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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis secara 
kritis tentang identitas tokoh melalui kajian psikologi eksistensial dalam 
cerpencerpen 
pada kumpulan cerpen Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Hasil penelitian 
ini diharapkan menjadi sebuah gagasan pemikiran yang bertumpu pada bidang 
psikologi sastra. Filosofi Kopi sendiri merupakan kumpulan cerita dan prosa, yang 
terdiri dari 8 cerita pendek dan 10 prosa. Namun dalam menganalisis modus 
mengada tokoh utama, hanya lima cerpen saja yang dikaji, yakni: “Filosofi Kopi”, 
“Mencari Herman”, “Sikat Gigi”, “Sepotong Kue Kuning”, dan “Rico de Coro”. 
Dengan alasan, cerpen-cerpen tersebut terlihat menonjolkan penceritaan 
perjalanan tokoh-tokoh yang mencari jatidiri, melalui pemikiran, perilaku, dan 
ucapannya, sehingga terlihat mempunyai perjalanan hidup yang kompleks. 
Asumsi dasar dipilih kumpulan cerpen Filosofi Kopi karya Dewi Lestari 
sebagai objek penelitian adalah selain karya ini pernah menjadi karya sastra 
terbaik tahun 2006 pilihan Majalah Tempo, juga dalam kumpulan ini banyak 
menampilkan tokoh yang mempunyai permasalahan kompleks dalam 
kehidupannya. Sebuah eksistensi, misalnya: mengalami trauma dimasa kecil, 
tokoh yang selalu mencari kesempurnaan hidup, pencarian jatidiri, perjuangan 
hidup, dan gejala-gejala kehidupan yang identik dengan eksistensi. 
Peneliti menemukan bahwa pendekatan yang paling relevan dan efektif 
dalam menganalisis unsur yang dominan dalam teks cerita pendek ini, khususnya 
pada tokoh utama, adalah menggunakan pendekatan psikologi sastra khususnya 
psikologi eksistensial. Langkah analisis melalui teks secara intrinsik dalam alur, 
tokoh, dan latar. Kemudian dari keempat hal tersebut peneliti menemukan unsur 
dominan yang pada tokoh utama melalui pencarian identitas dirinya. Kemudian 
analisis modus mengada tokoh utama dalam setiap cerita pendek. Selanjutnya, 
kesimpulan dan saran. 
Hasil penelitian ditemukan bahwa keadaan yang dibangun dari hasil 
tindakan dan perilaku tokoh melalui korelasi dengan cara eksistensi dalam dunia 
tokoh sendiri. Serta kondisi psikologis tokoh tersebut saat mengalami rasa cemas, 
keterasingan diri (alienasi), kematian, kebebasan, dan otentisitas dirinya sendiri. 
Dari kondisi sedemikian itu akhirnya tokoh mampu merefleksikan, mengevaluasi, 
dan mampu memaknai dirinya agar dipandang menjadi individu yang seutuhnya. 
Artinya, tokoh mampu menjelaskan bahwa eksistensinya bergantung pada 
pilihannya sendiri. 
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