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SARI 

Setiani, Peni. 2007. Pengaruh Kepribadian Tokoh Ibu terhadap Nayla dalam 
Novel Nayla Karya Djenar Maesa Ayu. Skripsi Jurusan Bahasa dan 
Sastra Indonesia. Fakultas Bahasa dan Seni. Pembimbing I: Dra. Nas 
Haryati S. M.Pd.; Pembimbing II: Dra. Agus Nuryatin M.Hum. 

Kata Kunci : Pengaruh, kepribadian 
 
 Novel Nayla merupakan novel pertama milik Djenar Maesa Ayu yang  
memiliki tema  tentang seksualitas, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan 
seksual. Kekerasan dalam rumah tangga dalam novel Nayla ini dilakukan Tokoh 
Ibu terhadap anak kandungnya, saat Tokoh Ibu menghukum Nayla. Kekerasan itu 
membawa dampak pada kepribadian Nayla yang selalu terbayang tokoh Ibu saat 
dewasa. Perilaku tokoh Ibu yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat 
dicontohkan di hadapan Nayla. Hal ini memberikan pendidikan yang negatif buat 
perkembangan kepribadian Nayla. Nayla pun menjadi seorang yang pemberontak 
karena tekanan dan hukuman yang diberikan Ibu.  
 Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang diangkat dalam 
skripsi ini adalah bagaimana kepribadian tokoh Ibu dan Nayla dan bagaimana 
pengaruh kepribadian tokoh Ibu terhadap Nayla. Tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah mendeskripsikan kepribadian tokoh Ibu dan Nayla serta 
pengaruh tokoh Ibu terhadap tokoh Nayla. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra untuk 
menganalisis novel Nayla. Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada tokoh 
Ibu dan Nayla serta pengaruh tokoh Ibu terhadap Nayla. Teori psikologi 
kepribadian digunakan untuk mengungkapkan kepribadian yang ada pada kedua 
tokoh. Teori pola asuh dan kesehatan mental digunakan untuk pegangan dalam 
menganalisis pengaruh kepribadian tokoh Ibu terhadap Nayla. 
 Hasil penelitian ini dapat diketahui kepribadian tokoh Ibu memiliki watak 
keras, mandiri, memiliki rasa benci, berperilaku kasar, dan gaya hidup bebas. 
Kepribadian tokoh Nayla memiliki perilaku kasar, berwatak keras, berperilaku 
bebas, bertindak sesuka hati, dan hidup mandiri. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepribadian ada yang dari dalam diri individu dan dari lingkungan. 
Pengaruh tokoh Ibu terhadap Nayla terlihat dari kepribadian-kepribadian yang 
dimiliki Nayla seperti: watak keras, mandiri, berperilaku keras, serta mandiri. 
 Berdasarakan hasil penelitian ini disarankan pada penelitian berikutnya 
agar dapat memanfaatkan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yang 
berbeda, seperti pendekatan sosial dan feminisme. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Novel sebagai bentuk karya sastra merupakan jalan hidup yang di 

dalamnya terjadi peristiwa dan perilaku yang dialami dan diperbuat manusia 

(tokoh) (Siswantoro 2005:29). Novel merupakan prosa fiksi yang berisi tentang 

kehidupan tokohnya dari awal hingga akhir. Prosa fiksi menurut Aminudin 

(2002:66) yaitu kisahan atau cerita yang diemban oleh pelak-pelaku tertentu 

dengan pemeranan, latar serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak 

dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu cerita. Novel sendiri 

merupakan gambaran hidup tokoh yang menceritakan hampir keseluruhan 

perjalanan hidup tokoh. Penokohan serta karakter tokoh dalam novel digambarkan 

dengan lengkap atau jelas oleh pengarang. Setiap tokoh juga diberi gambaran fisik 

dan kejiwaan yang berbeda-beda sehingga cerita tersebut seperti nyata atau 

menjadi hidup. Dari segi kejiwaan, sastra bisa dipelajari dan ditelaah dengan 

menggunakan teori psikologi. 

Dunia fiksi merupakan bayangan dunia nyata yang setiap tokohnya 

punya kejiwaan dan kepribadian yang berbeda. Kejiwaan dan kepribadian dalam 

novel bisa dibedah menggunakan teori psikologi. Perbedaan dengan Psikologi dan 

sastra terdapat pada objek yang diteliti, ilmu psikologis meneliti langsung kasus 

kejiwaan sehingga akan lebih luas sebab akibatnya, sedangkan sastra hanya 
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terbatas teks yang ada dalam karya sastra. Yang menjelaskan perilaku dan 

kepribadian tokoh terbatas dari teks sehingga peneliti harus menguasai ilmu 

psikologi yang digunakannya. Seperti pendapat Siswantoro (2005:31) perilaku 

menjadi data dan fakta empiris yang harus dimunculkan oleh analist atau pembaca 

ataupun peneliti sastra dengan syarat bahwa mereka memiliki teori-teori psikologi 

yang memadai di dalam usaha bedah investigasi. Tetapi tidak semua tokoh 

dijelaskan secara detail atau terperinci biasanya hanya tokoh utama yang 

dijelaskan. 

Beberapa karya sastra memiliki tokoh yang berkarakter dan memiliki 

kejiwaan berbeda-beda dan membuat karya sastra itu menjadi lebih bernilai. 

Beberapa karya Djenar Maesa Ayu memiliki tokoh-tokoh yang unik dengan 

konflik yang berkisar hubungan sosial. Djenar merupakan penulis perempuan 

yang berani mengungkapkan pelecehan seksual terhadap perempuan. Beberapa 

karyanya memuat kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan yang terjadi 

dalam rumah tangga. Perempuan yang aktif menulis ini juga berani menentang 

mitos tentang seksualitas secara bebas. Setiap karya yang ditulisnya merupakan 

refleksi dari kehidupan masyarakat saat ini baik dari kalangan atas yang 

diceritakan dalam tema perselingkuhan dan kehidupan yang glamor, maupun 

kehidupan kelas bawah yang mengungkapkan penderitaan, pelecehan seksual, dan 

kekerasan dalam rumah tangga. Tokoh-tokohnya pun memerankan berbagai tipe 

kepribadian menjadi suatu kekuatan dalam karyanya.  

Penulis perempuan yang lahir 14 Januari 1973 ini telah melahirkan 



3 

beberapa cerpen di antaranya. Mereka Bilang Saya Monyet (2002), Jangan Main-

main dengan Kelaminmu (2004), beberapa cerpen yang diterbitkan dalam 

kumpulan cerpen Kompas, Novel Nayla (2005) yang merupakan novel 

pertamanya, dan cerpen Cerita Pendek tentang, Cerita Cinta Pendek (2006). 

Cerpen-cerpen yang dibuatnya masuk ke dalam cerpen terbaik serta maraih 

penghargaan sebagai Khatulistiwa Literary Award. 

Tokoh-tokoh yang unik dalam setiap karya Djenar Maesa Ayu menjadi 

kajian oleh beberapa mahasiswa sastra Indonesia. Beberapa skripsi 

menghubungkan tokoh dengan psikologi, Ardian dengan judul skripsi Tingkah 

laku Abnormal Tokoh dalam Kumpulan Cerpen Mereka Bilang Saya Monyet 

(2004), Kekerasan Anak dalam Kumpulan Cerpen Mereka Bilang Saya Monyet 

(2004) diteliti oleh Sulistyowati yang menggunakan pendekatan sosiologi, dan 

tidak hanya dilihat dari segi tokoh saja tetapi bahasa yang unik pernah menjadi 

bahan kajian pada skripsi berjudul Majas dalam Kumpulan Cerpen Mereka Bilang 

Saya Monyet oleh Zetfi (2005). 

Penelitian Mahasiswa yang menggunakan pendekatan psikologi hanya 

skripsi milik Ardian, membahas tingkah laku tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen 

Mereka Bilang, Saya Monyet dan menggunakan teori abnormal dan faktor 

penyebabnya untuk dihubungkan dengan tingkah laku tokoh-tokohnya. Penelitian 

Ardian menganalisis bagaimana tingkah laku abnormal yang dialami tokoh tetapi 

tidak membahas setiap kepribadian yang ada pada tokoh. Berbeda dengan 

penelitian terhadap novel Nayla yang akan membahas kepribadian. Teori 



4 

kepribadian, faktor pembentuk kepribadian dan teori tingkah laku menjadi 

pegangan untuk menjelaskan kepribadian kedua tokoh. Alasan lain mengambil 

novel pertama Djenar yang berjudul Nayla belum pernah dikaji baik dari segi 

tokoh, gaya bahasa, atau bahkan kajian lainnya, maka dari itu peneliti mengambil 

novel Nayla.  

Penelitian ini diarahkan pada tokoh ibu dan tokoh Nayla. Novel Nayla 

akan menjadi novel psikologis bila setiap tokohnya mempunyai bentuk kejiwaan 

yang dapat menyentuh hati pembacanya. Tokoh ibu dalam novel Nayla 

merupakan tokoh yang mempengaruhi kejiwaan tokoh Nayla. Tokoh ibu memiliki 

kepribadian yang unik. Tokoh ibu memberikan hukuman pada Nayla dengan 

alasan hukuman itu merupakan bentuk kasih sayangnya. Tokoh Tokoh ibu 

menjadi sosok yang sangat menakutkan bagi tokoh Nayla, karena Nayla selalu 

menganggap tokoh Ibu itu kuat sehinggga ia tidak bisa melawannya. Hal ini yang 

membuat Nayla manjalankan hidupnya dengan bayang-bayang tokoh ibu. Perilaku 

Ibu yang suka berganti-ganti pasangan, memberikan hukuman pada Nayla tanpa 

alasan yang jelas, berusahan agar Nayla membenci Ayah kandungnya, serta 

menginginkan Nayla menjadi seperti dirinya. Hal ini membuat Nayla menjadi 

pemberontak dan ingin lepas dari tokoh Ibu. Nayla pun mencari Ayah untuk 

tempat pelarian.  Setelah Ayah meninggal dia tinggal di Rehabilitasi Anak 

Pengguna Narkoba, lepas itu Nayla menjadi anak jalanan dan hidup di dunia 

malam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri saat usianya masih belia. 

Saat Nayla sudah lepas dari tokoh Ibu, Nayla masih mengingat perilaku serta 



5 

perkataan Ibu padanya.Tokoh Ibu  masih menjadi bayang-bayang Nayla saat 

dewasa. Bahkan beberapa kepribadian yang dimiliki tokoh Ibu juga dimiliki oleh 

Nayla.  

Pola asuh yang diterapkan tokoh Ibunya terialu keras sehingga anak akan 

menjadi seorang pemberontak. Dalam pola asuh orang tua ada teori mengenai 

proses pembentukan kedisiplinan anak. Teori ini akan menjelaskan bagaimana 

orangtua memberikan contoh kedisiplinan tanpa harus mengikat anak. Dengan 

teori pola asuh ini kita akan memahami dan menyadari bahwa pola asuh yang 

diberikan ibu terhadap Nayla terIalu keras. Teori Pola Asuh orang tua juga bisa 

menggambarkan perilaku dan kepribadian orang tua yang baik untuk dijadikan 

contoh anaknya. Teori kesehatan mental pada anak akan menjadi gambaran 

perilaku orang tua terhadap anak akan mengakibatkan anak mengalami gangguan 

kesehatan mental. Teori pola asuh dan Kepribadian ibu dan Nayla juga dijelaskan 

dengan menggunakan teori Freud dan faktor pembentuk kepribadian. Teori Freud 

juga memberi gambaran bagaimana id, ego, dan superego berperang dalam alam 

sadar dan tidak sadar. Dalam Penelitian ini akan ditekankan pada pengaruh 

kepribadian Ibu yang akan membentuk kepribadian anak saat dewasa. Dengan 

teori-teori di atas peneliti akan mencoba menemukan pengaruh tokoh Ibu terhadap 

tokoh Nayla. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik simpulan tentang alasan 

pengambilan judul "Pengaruh kepribadian ibu terhadap tokoh Nayla dalam novel 

Nayla karya Djenar Maesa Ayu". Dari segi penulis Djenar Maesa Ayu merupakan 
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pengarang perempuan yang berani mengungkapkan seksualitas perempuan secara 

jelas, pelecehan seksual serta kekerasan dalam rumah tangga, dan beberapa tokoh 

yang diciptakan mempunyai krakter yang kuat. Beberapa karya Djenar juga 

mendapat pengahargaan Khatulistiwa Literery Award 2005 termasuk novel Nayla 

yang meraih lima besar. Novel Nayla juga, merupakan novel pertama yang belum 

pernah diteliti dalam Jurusan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. 

Pendekatan psikologis digunakan untuk penelitian ini karena novel Nayla 

mengungkapkan gejala kejiwaan tokohnya. Jadi, kedua tokoh yang akan 

diungkapkan mempunyai gejala kejiwaan yang dapat diungkapkan dengan 

menggunakan teori psikologi. Tokoh ibu yang selalu menghukum Nayla, 

mencontohkan hidup bebas, dan tidak mengenalkan norma masyarakat dan 

agama, hal ini berdampak pada kepribadian Nayla berikutnya. Semua tingkah laku 

dan bentuk kepribadian yang ada dalam tokoh ibu akan membentuk tingkah laku 

Nayla pada saat dewasa. 

 

1.2 Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas 

dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana kepribadian ibu dan Nayla dalarn novel Nayla karya Djenar 

Maesa Ayu? 

2. Bagaimana pengaruh kepribadian tokoh Ibu terhadap Nayla dalam novel 

Nayla karya Djenar Maesa Ayu?  
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1.3 Tujuan 

 Tujuan penulis melakukan penelitian terhadap novel Nayla karya Djenar 

Maesa Ayu  sebagai berikut: 

1.  Mendeskripsikan bagaimana perilaku dan kepribadian tokoh ibu dalam 

novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu. 

2.  Mendeskripsikan  pengaruh yang ditimbulkan karena perlakukan tokoh ibu 

terhadap anak kandungnya dalam novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu. 

 

1.4 Manfaat 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1.  Penulis, menambah wawasan pengetahuan tentang dunia sastra dan 

 memperkaya pengalaman batin penulis serta mengetahui mendalam 

tentang  psikologi sastra  

2.  Penikmat sastra, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

 pengalaman tentang karya sastra.  

3.  Peneliti sastra, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan 

 bandingan dan sebagai pedoman penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

Beberapa teori yang digunakan untuk penelitian ini mengkaji kepribadian 

ibu dan dan pengaruh kepribadian Ibu terhadap Nayla dalam novel Nayla 

diperlukan teori Psikologi kepribadian Sigmund Freud dan faktor pembentuk 

kepribadian yang berasal dari dalam diri individu dan berasal dari lingkungan. 

dalam penelitian ini juga digunakan Teori FIRO milik Schutz tentang teori 

tingkah laku manusia digunakan untuk menjelaskan hubungan antarpribadi antara 

kedua tokoh. Adapun teori ketiga menggunakan teori pola asuh orang tua dalam 

mendidik seorang anak. Dalam teori ini dapat dilihat pola asuh yang baik dalam 

mendidik dan memberi hukuman bagi anak. Teori berikutnya menggunakan teori 

gangguan kesehatan mental bagi anak yang dipengaruhi orang tua. Di samping itu, 

penokohan digunakan karena dalam penelitian objek yang diteliti berupa tokoh 

yang ada dalam novel. 

 

2.1 Psikologi  dan Sastra 

Istilah psikologi berasal dari bahasa Yunani, psyche yang berarti jiwa dan 

logos yang berarti ilmu. Jadi Psikologi adalah ilmu yang mempelajari gejala-

gejala kejiwaan. Secara umum psikologi adalah sesuatu yang mempelajari struktur 

kehidupan psikis manusia dengan sifat-sifat/ciri-ciri yang umumnya dan berlaku 

untuk semua manusia sebagai subjek. Objek psikologi adalah manusia sebagai 
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suatu subjek penghayatan dan mencakup segala tingkah laku manusia dalam 

situasi-situasi yang sama (Kartono, 1974:15)  

Karya sastra mempunyai dunia tersendiri. Ia merupakan pengejewantahan 

kehidupan hasil pengamatan sastrawan atas kehidupan sekitarnya. Karya sastra 

adalah kehidupan buatan atau rekaan sastrawan (Suharianto 1982:11). Karya 

sastra mempunyai kejiwaan yang diperankan oleh tokoh yang diciptakan. 

Siswantoro (2005:31) karya sastra dapat merekam gejala kejiwaan yang terungkap 

lewat perilaku tokoh. Perilaku ini mejadi data atau fakta empiris yang harus 

dimunculkan oleh peneliti sastra dengan syarat bahwa mereka memiliki teori-teori 

psikologi sastra yang memadai di dalam usaha bedah investigasi.  

Menurut Jatman (dalam Endraswara 2002:97) berpendapat bahwa karya 

sastra dan psikologi memang memiliki pertautan yang erat, secara tidak langsung 

dan fungsional. Pertautan tak langsung, karena baik sastra maupun psikologi 

memiliki objek yang sama yaitu kehidupan manusia. Psikologi sastra memiliki 

hubungan fungsional karena sama-sama untuk mempelajari keadaan kejiwaan 

orang lain, bedanya dalam psikologi gejalanya riil (nyata) dalam sastra bersifat 

imajinatif. penelitian psikologi sastra tidak terpaku pada kajian narasi dalam 

substansi karakter tokoh saja, tetapi juga perlu mencermati hal itu berhubungan 

dengan realitas atau tidak. sejauhmana pengarang menghadirkan unsur-unsur 

kejiwaan individual atau sosial. 
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2.2 Psikologi Kepribadian  

  Definisi tentang kepribadian yang banyak dianut pakar psikologi Indonesia 

adalah Allport (Sarwono, 2002:149) yang mempunyai unsur antara lain: 

1. Ia adalah organisasi yang dinamis. Jadi, tidak statis, tetapi selalu berubah 

setiap waktu. 

2. Organisasi itu terdapat dalam diri individu. Jadi, tidak meliputi hal-hal yang 

diluar diri individu 

3. Organisasi itu terdiri atas sistem psikis (menurut Allport yaitu, sifat, bakat, 

dan sebaginya) dan sistem fisik (anggita dan organisasi organ tubuh) yang 

paling terkait. 

4. Organisasi ini menentukan corak penyesuaian diri yang unik dari tiap 

individu terhadap likungannya. 

 Menurut Allport individu merupakan kesatuan tersendiri yang terpisah dari 

lingkungannya. Dalam diri individu itu terdapat organisasi sistem psiko-fisik yang 

disebut kepribadian dan kepribadian inilah yang menentukan reaksi individu 

terhadap lingkungannya Hal dan Lindzey (dalam Koswara 1995:5) berpendapat 

bahwa semua faktor yang menentukan atau mempengaruhi tingkah laku manusia 

merupakan objek penelitian dan pemahaman dalam Psikologi Kepribadian. Yang 

mengemukakan batasannya bahwa yang dimaksud dengan teori kepribadian itu 

adalah sekumpulan anggapan atau konsep-konsep yang satu sama lain berkaitan 

mengenai tingkah laku manusia (Hal dan Lindzey dalam Koswara 1995:5).  

 Menurut Parvin (dalam Alwisol 2005:10) kepribadian adalah seluruh 

karakteristik seseorang atau sifat umum banyak orang yang mengakibatkan pola 
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yang menetap dalam respon suatu situasi. Kalau Maddy dan Burt (dalam Alwisol 

2005: 11) mengemukakan pendapatnya tentang kepribadian adalah seperangkat 

karakteristik dan kecenderungan yang stabil, yang menentukan keumuman dan 

perbedaan tingkah laku psikologik (berpikir, merasa, dan gerak) dari seseorang 

dalam waktu yang panjang dan tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai 

hasil tekanan sosial dan tekanan biologik saat itu. 

 

2.3 Teori Kepribadian 

 Dalam penelitian ini menggunakan Teori Kepribadian milik Freud guna 

mengungkapkan kepribadian tokoh Ibu dan Nayla. Teori Kepribadian milik 

Freud memiliki tiga unsur pembentuk kepribadian. Ketiga unsur tersebut akan 

saling mendominasi dan akan membentuk suatu kepribadian. Untuk memehami 

kepribadian seseorang Freud ke dalam tiga unsur atau sistem yaitu Id, Ego, dan 

Super Ego ketiganya membentuk suatu totalitas yang merupakan interaksi. 

Ketiganya ini memiliki ciri-ciri, prinsip kerja, fungsi, dan sifat yang berbeda, 

namun ketiganya merupakan satu tim yang saling bekerja sama dengan 

mempengaruhi perilaku manusia.  

1. Id (Das Es) 

   Das Es dalam bahasa Inggris the Id disebut System Unbewussten. 

Id sebagai bagian paling primitif dan orisinal dalam kepribadian manusia, id 

merupakan ’gudang’ penyimpanan kebutuhan-kebutuhan manusia yang 

mendasar, seperti makan, minum, istirahat, atau rangsangana seksualitas dan 

agresivitas. Insting-insting ini dapat bekerja bersamaan dalam situasi yang 
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berbeda untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Misalnya, seseorang dapat 

saja membenci dan berprilaku agresif terhadap orangtua yang dicintainya. 

Freud percaya bahwa dorongan ini mencari eksprisi pemuasan dalam realitas 

ekternal. Id bersifat amaoral karena tidak memperhatikan konvensi 

masyarakat. Id bekerja menurut prinsip kenikmatan, karenanya jika 

pemenuhan kebutuhan id terlambat, akan terjadi konflik-konflik yang 

menimbulkan rasa gelisah, sakit, dan perasaan lain yang tidak menyenangkan. 

Ada dua cara yang dilakukan oleh id dalam memenuhi kebutuhannya untuk 

meredakan ketegangan yang timbul, yaitu melalui reflek atau reaksi-reaksi 

otomatis seperti berkedip, serta proses primer dengan membayangkan 

makanan pada saat lapar. Oleh sebab itu, diperlukan sistem lain yang dapat 

merealisasikan imajinasi itu menjadi kenyataan. Sistem itu adalah Ego. 

2. Ego  

   Keberadaan ego sendiri adalah dalam rangka membantu manusia 

mengadakan kontak dengan realitas. Untuk memuaskan rasa laparnya, bayi 

harus belajar menyesuaikan antara bayangan tentang makanan dengan 

makanan yang sesungguhnya. Hanya egolah yang menjalankan fungsi ini 

dengan cara membedakan anatara objek yang ada pada pikiran dan objek yang 

ada pada dunia nyata. Ego bekerja menurut prinsip realitas. Manusia hidup 

tidak dalam keadaan sosial yang vakum dan tidak mudah pula merealisasikan 

apa yang diinginkan. Orang dewasa yang bertindak impulsif dapat disebut 

kekanak-kanakkan atau tidak matang. Kematangan, menuntut kita untuk 

mengontrol impuls-impuls dalam berbagai situasi. Bagi Freud, kontrol ini 
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bekerja ketika ego berpisah dari id. Ego mengorganisasikan aspek-aspek id 

dan memberi arah bagi impuls-impuls individu.  

   Ego juga menuntut penundaan tindakan sampai ia dapat 

menentukan apa yang harus dihadirkan sebagai objek realitas. Ego berfungsi 

untuk memilih rangsangan yang harus dipuaskan, kapan dan bagaimana cara 

memuaskannya. Karena ego memuat cara-cara bagaimana kita memilih dan 

memutuskan pemenuhan kebutuhan id dengan cara berpikir rasional, ego 

dikatakan memiliki fungsi eksekutif dalam kepribadian manusia. Ego yang 

sadar dicirikan oleh pemikiran yang realistik. Ego bukan hanya mengatasi 

impuls dari id, melainkan juga terhadap tuntutan superego. Freud melihat ego 

bagaikan tempat dimana ’tentara’ id dan superego selalu bertempur. Ego 

bekerja dibidang kesadaran, walaupun kadang dapat bekerja dalam alam 

ketidaksadaran dan melindungi individu dari gangguan kecemasan yang 

disebabkan oleh tuntutan id dan superego. 

3. Superego 

   Superego sangat dekat dengan apa yang kita sebut sebagai 

kesadaran akan peraturan dan nilai-nilai moral. Freud menjabarkan superego 

sebagai proses internalisasi individu tentang nilai-nilai moral masyarakat. 

Nilai-nilai moral ini didapatkan individu terutama dari orangtuanya yang 

mengajarkan perilaku yang pantas dan tidak dalam situasi tertentu. Freud 

membagi superego yang bersifat ideal ini dalam dua komponen, penggunaan 

hukuman oleh orang tua. Ataupun ego-ideal dipelajari melalui penggunaan 

penghargaan. Misalnya, seorang anak yang berbuat salah akan timbul rasa 
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bersalah dalam hatinya, tetapi bila orangtuanya mengizinkan perbuatan itu ia 

akan merasa bangga. Superego memiliki sifat positif dalam mengontrol 

dorongan-dorongan primitif dan mendorong individu untuk memantapkan 

karier yang produktif di masyarakat, namun ia juga memiliki implikasi yang 

negatif. Seorang anak, misalnya, ditekankan oleh orangtuanya bahwa seks 

adalah sesuatu yang menjijikan. Akibatnya, ketika dewasa, mungkin ia akan 

takut untuk mendekati lawan jenisnya dan tidak mampu membentuk relasi 

yang intim dengan siapa pun. Jadi, seperti halnya id, superego juga bersifat 

irasional. Apapun yang dituntut harus dipenuhi secara sempurna. 

 

2.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepribadian Manusia  

 Freud memberikan kontribusi berharga terhadap pemahaman kecemasan. 

Kecemasan adalah perasaan tidak menyenangkan yang akan membahayakan self 

(diri). Freud mengkategorikan kecemasan ini menjadi tiga bagian. Macam-macam 

kecemasan antara lain:  

  Kecemasan manusia ada beberapa macam antara lain:  

1. Kecemasan realisis  

 Merupakan kecemasan atau ketakutan yang paling pokok, takut akan 

bahay-bahaya di dunia luar sedangkan kedua kecemasan yang lain 

diasalkan dari kecemsan yang realistis ini.  

2. Kecemasan neurotis 

Kecemasan neurotis adalah kecemasan jika insting-insting tidak dapat 

dikendalikan dan menyebabkan orang berbuat sesuatu yang dapat 
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dihukum. Kecemsan ini mempunyai dasar di alam realitas, karena dunia 

sebagaimana diwakili oleh orang tua dan lain-lain orang yang memegang 

kekuasaan itu menghukum anak yang melakukan tindakan impulsif.  

3. Kecemasan moral adalah kecemasan kata hati  

 Orang yang Das Ueber Ichnya berkembang baik cenderung akan merasa 

dosa apabila ia melakukan atau bahkan berpikir untuk melakukan 

sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma moral. 

 

2.3.2 Pengaruh dari dalam Diri individu  

 Faktor yang mempengaruhi kepribadian manusia adalah sikap yang 

ada dalam diri individu tersebut antara lain : 

a.  Faktor fisiologis  

 Faktor fisiologis seseorang akan ikut menentukan bagaimana sikap 

seseorang. Berkaitan dengan ini adalah faktor umur dan kesehatan. Pada 

umumnya orang muda sikapnya lebih radikal dari pada sikap orang yang 

telah tua, sedangkan pada orang yang telah dewasa sikapnya lebih 

moderat.  

b.  Faktor pengalaman langsung terhadap objek sikap  

 Sikap seseorang terhadap obyek akan dipengaruhi oleh pengalaman 

sikap pengalaman langsung orang yang bersangkutan dengan obyek 

sikap tersebut.  

c.  Faktor kerangka acuan  
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 Kerangka acuan merupakan faktor yang penting dalam sikap seseorang, 

karena kerangka acuan ini berperan terhadap objek sikap. Bila kerangka 

acuan tidak sesuai dengan objek sikap, maka orang akan mempunyai 

sikap yang negatif terhadap objek sikap tersebut.  

d.  Faktor komunikasi sosial  

 Faktor komunikasi sosial sangat jelas menjadi determinan sikap 

seseorang. Komunikasi sosial yang berwujud informasi dari seseorang 

kepada orang lain dapat menyebabkan perubahan sikap yang ada pada 

orang yang bersangkutan (Genungan dalam Walgito, 2002:113). 

 

2.3.3 Pengaruh-Pengaruh dari Lingkungan  

a. Faktor Lingkungan Fisik  

 Berupa daerah-daerah tertentu dengan kondisi fisik tertentu, misalnya 

daerah yang terjal, kekurangan air, daerah pinggiran, daerah pedesaan, 

daerah terbelakang, daerah nelayan dan sebagainya. Hal ini akan 

mempengaruhi pola pikir, tingkah laku, kebiasaan, kepribadian dari 

masing-masing individu tersebut.   

b. Faktor lingkungan pada daerah- daerah yang makmur 

 Pada daerah- daerah ini sebagian besar penduduknya kaum berada 

sehingga mempunyai kesempatan untuk bersekolah yang cukup. 

Mempunyai pengalaman yang banyak dengan tingkat intelegensi yang 

tinggi. Hal ini akan mempengaruhi gaya hidup, tingkah laku, cara 

berpikir, kepribadian dari masing-masing individu.   
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c. Faktor status sosial ekonomis  

 Keadaan sosial, ekonomi yang ada pada masyarakat dan masing-masing 

keluarga akan berpengaruh pada tingkah laku, kebiasaan, pola pikir, 

kepribadian dari masing-masing individu. Hal ini ditandai dengan status 

ekonomi tinggi atau rendah pada masyarakat tersebut.  

d. budaya  

 Bahwa adanya kecenderungan mendeterminir tingkah laku 

pendukungnya. Masyarakat yang berada pada wilayah atau daerah 

tertentu secara otomatis akan menjalani dan akan menerima kondisi 

budaya pada daerah tersebut, sehingga akan mempengaruhi tingkah laku 

dan kebiasaan dari masing-masing pada wilayah atau daerah tersebut 

(Dudyartanto, 2002:134).   

 

2.4 Teori FIRO ( Fundamental Interpersonal Relations Orientation) 

 Teori FIRO dikemukan oleh Schutz (1955-1958), pada dasarnya 

mencoba menerarangkan perilaku-perilaku antar pribadi dalam kaitannya dengan 

orientasi (pandangan) masing-masing individu kepada individu-individu lainnya. 

Ide pokoknya adalah behwa setiap orang mengorientasikan dirinya kepada orang 

lain dengan cara yang tertentu (khas) dan caranya yang kekhas ini merupakan 

faktor utama yang mempengaruhi perilaku dalam hubungan antar individu. 
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Teori FIRO menjelaskan tentang pola hubungan antar individu pada 

umumnya dapat dijelaskan dalam kaitan dengan tiga kebutuhan antarpribadi yaitu, 

inklusi (keikut sertaan), kontrol, dan afeksi (kasih). Kebutuhan-kebutuhan ini akan 

terbentuk pada masa kanak-kanak dalam intraksi orang dewasa, khususnya orang 

tua. Pada masa dewasa, kebutuhan akan inklusi tergantung pada sampai di mana 

diitegrasikan dalam keluarga. kalau anak tidak diikut sertakan dalam keluarga, 

maka pada saat ia dewasa akan timbul perasaan tidak berarti, tak berharga. 

Kebutuhan akan kontrol tergantung pada pola hubungan dengan orang tua dan 

anak, apakah menekankan pada kebebasan, pengarahan, dan pengendalian. 

kegagalan pemenuhan akan kontrol mengakibatkan perasaan tidak mampu saat 

dewasa. Kebutuhan akan afeksi dilihat dari kondisi masa kanak-kanak, apakah 

anak diterima atau ditolak. Kekurangan kebutuhan afeksi menimbulkan perasaan 

tidak dicintai. Ketiga kebutuhan antarpribadi ini akan dijelaskan di bawah ini.       

 

2.4.1 Tiga Kebutuhan Antarpribadi 

   Menurut Sarwono (1983:162-163) seorang anak kekurangan 

pemuasan kebutuhan-kebutuhannya maka ia akan mengembangkan pola 

perilaku tertentu untuk menyesuaikan diri dengan kekurangan-kekurangan 

tersebut akan menetap dan terbawa sampai dewasa dan akan mempengaruhi 

orientasi orang yang bersangkutan terhadap orang-orang lain. Hubungan 

orangtua dan anak bisa positif dan bisa negatif. Kekhawatiran anak adalah 

bahwa ia tidak berguna, atau bahkan ia merasa tidak ada sama sekali. Ia 

ingin diperhitungkan oleh orang-orang yang lain dan ia khawatir kalau orang 
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lain akan melupakannya atau mengabaikannya. Tipe-tipe ketiga kebutuhan 

antarpribadi ini akan membentuk perilaku sosial seperti di bawah ini. 

 

2.4.2 Tipe-tipe Tingkah Laku Antarpribadi 

   Tingkah laku antar pribadi menurut Schutz (Sarwono, 1983:164-

165) sangat dipengaruhi oleh hubungan orangtua dan anak. Dalam hubungan 

orangtua dan anak, kebutuhan-kebutuhan antar pribadi dapat terpenuhi 

dalam jumlah yang terlalu sedikit, terlalu banyak atau ideal. Kadar 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu akan membentuk berbagai macam 

perilaku antarpribadi dan diantaranya: 

 

2.4.2.1 Tipe-Tipe Perilaku Inklusi 

a. Perilaku kurang sosial, timbul juka kebutuhan akan inklusi kurang 

terpenuhi. Misalnya, sering tidak diacuhkan oleh keluarga semasa kecil. 

Kecenderungannya orang ini akan menghindari hubungan dengan orang 

lain, tidak mau ikut dalam kelompok-kelompok, tadak mau tahu. 

Kecenderungan introvert dan menarik diri. Kecemasan yang ada dalam 

ketidaksadarannya adalah bahwa ia seorang yang tidak berharga dan 

tidak ada orang lain yang mau menghargainya. 

b. Perilaku terlalu sosial, Psikodinamikanya sama dengan perilaku kurang 

sosial, yaitu disebabkan oleh kurang inklusi. Tetapi pernyataan 

perilakunya sangat berlawanan. Orang yang terlalu sosial cenderung 

memamerkan diri berlebih-lebihan. Bicaranya keras, selalu menarik 
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perhatian orang, memaksakan dirinya untuk diterima dalam kelompok, 

sering menyebut namanya sendiri, suka mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang mengagetkan. 

c. Perilaku sosial, perilaku ini tumbuh dari orang-orang yang pada masa 

kecilnya mendapatkan cukup kepuasan akan kebutuhan inklusinya. Ia 

tidak mempunyai masalah dalam hubungan antar pribadi. Berada 

bersama orang lain atau sendirian, bisa sama-sama menyenangkan buat 

dia, tergantung pada situasi dan kondisinya. Ia bisa sangat berpartisipasi, 

tetapi bisa juga tidak ikut-ikutan, ia bisa melibatkan diri pada orang lain, 

bisa juga tidak, secara tidak sadar ia merasa dirinya barharga dan bahwa 

orang lain pun tahu akan hal itu tanpa ia menonjolkan-nonjolkan diri. 

Dengan sendirinya orang lain akan melibatkan dia dalam aktivitas-

aktivitas meraka. 

 

2.4.2.2 Tipe-Tipe Perilaku Kontrol 

a. Perilaku Abdikrat 

 Perilaku abdikrat adalah orang yang berperilaku jenis ini merasa dirinya 

tidak mampu membuat keputusan dan bahwa orang lainpun mengetahui 

akan kelemahannya ini. Karena itu ia cenderung menghindari membuat 

keputusan antar pribadi. Ia lebih suka dipimpin dari pada memimpin dan 

ia lebih suka jadi orang yang submisif.  
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b. Perilaku Oktokrat 

 Perilaku oktokrat adalah terdapat kecenderungan mendominasi orang 

lain, juga selalu menduduki posisi-posisi atas, mau membuat semua 

keputusan, tidak hanya untuk dirinya sendiri melainkan juga buat orang-

orang lain. Dinamika yang mendasari perilaku ini sama dengan perilaku 

abdikrat, tetapi reaksi tak sadar terhadap perasaan tak mapu pada tipe 

oktokrat ini adalah mencoba membuktikan bahwa ia mampu dan bisa 

membuat keputusan. 

c. Perilaku Demokrat 

 Perilaku demokrat perilaku yang ideal. Orang-orang yang  berperilaku 

demokrat biasanya selalu berhasil untuk memecahkan berbagai 

persoalan dalam hubungan antar pribadi. Ia bisa senang dalam 

kedudukan atasan maupun bawahan, tergantung pada situasi dan 

kondisinya. Dalam ketidaksarannya ia merasa mampu dan 

kemampuannya ini tidak perlu dibuktikannya kepada orang lain. 

 

2.4.2.3 Tipe-Tipe Perilaku Kurang Afeksi 

 a. Perilaku Kurang Pribadi 

 Perilaku kurang pribadi cenderung menghindari hubungan pribadi yang 

terlalu dekat, kalau ramah hanya dibuat-buat, padahal secara emosinal 

tetap menjaga jarak pengalaman-pengalaman masa kecilnya 

menyebabkan orang ini merasa bahwa ia adalah orang yang disadari ia 

tidak ingin orang lain mengatahui hal itu. 
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 b. Perilaku terlalu Pribadi 

 Perilaku terlalu pribadi menginginkan hubungan emosional yang sangat 

erat, terlalu intim dalam berkawan dan kadang-kadang menuduh 

kawannya tidak setia kalau kawannya itu berteman dengan orang lain. 

Psikodinamika perilaku ini sama dengan perilaku kurang  pribadi, yaitu 

ada kecemasan untuk  dicinati dan merasa tidak dicinati. 

 c. Perilaku Pribadi 

 Perilaku pribadi merupakan perilaku yang ideal. Ia bisa bertindak dan 

selalu senang dalam hubungan emosi yang dekat maupun yang 

renggang. Ia tidak punya kecemasan-kecemasan dan yakin bahwa ia 

adalah orang yang patut untuk dicintai. 

d. Perilaku Patologik dan Tipe Afeksi ini adalah Psikoneorosis 

 Dari tipe-tipe perilaku tersebut di atas perla di catat bahwa postulat yang 

dijadikan dasar oleh Schutz adalah bahwa perilaku yang terjadi pada 

masa dewasa merupakan kelanjutan dari kondisi hubungan orangtua dan 

anak di masa kecil. 

 

2.5 Pola Asuh Orang Tua 

Farrington (dalam Shochib 1998:5) menyatakan bahwa hasil sikap 

orang tua yang kasar dan keras, perilaku orang tua yang menyimpang, dinginnya 

hubungan antara anak dengan orang tua dan antara ayah dan ibu, orang tua yang 

bercerai, dan ekonomi lemah menjadi pendorong utama anak untuk berperilaku 

agresif. Perilaku anak agresif pada umur 8 tahun sampai 10 tahun mempengaruhi 
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perilaku agresif pada umur 17 tahun dan 18 tahun. Shochib juga menyatakan 

(1998:8) pengaruh negatif yang timbul jika orang tua menggunakan hukuman 

badan yang tidak konsisten terhadap anak adalah kenakalan remaja yang semakin 

menjadi . 

Beberapa penelitian lain yang menerangkan kalau hukuman bagi anak 

sangat berepengaruh pada kenakalan remaja. Hukuman yang ditekankan dari segi 

hukuman dan bukan tujuannya Oleh karena itu anak akan menghayatinya sebagai 

penyiksaan. Micheala Lifshitz (dalam Shochib 1998:9) menyatakan bahwa anak 

remaja yang berasal dari keluarga kacau (gagal) lebih banyak memiliki konsep 

diri negatif, lebih banyak mengalami kesulitan dalam hubungan sosial, lebih 

ekstrim mengekspresikan perasaan, lebih penakut, dan lebih mengontrol 

jasmaniah daripada anak remaja dari keluarga utuh. Untuk meminimkan bahaya 

yang ditimbulkan oleh perpecahan keluarga, perlu upaya orang tua untuk 

menciptakan situasi dan kondisi yang dapat mengundang anak berdialog dengan 

mereka sejak usia dini agar anak menyadari moral sebagai landasan keteraturan 

disiplin. Pola asuh orang tua dengan mengembangkan disiplin juga dapat melihat 

bagaimana seorang ibu memberikan contoh bagi anaknya. Anak berdisiplin diri 

dimaksudkan sebagai keteraturan perilaku berdasarkan nilai moral yang telah 

mempribadikan dalam dirinya tanpa tekanan atau dorongan dari luar.  

Kedisiplinan diri dalam anak sangat membantu anak untuk 

bertanggung jawab dan memegang kepercayaan orang tua. Orang tua wajib 

mengenalkan dan memberikan pengertian nilai moral kepada anak sebagai 

landasan dan arah berperilaku teratur berdasarkan tanggung jawab. Dengan 
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demikian, tanggung jawab dan kepercayaan yang dirasakan anak menjadi dasar 

peniru dan identifikasi diri untuk berprilaku.  

 

2.5.1 Proses Pembentukan Disiplin Diri dalam Anak 

Proses pembentukan disiplin dalam keluarga ini untuk menumbuhkan 

kontrol diri anak dalam pergaulan dan perilaku. Proses pembentukan kontrol diri 

ini penting untuk memebentuk pribadi dan perilaku anak. Menurut Schaefer 

(dalam Shochib 1998:28) kedelapan upaya yang membentuk kontrol diri dan pola 

disiplin sangat diperlukan sebagai panduan dalam membuat perubahan dan 

pertumbuhan anak, memelihara harga diri anak, dan dalam menjaga hubungan 

erat antara orang tua dan anak. Proses pembentukan kontrol diri dan pembentukan 

pola asuh diantaranya: 

a. Perilaku yang dapat dicontoh. Artinya, setiap perilakunya tidak hanya 

sekedar perilaku yang bersifat mekanik, tetapi harus didasarkan pada 

kesadaran bahwa perilakunya akan dijadikan lahan peniruan dan identifikasi 

bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, pengaktualisasiannya harus senantiasa 

dirujukkan pada ketaatan nilai-nilai moral.  

b. Kesadaran diri ini yang seharusnya ditularkan pada anak-anaknya dengan 

mendorong mereka agar perilaku kesehariannya taat kepada nilai-nilai 

moral. Oleh sebab itu, orang tua senantiasa membantu mereka agar mampu 

melakukan observasi diri melalui komunikasi dialogis, baik secara verbal 

maupun nonverbal tentang perilaku yang taat moral. Karena dengan 

komunikasi yang diaglogis ini akan menjebatani kesenjangan keinginan dan 
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tujuan di antara dirinya dan anak-anaknya, yang seringkali menjadi pemicu 

anak berprilaku agresif atau tidak disiplin. 

c. Komunikasi dialogis yang terjadi antara orang tua dan anak-anaknya, 

terutama yang berhubungan dengan upaya membantuk mereka untuk 

memecahkan permasalahan, berkenaan dengan nilai-nilai moral. Ini berarti 

mereka telah mampu melakukan intervensi damai terhadap kesalahan dan 

penyimpangan perilaku yang tidak taat nilai  moral, serta telah melakukan 

upaya bagaimana meningkatkannya. Orang tua mampu melakukan kontrol 

terhadap perilaku-perilaku anak-anaknya agar mereka tetap memiliki dan 

meningkatkan nilai-nilai moral sebagai dasar berprilaku yang berdisiplin 

diri. Orang tua telah melakukan pengawasan dan bimbingan kepada anaknya 

untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Kontrol tersebut juga 

mengandung kontrol orang tua terhadap pergaulan anak dengan teman 

sebayanya agar tidak melakukan dialog dengan nilai-nilai baru yang 

bertentangan nilai moral agama. Dengan mengontrol perilaku orang anak, 

orang tua dapat memberikan hukuman., jika hal tersebut dirasakan sangat 

perlu untuk menyadarkan anak terhadap perilaku-perilakunya yang 

menyimpang.  

d. Menyuburkan ketaatan anak terhadap nilai moral dapat diaktualisasikan 

dalam menata lingkungan fisik yang disebut momen fisik. Hal ini dapat 

mendukung terciptanya iklim yang mengundang anak berdialog terhadap 

nilai-nilai moral yang dikemasnya. Misalnya, hiasan dinding, mushola, 

lemari, dan rak-rak buku yang berisi kitab agama yang mencerminkan nafas 
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agama, ruangan yang bersih, teratur dan barang-barang yang tertata rapi 

mencerminkan nafas keteraturan dan kebersihan, pengaturan tempat belajar 

dan suasana sunyi mencerminkan nafas kenyamanan dan ketenangan anak 

dalam melakukan belajar, pemilihan tempat tinggal dapat berisonansi untuk 

mengaktifkan, menggumulkan, dan menggulatkan anak-anak dengan nilai-

nilai moral. Penataan lingkungan fisik tersebut dapat mempengaruhi anak 

dalam memiliki dan mengembangan disiplin diri. Anak-anak akan memiliki 

nilai moral yang subur jika penataan ini melibatkan mereka dan berangkat 

dari dunianya sehingga merupakan lahan dialog baginya. 

e. Penataan lingkungan fisik yang melibatkan anak dan berangkat dari 

dunianya akan menjadikan anak semakin kokoh dan kepemilikan terhadap 

nilai-nilai moral semakin terundang untuk meningkatkannya. Hal tersebut 

akan terjadi jika orang tua dapat mengupayakan anak-anak untuk semakin 

dekat, akrab dan intim dengan nilai-nilai moral. Upayanya dapat 

diaktualisasikan dengan menata lingkungan sosial karena dalam 

penataannya dapat dikemas nilai-nilai moral dalam hubungan antar keluarga, 

cara berkomunikasi dan kekompakan dan adanya indikasi-indikasi 

pendidikan. Penataan ini merupakan realisasi orang tua dalam 

mempertanggung jawabkan perannya, yaitu memberikan bantuan untuk 

menumbuhkan kontrol diri anaknya. Sehubungan itu dalam menata 

lingkungan sosial, orang tua dituntut untuk menciptakan adanya pola 

komunikasi. Pola komunikasi ini dapat dilakukan melalui gerak, sentuhan, 

belaian, senyuman, mimik, atau ungkapan kata. Pola komunikasi tersebut 
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dapat membuat anggota keluarga akrab, intim, saling memiliki dan merasa 

aman dalam keluarga. Keakraban, keintiman, saling memiliki, dan merasa 

aman dalam keluarga dapat menumbuhkan emosi anak dengan baik. 

f. Penataan lingkungan sosial dapat menghadirkan situasi kebersamaan antara 

anak-anak dengan orang tua. Situasi kebersamaan merupakan syarat utama 

bagi terciptanya penghayatan dan pertemuan makna antara orang tua dan 

anak-anak. Pertemuan makna ini merupakan kulminasi dari penataan 

lingkungan sosial yang berindikasikan penataan lingkungan pendidikan. 

g. Penataan lingkungan pendidikan akan semakin bermakna bagi anak jika 

mampu menghadirkan iklim yang menggelitik dan mendorong kejiwaannya 

untuk mempelajari nilai-nilai moral. Upaya yang dapat dilakukan oleh orang 

tua adalah menata suasana psikologis dalam keluarga. Penataan suasana 

psikologis dalam keluarga. Penataan suasana psikologis dalam keluarga 

menyentuh dimensi emosional dan suasana kejiwaan yang menyertai dan 

dirasakan dalam kehidupan keluarga. 

h. Penataan suasana psikologis semakin kokoh jika nilai-nilai moral secara 

transparan dijabarkan dan diterjemahkan menjadi tatanan sosial dan budaya 

dalam kehidupan keluarga.  

 

2.6 Sebab-Sebab Gangguan Kesehatan Mental Anak dalam Keluarga 

Menurut Prasetyo (2004:47) ada beberapa kondisi keluarga yang bisa 

mengganggu kesehatan mental anak, kondisi tersebut adalah sebagai berikut: 
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2.6.1 Penolakan Anak oleh Orang tua 

Sikap ini muncul karena penerimaan orang tua yang salah terhadap 

kelahiran anak, kesalahan ini terjadi karena anak lahir kurang/tidak dikehendaki, 

hal ini terjadi karena hubungan suami istri yang tidak syah atau karena hubungan 

di luar nikah, sementara orang tua belum siap memiliki anak, atau mungkin 

karena anak dirasa sudah cukup, tetapi masih lahir lagi satu atau dua orang anak, 

akibatnya sadar atau tidak sadar orang tua bersikap menolak terhadap kelahiran 

anak.  

 

Akibat yang mungkin terjadi pada anak antara lain adalah : 

a. anak tidak merasa bahagia 

b. timbul rasa berontak kepada orang tua atas perlakuan yang mereka 

terima 

c. rumah dirasa sebagai tekanan sehingga anak ingin lari meninggalkan 

rumah 

d. anak menjadi tidak lancar bergaul 

e. anak cenderung untuk menyendiri dan mengasingkan diri dalam 

pergaulan 

f. anak memperlihatkan sikap agresif, apatis, dan tidak tenang 

g. takut terhadap banyak hal dan kurang afeksi yang normal terhadap orang 

lain. 
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2.6.2 Kehilangan Pemeliharaan Ibu 

Anak-anak sangat membutuhkan pemeliharaan langsung dari ibunya, akan 

tetapi kenyataanya tidak semua ibu dapat memelihara langsung kepada anaknya, 

yang banyak terjadi ibu menyerahkan sebagaian besar tugasnya memelihara anak 

ini kepada pembantu atau saudara-saudaranya yang kebetulan tinggal serumah, 

hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 

a. Kepada ibu harus bekerja sehari-hari, baik karena profesi atau tuntutan kondisi 

ekonomi, akibatnya lebih banyak waktu yang dicurahkan untuk pekerjaannya 

dari pada untuk memelihara anaknya, sesampainya di rumah badan sudah 

lelah dan sudah tidak mampu lagi memelihara anak dengan hubungan yang 

hangat. 

b. Karena ibu menderita sakit yang cukup lama; sebagai akibatnya ibu tidak bisa 

memelihara anak-anaknya dengan baik, padahal anak-anak masih kecil dan 

masih sangat membutuhkan pemeliharaan dari orang tua. 

c. Suasana rumah tangga yang tidak tenang, misalnya: ayah pemabuk, penjudi, 

penjahat, ayah kurang menghargai ibu sehingga sering cekcok, akibatnya 

hilangnya ketenangan jiwa seluruh anggota keluarga di rumah itu. 

Menurut Prof.Dr.Mustofa Fahmi (dalam Prasetyo, 2004:50) anak yang 

tidak mendapatkan pemelilharaan ibu itu bisa berakibat sebagai berikut: 

a. Bila tidak mendapat pemeliharaan ibu itu pada tahun pertama dan ada ibu 

pengganti yang memeliharanya, mungkin sebagian bahaya itu bisa dihindari. 

b. Bila tidak mendapatkan pemeliharaan ibu itu pada usia satu sampai dengan 

empat tahun, maka akibatnya sangat berebahaya bagi pertumbuhan; dari hasil 
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penelitian Australia, Denmark, Prancis, dan Amerika Serikat menunjukan 

bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan pemeliharaan ibu pertumbuhan 

jasmani, rohani dan sosialnya terlambat. 

c. Dari penelitian itu ditemukan juga bahwa ternyata tingkat pertumbuhan anak 

akan sangat menurun pada akhir tahun pertama dari umur anak jika mereka 

tidak mendapatkan pemeliharaan ibu, terutama jika mereka dipelihara suatu 

yayasan. Keterlibatan itu nampak pula pada tahun kedua sampai dari 

lingkungan keluarga, semakin menurut pula pertumbuhannya (Nusthafa 

Fahmi, 1977:83) 

d. Dari hasil penelitian diperoleh keterangan, bahwa anak nakal lebih banyak 

berasal dari rumah tangga yang lebih sering tidak ada di rumah perbandingan 

ini dinyatakan dalam prosentase antara 31,9% ayah anak-anak nakal tidak ada 

di rumah 26,5%, ayah anak normal. Sedang untuk ketidakadaan ibu rumah 

tangga terdapat 8,25% untuk anak nakal dan 5,26% untuk anak-anak normal. 

 

2.6.3 Orang Tua yang Terlalu Keras 

Orang tua yang terlalu keras dalam memperlakuan anaknya bentuk-bentuk 

perlakuan yang keras itu antara lain: menyuruh, melarang, mengeritik, 

menghukum, dan sikap kurang memperhatikan atau menentang keinginan-

keinginan anaknya. 

Orang tua seperti itu mempunyai sifat yang keras dalam memperlakukan 

anak-anaknya, karena cara mendidik anak-anaknya didasarkan atas kekuasaan 

yang berlebihan, di samping itu mereka sering menuntut kepada anaknya untuk 
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melakukan pekerjaan yang berat dan sulit, yang selayaknya pekerjaan seperti itu 

belum sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan anak, hal ini yang 

menyebabkan anak tidak berdaya, semua tugas yang diberikan kepada anak harus 

selesai dengan baik, anak harus taat dan tidak boleh menentang. Orang tua yang 

terlalu keras dalam memperlakukan anaknya ini mungkin tidak tahu atau lupa 

bahwa mendidik anak yang dilakukan dengan kekerasan dan kekejaman akan 

menghilangkan kesempatan anak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jiwa 

mereka. 

Sebab-sebab perlakuan orang tua yang terlalu keras terhadap anaknya, 

sebagai berikut:  

a. Orang tua terpengaruh pada waktu kecil dulu, kadang-kadang mereka 

mencerminkan perlakuan yang mereka terima pada waktu kecil dulu. Ada 

orang tua yang seringkali mengulang kembali perlaukuan yang mereka 

terima pada waktu dulu terhadap anaknya : jika perlakuan yang mereka 

terima dulu keras dan kejam, maka perlakuan terhadap anaknya pun 

seperti itu pula. 

b. Dilihat dari Psikologi Dalam : superego atau hati nurani orang tua yang 

seperti itu sangat kuat sampai ketingkat kaku, karena superego dalam hal 

ini telah menyerap nilai-nilai yang kaku, sehingga mereka berusaha nilai-

nilai tersebut pada anaknya. Oleh karena itu mereka sering memberi 

nasihat pada anak-anaknya dan memperlakukan sesuai dengan nilai-nilai 

yang mereka miliki. Orang tua yang bersikap kaku ini biasanya tidak 

mudah memaafkan yang dilakukan anaknya. 
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c. Ada juga yang dilakukan orang tua sebab orang tua pada waktu kecil telah 

ditinggal orang tuanya, ini berarti bahwa dia masih kecil telah dibebani 

dengan pemeliharaan adik-adik debagai orang tua, setelah mereka menjadi 

orang tua yansebenarnya mengambil sikap dan cara dalam memperlakukan 

anak-anaknya dengan kekerasan, kekuasaan dan kekejaman, dalam hal ini 

orang tua dipengaruhi masa kecil. 

d. Orang tua pemabuk, peminum atau penjudi yang kadang-kadang 

kehilangan keseimbangan akal dan perasaannya dalam mengadapi anak-

anaknya, disamping itu dia tidak puas akan dirinya sendiri atau merasa 

dirinya gagal, kemungkinan dia menuntut kesempurnaan pada anak-

anaknya. 

Perelakuan orang tua yang terlalu keras dalam mendidik anak-anaknya 

bisa berakibat, antara lain : 

a. Anak menjadi terlalu sopan kepada penguasa mempunyai kecenderungan 

untuk merendah, merasa hina, tidak mampu mengeluarkan pendapat 

dengan baik. 

b. Anak tidak mempunyai keberanian untuk berterus terang, sangat 

tergantung pada orang lain dan orang tuanya, berarti mereka tidak mampu 

mengambil kebijaksanaan. 

c. Tidak dapat merasakan kesenangan hidup dan tidak bisa menggunakan 

waktu senggang; mereka selalu memikirkan tanggung jawab dan pekerjaan 

dan tidak memberikan kesempatan untuk merasakan hidup. 

d. Akibat yang lain mungkin terjadi adalah anak kehilangan kepercayaan 

terhadap diri sendiri, merasa tidak berdaya dan tidak mampu menghadapi 
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situasi dan kesukaran sekecil apapun; penyebabnya anak itu terbiasa 

menjadi pengikut dan bukan orang yang diikuti.  

 

2.7 Tokoh dan Penokohan 

2.7.1 Tokoh 

Tokoh cerita menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2002: 165) adalah 

orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, yang oleh 

pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti 

yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan.  

Aminudin (2002:79) tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa 

dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita disebut 

dengan tokoh. Walaupun tokoh cerita hanya merupakan tokoh ciptaan pengarang. 

Ia haruslah merupakan seorang tokoh yang hidup secara wajar, sewajar 

sebagaimana kehidupan manusia yang terdiri dari daging dan darah, yang 

mempunyai pikiran dan perasaam (Nurgiyantoro, 2002:167). Sedangkan menurut 

Sudjiman tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa cerita. Tokoh 

biasanya berupa manusia tetapi bisa juga berwujud binatang ataupun benda yang 

dihidupkan oleh pengarangnya. 

Tokoh berdasarkan perannya ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh 

utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang 

bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan baik  sebagai 

pelaku kejadian meupun yag dikenai kejadian. Sedangkan tokoh tambahan 

kejadiannya lebih sedikit dibandingkan tokoh utama, kehadirannya berkaitan 

dengan tokoh utama secara langsung  (Nurgiyantoro, 2002:176) 
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Dalam  buku yang sama Nurgiyantoro (177-178) menjelaskan bahwa 

tokoh utama dalam sebuah novel, mungkin saja lebih dari seorang, walau kadar 

keutamaannya tak selalu sama. Keutamaan mereka ditentukan oleh dominasi, 

banyaknya penceritaan, dan pengaruhnya terhadap perkembangan plot secara 

keseluruhan.  

 

2.7.2 Penokohan 

Penokohan dan perwatakan adalah cara penyajian watak tokoh dan 

penciptaan citra tokoh baik keadaan lahir maupun batinnya, yang dapat berupa 

pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinan, dan sebagainya. Sedangkan yang 

dimaksud watak adalah kualitas tokoh, kualitas nalar dan jiwanya yang 

membedakan dengan tokoh lain (Suhariyanto, 1982:31) 

Nurgiyantoro (2002:165) berpendapat bahwa penokohan itu sering juga 

disamakan artinya dengan karakter dan perwatakan menunjukan pada penempatan 

tokoh-tokoh tertentu dengan watak tertentu dalam sebuah cerita. Menurut 

Sudjiman (1988:23) karena tokoh-tokoh itu rekaan pengarang maka hanya 

pengarang yang mengenal mereka, sehingga tokoh-tokoh tersebut perlu 

digambarkan ciri-ciri lahir dan sifat serta sikap batinnya agar wataknya dikenal 

pembaca, itulah yang disbeut penokohan.  

Aminudin (2002: 80) menjelaskan  melihat watak yang digambarkan 

pengarang melalui: 
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1. Tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya 

2. Gambaran yang diberikan pengarang lewat gambaran lingkungan 

kehidupannya maupun caranya berpakaian 

3. Menunjukan bagaimana perilakunya 

4. Melihat bagaimana tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri 

5. Memahami mana jalan pikirannya 

6. Melihat bagaimana tokoh lain berbicara tentangnya 

7. Melihat bagaimana tokoh lain berbincang dengannya 

8. Melihat bagaimana tokoh-tokoh yang lain itu memberikan reaksi 

terhadapnya 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra. Karya sastra 

merekam gejala psikologi yang terdapat pada tokoh-tokohnya dan dapat 

diungkapkan dengan menggunakan teori psikologi. Dunia fiksi adalah bayangan 

dunia realita sehingga bisa dianalisis kepribadian dan tingkah laku tokoh dengan 

menggunakan teori psikologi. 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori psikologis yang 

dapat menjelaskan pengaruh ibu terhadap anak. Hubungan ibu (orang tua) dan 

anak dapat dilihat dengan menggunakan teori pola asuh, sedangkan sebab yang 

ditimbulkan dari tingkah laku orang tua terhadap anak dilihat dengan 

menggunakan teori kesehatan mental. Semua berhubungan dengan teori tingkah 

laku FIRO, teori FIRO menjelaskan tingkah laku tokoh ibu dan Nayla dalam novel 

Nayla. 

 Teori Psikologi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh yang ditimbulkan dari kepribadian ibu terhadap anak. psikologi 

kepribadian milik Freud dapat membantu menjelaskan kepribadian ibu dan anak. 

 

3.2 Sasaran Penelitian 

 Sasaran penelitian dalam skripsi ini adalah kepribadian kedua tokoh 

dan pengaruh dari kedua tokoh (tokoh ibu dan Nayla). Kepribadiaan merupakan 
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bentuk tingkah laku manusia yang dalam penelitian ini menggunakan tiga unsur 

sistem yang dikemukakan oleh Freud yaitu, id, ego, dan superego. Sedangkan 

bagaimana pengaruh kepribadian tokoh ibu terhadap Nayla dilihat dari pola asuh 

orang tua terhadap anak. Tokoh ibu secara tidak langsung mempengaruhi 

kepribadian Nayla saat dewasa.  Tingkah laku serta kepribadian yang ada dalam 

diri ibu akan membentuk tingkah laku dan kepribadian Nayla saat dewasa.  

  

3.3 Sumber Data  

Dalam penelitin ini yang menjadi objek penelitian adalah sebuah teks 

berupa novel yang berjudul Nayla Karya Djenar Maesa Ayu. Novel ini diterbitkan 

oleh PT Gramedia Pustaka Utama cetakan ke tiga tahun 2005. Novel Nayla 

mempunyai 180 halaman. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Pengumpulan data diambil setelah membaca karya sastra dengan 

cermat. Pengumpulan data bertujuan agar memudahkan peneliti dalam 

menganalisis. Selain itu juga peneliti akan lebih akurat dan cermat dalam 

pemerolehan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan  mencermati 

tingkah laku tokoh ibu dan Nayla. Semua yang menjadi pemikiran, dialog serta 

kutipan dan ungkapan hati tokoh menjadi data yang utama. Semua data harus 

dicermati berulang-ulang agar data yang diambil lebih akurat.   

Teknik analisis menggunakan teknik analitik dengan pendekatan 

psikologi. Teknik ini bertujuan mencari dan menentukan tokoh utama dan 
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mendeskripsikan kepribadian tokohnya sehingga dapat diketahui pengaruh 

kepribadian tokoh ibu dan anak (Nayla).  

Dalam penelitian ini yang dianalisis yaitu kepribadian  tokoh ibu dan 

Nayla dalam novel Nayla karya Djenar Maesa Ayu serta pengaruh tokoh ibu 

terhadap Nayla dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan. Hasil analisis 

data ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang diajukan. 

 

3.6 Langkah-Langkah Penelitian  

Dari  uraian di atas akan di peroleh deskripsi tentang kepribadian 

tokoh ibu dan Nayla serta pengaruh dari kedua tokoh tersebut melalui beberapa 

langkah, yaitu: 

1. Membaca novel Nayla secara seksama agar dapat memahami secara 

mendalam sehingga dapat memahami cerita. 

2. Menentukan tokoh yang akan dikaji 

3. Menentukan teori yang akan digunakan untuk menganalisis kepribadian 

tokoh yang akan dikaji 

4. Menganalisis kepribadian tokoh ibu dan Nayla dengan menggunakan teori 

yang sudah ditentukan. 

5. Menganalisis perngaruh tokoh ibu terhadap Nayla.  

6. Menyimpulkan hasil analisis kepribadian kedua tokoh dan pengaruh tokoh 

ibu terhadap Nayla. 

7. Melaporkan hasil analisis 
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BAB IV 

PENGARUH KEPRIBADIAN IBU TERHADAP NAYLA 

 
 
4.1 Kepribadian Tokoh Ibu dan Nayla  
 

Penelitian ini akan menganalisis tentang kepribadian tokoh. Objek 

penelitian adalah tokoh atau manusia rekaan yang ada dalam karya sastra yang 

memiliki kejiwaan yang bertujuan untuk menghidupkan jalan cerita. Tokoh yang 

akan diteliti memiliki hubungan antara Tokoh Ibu dan anak (Nayla). Dalam 

penelitian ini akan dianalisis kepribadian kedua tokoh terlebih dahulu kemudian 

akan dilihat pengaruh dari pola asuh orang tua (ibu). Kepribadian kedua tokoh 

akan dikaitkan dengan teori kepribadian milik Freud dan teori yang sudah ada 

dalam landasan teoritis yang behubungan dengan teori kepribadian. 

 

4.1.1 Kepribadian Tokoh Ibu 

Tokoh Ibu berwatak keras. Semua yang Ibu inginkan harus tercapai. Ibu 

juga memegang prinsip bahwa Nayla harus menjadi seperti yang ia inginkan. 

Setiap keputusan yang sudah Ibu buat tidak bisa diubah dan ditawar lagi. Ibu 

selalu memandang semua benar dan salah menurut aturannya. Bahkan bentuk 

kedisplinan yang diterapkan untuk Nayla juga sesuai dengan aturannya, bila Nayla 

melakukan kesalahan Ibu menghukum tanpa melihat sebab akibat Nayla 

melakukan kesalahan itu. Seperti saat Nayla tetap mengompol dan ibu 

menghukumnya dengan  menusukkan peniti  ke selangkangan dan vagina Nayla.  



 

37 

”Kenapa ibu tak bisa berpikir bahwa tak akan ada satu orang anak 
pun yang memilih ditusuk vaginanya dengan peniti hanya karena ingin 
mempertahankan rasa malas” (Nayla, hlm 2) 

 
Kutipan di atas merupakan pernyataan Nayla tentang tokoh ibu yang tetap 

menghukum Nayla tanpa mengatahui alasan yang jelas. Nayla tidak merasa 

mengompol itu karena Nayla malas tetapi dikarenakan Nayla tertekan akan 

keadaan yang dia alami. Bentuk watak keras Ibu juga terlihat karena Ibu tidak 

mau mendengar alasan Nayla mengapa masih mengompol pada malam hari 

sebenarnya bukan karena malas tetapi ada alasan lain. Kutipan itu juga 

menunjukan bahwa tokoh Ibu berprilaku keras. Perilaku keras diakibatkan ego 

yang mempengaruhi kepribadiannya. Bila ego mendominasi kepribadian Ibu, Ibu 

akan berperilaku dan berpikir rasional tetapi ibu juga memegang peranan dan 

menghubungkan dengan objek yang dihadapinya (Nayla). Ibu mempertahankan 

egonya dengan menghukum Nayla walaupun tanpa alasan yang jelas.  

”Saya dipukuli ketika menumpahkan sebutir nasi. Tidak rapi, kata 
Ibu. Tapi saya lihat di sekolah, anak lain kerap menumpahkan tidak hanya 
sebutir, namun segepok nasi berikut lauknya tanpa dipukuli maupun 
diomeli Ibunya. Saya di jemur di atas seng yang panas terbakar terik 
matahari tanpa alas kaki karena membiarkan pensil tanpa kembali 
menutupnya. Tidak bertangung, kata Ibu. Tapi yang saya lihat di sekolah, 
anak lain kerap membiarkan pensil mereka tak berpenutup dan 
orangtuanya dengan suka rela mencarikan dan menutupnya. Saya dipaksa 
mengejan sampai berak lantai diikat dan tahinya direkatkan dengan plester 
di sekujur tubuh juga mulut saya karena ketahuan tidak makan sayur. 
Tidak bersyukur, kata Ibu. Tapi yang saya lihat di sekolah, anak lain 
banyak menampik sayur yang dibawakan ibunya, lantas sang Ibu malah 
menjajani mereka bakso atau pempek. Ibu memang kuat. Dan saya begitu 
lemah untuk tidak meresa takut pada Ibu” (Nayla, hlm 112-113)   

 

Kutipan di atas menggambarkan hukuman-hukuman yang diberikan Ibu 

pada Nayla. Kesalahan-kesalahan itu biasa dilakukan anak seumuran Nayla tetapi 
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Ibu mendidik Nayla sesuai dengan aturan yang Ibu miliki. Ibu mempertahankan 

egonya dihadapan Nayla sehingga Nayla menganggap Ibu kuat dan memegang 

kendali atas hidupnya. Kekerasan yang dilakukan Ibu mengakibatkan Nayla tidak 

berani berterus terang tentang apa yang Nayla rasakan saat Ibu mulai melakukan 

kekerasan. 

Ego juga muncul saat Ibu mengencani banyak laki-laki. Ego juga mencari 

keenakan dalam hidup tanpa mencari ketidakenakkan. Hal ini yang ditunjukan ibu 

saat ibu harus berganti-ganti pasangan untuk memenuhi kebutuhan dia dan Nayla. 

Perilaku ini ditunjukan dihadapan Nayla. 

”Tapi ibu tidak mengagumi om Billy. Ibu hanya menginginkan 
uang om Billy. Maka ketika om Billy yang jadwalnya sebagai birokrat 
begitu padat itu harus segera pergi setelah memasukkan sejumlah uang ke 
dalam tas Nayla, ibu sama sekali tidak peduli. Ibu peduli berapa banyak 
uang yang sudah tersimpan di dalam tas Nayla. Karena itu tak lama setelah 
tubuh Om Billy menghilang dari hadapan mereka, ibu mengambil tas 
Nayla. Mengeluarkan uangnya. Menghitung di bawah meja. Memasukan 
ke dalam tasnya. Dan rasa puas terpancar di wajahnya” (Nayla, hlm 95) 

 
Kutipan ini merupakan pernyataan Nayla tentang ibu sehabis berkencan 

dengan laki-laki. Perilaku yang seperti ini ditunjukan tokoh Ibu di depan Nayla. 

Kepuasan yang dimaksud dalam kutipan di atas Ibu mencoba menghindari 

ketidakenakkan dengan berkencan bersama laki-laki untuk memperoleh uang dan 

memenuhi kebutuhan Ibu dan Nayla. Selain itu juga Ibu mencari kepuasan 

biologis yang didapat dari banyak laki-laki. Ibu berperilaku hidup bebas tanpa 

memikirkan norma yang ada dalam masyarakat. Ibu berganti-ganti pasangan 

dengan mengencani banyak laki-laki hanya untuk mendapatkan uang untuk 

memenuhi kebutuhan Nayla dan Ibu. Ibu juga membiarkan Om Indra tinggal di 

rumah bahkan tidur di kamar Ibu. Perilaku bebas Ibu diketahui oleh Nayla bahkan 
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Ibu lebih memperhatikan dan memberi kasih sayangnya pada Om Indra  

dibanding Nayla. Hal ini membuat Om Indra lebih leluasa melakukan apa saja di 

rumah. Om Indra pun melakukan pelecehan seksual terhadap Nayla dan Ibu tidak 

mengetahui hal itu. Perilaku Om Indra ini membuat Nayla semakin tertekan dan 

tidak memiliki keberanian melawan tokoh Ibu.  

”Tapi Om Indra tidak saja dengan leluasa tidur di kamar Ibu. Om 
Indra juga mandi di kamar Ibu. Om Indra juga memegang kunci duplikat. 
Ia bisa datang dan pergi kapan saja dengan bebas. Sebab itulah Nayla tahu, 
Om Indra adalah tamu istimewa. Om Indra adalah laki-laki yang Ibu cintai 
melebihi Om Billy, Om deni dan om-om lainnya” (Nayla, hlm 97)  

 
Kutipan di atas`merupakan pernyataan Nayla tentang kepribadian tokoh 

Ibu yang tidak bernorma. Ibu tidak peduli dengan masyarakan Ibu lebih 

mementingkan kepuasannya sendiri. Ibu juga tidak peduli keadaan Nayla dengan 

adanya orang asing yang tinggal di rumah. Ibu membuat Om Indra bebas 

melakukan apa saja di rumah.  

 
”Contohlah aku. Aku tak butuh mereka. Lihat betapa banyak laki-

laki yang takluk kepadamu. Lihat betapa mereka rela menyerahkan jiwa 
dan raganya hanya untukku. Kamu pun harus bisa seperti aku. Akan ada 
banyak laki-laki seperti ayahmu yang kelak mencapakkanmu jika kamu 
tak sekuat dan sepandai aku. Apalagi fisimu pas-pasan, anakku. Kamu tak 
seperti aku” (Nayla, hlm 8) 

 
Pada kutipan di atas Ibu mengharapkan Nayla menjadi seperti dirinya. 

Tokoh Ibu juga menginginkan banyak laki-laki yang tergila-gilz pada Nayla 

seperti banyak laki-laki yang tunduk pada Ibu. Tokoh Ibu menggambarkan bahwa 

dia bangga dengan apa yang dia miliki dan punya pada dirinya. Ibu menginginkan 

Nayla mencontoh dia dan berharap Nayla bisa menaklukan banyak laki-laki. 

Semua hal yang dilakukan Nayla harus sesuai dengan keinginan Ibu. Perilaku Ibu 
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yang demikian dikategorikan dalam perilaku yang Oktokrat. Perilaku Oktokrat, 

perilaku ingin mendominasi orang lain. Ibu mendominasi hidup Nayla karena 

merasa memiliki Nayla. Bakan semua keputusan yang harus Nayla ambil sendiri, 

Ibu menginginkan dia yang memutuskan. Saat Nayla mengambil keputusan tidak 

sesuai dengan yang Ibu inginkan, Ibu marah dan kecewa. 

Watak keras ditunjukan juga saat Nayla kembali ke rumah setelah 

Ayahnya meninggal. Tokoh Ibu tidak ingin menerima Nayla kembali ke rumah 

dengan alasan Nayla telah menyakiti hati ibu dengan memilih tinggal bersama 

Ayah. 

”Namun kenapa kamu kembali? Kamu kembali untukku, atau 
hanya karena ayahmu mati? Harusnya kamu tahu, sikapku tak bisa 
ditawar. Aku tak akan menjilat ludahku sendiri. Sudah kukatakan berkali-
kali, kamu harus memilih aku atau ayahmu. Dan kamu sudah memilihnya. 
Tak ada alasan untuk menyatukan kita berdua” (Nayla, hlm 17) 

 
Sikap keras karena Ibu merasa dikhianati oleh Nayla karena lebih memilih 

Ayah. Tokoh Ibu juga sudah tidak ingin lagi tinggal bersama Nayla bahkan hati 

Ibu juga sudah tertutup untuk Nayla. Bagi Ibu semua konsekuensi yang telah 

diambil Nayla merupakan pilihan yang harus dijalani Nayla dalam kehidupan 

Nayla. Ego muncul saat Ibu tidak mengijinkan Nayla tinggal bersama Ibu. Tokoh 

Ibu menganggap dirinya berpikir realistis tentang hidup yang dijalani Nayla. 

Tokoh Ibu juga mengalami kecemasan. Bila dilihat dari semua pernyataan 

ibu tantang dia dan perlakukannya terhadap Nayla berdasarkan pada kecemasan 

yang dialamai ibu. Kecemasan realistis, kecemasan atau ketakutan yang realitas 

atau takut akan bahaya-bahaya di dunia luar. Tokoh ibu mengalami ketakutan 

terhadap Nayla kalau-kalau Nayla tidak bisa menghadapi hidupnya, hal ini yang 
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menimbulkan kecemasan realistis. Kecemasan realistis berdasarkan tingkah laku. 

Kecemasan realistis merupakan ketakutan terhadap dunia luar, ibu takut bila 

Nayla tidak bisa bertahan hidup bila Ibu memberi bekal kehidupan yang banyak 

pada Nayla. 

”Akan ada banyak laki-laki seperti ayahmu yang kelak 
mencapakkanmu jika kamu tak sekuat dan sepandai aku. Apalagi fisimu 
pas-pasan, anakku. Kamu tak seperti aku. Aku sebenarnya menyesal dan 
kasihan. Betapa hidup ini begitu tidak adil. Kenapa fisikmu pun menurun 
darinya. Kalu sifatnya juga kamu pelihara, hendak jadi apa? Tak peka, 
pemalas, tak cantik pula.” (Nayla, hlm 8) 

 
 
4.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kepribadian Ibu 
 

Kepribadian ibu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi dari dalam 

dirinya. Seperti faktor pengalaman langsung, faktor ini dipengaruhi oleh perilaku 

Ayah pada tokoh Ibu. Tokoh Ibu sangat membenci Ayah. Pada saat Nayla harus 

memilih antara tinggal dengan Ayah atau Ibu, Nayla lebih memilih Ayah. Hal ini 

membuat Ibu kecewa. Pengalaman Ibu terhadap Ayah sangat Buruk. Kepribadian 

Ibu terhadap Nayla yang keras karena pengalaman langsung Ibu terhadap laki-

laki. Ibu ditinggal Ayah saat harus membesarkan Nayla. 

”Sekian Lama aku berkorban. Sekian lama aku bertahan supaya 
tidak gila. Supaya bisa membesarkanmu dan mendidikmu dengan benar. 
Supaya bisa tetap kuat membanting tulang untuk memberimu makan. Di 
saat ayahmu meninggalkan. Di saat ayahmu enak-enakkan. Di saat 
ayahmu seenak udel kawin dengan perempuan yang lebih cocok menjadi 
kakakmu. Hanya seperti ini balasanmu?” (Nayla, hlm 154-155) 
 
Tokoh Ibu mengungkapkan bagaimana tokoh Ayah meninggalkannya saat 

Ibu harus membesarkan Nayla seorang diri. Hal ini juga yang membuat Ibu 

menjadi Tokoh Ibu yang keras kepala karena Ibu merasa sudah banyak disakiti 

oleh laki-laki sehingga sudah banyak pengalaman dalam hidup. Dalam cerita 
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sendiri Ibu hanya disakiti oleh ayah Nayla. Karena hal ini kepribadian Ibu menjadi 

keras dan kaku terhadap Nayla karena tokoh Ibu merasa memiliki Nayla 

sepenuhnya. 

”Kamu tak akan pernah tahu, anakku, seberapa dalam ayahmu 
menyakiti hatiku. Ia menyakiti kita dengan tidak mengakui janin yang 
kukandung adalah keturunnanya. Ia meninggalkan kita begitu saja tanpa 
mengurus atau pun mendiskusikan terlebih dulu maslah perceraian. Aku 
yang merawatmu dengan penuh ketegaran sejak kamu berada di dalam 
kandungan.”(Nayla, hlm 6) 
 
Sikap Ayah yang meninggalkan Ibu menjadikan Ibu wanita yang mandiri. 

Tokoh Ibu juga berperilaku sangat tidak peduli terhadap Nayla karena Nayla 

memilih tinggal bersama Ayah. Keputusan Nayla ini membuat Ibu kecewa. 

Kepribadian Ibu dipengaruhi oleh faktor kerangka acuan yang berperan terhadap 

sikap objek. Ibu menjadi sangat tidak peduli terhadap Nayla karena Ibu merasa 

kecewa dengan sikap Nayla yang memilih ayah.  

”Namun kenapa kamu kembali? Kamu kembali untukku, atau 
hanya karena ayahmu mati? Harusnya kamu tahu, sikapku tak bisa 
ditawar. Aku tak akan menjilat ludahku sendiri. Sudah kukatakan berkali-
kali, kamu harus memilih antara aku atau ayahmu.dan kamu sudah 
memilihnya. Tak ada alasan apa pun yang pantas mempersatukan kita 
berdua.” (Nayla, hlm 17) 
 
Ibu juga mempunyai tingkah laku yang dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan. Faktor status sosial ekonomi yang membuat Ibu harus mencari duit 

untuk kehidupan yang lebih layak.  Ibu berjuang mencari nafkah agar Nayla 

mendapatkan kehidupan yang layak. 

”Tidakkah kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana 
aku bekerja membanting tulang? Aku ingin kamu kuat karena di luar sana 
kehidupan begitu bangsat.”(Nayla, hlm 7) 
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Faktor budaya juga mempengaruhi kehidupan Ibu. Tingkah laku Ibu yang 

suka bersenang-senang juga dipengaruhi oleh faktor budaya kota. Ibu dipengaruhi 

oleh kehidupan kota yang dengan hiruk pikuknya membuat Ibu berpikir mencari 

nafkah untuk penghidupan yang layak tanpa bekerja keras. Ibu pun mengambil 

cara mudah dengan mengencani banyak laki-laki yang menginnginkan Ibu. Ibu 

mendapat uang bahkan bisa hidup mewah. 

”Tapi ibu tidak mengagumi om Billy. Ibu hanya menginginkan 
uang om Billy. Maka ketika om Billy yang jadwalnya sebagai birokrat 
begitu padat itu harus segera pergi setelah memasukkan sejumlah uang ke 
dalam tas Nayla, ibu sama sekali tidak peduli. Ibu peduli berapa banyak 
uang yang sudah tersimpan di dalam tas Nayla. Karena itu tak lama setelah 
tubuh Om Billy menghilang dari hadapan mereka, ibu mengambil tas 
Nayla. Mengeluarkan uangnya. Menghitung di bawah meja. Memasukan 
ke dalam tasnya. Dan rasa puas terpancar di wajahnya” (Nayla, hlm 95) 

 
Perilaku Ibu yang mengencani Om Billy karena Ibu ingin bersenang-

senang. Kutipan di atas juga bisa menjadi faktor ekonomi yang membuat Ibu 

mencari Nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Faktor dari lingkungan ini membuat 

Ibu berperilaku bebas atau hidup senang-senang karena dipengaruhi oleh faktor 

budaya kota serta faktor ekonomi menjadikan Ibu harus bekerja keras dengan 

berganti-ganti pasangan sehingga Ibu mendapat uang untuk menafkahi hidupnya 

dan Nayla. 

 

4.1.2 Kepribadian Nayla 

Nayla seorang anak yang mengalami hukuman badan sewaktu masih 

berusia belasan tahun hanya karena ngompol. Nayla mengompol karena 

mempertahankan rasa malas tetapi bukan hanya itu saja Nayla juga tertekan 

dengan perilaku Ibu padanya. 
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”Kenapa ibu tak bisa berpikir bahwa tak akan ada satu orang anak 
pun yang memilih ditusuk vaginanya dengan peniti hanya karena ingin 
mempertahankan rasa malas” (Nayla, hlm 2) 

 
Tokoh Ibu juga memberi pernyataan bahwa Nayla anak yang malas. Tetapi 

Nayla menganggap bahwa hukuman itu merupakan tekanan buat dia. Mengompol 

itu dikarenakan tekanan yang terjadi pada diri Nayla. Hal ini juga yang membuat 

Nayla berwatak keras karena tekanan-tekanan yang dhadapinya. 

”Apalagi yang kamu harapkan ketika semua kebutuhan tak ada 
yang kurang? Kenapa untuk pergi kekamar mandi saja kamu begitu malas” 
(Nayla, hlm 7) 

 
Tokoh Nayla sendiri berkepribadian keras. Kepribadian yang keras ini 

karena Nayla dipengaruhi oleh Ego. Ego memegang prinsip dan selalu 

memandang hidup sesuai dengan realitas. Nayla saat berumur belasan sudah 

dipengaruhi oleh Ego karena dia diusir dari rumah Ibu setelah keluar dari Panti 

Rehabilitasi. Hal ini merupakan penolakan orang tua terhadap anak yang akan 

mengakibatkan anak menjadi seorang pemberontak, ingin melarikan diri dari 

rumah, dan bersikap agresif.  

”Ia berjalan melewati kucing-kucing  dan anjung-anjing tak 
bertuan. Mendadak Nayla merasa tak lebih dari binatang-binatang ini. Tak 
lebih dari sampah yang belum dibersihkan di jalan. Tak bisa selamanya 
begini. Ia butuh pekerjaan. Butuh tempat tinggal. Butuh sesuatu yang bisa 
membuatnya sedikit merasa berarti ketimbang binatang dan sampah ini. 
Nayla butuh pilihan. Tapi apa yang bisa ia pilih ketika ia sama sekali tak 
punya pilihan? Hanya untuk semua inikah ia dilahirkan? Terlahir, terluka, 
dan disia-siakan? Sampai matikah ia akan seperti ini?” 

 
Kutipan di atas menunjukan bahwa Nayla sudah berpikir riil tentang 

hidupnya. Nayla juga berpikir tentang masa depannya kalau dia harus terus 

menerus hidup di jalan. Dia punya masa depan yang harus diperjuangkan. Saat 



 

37 

harus memilih peniti dan Nayla mulai tidak takut lagi. Secara tidak sadar Nayla 

telah dipengaruhi oleh Ego, Nayla sadar bahwa ini pilihan dan harus dijalani. 

”Tapi kini, beberapa tahun kemudian, tak ada satu peniti pun yang 
membuat Nayla gentar maupun gemetar. Ia malah menentang dengan 
memilih peniti yang terbesar. Membuka pahanya lebar-lebar. Tak terisak. 
Tak meronta. Membuat ibu semakin murka. Tak hanya selangkangan 
Nayla yang ditusukinya. Tapi juga vaginanya. Nayla diam saja. Tak ada 
sakit terasa. Hanya nestapa. Tak ada takut. Hanya kalut” (Nayla, hlm 2) 
 
Nayla sadar bahwa pilihan untuk memilih peniti harus dia hadapi. Nayla 

sudah terbiasa maka dia tidak takut tetapi ada perasaan tertekan, Nayla pun 

menjadi kalut. Nayla berusaha tegar dan tabah dengan tidak meronta dan 

menangis. Ego membuat Nayla berpikir riil tentang hukuman yang diberikan Ibu 

karena dia sudah terbiasa menghadapinya. Nayla juga menentang tindakan Ibu 

dengan tidak menangis dan meronta.  

Nayla juga lebih banyak dipengaruhi oleh Id karena dia ingin lepas dari 

semua penderitaannya. Usia yang masih terlalu muda dan hidup di dunia bebas. 

Nayla lebih memikirkan hidup yang enak. Dia melakukan apa saja yang ingin 

dilakukannya. Saat dia mabok-mabokan di diskotek yang dia lakukan hanya 

menghindari hidup yang tidak enak. Dia mencoba bertahan hidup dengan 

menghindari kehidupan yang tidak enak atau menjadi beban pikirannya. Nayla 

mencoba melepaskan penderitaan dengan meminum minuman beralkohol  

”Tapi bagi saya, lupa tetaplah nestapa. Bahkan ketika pengaruh alkohol 
sudah melewati kapasitas otak juga tubuh saya dan mengocok perut hingga 
seluruh isinya berpindah ke dalam jamban, karpet di bawah sofa, atau 
lantai dansa, isi kepala saya tetaplah dipenuhi pertanyaan yang sama. 
Kenapa saya harus terdampar di tempat sunyi ini ketika anak-anak sebaya 
yang lain sedang tertidur di balik kehangatan selimut dan bermimpi? 
Kenapa saya harus mencari rasa aman lewat alkohol ketika anak-anak 
sebaya yang lain sudah merasa nyaman oleh segelas susu dan sekerat 
roti?” (Nayla, hlm 3) 
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Nayla dipengaruhi Id dengan membuang hal yang buruk-buruk dengan 

membayangkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi pernyataan di atas juga 

menunjukan dia berpikir tentang hidupnya maka Id dan Ego. Ego memandang 

kehidupan dengan riil. Nayla juga memandang kehidupannya telah 

mempermainkannya. Pelariannya dari kehidupan yang tidak enak dengan mabok-

mabokkan. Nayla juga dipengaruhi oleh Id saat dia berkencan dengan banyak 

laki-laki. Id berdasarkan pada kenikmatan. Nayla mengencani lai-laki hanya untuk 

senang-senang saja. 

”Saya juga punya pacar. Bukan laki-laki, tapi perempuan. Yang 
laki-laki Cuma untuk hit and run. Mereka benar-benar makhluk yang 
menyebalkan, sekaligus menggiurkan. Tapi untuk urusan perasaan, saya 
lebih merasa nyaman dengan perempuan. Entah salah atau benar, saya 
menemukan ibu dalam dirinya. Saya rindu ibu. Tapi saya tahu, pasti ini 
bukan saatnya cenggeng-cengengan. Seperti ibu bilang kita harus kuat jika 
ingin bertahan. Tak ada waktu untuk meratapi keadaaan.” (Nayla, hlm 55) 

 
Pada kutipan di atas Nayla menganggap laki-laki hanya sebuah 

kesenangan tanpa ada cinta. Nayla mencari kepuasan saja dan senang bila mereka 

tunduk kepada Nayla. Sedangkan cinta Nayla untuk perempuan sebagai 

pelampiasan rasa sayangnya terhadap Ibu. Pada saat Nayla menjalin hubungan 

dengan perempuan, dia juga mengencani banyak laki-laki. Nayla mempunyai 

perilaku hidup bebas. 

”Tapi Juli tak pernah tahu, saya tak pernah naik taksi. Saya diantar 
laki-laki. Setiap malam minggu saya punya janji. Setelah selesai menari, 
kamu berdua menyelinap ke dalam kamar hotel. Melakukannya langsung 
tanpa perlu mengatasnamakan cinta sebagai embel-embel. Ia mau. Saya 
mau.”(Nayla, hlm 101) 

 
Pada kutipan lain. 
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” Semua berjalan lancar. Kami bercinta dalam waktu singkat. Maka, dalam 
waktu sesingkat itu tak ada satu orang pun yang bisa memuaskan saya 
seperti Juli, tetapi memang bukan sekedar kepuasan kelamin yang saya 
cari. Saya juga butuh kepuasan rohani. Mendengar suara mereka 
mengerang, merasakan tubuh mereka menggelinjang. Menyaksikan merak 
tak lebih dari seekor binatang sangatlah menyenangkan. Setelah malam itu 
mereka akan kembali mengendus-endus kenikmatan yang saya berikan. 
Mereka dengan tak berdaya menunggu giliran seperti pengungsi menanti 
jatah makan. Jika mereka diberi sati kali lagi kesempatan, mereka mati-
matian membuktikan kejantanan. Mereka merasa tertantang. Ego mereka 
mulai menguasai. Mereka berusaha memiliki” (Nayla, hlm 101) 
 
Kutipan di atas menunjukan bahwa Nayla bersikap agresif, perilaku ini 

yang dipengaruhi oleh id. Walau ada beberapa kalimat yang menunjukan bahwa 

ego muncul dan menguasai saat bercinta. Dorongan-dorongan dan nafsu termasuk 

dalam id. Saat insting seksual muncul kepribadian lebih banyak dipengaruhi oleh 

id, karena seksulitas yang dicari Nayla hanya kepuasan sesaat. Tetapi saat id 

muncul juga dipengaruhi oleh ego, karena ego sebagai penggerak sistem id yang 

berperilaku agresif tetapi ego tidak mendominasi . 

Nayla juga memukul Ben demi mempertahankan Egonya. Nayla memang 

bertindak sesuka hati dan selalu ingin menang sendiri. Saat berhubungan dengan 

Ben Nayla seringkali emosional dan melakukan pemukulan. Tindakan ini 

dipengaruhi oleh id, tindakan primitif. Dorongan-dorongan nafsu dan tindakan 

kasar untuk mempertahankan egonya karena id lebih dominan. 

”Nayla merekam Ben. Menghajar mukanya. Menjambak rambutnya. Ben 
mempertahankan diri dengan memegangi tangan Nayla semakin brutal. 
Digigitnya tangan Ben, berusaha melepaskan pegangan tangannya. 
Pegangan tangan Ben terlepas. Nayla meraih botol Bir dan 
memecahkannya, lalu mengacungkannya ke depan muka Ben” (Nayla, 
hlm 89) 
 
Nayla berperilaku kasar ini menunjukan bahwa Nayla ingin berkuasa dan 

bertindak sesuka hati. Nayla tidak pernah peduli dengan perasaan Ben saat Nayla 
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memukul dan memaki diri Ben. Nayla Bahkan tidak pernah mennggap bahwa Ben 

merupakan pacarnya. Nayla bisa pergi dengan siapa saja yang dia sukai tanpa 

memperduliakan perasaan Ben.  

 
4.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kepribadian Nayla 
  

Faktor yang mempengaruhi kepribadian Nayla, yang berasal dari dalam 

dirinya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor pengalaman langsung dan 

kerangka acuan. Faktor pengalaman langsung bersumber dari Ibu bersikap saat 

Nayla masih berumur belasan. Ibu saat Nayla mengompol malam hari dan 

mendapat hukuman dari Ibu. Saat Nayla dihukum tanpa alasan yang jelas oleh Ibu 

tanpa mendengar alasan Nayla melakukan hal tersebut.  

”Mata Nayla menatap tajam ke arah rangkaian peniti yang teronggok di 
atas meja tepat di depannya. Beberapa tahun lalu, Nayla masih gentar 
setiap kali malihat rangkaian peniti ini. Ia akan terdiam cukup lama 
sebelum akhirnya terpaksa memilih satu. Itupun harus dengan cara 
ditampar ibu terlebih dulu. Beberapa tahun lalu, Nayla masih gemetar 
ketika tangan ibu menyalakan pematik dengan ukuran terkecil, tentunya. 
Dan ketika peneiti yang menurut ibu sudah steril iti ditusukkan ke 
selangkangannya, ia akan mengapit rapat-rapat kedua pahanya. Terisak. 
Meronta. Membuat ibu semakin murka” (Nayla, hlm 1) 
 
Pada kutipan di atas Nayla diperlakukan oleh Ibu dengan keras dan kaku. 

Nayla pun saat sudah dewasa bersikap baik berwatak keras maupun berperilaku 

keras pada Ibu dan hidupnya sendiri. Bahkan Nayla meninggalkan Ibu karena 

Nayla merasa sudah tidak nyaman lagi di rumah dan Nayla pun memilih Ayah. 

Sikap Nayla memilih Ayah karena sikap Ibu yang kasar terhadap Nayla. Beberapa 

hukuman yang Nayla terima tanpa alasan yang jelas. 

”Rasa sakit di hatinya pun masih kerap menusuk setiap kali melihat sosok 
Ibu tak Ubahnya monster. Padahal ia ingin melihat Ibu seperti Ibu-Ibu lain 
yang biasa dilihatnya di sekolah atau pun di ruang tunggu dokter. Ia ingin 
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Ibu seperti Ibu-Ibu lain yang terkejut katika anak kandungnya jatuh hingga 
terluka dan mengeluarkan darah, bukan sebaliknya membuat berdarah. 
Nayla ingin punya Ibu, tapi bukan ibunya sendiri. Nayla ingin memilih tak 
punya Ibu, ketimbang punya Ibu yang mengaruskannya memilih peniti” 
(Nayla, hlm 3) 

 
Pengalaman langsung membawa Nayla pada trumatis pada tokoh Ibu. 

Nayla juga tidak menginginkan tokoh Ibu. Hal ini karena pengalaman Nayla 

dengan Ibu yang buruk. Karena pengalaman yang buruk Nayla tidak bisa 

menggambarkan tokoh Ibu pada karya-karyanya. Bila kerangka acuan, Nayla 

bersikap kasar atau kaku pada Ibu karena Tokoh Ibu pernah bersikap kasar pada 

Nayla.  

Kutipan di atas juga menunjukan bahwa Nayla sudah bersikap negatif 

pada Ibu dengan menolak tokoh Ibu hadir dalam hidupnya. Nayla pun suka 

bertindak sesuka hati dengan berperilaku kasar juga dengan orang yang tidak 

sesuai dengan keinginannya. Pada Ben yang tidak pernah benar dihadapan Nayla 

dan Nayla pun pernah memukul Ben karena Ben jalan dengan perempuan lain. 

Hal ini pun pernah dilakukan Nayla dengan berhubungan dengan laki-laki lain.  

”Kamu tuh gak pernah ngaca diri sendiri. Begitu kamu ilang, aku langsung 
panik. Aku langsung mikir kamu pasti lagi asyik Flirting sama cowo lain. 
Liat dong track record kamu selama ini, tiap ngilang selalu ada cowok! 
Selalu alasan! Mengasah intelektual sama temen-temen senimanlah, ini 
lah, itu lah. Kalo memang Cuma mau ngobrol-ngobrol kenapa aku gak 
pernah kamu ajak! Kenapa kamu takut kalau aku di sana! Kamu pikir aku 
gak punya perasaan apa? Kamu pikir aku gak trauma?! Dan traumaku ini 
gara-gara kamu!” (Nayla, hlm 150) 

 

Faktor dari lingkungan juga membentuk kepribadian Nayla seperti 

lingkungan fisik saat Nayla tinggal dijalanan, faktor status sosial dan budaya. 

Faktor lingkungan fisik dalam novel ini, lingkungan dimana Nayla pernah tinggal 
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dijalanan dan mencari nafkah juga dari jalanan. Sikap Nayla yang keras serta 

berani menghadapi semua yang menetangnya itu juga karena lingkungan fisik. 

”ia berjalan melewati kucing-kucing dan anjing-anjing tak bertuan. 
Mendadak Nayla merasa tak lebih dari bintang-bintang itu. Tak lebih dari 
sampah yang belum dibersihkan di jalan. Tak bisa selamanya ia begini. Ia 
butuh pekerjaan. Butuh tempat tinggal. Butuh sesuatu yang membuatnya 
sedikit merasa berarti ketimbang binatang dan dan sampah itu. Nayla 
butuh pilihan. Tapi apa yang bisa ia pilih ketika ia sama sekali tak punya 
pilihan? Hanya untuk semua inikah ia dilahirkan? Terlahir, terluka, dan 
disia-siakan? Sampai matikah ia akan seperti ini?” (Nayla, hlm 76)  

 
 

Lingkungan fisik saat pertama kali Nayla keluar dari Panti Rehabilitasi 

Anak Pengguna Narkoba. Nayla hidup dijalan tanpa tempat tinggal. Kepribadian 

Nayla juga terbentuk dari Jalanan dan dunia malam. Nayla menjadi anak yang 

bebas serta mandiri. Nayla menjadi sadar bahwa hidup yang akan dia jalani sulit. 

Faktor sosial budaya yang dipengaruhi oleh keluarga. Tokoh Ibu mempengaruhi 

Nayla dalam bertindak.  

Nayla termasuk ke dalam tipe-tipe perilaku kurang Afeksi, Nayla lebih 

banyak menghindari kedekatan dengan teman-temannya. Nayla tidak ingin orang 

lain mengetahui pengalamannya pada masa lalu. Nayla menjadi sering menyendiri 

tetapi tidak menarik diri dari lingkungan sosial. Seperti Nayla ingin jalan-jalan 

dengan mereka dan membicarakan hal-hal yang menyenangkan. 

”Nayla seakan terjepit di tengah dua dunia yang begitu berbeda. Di satu 
sisi, ia senang berada di kafe itu tanpa harus belanja baju baru dan menata 
rambut ke salaon terlebih dahulu. Ritual wajib yang dilakukan Nayla 
karena ia tak terlalu peduli dengan penampilan. Tak peduli dengan 
persaingan yang sifatnya di permukaan. Barang-barang bermerk atau pun 
perhiasan. Model rambut terbaru atau pun pakaian.” (Nayla, hlm 159) 

 
Dalam hal ini Nayla memiliki dua dunia dalam pergaulan tetapi terlihat 

jelas pada kutipan di atas bila Nayla lebih membicarakan hal-hal yang 
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menyenangkan. Nayla tidak membicarakan tentang pribadinya, Nayla hanya ingin 

bergaul tanpa melibatkan masa lalunya. 

4.2 Pengaruh Kepribadian Tokoh Ibu Terhadap Nayla 

Ibu memberikan pengaruh yang sangat besar dalam perjalanan hidup 

Nayla. Apapun yang dilakukan Nayla, ia akan teringat ibunya. Beberapa karya 

yang ditulis oleh Nayla berhubungan dengan tokoh ibu. Ibu kandung Nayla (tokoh 

ibu) mempunyai alasan yang menurut ibu benar dalam menghukum Nayla. 

Sedangkan bagi Nayla hukuman itu merupakan tekanan yang tidak bisa dia 

ungkapankan kepada ibu, hal ini terbawa sampai dewasa (25 tahun).  Kedua 

kepribadian ini memiliki pengaruh yang sangat kuat karena kepribadian kedua 

tokoh sama-sama keras. Ki Hajar Dewantara dalam Shochib (1998:10) 

menyatakan bahwa keluarga merupakan ”pusat pendidikan ” yang pertama dan 

terpenting karena sejak timbulnya adab kemanusiaan sampai kini, keluarga selalu 

mempengaruhi budi pekerti tiap-tiap manusia.  

Kepribadian Ibu dalam novel Nayla mempengaruhi kehidupan Nayla 

selanjutnya. Pengaruh negatif mempengaruhi sekali kehidupan Nayla. Perilaku 

ibu yang negatif berdampak jelas pada Nayla. ibu menggunakan hukuman sebagai 

bentuk kasih sayangnya. Shochib (1998:8) pengaruh negatif yang timbul jika 

orang tua menggunakan hukuman badan yang tidak konsisiten terhadap anak 

adalah kenakalan remaja yang semakin menjadi. Ibu menginginkan Nayla hidup 

sesuai dengan aturan yang dibuat Ibu. Pola asuh yang ibu berikan pada Nayla 

tidak mengajarkan disiplin, kehidupan yang bermoral, serta tidak adanya ajaran 
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agama. Ibu lebih banyak menghukum Nayla bila Nayla melakukan kesalahan 

tanpa ada komunikasi atau dialog terlebih dahulu.   

 

4.2.1 Perilaku 

Dalam pola asuh ada perilaku yang harus dicontohkan orang tua yang 

dapat ditiru oleh anak dan harus sesuai dengan ketaatan moral. Tokoh Ibu 

memberikan beberapa perilaku yang bisa dicontoh Nayla, tetapi perilaku itu tidak 

disertai dengan nilai moral. Saat dewasa Nayla juga berperilaku seperti Ibunya. 

Tokoh Ibu memperjelas bahwa Nayla harus mencontoh dirinya. 

”Contohlah aku. Aku tak butuh mereka. Lihat betapa banyak laki-
laki yang takluk kepadamu. Lihat betapa mereka rela menyerahkan jiwa 
dan raganya hanya untukku. Kamu pun harus bisa seperti aku. Akan ada 
banyak laki-laki seperti ayahmu yang kelak mencapakkanmu jika kamu 
tak sekuat dan sepandai aku. Apalagi fisikmu pas-pasan, anakku. Kamu 
tak seperti aku” (Nayla, hlm 8) 

 
Dalam kutipan di atas tokoh Ibu menginginkan Nayla mencontoh dirinya 

dalam berperilaku terhadap laki-laki. Ibu mengkhawatirkan Nayla kalau Nayla 

tidak sekuat dan sepandai dirinya dalam merayu laki-laki. Ibu menganggap bahwa 

Nayla tidak seperti dirinya. Tokoh Ibu memberikan contoh perilaku yang tidak 

sesuai dengan moral. 

Ibu juga mengajak Nayla saat kencan dengan banyak laki-laki. Nayla 

secara langsung memperhatikan perilaku Ibu saat dengan laki-laki. Tokoh Ibu 

juga membiarkan Nayla mendengarkan semua percakapan antara Ibu dan laki-laki 

yang dikencaninya, 

”Nayla tidak tertarik dengan barang-barang di toko itu. Nayla lebih 
tertarik memperlihatkan gerak-gerik Om Deni dengan ibu. Sembunyi-
sembunyi Nayla memperlihatkan mereka berdua yang sedang saling 
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menatap mesra namun tetap mengesankan jarak di antara mereka. Nayla 
tahu, ibu pura-pura menatap mesra. Nayla tahu perbedaan tatapan ibu 
terhadap Om Indra pun beda dengan cara ibu memperlakukan om-om lain. 
Tak ada satu pun om-om yang diijinkan ibu bertandang kerumah. Meraka 
bertemu di pertokoan-pertokoan seperti ini atau rumah makan remang-
remang seperti tadi. Tapi khusus untuk Om Indra, ibu memperbolehkannya 
datang ke rumah. Bahkan sudah dua bulan Om Indra tinggal di rumah dan 
tidur di kamar ibu” (Nayla, hlm 96) 

 
Pada kutipan di atas terlihat jelas tokoh Ibu memberikan contoh negatif 

dengan mengencani banyak laki-laki. Ibu mencontohkan hal itu saat Nayla 

berumur belasan. Bukan hanya berkencan saja yang Ibu berikan contoh tetapi Ibu 

hidup bebas dengan mengijikan Om Indra tinggal di rumah. Nayla juga menjalani 

hidup bebas saat usianya masih sangat belia. Nayla juga pernah tinggal satu rumah 

dengan Ben, pacarnya. Bahkan Nayla memacari perempuan sebagai 

pengungkapan rasa sayangnya terhadap Ibu, menjadi seorang lesbian. Hal ini 

dilakukan Nayla karena Nayla mendapatkan kasih sayang dari seorang perempuan 

yang sebelumnya tidak pernah didapat dari tokoh Ibu. 

”Semua berjalan cepat. Kami bercinta dalam waktu singkat. Maka, dalam 
waktu singkat. Maka, dalam waktu sesingkat itu tak ada satu orang pun 
yang bisa memuaskan saya seperti Juli, tetapi memang bukan sekedar 
kepuasan kelamin yang saya cari. Saya butuh kepuasan rohani.” (Nayla, 
hlm101)  

 
Nayla lebih memilih hidup bebas dengan bisa mengencani banyak laki-

laki. Perilaku yang dicontohkan Ibunya pada Nayla berpengaruh terlihat perilaku 

Nayla yang hanya hidup senang-senang dan berganti-ganti pasangan. Nayla juga 

mencari kepuasan dari banyak laki-laki yang ia kencani, sementara Ibu mendapat 

kepuasan jasmani dan rohani dari kencannya dengan laki-laki. Tokoh Ibu dan 
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Nayla memiliki persamaan dengan mengencani dan bercinta dengan laki-laki, 

mereka mendapat kepuasan dan berperilaku hidup bebas. 

Tokoh Ibu juga berperilaku kasar terhadap Nayla saat usianya masih belia. 

Nayla dihukum dengan sangat tidak wajar. Ibu menusukan peniti di selangkangan 

dan vagina Nayla ini dilakukan karena Nayla mengompol. Tidak adanya 

komunikasi atau dialog yang dapat membantu Nayla menyelesaikan masalah. 

Dalam menghukum juga Ibu tidak memperlihatkan nilai moral. 

”Mata Nayla menatap tajam ke arah rangkaian peniti yang teronggok di 
atas meja tepat di depannya. Beberapa tahun lalu, Nayla masih gentar 
setiap kali malihat rangkaian peniti ini. Ia akan terdiam cukup lama 
sebelum akhirnya terpaksa memilih satu. Itupun harus dengan cara 
ditampar ibu terlebih dulu. Beberapa tahun lalu, Nayla masih gemetar 
ketika tangan ibu menyalakan pematik dengan ukuran terkecil, tentunya. 
Dan ketika peneiti yang menurut ibu sudah steril itu ditusukkan ke 
selangkangannya, ia akan mengapit rapat-rapat kedua pahanya. Terisak. 
Meronta. Membuat ibu semakin murka” (Nayla, hlm 1) 

 
Pada kutipan di atas Ibu menghukum Nayla dengan keji dan tidak 

memperhatikan kejiwaan anak seusia Nayla. Ibu hanya menganggap bahwa 

hukuman yang diberikannya merupakan kebenaran. Bukan hanya karena 

mengompol saja Nayla dihukum tetapi kesalahan kecil Nayla juga dihukum. 

Orang tua yang terlalu keras bisa membuat kesehatan mental anak terganggu. 

Nayla menjadi anak tidak mempunyai keberanian untuk berterus terang dan juga 

tidak punya kepercayaan diri. Nayla tidak berani berterus terang di depan Ibu 

tentang semua hal yang terjadi pada dirinya. 

”Saya dipukul ketika menumpahkan sebutir nasi. Tidak rapi, kata ibu. Tapi 
saya lihat di sekolah, anak lain kerap menumpahkan tidak hanya sebutir 
nasi, namun sehepok nasi berikut lauknya tanpa dipukuli maupun diomeli 
ibunya. Saya dijemur di atas seng yang panas terbakar terik matahari tanpa 
alas kaki karena membiarkan pensil tanpa kembali menutupnya. Tidak 
bertanggung Jawab, kata ibu. Tapi yang saya lihat di sekolah, anak lain 
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kerap membiarkan pensil mereka tak berpenutup dan orangtuanya dengan 
seka rela mencarikan dan menutupnya. Saya dipaksa mengejan sampai 
berak lantas diikat dan tahinya direkatkan dengan plester di sekujur tubuh 
juga mulut saya karena ketahuan tidak makan sayur. Tidak bersyukur, kata 
ibu. Tapi yang saya lihat di sekolah, anak lain banyak menampik sayur 
yang dibawakan ibunya, lantas sang ibu malah menjajani mereka bakso 
atau pempek palembang. Ibu memang kuat. Dan saya begitu lemah untuk 
tidak merasa takut pada ibu” (Nayla, hlm 112-113) 
 
Ibu juga membenarkan tindakkannya ini malah menggagap bahwa itu 

bentuk kasih sayangnya terhadap Nayla. Ibu tidak pernah memberikan Nayla 

kesempatan untuk membela diri bagi Ibu Nayla tetap salah bila hal yang 

dilakukan Nayla tidak sesuai dengan aturannya. Nayla pun hanya diam karena 

rasa tertekan terhadap keadaannya. 

”Percayalah kepadaku, anakku. Tak ada seorang ibu yang tidak mencintai 
anaknya. Jika aku harus menghukummu, itu karena terpaksa. Aku yakin, 
tuhan akan memaklumi semua tindakkanku sejauh Ia tahu bahwa tak ada 
sedikit pun niatku untuk menyiksa. Semua yang kulakukan adalah untuk 
kebaikanmu” (Nayla, hlm 8) 
 
Perilaku Ibu yang seperti ini membuat Nayla tidak bisa mengekspresikan 

diri bahkan Nayla tidak bisa melihat kesalahan dan penyimpangan perilaku yang 

sesuai dengan moral untuk dijadikan kontrol perilakunya. Nayla tidak bisa 

mengungkapkan apa yang ia rasakan bahkan tidak mempunyai keberanian 

terhadap tokoh Ibu. Nayla juga tidak bisa memberikan kasih sayangnya terhadap 

Tokoh Ibu. Hal ini berdampak saat Nayla dewasa dia lebih memilih mencintai 

perempuan karena dia mendapat kasih sayang seperti Ibu dan dapat membalas 

kasih sayang itu. 

”Tak pernah saya mencintai satu pun laki-laki. Tidak sebagai ayah, 
tidak sebagai kekasih. Saya pernah belajar mencintai perempuan. 
Mencinatai ibu. Tapi sayangnya, ibu tak pernah belajar mencintai saya. Ia 
lebih senang belajar mencintai kekasi-kesaihnya. Bersama Juli, saya 
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meresakan kehangatan kasih yang pernah ingin saya berikan kepada 
ibu.”(Nayla, hlm 5) 

 
Nayla juga tidak berani mengeluarkan pendapat bahkan mengadu tentang 

semua yang ia rasakan semua yang ia rasakan hanya ia pendam sendiri. Seperti 

saat Om Indra melakukan pelecehan seksual terhadap Nayla. Nayla merasa lemah 

dihadapan Ibu dan Ibu yang kuat. 

”Saya takut mengatakan apa yang pernah dilakukan Om Indra 
kepada saya. Padahal saya ingin mengatakan kalau Om Indra sering 
meremas-remas penisnya didepan saya hingga cairan putih muncrat dari 
sana. Bahkan ketika kami sedang sama-sama nonton televisi dan ibu pergi 
sebentar kekamar mandi, Om Indra kerap mengelurkan penis dari dalam 
celananya hanys untuk sekejab menunjukannya kepada saya. Om Indra 
juga sering datang ke kamar ketika saya belajar dan menggesek-gesekkan 
penisnya ke tengkuk saya. Begitu ia mendengar langkah ibu, langsung ia 
pura-pura mengajari saya hingga membuat ibu memandang kami dengan 
terharu. Dan pada akhirnya, ketika ibu tidak ada di rumah, Om Indra tidak 
hanya mengelurkan ataupun menggesek-gesekkan penisnya di tekuk saya. 
Ia memasukkan penisnya itu ke vagina saya. Supaya tidak mengompol, 
katanya. Saya diam saja. Saya tak merasakan apa-apa. Vagina saya sudah 
terbiasa dengan tusukan peniti ibu. Yang walaupun lebih kecil, namun 
lebih tajam dan tidak dimaksudkan pada tempatnya sehingga sakitnya 
melebihi penis Om Indra yang merasuk kuat ke dalam lubang vagina saya. 
Hati saya pun tidak terasa sesakit ketika ibu yang melakukannya. Saya 
diam dan menerimanya demi ibu. Karena ibu mencintainya. Karena sudah 
selayaknya seorang anak berbakti kepada ibunya.”(Nayla, hlm 114) 

 
Pada kutipan lain 
”Saya tak pernah sekuat Ibu. Ibu yang dulu, maupun Ibu yang sekarang. 
Ibu yang semakin kuat saja setelah putus dengan Om Indra. Ia tak hanya 
menusukan vagina saya dengan peniti setiap kali mendapati saya ngompol. 
Ia memukul saya tanpa sebab yang bisa diterima akal sehat. Karena Ibu 
berkuasa. Karena Ibu kuat.” (Nayla, hlm 112) 
 

 Bahkan Nayla merasa takut dengan Ibu, saat pelecehan seksual itu terjadi 

Nayla menggap bahwa itu bentuk baktinya pada Ibu. Hukuman-hukuman yang 

diberikan Ibu diterimanya walaupun kesalahan yang dibuatnya sangat kecil dan 
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sudah biasa dilakukan anak seumurnya. Nayla pun menjadi tertekan dengan 

semua kondisi lingkungan yang diberikan Ibunya. Lingkungan sosial yang 

diberikan Ibu membuat Nayla hidup dalam tekanan. Saat Nayla dewasa pun 

mencintai perempuan karena Nayla tidak bisa mencintai Ibu. Nilai moral dan 

kasih sayang tidak ada dalam rumah sehingga suasana psikologis dan komunikasi 

dialogis yang bisa menjadi budaya dalam keluarga tidak ada.   

 Saat dewasa Nayla mengekspresikan rasa kecewanya dengan tulisan-

tulisannya, terutama cerpen yang menceritakan kehidupannya dengan Ibu dan Om 

Indra. Bentuk dari rasa berontak dan menentang Ibu ditunjukan dengan tulisannya 

itu. Nayla juga tidak bisa menggambarkan tokoh Ibu selain tokoh Ibu yang seperti 

Ibu kandungnya. Bahkan untuk menggambarkan tokoh Ibu kandungnya Nayla 

masih takut dan ragu. Nayla menggap tokoh ibu sebuah pengalaman buruk dan 

menakutkan. 

”Mamah takut sama tokoh ibu ” (Nayla, hlm 174) 
 

Kutipan di atas dialog antara Nayla dan sahabatnya saat mengerjakan 

ceritanya yang divisualkan. Nayla bukan takut tetapi Nayla tidak punya gambaran 

lain selain tokoh ibu yang ia miliki. Nayla hanya takut pada pengalaman yang 

pernah dialaminya bersama tokoh ibu. 

”seharusnya saya tidak takut. Setelah segala sesuatu terjadi pada 
saya., tidak ada alasan apa pun untuk merasa takut, apalagi merasa tidak 
berhak. Saya tidak berhak menyakiti hati siapa pun, tapi bukankah saya 
berhak untuk pengalaman sendiri?”(Nayla, hlm 175) 
 
Nayla tidak ingin menyakiti hati Ibunya. Nayla hanya ingin pengalaman 

hidupnya untuk dia kenang sendiri. Tokoh Ibu memberikan banyak pengalaman 

hidup pada tokoh Nayla. Dia bisa mendapat ide untuk menulis semua 
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pengalamannya dari tokoh Ibunya itu. Perilaku Ibu membuat Nayla mengalami 

trauma pada tokoh Ibu.  

Saat liburan bersama Ibu juga Nayla mengalami tekanan. Liburan dapat 

mendekatkan orang tua dengan anak dan dapat menciptakan kedekatan emosional 

tetapi tokoh Ibu tidak mengijinkan Nayla bertindak sesuka hati. Hal ini membuat 

Nayla merasa tidak bebas.  

”Tapi Ibu memang bukan mencari Bali. Ibu menemui teman 
kencan sekaligus membawa membawa Nayla liburan. Dan pasti teman 
kencan Ibu nanti akan memandang kagum ke arah Ibu, yang tidak egois 
meninggalkan anak di rumah hanya demi kesenangan. Nayla tahu, ia pasti 
akan lelah menemani Ibu dari satu makan siang makan malam ke satu 
makan siang makan malam lain. Acara makan di restoran-restoran mewah 
dan mahal. Nayla tahu, ia pasti akan lelah menemani Ibu dari satu toko ke 
toko lain. Toko-toko yang terdapat di hotel-hotel mewah yang jarak antara 
satu lainnya sangat berjauhan. Nayla tahu, malam harinya ia akan ditinggal 
dalam kamar. Malam-malam ketika Ibu merasa berhak mendapat 
kesenangan setelah yakin sudah menjalankan kewajibannya sebagai 
seorang Ibu teladan seharian” (Nayla, hlm 167)  

 
Nayla tidak diberi pilihan. Dia harus menurut dengan perintah Ibu. Ia juga 

tidak boleh bersenang-senang tanpa Ibu. Nayla harus menjadi anak yang baik di 

mata Ibu dan harus menurut semua perintah Ibu. Tokoh Ibu memiliki perilaku 

oktokrat yang menginkan orang lain harus sesuai dengan yang diinginkannya. 

Tokoh Ibu berperilaku oktokrat pada Nayla. 

”Nayla hanya mengaguk-angguk kepalanya. Padahal ia ingin sekali keluar 
dan bergabung sengan orang-orang yang tengah riang berjalan kaki itu 
ketimbang hidungnya perih ditusuk dingin. Tapi jangankan 
melakukkannya. Untuk mengutarakan pendapat pun tak berani ia. Nayla 
hanya bisa pasrah menunggu pengemudi mobil mewah sewaan itu 
mengantar samapi hotel mereka.”(Nayla, hlm 166) 

 
Pada kutipan di atas Nayla yang sedang berlibur dengan Ibu. Nayla terlihat 

jelas hanya bisa diam dengan semua keinginan Ibu. Nayla juga tidak ingin Ibu 
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marah dan menghukumnya. Nayla mengalami gangguan kesehatan menatal pada 

anak karena penolakan orang tua terhadap anak dan mengakibatkan anak tidak 

tidak merasa bahagia, tertekan, anak takut dan kurang afeksi. 

Perilaku tokoh Ibu menjadi pegangan Nayla saat dewasa. Nayla menjadi 

wanita yang mandiri dan tidak mau diinjak-injak laki-laki, bahkan Nayla hanya 

menjadikan laki-laki sebagai permainan saja.  

”Saya juga punya pacar. Bukan laki-laki, tapi perempuan yang 
laki-laki Cuma untuk hit and run. Mereka benar-benar makhluk yang 
menyebalkan, sekaligus menggiurkan. Tapi untuk urusan perasaan, saya 
lebih merasa nyaman dengan perempuan. Entah salah atau benar, saya 
menemukan Ibu di dalam dirinya. Saya rindu Ibu. Tapi saya tahu, pasti ini 
bukan saatnya cengeng-cengengan. Seperti Ibu bilang, kita harus kuat jika 
ingin bertahan. Tak ada waktu meratapi keadaan.” (Nayla, hlm 55) 
 
Tokoh Ibu jugamemberikan ajaran dan prinsip tentang laki-laki. Ibu 

menunjukan bahwa ia mampu hidup tanpa ayah Nayla. Nayla menjadi mandiri 

dengan menghidupi dirinya sendiri saat keluarga tidak lagi menerima dia dan 

harus hidup dijalanan. Nayla mencoba berjuang dan bertahan dihidupnya seperti 

yang dilakukan Ibu saat ditinggalkan Ayah. 

 

4.2.2 Watak 

Watak Ibu yang keras juga menurun pada Nayla. Ibu wanita yang mandiri 

serta memiliki kepribadian yang kuat. Saat Ibu ditinggal ayah dan harus 

membesarkan Nayla seorang diri. Tokoh Ibu sangat keras dan memiliki 

kepribadian yang labil.  

”Kamu tak akan pernah tahu, anakku, seberapa dalam ayahmu menyakiti 
hatiku. Ia menyakiti kita dengan tidak mengakui janin yang kukandung 
adalah keturunannya. Ia meninggalkan kita begitu saja tanpa mengurus 
atau pun mendiskusikan terlebih dulu masalah perceraian. Aku yang 
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merawatmu dengan penuh ketegaran sejak kamu berada dalam kandungan. 
Aku yang membesarkanmu dengan penuh ketabahan. Aku menafkahimu. 
Aku memberimu tempat berteduh yang nyaman. Aku menyediakanmu 
segala kebutuhan sandang dan pangan akan kubuktikan kepadamu, 
anakku, bahwa aku bisa berdiri sendiri tanpa  perlu ia mengulurkan tangan. 
Kamu milikku, bukan milik ayahmu” (Nayla, hlm 6) 

 
Ibu menunjukan ketegarannya saat ditinggal Ayah dan saat harus 

membesarkan Nayla seorang diri. Semua yang dia lakukan hanya untuk Nayla. 

Ibu berusaha memenuhi kebutuhan Nayla dengan berbagai cara. Dalam kutipan di 

atas juga terlihat kepribadian Ibu yang keras serta berani. Ibu berani hidup sendiri 

dan membesarkan anak. Ibu juga berkepribadian  keras karena egonya yang 

merasa bahwa Nayla anak yang ia besarkan sendiri jadi Nayla miliknya. Semua 

hukuman-hukuman yang diberikan pada Nayla merupakan haknya karena ego 

lebih basar mempengaruhi kepribadiannya. 

”Aku jadi merasa serba salah. Segala kebutuhan dicukupi malah 
keenakan. Tapi jika tak dicukupi, untyk apa aku susah-susah mencari 
nafkah? Aku benar-benar sudah kehabisan akal, anakku. Ku hukum kamu, 
tatpi kamu malah menantang. Kamu tak menangis, tak takut, kamu pun tak 
berubah. Aku ini ibumu. Satu-satunya orang yang bisa kamu andalkan. 
Kenapa kamu tega menyakitiku seperti ayahmu? Kenapa begiti banyak 
sifatnya menurun kepadamu? Kenapa tak ada sedikit saja sifat dan sikapku 
yang setiap hari kucoba contohkan kepadamu kamu jadikan panutan?” 
(Nayla, hlm 7) 

 
Ibu merasa telah mendidik Nayla dengan keras agar Nayla menjadi seperti 

dirinya. Secara tidak langsung Nayla telah menjadi seperti Tokoh Ibu. Ibu 

menganggap Nayla tidak pernah menghargainya. Tokoh Ibu merasa kecewa 

dengan perlakuan Nayla pada dirinya karena Nayla mengkhianati Ibu. Ibu menjadi 

membenci Nayla karena keputusannya tinggal dengan ayah. Ibu menunjukan sifat 

yang keras dan kaku pada Nayla. Nayla juga mempunyai sifat yang keras pada 

Ibu. Saat Nayla harus memilih antara Ayah dan Ibu. Nayla lebih memilih untuk 
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tinggal dengan Ayah. Saat Nayla pacaran dengan Ban dan memukul ban karena 

Ben ternyata selingkuh. Nayla dengan sifatnya yang kasar memaki Ben tanpa 

melihat bagaiman perasaan Ben. 

”Nayla menerkam Ben. Menghajar mukanya. Menjambak rambutnya. Ben 
mempertahankan diri dengan memegangi tangan Nayla semakin brutal. 
Digigitnya tangan Ben, berusaha melepaskan pegangan tangannya. 
Pegangan tangan Ben terlepas. Nayla meraih botol Bir dan 
memecahkannya, lalu mengacungkannya ke depan muka Ben” (Nayla, 
hlm 89) 
 
Bukan hanya perlakuan yang kasar yang Ben dapat tetapi juga cacian dan 

makian yang kasar. Ben Juga tidak boleh melawan dengan semua sikap Nayla 

karena Nayla bisa lebih nekad lagi dalam bertindak. Nayla selalu bertindak sesuka 

hati terhadap Ben.  

”Heh!Setan! jangan belagak gilak ya! Pake ngatain temen-temen gue gila, 
maki-maki gue taik lagi! Ajing gila lu! Go to hell!”(Nayla, hlm 35) 
 
Nayla belajar mempertahankan hidup dari tokoh Ibu. Ibu tidak pernah mau 

diinjak oleh laki-laki. Ego Ibu terlalu besar untuk tunduk dan menurut pada laki-

laki. Ibu ingin lak-laki yang bersujut dan tunduk pada Ibu. Nayla juga tidak bisa 

mencintai laki-laki karena Nayla lebih mencintai Ibu. Nayla hanya menjadikan 

Laki-laki tempat bersenang-senang tanpa cinta.  

Sifat Ibu yang mengacuhkan orang lain bahkan Ibu terlihat tenang saat 

dalam masalah. Ibu akan tidak peduli dengan keadaan yang menimpanya. 

Demikian dengan Nayla yang selalu menutupi rasa sedihnya dari orang-orang 

dekatnya. Nayla lebih memilih pergi ke bar atau club malam untuk mabok agar 

semua masalah yang dihadapi hilang. Ibu juga tidak ingin semua keputusannya 

diganggu dan diubah lagi. Nayla juga memiliki sifat yang sama, saat Nayla 
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memutuskan tinggal dengan Ayah. Nayla juga memilih berpacaran dengan 

perempuan setelah lepas dari keluarga, hal ini karena tinggal dengan  Tokoh Ibu 

sendiri tidak ingin menerima Nayla dan Ibu juga tidak ingin mendengarkan 

perkataan orang lain saat Om Indra tinggal di rumah. Sifat Nayla dan Ibu yang 

sama-sama keras membuat hubungan mereka tidak bisa menyatu lagi. Antara Ibu 

dan Nayla bahkan ada jarak pemisah yaitu watak keras dan saling 

mempertahankan egonya. 

”Padahal saya mampu mencintai dan bercinta. Saya ingin belajar 
merasa. Tapi saya tak ingin memberi cinta saya kepada orang-orang yang 
tak semestinya menerima. Lebih baik saya memilih Juli ketimbang laki-
laki menginginkan selaput dara saja” (Nayla, hlm 6) 
 
 Kutipan di atas menunjukan bahwa Nayla tidak bisa membuka diri untuk 

kehidupan cintanya. Nayla memilih perempuan untuk dijadikan kekasih karena 

Nayla trauma dengan laki-laki yang hanya ingin selaput darah atau keperawanan. 

Nayla juga ingin merasakan cinta dari seorang perempuan yang tidak pernah dia 

dapat dari tokoh Ibu karena itu Nayla mencintai perempuan. Kasih sayang dari 

seorang Juli membuat Nayla merasakan kasih sayang tokoh Ibu. 

”Tak pernah saya mencintai pun laki-laki. Tidak sebagai ayah, 
tidak sebagai kekasih. Saya pernah belajar mencintai perempuan. 
Mencintai Ibu. Tapi sayangnya, ibu tidak pernah belajar mencintai saya. Ia 
lebih senang belajar mencintai kekasih-kekasihnya. Bersama Juli, saya 
merasakan kehangatan kasih yang pernah ingin saya berikan kepada Ibu” 
(Nayla, hlm 5) 
 
Sifat Ibu yang melampiaskan rasa sayangnya bukan dengan orang yang 

disayangi, Ibu mencintai Ayah tetapi ayah mengkhianatinya. Jadi, Ibu berusaha 

menaklukan laki-laki untuk mengemis cinta dan bisa ia permainkan. Nayla 

mencintai Ibu tetapi Ibu mengacuhkannya Nayla pun belajar mencintai perempuan 
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agar merasakan kehangatan kasih sayang seorang perempuan. Rasa cinta itu 

berubah menjadi rasa benci karena merasa diacuhkan. Tokoh Ibu dan Nayla sama-

sama memiliki rasa benci pasa seseorang yang secara tidak sadar di 

mempengaruhi kehidupannya. 

Tokoh Ibu mempengaruhi Kehidupan Nayla dewasa seperti saat Nayla 

mencintai perempuan ketimbang laki-laki, Nayla juga menjadi anak yang mandiri 

serta tegar, Nayla menjalankan konsekunsi yang dia pilih, Nayla tidak bisa 

menggambarkan tokoh Ibu saat dia harus memvisualkan karyanya ke dalam layar 

kaca. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan dalam Bab IV dapat diambil 

simpulan sebagai berikut: 

a.  Kepribadian tokoh Ibu memiliki watak keras, berperilaku kasar, berperilaku 

bebas tetapi Ibu juga hidup mandiri untuk menghidupi Nayla. Kepribadian Ibu 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individu dan dari lingkungan. Dari 

dalam diri individu terbentuk dari faktor pengalaman langsung dan faktor 

kerangka acuan. Faktor dari lingkungan, terbentuk dari faktor sosial ekonomi 

dan faktor budaya. 

b.  Kepribadian tokoh Nayla memiliki watak keras, berperilaku kasar, berperilaku 

bebas, bertindak sesuka hati serta hidup mandiri. Faktor yang mempengaruhi 

kepribadian diri Nayla yaitu faktor dari dalam diri individu dan faktor 

lingkungan. Dari dari dalam diri individu, faktor pengalaman langsung karena 

hukuman-hukuman yang diberikan Ibu membuat Nayla berwatak keras, 

berperilaku kasar, dan mandiri serta faktor kerangka acuan karena Ibu yang 

mendidik dengan aturan yang dibuat Ibu. 

c.  Beberapa kepribadian Ibu yang mempengaruhi Nayla: berperilaku bebas, 

berwatak keras, serta mandiri. Tokoh Ibu juga memberikan contoh perilaku 

yang tidak sesuai norma sehingga tokoh Nayla juga berperilaku tidak 

bernorma. 
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5.2 Saran 

Hasil penelitian ini diharapakan bisa menjadi pegangan untuk penelitian 

berikutnya dengan menggunakan pendekatan yang lain dalam menganalisis novel 

Nayla, seperti pedekatan sosial yang bisa memandang dari aspek kehidupan 

masyarakat kota yang ada dalam novel Nayla. Pendekatan feminisme dengan 

analisis kedudukan tokoh wanita dengan pengarang wanita. 



LAMPIRAN I 
 

SINOPSIS 
Judul Novel : Nayla 

Pengarang : Djenar Maesa Ayu 

Jml Hlm : 180 hlm 

 

 

Nayla seorang anak yang pada waktu kecil mendapat hukuman badan dari 

ibu kandungnya. Saat usia Nayla masih belasan Ibu masih sering menghukum 

Nayla dengan menusukan peniti di vagina dan selangkangannya, hanya karena 

Nayla mengompol saat malam hari. Hukuman-hukuman yang diberikan Ibu 

kadang tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Nayla. Ibu juga 

mengajarkan Nayla untuk membenci Ayah kandungnya sendiri.  Ibu juga sering 

mengajak Nayla untuk menemui laki-laki yang menjadi teman kencan Ibu. Ibu 

bahkan mengejak seorang laki-laki untuk tinggal di rumah. Nayla pun mengalami 

pelecehan seksual oleh lelaki simpanan Ibu yang tinggal di rumah.  

Nayla merasa tertekan ikut dengan ibu dan tidak kuat dengan hukuman-

hukuman yang diberikan Ibu. Nayla pun memutuskan untuk mencari ayah dan 

tinggal bersama ayah. Keputusannya itu membuat Ibu marah. Setelah dua bulan 

Nayla tinggal bersama Ayah, Ayah jatuh sakit dan meninggal dunia. Nayla pun  

memutuskan kembali ke rumah Ibu. Tetapi Ibu menutup rapat pintu rumahnya 

bahkan menyetujui keputusan Ibu tiri Nayla yang mengirim Nayla ketempat Panti 

Rehabilitasi Anak Pengguna Narkoba. Setelah keluar dari Panti itu Nayla pun 

hidup di jalanan. Nayla mengenal dunia malam bahkan Nayla menjadi seorang 

lesbian. Tokoh Juli membuat Nayla jatuh cinta pada perempuan. Juli yang 

pertama kali menolong Nayla saat Nayla tidak punya tempat untuk mangadu. Juli 

pun pergi karena merasa Nayla tidak bisa mencintai Juli lagi. Nayla pun sering 

berkencan dengan laki-laki lain. Sampai dia bertemu dengan Ben, laki-laki kaya 



yang  memberikan segalanya buat Nayla tetapi tidak memberikan kepuasan batin. 

Nayla pun putus dengan Ben karena Nayla tidak mencintainya dengan sepenuh 

hati.  

Nayla pun mencoba kemampuannya dalam menulis. Beberapa kali 

karyanya ditolak oleh beberapa media cetak. Tulisannya yang berjudul Laki-Laki 

Binatang akhirnya diterbitkan. Hal ini membuat nama Nayla Kinar menjadi 

terkenal karena tulisannya tentang tokoh Ibu yang ada dalam karya sastra. Tokoh 

Ibu yang membaca karya Nayla menjadi marah karena merasa yang ditulis Nayla 

merupakan gambaran dari diri Ibu dan laki-laki simpanannya.  

Nayla menjadi terkenal sampai diminta memvisualkan karya. Tetapi tokoh 

Nayla tidak bisa menggambarkan tokoh Ibu. Nayla tidak tahu bagaimana 

menggambarkan tokoh Ibu yang pas untuk filmnya itu. 
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