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 ا شالر

 (151 إّن ا له مع ا ّصلبرين )ا بقره :

Sesungguhnya Allah Bersama Orang-Orang Yang Sabar 

 

 (5ر يسراً )اإلفنشرة : سفإّن مع ا ا

Sesungguhnya Setelah Kesulitan itu ada Kemudahan 

 

 (282تا يكّلف ا له فنعسلً إتّا وساهل )ا بقرة: 

Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan 

Kesanggupannya 
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 اإلهداء
 الحمد لله فّضل بني آدم بالعلم والعمل

 أشهد أن ال إله أاّل الله وحده الشريك له وأشهد أّن محمدا عبده ورسوله
 الصالة والسالم على نبّي الرحمة وشفيع األّمة السراج من كّل الظلمة

 محمد ابن عبد الله.
البحث نافعا لمن قرأه ولمن  بكل سرور ورحمة أقّدم هذا البحث العلمي، وليكون هذا

 يحتاج إليه، ويرجى اإلصالح لزمان اآلتي.
 األول

يادتين  ألبي وأمي السِّّ
 أنتما أول من عّلمني عن الحّق والباطل ُمْذ كنُت صبّيا

 حتى عرفُت كل شيء مالم أعرف وهذا سيستمّر حتى مدى الحياة إن شاء الله.
 ا ثلفني

 ألساتذتي
 كم يامرّبي روحنا لكنُت كغااء السيللوالكم ... لوالكم ... لوال 

 قد أعطواني التربية والتعليم من كل جهة بحوارة وهّمة قويّة.
 األخير

 لكاّفة المجاهدين حاربي السخافة بجامعة اإلسالمية سونان غري بوجونغارا
 أوصيكم وإيايا نفسي " عش كريما أو مت شهيدا ". 
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 كلمة ا شكر وا تقدير
مين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصالة والسالم على الحمدلله رّب العال

أشرف األنبياء والمرسلين سيد األولين واألخرين محمد صّلى الله عليه وسلم وعلى أله 
 ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يوم الينفع فيه مال وال بنون. أمابعد

"تصنيف  الموضوعمي بلعلفبإذن الله تعالى وعنايته وتوفيقه قد تّمت كتابة البحث ا

" لخلما أنيس  بنظرية سغموند فرويد  Hati Suhitaاإلنفعاالت العاطفية في الرواية " 

رجة دوأقّدم هذا البحث لشرط من الشروط للحصول على  )دراسة األدبّية الّنفسّية("

في قسم اللغة العربية وأدبها بكلية األدب بجامعة اإلسالمية سونان غري  (s1)سرجانا 

 بوجونغارا.

في هذه المناسبة الاانية أريد أن أقّدم الشكر الجزيل والتقدير العميق والتحية 

 ألوالء الذين مدوا أيديهم بالمساعدات، فمنهم :

فضيلة الكرام مدير جامعة سونان غري اإلسالمّية بوجونغارا الدكتور جوهر  .5

 المعارف الماجستير.

معة سونان غري اإلسالمّية بوجونغارا الدكتورة فضيلة الكرام عميد كلية األدب جا .7 

 إمرأة العزيزة الماجستير.

فضيلة الكرام رئيسة قسم اللغة العربية وأدبها لكلية األدب بجامعة سونان غري  .5

 اإلسالمّية بوجونغارااألستاذة نور المشّفعة الماجستير.
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 مستخلص ا بحث

لخلما أنيس  بنظرية  "”Hati Suhita اطفية في الرواية م، تصنيف اإلنفعاالت الع 7171زهرة العين، 
قسم اللغة العربية وأدبها كلية األدب جامعة سونان غري  سغموند فرويد )دراسة األدبّية الّنفسّية(

 اإلسالمية بوجونغارا.
 تحت اإلشراف : األستاذ سيف األنوار، الماجيستير و األستاذة دفي إيكا ديانتيكا، الماجيستير

 "”Hati Suhitaتصنيف اإلنفعاالت العاطفية، بنظرية سغموند فرويد، رواهية مة الرئيسية : الكل
التي العاطفي األساسية (5: )اإلنفعاالت العاطفية إلى أربعة أجزاء، وهي التصنيف تنقسم

 الحسيالعاطفي المتعلقة بالتحفيز (7ن. )الشعور بالسعادة و الغضب والخوف والحز  من تنتكوّ 
 من إحساس نتكوّ  و العاطفي المتعلقة بالتقييم الذاتي(5.)األلم واالشمئزاز والسرور من نتكوّ 

آخرين العاطفي المتعلقة بأشخاص (4) .واالعتزاز والعار والشعور بالذنب والندم بالنجاح والفشل 
 إذا، تصنيف اإلنفعاالت العاطفية في هذا الّرواية هو العاطفي الذية. من الحب والكراهي تنتكوّ 

صعدت الرواية  اهذلحلم أنيس.  "”Hati Suhitaالحاضر عن البعض الّشخصية الموجودة في الّرواية 
ة متشددة تحملت مشاعر تجاه موقف زوجها البارد، غوس بيرو. امر إالمنازعة الحياة ألينا سوهيتا ك

 .ة وكذلك التزاماتها كزوجةامر إقصة الصراع الداخلي بين الحصول على الحقوق ك

 Hatiفي الرواية  فهم اإلنفعاالت العاطفية الشخصيةهدف لهذا البحث هو أما ال

Suhita  النظري وفهم  تفصيال وتوضيحا Id, Ego  و Super Ego  علي اإلنفعاالت العاطفية يستند
 .تفصيال وتوضيحا  Hati Suhitaالشخصية في الرواية ى الذي ذوق عل

دراسة الكيفية بالطريقة الوصفية. الذي والمنهج من هذا البحث هو منهج الكيفية أو ال
 ."”Hati Suhitaاستحدمت هذا المنهج في تحليل تصنيف اإلنفعاالت العاطفية في الّرواية 

نفعاالت في تحليل تصنيف اإلأما نتيجة البحث لهذا البحث. أّوال، أّن الفكرة المستحدمة 
ل، الفكرة تعاقب النفسه، الفكرة الخجالخّفي، الفكرة ال العاطفية هو الفكرة األسف، الفكرة األسف

لخلما  "”Hati Suhitaوالفكلرة الحب. ثانيا، وجدت الباحاة في الّرواية  الفكرة اإلبغاض، الحزن
 Gus Birruالغضب هو  Super-Egoو  Id, Ego أنيس اّلذي استمل النظري سغموند فرويد بالفكرة 

 Alinaار ألّن الخزنها، اإلنفعاالت العاطفية الي وراء البح Rengganisذهبت ، Alina Suhitaعلي 

 األسف و أرادو  Gus Birruعلي  Alina Suhitaاألسف ، ذهبت إلي مدرسة داخلية Rengganisألّن 
Gus Birru  إجتمع معAlina Suhita. 
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Klasifikasi emosi terbagi menjadi empat bagian, yaitu (1)emosi dasar 

yang terdiri atas rasa senang, marah, takut, dan sedih. (2)emosi yang 

berhubungan dengan stimulasi sensor yang terdiri atas rasa sakit, jijik, dan 

kenikmatan. (3)emosi yang berhubungan dengan penilaian diri sendiri yang terdiri 

atas rasa sukses dan gagal, bangga dan malu, bersalah dan menyesal. (4)emosi 

yang berhubungan dengan orang lain yang terdiri atas rasa cinta dan benci. Jadi 

klasifikasi dalam novel ini adalah perasaan-perasaan yang dialami oleh beberapa 

tokoh yang ada dalam novel Hati Suhita. Novel ini mengangkat polemik kehidupan 

Alina Suhita sebagai perempuan tangguh yang memendam perasaan terhadap 

sikap dingin suami yaitu Gus Birru. Kisah tentang pergulatan batin antara 

memperoleh hak sebagai wanita juga kewajibannya sebagai seorang istri.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui emosi tokoh 

yang ada dalam novel Hati Suhita secara terperinci dan jelas dan untuk 

mengetahui konsep Id, Ego dan Super-Ego berdasarkan emosi yang dirasakan 

oleh tokoh dalam novel Hati Suhita secara terperinci dan jelas. 

Penelitian ini adalah studi tentang bagaimana cara menggunakan metode 

deskriptif kualitiatif, yang akan kita gunakan dalam analisis klasifikasi emosi 

dalam novel “Hati Suhita” karya Khilma Anis.  

Adapun hasil dari penelitian ini, yang pertama, konsep yang digunakan 

dalam analisis klasifikasi emosi tersebut adalah konsep rasa bersalah, rasa 

bersalah yang dipendam, menghukum diri sendiri, rasa malu, kesedihan, 

kebencian dan rasa cinta. Yang kedua, peneliti menemukan dalam novel Hati 

Suhita karya Khilma Anis yang menggunakan teori Sighmund Freud dengan 

konsep Id, Ego dan Super-Ego adalah kemarahan Gus Birru kepada Alina Suhita, 

Kepergian Rengganis ke Belanda karena kesedihannya, perasaan Alina karena 

Rengganis ke pesantren, kesedihan Alina karena Gus Birru dan Kesedihan dan 

keinginan Gus Birru bertemu dengan Alina Suhita. 
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