだった」”。 (Murakami, 2009:
183-184).

“Aku masih kelas dua, atau mungkin kelas tiga. Kami tinggal di
rumah dinas dengan taman yang luas. Ada sebuah pohon pinus tua
di sana, yang saking tingginya kamu hampir tidak bisa melihat
puncaknya. Suatu hari, aku duduk di teras belakang membaca buku
sedangkan kucing kampung bercorak kuning hitam peliharaan kami
sedang bermain di taman. Kucing itu melompat-lompat sendirian,
yah, hal yang lazimnya dilakukan seekor kucing. Semakin lama ia
kelihatan semakin bersemangat melompat-lompat seperti itu, ia
benar-benar enggak sadar kalau aku sebenarnya sedang
memperhatikan. Semakin lama aku memperhatikannya, aku jadi
semakin takut. Kucing itu macam kesurupan saja, melompat-
lompat tak terkendali sampai bulu-bulunya bergidik. Seakan-akan
ia melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. Akhirnya, ia berlari
mengitari pohon pinus seperti macan dalam cerita Little Black
Sambo. Kemudian ia mencengkram tanah untuk berhenti mendadak
dan memanjat pohon hingga ke cabang tertinggi. Aku hanya
mampu melihat wajah kecilnya di atas cabang itu. Kucing itu masih
terlihat semangat dan gelisah. Ia bersembunyi di balik cabang
pohon, memandangi sesuatu. Aku berteriak memanggil namanya,
tapi ia bertingkah seolah ia tidak mendengarku.”

Selain hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, melalui kutipan kalimat di

atas juga menunjukkan kemampuan tokoh aku untuk bisa tinggal dan mempunyai

rumah di perumahan, dengan teras dan taman belakang menunjukkan bahwa

tokoh Aku berasal dari keluarga kaya. Penyimpulan asal keluarga tokoh Aku itu

didasari bahwa tokoh Aku sudah tinggal di rumah itu sejak kecil.
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2. Yunani

Yunani merupakan tempat pelarian tokoh Aku dan Izumi setelah hubungan

mereka terbongkar dan ditinggalkan oleh pasangan masing-masing. Latar tempat

yang digunakan di Yunani meliputi pulau kecil di Yunani, apartemen sederhana

di pulau kecil Yunani, pelabuhan.

a. Pulau kecil di Yunani

Yunani merupakan tempat pelarian tokoh Aku dan Izumi setelah hubungan

mereka terbongkar dan ditinggalkan oleh pasangan masing-masing. Di salah satu

pulau kecil di Yunani inilah tokoh Aku dan Izumi mencoba untuk melupakan

masa lalu dan memulai kehidupan baru yang jauh dari orang-orang yang mereka

kenal. Seperti terlihat pada kutipan di bawah ini.

“僕もイズミ、ギリシャに来るまではその島の名前すら耳に

したことがなかったくらいなのだ。島はトルコの国境に近く、

晴れた日には対岸にトルコ本土の青い出が見えた。風の強い

ときにはケバブの匂いがこっちまで漂ってくるよ、とギリシ

ャ人たちは冗談を言った。でもそれが冗談に聞こえないくら

い小アジアは我々のすぐ目の前にあった。なにしろいちばん

近いギリシャの隣の島より、トルコの岸辺の方がまだ近いの

だ”。(Murakami, 2009: 172).

“Sebelumnya, tak satu pun dari kami pernah mendengar tentang
pulau ini. Terletak dekat perbatasan Turki, dan pada hari-hari yang
cerah kau bisa melihat pegunungan Turki yang kehijauan. Ada
guyonan setempat yang mengatakan bahwa di hari-hari berangin,
kau bisa menghirup aroma shish kebab. Lelucon lainnya, pulau itu
bahkan lebih dekat ke pantai Turki daripada pulau Yunani terdekat
Dan di sana—nampak samar tepat di hadapan kami—adalah Asia
Kecil”.

Dari kutipan diatas menunjukkan pemilihan Yunani sebagai tempat

pelarian tokoh Aku dan Izumi karena pulau yang terletak di perbatasan Turki itu

merupakan daerah terpencil dan sepi. Hal tersebut mengindikasikan bagaimana
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mereka berdua berkeinginan untuk mengasingkan diri dari keramaian Tokyo.

Alasan pemilihan negara Yunani adalah karena sejak dahulu Yunani merupakan

negara impian Izumi untuk bisa pergi dan tinggal disana.

b. Apartemen sederhana di pulau kecil Yunani

Apartemen ini adalah tempat sederhana yang disewa oleh tokoh Aku dan Izumi

dan digunakan sebagai tempat tinggal mereka selama berada di Yunani. Latar

tempat ini mengindikasikan kesederhanaan kehidupan yang ingin tokoh Aku

bangun bersama dengan Izumi selama di Yunani. Apartemen sederhana ini juga

menunjukkan bahwa tokoh Aku dan Izumi ingin lari dari hiruk pikuk dan

kemewahan kota Tokyo. Seperti terlihat pada kutipan di bawah ini.

”僕とイズミは小さなギリシャの島で、キッチンつきの小さ

な貸間を借りて暮していた。シーズン●オフだったし、もと

もとそれほど高名な観光地でもないから、家賃は安かった“。
(Murakami, 2009: 172).

“Izumi dan aku tinggal di sebuah apartemen sederhana di salah
satu pulau kecil Yunani. Saat ini bukanlah musim liburan, dan
pulau ini tidak memiliki terlalu banyak tempat wisata, jadi harga
sewanya murah”.

c. Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat dimana tokoh Aku bersama Izumi sering menghabiskan

waktu bersama duduk di depan kafe di pinggir pelabuhan dan membicarakan

bagaimana kelanjutan kehidupan mereka nantinya. Hal ini menunjukkan

romantisme hubungan Izumi dan tokoh Aku selama di Yunani. Di pelabuhan ini,

Tokoh Aku juga sering membeli koran dan membacakannya untuk Izumi dengan

suara yang keras. Termasuk koran yang berisi artiket tentang kematian seorang
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wanita tua yang tinggal seorang diri dan akhirnya meninggal tanpa seorangpun

yang tahu sampai jasadnya dimakan oleh tiga ekor kucing peliharaanya. Seperti

terlihat pada kutipan di bawah ini.

“僕はその記事を、カフェのテーブル越しにイズミに読ん

で聞かせた。晴れた日には港まで歩き、アテネで発行されて

いる英語の新聞を買って、税関事務所の隣のカフェでコーヒ

ーを注文し、面白そうな記事があったら僕がその大筋を翻訳

して読み上げるのが、この島における我々のささやかな日課

になっていたのだ”。(Murakami, 2009: 168)

“Aku membaca artikel ini untuk Izumi, yang duduk di depanku.
Pada hari-hari cerah, kami biasanya berjalan ke pelabuhan,
membeli salinan koran Athena yang berbahasa Inggris, memesan
kopi di kafe sebelah kantor pajak, dan setelah itu aku akan
meringkas dalam bahasa Jepang sesuatu yang menarik yang
mungkin kutemukan. Sejauh ini, itulah jadwal rutin kami sehari-
hari di pulau”.

3.2.4.2. Latar Waktu

Secara umum latar waktu yang digunakan dalam cerpen Hitokui Neko adalah

pada saat zaman modern. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan objek benda

yang memperkuat latar waktu zaman modern. Seperti telah adanya teknologi

yang canggih di lingkungan sekitar tokoh. Selain itu, cara tokoh Aku menjalani

kehidupannya di masyarakat juga menunjukkan bahwa saat ini ia hidup si zaman

yang sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai tradisional serta norma-norma

yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini ditunjukkan dalam kutipan kalimat

berikut ini.

部屋には食べ物といっても何もなかった。もしろん冷蔵庫の

中には食べ物が入っていたのだろうが、あいにく猫には冷蔵

庫の扉を開ける才覚はない。それで、すっかり腹を減らせた

猫たちは飢えに耐えかねて、その死んでしまった飼い主の肉

を貪り食べたのだ。(Murakami, 2009 : 168).
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“Tak ada makanan di dalam apartemen itu. Memang, mungkin ada
sesuatu di lemari es, namun kucing tidak berevolusi sampai titik di
mana mereka bisa membuka lemari es sendiri. Di ambang
kelaparan, mereka akhirnya melahap daging tuan mereka”.

Dari kutipan di atas terlihat sangat jelas bahwa tokoh Aku hidup di zaman

yang telah modern. Hal itu dibuktikan dengan pilihan orang-orang yang telah

beralih dari rumah ke apartemen sebagai tempat tinggal. Selain itu, dalam kutipan

di atas juga menyebutkan “lemari es”, hal ini tentu memperkuat bukti bahwa

teknologi sudah sangat canggih pada masa itu.

Selain apartemen dan lemari es, salah satu bukti tokoh Aku benar-benar

hidup di jaman yang serba modern adalah penggunaan telepon yang sudah tidak

asing lagi di kalangan masyarakat. Seperti terlihat pada kutipan di bawah ini.

それから一週間ほどあとに、彼女が僕の仕事場にちょっと

した用事で電話をかけてきた。僕が冗談を言って、彼女が

笑った。それから僕がよかったらどこかに飲みにいきませ

んかと誘った。(Murakami, 2009 : 174 – 175).

“Seminggu kemudian ia menelepon kantorku membicarakan
tentang beberapa hal kecil dan kami mengobrol sebentar. Aku
sedikit berkelakar, dan ia tertawa. “Mau pergi minum?” Tanyaku”.

Tidak hanya alat elektronik, alat transportasi yang ada di sekitar tokoh

Aku juga menunjukkan bahwa teknologi pada saat itu sudah sangat maju.

Dibuktikan dengan telah terciptanya kapal dan pesawat terbang. Seperti

ditunjukkan pada kutipan kalimat-kalimat berikut ini.

僕らはその像の前にある屋外カフェでコーヒーやビールを

飲み、港の船やら鷗たちやら、遠くに見えるとトルコの山

並みを眺めてあてもなく時間を潰した。ここはヨーロッパ

世界の文字どおりの端っこだった。(Murakami, 2009 : 173).

“Saat Izumi dan aku duduk di bagian luar kafe, minum kopi atau
bir, menatap tanpa tujuan ke kapal yang bersandar di pelabuhan,
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burung-burung camar, dan bukit-bukit Turki yang jauh, kami
sesungguhnya tengah duduk di tepian Eropa”.

僕の意識はひどく戸惑っていた。日本に帰って、本来の体

に入らなくては、と僕の意識は思った。でも僕は飛行機に

乗ってエジプトの上空を飛んでいた。戻りようがなかった。
(Murakami, 2009 : 180).

“Kekacauan total melanda pikiranku. Aku harus kembali ke
Jepang untuk kembali ke dalam tubuhku. Namun saat ini aku
berada di dalam pesawat, terbang melintasi Mesir, dan tak ada
jalan untuk kembali.

Selain teknologi dan alat transportasi yang telah modern, cara hidup tokoh

Aku juga menunjukkan bahwa dirinya adalah termasuk dalam ke dalam golongan

manusia modern. Seperti terlihat pada kutipan berikut ini.

僕は書籍出版や雑誌のデザインとレイアウトと専門とする

中堅のデザイン事務所に勤めていた。デザイナーとはいっ

ても仕事自体はむしろ実務的なもので、そこにはとくに華

やかな色彩も創造的な要素もなかったけれど、僕としては

その 職場がまずまず気に入っていた。(Murakami, 2009 :
173 – 174).

“Aku bekerja di sebuah perusahaan desain skala menengah yang
khusus menangani buku dan layout majalah. Menyebutku seorang
‘desainer’ akan membuat pekerjaanku terdengar lebih menarik
dari kenyataannya, karena pekerjaan itu sendiri nyaris ‘tak bisa
diapa-apakan lagi’.

Dari kutipan di atas dikatakan bahwa tokoh Aku bekerja di sebuah

perusahaan desain. Dapat kita ketahui bahwa seseorang yang bekerja di

perusahaan merupakan salah satu bukti yang umum tentang gambaran kehidupan

pada masa modern ini. Dari kutipan di atas juga dapat kita ketahui bahwa tokoh

Aku merupakan orang yang berpendidikan tinggi.

Selain ahli dalam bidang desain, tokoh Aku juga pandai dalam beberapa

bahasa asing. Pada zaman modern ini mempelajari bahasa asing memang sudah
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menjadi hal yang wajar didalam masyarakat seiring dengan semakin majunya

perkembangan zaman. Hal inilah yang juga menjadi salah satu bukti bahwa tokoh

Aku hidup di dalam era modern yang sudah maju. Seperti terlihat pada kutipan di

bawah ini.

イズミは現代ギリシャ語の教科書を持ってきていたので、そ

れを使ってギリシャ語の勉強をした。動詞の活用表を作って

いつも持ち歩き、暇があればまるで呪文を唱えるみたいにそ

れを暗礁した。買い物に行くと、彼女はかたことのギリシャ

語を使って店の主人と話しをした。カフェに行くとウェイタ

ーと話をした。そのせいで僕らは何人かの知り合いを作るこ

とができた。彼女がギリシャ語の勉強をしているあいだ、僕

はフランス語の錆落としをした。ヨーロッパにいるんだから

フランス語だっていつか役に立つだろうと思って始めたのだ

が、このうらぶれた島ではフランス語を話す人間なってただ

の一人も見掛けなかった。町では英語ではまずまず通用した。

老人たちの中にはイタリア語とドイツ語を解するものもいた。

しかしフランス語だけはまったく役に立たなかった。
(Murakami, 2009 : 181).

“Izumi mulai belajar bahasa Yunani. Ia selalu membawa buku
pelajaran bahasa Yunani, dan membuat catatan berisi daftar
konjugasi kata kerja yang selalu ia bawa ke mana-mana,
melafalkan kata kerja keras-keras seperti mantra. Ia sudah sampai
ke titik di mana ia mampu berbicara dengan pemilik toko meski
masih kacau, dan kepada pelayan saat kami singgah di kafe,
sehingga kami berhasil memiliki beberapa kenalan. Tak mau kalah,
aku pun memperbaiki bahasa Perancisku. Kupikir suatu hari akan
berguna, tetapi di pulau kecil yang kumuh ini aku tak pernah
bertemu seseorang yang berbicara bahasa Perancis. Di kota, kami
mampu bertahan dengan bahasa Inggris. Beberapa orang tua
mengerti bahasa Jerman atau Italia. Bahasa Perancis, nyatanya,
sungguh tidak berguna”.

3.2.4.3. Latar Sosial

Latar sosial yang terdapat dalam cerpen Hitokui Neko ini adalah

masyarakat yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras atau mabuk-

mabukan. Saat mereka mengalami tekanan karena hal-hal berat yang harus
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mereka jalani, mereka akan pergi untuk minum-minum agar dapat meringankan

beban masalah yang mereka hadapi. Selain itu, saat mereka bahagia pun mereka

akan merayakannya dengan berpesta minuman keras. Hal tersebut terlihat dalam

kutipan berikut ini.

僕が冗談を言って、彼女が笑った。それから僕がよかったら

どこかに飲みにいきませんかと誘った。僕らは小さなバーに

行って、酒を飲みながら話をした。そのとき何の話をしたの

か、ほとんど覚えていない。でも僕らは驚くくらいよく話が

あった。何を話しても楽しかったし、いつまでも話しつづけ

ていることができた。(Murakami, 2009 : 174 – 175).

“Aku sedikit berkelakar, dan ia tertawa. “Mau pergi minum?”
Tanyaku. Kami pergi ke sebuah bar kecil dan memesan beberapa
minuman. Aku tak ingat persis apa yang kami bicarakan, tapi kami
menemukan jutaan topik dan bisa berbicara selamanya”

Kutipan di atas membuktikan bahwa dalam keadaan bahagia, mabuk-

mabukan dipilih sebagai alternatif dalam menyalurkan perasaan bahagia. Pada

kutipan pertama menggambarkan percakapan tokoh Aku dan Izumi saat pertama

kali memutuskan untuk pergi bersama. Mereka memilih pergi ke sebuah bar dan

menikmati pembicaraan mereka sepanjang malam untuk merayakan saat-saat

bahagia mereka yang akhirnya dapat bertemu kembali.

Selain saat bahagia, saat sedih pun masyarakat Jepang biasa pergi ke bar

dan minum-minum untuk meringankan beban pikiran mereka. Hal tersebut

terlihat pada kutipan di bawah ini. Yaitu ketika tokoh Aku dan Izumi

ditinggalkan oleh pasangan masing-masing karena hubungan perselingkuhan

mereka terbongkar, mereka memutuskan untuk pergi ke bar dan minum-minum

sampai fajar tiba. Seperti terlihat pada kutipan berikut ini.



77

ねえ何処かに行ってお酒でも飲もうよ、とイズミは言った。

僕らは渋谷に出て、朝までやっているバーでずっと酒を飲ん

だ。僕はウォッカ●ギムレットを飲み、彼女はダイキリを飲

んだ。数えきれないくらい飲んだ。(Murakami, 2009 : 178).

“Pergi minum, yuk? ia akhirnya memberi usul. Kami pergi ke
Shibuya dan minum hingga fajar di bar yang buka semalaman. Aku
minum vodka gimlet, ia daiquiris. Aku lupa berapa banyak minum
yang kami habiskan”

Kutipan di atas menggambarkan suasana ketika Aku dan Izumi

memutuskan untuk bertemu pertama kali setelah tragedi perselingkuhan mereka

terungkap. Aku dan Izumi memutuskan pergi minum untuk meringankan beban

pikiran karena mereka merasa hampa setelah pasangan mereka meninggalkan

mereka.

Selain kebiasaan minum minuman keras, latar sosial selanjutnya yang

muncul dalam cerita ini adalah budaya malu orang Jepang. Hal ini terlihat pada

tokoh Aku dan tokoh Izumi yang akhirnya memutuskan untuk pindah keluar

negeri karena merasa tidak nyaman jika terus tinggal di Jepang setelah kejadian

yang mereka alami. Latar sosial di atas dibuktikan dengan kutipan berikut.

「私、昔から一度ギリシャに行きたかったの。それが夢だっ

たの。新婚旅行でもギリシャに行きたいかったんだけど、そ

のときはお金がなくて行けなかった。ねえ、今から二人でギ

リシャに行こうよ。そしてあっちで何も考えずにしばらくの

んびりと暮らそうよ。このまま日本にいたって気が滅入って

くるだけだし、どうせるくなことないんだもの」。
(Murakami, 2009 : 178).

“Aku selalu kepingin pergi ke Yunani,” ujarnya. “Itu impianku.
Waktu itu aku ingin kami berbulan madu ke Yunani, tapi kami
enggak punya cukup uang. Jadi, ayo pergi—kita berdua. Tinggal di
sana, kamu tahu, tanpa mencemaskan apa pun. Menetap di Jepang
hanya akan membuat kita murung saja, dan enggak akan ada hal-
hal baik yang muncul.”



78

Dari kutipan di atas terlihat bahwa Izumi merasa tidak nyaman jika harus

melanjutkan hidupnya dengan berada di Jepang bersama orang-orang yang

mengenalnya selama ini. Izumi memutuskan untuk mengajak Aku pindah ke

Yunani agar mereka bisa menata hidup yang baru tanpa bayang-bayang masa lalu

dan rasa malu yang harus mereka tanggung.

3.2.5. Sudut Pandang

Setelah peneliti membaca cerpen Hitokui Neko dari awal sampai akhir, dapat

disimpulkan bahwa cerpen ini bersudut pandang orang pertama. Hal ini bisa

dilihat dari penceritaan peristiwa-peristiwa dalam cerpen Hitokui Neko yang

dilihat dari kacamata tokoh “boku”. Kata “boku” dalam bahasa Indonesia

diartikan sebagai “aku” yang biasa digunakan oleh seorang laki-laki. Sampai

cerita ini berakhir, pencerita secara konsisten menggunakan sudut pandang orang

pertama. Kesimpulan bahwa sudut pandang yang digunakan dalam novel ini

adalah sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama dapat dilihat dari

kutipan di bawah ini.

“僕はその記事を、カフェのテーブル越しにイズミに読ん

で聞かせた。晴れた日には港まで歩き、アテネで発行されて

いる英語の新聞を買って、税関事務所の隣のカフェでコーヒ

ーを注文し、面白そうな記事があったら僕がその大筋を翻訳

して読み上げるのが、この島における我々のささやかな日課

になっていたのだ”。(Murakami, 2009: 168)

“Aku membaca artikel ini untuk Izumi, yang duduk di depanku.
Pada hari-hari cerah, kami biasanya berjalan ke pelabuhan,
membeli salinan koran Athena yang berbahasa Inggris, memesan
kopi di kafe sebelah kantor pajak, dan setelah itu aku akan
meringkas dalam bahasa Jepang sesuatu yang menarik yang
mungkin kutemukan. Sejauh ini, itulah jadwal rutin kami sehari-
hari di pulau”.
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“蜂の羽音にかぶさるように、遠くのほうで鷗が鳴くのが聞

こえた。僕の意識はほんの何秒かのあいだ、現実と非現実と

の境界をさまよった。自分が今どこにいるのか、何をしてい

るのか、それを把握しつづけることに僕は困難を覚えた。僕

は深呼吸し、空を眺め、それからイズミを見た”。

（めくらやなぎと眠る女：１７０－１７１）

“Jeritan burung-burung camar di kejauhan berkelindan dengan
dengung lebah, dan sepersekian detik kesadaranku tersesat di
ambang batas kenyataan dan ilusi. Di manakah aku? Apa yang
sedang kulakukan di sini? Aku kehilangan tumpuan dalam situasi
seperti ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap ke langit,
dan berpaling ke Izumi”.

そして僕はイズミとキスをするときの煙草の匂いのことを思

い出した。僕は彼女の唇と舌の感触を思い出した。僕は目を

閉じた。僕はイズミに隣にいてほしかった。あのエジプト上

空を飛ぶ飛行機のときに同じように、彼女にずっと手を握り

しめていてほしかった。(Murakami, 2009 : 190).

“Aku mengingat aroma tembakau saat aku mencium Izumi. Rasa
bibir dan lidahnya. Kututup mataku. Aku ingin ia ada di sisiku.
Aku ingin ia menggenggam tanganku, seperti yang ia lakukan saat
kami terbang melintasi mesir, dan takkan lepas”.

前に進むべきなのか、もと来た道を帰るべきなのか、僕には

判断がつかなかった。僕は考えることに疲れてそこに腰を下

ろした。イズミはいったい何処に行ってしまったのだろう。

イズミの姿の見えないことが、僕にはひどくこたえた。もし

彼女がこのまま姿を消して二度と現われなかったら、僕はこ

れから先ひとりぼっちでこのわけのわからない島で、いった

いどうやって生きていけばいいのだろう。だってここにある

のはただの便宜的な僕にすぎないのだ。それがなんとか仮の

命を保っていられるのはイズミがいるからなのだ。もし彼女

がこのままいなくなってしまったら、僕の意識存在はもう帰

るべき肉体も持たないのだ。(Murakami, 2009 : 191).

“Aku menggeliat, melemaskan lenganku, jemariku. Haruskah
kulanjutkan, atau kembali dengan cara yang sama seperti aku
datang? Kemanakah Izumi pergi? Tanpanya, bagaimana aku bisa
terus bertahan hidup, sendirian di pulau terpencil ini? Ia satu-
satunya hal yang menyatukan kerapuhan, kelabilanku”.
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3.2.6. Amanat atau Pesan Moral

Dari cerita Hitokui Neko, dapat dipetik amanat atau pesan moral bahwa, pada

dasarnya dalam kehidupan ini terdapat hukum yang dinamakan dengan hukum

sebab-akibat. Namun faktanya, dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang manusia

melupakan tentang keberadaan hukum tersebut. Sebagian orang bahkan tidak

mempercayai akan hukum sebab-akibat dalam kehidupan ini.

Melalui penggambaran cerita dalam cerpen Hitokui Neko, sebenarnya

pengarang ingin menyampaikan pesan kepada pembaca bahwa segala sesuatu

yang kita perbuat dalam hidup ini pada akhirnya akan berbalik kembali kepada

diri kita masing-masing. Seperti kisah tokoh Aku yang meninggalkan istri dan

anak nya demi bersama dengan Izumi, pada akhirnya ia juga harus menerima

kenyataan pahit ditinggalkan oleh sosok Izumi. Selain itu, pesan moral yang

selanjutnya adalah bahwa terkadang cara terbaik untuk belajar menghargai apa

yang pernah kita miliki adalah dengan cara kehilangan dan kesepian dalam hidup

ini. Itulah pelajaran hidup yang disampaikan oleh pengarang melalui cerpen

Hitokui Neko.

3.3. Kecemasan dan Mekanisme Pertahanan Tokoh Utama

3.3.1. Kecemasan

3.3.1.1. Kecemasan Realitas

Kecemasan realitas merupakan kecemasan yang nyata akan bahaya yang berasal

dari luar, misalnya panas matahari, kebakaran, banjir, dan lain sebagainya.
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Kecemasan realitas merupakan asal-muasal timbulnya kecemasan neurosis dan

kecemasan moral.

Aku dan Izumi pertama kali bertemu pada sebuah pertemuan bisnis.

Hanya lewat pandangan yang bertemu sepersekian detik, Aku sudah merasa klik

terhadap Izumi. Setelah pertemuan tersebut, Aku jadi sangat terobsesi dengan

Izumi dan merasa ingin selalu bersama Izumi. Terlihat dalam kutipan kalimat

berikut ini.

でも会うといってもそれほど長い時間一緒にいたわけではな

かったし、我々二人だけで会っていたわけでもなかった。あ

るいはまたとくに個人的な話をしたわけでもなかった。でも

その仕事が終わってしまうと、僕はなんだかひどく淋しい気

持ちになった。自分にとってなくてはならないはずのものが

理不尽にうばわれてしまったような気がして。そんな気持ち

になったのはずいぶん久しぶりのことだった。イズミの方も

たぶん僕と同じ気持ちだったのだろうと思う。(Murakami,
2009 : 174).

“Pertemuan kami selalu singkat, melibatkan orang lain, dan hanya
membahas soal bisnis. Ketika proyek kami selesai, entah
bagaimana, kesepian yang dahsyat menerpaku, seolah-olah sesuatu
yang sangat penting telah direnggut paksa dari genggamanku.
Bertahun-tahun aku tak pernah merasa seperti itu. Dan, kupikir, ia
merasakan hal yang sama”.

Pada kutipan di atas terlihat bahwa Id Aku sangatlah kuat. Sejak pertama

kali bertemu Aku sudah merasa ‘klik’ dengan Izumi. Aku hanya ingin sesuatu

yang menyenangkan dirinya. Id aku selalu membayangkan dan menginginkan

kehadiran Izumi. Saat Aku berpisah dengan Izumi, Aku merasakan kesepian yang

dahsyat. Keinginan Id yang besar dan tidak terpuaskan ini menimbulkan

kecemasan dalam diri Aku.
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Aku yang merasa cemas dan kesepian saat dirinya harus berpisah dengan

Izumi mencari berbagai cara untuk dapat bertemu dengan Izumi. Id terus

mendorong ego untuk memenuhi keinginannya untuk bertemu dengan Izumi.

Karena terus terdorong oleh id, ego tidak dapat berbuat apapun selain memenuhi

keinginan id untuk bertemu dengan Izumi. Aku akhirnya mengajak Izumi untuk

minum bersama. Mereka pergi ke sebuah bar kecil, minum-minum dan mengobrol

tentang banyak hal. Seperti terlihat pada kutipan di bawah ini.

それから一週間ほどあとに、彼女が僕の仕事場にちょっとした用

事で電話をかけてきた。僕が冗談を言って、彼女が笑った。そ

れから僕がよかったらどこかに飲みにいきませんかと誘った。

僕らは小さなバーに行って、酒を飲みながら話をした。その

とき何の話をしたのか、ほとんど覚えていない。でも僕らは

驚くくらいよく話があった。何を話しても楽しかったし、い

つまでも話しつづけていることができた。(Murakami, 2009 :
174 – 175).

“Seminggu kemudian ia menelepon kantorku membicarakan
tentang beberapa hal kecil dan kami mengobrol sebentar. Aku
sedikit berkelakar, dan ia tertawa. “Mau pergi minum?” Tanyaku.
Kami pergi ke sebuah bar kecil dan memesan beberapa minuman.
Aku tak ingat persis apa yang kami bicarakan, tapi kami
menemukan jutaan topik dan bisa berbicara selamanya”.

Hasrat Aku terhadap Izumi yang begitu besar membuat Aku takut

kehilangan Izumi. Aku ingin selalu bersama dengan Izumi, begitu pula saat Izumi

mengajak Aku untuk pindah ke Yunani. Meskipun pada awalnya Aku sempat

ragu untuk mengikuti keinginan Izumi tersebut, namun akhirnya Aku tetap

mengikuti Izumi untuk pindah ke Yunani.

Suatu hari Izumi memutuskan untuk meninggalkan Aku tanpa sepatah

katapun. Aku yang tidak ingin kehilangan Izumi melakukan berbagai cara untuk
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dapat menemukan Izumi. Namun keadaan berkata lain, kenyataannya Aku tidak

berhasil menemukan Izumi. Terlihat pada kutipan di bawah ini.

前に進むべきなのか、もと来た道を帰るべきなのか、僕には

判断がつかなかった。僕は考えることに疲れてそこに腰を下

ろした。イズミはいったい何処に行ってしまったのだろう。

イズミの姿の見えないことが、僕にはひどくこたえた。もし

彼女がこのまま姿を消して二度と現われなかったら、僕はこ

れから先ひとりぼっちでこのわけのわからない島で、いった

いどうやって生きていけばいいのだろう。だってここにある

のはただの便宜的な僕にすぎないのだ。それがなんとか仮の

命を保っていられるのはイズミがいるからなのだ。もし彼女

がこのままいなくなってしまったら、僕の意識存在はもう帰

るべき肉体も持たないのだ。(Murakami, 2009 : 191).

“Aku menggeliat, melemaskan lenganku, jemariku. Haruskah
kulanjutkan, atau kembali dengan cara yang sama seperti aku
datang? Kemanakah Izumi pergi? Tanpanya, bagaimana aku bisa
terus bertahan hidup, sendirian di pulau terpencil ini? Ia satu-
satunya hal yang menyatukan kerapuhan, kelabilanku”.

Pada kutipan di atas, keinginan id untuk dapat bertemu kembali dengan

Izumi tidak dapat terwujud sehingga menimbulkan kecemasan pada diri Aku.

Secara tidak disadari, kehadiran Izumi telah memberikan arti besar dalam hidup

tokoh Aku, hal tersebut kemudian memunculkan kecemasan dan kekhawatiran

akan kehilangan dan kepergian Izumi dalam hidup tokoh Aku. Terdapat banyak

pertanyaan yang bersarang di dalam kepala Aku. Aku bahkan merasa takut untuk

menjalani hari-hari selanjutnya tanpa Izumi karena bagi Aku Izumi adalah

segalanya.

Aku terus melanjutkan perjalanannya mencari Izumi. Penyesalan dan rasa

bersalah Aku terhadap Izumi terus menghantuinya. Kecemasan pada diri Aku

semakin menjadi-jadi. Pikirannya yang kacau pada saat itu menimbulkan
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ketakutan luar biasa yang membuatnya berhalusinasi dan memikirkan hal-hal

diluar nalar. Terlihat pada kutipan di bawah ini.

＜本当のあなたはもう猫に食べられちゃったのよ＞とどこ

かからイズミの声が答えた。＜あなたがこうしているあいだ

に、本当のあなたはおなかの減らせた猫たちにむしゃむしゃ

食べられちゃったのよ。骨しか残らないくらい綺麗に＞僕は

あたりを見回してみた。でもそれはもしろん幻聴だった。僕

のまわりに見えるのは石ころだらけの地面に生えた丈の低い

植物と、それらが作りだす短い影だけだった。それは僕の頭

が勝手に作り出した声だった。僕はまた大型拳銃のことを考

えた。その銃口の冷かさのことを思った。僕は自分がその銃

口を口の中に突っ込んで引き金を引くところを想像した。脳

や骨や眼球が吹き飛ぶところを想像した。そして一瞬の後に

訪れるであろうおそろしく静かな暗闇のことを想像した。
(Murakami, 2009 : 189).

“Tiba-tiba suara Izumi muncul entah dari mana. Dirimu yang
sebenarnya sudah dimakan para kucing. Sementara kamu
berdiri di sini, kucing-kucing lapar itu sudah melahapmu—
memakan seluruh tubuhmu. Dan yang tersisa hanyalah
belulang. Kupandangi sekitar. Itu hanya ilusi, tentu saja. Yang
bisa kulihat hanyalah tanah yang dipenuhi bebatuan, semak-semak
rendah, dan bayangan kecil mereka. Suara itu ada dalam kepalaku”.

Pada kutipan di atas menunjukka id Aku yang membayangkan suara-suara

Izumi. Pikiran Aku yang dipenuhi oleh bayang-bayang Izumi tidak dapat

memikirkan hal lain selain Izumi dan rasa bersalah Aku terhadap Izumi.

Halusinasi Aku menjadi semakin liar, bahkan sosok Kucing pemakan manusia

yang terdapat dalam artikel yang ia baca bersama Izumi kembali hadir ke dalam

pikirannya saat itu.

Meskipun telah berusaha sekeras mungkin untuk mencari keberadaan Izumi,

namun pada akhirnya Aku tidak berhasil menemukan Izumi. Hal tersebut kembali

memunculkan kecemasan pada diri Aku. Aku merasa bahwa hidupnya akan terasa

hampa dan hancur tanpa kehadiran Izumi. Seperti terlihat pada kutipan berikut ini.
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僕は腹を減らせた猫たちのことを思った。僕は彼らが本物の

僕の脳味噌を食べ、僕の心臓を齧り、血を吸い、僕のペニス

を貪っているところを想像した。僕はかれらが遠く離れた場

所で僕の脳味噌をすすっている音をきくことができた。三匹

のしなやかな猫がマクベスの魔女みたいに僕の頭を取り囲ん

で、そのどろりとしたスープをすすっていた。彼らの粗い舌

先が僕の意識の柔らかな襞をなめた。そのひとなめごとに僕

の意識は陽炎のように揺らぎ、薄れていった。(Murakami,
2009 : 191 - 192).

“Tiba-tiba saja, aku membayangkan tiga kucing itu, nyaris mati
kelaparan di dalam apartemen yang terkunci. Aku—yang benar-
benar aku—sudah mati, dan kucing-kucing itu hidup, menyantap
dagingku, menggigit jantungku, menghisap darahku, melahap
penisku Samar-samar, aku dengar suara mereka menjilat menjilati
otakku. Seperti penyihir dalam Macbeth, tiga kucing lincah
mengelilingi kepalaku yang hancur, menyeruput sup kental di
dalamnya. Ujung lidah mereka yang kasar menjilat lipatan-lipatan
pikiranku yang lunak. Dan tiap jilatan mereka membuat
kesadaranku berkedip-kedip seperti lidah api dan memudar.

Pada kutipan di atas terlihat bahwa keinginan id untuk bertemu dengan

Izumi tidak dapat terpenuhi sehingga memunculkan kecemasan pada diri Aku.

Kecemasan tersebut timbul karena berbagai kenyataan pahit yang harus dilalui

oleh Aku. Aku merasa hidupnya sepi dan tak lagi berharga tanpa kehadiran Izumi.

Dan kesepian itulah yang membuatnya takut akan mengalami hal yang sama

dengan wanita tua dalam artikel Kucing pemakan manusia, ia membayangkan

hidupnya akan lenyap termakan oleh kesepian dan ketakutan yang berasal dari

dalam dirinya sendiri. Tidak hanya jiwanya yang akan menghilang, namun

jasadnya juga ikut habis disantap oleh kucing-kucing lapar tersebut.

3.3.1.2. Kecemasan Moral
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Selain kecemasan realitas, tokoh Aku juga mengalami kecemasan moral.

Kecemasan moral muncul sebagai akibat dari konflik antara ego dan superego.

Kecemasan moral sebenarnya timbul akibat ketakutan terhadap suara hati diri

sendiri. Kecemasan moral pada tokoh Aku terlihat pada saat Aku dan Izumi

berada di Restoran Denny’s pada pagi hari yang penuh dengan pasangan muda

dan hanya mereka yang merupakan satu-satunya pasangan yang berusia diatas 30

tahun. Terlihat pada kutipan berikut ini.

僕はまわりの見回してみた。早朝の＜ロイヤル●ホスト＞は

若い男女でけっこう混みあっていた。三十を過ぎた人間なん

てたぶん僕らだけだった。浮気がばれて家庭が崩壊し、これ

から有り金を抱えてギリシャに逃げてしまおうなんていう話

をしているの間違いなく僕らだけだった。やれやれ、と僕は

思った。僕は長いあいだ自分の手のひらを眺めていた。この

奇妙な代物が本当に俺の人生なんだろうか。 (Murakami,
2009 : 179).

“Aku memandang sekitar. Restoran Denny’s pagi hari penuh
dengan pasangan muda. Kami adalah satu-satunya pasangan yang
berusia di atas tiga puluh tahun. Dan tentu hanya satu-satunya
pasangan yang tengah mendiskusikan untuk mengumpulkan semua
uang yang dimiliki dan terbang ke Yunani setelah bencana
perselingkuhan. Kacau sekali, pikirku. Aku menatap telapak tangan
untuk waktu yang lama. Seperti inikah hidupku seharusnya?”.

Dari kutipan di atas terlihat bahwa sebenarnya Aku merasa tidak nyaman

dengan keberadaan dirinya dan Izumi di dalam restoran tersebut. Dalam kutipan

di atas terlihat bahwa pengunjung tersebut mayoritas adalah anak muda. Superego

Aku hadir sebagai hati nurani yang memunculkan perasaan malu serta rasa

bersalah pada diri Aku. Hal tersebut menunjukkan bahwa Aku sebenarnya telah

menyadari bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang tidak benar dan

menentang norma dalam masyarakat. Rasa cemas akibat melanggar norma
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masyarakat yang bercampur dengan egoisme Aku untuk tetap bersama dengan

Izumi memunculkan kecemasan moral dalam diri Aku.

3.3.1.3. Kecemasan Neurosis

Kecemasan Neurosis adalah perasaan takut jika dirinya melakukan kesalahan dan

berakibat pada hukuman yang akan diterimanya dari orang lain jika ia

memuaskan insting dengan caranya sendiri.

Kecemasan neurosis pada tokoh Aku terlihat pada kutipan berikut ini.

Setelah beberapa kali bertemu diluar pertemuan bisnis, hubungan Aku dan

Izumi menjadi lebih dekat. Id aku terus mendorong ego mewujudkan

keinginannya untuk mencari kesenangan dan menghabiskan waktu bersama Izumi.

Aku dan Izumi berkencan secara teratur. Hubungan yang dianggap ganjil di dalam

masyarakat bahkan tidak dihiraukan serta tidak menyurutkan keinginan Aku

untuk bisa terus bersama dengan Izumi.

Hubungan Aku dan Izumi semakin berlanjut. Mereka bertemu saat

situasinya memungkinkan. Aku dan Izumi meyakini bahwa hubungan mereka

bukanlah hal yang aneh dan mereka berharap hubungan itu dapat berlangsung

selamanya. Aku bahkan rela membohongi istrinya demi hubungannya dengan

Izumi. Seperti ditunjukkan pada kutipan di bawah ini.

確かに僕らは性的な関係を時っている。でもそうすることで

いったい誰に具体的な迷惑をかけているというのだ？たしか

に僕はイズミと会う夜には、帰りが遅くなることで妻に嘘を

つかなくてはならなかったし、それに対してはいささかの後

ろめたさを感じた。でも実際には僕らは誰を裏切っているわ

けでもないのだ。僕とイズミとの関係は、あえていうならば、
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人生の限定された部分での全面的触れ合いのようなものだっ

たのだ。(Murakami, 2009 : 176).

“Benar kami melakukan hubungan seks, tapi bagaimana bisa hal itu
menyakiti orang lain? Di malam saat aku tidur dengan Izumi, aku
pulang terlambat dan harus membuat beberapa kebohongan kepada
istriku, dan aku merasa sedih, tapi hal itu tidak nampak seperti
pengkhianatan yang sebenarnya. Hubunganku dan Izumi belum
bisa dikategorikan sebagai hubungan yang intim”.

Pada kutipan di atas terlihat bahwa Ego Aku terus mengikuti keinginan id,

sedangkan superego dalam dirinya tidak dapat melakukan apa-apa untuk

menahannya. Saat Aku dan Izumi berkencan bahkan tidur bersama, terjadi

pergolakan antara id dan superego di dalam diri Aku. Tokoh Aku yang tidak ingin

istrinya mengetahui hubungannya dengan Izumi terungkap dan mengakibatkan

dirinya dihukum, akhirnya memilih untuk berbohong kepada sang istri.

Dalam kutipan di atas sangat jelas memperlihatkan usaha superego yang

berusaha memberi pandangan-pandangan yang sesuai dengan norma yang

terdapat dalam masyarakat terhadap ego. Namun, semua pendapat tersebut dapat

dipatahkan oleh hasrat dari id dengan sangat mudah. Id Aku berusaha memberi

penyangkalan serta alasan-alasan yang logis terhadap ego agar mau mewujudkan

keinginan id tersebut. Pada akhirnya superego pada diri Aku tidak dapat

melakukan apapun untuk mencegah ego mewujudkan keinginan id.

Setelah pindah dan hidup bersama Izumi di Yunani, Aku kadang-kadang

dibayangi rasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan terhadap kehidupannya.

Diam-diam Aku memikirkan tentang pilihannya untuk mengikuti Izumi pindah ke

Yunani. Hal itulah yang menimbulkan kecemasan pada diri Aku. Seperti terlihat

pada kutipan kalimat berikut ini.
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僕はテーブルの上の蜂をながめながらそれについて少し考え

てみた。懸命にジャマをなめつづける勤勉な蜂たちの姿と、

老婦人の死体を貪る三匹の猫たちの姿を頭の中でかさねあわ

せてみた。蜂の羽音にかぶさるように、遠くのほうで鷗が鳴

くのが聞こえた。僕の意識はほんの何秒かのあいだ、現実と

非現実との境界をさまよった。自分が今どこにいるのか、何

をしているのか、それを把握しつづけるに僕は困難を覚えた。

僕は深呼吸し、空を眺め、それからイズミを見た”。

「見当もつかないよ」。(Murakami, 2009 : 170 – 171).

“Aku memandangi lebah yang melayang di atas meja dan berpikir
tentang pertanyaan itu. Lebah-lebah kecil yang gelisah menjilati
selai dan tiga kucing yang melahap daging wanita tua itu menjadi
satu dalam benakku. Jeritan burung-burung camar di kejauhan
berkelindan dengan dengung lebah, dan sepersekian detik
kesadaranku tersesat di ambang batas kenyataan dan ilusi.
Dimanakah aku? Apa yang sedang kulakukan di sini? Aku
kehilangan tumpuan dalam situasi seperti ini. Aku menarik napas
dalam-dalam, menatap ke langit, dan berpaling ke Izumi”.

Pada kutipan di atas terlihat bahwa tokoh Aku mengalami kecemasan

neurosis untuk yang kedua kalinya. Tokoh Aku merasa bimbang akan keputusan

yang telah ia ambil, sudah tepatkah keputusan yang ia pilih. Untuk beberapa

alasan tokoh Aku merasa dicekam oleh rasa bersalah. Namun, karena keinginan id

nya untuk dapat terus bersama dengan Izumi, tokoh Aku tak lagi memakai akal

sehatnya untuk berfikir. Pada akhirnya, Aku memilih untuk mengalihkan

pikirannya kembali pada Izumi untuk meredakan rasa cemasnya.

3.3.2. Mekanisme Pertahanan Ego

Dalam poin ini peneliti akan menganalisis mekanisme pertahanan ego yang

digunakan oleh tokoh utama dalam cerpen Hitokui Neko dalam usaha

menghadapi kecemasan yang dialaminya.
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3.3.2.1. Rationalization

Rasionalisasi yaitu mekanisme pertahanan ego dengan sistem membuat alasan

untuk menjelaskan suatu ego yang terluka.

Setelah bertemu pertama kali dengan Izumi pada sebuah pertemuan bisnis,

Aku tidak bisa menahan keinginannya untuk bertemu kembali dengan Izumi.

Hasrat dan dorongan yang memenuhi Id untuk selalu melihat Izumi terus

mendesak ego untuk memenuhi keinginan id. Aku yang tidak bisa menahan

keinginan id yang terus dipuaskan akhirnya memberanikan diri untuk mengajak

Izumi minum dan mengobrol bersama. Seperti terlihat pada kutipan berikut ini.

それから一週間ほどあとに、彼女が僕の仕事場にちょっとした用

事で電話をかけてきた。僕が冗談を言って、彼女が笑った。そ

れから僕がよかったらどこかに飲みにいきませんかと誘った。

僕らは小さなバーに行って、酒を飲みながら話をした。その

とき何の話をしたのか、ほとんど覚えていない。でも僕らは

驚くくらいよく話があった。何を話しても楽しかったし、い

つまでも話しつづけていることができた。僕には彼女の言い

たいことが手に取るようによく理解できたし、他の人間に対

してはなかなかうまく説明できないことも、彼女に対しては

自分でもびっくりするくらい正確に説明できた。(Murakami,
2009 : 174 – 175).

“Seminggu kemudian ia menelepon kantorku membicarakan
tentang beberapa hal kecil dan kami mengobrol sebentar. Aku
sedikit berkelakar, dan ia tertawa. “Mau pergi minum?” Tanyaku.
Kami pergi ke sebuah bar kecil dan memesan beberapa minuman.
Aku tak ingat persis apa yang kami bicarakan, tapi kami
menemukan jutaan topik dan bisa berbicara selamanya. Dengan
kejelasan serupa sinar laser, aku bisa memahami segala sesuatu
yang ia katakan. Dan ia bisa mengerti hal-hal yang tak bisa
kujelaskan dengan baik kepada orang lain, dengan ketepatan yang
membuatku sendiri terkejut”.

Pada kutipan di atas terlihat bahwa Aku mencoba untuk membuat alasan

yang meyakinkan dan dapat diterima, bahwa apa yang telah dia lakukan
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merupakan pilihan yang sudah tepat. Cara Aku untuk mereduksi keinginan id ini

disebut dengan rasionalisasi. Aku melakukan rasionalisasi dengan memberi motif

terhadap pilihan yang diambil sehingga tindakan tersebut dapat diterima oleh ego.

Aku berusaha untuk memuaskan keinginannya.

Secara sadar Aku mengetahui bahwa apa yang telah ia lakukan merupakan

sesuatu yang tidak benar, namun libido id yang meminta untuk dipuaskan terus

menekan ego dan berhasil mengalahkan superego yang berusaha membantu ego

menetralkan konflik. Id terus menerus membujuk ego dan memberikan

pengertian-pengertian logis yang mengatakan bahwa yang ia lakukan merupakan

tindakan yang benar. Hal tersebut ditunjukkan pada kutipan berikut ini.

僕も彼女も結婚していて、家庭生活にとくに不満を持ってい

るわけではなかった。そしてどちらも結婚相手のことを愛し、

尊重していた。でも、僕は経験的に思うのだけれど、ひとり

の人間が自分の気持ちをあるがままにしっくりと、十全に伝

えることのできる相手にめぐり合う機会というのは驚くほど

少ないのだ。それはたぶん奇跡とか僥倖とかに近いことかも

しれない。一生かけて一人もそういう相手に会えないままに

終わってしまうという例だって、たぶんいっぱいあるに違い

ない。(Murakami, 2009 : 175).

“Kami berdua sudah menikah, dan tidak pernah
mempermasalahkan hal itu. Kami mencintai pasangan kami, dan
menghormati mereka. Bagaimana pun, ini termasuk dalam urutan
keajaiban-keajaiban kecil dalam hidup—secara kebetulan bertemu
orang lain yang bisa sepenuhnya mengekspresikan perasaanmu
dengan begitu jelas.”

Pada kutipan di atas Aku menggunakan mekanisme rasionalisasi untuk

menekan ego bahwa tindakan yang ia lakukan dapat diterima secara nyata. Aku

mengatakan bahwa hubungan Aku dan Izumi bukanlah hubungan yang terlarang.

Id Aku memunculkan pendapat-pendapat pembenaran yang logis dan dapat
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dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan pernyataan Aku bahwa hubungan

mereka mereka bukanlah sesuatu yang patut untuk dipermasalahkan.

3.3.2.2. Displacement

Displacement adalah mekanisme pertahanan ego dengan cara mengalihkan

sesuatu yang mengancam dan tidak menyenangkan ke sesuatu yang lebih aman

atau mengganti persepsi itu dengan fantasi atau halusinasi.

Saat Aku berusaha mencari keberadaan Izumi, Aku mengalami halusinasi

karena efek pikiran dan suasana hati yang kacau. Aku yang menginginkan Izumi

untuk kembali berada di sisinya berusaha menghindari kecemasan yang dia alami

dengan membayangkan Apartemen hangat di Unoki lengkap dengan koleksi

rekaman yang ditinggalkannya, serta koleksi jazz yang membuatnya senang.

Seperti contoh kutipan di bawah ini.

僕は何か他のことを考えようと努めた。僕は日当たりの良い

鵜の木のマンションのことを考えた。そこに残してきたレコ

ード●コレクションのことを考えた。僕はなかなか素晴らし

いジャズ●レコードのコレクションを持っていたのだ。僕が

専門とするのは一九五〇年代から六〇年代初期にかけての白

人のピアニストのレコードだった。(Murakami, 2009 : 189 –
190).

“Aku berusaha keras memikirkan hal lain. Apartemenku yang
hangat di Unoki. Koleksi rekaman yang kutinggalkan di sana.
Koleksi jazz-ku yang meski sedikit tapi menyenangkan. Secara
khusus, aku menyukai pianis jazz berkulit putih era lima puluh dan
enam puluhan.

Pada kutipan di atas menunjukkan usaha Aku untuk mengalihkan Id yang

memikirkan tentang hal-hal buruk. Saat muncul perkataan Izumi tentang tubuhnya

yang habis dimakan kucing, Aku mengalihkan pikirannya pada hal-hal yang lebih
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menyenangkan, yaitu apartemen nya yang berada di Jepang yang lengkap dengan

koleksi kaset jazz miliknya.

Selain apartemen di Unoki, tokoh Aku juga membayangkan sosok Izumi,

mengingat betapa indahnya seorang Izumi di mata Aku, serta saat-saat terbaik

yang pernah ia lalui bersama Izumi. Sebisa mungkin Aku berusaha

menghilangkan pikiran negatif yang bersarang di dalam otaknya. Seperti terlihat

pada kutipan berikut ini.

でも今ではそんなものもみんな消えてしまった。結局のとこ

ろ僕がこの手で消してしまったのだ。そしてもう二度とそん

なレコードを聴くこともないだろう。

そして僕はイズミとキスをするときの煙草の匂いのことを思

い出した。僕は彼女の唇と舌の感触を思い出した。僕は目を

閉じた。僕はイズミに隣にいてほしかった。あのエジプト上

空を飛ぶ飛行機のときに同じように、彼女にずっと手を握り

しめていてほしかった。(Murakami, 2009 : 190).

“Namun kini, kenyataannya, semua itu sudah lenyap untuk
selamanya. Dan aku sendirilah yang melenyapkan mereka. Tak
akan pernah lagi aku mendengar rekaman-rekaman itu di sisa
hidupku. Aku mengingat aroma tembakau saat aku mencium Izumi.
Rasa bibir dan lidahnya. Kututup mataku. Aku ingin ia ada di
sisiku. Aku ingin ia menggenggam tanganku, seperti yang ia
lakukan saat kami terbang melintasi mesir, dan takkan lepas”.

Pada kutipan di atas terlihat bahwa tokoh Aku merasa menyesal setelah

apa yang terjadi pada dirinya dan Izumi. Kini dirinya tidak dapat lagi bertemu

dengan Izumi. Keinginan id yang ingin bertemu langsung dengan Izumi tidak

dapat dipuaskan, sehingga Aku memilih untuk mencari obyek lain yang dapat

memenuhi kebutuhan id tersebut. Pada akhirnya Aku memutuskan untuk

memindahkan keinginan id tersebut menjadi khayalan dan halusinasi aku tentang

Izumi dan saat-saat indah dirinya bersama dengan Izumi.
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3.3.2.3. Projection

Proyeksi adalah mekanisme mengubah kecemasan neurotik/moral menjadi

kecemasan realistik, dengan cara melempar impuls-impuls internal yang

mengancam untuk dipindahkan ke obyek luar.

Dalam hal ini tokoh Aku menggunakan mekanisme proyeksi untuk

mencoba memproyeksikan diri serta memutarbalikkan keadaan yang sedang

terjadi saat itu. Yaitu pada saat istrinya akhirnya mengetahui hubungan

perselingkuhan antara tokoh Aku dan Izumi. Meskipun Aku sudah mengakui

semuanya kepada istrinya, namun Aku tidak merasa bahwa dirinya bersalah

karena telah mengkhianati sang istri. Seperti terlihat pada kutipan berikut ini.

しかしほんのちょっとした偶然のめぐり合わせによって（そ

してそれはたぶんいつかは必ず起こる偶然のめぐり合わせな

のだ）、我々の関係がイズミの夫にばれてしまった。彼はイ

ズミを問い詰めたあとで直接僕の家まで押しかけてきた。彼

はひどく混乱し、取り乱していた。そしてまずいことに、こ

のとき家には女房しかいなかった。おかげで状況は凄惨な様

相を呈することになった。女房は僕に事情を説明してくれと

言った。イズミが全部話してしまったあとだったので誤魔化

しようもなかった。僕はありのままを話して説明した。これ

は愛情とかそういうのとは関わりのないことなんだと僕は説

明した。これはすごく限定された種類の関係なんだよ。イズ

ミと僕との関係は、君と僕との関係とはまったく違った質の

ものなんだ。まったく違う種類のものなだ。その証拠に、僕

とイズミが会うようになってからだって、君はそのことにま

ったく気づかなかったじゃないか、と。(Murakami, 2009 :
176 – 177).

“Tapi tangan-tangan takdir—tak dapat dipungkiri—ikut campur,
dan suami Izumi mengendus perselingkuhan kami. Setelah
memaksa Izumi bicara, ia menerobos masuk ke rumahku, benar-
benar di luar kendali. Seolah sudah digariskan, istriku sedang
sendiri di rumah pada waktu itu, dan segalanya menjadi buruk.
Ketika aku sampai rumah, ia menuntut agar aku menjelaskan apa
yang sedang terjadi. Izumi sudah mengakui semuanya, jadi aku tak
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bisa mengarang cerita. Aku mengatakan kepadanya apa yang telah
terjadi. Izumi sudah mengakui semuanya, jadi aku tak bisa
mengarang cerita. Aku mengatakan kepadanya apa yang telah
terjadi. “Ini bukan jatuh cinta,” jelasku. “Ini hubungan spesial, tapi
benar-benar berbeda dengan apa yang kurasakan kepadamu, seperti
siang dan malam. Kamu bahkan enggak bisa mendeteksi hubungan
kami, kan? Itu bukti kalau ini bukan jenis perselingkuhan seperti
yang kamu bayangkan”.

Pada kutipan di atas terlihat bahwa meskipun tokoh Aku telah mengakui

hubungan dirinya dengan Izumi kepada istrinya, namun Aku tidak serta merta

mengakui kesalahannya. Sebaliknya, tokoh Aku berdalih dan mengatakan jika

hubungan mereka bukanlah “jatuh cinta” seperti yang ia rasakan terhadap sang

istri. Bagi Aku berkencan dengan Izumi bukanlah sesuatu yang pantas untuk

dipermasalahkan. Dapat terus bersama dengan Izumi merupakan satu-satunya

keinginan terbesar Aku.

Selain itu, tokoh Aku juga mengatakan bahwa karena istrinya tidak dapat

mendeteksi hubungan spesialnya dengan Izumi, maka secara tidak langsung

dirinya mengatakan bahwa dalam perkara ini tokoh Aku tidak melakukan

kesalahan apapun. Untuk itu, ia meminta istrinya untuk tidak melarangnya

berhubungan dengan Izumi.
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BAB 4

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, melalui analisis

struktur fiksi, dapat ditarik simpulan bahwa tema yang dihadirkan dalam cerpen

Hitokui Neko adalah tentang kesepian dan kehilangan. Tokoh utama pada cerpen

Hitokui Neko adalah tokoh Boku, disebut sebagai tokoh utama karena tokoh Boku

memiliki porsi kehadiran paling banyak di dalam cerita serta kehadirannya

berpengaruh terhadap jalannya cerita secara keseluruhan, sedangkan tokoh

tambahan yang terdapat pada cerpen Hitokui Neko adalah Izumi, Nyo̅bo̅, Izumi no

otto, musuko, dan chichi oya. Melalui metode dramatik tokoh Boku digambarkan

sebagai seorang ayah yang bekerja sebagai seorang karyawan perusahaan, selain

itu tokoh Boku juga digambarkan sebagai seorang yang tidak setia karena

berselingkuh dengan Izumi, namun merupakan orang yang menyayangi keluarga

pada awalnya.

Alur yang digunakan pada cerpen ini adalah alur campuran. Secara garis

besar latar tempat yang digunakan dalam cerpen Hitokui Neko adalah di Jepang

dan di Yunani. Latar waktu pada cerpen ini terjadi pada zaman modern.

Selanjutnya latar sosial dalam cerpen Hitokui Neko adalah tentang masyarakat

yang memiliki kebiasaan minum minuman keras, serta budaya malu pada orang

Jepang. Selanjutnya sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini adalah sudut

pandang orang pertama “boku”.
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Berikutnya adalah analisis menggunakan teori psikoanalisis dan teori

kecemasan Sigmund Freud, struktur kepribadian tokoh Boku dipengaruhi oleh

tiga sistem kepribadian utama, yakni id, ego serta superego. Id dalam diri Boku

berupa hasrat terhadap Izumi. Hal ini terlihat sejak pertama kali bertemu dengan

Izumi, Boku tidak dapat mengontrol dorongan id yang berupa hasrat didalam

dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu impuls-impuls id tersebut masih

mendominasi kepribadian Boku. Hasrat serta keinginan akan Izumi masih menjadi

objek utama pemuasan keinginan id Boku, hingga kepergian Izumi.

Ego dalam diri Boku lalu muncul dan memberi pertahanan saat hasrat dari

impuls id dan superego menuntut untuk dipenuhi. Ego dalam Boku berperan

sebagai pengambil keputusan untuk merealisasikan keinginan id dan superego.

Selain itu, superego juga membantu ego menetralkan keinginan id pada saat

pengambilan keputusan. Superego muncul sebagai suara hati dan ego ideal yang

bertugas membantu ego untuk mengontrol sikap dan tingkah laku dari Boku saat

dorongan-dorongan id Boku memaksa untuk direalisasikan.

Kecemasan yang dialami oleh Boku yaitu berupa kecemasan realitas,

kecemasan moral, dan kecemasan neurosis. Kecemasan realitas terjadi saat tokoh

Boku merasa takut akan rasa kesepian jika dirinya harus berpisah dengan Izumi,

hingga ketakutan Boku pada saat akhirnya Izumi benar-benar meninggalkannya.

Kecemasan moral terjadi ketika Boku dan Izumi berada di sebuah restauran yang

mayoritas pengunjungnya adalah anak muda, hanya mereka berdua pengunjung

yang sudah berumur lebih dari 30 tahun, pada saat itu mereka merencanakan

untuk pindah ke Yunani setelah ketahuan berselingkuh. Kecemasan neurosis
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terjadi saat tokoh Boku berbohong dan akhirnya meninggalkan sang istri demi

bersama dengan Izumi.

Ketiga kecemasan di atas diredakan oleh mekanisme pertahanan ego, yang

berupa rationalization / rasionalisasi, displacement / pemindahan, dan projection /

proyeksi. Rasionalisasi digunakan ketika tokoh boku mencoba untuk memberikan

alasan-alasan logis pada pendapatnya tentang perasaannya terhadap Izumi dan

menganggap bahwa perasaan tersebut merupakan hal yang wajar. Pemindahan

digunakan ketika tokoh Boku mengalami goncangan jiwa saat berusaha mencari

keberadaan Izumi. Sedangkan Proyeksi digunakan saat tokoh Boku

memutarbalikkan fakta dan enggan mengakui kesalahannya setelah hubungan

Boku dan Izumi terbongkar.

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya

kecemasan pada tokoh Boku ialah bersumber dari dirinya sendiri. Kekosongan

jiwa tokoh Boku membuat dirinya terus-menerus dihantui oleh rasa bimbang dan

kesepian sepanjang hidupnya. Boku yang selalu memaksakan kehendaknya untuk

dapat bersama dengan Izumi, pada akhirnya harus merelakan separuh jiwanya

pergi meninggalkannya.

Dalam hidup ini kita tidak dapat memutar waktu untuk kembali ke masa

lalu, namun kita dapat merubah keadaan dan memperbaiki kehidupan kita pada

masa mendatang. Terkadang cara terbaik untuk belajar menghargai apa yang

pernah kita miliki adalah dengan kehilangan dan kesepian. Itulah pelajaran hidup

yang disampaikan oleh pengarang melalui cerpen Hitokui Neko.
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4.2. Saran

Sebagai penutup, penelitian terhadap karya sastra, khususnya cerpen tidak hanya

dapat dianalisis dengan kajian psikologi saja. Terutama penelitian terhadap cerpen

Hitokui Neko karya Haruki Murakami ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini

hanya membahas sebagian kecil tentang kecemasan dan mekanisme pertahanan.

Peneliti berharap cerpen Hitokui Neko ini dapat dikembangkan lagi dengan

mengkaji aspek lain dan dengan menggunakan pendekatan analisis sastra yang

berbeda. Bila ada kesempatan untuk meneliti lebih lanjut, peneliti ingin meneliti

cerpen Hitokui Neko ini dengan menggunakan teori semiotika karena dalam

cerpen ini terdapat simbol Kucing yang bisa dikaji maknanya.
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要旨

本論文のテーマは「村上春樹が創作した人食い猫という短編小説の主人

公の不安感と自己防衛機構」である。このテーマを選んだ理由は筆者が作

者の独特なストーリーの伝え方を気になり、この場合は静けさと失うの意

味にかんしてのストーリーである。本論文の目的は「人食い猫」のフィク

ションの構造を分析して説明するためである。そのフィクションの構造は

テーマ、登場人物、性格描写、筋立て、設定、そして主人公の不安感と自

己防衛機構をさらけ出すことである。この研究は本や論文や他の文芸を参

考にし、「Studi Pustaka」という方法を使用した。それに、この研究は

記述的定性研究であり、「構造主義」と「心理文芸」という理論を使用し

た。

本論文の対象データは株式会社新潮社による２００９年に出版された

「めくら栁と眠る女」という短編小説集の本に載せられた「人食い猫」を

使用した。この短編小説は１６８ページから１９２ページまで載せられ、

２４ページの短編小説である。本質的な要素の参考として使用したのは、

２０１２年の Burhan Nurgiyantoro による「Teori Pengkajian Fiksi」と

いう本である。それに、この研究の対象はテーマ、登場人物と性格描写、

設定、筋立てだけに集中している。心理文芸理論の参考として使用したの

は２０１５年、Alwisol による「Psikologi Kepribadian」と２００８年

の Gerald Corey による 「Theory and Practice of Counseling and
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Psychotheraphy」という本である。使用した心理理論は、Alwiso と

Gerald Corey から伝わられた Sigmund Freud の心理理論である。

フィクションの構造を分析した結果は、この短編小説のテーマは寂しさ

と失うことである。この短編小説の主人公は「僕」、それに、脇役は「イ

ズミ」、「女房」、「イズミの夫」、「僕の息子」、と「僕の父親」であ

る。そして、使用した筋立ては組み合わせの筋立てを使用した。 つぎに、

設定の方は、場所の背景、時間の設定、と社会的な背景という三つの分析

である。この短編小説の場所の背景は日本とギリシャである。そして、時

間の設定は現代である。最後は、この短編小説の社会的な背景は酒を飲む

習慣がある社会と日本人の恥を知るという文化である。

次は、Sigmund Freudによる精神分析理論と不安感理論を使って分析し

た。「僕」の性格構造は三つの主な人格体制、「Id」、「Ego」、と

「Superego」に影響された。「僕」の中の「Id」は「イズミ」に対しての

欲求である。「イズミ」を失うまで、彼女への欲求は「僕」の「Id」の欲

求満たす対象である。そして、現れた欲求が満たされる時に、「Id」と

「Superego」の衝動による、「僕」の中の「Ego」が現れて、自己防衛を

している。「僕」の中に「Ego」は「Id」と「Superego」の欲を叶うため

の決断を決めている役である。それに、「Superego」は「Ego」が決断を

決めている時に、「Id」の欲を中和することができる。「Superego」は

「Id」の衝動に駆られた時の「僕」の性格と行動をコントロールして

「Ego」をサポートする。
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次は、「僕」が感じた不安感は「事実不安」、「道義的の不安」、と

「不安神経症」である。「事実不安」は「私」が「イズミ」と離れるとし

たら、寂しくなることが怖がっている時に起こった不安感である。そして、

「道義的な不安」は「僕」と「イズミ」が若者の客だらけのレストランに

行き、二人だけが三十以上であることを気づいた時に起こった不安感であ

る。最後の「不安神経症」は、「僕」が「イズミ」と一緒になるために、

結局妻に嘘をつき、見捨てられた時に起こった不安感。

この上に説明された通りの三つの不安感がエゴの自己防衛機構に抑えた。

その自己防衛機構は、「合理化」，「置き換え」、と「投影」である。

「合理化」は「私」が「イズミ」への気持ちにかんしての感想に対し、合

理的な理由をあげてみたい時に使用した。そして「置き換え」は、ショッ

クを受けた「僕」が「イズミ」を探している時に使用した。それから「投

影」は、「イズミ」との関係がばれた時、「僕」は自分の過ちを認めなく、

嘘をついた時に使用した。

本論文の結論は「僕」という登場人物の不安感の原因は彼自身のせいで

ある。彼の空っぽな精神のせいで、彼が一生ずっと不安な気持ちや寂しい

気持ちに追われている 。彼がイズミとずっと居られるように無理をし、

結局彼がイズミのこと離せなければならない。この短編小説の道義は、何

かを失うことと寂しさは、人生に我々が持っていることを大切にできるよ

うになる一つの方法だということである。
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LAMPIRAN
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