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KATA SAMBUTAN PENYELENGGARA

Salam Sejahtera bagi kita sekalian, Shalom.
Seminar nasional dan call papers bertajuk “Merajut Keragaman Untuk Mencapai
Kesejahteraan Psikologis dalam Konteks Society 5.0” kita selenggarakan dengan kerjasama
antara Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dengan Asosiasi
Psikologi Kristiani – (APK) Indonesia, dalam rangka menyambut Dies Natalis Fakultas
Psikologi ke 20th. Fakultas Psikologi UKSW pertama kali berdiri pada tanggal 23 Juni 1999;
dan hingga saat ini telah memiliki 2 program studi yaitu S1 dan S2. Usaha yang berkelanjutan
dari tahun ke tahun oleh seluruh pihak di fakultas dan program studi, telah memampukan
Program S1 terakreditasi dengan peringkat A. Sebagai bagian dari semangat untuk terus
berkontribusi bagi kemajuan perkembangan psikologi di Indonesia, Fakultas Psikologi
mengundang para ilmuan di Indonesia untuk membagikan hasil-hasil riset dan pemikiran terbaik
mereka melalui seminar ini. Demi tercatatnya kajian-kajian ilmiah yang ada, proceeding ini
diterbitkan agar pemikiran-pemikiran maupun hasil riset yang telah disampaikan dalam seminar
dapat dinikmati oleh kalangan yang lebih luas.
Tema ini secara spesifik diangkat, dengan melihat kenyataan bahwa Indonesia memiliki
kekayaan keragaman baik dari segi budaya, bahasa, agama, serta latar belakang kehidupan yang
lain. Keberagaman ini bagaikan memiliki dua sisi mata uang, yang bila bisa dimanfaatkan
dengan maksimal akan memperkaya kekayaan pengalaman kehidupan individu, mendorong
individu untuk belajar lebih fleksibel terhadap perubahan dan perbedaan serta mengembangkan
pribadi yang kuat mental dan kaya pengalaman. Namun sebaliknya, keberagaman juga dapat
menjadi ancaman apabila individu gagal mensikapinya dengan positif dan tepat; menimbulkan
kesalahpahaman, syak wasangka bahkan perpecahan. Sementara itu, perkembangan peradaban
manusia telah sampai pada titik saat kemajuan teknologi, utamanya teknologi informasi yang
berintegrasi dengan internet, memunculkan teknologi digital, wireless, bigdata yang
memunculkan berbagai exponential techology seperti: a) artificial intelligence, augmented
reality 3D printing dan robotics, b) biotechnology c) nano technology, material baru, an
fabrikasi digital, d) networks & computing systems (cloud, big data, IoT) (Diamandis, 2012).
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Semua kemajuan ini menimbulkan disrupsi baru, memaksa masyarakat harus siap dengan sistemsistem baru, pola komunikasi dan interaksi yang baru, sistem bertransaksi yang baru yang
berubah dengan pesat, yang mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan di masyarakat,
yang saat ini dikenal dengan konteks masyarakat 5.0. Semua hal ini perlu dikaji dari berbagai
sisinya, agar kita bisa mengantisipasi dan menyikapi dengan bijak sehingga dapat tercapai
kesejahteraan psikologis setiap individu di Indonesia.
Seminar dan Call papers ini diikuti oleh 132 peserta, terdiri dari guru, dosen, utusan
gereja, mahasiswa, peneliti, maupun praktisi, yang berasal dari berbagai daerah antara lain: Jawa
Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Makasar, Kupang, Manado, Surabaya dan lainnya. Harapan kami
apa yang kita diskusikan dalam seminar ini dapat meningkatkan pengetahuan kita, dan pada
akhirnya dapat bermanfaat bagi setiap orang yang kita layani.
Secara khusus ucapan terimakasih disampaikan kepda APK dan HIMPSI yang telah
menjadi mitra kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini serta kepada UKSW yang telah
mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan ini. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya juga
disampaikan kepada segenap panitia di bawah koordinasi dari Ibu Dr. Christiana Hari
Soethjiningsih, MS dan Ibu Dr. Susana Prapunoto, M-Psy; didukung oleh Ibu Krismi Ambarwati
M.Psi maupun Bapak Prof. Dr. Sutarto Wijono, MA beserta para dosen, karyawan, maupun para
mahasiswa Fakultas Psikologi UKSW yang telah bekerjakeras mewujudkan terselenggaranya
kegiatan ini.
Akhir kata, semoga Proceedings ini bermanfaat dan apabila ada kesalahan-kesalahan
tertentu yang tidak kami sengaja dalam penerbitan proceeding ini, kami mohon maaf sebesarbesarnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.

Hormat kami,

Berta Esti Ari Prasetya, S.Psi., M.A.
Dekan Fakultas Psikologi UKSW
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KATA PENGANTAR
Keragaman, Kemajemukan adalah keistimewaan yang Tuhan berikan kepada bangsa
Indonesia. Sekitar 250 juta jiwa, 17.000 pulau, 714 suku dan lebih dari 1.100 bahasa lokal,
Indonesia termasuk urutan ke empat Negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia. Kondisi ini
tentu membawa implikasi pada kemungkinan terjadinya pergesekan terkait persoalan budaya,
suku, agama, bahasa, sosial-ekonomi, maupun persoalan lain terkait dengan persoalan hukum, dsb.
Hal ini telah disadari oleh pujangga kita, Mpu Tantular yang kemudian menuliskan konsepnya
dalam buku Sutasoma yaitu “Bhineka Tunggal Ika”.
Kehadiran revolusi industri 4.0 semakin meningkatkan tantangan kesatuan. Kebersamaan
membangun persatuan di tengah keragaman, bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Hal ini
menuntut masyarakat 5.0 menyikapi keragaman ini dengan

merajut keragaman untuk

mewujudkan kasih, antara lain untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Dengan demikian
perbedaan, keragaman bukan sebagai pemisah melainkan sebagai kekayaan bangsa yang tiada
nilainya. Prosiding ini merupakan sumbangan pemikiran dari 49 Penulis Artikel yang telah hadir
dan berperan serta mempresentasikan gagasan terbaiknya.
Saya mengucapkan terimakasih kepada Ibu Berta Esti Ari Prasetya, S.Psi, MA (Dekan
Fakultas Psikologi – UKSW), Bapak Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi., (Ketua Asosiasi Psikologi
Kristiani), Bapak Yusak Novanto, SPsi, MSi. (Sekretaris Asosiasi Psikologi Kristiani) yang telah
memfasilitasi dan mendukung penuh penyelenggaraan Seminar & Call for Papers Jumat, 2
Agustus 2019. Ucapan terimakasih tidak terhingga kami haturkan kepada Prof. Virgo Handojo,
Ph.D, CFLE. (dari California Baptist University), dan Ibu Eunike Sri Tyas Suci, PhD, Psikolog
(Ketua Asosiasi Psikologi Kesehatan – HIMPSI) yang telah menghantar Seminar dan Call for
Papers Nasional “ Merajut Keragaman untuk Mencapai Kesejahteraan Psikologis dalam Konteks
Masyarakat 5.0.”.
Terimakasih atas kesediaan para Reviewers Call for Papers Dr.

Christiana Hari

Soetjiningsih, M.Si, Bapak Prof. Dr. Sutarto Wijono, MA, Ibu Krismi Ambarwati, M.Psi
meluangkan waktu dan pikiran agar Proceedings ini dapat terbit. Ucapan terimakasih juga saya
sampaikan kepada Bapak Timotius Iwan Susanto, S.Psi. yang telah mendukung desain Cover
buku Proceeding. Terimakasih juga kepada sdri. Hanny Yuliana Agnes Sesa, S.Psi., Claudya
S.Soulisa, S.Pd., Indah Lestari, S.Kep. dan Joanne Marrijda Rugebregt, S.Psi. yang telah banyak
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mendukung proses editing teknis buku Proceedings ini. Kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi
perjalanan bangsa Indonesia mengarungi Era Digital. Tuhan memberkati.

Salam sejahtera,

Dr. Susana Prapunoto, MA-Psy
Editor

vi

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN PENYELENGGARA

iii

KATA PENGANTAR

v

DAFTAR ISI

vii

I. KURIKULUM DAN PENDIDIKAN KARAKTER

1

Peran Kurikulum dan Pendidikan Karakter dalam Proses Pembelajaran
Nurjadid

2

Hubungan Grit dengan Subjective Well-Being pada Siswa SMA Masehi 2 PSAK
Semarang
Petra Wijayanti, Christiana Hari Soetjiningsih

11

Optimalisasi Superego dalam Teori Psikoanalisis Sigmund Freud untuk Pendidikan
Karakter
Hengki Wijaya, I Putu Ayub Darmawan

21

Strategi Kurikulum Tersembunyi bagi Pendidikan Karakter Generasi Milenial dalam
Society 5.0
Mariani Harmadi

30

Gerakan Sayang Anak Indonesia: Sebuah Pendekatan Pendidikan Karakter Dalam
Memasuki Konteks Society 5.0
Monica Muryawati

39

Pendidikan Karakter yang Berkelanjutan
Priscilla Titis Indiarti, Anton Sukontjo

50

Konsep dan Pengukuran Work Engagement dan Student Engagement: Kajian Literatur
Mengenai Engagement dalam Bidang Pendidikan
Yosika Pramangara Admadeli

61

II. Identitas Sosial dan Budaya

71

Mendedah Kebertahanan dan Peran Pendidikan serta Interaksi Sosial-Budaya Kelindan
Rumah Pengasingan
Novita Engllyn Sailana, Susana Prapunoto, A. Ign. Kristijanto

72
vii

Mendedah Penghayatan Religiusitas dan Psychological Well-Being Perempuan dalam
Kelindan Pengasingan di Pulau Seram.
Foty Isabela Otemusu, Susana Prapunoto, A. Ign. Kristijanto

84

Hubungan antara Perceived Discrimination dan Kualitas Hubungan Romantis pada
Pasangan Etnis Tionghoa-Indonesia dan Indonesia Asli
Revina Dewanti, Julia Suleeman

95

Studi Fenomenologi Kepala Sekolah Perempuan Single Parents
Fony Sanjaya, Mary Philia Elizabeth

105

Perbedaan Perilaku Prososial Ditinjau dari Jenis Kelamin
Jeanetha A. E. Lomboan, Christiana Hari Soetjiningsih

116

Hubungan antara Frekuensi Menonton TayanganTelevisi yang Mengandung Unsur
Kekerasan dengan Perilaku Agresif Remaja
LaelaZulfia, Christiana Hari Soetjiningsih

127

Orientasi Masa Depan Pada Narapidana dengan Kasus Kejahatan Pelecehan Perempuan
yang Menjalani Masa Hukuman Penjara di Atas Lima Tahun
Mareinata Nazareth Christy Irala, Margaretta Erna Setianingrum

136

Peran Hukum dan Psikologi dalam Meminimalkan Ujaran Kebencian Perusak
Demokrasi
Wisnu Sapto Nugroho

147

III. CINTA KASIH DAN SPIRITUALITAS

158

Pengaruh Religiusitas dan Parent Adolescent Relationship terhadap Psychological Well
Being Remaja di SMP Negeri 1 Kupang
Marleni Rambu Riada

159

Pertumbuhan Spiritual Keluarga yang Memiliki Anak Penyandang Autisme
Maria Laksmi Anantasari

171

Religious Coping pada Penyintas Perkosaan
Julia Suleeman

187

Spiritual Kristiani di Tengah Laju Peradaban Digital
Sonny Eli Zaluchu

198

viii

Eksistensi Perempuan Kristiani (Studi pada Perguruan Tinggi di Sulawesi Utara)
Shanti Natalia C. Ruata, Merci K. Waney, Yunita Sumakul

210

IV. KESEJAHTERAAN DAN KEBERFUNGSIAN KELUARGA

222

Hubungan Antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Harga diri pada Atlet Renang
Remaja Klub Paswind Surakarta
Rizkiana Ika Raharjo, Christiana Hari Soetjiningsih

223

Hubungan antara Kelekatan Aman Ibu-Anak dengan Kematangan Sosial pada Anak
yang Ibunya Bekerja
Yudea Sabdo Anggoro, Krismi Diah Ambarwati

233

Dukungan Keluarga sebagai Prediktor Keberfungsian Sosial Pasien Skizofrenia Rawat
Jalan
Glaudia Anastacia, Krismi Diah Ambarwati

245

Hubungan antara Keharmonisan Keluarga dengan Perilaku Agresif pada Remaja
Tegalsari
Cynthia Sinta Dewi, Ratriana Yuliastuti Endang Kusumawati

256

Gambaran Psychological Well-Being pada Remaja yang Memiliki Anak Sebelum
Menikah
Ayu Wasti Kurniawati, Krismi Diah Ambarwati

267

Studi Deskriptif Internet Parenting Style pada orang Tua dengan Anak Remaja
Enjang Wahyuningrum

278

V. PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI

292

Job Crafting dan Employee Well-Being pada Karyawan Generasi Y di Indonesia
Fandy Jusuf E. Lumentut, Krismi Diah Ambarwati

293

Sistem Pengendalian Manajemen Kontemporer Berdasar Aspek Spiritual
Anton Sukontjo, Maria Andriyani Wulandari

307

Faktor Demografis di Seputar Kepuasan Hidup Guru Sekolah X di Sidoarjo
Yusak Novanto, Maria Rayna Kartika Winata

320

Emotional Intelligence and Job Satisfaction of Teachers in Senior High School in
Kupang
Delsylia Tresnawaty Ufi, Sutarto Wijono, Adi Setiawan

332
ix

Hubungan antara Motivasi Kerjadengan Kepuasan Kerja Karyawan di PT. Argo
Manunggal Triasta
Septiana Indah Permata Surya, Sutarto Wijono

348

Budaya Organisasi dan Kinerja pada Fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan Universitas
(LKU) UKSW
Siswani Inesda Batara, Sutarto Wijono

358

VI. KESEHATAN MENTAL SEPANJANG RENTANG KEHIDUPAN

367

Hubungan Negatif antara Sexual Self-Esteem dan Perilaku Seksual Pranikah pada
Remaja Akhir
Arina Zuhriyah, Christiana Hari Soetjiningsih

368

Membaca Dinamika Psikologis Lewat Kekuatan Narasi
Emmanuel SatyoYuwono

378

Strategi Regulasi Emosi Anggota Penyidik Kasus Pembunuhan di Wilayah Hukum
Polres Salatiga
Maximianus Ambrosius Nggai, Wahyuni Kristianawati

389

Hubungan Resiliensi dan Kepuasan Hidup pada Dewasa Muda
Dewa Fajar Bintamur

402

Pelecehan Seksual pada Biduanita Orkes Dangdut
Evita Cynthia Damayanti, Christiana Hari Soetjiningsih

413

Hubungan antara Self-Esteem dengan Perilaku Seksual pada Remaja Putus Sekolah
Yosefine Permatasari, Ratriana Yuliastuti Endang Kusumawati

425

Korelasi Kontrol Diri dengan Perilaku Agresif pada Remaja Laki-Laki Peminum Miras
(Studi Kontekstual pada Remaja Jemaat GPM Imanuel OSM-Ambon)
Salomina Patty, Prisca Diantra Sampe, Sutarto Wijono

436

VII. AGING

448

Successful Aging : Gaya Hidup Lansia di Era Digital
WinangPrananda, Christiana Hari Soetjiningsih, David Samiyono

449

Successful Aging : Voice-Tech Paduan Suara Religi
Timotius Iwan Susanto, Christiana Hari Soetjiningsih, David Samiyono

465

x

Perbedaan Kecemasan Menghadapi Kematian pada Lansia Ditinjau dari Jenis Kelamin
Tri Utami Noviyanti, Ratriana Y. E. Kusumiati

478

Perbedaan Kualitas Hidup Lansia yang Hidup di Rumah dan di Panti Wreda
M. Erna Setianingrum, Ratriana Y. E., Kusumiati

487

VIII. PERILAKU ENTREPRENEURSHIP DI ERA MILENIAL

496

Dukungan Semarang Kota Cerdas terhadap Minat Wirausaha: Studi Kasus Mahasiswa
Jurusan Manajemen.
Martin Flemming Panggabean

497

Adaptabilitas Karir di Era Industri 4.0
Doddy Hendro Wibowo

506

Hubungan antara Rejection Sensitivity dengan Impulsive Buying Produk Fashion (Studi
pada Mahasiswi Fakultas Psikologi Angkatan 2015 UKSW).
Hanggraini Puspitaningrum, Berta Esti Ari Prasetya

519

Pengaruh Karakteristik Psikologis pada Selebgram Entrepreuner.
Melissa M. F. Waturandang, Aljuanika E. Ering, Mariana Lausan

529

xi

SUB TEMA 1:

KURIKULUM DAN PENDIDIKAN KARAKTER

1

Optimalisasi Superego dalam Teori Psikoanalisis Sigmund Freud untuk Pendidikan
Karakter

Hengki Wijaya
I Putu Ayub Darmawan

Sekolah Tinggi Filsafat Jaffray Makassar
Email : hengkilily1988@gmail.com

Sekolah Tinggi Teologi Simpson Ungaran
Email : putuayub.simpson@gmail.com

Abstrak

Teori psikoanalisis Sigmund Freud dikenal karena memperkenalkan ego, superego dan id dalam
diri manusia. Sekalipun banyak kontroversi atas teori ini, tetapi kenyataannya masih digunakan
dalam dunia pendidikan. Superego dan id digambarkan sebagai alam bawah sadar seumpama
bagian gunung es yang tidak terlihat. Keduanya lebih besar dari ego yang tampak di permukaan.
Masalahnya apabila id sama dengan ego maka superego sama dengan nol. Artinya superego
tidak berfungsi. Dengan demikian amoral, dan kejahatan akan lebih mudah muncul dalam
perbuatan manusia. Tulisan ini bertujuan untuk mengoptimalkan superego dalam teori Sigmund
Freud dalam pendidikan karakter. Apabila superego lebih besar daripada id maka dipastikan ego
sama dengan superego. Pendekatan yang digunakan untuk argumen tulisan ini adalah kualitatif
deskriptif dengan pendekatan literature review. Kajian yang menggunakan sumber literatur yang
berhubungan dengan teori psikoanalisis dan pemanfaatannya dalam pendidikan karakter.
Hasilnya adalah pendekatan teori Sigmund Freud dalam pendidikan karakter dengan optimalisasi
superego dapat mencegah potensi id berkembang dalam diri manusia. Superego yang terdiri atas
21

penguatan karakter, moral, kasih, dan spiritual dapat menahan perkembangan id dalam diri
seseorang untuk mewujudkan dalam perbuatan (ego). Optimaslisasi superego ini dapat
diterapkan dalam pendidikan dasar sejak dini untuk penguatan pendidikan karakter di Indonesia.
Kata kunci:Supergo, Id, Ego, Karakter, Sigmund Freud

Pendahuluan
Penulis mulai mengenal Sigmund Freud melalui teori psikoanalisis yang dikenal sebagai
tokoh penemu psikoanalisis yang kontroversial dengan hasil temuannya. Sigmund Freud
memberikan pandangan yang berbeda tentang manusia dan perilakunya. Bagi Freud manusia itu
adalah makhluk yang berenergi dimana keseluruhan perilakunya ditentukan oleh zona
ketidaksadaran manusia. Ketidaksadaran itu dikenal sebagai alam bawah sadar.Teori
psikoanalisis ini terdiri atas id, ego, dan superego. Freud menggambarkannya seperti gunung es
dimana yang tamak di permukaan adalah ego yang prinsipnya adalah kenyataan yang terjadi
pada kehidupan manusia. Namun hal tersebut hanyalah sebagian kecil yang tampak. Hal yang
terbesar yang tidak tampak adalah ketidaksadaran yang bagi Freud disebut id dan superego.
Freud bagian terbesar dalam pikiran seseorang adalah alam bawah sadar. Bagian ini
seperti nafsu, insting dan segala sesuatu yang masuk di dalamnya dan sulit dijangkau,
seperti

kenangan

atau

emosi

traumatik.

Freud

menyatakan bahwa alam bawah sadar

adalah sumber motivasi dan dorongan terhadap hasrat seseorang, baik yang sederhana,
seperti makan, seks, maupun kreativitas seperti berkarya (Ahmad, 2017).
Ego adalah

bagian

kepribadian yang bertugas menilai realitas dan berhubungan

dengan dunia dalam untuk mengatur dorongan-dorongan id agar tidak melanggar nilainilai superego. Sedang superego adalah bagian moral dari kepribadian manusia, karena ia
merupakan filter, alat sensor yang menentukan sesuatu itu baik- buruk, atau salah-benar
(Ahmad, 2017). Ego adalah perbedaan antara sensasi dari dalam dan persepsi dari luar, istilah
yang digunakan dalam psikoanalisis adalah bahwa anak telah belajar untuk ‘menguji realitas’.
Dengan demikian hal ini sangat bergantung dominasi yang terjadi pada alam bawah sadar antara
id dan superego. Bila id sudah menjadi hal biologis manusia dan bersifat bawaan maka tentunya
yang diungkapkan oleh Freud bahwa Superego adalah pengendali dari es (id) adalah benar
adanya. Fungsi superego yang utama adalah mengarahkan id dan ego ke arah yang lebih
bermoral.
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Freud juga mengungkapkan bahwa ego memiliki pertahanan yang dapat mencegah
dorongan kuat id (nafsu, insting, dan kebutuhan biologis) muncul di permukaan maupun tekanan
superego sendiri terhadap ego (Kuntojo, 2015). Dalam praktiknya, hal tersebut dapat terjadi.
Sebagai contoh, peserta didik memiliki benih kebaikan dan kejahatan. Ego peserta didik dapat
membedakan apa yang baik, dan jahat. Namun lingkungan sekitarnya, dan pikirannya didominasi
oleh kejahatan maka pertahanan ego dapat dilewati dengan mudah oleh dorongan id. Maka
fungsi superego terabaikan dengan sendirinya. Peserta didik akan melakukan perbuatan amoral
pada alam sadarnya yaitu kenyataan yang terjadi di permukaan.
Kaitannya untuk pendidikan karakter peserta didik adalah melakukan penguatan
pendidikan karakter pada ranah alam bawah sadar dengan melakukan optimalisasi superego yang
terus-menerus ditinkatkan dalam proses pembelajaran baik dalam keluarga, sekolah, dan
masyarakat. Hal yang berulang-ulang dilakukan akan membentuk ingatan yang sifatnya tetap
dalam alam bawah sadar. Bila sumber id yang terus meningkat di alam bawah sadar maka
kecenderungan yang meningkat adalah hal-hal yang negatif. Namun bila integrasi pendidikan
karakter dapat dilakukan secara holistik (kognitif, afektif, dan psikomotorik).
Tulisan ini menjadi penting saat ini karena adanya krisis moral yang ditunjukkan oleh
oknum masyarakat yang terstruktur, sistematis, dan masif. Hal itu akan memengaruhi dominasi
Superego terhadap id di alam bawah sadar. Jiwa manusia yang terdiri atas pikiran, perasaan dan
kehendak telah menguasai alam bawah sadar manusia. Oleh karena itu diperlukan pengendalian
diri melalui pemahaman, perasaan dan tindakan yang bermoral untuk melawan jiwa yang amoral
tersebut. Hal yang bermoral dapat bersumber pada kebenaran agama, perilaku moral, etis, adat
istiadat, dan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik mengalahkan kebiasaan yang buruk.
Lingkungan yang positif mendukung pertumbuhan karakter yang matang dan bermoral.
Asumsi argumen ini adalah optimalisasi superego di alam bawah sadar sebagai pengendali
id yang sebelumnya lebih berotoritas dan berpengaruh sehingga lebih mudah menerobos
pertahanan ego dan muncul di permukaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengoptimalkan superego
dalam teori Sigmund Freud dalam pendidikan karakter. Apabila superego lebih besar daripada id
maka dipastikan ego sama dengan superego. Pendekatan yang digunakan untuk argumen tulisan
ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan literature review. Kajian yang menggunakan
sumber literatur yang berhubungan dengan teori psikoanalisis dan pemanfaatannya dalam
pendidikan karakter. Hasil luaran dalam tulisan ini memberikan modifikasi alam bawah sadar
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yang lebih didominasi atau dipengaruhi oleh superego dan diberikan penjelasan yang akurat
untuk membuktikan bahwa optimalisasi superego itu dalam dilakukan dalam pendidikan
karakter.

Metode
Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah literature review. Tinjauan literatur
adalah analisis kritis terhadap sumber yang diterbitkan, atau literatur, pada topik tertentu. Ini
adalah penilaian literatur dan memberikan ringkasan, klasifikasi, perbandingan dan evaluasi.
Tujuan kajian literatur ini adalah menganalisis berbagai penelitian tentang teori
psikoanalisis Sigmund Freud terutama yang membahas mengenai id, superego, dan ego. Penulis
akan mengumpulkan sumber bacaan dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan erat dengan
topik tersebut. Penulis akan mensintesis beberapa tulisan dan membangun gagasan untuk
membuktikan bahwa optimalisasi superego dalam teori psikoanalisis memungkinkan untuk
dilakukan. Selanjutnya diimplikasikan dalam pendidikan karakter. Beberapa ajuan dari sumber
primer dan sekunder sebagai arus utama dan alternatif akan mewarnai tulisan ini termasuk di
dalamnya kebenaran-kebenaran alkitabiah.
Penggambaran para peneliti mengenai id, superego, dan ego diberi penekanan pada
superego. Penulis akan mengkaji secara kritis setiap hasil penelitian, dan kesimpulan sumber
jurnal untuk menyusun topik yang dikaji.

Hasil dan Diskusi
Konsep Pembentukan Kepribadian Freud
Dalam konsep Freud, manusia dianggap memiliki sebuah energi psikis yang mendorong
manusia untuk berperilaku dan sifatnya dinamis. Wiraatmadja (2003) menjelaskan bahwa
sumber energi tersebut adalah id, ego, dan superego, serta disebut sebagai teori kepribadian
psikoanalisis. Konsep tersebut disebut sebagai teori kepribadian psikoanalisis memiliki peran
untuk memodifikasi dan memperkaya perilau atau sikap manusia (Helaluddin, 2018). Fungsi dari
id adalah sebagai sumber utama energi yang memungkinkan manusia untuk bertahan hidup,
kemudian ego berfungsi secara logis-rasional yang didasarkan pada prinsip kenyataan dan proses
sekunder yang merupakan sebuah proses logis untuk melihat kenyataan dalam upaya untuk
menemukan cara memuaskan dorongan id secara realistis, lalu dalam superego terdapat nilai24

nilai moral yang mewakili nilai-nilai ideal dan memberikan batasan baik dan buruk
(Wiraatmadja,2003). Freud (1983) mengungkapkan bahwa kebutuhan-kebutuhan jasmani berasal
dari rangsangan aktivitas psikis dan yang dicari adalah pemuasan. Menurut Freud, naluri tersebut
terdapat dalam id dan ego. Konsep perilaku yang digambarkan oleh Freud (1983) adalah id
digambarkan sebagai tenaga yang menggerakkan kapal dan ego adalah kemudinya. Dalam
konsep ini, tugas dari ego adalah mencegah atau memegang kendali pada id sehingga nalurinaluri yang ada dalam id dicegah oleh ego. Dalam konsep ini Freud memiliki pandangan bahwa
tuntutan dari naluri dalam id akan dikendalikan jika fungsi logis rasional dalam ego.
Dalam konsep kepribadian Freud, struktur jiwa manusia terdapat tiga tingkatan yaitu alam
sadar (conscious mind) yang digunakan dalam keadaan terbangun untuk membuat individu sadar
akan situasi lingkungannya dan merespon dengan cepat, alam pra-sadar (pre-conscious mind),
dan alam tak-sadar (unconscious mind) yang mengandung pengalaman dan ingatan yang telah
dipelajari pada masa lalu serta semua tingkah laku dan refleksi yang dipelajari (Ahmad, 2017).
Konsep tersebut digambarkan sebagai sebuah gunung es yang terapung yang pada bagian
permukaan atau yang muncul ke permukaan air adalah adalah alam sadar dan yang tenggelam
adalah alam tak sadar. Kekuatan yang tidak tampak dalam permukaan seperti kekuatan irasional,
kekuatan alam bawah sadar, dorongan biologis, serta insting yang terbentuk sebelum usia 6
tahun membentuk perilaku manusia (Helaluddin & Syawal, 2018; McLeod, 2016).

Gambar 1. Gambaran Id, Ego, dan Superego

Ahmad (2017) menjelaskan bahwa menurut Freud dalam alam bawah sadar terdapat halhal yang sulit untuk dibawa ke alam sadar, tetapi sumber-sumber dalam alam bawah sadar
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tersebut menjadi sumber motivasi yang mendorong hasrat seseorang. Sumber-sumber yang
berada di bawah alam sadar seperti nafsu, insting, kenangan, atau emosi traumatik sulit untuk
dijangkau dan tampak, tetapi sumber-sumber tersebut menjadi pendorong untuk manusia
bertindak seperti makan, berinovasi, melakukan hubungan seks, dan berbagai tindakan lainnya.

Memaksimalkan Superego dalam Pendidikan Karakter
Jika dalam konsep Freud, tuntutan dari naluri dalam id akan dikendalikan jika fungsi logis
rasional dalam ego, sementara bagi penulis tuntutan naluri dalam id diperkecil dengan
memperbesar superego. Superego tidak bisa membungkus id, yang dapat dilakukan adalah
memperkecil ruang gerak dari id sehingga superego lebih besar daripada id.
McLeod (2016) menjelaskan bahwa dalam superego digabungkan nilai-nilai dan moral
masyarakat yang dipelajari dari orang tua dan orang lain. Nilai-nilai tersebut diperoleh dan
berkembang pada usia 3 hingga 5 tahun. Menurut McLeod (2016) dalam superego terdapat dua
sistem yaitu hati nurani yang akan berfungsi untuk menghukum ego melalui perasaan bersalah
dan ego-ideal merupakan gambaran imajiner tentang bagaimana individu itu seharusnya, baik
tentang karier, sikap terhadap orang lain, serta bagaimana individu tersebut berperilaku sebagai
anggota masyarakat. Dalam konsep Freud ini, McLeod mencontohkan jika ego menyerah pada
tuntutan id, maka superego dapat membuat orang tersebut merasa buruk melalui rasa bersalah.
Hartmann & Loewenstein (1962) menjelaskan bahwa setiap sistem nilai moral mewakili
tuntutan ideal atau menjadi arahan ideal ego. Nilai-nilai yang telah ditanamkan kemudian
menghasilkan perbedaan individu setelah usia tersebut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa
perkembangan individu setelah masa remaja mengalami perbedaan ketika dibandingkan saat usia
anak-anak. Dengan diperkuatnya superego maka dapat mendorong tampilnya karakter yang lebih
baik. Sesuai dengan pendapat McLeod (2016) yang menjelaskan bahwa superego berfungsi
untuk mengendalikan implus id seperti naluri-naluri yang bertentangan atau dilarang oleh
masyarakat, misalnya perilaku seks yang menyimpang, agresi terhadap orang lain, dan naluri
negatif lainnya, maka dapat membujuk ego agar beralih ke tujuan-tujuan moralistik serta
berjuang untuk menuju kesempurnaan. Groot (1962) menjelaskan bahwa superego diperlukan
untuk hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai moral yang telah tertanam pada masa anak-anak yang
menjadi seperti “bekal” yang kemudian mempengaruhi perilaku setelah masa anak-anak.
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Gambar 2. Superego yang dimaksimalkan

Mengacu pada pendapat McLeod (2016) untuk memaksimalkan superego maka pendidikan
karakter harus dimulai sebelum usia usia 5 tahun dan terdapat peran orangtua serta masyarakat
yang berada di sekitar anak-anak. Penanaman nilai-nilai moral dimulai oleh orangtua dan orang
lain yang berada disekitar anak. Orangtua menanamkan nilai-nilai moral yang akan menjadi egoideal sehingga mereka memiliki gambaran imajiner tentang karier, sikap terhadap orang lain,
serta sikap sebagai anggota masyarakat. Orangtua dapat melakukan proses pembelajaran
memorisasi dengan menanamkan nilai-nilai moral pada anak. Darmawan (2019) menjelaskan
bahwa proses pembelajaran memorisasi yang dilakukan oleh orang Yahudi seperti tercatat dalam
Ulangan 6:6-9 menghasilkan generasi yang perilakunya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang telah
ditanamkan pada masa anak-anak. Mengacu pada definisi Wijaya & Tulak (2019), pendidikan
karakter merupakan sebuah proses yang disadari dan disengaja, proses tersebut dilakukan untuk
memampukan individu menerapkan perilaku kebajikan bagi dirinya sendiri, dan bagi orang lain.
Dalam proses ini, orangtua berperan melakukan sebuah proses yang dilakukan secara sengaja
dan disadari sehingga dalam diri anak-anak tertanam nilai-nilai moral, yang pada akhirnya
mereka mampu menerapkan perilaku kebajikan bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Salah
satu cara untuk mengoptimalkan peran superego dalam pendidikan karakter adalah dengan
disiplin rohani. Dengan disiplin rohani yang berkaitan erat dengan nilai-nilai moral dapat
membentuk superego yang kuat.
Bagi masyarakat Indonesia yang akan memasuki era masyarakat 5.0, keberfungsian
keluarga sangat penting. Sumantri (2019) menjelaskan bahwa generasi Y (dan Z) yang hidup
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diera revolusi industri 4.0 adalah generasi yang berorientasi pada teknologi semata, sehingga ada
kecenderungan akan menghasilkan generasi dengan pribadi robotik atau generasi zombie yang
egoistik, infantil, dan antisosial. Untuk menghindari apa yang ditakutkan oleh Sumantri maka
penguatan superego harus dilakukan sejak usia dini sehingga tertanam nilai-nilai moral yang
mempengaruhi perilaku anak ketika usia dewasa. Bagi Wijaya (2018) pendidikan karakter yang
menjamah ranah inner side, mental life, mind affected word, dan geistigewelt adalah opsi yang
harus dioptimalkan dalam pendidikan di Indonesia dan sehingga dapat memiliki karakter yang
baik untuk hidup dalam masyarakat.

Simpulan dan Saran
Dalam konsep Freud, fungsi ego adalah untuk mencegah naluri-naluri yang ada dalam id.
Secara umum id maupun superego adalah sesuatu yang tidak tampak, tetapi mendorong apa yang
kelihatan di permukaan. Dalam superego terdapat nilai-nilai moral yang mewakili nilai-nilai
ideal dan memberikan batasan baik dan buruk. Nilai-nilai moral tersebut diperoleh dari orangtua
maupun orang lain ketika usia 3 hingga 5 tahun. Dengan memiliki nilai-nilai moral yang baik,
individu memiliki nilai untuk menghukum ego dan gambaran individu ideal. Orang tua perlu
menanamkan nilai-nilai moral tersebut secara berulang-ulang sehingga tertanam dalam ingatan,
kemudian mempengaruhi nilai-nilai yang dipegang. Untuk pembelajaran usia dini, kajian ini
dapat diterapkan dalam model pembelajaran, kemudian dapat digunakan dalam memahami
peserta didik pada usia dini dan kebutuhan peserta didik sehingga dapat melakukan integrasi
nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran di kelas yang sesuai dengan pemahaman. Untuk
penelitian lanjutan dapat diteliti pengaruh optimalisasi superego dengan disiplin rohani terhadap
pertumbuhan rohani.
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