
 

 

Lampiran 01 Kartu Data 

No. Waktu Percakapan Psikoanalisis Freud Klasifikasi 

Emosi 

1. Anime Shingeki 

No. Kyojin 

Season 3 Part 2 

episode 04 

menit ke 14:25 

– 14:46 

Erwin : 「リヴゔ、お前はどうするつも

りだ？。」  

“Ribai, Omae ha dou suru tsumori da?.”.  

“Levi, apa yang akan kamu lakukan?.”. 

Levi : 「俺は獣の相手だ。奴を引きつけ

て。」  

“Ore wa kemono no aiteda. Yatsu o 

hikitsukete.”.  

“Aku akan melawan beast titan. Mengalihkan 

perhatiannya.”. 

Erwin : 「無理だ。近付くことすらできな

い。」  

“Muri da.  Chikadzuku koto sura dekinai.”. 

 “Tidak mungkin. Kau tidak dapat 

melakukannya.”. 

Id vs superego. Id Levi yang semula sudah 

menguasai egonya berhasil ditekan oleh 

superego dengan memberikan impuls unyuk 

mendengarkan perkataan Erwin. Superego 

mengalahkan id dan menguasai ego Levi. 

  

2. Anime Shingeki 

No. Kyojin 

Season 3 Part 2 

episode 04 

menit ke 15:06 

– 15:23 

Erwin : 「あぁ反撃の手立てが何も無けれ

ばな。」 

“Aa hangeki no tedate ga nani mo nakereba 

na.”. 

“Ya, itu akan terjadi bila kita berasumsi tidak 

bisa melawan balik”. 

Id vs superego. Id Levi yang bergejolak 

karena kesal dengan perkataan Erwin yang 

dari tadi diam saja mengirimkan impuls 

kepada ego Levi untuk marah, egonya 

menuruti keinginan idnya. Sedangkan 

superego tidak dapat berbuat banyak dan 

tidak ada usaha untuk menekan gejolak 

 



 

 

Levi : 「あるのか？。」  

“Aru no ka?.”  

“Ada?.” 

Erwin : 「あぁ。」  

“ Aa.”.  

“Ya”. 

Levi : 「なぜそれをすぐに言わない？。な

ぜクソみてぇな面して黙っている？。」  

“Naze sore o sugu ni iwa nai?. Naze kuso 

miteena menshitte damatte iru?.”.  

“Kenapa kamu tidak mengatakannya dari 

tadi?. Kenapa kamu hanya diam saja?. 

idnya. 

3. Anime Shingeki 

No. Kyojin 

Season 3 Part 2 

episode 04 

menit ke 17:45 

– 18:08 

Levi : 「俺は選ぶぞ。夢を諦めて死んでく

れ。新平達を地獄に導け。獣の巨人は俺が

仕留める。」  

“Ore wa erabu zo. Yume o akiramete shinde 

kure. Shinpei-tachi o jigoku ni michibike. 

Kemono no Kyojin wa ore ga shitomeru.” . 

“Aku sudah memutuskannya. Menyerahlah 

pada mimpimu dan matilah. Pimpin para kadet 

menuju neraka. Aku akan mengalahkan beast 

titan.”. 

Id vs superego. Levi yang sudah kesal dengan 

Erwin akhirnya condong ke idnya daripada 

ke superegonya. Levi menyuruh Erwin dan 

para kadet regu pengintai untuk mati saja. 

Idnya juga ingin dipuaskan dengan melawan 

beast titan. Superegonya tidak ada usaha 

untuk menekan gejolak idnya.  

 



 

 

4. Anime Shingeki 

No. Kyojin 

Season 3 Part 2 

episode 05 

menit ke 04:52 

– 06:43 

Levi :「こいつはまだ殺せない。誰か？。

生きてる奴はいねえのか？。瀕死でもいい

まだ息さえあれば、この注射を使って巨人

にする。そいつにこいつを食わせて、獣の

巨人の力を奪う。誰か？。一人だけ？。生

き返えらせることが。」  

“Koitsu wa mada korosenai. Dare ka?. Iki teru 

yatsu ha inee no ka?. Hinshi demo ii mada iki 

sae areba, kono chuusha o tsukatte kyojin ni 

suru. Soitsu ni mada koitsu o kuwasete, kemono 

no kyojin no chikara o ubau. Dare ka?. Hitori 

dake?. Ikikaera seru koto ga.” . 

“Aku masih belum boleh membunuh si keparat 

ini. Siapapun?. Apa masih ada yang hidup?. 

Prajurit biasa sekalipun. Selama masih hidup, 

kita bisa menggunakan serum itu untuk 

mengubahnya menjadi raksasa. Lalu memakan 

si keparat ini dan merebut kekuatan beast titan. 

Siapapun?. Seorang pun?.”. 

Id vs superego. Superego Levi berhasil 

menekan idnya yang sebelumnya menguasai 

egonya. Superego Levi mengirimkan impuls 

untuk berpikir terlebih dahulu sebelum 

membunuh beast titan dan egonya menaati 

perintah superego. 

 

5. Anime Shingeki 

No. Kyojin 

Season 3 Part 2 

episode 05 

menit ke 04:52 

– 06:43 

Levi : 「 オ  、 ど こ に 行 く ？ 。 止 ま

れ！！。待てよ！！。俺はあいつに誓った

んだ。必ずお前を殺すと。誓った」 “Oi 

doko ni iku?. Tomare!!. Matte yo!!. Ore wa 

aitsu ni chikattanda. Kanarazu omae o 

 Id vs superego. Superego yang berhasil 

ditekan oleh id yang menggebu-gebu 

akhirnya berhasil dikalahkan oleh id ketika 

beast titan berhasil melarikan diri.. Karena id 

yang bergejolak sangatlah kuat, akhirnya 

egonya menaati perintah id dengan cara 

 



 

 

korosuto. Chikatta!!.” . 

“Oi, mau pergi kemana?. Berhenti. Tunggu!!. 

Aku telah bersumpah kepadanya. Kalau aku 

akan membunuhmu. Aku sudah bersumpah!!.”. 

mengejar beast titan yang berhasil melarikan 

diri. 

6. Anime Shingeki 

No. Kyojin 

Season 3 Part 2 

episode 06 

menit ke 11:03  

– 11:29 

Eren : 「さっきゕルミンに使うって」“Sakki 

Armin ni tsukautte”.  

“Tadi kau ingin memberikannya kepada 

Armin.”. 

Levi : 「その通りだが。ここにエルヴゖン

が現れた以上。エルヴゖンに使う」 

“Sono toori da ga. Koko ni Erwin ga arawareta 

ijou. Erwin ni tsukau.”. 

“Itu benar. Tapi karena Erwin sudah ada disini. 

Aku akan memberikannya kepada Erwin”. 

 Cinta dan 

kebencian 

7. Anime Shingeki 

No. Kyojin 

Season 3 Part 2 

episode 06 

menit ke 21:14 

– 21:45 

Hanji : 「もう死んだよ」 

“Mou shinda yo”. 

“Sudah mati”. 

Levi : 「そうか」 

“Souka”. 

“Oh begitu”. 

 Perasaan 

bersalah dan 

kesedihan. 

 



 

 

 
 

Lampiran 02. Gambar 

 

Gambar 01. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Gambar 02. Model Analisis Mengalir 

(Menurut Milles Matthew dan Huberman, dalam Salim dan Syahrum, 2007:151) 

 

Gambar 03. Levi Ackerman (kiri) yang sedang menjelaskan mengenai strateginya 

kepada Erwin (kanan). Anime Shingeki No Kyojin Season 3 Part 2 episode 04 menit 

ke 14:36 – 14:46. 

 



 

 

 
 

 
Gambar 04. Levi Ackerman (kiri) yang sedang mendengarkan strategi yang 

direncanakan oleh Erwin (kanan). Anime Shingeki No Kyojin Season 

3 Part 2 episode 04 menit ke 15:06 – 15:23. 

 

 
Gambar 05. Levi (kanan) yang bersimpuh dihadapan Erwin (kiri) (1), Levi 

telah memutuskan pilihannya (2), Levi berbicara kepada Erwin dengan ekspresi 

wajah marah perihal keputusammya (3), Levi yang telah selesai menyampaikan 

keputusannya kepada Erwin (4). Anime Shingeki No Kyojin Season 3 Part 2 

episode 04 menit ke 17:45 – 18:08. 

 



 

 

 
 

 
Gambar 06. Levi (kiri) menyerang tangan beast titan (kanan) (1), Levi 

(kanan) menancapkan pedangnya ke dalam mulut pengendali beast titan (kiri) (2), 

Levi (kanan) sedang berpikir haruskah dirinya membunuh pengendali beast titan 

(kiri) sekarang atau nanti (3), Levi (tengah) mendapatkan serangan dadakan dari 

titan lainnya (atas) (4). Anime Shingeki No Kyojin Season 3 Part 2 episode 05 

menit ke 04:52 – 06:43. 

 

 
Gambar 07. Pengendali beast titan  yang berhasil melarikan diri (1), Levi 

yang terkejut melihat pengendali beast titan berhasil melarikan diri (2), Levi 

yang marah karena pengendali beast titan berhasil melarikan diri (3), Levi 

berusaha mengejar sang pengendali beast titan yang berhasil melarikan diri (4). 

Anime Shingeki No Kyojin Season 3 Part 2 episode 05 menit ke 04:52 – 06:43. 

 



 

 

 
 

 
Gambar 08. Eren (kiri) yang menanyakan konsistensi Levi (kanan) dalam 

mengambil suatu keputusan (1), Eren (kanan) yang berusaha merebut serum dari 

tangan Levi (kiri) (2), Levi yang marah lantas memukul Eren (3), Eren yang 

tersungkur terkena pukulan Levi (4). Anime Shingeki No Kyojin Season 3 Part 2 

episode 06 menit ke 11:03  – 11:29. 

 

 
Gambar 09. Hanji (kiri) dan Levi (kanan) menemani Erwin (tengah) disaat 

terakhirnya (1), Levi (kanan) yang menatap Erwin (kiri) (2), Hanji (kanan) 

memeriksa keadaan Erwin (kanan) dan menyatakan bahwa Erwin telah gugur (3), 

Levi yang bersedih dan merasa bersalah (4). Anime Shingeki No Kyojin Season 3 

Part 2 episode 06 menit ke 21:14 – 21:45. 
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