
1 
 

                                                                                                     Universitas Darma Persada 

BAB IV 

KESIMPULAN 

Sifat superego yang menuntut kesempurnaan moral membuat Kakeru ingin 

menjalani hidup yang normal dan menjadi anak baik-baik, namun kematian ibunya 

membuat superegonya membesar sehingga mendominasi egonya yang melihat 

kenyataan dalam hidup. Superego hanya mengawasi ego yang berinteraksi dengan 

dunia luar, dan apabila ada hal yang bertentangan dengan moral superego dalam apa 

yang dilakukan oleh ego, hal itu akan menimbulkan perasaan bersalah. Hal inilah yang 

membuat Kakeru merasa kematian ibunya terjadi karena dirinya, karena tuntutan moral 

dalam superego nya yang merasa ego Kakeru sudah tidak sesuai dengan moralnya. 

Rasa bersalah dan penyesalan yang timbul dalam diri Kakeru membuat Kakeru ingin 

menyusul ibunya untuk mati dalam diri Kakeru. Keinginan tersebut juga terjadi karena 

tidak adanya keseimbangan ego dan superego yang ada dalam diri Kakeru. Walaupun 

sempat terpengaruh oleh tuntutan superego nya, namun Kakeru berhasil 

menghilangkan keinginan untuk mati tersebut berkat bantuan teman-temannya yang 

selalu meyakinkan Kakeru bahwa kematian ibunya bukanlah karena kesalahannya. 

 

Amanat yang dapat penulis sampaikan yaitu, kita harus menyadari bahwa 

dalam kehidupan tidak ada manusia yang sempurna. Superego memang menuntut 

kesempurnaan dalam moral manusia, namun dalam kehidupan nyata terdapat hal-hal 

yang tidak bisa kita prediksi dan membuat kita menjadi tidak sempurna. Kita juga harus 

bisa melihat kenyataan yang ada dan tidak termakan kesempurnaan moral saja. Kakeru 

merasa moral nya tidak baik karena bertengkar dengan ibunya sehingga membuat 

ibunya bunuh diri, padahal sebagai manusia kita pasti pernah merasakan perasaan kesal, 

marah bahkan beradu pendapat dengan orangtua kita sendiri. Semua itu diperlukan 

sebagai proses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bila kita pernah melakukan 

kesalahan, kita sudah mendapat pelajaran bahwa dilain kesempatan kita jangan 

melakukan kesalahan tersebut, bukan malah tertekan dengan kesalahan yang kita 
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perbuat. Dan apabila kita mendapatkan suatu masalah janganlah disimpan sendiri, kita 

bisa menceritakan kepada teman-teman terdekat kita sehingga teman-teman disekitar 

kita juga bisa membantu mencarikan solusi untuk masalah kita. Bunuh diri bukanlah 

jalan keluar yang baik dalam menghadapi suatu masalah 

 

 


