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SARI 

Shofiyatun. 2009. Konflik Psikologis Tokoh Tokoh Utama dalam Novel Tuhan, 
Izinkan Aku Menjadi Pelacur Karya Muhidin M. Dahlan. Skripsi. Jurusan 
Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing: I. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum, II. Drs. 
Mukh. Doyin, M.Si. 

Kata Kunci: Konflik Psikologis, Tokoh Utama, Novel 

Salah satu fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah masalah 
kejiwaan. Masalah itu dapat terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan 
manusia baik kebutuhan dari dalam individu itu sendiri maupun dari luar individu. 
Kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi tersebut dapat menyebabkan konflik 
psikologis. Hal itu seperti yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Tuhan, Izinkan 
Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam 
skripsi ini adalah (1) bentuk-bentuk konflik psikologis yang dialami tokoh utama 
dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan, (2) 
faktor penyebab konflik psikologis tokoh utama dalam novel Tuhan, Izinkan Aku 
Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan, dan (3) akibat yang ditimbulkan dari 
konflik psikologis yang dialami tokoh utama pada novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi 
Pelacur karya Muhidin M. Dahlan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan 
bentuk-bentuk konflik psikologis, faktor penyebab konflik psikologis, dan akibat 
yang ditimbulkan dari konflik psikologis yang dialami tokoh utama pada novel 
Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan. Secara teoritis, 
penelitian ini bermanfaat untuk  memberikan masukan yang bagi perkembangan ilmu 
sastra, terutama di bidang psikologi sastra. Adapun secara praktis, penelitian ini dapat 
memberikan masukan yang berguna bagi pembaca untuk mengetahui hal-hal yang 
berhubungan dengan konflik psikologis tokoh utama, mulai dari jenis-jenis konflik 
psikologis tokoh utama, sampai penyebab serta akibat yang dtimbulkan dari konflik 
psikologis tersebut dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin 
M. Dahlan. 

Objek penelitian skripsi ini adalah konflik-konflik psikologis yang dialami 
oleh tokoh utama, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik psikologis, serta 
mengungkap akibat yang ditimbulkan dari konflik psikologis yang dialami oleh tokoh 
utama dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan. 
Data yang dijadikan bahan penelitian dalam skripsi ini adalah teks yang berupa kata 
atau kalimat yang menunjukkan konflik psikologis dalam novel Tuhan, Izinkan Aku 
Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan. Sedangkan sumber data penelitian ini 
berupa novel berjudul Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. 
Dahlan. Novel ini diterbitkan pada tahun 2003 oleh ScriPta Manent cetakan ke-11 
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dengan tebal 264 halaman. Teknik analisis data menggunakan analisis struktural 
dengan pendekatan psikologi sastra. Teori psikologi yang yang diungkapkan dalam 
penelitian ini adalah teori kebutuhan Abraham Maslaw. 

Hasil penelitian ini adalah tokoh utama mengalami konflik psikologis, 
antara lain approach-approach conflict,approach-avoidance conflict, avoidance-
avoidance conflict, dan multiple approach-avoidance conflict. Faktor  penyebabnya 
adalah faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal meliputi faktor biologis, 
dan faktor sosiopsikologis. Faktor sosiopsikologis yang berpengaruh adalah motif 
kompetensi, motif cinta, sikap dan emosi. Sedangkan faktor situasional yang 
berpengaruh meliputi faktor sosial dan faktor stimuli mendorong dan memperteguh 
perilaku. Akibat dari konflik psikologis tersebut yaitu, frustasi, kekecewaan, 
ketidakberdayaan, dan kemarahan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran dari penulis adalah, (1) 
hendaknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa 
yang melakukan penelitian sejenis, terutama yang berhubungan dengan konflik 
psikologis, (2) bagi penulis yang hendak melakukan penelitian yang sejenis 
diharapkan juga mengembangkan lebih lanjut dengan menggunakan teori-teori lain 
sebagai objek kajian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Karya sastra erat kaitannya dengan kehidupan. Penyebab utama lahirnya 

karya sastra adalah penciptanya sendiri, yaitu pengarang karena karya sastra 

merupakan buah pikiran dari seorang pengarang. Setiap pengarang pasti mempunyai 

ide yang berbeda-beda dan karya yang dihasilkan pun tidak sama, sebab mereka 

mempunyai ciri khas yang berlainan antara satu dengan yang lainnya. Meskipun 

terdapat perbedaan diantara pengarang-pengarang itu, tetapi permasalahan yang 

dibahas mereka hampir sama, yaitu permasalahan yang berbicara tentang kehidupan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Wellek dan Warren (1995:109), yang mengatakan 

bahwa sastra menyajikan kehidupan dan kehidupan sebagian besar terdiri atas  

kenyataan sosial, walaupun karya sastra juga meniru alam dan dunia subyektif 

manusia. 

Sastra berfungsi dan berperan menghidangkan citra manusia yang sehidup-

hidupnya dan seadil-adilnya atau paling sedikit bertujuan melukiskan lingkungan 

kehidupan manusia (Dryden dalam Hardjana 1985:66). Oleh sebab itu, dalam karya 

sastra terdapat berbagai pengalaman kehidupan, perilaku, dan berbagai macam tipe 

watak manusia. Karya sastra juga menyajikan kemungkinan-kemungkinan yang ada 

1 
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dan dapat ditemui manusia dalam kehidupan, memberikan pengalaman-pengalaman 

manusia tanpa harus mengalami resiko yang dapat membebaninya. 

Karya sastra merupakan bentuk dari kejiwaaan dan pemikiran atau imajinasi 

pengarang yang kemudian dituangkan dalam bentuk sebuah karya. Dalam proses 

berkarya, pengarang menggunakan cipta, rasa, dan karya sebagai modal awal 

pembentukan aktifitas kejiwaan pada tokoh. Aktifitas kejiwaan pada tokoh tersebut 

termasuk dalam kajian psikologi sastra. 

Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai 

aktivitas kejiwaan. Psikologi sastra mengenal karya sastra sebagai pantulan kejiwaan. 

Pengarang akan menangkap gejala jiwa kemudian diolah ke dalam teks dan 

dilengkapi dengan kejiwaanya. Proyeksi pengalaman sendiri dan pengalaman hidup 

di sekitar pengarang, akan terproyeksi secara imajiner ke dalam teks sastra 

(Endraswara 2003:96). 

Berdasarkan penjelasan di atas kajian psikologi sastra dapat dilihat melalui 

aspek-aspek kejiwaan para tokoh yang ada di dalam karya sastra tersebut. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Yatman (dalam Endraswara 2003:97) bahwa karya sastra dan 

psikologi memang memiliki pertautan yang erat, secara tidak langsung dan 

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

obyek yang sama, yaitu kehidupan manusia. Psikologi dan sastra memiliki hubungan 

fungsional karena sama-sama beguna untuk mempelajari keadaan jiwa seseorang. 

Perbedaannya, gejala kejiwaan dalam karya sastra yaitu manusia imajiner, sedangkan 
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gejala kejiwaan dalam psikologi adalah gejala kejiwaan riil. Keduanya dapat  saling 

melengkapi dan saling mengisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

terhadap kejiwaan manusia karena kemungkinan apa yang tertangkap oleh sang 

pengarang tidak mampu diamati oleh psikolog atau sebaliknya. 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh dan 

penokohan merupakan unsur terpenting dalam sebuah cerita. Penokohan adalah 

pelukisan gambaran tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita 

(Nurgiyantoro 2002:165). Sedangkan 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. Melalui tokoh-tokoh inilah pembaca dapat melihat 

langsung sikap dan ekspresi yang sedang dirasakan oleh tokoh dalam cerita,dan 

melalui para tokoh itu pula peristiwa-peristiwa dalam cerita menjadi terjalin. 

Peristiwa-peristiwa itulah yang membentuk satu keutuhan cerita 

Dalam kaitannya dengan unsur-unsur tokoh fiksional yang terkandung 

dalam karya sebagai dunia dalam kata, karya sastra memasukkan berbagai aspek 

kehidupan di dalamnya, khususnya manusia. Aspek kemanusiaan inilah yang 

merupakan obyek utama psikologi sastra sebab semata-mata dalam diri manusia 

itulah, sebagai tokoh-tokoh, aspek kejiwaan dicangkokkan dan diinvestasikan (Ratna 

2004:343). 
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Tokoh sangat erat hubungannya dengan karya sastra yang berbentuk prosa 

maupun drama. Dalam perkembangan jenis sastra, karya sastra yang dihasilkan 

semakin bervariasi. Salah satu jenis karya sastra tersebut adalah novel. Novel 

mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara lebih banyak, rinci, 

detail, dan lebih banyak melibatkan berbagai permasalahan yang lebih kompleks 

(Nurgiyantoro 2002:11). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan novel Tuhan, Izinkan Aku 

Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan sebagai obyek kajian skripsi. Tuhan, 

Ijinkan Aku Menjadi Pelacur diterbitkan pada tahun 2003. Novel ini merupakan seri 

pertama dari trilogi Adam dan Hawa dan Kabar Buruk dari Langit. Meskipun ketiga 

novel tersebut merupakan trilogi, akan tetapi tokoh utama ketiga novel tersebut 

berbeda. Tokoh utama dalam novel Adam dan Hawa bernama Adam dan Maia yang 

mengisahkan penderitaan seorang Maia yang telah dilecehkan oleh Adam, suaminya. 

Novel Kabar Buruk dari Langit menceritakan Hamzah Fansuri, seorang ulama yang 

dituduh menyebarkan ajaran sesat karena obsesinya untuk menemukan Jibril. 

Sedangkan tokoh utama dalam novel Tuhan, Ijinkan Aku Menjadi Pelacur bernama 

Nidah Kirani.  

Novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur berkisah seorang muslim yang 

taat dan berjilbab bernama Nidah Kirani, seorang mahasiswa di Universitas di 

Yogyakarta dan di sana ia tinggal di sebuah pesantren mahasiswa. Hampir setiap 
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waktu, Nidah Kirani menjalankan aktivitasnya dengan sholat dan membaca Al-

Qur’an serta berdzikir.  

Dia memilih hidup yang sufistik sehingga ia hanya mengkonsumsi roti ala 

kadarnya di pesantren. Cita-citanya hanya satu, yaitu menjadi muslimah yang 

beragama secara kaffah. Di tengah cita-cita yang belum sepenuhnya terwujud itu, 

Nidah Kirani diterpa badai kekecewaan. Organisasi yang mencita-citakan tegaknya 

syariat Islam di Indonesia yang dia dambakan untuk menjadi pemeluk Islam secara 

kaffah, ternyata malah merampas nalar kritis sekaligus imannya. 

Setiap tanya yang ia ajukan dijawab dengan dogma yang tertutup. Berkali-

kali ia menggugat kondisi tersebut, tapi hanya kehampaan yang didapatkannya. 

Bahkan ia merasa Tuhan telah mengecewakannya. 

Dalam keadaan itulah Nidah Kirani terjerumus dalam dunia hitam. Ia 

lampiaskan rasa kecewanya dengan melakukan seks bebas dan mengkonsumsi obat-

obatan terlarang. Terlebih setelah kehormatannya direnggut justru oleh ketua sebuah 

organisasi Islam yang diharapkan akan memberinya pencerahan. 

Setiap kali usai bercinta yang ia lakukan tanpa ada sedikit pun raut sesal, 

Nidah selalu mengungkapkan kekecewaannya kepada Tuhan. Petualangan seksnya 

itu dapat membuka topeng-topeng kemunafikan dari para aktifis yang menidurinya 

yang selama ini lantang meneriakkan tegaknya moralitas. 

Terkuak pula sisi gelap seorang dosen Nidah Kirani yang bersedia menjadi 

germonya dalam dunia pelacuran. Ternyata dosennya itu yang menjadi penyalur 
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para pelacur hingga sampai ke tangan anggota DPRD yang selama ini bersikukuh 

memperjuangkan tegaknya syariat Islam di Indonesia. 

Beragam tanggapan mengenai novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur 

karya Muhidin M. Dahlan (halaman 255). Dalam surat untuk pembaca disebutkan 

berbagai tanggapan mengenai novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Ada yang 

mengatakan bahwa Muhidin berusaha menyudutkan gerakan Islam tertentu. 

Pendapat lain mengatakan bahwa Muhidin adalah kafir yang mengusung 

ide-ide kufur yang sangat marxis dengan derajat kebencian terhadap agama yang 

luar biasa besarnya. Ada juga yang mendoakan Muhidin agar masuk neraka dan 

dikatakan bahwa Muhidin telah murtad. Selain itu, pendapat lain mengatakan bahwa 

novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur telah mencemarkan nama baik Islam 

karena itu dapat ditarik dari peredaran. 

Dalam berbagai forum bedah buku, juga banyak  pendapat-pendapat yang 

mencerca karya Muhidin. Diantaranya ada yang mengatakan bahwa Muhidin harus 

bertanggung jawab atas akibat sosial yang ditimbulkan oleh buku ini. Merusak iman 

remaja yang masih tumbuh-tumbuhnya dan merusak akhlak bangsa. 

Tidak mudah Muhidin mencapai kesuksesannya dalam novel Tuhan, 

Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Ia harus melewati masa-masa sulit ketika novelnya itu 

menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Ia harus bolak-balik Jogja-Jakarta. Ia 

menyiapkan tanggapan sejumlah kritik yang menyudutkannya. Bahkan, bisa 
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dibayangkan, betapa tegang dirinya, ketika dalam forum diskusi sebagian massa 

emosional, dan berteriak ingin membunuhnya. 

Selain pendapat-pendapat yang menolak novel ini, ada juga yang 

memberikan kritik yang proporsional dan tidak disertai cercaan. Menurut beberapa 

pembaca, novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur merupakan roman teologis 

yang memberitahu satu hal bahwa beragama harus ikhlas supaya tidak ditimpa 

kekecewaan. Ada yang memuji bahwa buku ini telah memulai suatu pengungkapan 

beberapa hal yang tidak terungkap, dan membongkar kemunafikan dari sejumlah 

manusia yang bersembunyi dibalik topeng-topeng perjuangan agama, ideologi, dan 

atas nama nilai-nilai kebajikan. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa novel 

Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur telah memperkaya khasanah dunia psikologi 

kejiwaan seorang manusia ketika bersentuhan dengan agama. 

Penelitian tentang novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya 

Muhidin M. Dahlan pernah dilakukan oleh Vincentius Bayuputra H. (2006) dengan 

judul “Pengaruh Pandangan Nietzsche Pada Tokoh Utama Novel Tuhan, Izinkan 

Aku Menjadi Pelacur Karya Muhidin M. Dahlan”. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan ekstrinsik yang mengaitkan karya sastra dengan pemikiran dan 

pandangan Nietzsche. 

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan novel Tuhan, Izinkan Aku 

Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan sebagai obyek penelitian, tetapi dalam 

hal ini penulis mengangkat masalah konflik psikologi pada tokoh utamanya.  
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Penelitian-penelitian serupa yang mengangkat masalah konflik psikologi 

telah dilakukan oleh Sri Andi Ani (2008) dengan judul “Konflik Psikologis Tokoh 

Utama Dalam Film Belahan Jiwa (The Soulmate) Karya sekar Ayu Asmara”, 

Suratmi (2005) dengan judul “Konflik Psikologi Tokoh Utama Dalam Drama Leng 

Karya Lambang Widodo”, dan Agus Budiono (2006) dengan judul “Konflik 

Psikologis Tokoh Utama Dalam Kumpulan Cerpen Tuan Gendrik Karya Panusuk 

Eneste”. 

Teori yang digunakan oleh Sri Andi Ani dalam penelitiannya, yaitu teori 

tokoh dan penokohan serta teori psikologi sastra. Demikian juga penelitian yang 

dilakukan oleh Suratmi dan Agus Budiono, selain menggunakan teori tokoh dan 

penokohan, mereka juga menggunakan teori psikologi sastra. Namun, dari ketiga 

penelitian tersebut obyek kajian yang mereka gunakan tidak sama. Sri Andi Ani 

menggunakan film sebagai obyek penelitian, Suratmi menggunakan drama sebagai 

obyek penelitiannya, sedangkan dalam penelitian Agus Budiono obyek penelitian 

yang digunakan adalah kumpulan cerpen. 

Dari pengamatan awal peneliti, novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur 

karya Muhidin M. Dahlan mempunyai alur cerita yang sarat akan konflik psikologi, 

yaitu adanya kekecewaan yang mendalam pada diri tokoh utama. Hal inilah yang 

mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang novel Tuhan, Izinkan Aku 

Menjadi Pelacur. Selain itu, belum ada penelitian dengan pendekatan psikologi 

sastra pada novel tersebut. Dari latar belakang tersebut, penulis melakukan 
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penelitian dengan judul “Konflik Psikologis Tokoh Utama Dalam Novel Tuhan, 

Izinkan Aku Menjadi Pelacur Karya Muhidin M. Dahlan”. 

 

1.2 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk konflik psikologis apa sajakah yang dialami tokoh utama 

dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik psikologis tokoh utama 

dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan?  

3. Akibat apa saja yang ditimbulkan dari konflik psikologis tokoh utama dalam 

novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk konflik psikologis yang dialami tokoh utama 

dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan konflik psikologis tokoh 

utama dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. 

Dahlan. 
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3. Mendeskripsikan akibat yang ditimbulkan dari konflik psikologis tokoh utama 

dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. Manfaat secara teoritis, yaitu memberikan masukan yang 

berguna bagi perkembangan ilmu sastra, terutama di bidang psikologi sastra. 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna 

bagi pembaca untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan konflik 

psikologis tokoh utama, mulai dari jenis-jenis konflik psikologis tokoh utama, 

sampai penyebab serta akibat yang dtimbulkan dari konflik psikologis tersebut 

dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan. 

 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori struktural dan 

teori psikologi. Adapun teori struktural yang dipakai adalah teori fakta cerita yang 

meliputi tokoh dan penokohan, alur, dan latar. Sedangkan teori psikologis yang 

digunakan yaitu teori psikologi sastra yang mencakup psikologi kepribadian dan 

konflik psikologis. Teori-teori tersebut akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikkut. 

 

2.1 Unsur Fakta Cerita 

Stanton (2007:25) mendeskripsikan unsur-unsur karya sastra terdiri atas 

tema, fakta cerita, dan sarana cerita. Tema adalah pokok permasalahan yang 

mendominasi suatu karya sastra (Suharianto 2005:17). Menurut Nurgiyantoro 

(2002:25) tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Sarana cerita adalah teknik 

yang dipergunakan oleh pengarang untuk memilih dan menyusun detil-detil cerita 

(peristiwa dan kejadian) menjadi pola yang bermakna. Tujuan penggunaannya 

adalah untuk memungkinkan pembaca melihat fakta sebagaimana yang ditafsirkan 

pengarang, dan merasakan pengalaman seperti yang dirasakan pengarang. Sarana 

cerita meliputi sudut pandang, gaya bahasa dan nada, simbolisme dan ironi. 

Fakta cerita menurut Stanton (2007:25) merupakan hal-hal yang akan 

diceritakan di dalam sebuah prosa fiksi. Fakta cerita tersebut meliputi tokoh, alur 

dan plot. Menurut Haryati (2007:23) fakta cerita adalah sesuatu yang akan 

11 
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diceritakan dirangkai dalam susunan peristiwa dalam kerangka unsur alur, tokoh dan 

latar.  

 

2.1.1 Tokoh dan Penokohan 

1. Tokoh  

Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa dalam berbagai 

peristiwa (Sudjiman 1991:16). Sementara itu Aminuddin (1990:78) menegaskan 

bahwa tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga 

peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. 

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. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh 

adalah individu rekaan dalam suatu karya naratif yang memiliki karakter tertentu 

sebagai pelaku yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam cerita. 

Dalam kaitannya dengan keseluruhan cerita, tokoh dapat dibedakan 

menjadi bermacam-macam berdasarkan dari segi tinjauannya. Sudjiman (1991:17) 

membedakan tokoh menjadi beberapa jenis menurut kriterianya. Berdasarkan 

fungsinya, tokoh dibedakan menjadi empat jenis yaitu tokoh sentral atau tokoh 

protagonis, tokoh antagonis, tokoh wirawan, dan tokoh bawahan. 
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Dalam Sudjiman (1991:61) tokoh yang memegang peranan pimpinan 

disebut tokoh utama atau tokoh protagonis. Tokoh sentral atau protagonis adalah 

tokoh yang selalu muncul dalam cerita yaitu tokoh yang memegang peranan 

pimpinan. Ia menjadi pusat sorotan dalam cerita. Sedangkan tokoh antagonis adalah 

tokoh yang menentang tokoh protagonis (Sudjiman 1991:19). 

Berdasarkan segi peranan dan tingkat pentingnya, tokoh dibedakan menjadi 

dua yaitu tokoh utama (central character, main character) dan tokoh tambahan 

(peripheral character). Tokoh utama adalah tokoh yang tergolong penting dan 

ditampilkan terus menerus sehingga mendominasi sebagian besar cerita. Ia selalu 

hadir sebagai pelaku atau yang dikenai kejadian dan konflik serta sangat penting 

yang mempengaruhi perkembangan plot. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh 

yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita (Nurgiyantoro 2002:176-

177). 

Berdasarkan perwatakannya, tokoh cerita dapat dibedakan menjadi tokoh 

sederhana (simple atau flat character) dan tokoh kompleks atau tokoh bulat 

(complex atau round character). Tokoh sederhana adalah tokoh yang hanya 

memiliki satu kualitas pribadi tertentu dan satu sifat atau watak tertentu. Tokoh 

sederhana tidak diungkap berbagai kemungkinan sisi kehidupannya. Ia tidak 

memiliki sifat dan tingkah laku yang dapat memberikan efek kejutan bagi pembaca. 

Sifat dan tingkah laku seorang tokoh sederhana bersifat datar, monoton, dan hanya 

mencerminkan satu watak tertentu. Tokoh bulat adalah tokoh yang memilki dan 
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diungkap berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadiannya, dan jati 

dirinya (Nurgiyantoro 2002:181-183). 

Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap sekelompok 

kehidupan manusia dari kehidupan nyata, tokoh terdiri atas tokoh tipikal (typical 

character) dan tokoh netral (neutral character). Tokoh tipikal dalah tokoh yang 

hanya sedikit ditampilkan keadaan induvidualnya dan lebih banyak ditonjolkan 

kualitas pekerjaan atau kebangsaannya. Tokoh tipikal merupakan penggambaran, 

pencerminan, atau penunjukan terhadap orang atau sekelompok orang yang terikat 

dalam sebuah lembaga yang ada di dunia nyata. Tokoh netral adalah tokoh cerita 

yang bereksistensi demi cerita itu sendiri. Ia benar-benar merupakan tokoh imajiner 

yang hanya hidup dan bereksistensi dalam dunia fiksi (Nurgiyantoro 2002:190-191). 

 

2. Penokohan 

Penokohan atau perwatakan adalah pelukisan mengenai tokoh cerita baik 

keadaan lahirnya ataupun keadaan batinnya yang dapat berupa; pandangan 

hidupnya, sikapnya, keyakinannya, adat istiadatnya dan sebagainya (Suharianto 

2005:75). 

Penokohan adalah penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh 

(Sudjiman 1991:61). Sedangkan menurut Nurgiyantoro (2002:165) penokohan 

adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam 

sebuah cerita. Selanjutnya, dalam Nurgiyantoro (2002:23) mengatakan bahwa 

penyajian watak tokoh dan penciptaan disebut penokohan. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

penokohan adalah pelukisan atau penciptaan citra tokoh yang ditampilkan dalam 

sebuah cerita. 

Ada beberapa metode penyajian watak tokoh atau penokohan. Baribin 

(1985:55-57) menyatakan bahwa ada dua macam cara penggambaran tokoh dan 

perwatakan dalam prosa fiksi, yaitu sebagai berikut: 

1. Secara Analitik 

Pengarang langsung memaparkan tentang watak atau karakter tokoh dan 

pengarang langsung menyebutkan bahwa tokoh tersebut keras hati, keras kepala, 

penyayang dan sebagainya. 

2. Secara Dramatik 

Penggambaran perwatakan tidak diceritakan secara langsung, tetapi 

disampaikan melalui: 

a. Pilihan nama tokoh (misalnya Tumini untuk menyebut babu, Mince untuk 

menyebut gadis yang genit). 

b. Melalui penggambaran fisik atau postur tubuh, cara berpakaian, tingkah laku 

terhadap tokoh-tokoh lain dan sebagainya. 

c. Melalui dialog baik dialog tokoh yang bersangkutan dalam interaksinya 

dengan tokoh lain. 

Sumardjo (1994:65-66) mengungkapkan beberapa cara yang digunakan 

pengarang untuk menggambarkan cerita. Cara tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Melalui apa yang diperbuatnya, terutama tindakan-tindakannya sebagaimana ia 

bersikap dalam situasi kritis, watak seseorang memang kerap kali tercermin 

dengan jelas pada sikapnya dalam situasi gawat (penting) karena ia tidak bisa 

berpura-pura, ia akan bertindak spontan menurut karakternya. Situasi di sini tidak 

perlu mengandung bahaya tetapi situasi yang mengharuskan dia mengambil 

keputusan dengan segera. 

2. Melalui ucapan-ucapannya, dari apa yang diucapkan oleh seorang tokoh cerita, 

kita dapat mengenali apakah orang tua, orang dengan berpendidikan rendah atau 

tinggi, sukunya, wanita atau pria, orang berbudi halus atau kasar, dan sebagainya. 

3. Melalui penggambaran fisik tokoh. Penulis sering membuat deskripsi mengenai 

bentuk tubuh dan wajah tokoh-tokohnya, yaitu tentang cara berpakaian, bentuk 

tubuhnya, dan sebagainya. Dalam cerita fiksi lama, penggambaran fisik kerap kali 

dipakai untuk memperkuat watak tokohnya. 

4. Melalui pikiran-pikirannya, melukiskan apa yang dipikirkan oleh seorang tokoh 

adalah salah satu cara penting untuk membentangkan perwatakannya. Dengan 

cara ini pembaca dapat mengetahui alasan-alasan tindakannya. Dalam kenyataan 

hidup, penggambaran yang demikian memang mustahil, tetapi konvensi fisik. 

5. Melalui penerangan langsung, dalam hal ini penulis membentangkan panjang 

lebar watak tokoh secara langsung. Hal ini berbeda sekali dengan cara tidak 

langsung, yang mengungkapkan lewat perbuatannya, apa yang diungkapkannya, 

menurut pikirannya, dan sebagainya. 
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Aminuddin (1990:80-81) menjelaskan bahwa dalam upaya memahami 

watak pelaku, pembaca dapat menelusuri watak pelaku lewat (1) tuturan pengarang 

terhadap karakteristik pelakunya, (2) gambaran yang diberikan pengarang lewat 

gambaran lingkungan kehidupannya maupun caranya berpakaian, (3) menunjukkan 

bagaimana perilakunya, (4) melihat bagaimana tokoh itu berbicara tentang dirinya 

sendiri, (5) memahami bagaimana jalan pikirannya, (6) mamahami bagaimana tokoh 

lain berbicara tentangnya, (7) melihat bagaimana tokoh-tokoh yang lain berbincang 

dengannya, (8) melihat bagaimana tokoh-tokoh yang lain itu memberikan reaksi 

terhadapnya, (9) melihat bagaimana tokoh itu dalam reaksi tokoh yang lainnya. 

Menurut Sayuti (1996:56), penggambaran tokoh dapat melalui beberapa 

metode, yaitu: 

1. Metode langsung/analitis/pemerian/diskusif 

Pengarang langsung menguraikan atau menggambarkan keadaan atau 

watak tokoh.  

2. Metode tidak langsung/dramatik 

Pengarang secara tersamar dalam memberitahukan keadaan tokoh cerita. 

Metode ini dapat dilakukan dengan teknik pemberian nama tertentu, teknik cakapan, 

teknik pikiran dan sebagainya. 

Menurut Nurgiyantoro (2002:194-200) secara garis besar teknik pelukisan 

tokoh dalam suatu karya sastra dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teknik 

ekspositori dan teknik dramatik. 

1. Teknik Ekspositori 
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Dalam teknik ekspositori atau teknik analitis, pelukisan tokoh cerita 

dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. 

Tokoh cerita hadir dan dihadirkan oleh pengarang ke hadapan pembaca secara tidak 

berbelit-belit, melainkan begitu saja dan langsung disertai deskripsi kediriannya, 

yang mungkin berupa sikap, sifat, watak, tingkah laku,atau juga bahkan ciri fisiknya. 

2. Teknik Dramatik 

Pada teknik dramatik ini, pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit 

sifat dan sikap serta tingkah laku tokoh. Pengarang membiarkan para tokoh cerita 

untuk menunjukkan kediriaanya sendiri melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, 

baik secara verbal lewat kata maupun nonverbal lewat tindakan atau tingkah 

laku,dan juga melalui peristiwa yang terjadi. 

Dalam Nurgiyantoro (2002:200-210) mengatakan penampilan tokoh secara 

dramatik dapat dilakukan dengan sejumlah teknik, yaitu sebagai berikut: 

a) Teknik Cakapan 

Percakapan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh cerita biasanya juga 

dimaksudkan untuk menggambarkan sifat-sifat tokoh yang bersangkutan. 

Percakapan yang baik, yang efektif, yang lebih fungsional adalah yang menunjukkan 

perkembangan plot dan sekaligus mencerminkan sifat kedirian tokoh pelakunya. Jadi 

teknik cakapan dimaksudkan untuk menunjuk tingkah laku verbal yang berwujud 

kata-kata para tokoh. 

b) Teknik Tingkah Laku 
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Teknik tingkah laku menyaran pada tindakan nonverbal, yaitu fisik. Apa 

yang dilakukan tokoh dalam wujud tindakan dan tingkah laku, misalnya 

menunjukkan reaksi, tanggapan, sikap dan sifat dapat mencerminkan sifat-sifat 

kedirian tokoh cerita. 

c) Teknik Pikiran dan Perasaan 

Bagaimana keadaan dan jalan pikiran serta perasaan, apa yang melintas di 

dalam pikiran dan perasaan, serta apa yang dipikir dan dirasakan oleh tokoh akan 

mencerminkan sifat-sifat kediriannya. Perbuatan dan kata-kata merupakan wujud 

konkret tingkah laku pikiran dan perasaan. Dengan demikian, teknik pikiran dan 

perasaan dapat ditemukan dalam teknik cakapan dan tingkah laku. 

d) Teknik Arus Kesadaran 

Teknik arus keadaan berkaitan erat dengan teknik pikiran dan perasaan. 

Keduanya tak dapat dibedakan secara pilah, bahkan mungkin dianggap sama karena 

memang sama-sama menggambarkan tingkah laku batin tokoh. Arus kesadaran 

berusaha menangkap dan mengungkapkan proses kehidupan batin, yang memang 

hanya terjadi di batin, baik yang berada di ambang kesadaran maupun ketaksadaran, 

termasuk kehidupan bawah sadar. 

e) Teknik Reaksi Tokoh 

Teknik reaksi tokoh merupakan reaksi tokoh terhadap suatu kejadian, 

masalah, keadaan, kata, sikap, tingkah laku orang lain dan sebagainya yang berupa 

“rangsang” dari luar diri tokoh yang bersangkutan. Reaksi tokoh terhadap hal-hal 
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tersebut dapat dipandang sebagai suatu bentuk penampilan yang mencerminkan 

sifat-sifat kediriannya. 

f)  Teknik Reaksi Tokoh Lain 

Reaksi tokoh lain dimaksudkan sebagai reaksi yang diberikan oleh tokoh 

lain terhadap tokoh utama yang berupa pandangan, pendapat, sikap, komentar dan 

lain-lain. Reaksi tokoh juga merupakan teknik penokohan untuk menginformasikan 

kedirian tokoh kepada pembaca. 

g) Teknik Pelukisan Latar 

Pelukisan suasana latar, khususnya pada awal cerita dimaksudkan sebagai 

penyituasian pembaca terhadap suasana cerita yang akan disajikan. Keadaan latar 

tertentu dapat menimbulkan kesan yang tertentu pula di pihak pembaca. 

h) Teknik Pelukisan Fisik 

Pelukisan keadaan fisik tokoh perlu dilukiskan, terutama jika tokoh 

tersebut memiliki bentuk fisik khas sehingga pembaca dapat menggambarkan secara 

imajinatif. Di samping itu, juga dibutuhkan untuk mengefektifkan dan 

mengkonkretkan ciri-ciri kedirian tokoh yang telah dilukiskan dengan teknik yang 

lain. 

  

2.1.2 Plot atau Alur 

Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah 

cerita. Istilah alur terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kausal 
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saja. Peristiwa kausal merupakan peristiwa yang menyebabkan atau menjadi dampak 

dari berbagai peristiwa lain dan tidak dapat diabaikan karena akan berpengaruh pada 

keseluruhan karya (Stanton 2007:26). 

Menurut Aminuddin (1990:83) alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk 

oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh 

para pelaku dalam suatu cerita. Kenny dalam Nurgiyantoro (2002:113) 

mengemukakan bahwa plot sebagai peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam 

cerita yang tidak bersifat sederhana, karena pengarang menyusun peristiwa-peristiwa 

itu berdasarkan kaitan sebab akibat. Sedangkan menurut Forster dalam Nurgiyantoro 

(2002:113) plot adalah peristiwa-peristiwa cerita yang mempunyai pada adanya 

hubungan kausalitas.  

Pada umumnya plot atau alur diciptakan melalui perbuatan, tingkah laku, 

dan sikap dari tokoh-tokohnya. Alur merupakan cermin perjalanan tingkah laku para 

tokoh dalam bertindak, berpikir, berasa, dan bersikap dalam menghadapi berbagai 

masalah kehidupan (Nurgiyantoro 2002:114). 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa plot 

atau alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang dibentuk oleh tahapan-

tahapan peristiwa yang menjalin suatu cerita. 

Menurut Suharianto (2005:18) plot suatu cerita biasaya terdiri atas lima 

bagian, yaitu: 

a. Pemaparan atau pendahuluan, yaitu bagian cerita tempat pengarang mulai  

melukiskan suatu keadaan yang merupakan awal cerita. 
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b. Penggawatan, yaitu bagian yang melukiskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam 

cerita mulai bergerak. Mulai bagian ini secara bertahap terasakan adanya konflik 

dalam cerita tersebut. Konflik itu dapat terjadi antartokoh, antara tokoh dengan 

masyarakat sekitarnya atau antara tokoh dengan hati nuraninya sendiri. 

c. Penanjakan, yaitu bagian cerita yang melukiskan konflik-konflik yang mulai 

memuncak. 

d. Puncak atau klimaks, yaitu bagian yang melukiskan peristiwa mencapai 

puncaknya. Bagian ini dapat berupa bertemunya dua tokoh yang sebelumnya 

saling mencari, atau dapat pula berupa terjadinya perkelahian antara dua tokoh 

yang sebelumnya digambarkan saling mengancam. 

e. Peleraian, yaitu bagian cerita tempat pengarang memberikan pemecahan dari 

semua peristiwa yang telah tejadi dalam cerita atau bagian-bagian sebelumnya. 

Loban dalam Aminuddin (1990:84) menggambarkan gerak tahapan alur 

cerita seperti halnya gelombang. Gelombang itu berawal dari (1) eksposisi, (2) 

komplikasi atau intrik-intrik awal yang akan berkembang hingga menjadi konflik, 

(3) klimaks, (4) revelasi atau penyingkatan tabir suatu problem, dan (5) denouement, 

atau penyelesaian yang membahagiakan, yang dibedakan dengan catastrophe, yaitu 

penyelesaian yang menyedihkan, dan solution, yaitu penyelesaian yang masih 

bersifat terbuka karena pembaca sendirilah yang dipersilakan menyelesaikan lewat 

daya imajinasinya. 

Tahapan plot berdasarkan pemikiran Loban dalam Aminuddin (1990:85) 

dapat digambarkan sebagai berikut. 
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KLIMAKS 

KOMPLIKASI 
 DAN KONFLIK     REVELASI 

    
EKSPOSISI        DENOUEMENT 

 

Dua elemen dasar yang membangun alur adalah konflik dan klimaks. 

Sebuah cerita mungkin mengandung lebih dari satu konflik, tetapi konflik utamalah 

yang dapat merangkum seluruh peristiwa yang terjadi dalam alur. Sedangkan 

klimaks adalah saat ketika konflik terasa sangat intens sehingga ending tidak dapat 

dihindari lagi. Klimaks merupakan titik yang mempertemukan kekuatan-kekuatan 

konflik dan menentukan bagaimana oposisi tersebut dapat terselesaikan (Stanton 

2007:31-32). 

Dilihat dari cara menyusun bagian-bagian plot, alur cerita dapat dibedakan 

menjadi alur lurus dan alur sorot balik (flashback). Suatu cerita beralur lurus apabila 

cerita tersebut disusun mulai dari kejadian awal diteruskan dengan kejadian-kejadian 

berikutnya dan berakhir pada pemecahan permasalahan. Apabila suatu cerita disusun 

sebaliknya, yakni dari bagian akhir dan bergerak ke muka menuju titik awal cerita, 

maka disebut alur sorot balik (Suharianto 2005:18). 

Suharianto (2005:19) mengemukakan bahwa jika dilihat dari padu atau 

tidaknya alur dalam suatu cerita, alur dapat dibedakan menjadi alur rapat dan alur 

renggang. Suatu cerita dikatakan berakhir rapat apabila dalam cerita tersebut hanya 

terdapat alur atau perkembangan cerita yang hanya berpusat pada satu tokoh, tetapi 
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apabila cerita tersebut selain ada perkembangan cerita yang berkisar pada tokoh 

utama ada pula perkembangan cerita tokoh-tokoh lain, maka disebut alur renggang. 

 

2.1.3 Latar atau Setting 

Setting adalah latar peristiwa dalam karya fiksi, baik berupa tempat, waktu, 

maupun peristiwa, serta memiliki fungsi fisikal dan fungsi psikologis. Latar yang 

memiliki fungsi fisikal berhubungan dengan tempat, dan hanya terbatas pada sesuatu 

yang bersifat fisik. Sedangkan latar yang memiliki fungsi psikologis berhubungan 

dengan lingkungan atau benda-benda dalam lingkungan tertentu yang mampu 

menuansakan suatu makna serta mampu menggerakkan emosi atau aspek kejiwaan 

pembaca (Aminuddin 1990:67-69). 

Menurut Stanton (2007:35) latar adalah lingkungan yang meliputi sebuah 

peristiwa dalam cerita, semesta yang beriteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang 

sedang berlangsung. Stanton dalam Nurgiyantoro (2002:216) mengelompokkan latar 

bersama dengan tokoh dan plot ke dalam fakta (cerita) sebab ketiga hal inilah yang 

akan dihadapi dan dapat diimajinasi oleh pembaca secara faktual jika membaca 

cerita fiksi. Atau, ketiga hal inilah yang secara konkret dan langsung membentuk 

cerita. 

Suharianto (2005:22) mengemukakan bahwa latar atau setting adalah 

tempat atau waktu terjadinya cerita. Suatu cerita hakikatnya tidak lain adalah lukisan 

peristiwa atau kejadian yang menimpa atau dilakukan oleh satu atau beberapa orang 
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tokoh pada suatu waktu di suatu tempat. Karena manusia atau tokoh cerita itu tidak 

pernah dapat lepas dari ruang dan waktu, maka tidak mungkin ada cerita tanpa latar 

atau setting. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa latar 

atau setting adalah tempat atau waktu terjadinya cerita dan memiliki fungsi fisikal 

serta fungsi psikologis. 

Menurut Nurgiyantoro (2002:227-234) unsur latar dapat dibedakan ke 

dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial. Ketiga unsur itu walaupun 

masing-masing menawarkan permasalahan yang berbeda dan dapat dibicarakan 

secara sendiri, pada kenyataannya saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu 

dengan yang lainnya. 

a. Latar Tempat 

Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan mungkin berupa 

tempat-tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu 

tanpa nama jelas. 

Keberhasilan latar lebih ditentukan oleh ketepatan deskripsi, fungsi, dan 

keterpaduannya dengan unsur latar yang lain sehingga semuanya bersifat saling 

mengisi. Keberhasilan penampilan unsur latar itu sendiri antara lain dilihat dari 

segi koherensinya dengan unsur fiksi lain dan dengan tuntutan cerita secara 

keseluruhan. 
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b. Latar Waktu 

Latar waktu berhubungan degan masalah “ kapan” terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Masalah “kapan” tersebut biasanya 

dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada kaitannya atau dapat 

dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Pengetahuan dan persepsi pembaca terhadap 

waktu sejarah itu kemudian dipergunakan untuk mencoba masuk ke dalam 

suasana cerita. Pembaca maupun penonton berusaha memahami dan menikmati 

cerita berdasarkan acuan waktu yang diketahuinya yang berasal dari luar cerita 

yang bersangkutan. Adanya persamaan perkembangan dan kesejalanan waktu 

tersebut juga dimanfaatkan untuk mengesani pembaca dan penonton seolah-olah 

cerita itu sebagai sungguh-sungguh ada dan terjadi. 

Dalam sejumlah karya fiksi, latar waktu mungkin justru tampak samar, 

tidak ditunjukan secara jelas. Dalam karya yang demikian, yaitu tidak 

ditonjolkannya unsur waktu, mungkin karena memang tidak penting untuk 

ditonjolkan dengan kaitan logika ceritanya. 

c. Latar Sosial 

Latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku 

kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. 

Tata cara kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai masalah dalam 

lingkup yang cukup kompleks. Di samping itu, latar sosial juga berhubungan 

dengan status sosial tokoh yang bersangkutan, misalnya rendah, menengah, atau 

atas. 
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2.2 Psikologi Kepribadian  

Berikut ini akan dipaparkan teori tentang psikologi kepribadian dan konflik 

psikologis. 

2.2.1 Teori Psikologi Kepribadian 

Ditinjau dari asal katanya, psikologi berasal dari kata “Psyche” yang 

berarti jiwa dan “logos” yang berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi berarti ilmu 

jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Dalam sejarah 

perkembangannya kemudian arti psikologi menjadi ilmu yang mempelajari tingkah 

laku manusia (Dirgagunarsa 1975:9). 

Psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari struktur kehidupan psikis 

manusia dengan sifat-sifat dan ciri-cirinya yang umum dan berlaku untuk semua 

manusia sebagai subyek. Jadi obyek psikologi secara umum adalah manusia sebagai 

subyek penghayatan dan mencakup segala tingkah laku serta aktivitas itu sebagai 

manivestasi hidup kejiwaan (Kartono 1974:15). 

Yatman (dalam Roekhan 1990:43) menyatakan bahwa psikologi 

mempunyai hubungan yang fungsional dengan sastra yaitu sama-sama untuk 

mempelajari keadaan jiwa seorang individu. Keduanya saling berkaitan untuk 

mencari pemahaman yang lebih mendalam terhadap kejiwaan manusia karena tidak 

semua yang ditangkap oleh pengarang dapat diamati oleh psikolog. Perbedaannya, 

karya sastra mempelajari gajala kejiwaan imajiner, sedangkan psikologi mempelajari 

gejala jiwa riil.  
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Menurut Walgito (2003:4) psikologi merupakan salah satu macam ilmu 

yang ada. Sebagai suatu ilmu, psikologi juga mempunyai ciri atau sifat seperti yang 

dimiliki oleh ilmu-ilmu pada umumnya. Sebagai suatu ilmu, psikologi mempunyai: 

(1) objek tertentu, (2) metode penyelidikan tertentu, (3) sistematika yang teratur 

sebagai hasil pendekatan terhadap objeknya, dan (4) sejarah tertentu. 

Dilihat dari perkembangannya, psikologi dibedakan atas (1) psikologi 

kefilsafatan, yaitu sewaktu psikologi masih tergabunng dengan filsafat, dan (2) 

psikologi empiris, yaitu psikologi yang berdasarkan atas pengalaman-pengalaman, 

dan merupakan pendekatan yang baru dalam psikologi. Psikologi empiris dibedakan 

menjadi dua, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum 

mempelajari dan menyelidiki aktivitas-aktivitas psikis manusia pada umumnya, yang 

terdapat pada manusia dewasa, normal, berbudaya (dalam arti tidak terisolasi), dan 

memandang manusia itu seakan-akan terlepas dalam hubungannya dengan manusia 

yang lain. Sedangkan psikologi khusus mempelajari dan menyelidiki segi-segi 

kekhususan dari aktivitas-aktivitas psikis manusia. Yang termasuk dalam psikologi 

khusus yaitu psikologi perkembangan, psikologi abnormal, psikologi kepribadian, 

psikologi kriminal, dan psikologi sosial (Walgito 2003:7-8).  

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa psikologi 

merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku atau aktivitas, di mana 

tingkah laku dan aktivitas tersebut adalah penjelmaan atau manifestasi dari 

kehidupan jiwa. 
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Psikologi lebih menitikberatkan pada keadaan jiwa manusia yang berupa 

tingkah laku. Tingkah laku kejiwaan manusia dapat dipelajari dengan menggunakan 

psikologi kepribadian. Mempelajari psikologi berarti usaha untuk mengenal 

manusia. Mengenal berarti memahami, menguraikan dan menggambarkan tingkah 

laku manusia beserta aspek-aspeknya. 

Kata kepribadian berasal dari bahasa Inggris “personality” yang berasal 

dari dari kata “persona” yang berarti kedok atau topeng. Topeng ini sering dipakai 

oleh pemain panggung dengan maksud untuk menggambarkan watak seseorang. 

Watak adalah sifat batin seseorang yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah 

laku. Jadi, kepribadian adalah suatu totalitas psikophisis yang kompleks dari 

individu sehingga tampak dalam tingkah lakunya yang unik (Sujanto 1997:10). 

Menurut Walgito (2003:8), psikologi kepribadian adalah psikologi yang 

khusus menguraikan tentang segi kepribadian dari manusia, misalnya tipe-tipe 

kepribadian. 

Sesuai dengan kedudukannya, psikologi kepribadian adalah psikologi yang 

khusus dan memiliki sifat (1) utuh, artinya yang dipelajari adalah pribadinya bukan 

hanya pikirannya, perasaannya, melainkan secara keseluruhannya sehingga padu 

antara jasmani dan rohani, (2) kompleks, artinya oleh karena di dalam 

pertumbuhannya terpengaruh oleh faktor dari dalam yang terdiri dari bermacam-

macam disposisi yang dibawa sejak lahir dan faktor-faktor lingkungannya yang 

terdiri atas bermacam-macam hal, (3) unik, oleh karena merupakan kehidupan yang 

tidak ada duanya di seluruh dunia. Aspek-aspek psikologi dapat untuk mempelajari 
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aspek-aspek kepribadian. Aspek kepribadian meliputi sikap keterbukaan, yaitu sikap 

terbuka terhadap dunia luar, sikap mau memahami perasaan orang lain dan sikap ini 

merupakan sikap yang unik dan individual dari orang tersebut. Sifat-sifat unik inilah 

yang membedakan manusia dengan manusia yang lain (Sujanto 1997:26). 

Di dalam kehidupan sehari-hari, batin dan nurani manusia berfungsi 

sebagai hakim yang adil apabila dalam kehidupan manusia itu mengalami konflik, 

pertentangan, atau keragu-raguan dalam bertindak sesuatu. Di samping itu, batin 

bertindak sebagai pengontrol yang kritis, sehingga manusia sering diperingatkan 

untuk selalu bertindak menurut batas-batas tertentu yang tidak boleh dilanggarnya 

berdasarkan norma-norma yang konvensional di dalam masyarakat. Selain itu, batin 

juga dapat menimbulkan keberanian pada seseorang (Sujanto 1997:28). 

Konflik dapat terjadi akibat adanya kebutuhan manusia yang tidak 

terpenuhi. Kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat berakibat pada pembentukan 

pribadi yang tidak sehat. Pada kondisi tersebut terjadi pengekangan atas perasaan-

perasaan untuk aktualisasi diri dan secara sengaja terjadi proses penarikan diri dari 

aktivitas lingkungannya. 

Teori Maslow (teori hierarki kebutuhan) sering digunakan untuk 

meramalkan perilaku orang dalam kelompok atau organisasi, dan bagaimana 

memanipulasi atau membentuk perilaku tersebut dengan cara memenuhi 

kebutuhannya, meskipun Maslow sendiri tidak pernah bermaksud untuk meramalkan 

perilaku. Ia hanya bertolak dari dua asumsi dasar, yaitu: 
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a. Manusia selalu mempunyai kebutuhan untuk berkembang dan maju. 

b. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok terlebih dahulu 

sebelum berusaha memenuhi kebutuhan lainnya, artinya kebutuhan yang lebih 

mendasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan tambahan yang lebih 

tinggi mulai mengendalikan perilaku seseorang. 

Alwisol (2007:243-246) mengemukakan bahwa teori Abraham Maslaw 

dimasukkan ke dalam paradigma traits karena teori itu menekankan pentingnya 

peran kebutuhan dalam pembentukan kepribadian. Abraham Maslaw membedakan 

teorinya menjadi dua, yaitu kebutuhan dasar dan kebutuhan aktualisasi diri. 

Kebutuhan dasar sendiri terdiri atas kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, 

kebutuhan akan rasa cinta dan dimiliki, dan kebutuhan akan harga diri. 

1. Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup 

secara fisik, seperti makan, minum, tempat berteduh, tidur dan lain sebagainnya. 

Umumnya kebutuhan fisiologis bersifat homeostatik (usaha menjaga keseimbngan 

unsur-unsur fisik) seperti makan, minum, kebutuhan istirahat dan seks. Kebutuhan 

fisiologis ini sangat kuat, dalam keadaan absolute (kelaparan dan kehausan) semua 

kebutuhan lain ditinggalkan dan orang mencurahkan semua kemampuannya untuk 

memenuhi kebutuhan fisiologis. 

2. Kebutuhan Rasa Aman 
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Kebutuhan akan rasa aman adalah kebutuhan mempertahankan kehidupan 

dari bahaya atau gangguan. Kebutuhan rasa aman sudah muncul sejak bayi, dalam 

bentuk menangis dan berteriak ketakutan karena perlakuan yang kasar atau 

perlakuan yang dirasa sebagai sumber bahaya. Menurut Maslaw gejala neurotik 

obsesif-kompulsif banyak dilator belakangi oleh kegagalan memenuhi kebutuhan 

akan rasa aman. Misalnya orang berulang-ulang memeliti pintunya sudah terkunci 

atau belum, atau orang mencuci pakaiannya terus menerus agar kumannya hilang.  

3. Kebutuhan Akan Rasa Cinta dan Dimiliki 

Kebutuhan akan rasa cinta dan dimiliki akan terus penting sepanjang hidup. 

Kebutuhan rasa cinta adalah kebutuhan untuk saling menghargai, menghormati, dan 

saling mempercayai. Menurut Maslaw cinta tidak sinonim dengan seks, cinta adalah 

hubungan sehat antara pasangan manusia yang melibatkan perasaan saling 

menghargai, menghormati, dan mempercayai. Dicintai dan diterima adalah jalan 

menuju perasaan yang sehat dan berharga, sebaliknya tanpa cinta menimbulkan 

kesia-siaan, kekosongan, dan kemarahan. 

4. Kebutuhan Akan Harga Diri 

Kebutuhan harga diri adalah kesadaran akan seberapa besar nilai yang 

diberikan kepada diri sendiri. Ada dua jenis harga diri, yaitu: 

a.  Menghargai diri sendiri: kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, 

prestasi, kepercayaan diri, kemandirian dan kebebasan. Orang membutuhkan 

pengetahuan tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya berharga dan mampu 

mengahadapi tugas serta tantangan hidup. 
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b. Mendapat penghargaan dari orang lain: ketenaran, status, menjadi orang 

penting, kehormatan, diterima dan apresiasi. Orang membutukan pengetahuan 

bahwa dirinya dikenal baik dan dinilai baik oleh orang lain. 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan 

dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang 

dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak 

prestasi potensinya. Manusia yang dapat mencapai tingkat aktualisasi diri ini akan 

menjadi manusia yang utuh, memperoleh kepuasaan dari kebutuhan-kebutuhan yang 

orang lain bahkan tidak menyadari ada kebutuhan semacam itu. 

Penelitian ini menggunakan teori kebutuhan dari Abraham Maslaw, karena 

teori tersebut yang mempengaruhi perilaku tokoh utama dalam novel Tuhan, Izinkan 

Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan. Dalam teori kebutuhan dari 

Abraham Maslaw tersebut, kebutuhan-kebutuhan yang paling banyak  

mempengaruhi perilaku tokoh utama adalah kebutuhan akan cinta dan dimiliki, dan 

kebutuhan akan aktualisasi diri. Hal itu tersebut terlihat pada saat tokoh utama tidak 

disukai oleh teman-teman satu pondok dan teman di pos jemaahnya serta kehadiran 

tokoh utama juga tidak diterima di kampungnya. Selain itu, kekecewaan yang 

dialaminya setelah ia ditinggalkan oleh Daarul Rachim juga mempengaruhi 

perilakunya dalam memenuhi kebuutuhan akan cinta dan dimiliki.  

Sedangkan kebutuhan akan aktualisasi diri mempengaruhi perilaku tokoh 

utama pada saat cita-citanya untuk menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia 
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ditentang banyak orang bahkan dianggap sebagai ajaran sesat. Hal itu yang 

kemudian menyebabkan konflik psikologis yang dialami oleh tokoh utama. 

 

2.2.2 Konflik Psikologis 

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling 

memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua 

orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha 

menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak 

berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu 

dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut 

ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. 

Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik 

merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat 

pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok 

masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya 

masyarakat itu sendiri (http://ifalanitea.blogspot.com/2008/08/tugas-5-

psikologi.html).  

Konflik terdiri atas konflik eksternal dan konflik internal. Konflik eksternal 

adalah konflik yang terjadi antara seseorang dengan sesuatu yang di luar dirinya, 

dapat berupa lingkungan alam atau berupa lingkungan manusia. Konflik internal 

atau konflik psikologis adalah konflik yang terjadi dalam hati, jiwa seseorang atau 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
http://ifalanitea.blogspot.com/2008/08/tugas-5-psikologi.html
http://ifalanitea.blogspot.com/2008/08/tugas-5-psikologi.html
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merupakan konflik yang dialami manusia dengan dirinya sendiri, atau merupakan 

konflik yang dialami intern seorang manusia (Gerungan 2004:163) 

Surakhmat (1979:92) mengemukakan bahwa konflik psikologis adalah 

kebimbangan yang disebabkan oleh dua atau lebih motif yang muncul pada saat 

bersamaan. Sedangkan dalam KBBI (2005:587) konflik psikologis adalah 

pertentangan yang disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih, atau keinginan 

yang bertentangan untuk menguasai diri sehingga mempengaruhi tingkah laku. 

 

2.2.2.1 Bentuk-bentuk Konflik Psikologis 

Dalam kehidupan sehari-hari, individu sering menghadapi keadaan adanya 

bermacam-macam motif yang timbul secara berbarengan, dan motif-motif itu tidak 

dapat dikompromikan satu dengan yang lain, melainkan individu harus mengambil 

pilihan dari bermacam-macam motif tersebut. Oleh karena itu, keadaan ini dapat 

menimbulkan konflik dalam diri individu yang bersangkutan.  

Motif menurut Walgito (2004:220) adalah dorongan yang datang dari 

dalam untuk berbuat. Menurut Surakhmat (1979:87) motif adalah dorongan yang 

membuat seseorang berminat melakukan sesuatu. 

Berdasarkan motifnya, Kurt lewin (dalam Irwanto 2002: 73-75) 

mengelompokkan konflik menjadi empat macam yaitu: approach-approach conflict, 

approach-avoidance conflict, avoidance-avoidance conflict, dan multiple approach-

avoidance conflict. 
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a. Approach-Approach Conflict 

Yaitu konflik-konflik psikis yang dialami individu karena individu 

mengalami dua atau lebih motif yang kesemuanya positif (menyenangkan, 

menguntungkan), sehingga timbul kebimbangan mana yang akan dipilih. Memilih 

satu motif berarti mengorbankan atau mengecewakan motif yang lain. Misalnya, 

seseorang mendapat dua undangan sekaligus untuk menghadiri pesta yang diadakan 

pada saat yang bersamaan, ia bimbang memillih kedua undangan tersebut karena 

tidak mungkin dapat dipenuhi kedua-duanya.   

b. Approach-Avoidance Conflict 

Yaitu konflik psikis yang dialami individu karena dalam waktu yang 

bersamaan mengahadapi situasi yang mengandung motif positif dan motif negatif 

yang sama kuat. Karena itu, ada kebimbangan apakah akan mendekati atau menjauhi 

objek itu. Misalnya, seseorang ingin naik kuda karena menyenangkan (motif positif), 

tetapi ia takut jatuh (motif negatif). 

c. Avoidance-Avoidance Conflict 

Yaitu konflik psikis yang dialami individu karena mengahadapi dua motif 

yang negatif dan sama kuat, sehingga timbul kebimbangan karena menjauhi motif 

yang satu berarti harus memenuhi motif yang lain yang juga negatif (tidak 

menyenangkan). Misalnya, seorang anak melanggar peraturan di sekolah. Ia 

dihukum harus menulis sebanyak 200 kalimat. Kalau anak itu tidak mau memenuhi 

hukuman itu ia harus membersihkan ruangan. Hal ini menimbulkan konflik bagi si 

anak karena membersihkan ruangan pun ia tidak suka. 
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d. Multiple Approach-Avoidance Conflict 

Yaitu konflik psikis yang dialami individu karena menghadapi dua situasi 

yang masing-masing mengandung motif positif dan motif negatif yang sama kuat. 

Misalnya, seorang mahasiswa harus memilih antara melanjutkan kuliah atau harus 

menikah dengan orang yang tidak disukainya. Keinginan memenuhi kehendak orang 

tua merupakan motif positif, tetapi tidak mau menikah merupakan motif negatif dan 

ingin melanjutkan kuliah merupakan motif positif, tetapi menikah dengan orang 

yang tidak disukai  merupakan motif negatif. 

 

2.2.2.2 Faktor-faktor Penyabab Terjadinya Konflik Psikologis 

Secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi konflik psikologis, 

yaitu faktor personal (individu) dan faktor situasional. 

a. Faktor Personal 

Rakhmat (2007: 41-53), menyatakan bahwa faktor personal adalah faktor 

yang berasal dari individu itu sendiri. Secara garis besar faktor personal ada dua 

yaitu faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Kedua faktor tersebut adalah 

sebagai berikut. 

1. Faktor Biologis 

Faktor biologis adalah faktor-faktor yang terlibat dalam seluruh kegiatan 

makhluk hidup. Manusia adalah makhluk biologis yang tidak berbeda dengan hewan 

yang lain. Yang termasuk faktor biologis adalah insting dan motif bercumbu, 
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memberi makan, merawat anak, perilaku agresif merupakan contoh insting faktor 

biologis.   

2. Faktor Sosiopsikologis 

Faktor sosiopsikologis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi semua 

tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial. Karena manusia merupakan makhluk 

sosial, dari proses sosial ia memperoleh beberapa karakteristik yang mempengaruhi 

perilakunya. Faktor sosiopsikologis digolongkan menjadi tiga yaitu: komponen 

afektif, kognitif, dan komponen konatif. 

a. Komponen Afektif 

Komponen afektif adalah aspek emosional dari faktor sosiopsikologis yang 

terdiri atas motif sosiogenesis, sikap, dan emosi. 

1) Motif Sosiogenesis 

Motif sosiogenesis adalah motif yang dipelajari orang dan berasal dari 

lingkungan kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang (Gerungan 

2004:154). Motif ini sering juga disebut motif sekunder sebagai lawan dari motif 

primer (motif biologis). Peranannya dalam membentuk perilaku sosial sangat 

menentukan. Motif ini meliputi: 

• Motif ingin tahu: mengerti, menata, dan menduga (predictability) 

Motif ingin tahu (curiosity motive) adalah hasrat untuk memperoleh 

informasi tentang suatu aspek dari lingkungan (Kartono 2003:105). Setiap 

orang berusaha memahami dan memperoleh arti dari dunianya. Manusia 
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menjadi tidak sabar dalam suasana yang ambigu atau tidak pasti, tidak 

menentu, atau sukar diramalkan sehingga ia akan berusaha mencari jawaban 

sendiri atas informaasi yang terbatas dan akhirrnya menyimpulkan sendiri 

tanpa mengkonfirmasikan informasi tersebut. 

• Motif kompetensi 

Motif kompetensi (competence motive) adalah kemampuan 

berinteraksi dengan lingkungan untuk mempromosikan dan memajukan 

efektivitas umum daripada memuaskan dorongan-dorongan fisiologis 

(Kartono 2003:78).  Setiap orang ingin membuktikan bahwa ia mampu 

mengatasi persoalan kehidupan apapun. Motif kompetensi erat kaitannya 

dengan kebutuhan akan rasa aman. Bila orang sudah memenuhi kebutuhan 

biologisnya, dan yakin bahwa masa depannya gemilang, ia dianggap sudah 

memenuhi kebutuhannya akan kemampuan diri (kompetensi). 

• Motif cinta 

Motif cinta adalah keinginan atau kebutuhan akan kasih sayang, 

keinginan untuk berkumpul dan bergaul dengan orang lain (Kartono 2003:48). 

Kehangatan, persahabatan, ketulusan kasih sayang, penerimaan orang lain 

yang hangat akan dibutuhkan manusia. Berbagai penelitian menunjukkan 

bahwa kebutuhan kasih sayang yang tidak terpenuhi akan menimbulkan 

perilaku manusia yang kurang baik, orang menjadi agresif, kesepian, frustasi, 

dan yang akan menakutkan lagi adalah bunuh diri.  
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• Motif harga diri dan kebutuhan untuk mencari identitas 

Motif harga diri dan kebutuhan mencari identitas adalah kebutuhan 

akan prestise, keberhasilan dan penghargaan diri (Kartono 2003:156). Kita 

ingin kehadiran kita bukan saja dianggap bilangan tetapi juga diperhitungkan. 

Hilangnya identitas diri akan menimbulkan perilaku yang patologis 

(penyakit): impulsif, gelisah, mudah terpengaruh, dan sebagainya. 

•  Motif akan nilai, kedambaan, dan makna kehidupan 

Motif akan nilai, kedambaan dan makna kehidupan adalah nilai yang 

dibutuhkan manusia untuk menuntun dalam mengambil keputusan atau 

memberikan makna pada kehidupannya (Rakhmat 2007:39). Termasuk dalam 

motif ini adalah motif-motif keagamaan. Bila manusia kehilangan nilai, tidak 

tahu tujuan hidup sebenarnya, ia tidak memiliki kepastian untuk bertindak 

sehingga menimbulkan ia akan cepat putus asa dan kehilangan pegangan. 

• Kebutuhan akan pemenuhan diri 

Kebutuhan akan pemenuhan diri adalah proses penggunaan potensi-

potensi yang dimiliki oleh seseorang atau keadaan yang dihasilkannya 

(Kartono 2003:440). Kita bukan saja ingin mempertahankan hidup, tetapi juga 

ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita dengan mengembangkan potensi-

potensi yang ada pada diri kita. 
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2) Sikap 

Sikap adalah kecenderungan bertindak, berekspresi, berpikir, dan merasa 

dalam menghadapi objek, ide, situasi, dan nilai. Sikap mempunyai daya pendorong 

atau motivasi, sikap bukan rekaman masa lalu, sikap mengandung aspek evaluatif 

dan sikap timbul dari pengalaman. 

3) Motif Emosi 

Emosi adalah reaksi yang kompleks yang mengandung aktifitas dengan 

derajat yang tinggi dan adanya perubahan dalam kejasmanian serta berkaitan dengan 

perasaan yang kuat (Walgito 2004:203). Kartono (2003:146) mengemukakan bahwa 

emosi adalah tergugahnya perasaan yang disertai dengan perubahan-perubahan 

dalam tubuh, misalnya otot-otot yang menegang, debaran jantung yang cepat, dan 

sebagainya.  

Emosi menunjukkan kegonjangan organisme yang disertai gejala-gejala 

kesadaran, keperilakuan, dan proses psikologis. Emosi mempunyai empat fungsi 

yaitu: sebagai pembangkit energi, sebagai pembawa informasi, pembawa peran 

dalam hubungan interpersonal, member informasi tentang sumber keberhasilan 

mereka. 

b. Komponen Kognitif 

Komponen kognitif adalah aspek intelektual yang berkaitan dengan apa 

yang diketahui. Termasuk dalam komponen ini adalah kepercayaan. Kepercayaan 

adalah keyakinan bahwa sesuatu itu benar atau salah satu dasar bukti, sugesti, 

otoritas, pengalaman atau intuisi.  
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c. Komponen Konatif 

Komponen konatif adalah aspek volisional yang berhubungan dengan 

kebiasaan dan kemauan bertindak. Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia 

menetap erat dengan tindakan, bahkan ada yang mendefinisikan sebagai tindakan 

yang merupakan usaha seseorang untuk mencapai tujuan. 

 

b. Faktor Situasional 

Faktor situasional adalah faktor yang datang dari luar individu. Menurut 

Sampson (dalam Rakhmat 2007:54-58) faktor situasional meliputi hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Faktor Ekologis 

Faktor ekologis adalah keadaan alam yang mempengaruhi gaya hidup dan 

perilaku seseorang. Misalnya, efek temperatur pada tindakan kekerasan seseorang, 

perilaku interpersonal, dan suasana emosional. 

2. Faktor Desain dan Arsitektur 

Faktor desain dan arsitektur adalah rancangan arsitektur yang dapat 

mempengaruhi pola komunikasi di antara orang-orang yang hidup dalam ruangan 

arsitektur tertentu. Pengaturan ruanngan juga telah terbukti mempengaruhi pola-pola 

perilaku yang terjadi di tampat itu.  

3. Faktor Temporal 

Faktor temporal adalah waktu yang memberi pengaruh terhadap perilaku 

keseharian manusia. Telah banyak penelitian yang meneliti bahwa pengaruh waktu 



43 

 

terhadap bioritma atau keseharian manusia. Jadi yang mempengaruhi manusia bukan 

hanya dimana mereka berada tetapi bilamana mereka berada. 

4. Faktor Suasana Perilaku 

Faktor suasana perilaku adalah lingkungan yang dibagi dalam beberapa 

satuan yang dapat mempengaruhi perilaku orang di dalamnya. Pada setiap suasana 

terdapat pola-pola hubungan yang mengatur perilaku orang-orang di dalamnya. 

Contoh: di masjid orang tidak akan berteriak keras, dalam pesta orang tidak akan 

melakukan upacara adat. 

5. Faktor Teknologi 

Faktor teknologi adalah lingkungan teknologis yang meliputi sistem energi, 

sistem produksi, dan sistem distribusi yang membentuk serangkaian perilaku sosial 

yang sesuai dengannya. Revolusi teknologi sering disusul dengan revolusi dalam 

perilaku sosial. Bersamaan dengan itu tumbuhlah pola-pola penyebaran informasi 

yang akan mempengaruhi suasana kejiwaan setiap anggota masyarakat. Misalnya 

saja kehadiran televisi telah mengubah masyarakat menjadi manusia yang 

membutuhkan informasi dalam kesehariannya. Informasi menjadi mudah didapatkan 

dan mempengaruhi pola pikir masyarakat di dalamnya. 

6. Faktor Sosial 

Faktor sosial adalah sistem peranan yang ditetapkan dalam suatu 

masyarakat, struktur kelompok atau organisasi, dan karakteristik populasi yang 

menata perilaku manusia. Dalam organisasi, hubungan antara anggota dengan ketua 

diatur oleh sistem peranan dan norma-norma kelompok. Karakteristik populasi 
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seperti usia, kecerdasan, karakteristik biologis mempengaruhi pola-pola parilaku 

anggota-anggota populasi itu. 

7. Faktor Psikososial 

Faktor psikososial adalah persepsi orang tentang kebebasan individual, 

ketaatan, pengawasan, kemungkinan, kemajuan, dan tingkat keakraban. Persepsi 

tentang sejauh mana lingkungan memuaskan atau mengecewakan manusia juga akan 

mempengaruhi manusia. 

8. Faktor Stimuli Mendorong dan Memperteguh perilaku 

Faktor stimuli mendorong dan memperteguh perilaku adalah situasi untuk 

mempengaruhi kelayakan melakukan perilaku tertentu. Ada situasi yang 

memberikan rentangan kelayakan perilaku dan situasi yang banyak memberikan 

kendala pada perilaku. Situasi yang permisif memungkinkan orang melakukan 

banyak hal tanpa harus merasa malu. Sebaliknya, situasi restriktif menghambat 

orang untuk berperilaku sekehendak hatinya. 

9. Faktor Budaya 

Faktor budaya adalah faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang lewat 

latar budaya tertentu. Seseorang dengan latar budaya tertentu dan karakter tertentu 

akan berperilaku tertentu pula sesuai dengan latar budayanya. 
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2.2.2.3 Akibat Konflik Psikologis 

Dalam kehidupan yang dijalaninya, manusia pasti sering mengalami 

terjadinya konflik, jika manusia itu mengalami konflik perasaan yang muncul adalah 

keragu-raguan. Batin atau hati nurani dalam kehidupan sehari-hari berfungsi sebagai 

hakim yang adil, apabila di dalam kehidupan manusia itu sering mengalami konflik, 

pertentangan atau keragu-raguan, batin akan bertindak sebagai pengontrol yang 

kritis, sehingga manusia sering diperingatkan untuk selalu bertindak menurut batas-

batas tertentu berdasarkan norma-norma yang konvensional dalam masyarakat. 

Terlalu sering melakukan perbuatan yang bertentangan dengan suara batin 

hanya akan menyebabkan pecahnya pribadi seseorang. Akibatnya individu selalu 

merasakan konflik-konflik jiwa yang tidak berkesudahan. 

Konflik dapat menimbulkan akibat adanya sifat tidak mengenal atau 

menyadari lagi apa yang dilakukannya. Berdasarkan konflik  psikologis di atas, 

akibat yang ditimbulkan menurut Effendi (1993: 75-76) adalah sebagai berikut. 

1) Frustasi 

Frustasi adalah perasaan atau keadaan kejiwaan tertentu yang timbul pada 

diri seseorang manakala ia berada dalam situasi di mana kebutuhan tidak terpenuhi 

atau kehendak tidak terpuaskan atau tujuan tidak tercapai. 

Dirgagunarsa (1978: 102) ada beberapa macam sumber yang menyebabkan 

terjadi frustasi, (1) diri pribadi, dalam hal ini frustasi terjadi karena kelemahan, 

ketidak-mampuan, atau cacat yang terdapat pada diri sendiri, (2) keadaan 

lingkungan, yang bisa berupa lingkungan alam (fisik) atau lingkungan sosial, 
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misalnya ingin datang ke kampus tetapi tidak bisa karena ban sepeda motornya 

kempes, (3)  keadaan objeknya sendiri. Dalam hal ini kelihatannya tujuan sudah 

tercapai, tetapi ternyata tujuan (objek) itu tidak sesuai dengan harapan sebelumnya. 

Misalnya, ingin membeli kain, kain sudah terbeli, tetapi ternyata luntur, maka 

timbullah frustasi.  

2) Kekecewaan 

Kekecewaan adalah sikap yang menunjukkan ketidakpuasan, tidak senang 

karena keinginannya tidak terkabul (KBBI 2005:522). Apabila individu dalam suatu 

kegiatan atau usaha mencapai suatu tujuan mengalami kegagalan ada rintanga atau 

menderita konflik psikis, maka kegagalan itu akan menimbulkan kekecewaan. 

3) Ketidakberdayaan 

Ketidakberdayaan adalah sikap yang tidak berdaya, pasif, dan patah hati. 

Ketidakberdayaan ini membawa individu tersebut merenungi dirinya sendiri dan 

akhirnya mengucilkan diri. Misalnya, individu merasakan kelemahan dan 

ketidakberdayaan, sehingga aktivitas fisik dan psikis terlumpuhkan karenanya. 

4) Kemarahan 

Kemarahan adalah sikap yang menunjukkan sangat tidak senang, berang, 

gusar karena diperlakukan tidak sepantasnya (KBBI 2005:715). Karena individu 

tidak berhasil dalam mencapai tujuan kegiatan atau usahanya disebabkan adanya 

rintangan-rintangan, maka individu tersebut marah, atau mungkin merusak, baik 

terhadap dirinya maupun terhadap sesuatu di luar dirinya. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

obyektif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada teks sastra yang disebut 

strukturalisme atau intrinsik karena penelitian ini hanya berhubungan dengan 

tokoh yang ada dalam karya sastra tanpa menyangkutpautkan pengaranng 

sebagai pencipta. Dalam pendekatan obyektif termasuk di dalamnya pendekatan-

pendekatan lain, di antaranya pendekatan psikologi sastra. Penelitian ini terfokus 

pada psikologi yang berhubungan dengan karya sastra. Psikologi sastra 

merupakan pendekatan yang memperhatikan segi-segi kejiwaan yang terdapat 

dalam karya satra. Pendekatan psikologi sastra ini digunakan untuk menganalisis 

konflik yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi 

Pelacur karya Muhidin M. Dahlan. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data yang dijadikan bahan penelitian dalam skripsi ini adalah teks yang 

berupa kata atau kalimat yang menunjukkan konflik psikologis dalam novel 

Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan. Dari teks 

tersebut kita bisa mengamati konflik apa saja yang dialami tokoh utama. Tokoh 

utama dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. 

Dahlan adalah  Nidah Kirani. 

47 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah novel berjudul Tuhan, Izinkan 

Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan. Novel ini diterbitkan pada tahun 

2003 oleh ScriPta Manent cetakan ke-11 dengan tebal 264 halaman. Novel ini 

merupakan seri pertama dari trilogi Adam dan Hawa dan Kabar Buruk dari 

Langit.  

 

3.3 Sasaran Penelitian 

Sasaran atau objek penelitian skripsi ini adalah konflik yang dialami oleh 

tokoh utama yang mencakup dimensi psikologis yang terdapat dalam novel 

Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan. Secara lebih 

khusus penelitian skripsi ini akan mengkaji konflik-konflik psikologis yang 

dialami oleh tokoh utama, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik psikologis, 

serta mengungkap akibat yang ditimbulkan dari konflik psikologis yang dialami 

oleh tokoh utama dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya 

Muhidin M. Dahlan. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik dokumentasi dan teknik observasi. Teknik dokumentasi yaitu teknik yang 

dilakukan dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

cacatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leggen, 

agenda dan seagainya (Arikunto 1998:236). Teknik dokumentasi ini peneliti 

gunakan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan novel Tuhan, 
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Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan melalui artikel-artikel 

yang ada di internet maupun surat kabar. 

Sedangkan teknik observasi atau pengamatan yaitu cara mengumpulkan 

data dengan mengamati atau menatap kejadian, gerak, atau proses fokus yang 

diteliti (Arikunto 1998:235). Teknik observasi peneliti gunakan untuk mengamati 

dan mencatat bagian-bagian teks yang memperlihatkan konflik psikologis yang 

dialami tokoh utama dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya 

Muhidin M. Dahlan.    

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan analisis struktural. 

Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan unsur fakta cerita yang berupa 

penokohan tokoh utama, alur atau plot dan latar atau setting yang ada dalam novel 

Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan. Berdasarkan 

analisis tersebut maka dapat diungkap konflik psikologis yang dialami tokoh 

utama. 

Kajian unsur fakta cerita yang telah dilakukan dengan metode struktural 

selanjutnya akan dikembangkan pada analisis konflik psikologis tokoh utama 

dengan pendekatan psikologi kepribadian yang menggunakan teori kebutuhan dari 

Abraham Maslaw. Selain itu, peneliti mengungkap konflik psikologis tokoh 

utama, teori ini juga digunakan untuk mengungkap faktor penyebab munculnya 

konflik psikologis dan akibat yang ditimbulkan dari konflik psikologis yang 
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dialami tokoh utama dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya 

Muhidin M. Dahlan. 

 

3.6 Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Membaca novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. 

Dahlan dengan menggunakan teknik membaca heuristik dan hermeneutik. 

2. Menentukan tokoh utama yang menjadi objek kajian  

3. Mengkaji tokoh dan penokohan, alur atau plot, dan latar atau setting yang 

merupakan unsur fakta cerita dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi 

Pelacur karya Muhidin M. Dahlan.  

4. Menganalisis konflik-konflik yang dialami oleh tokoh utama dengan 

menggunakan psikologi kepribadian dari teorinya Abraham Maslaw yaitu 

teori kebutuhan. 

5. Menganalisis faktor-faktor penyebab timbulnya konflik psikologis tokoh 

utama. 

6. Menganalisis akibat-akibat yang muncul dari konflik psikologis tersebut. 

7. Membuat simpulan dari hasil analisis secara keseluruhan. 

 

 

 



BAB IV 

BENTUK, FAKTOR PENYEBAB DAN AKIBAT KONFLIK PSIKOLOGIS 

YANG DIALAMI TOKOH UTAMA DALAM NOVEL TUHAN, IZINKAN 

AKU MENJADI PELACUR 

 

Dalam bab ini, akan dikaji konflik psikologis tokoh utama, faktor 

penyebab konflik dan akibat yang ditimbulkan dalam novel Tuhan, Izinkan Aku 

Menjadi Pelacur. Untuk mengkaji konflik psikologis, sebelumnya ditentukan 

terlebih dahulu tokoh utama yang akan dikaji serta bagaimana perwatakannya. 

Selain itu, alur dan setting menjadi unsur pelengkap dalam menentukan pokok 

kajian. Melalui tokoh dan penokohan serta unsur-unsur alur dan setting tersebut 

dapat diketahui bagaimana konflik psikologis yang dialami tokoh utama, faktor 

penyebab serta akibat yang muncul dari konflik psikologis tersebut. Namun 

sebelum masuk ke dalam pokok kajian, berikut ini adalah gambaran umum 

mengenai novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur. 

 

4.1 Gambaran Umum Novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur 

Novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan 

menceritakan tentang kekecewaan Nidah Kirani kepada aturan-aturan hidup yang 

selama ini dianutnya. Moral dan nilai-nilai budaya yang menjadi tuntunan 

hidupnya ternyata tidak dapat memberikan jaminan hidup sesuai yang 

dipikirkannya dan tidak dapat memberikan kepuasan akan pemikiran-pemikiran 
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kritisnya. Ketidakpuasan atas semua tanya yang Nidah ajukan itu yang akhirnya 

menimbulkan konfllik psikologis baginya. Konflik itu bermula dari 

kekecewaannya terhadap organisasi yang mencita-citakan tegaknya syariat Islam 

di Indonesia yang dia dambakan untuk menjadi pemeluk Islam secara kaffah, 

ternyata malah merampas nalar kritis sekaligus imannya. Selain itu, Nidah Kirani 

juga telah dikecewakan oleh laki-laki seorang aktifis kiri di kampus Matahari 

Terbit yang bernama Daarul Rachim. 

Konflik psikologis itu telah mempengaruhi kondisi psikologis atau 

kejiwaan Nidah Kirani. Konflik psikologis yang dialami berakibat pada 

pembentukan pribadi yang tidak sehat. Pada kondisi tersebut terjadi pengekangan 

atas perasan-perasaan untuk aktualisasi diri dan secara sengaja terjadi proses 

penarikan diri dari aktivitas lingkungannya. Nidah Kirani mengalami beberapa 

gejala neurosis seperti timbulnya rasa cemas, ketakutan yang berlebihan, 

mengalami depresi, dan stress. Nidah Kirani terus mencoba menghadapi realitas, 

namun tidak pernah mencapai kepuasan yang dikejarnya. Kondisi tersebut 

membuat Nidah Kirani tenggelam dalam keputusasaan yang mendalam dan 

berimplikasi pada tingkah laku yang tidak konstruktif, berusaha untuk 

memberontak aturan-aturan sosial, religi, dan cenderung bersikap kontroversial. 

Penelitian ini hanya mengkaji tokoh utama, yaitu tokoh yang selalu 

muncul dalam cerita dan memegang peranan terpenting. Tokoh utama merupakan 

tokoh yang mendominasi isi cerita dan menjadi pusat sorotan. Dalam objek kajian 

ini tokoh utama dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur adalah Nidah 

Kirani, karena Nidah Kirani merupakan pusat di mana cerita ini akhirnya 
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berkembang. Nidah Kirani merupakan tokoh terpenting dalam novel Tuhan, 

Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Dalam novel ini, tokoh utama mengalami konflik 

psikologis disebabkan karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. 

Maka dari itu, sebelum mengkaji konflik psikologis yang dialami Nidah Kirani, 

terlebih dahulu mengkaji unsur fakta cerita dalam novel Tuhan, Izinkan Aku 

Menjadi Pelacur yang meliputi tokoh penokohan, alur dan setting. 

Setelah ditentukan tokoh yang dikaji yaitu Nidah Kirani, selanjutnya 

dilakukan kajian pada penokohan. Penokohan ini dilakukan sebagai acuan dalam 

penentuan konflik psikologis yang terjadi.  

Dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur tokoh utama cerita 

yaitu Nidah Kirani adalah seorang muslimah yang taat dalam beribadah, tubuhnya 

memakai jubah dan jilbab yang besar, mempunyai semangat yang tinggi, 

mempunyai rasa penasaran yang cukup besar dan selalu ingin tahu, pemberontak, 

pendendam, tegar dalam menjalani kehidupan, pemberani tetapi juga mempunyai 

sifat penakut, gemar bergonta-ganti pasangan dan mempermainkan lelaki, 

meterialistik, mudah terpengaruh, pemarah dan penyendiri. 

Nidah Kirani adalah sosok muslimah yang taat dalam beribadah, 

tubuhnya memakai jubah dan jilbab yang besar. Hal tersebut terlihat dalam 

kutipan berikut ini.  

Dengan mengenakan jubah besar warna cokelat dan renda warna, kaos 
kaki tipis panjang, aku mengikuti proses pembaiatan di sekitar Kampus 
Barek. (TIAMP hlm:44) 
Aku pun mulai bisa salat tepat waktu dan berjamaah di masjid yang tepat 
berada di depan asrama putri. Hampir dipastikan aku sudah berada di 
masjid ketika azan belum selesai dikumandangkan. (TIAMP hlm:29)  
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Dari kutipan tersebut terihat bahwa Nidah Kirani merupakan orang yang 

taat dalam beribadah. Ia selalu salat tepat waktu dan berjamaah di masjid. Hampir 

dipastikan ketika azan belum selesai, ia sudah berada di masjid. Ketaatan Nidah 

Kirani juga terlihat dalam kutipan berikut. 

Tak pernah putus kugiring aktivitasku pada satu stasiun yang sama sekali 
tak pernah kualami sebelumnya: total beribadah. Kerjaku cuma di 
kamar: salat, baca Quran, dan berdoa. Dalam hatiku kugumamkan 
bertangkai-tangkai doa harapan: “Ya Allah, kalau ini kebenaran, 
berikanlah ketetapan hatiku. Aku yakin seyakin-yakinnya ya Allah, 
bahwa hukum-hukum Islam itu harus ditegakkan demi tegaknya ayat-
ayatmu.” (TIAMP hlm:41-42) 
 
Kutipan di atas menjelaskan aktivitas sehari-hari Nidah Kirani yaitu, 

beribadah dengan salat, baca Quran, dan berdoa. Menurutnya, itu adalah bentuk 

penyerahan diri dalam Islam. 

Ia memilih hidup yang sufistik sehingga ia hanya mengkonsumsi roti ala 

kadarnya di sebuah pesantren mahasiswa. Cita-citanya hanya satu yaitu menjadi 

muslimah yang beragama secara kaffah, seperti dalam kutipan berikut ini. 

Aku menyambut seutuh-utuhnya ajaran dan keyakinan baruku itu karena 
ajakan itu bersamaan dengan lempangnya hatiku untuk masuk Islam 
secara kaffah. Aku ingin memeluk agamaku kembali dengan rasa baru. 
(TIAMP hlm:46) 
 
Nidah Kirani mempunyai semangat yang tinggi terutama dalam 

beragama. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut ketika Nidah Kirani ingin 

membuat kelompok pengajian yang mengkaji soal-soal keislaman. 

Pagi ketika selesai mengikuti kuliah pertama, aku mengumpulkan 
beberapa kawan sekelasku. Aku harus membuat kelompok pengajian 
yang mengkaji soal-soal keislaman. Aku harus membuat forum itu sebab 
aku tidak mau mati selagi semangat beragamaku tumbuh. (TIAMP 
hlm:32) 
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Kutipan di atas menjelaskan semangat Nidah Kirani dalam menyebarkan 

dakwah keislaman yang ia miliki. Ia ingin membuat forum pengajian yang 

mengkaji soal-soal keislaman selagi semangat beragamanya tumbuh. 

Namun, di tengah cita-cita dan semangat yang tinggi, Nidah Kirani 

diterpa badai kekecewaan. Organisasi yang mencita-citakan tegaknya syariat 

Islam secara kaffah, ternyata malah merampas nalar kritis sekaligus imannya. Hal 

tersebut seperti dalam kutipan berikut ini. 

Berharap mendapat suntikan semangat spiritual yang lebih di sini, eh 
malahan yang kudapat adalah hal yang sama di pondok. Maka menonton 
televisi adalah pekerjaan yang sangat rutin kulakukan. (TIAMP hlm:61)   
 
Dari kutipan tersebut terlihat bahwa Nidah Kirani mempunyai semangat 

untuk belajar, tetapi lingkungan yang tidak mendukung menjadikan dirinya 

kecewa. Sehingga ia pun akhirnya mengikuti kegiatan rutin di lingkungan tersebut 

yaitu menonton televisi. 

Nidah Kirani juga memiliki sifat lain yaitu mudah terpengaruh. Hal itu 

terjadi pada saat dia berada di pos barunya, pos Gamping, seperti dalam kutipan 

berikut. 

Tapi aku hanya seorang aktivis pemula, yang kerap pikirannya goyah 
oleh keadaan, terpengaruh juga akhirnya oleh lingkungan yang kurang 
kondusif untuk ibadah juga berdiskusi yang intens. Dimulai dari salat 
tahajudku yang mulai bolong-bolong. Kemudian aku pun memiliki 
kebiasaan baru yang sebelumnya jarang bahkan tidak pernah kulakukan: 
menonton televisi hingga larut malam. Bahkan kadang lupa salat isya. 
(TIAMP hlm:68) 
 
Dari kutipan tersebut terlihat kegiatan Nidah Kirani yang mulai 

terpengaruh dengan lingkungan yang ditempatinya. Di Pos Gamping ibadah para 

jemaahnya sangat biasa, tidak ada yang menonjol sehingga mempengaruhi Nidah 
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Kirani untuk melakukan hal yang sama apalagi keadaan Nidah Kirani yang mulai 

merasakan kekecawaan.   

Sifat lain yang dimiliki Nidah Kirani adalah mempunyai rasa penasaran 

yang besar. Hal itu terlihat dalam kutipan berikut ini. 

Sepertinya aku makin menjauh saja dari tradisi sufi yang kubangun 
dengan sangat payah dan sendiri kala aku masih tinggal di Pondok Ki 
Ageng. Dan aku tetap merasakan kesesakan hati. Tak ada lagi yang bisa 
diajak berdiskusi yang sehat. Kekagumanku kepada Mbak Auliah pun 
memudar. Ternyata ia bukan seorang ukthi Jemaah yang kuidealkan. 
Perhatiannya yang menyejukkan, penuh persaudaraan, dan sungguh-
sungguh kepadaku ternyata tidak dibarengi dengan keluasan wawasan 
dan kedalaman pikir untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. 
(TIAMP hlm:62-63) 
 
Berdasarkan kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa Nidah Kirani 

mempunyai rasa penasaran yang tinggi sehingga menginginkan lawan bicara yang 

memiliki wawasan yang tinggi dan mampu menjawab rasa penasarannya itu. 

Namun hal itu tidak didapat di dalam pos jemaah. 

Ketika Nidah Kirani kenal dengan lelaki, pertama kali yang ada di 

pikirannya adalah rasa penasaran terhadap lelaki tersebut. Namun setelah rasa 

penasaran itu terjawab, Nidah Kirani mulai meninggalkan lelaki tersebut. Hal itu 

seperti yang diungkapkan dalam kutipan berikut. 

“Ini cowok,” batinku, “kupacari saja. Tampaknya asyik.” 
Hati itu bergerak ke situ karena aku memang penasaran. Beginilah aku, 
awal mula ketertarikanku dengan seseorang itu dengan rasa penasaran 
yang tak bisa kubendung. Terserahlah, apakah penasaran itu disebut rasa 
suka atau  tidak. Tapi setelah penasaran itu usai, semua rasa itu juga ikut 
usai. Jadi kudekati dia dan dia menyuruhku untuk datang ke tempatnya. 
(TIAMP hlm: 145) 
 
Nidah Kirani juga memiliki sifat ingin tahu yang cukup besar. Hal itu 

terlihat ketika setiap tanya yang dia ajukan dijawab dengan dogma yang tertutup. 
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Berkali-kali ia menggugat kondisi tersebut, tapi hanya kehampaan yang hadir. 

Tuhan yang selama ini ia agung-agungkan seperti lari dari tanggung jawab dan 

tidak mau menjawab keluhannya. Seperti yang ia ungkapkan berikut ini. 

Kutanyakan kepadanya apa pandangannya tentang sufi. Jawabannya itu 
yang membuatku tak enak. Jawabannya sangat ketus. “Ngapain kamu 
nanya-nanya begitu. Belum waktunya.” Mendengar jawaban seperti itu 
aku langsung jeglek, byar. (TIAMP hlm:64) 
 
Kutipan tersebut menggambarkan sifat ingin tahu yang dimiliki Nidah 

Kirani. Namun sifat tersebut masih saja tidak dapat diterima oleh orang lain di 

lingkungan pos jemaah. Merasa tidak mendapat jawaban atas pertanyaannya, 

Nidah Kirani akhirnya kecewa terhadap kehidupan di pos jemaah. Hal tersebut 

seperti dalam kutipan berikut. 

Ah, aku rasakan seolah-olah semua pengabdian yang telah kuberi 
dibuang begitu saja oleh-Nya. Sungguh, aku sangat kecewa-tidak hanya 
kecewa, tapi patah hati. Patah hati dengan kuasa Tuhan yang 
mempermainkanku. Aku dengan semena-mena dijadikannya pion 
permainan-Nya. (TIAMP hlm:100)  
 
Berdasarkan kutipan tersebut terlihat rasa kecewa Nidah Kirani terhadap 

Tuhan, sehingga menjadikan Nidah Kirani sebagai seorang pemberontak terhadap 

Tuhan. Nidah Kirani merasa dirinya hanya dijadikan pion permainan-Nya. 

Pemberontakan Nidah Kirani terhadap Tuhan disebabkan karena ia merasa Tuhan 

tidak mampu membantu dirinya untuk mengerti pengabdian yang diberikan 

kapada jamaah terutama kepada Tuhan. 

Pemberontakan yang dilakukan Nidah Kirani juga terjadi pada saat rasa 

kecewanya terlalu besar kepada Tuhan. Ia melampiaskan rasa kecewanya dengan 

melakukan seks bebas dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Berikut kutipan 

yang memperlihatkan pemberontakan Nidah Kirani terhadap Tuhan. 
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Tepat tengah malam ketika jarum jam belum lama condong ke kanan 
dari posisi tegak lurusnya, lolos juga semuanya. Pasrahlah aku. 
Madahlah aku. Aku tak punya kesanggupan lagi untuk menolak, untuk 
menyatakan atas tubuh yang sudah tidak berkain. Dari bibirku yang 
keluh tersungging hanyalah patahan-patahan kata: ”Tuhan, lihat, lihat, 
lihat Tuhan, pemberontakanku ini. Teruskanlah laki-laki, biar semuanya 
tuntas. Teruskanlah, biar Tuhan menyaksikannya sendiri. Tuntaskan 
laki-laki. ( TIAMP hlm:128) 
“Hudan, pliss. Aku butuh sekali. Tolong beri aku. Aku tak tahan begini 
terus. Aku butuh candu. Aku sakit dan tersiksa begini terus-terusan. 
Pliss. Tolong aku.” (TIAMP hlm:109) 
 
 Kutipan di atas menjelaskan Nidah Kirani sedang berhubungan seks 

dengan lelaki karena ia merasa dikecewakan oleh Tuhan kemudian Nidah Kirani 

yang memaksa Hudan untuk memberinya obat-obatan terlarang karena ia sudah 

tidak tahan lagi. Terlihat bahwa Nidah Kirani melakukan tindakan seperti yang 

terdapat pada kutipan tersebut karena rasa kecewa yang begitu besar terhadap 

Tuhan hingga memunculkan sikap berontak atas aturan-aturan Tuhan. Setelah 

dikecewakan olah Tuhan, Nidah Kirani juga dikecewakan olah Daarul Rachim, 

sehingga ia tidak percaya lagi kepada Tuhan dan laki-laki, seperti yang 

diungkapkan dalam kutipan berikut ini.  

Sejak saat itu aku sudah mati rasa dengan lelaki. Dan aku semakin 
absurd: tentang Tuhan, tentang agama, tentang cinta, tentang laki-laki. 
Semuanya tak bisa aku nalar. ( TIAMP hlm: 135) 
 
Kutipan di atas memperlihatkan Nidah Kirani yang sudah mati rasa 

terhadap laki-laki setelah ia dikecewakan oleh Daarul. Nidah Kirani akhirnya 

memperoleh kekuatan baru yang membuatnya tetap tegar menjalani kehidupan. 

Hal tersebut mampu membangkitkan semangat hidup Nidah Kirani walaupun 

setelah itu kehidupanya banyak berubah. Berikut kutipan bahwa Nidah Kirani 

masih mempunyai semangat. 
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Aku ingin seperti cadas yang telah tawakal dan pasrah diri menerima 
gempuran-gempuran buih kenyataan yang didorong oleh badai takdir. 
Aku tidak ingin gempuran itu melemahkanku, meluruhkanku, dan 
manghancurkanku. Seperci cadas, aku ingin dengan gempuran itu diriku 
menjadi jauh lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. (TIAMP hlm:137) 
 
Dari kutipan tersebut terlihat bahwa Nidah Kirani sangat tegar. Dia ingin 

seperti cadas yang tetap tawakal dan pasrah diri meskipun digempur oleh buih 

kenyataan dan badai takdir. Dia berusaha tetap ingin menjadi wanita yang tegar 

walaupun sebelumnya telah dikecewakan oleh berbagai pihak. 

Sifat lain yang dimiliki Nidah Kirani adalah pendendam. Hal ini terlihat 

dalam kutipan berikut ketika Nidah Kirani merasa Tuhan tidak mau menyapanya, 

dan ia pun berjanji tidak akan menyapa Tuhan lagi.  

Kalau memang Kau tidak mau menyapaku lagi, aku pun akan melakukan 
hal yang sama seperti yang Kau lakukan atasku. Aku juga tidak mau 
menyapa-Mu. Tidak, setitik pun tidak. Bulshit Tuhan, semua-mua 
bulshit janji pahala, jihad, kesucian yang telah Kau tanam dan 
tumbuhkan dalam hatiku. (TIAMP hlm: 102) 
 
Kutipan di atas memperlihatkan sifat pendendam yang dimiliki Nidah 

Kirani. Ia merasa Tuhan tidak mau menyapanya lagi dan ia pun berjanji tidak 

akan menyapa Tuhan meski setitik.  

Sifat Nidah Kirani yang berani terlihat pada saat dia berkenalan kepada 

Midas. Saat berdikusi dengan Midas, Nidah Kirani menunjukan sifat kuat untuk 

membuktikan pendiriannya yaitu tentang kemungkinan manusia menjadi Tuhan. 

Hal tesebut dapat dilihat dari kutipan berikut. 

Sebelum acara penutup dilangsungkan, aku membisiki Midas untuk 
membuktikan kenyakinanku tadi malam bahwa manusia pun bisa 
menjadi Tuhan. 
Caranya? 
Naik Merapi nanti malam dan tidak akan turun sebelum melihat lahar. 
(TIAMP hlm: 154) 
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Terlihat tekad yang kuat dari Nidah Kirani untuk membuktikan 

ucapannya. Meskipun ia tahu bahwa mendekati Gunung Merapi adalah bahaya, 

tetapi ia tetap malakukannya dan ia juga membuktikan keberaniannya. 

Namun keberanian dan tekad kuat Nidah Kirani tidak selamanya ia 

miliki. Meskipun ia wanita yang tegar dan pemberani, tetapi dia juga memiliki 

jiwa penakut. Hal itu terbukti dalam kutipan berikut ini. 

Dan setelah semua itu, aku pun dikerubuti rasa takut yang luar biasa 
dengan ancaman kehamilan. Hamilkah aku ketika berkali-kali 
guagarbaku di basahi oleh cairan kehidupan lelaki aktivis, lelaki kiri itu? 
Begitu gambrangnya aku, betapa gelisahnya aku. Apakah aku harus 
menuai pemberontakanku dengan resiko hamil? Tidak, jangan, aku tak 
boleh hamil. Aku tidak boleh mengandungkan anak lelaki itu. (TIAMP 
hlm: 131) 
 
Berdasarkan kutipan tersebut dapat diketahui bahwa ada rasa takut yang 

menghinggapi Nidah Kirani setelah melakukan hubungan intim dengan laki-laki. 

Rasa takut yang dimiliki Nidah Kirani memang wajar karena seringnya 

melakukan hubungan seks akan mengakibatkan peluang kehamilan semakin besar. 

Kekhawatiran Nidah Kirani akan kehamilan ini dialami ketika ia masih merasa 

bimbang terhadap tindakan memberontaknya kepada Tuhan. 

Petualangan seks yang dilakukan Nidah Kirani itu dapat membuka 

topeng-topeng kemunafikan dari para aktivis yang meniduri dan ditidurinya, baik 

itu aktivis sayap kanan maupun sayap kiri, yang selama ini lantang meneriakkan 

tegaknya moralitas. Hal itu seperti dalam kutipan berikut ini. 

Dan kepergianku dari penyair sufi itu menyambar beberapa lagi lelaki 
dalam pelukanku yang kemudian kutinggalkan satu-satu dalam keadaan 
terpatah-patah. Termasuk aktivis Islam yang bermarkas di 
Karangkajen.(TIAMP hlm: 147) 
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Berdasarkan kutipan tersebut dapat diambil simpulan bahwa Nidah 

Kirani gemar bergonta-ganti pasangan dan mempermainkan laki-laki. Setelah 

berpetualang cinta akhirnya Nidah Kirani memilih menjadi pelacur seperti yang ia 

utarakan kepada dosennya, pak Tomo berikut ini. 

Dan kini, dengan suara agak berat seperti kebanyakan lelaki yang sedang 
menahan berahi yang belum tersalurkan, memancingku untuk berbicara 
soal pelacuran. 
“Kamu tertarik dengan dunia itu?” 
“Sangat tertarik.” 
“Mengapa?” 
Mulailah kuceritakan kepada Pak Tomo keinginanku menjadi pelacur. 
(TIAMP hlm:214) 
 
Dari kutipan tersebut terlihat niat Nidah Kirani untuk menjadi seorang 

pelacur. Ia sangat tertarik dengan dunia tersebut. Hal itu ia utarakan ketika ia 

bersama dosennya, pak Tomo. 

Sifat yang dimiliki Nidah Kirani lainnya yaitu materilialistik. Hal itu 

terlihat dalam kutipan berikut ini. 

Kutegaskan kepada Pak Tomo satu hal di balik keinginanku itu: aku 
tidak ingin lagi memberikan sesuatu secara cuma-cuma kepada lelaki 
dengan jebakan kata cinta. (TIAMP hlm:215)  
E-mail itu kubalas: ”Kok horny memluluh sih kamu? Emang pacarmu 
pergi terus ya? Ya, bagiku, yang namanya making love sama siapa pun 
rasanya gitu-gitu saja. Juga dengan kamu. Jadi, tarif sudah berlaku, 
kamu punya uang 500 ribu? Kalau ada, ya ayoh kita check in.” ( 
TIAMP hlm:221) 
 
Kutipan tersebut memperlihatkan sifat materialistik Nidah Kirani setelah 

menjadi pelacur, bahkan temannya sudah tidak dapat menikmati tubuhnya dengan 

gratis, harus membayar sesuai tarifnya sebagai pelacur. Dia tidak ingin 

memberikan sesuatu secara cuma-cuma dengan dalih kata cinta. 
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Nidah Kirani pun mempunyai rasa tidak percaya terhadap kenyataan 

disekitarnya. Apalagi ketika dosennya yang bernama pak Tomo, seorang anggota 

DPRD dari fraksi yang selama ini bersikukuh memperjuangkan tegaknya syariat 

Islam di Indonesia, bersedia menjadi germonya. Hal tersebut dapat dilihat dari 

kutipan berikut. 

Jujur saja kukatakan, aku kaget. Sangat kaget, ia seorang dosen yang 
sangat menjaga wibawa di depan kelas mahasiswanya. Ia juga sudah 
menduduki posisi tinggi di kampusku, khususnya jurusanku. Dan ia juga 
masih terdaftar sebagai anggota DPRD dari fraksi yang selama ini 
kutahu aktif mengkampanyekan tegaknya syariat Islam di Indonesia. Ah, 
Dunia! Sudah gelapkah dunia? (TIAMP hlm: 216) 
 
Sifat lain yang dimiliki Nidah Kirani adalah seperti yang diungkapkan 

secara langsung oleh pengarang lewat perkataan orang tua Nidah Kirani dan 

seorang temannya berikut ini. 

Kiran kau seorang pemarah, dan pasti kau seorang penyendiri. Kata 
ibuku. 
Tidak, tolak bapakku, barang kali membenarkan, kau pengganggu, kau 
jahil, kau senang bergaul kepada siapa saja yang datang dengan mimik 
ramah kepadamu. 
Suatu hari Narirati, seorang karib berkata, kau memang sendiri karena 
kau dianggap arogan oleh orang yang tidak mengenalmu. Tapi kau baik 
hati dan solider terhadap kawan. (TIAMP hlm:190) 
 
Dari kutipan tersebut, Nidah Kirani memiliki sifat pemarah, penyendiri, 

pengganggu, senang bergaul, arogan, baik hati dan solider terhadap kawan. 

Selain tokoh dan penokohan, untuk menentukan konflik psikologis tokoh 

utama, unsur alur dan seting ikut berpengaruh. Dalam novel Tuhan, Izinkan Aku 

Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan, alur yang menonjol, yaitu alur maju 

yang menceritakan kisah Nidah Kirani yang berawal dari pondok. Bermula dari 

Nidah Kirani sebagai wanita muslimah, kemudian dia dihadapkan dengan konflik-
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konflik dan berakhir dengan kekecewaan Nidah Kirani yang dilampiaskan dengan 

menjadi seorang pelacur. 

Sedangkan setting yang digunakan pada umumnya yaitu, di daerah 

Gunung Kidul Yogyakarta yang meliputi tempat-tempat atau daerah yang berada 

di Yogyakarta. Tempat lain yang digunakan yaitu di Jakarta tepatnya di rumah 

sakit pada saat Nidah Kirani menjenguk ayahnya yang sedang sakit. 

 

4.2 Konflik Psikologis yang Dialami Tokoh Utama 

Dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. 

Dahlan, Nidah Kirani mengalami bermacam-macam konflik psikologis yang akan 

dijelaskan sebagai berikut. 

4.2.1 Approach-Approach Conflict 

Approach-Approach Conflict merupakan konflik yang terjadi karena 

adanya pertentangan dua motif positif yang sama kuat. Konflik ini dialami Nidah 

Kirani pada saat ia berniat ingin menjalani kehidupan sufi dengan berpuasa dan 

makan seadanya, seperti dalam kutipan berikut ini. 

Tiap hari aku shaum, aku puasa. Aku bahkan tidak lagi mengkonsumsi 
nasi dan daging. Kalau buka, aku hanya buka dengan roti tawar 
dicampur mesis, blueband, dan susu. Lauknya juga begitu, aku makan 
satu dua helai roti. Tiap hari demikian. Begitulah kehidupan sufi. 
Makanan segitu sudah cukup. Kalaupun aku makan daging, itu bukan 
keinginanku sendiri, tapi ada yang memberikan. (TIAMP hlm:52) 
 
Kutipan di atas menjelaskan ketika di pondok, Nidah Kirani 

menjalankan puasa setiap hari. Ia jarang mengkonsumsi nasi dan daging. Ia hanya 

makan roti tawar dicampur mesis, blueband, dan susu. Sebagai manusia yang 

sehat, sebenarnya ia ingin merasakan makanan yang enak dan bergizi seperti nasi, 
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sayur, dan daging. Akan tetapi keinginan itu ia pendam karena ingin menjalani 

kehidupan sufi yang tidak hanya mengandalkan nafsu badaniah saja. 

Aktivitas Nidah Kirani untuk berpuasa setiap hari merupakan motif 

positif karena ia ingin menjalani kehidupan yang sufistik. Sedangkan keinginan 

Nidah Kirani untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi juga merupakan 

motif positif karena ia juga ingin sehat dan kebutuhan fisiologianya dapat 

terpenuhi. Namun, hal itu tidak dapat ia penuhi karena Nidah Kirani tidak ingin 

mengandalkan nafsu badaniahnya saja. Nidah Kirani mengalami konflik 

Aprroach-Approach Conflict karena Nidah Kirani mengalami pertentangan dua 

motif positif yang sama kuat. 

Konflik serupa juga dialami oleh Nidah Kirani pada saat ia dan ketiga 

kawannya ingin kabur dari pos jemaah. Mereka merasa dalam pos jemaah tersebut 

terdapat kejanggalan-kejanggalan dan kerahasiaan yang telah disembunyikan. Hal 

itu seperti yang diutarakan Nidah Kirani dan teman-temannya berikut ini. 

“Ini betul-betul sudah parah,” Meli menyambung dan suaranya tampak 
meyakinkan betul. Akhir dari konferensi berempat itu adalah membuat 
strategi. Kukatakan, “Bagaimana ini kawan-kawan, apakah kita bertahan 
di dalam dan mengetahui ini jaringan apa atau kita keluar.” (TIAMP 
hlm:91) 
 
Keinginan Nidah Kirani dan kawan-kawannya untuk bertahan di dalam 

pos jemaah dan mengetahui jaringan apa yang sedang ia jalankan merupakan 

motif positif karena mereka ingin mengetahui kejelasan dan keterbukaan atas 

kejanggalan dan kerahasiaan yang ada dalam pos jemaah tersebut yang selama ini 

memenuhi pikiran mereka. Di lain pihak, mereka tidak mau terus-terusan tingal di 

tempat yang telah mengecewakan mereka. Mereka ingin kabur agar terlepas dari 
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ikatan yang penuh kejanggalan tersebut. Keinginan mereka untuk kabur dan 

melepaskan diri dari pos jemaah juga merupakan motif positif karena mereka 

menginginkan kehidupan yang labih baik lagi. Dalam konflik ini, Nidah Kirani 

mengalami konflik psikologis yang tergolong dalam Approach-Approach Conflict 

karena Nidah Kirani mengalami pertentangan dua motif positif yang sama-sama 

kuat. 

 

4.2.2 Approach-Avoidance Conflict 

Approach-Avoidance Conflict merupakan pertentangan antara dua motif 

positif dan motif negatif yang terjadi secara bersamaan dan sama kuat. Konflik ini 

dialami oleh Nidah Kirani pada saat ia berada di pos jemaah di daerah Kaliurang. 

Di pos tersebut Nidah Kirani ingin berdiskusi dengan teman-temannya mengenai 

perjuangan umat Islam dalam jemaah tersebut. Namun ia mengalami 

kebimbangan karena Nidah Kirani tidak tahu harus berdiskusi dengan siapa 

karena orang-orang yang berada di pos jemaah tersebut pada sibuk dengan 

urusannya sendiri. Hal itu terlihat dalam kutipan berikut. 

Khatam juga aku membacai dan memahaminya. Lalu apa lagi yang akan 
aku lakukan? Aku ingin sekali berdiskusi dan bertukar pikir, tapi dengan 
siapa. Sepertinya orang-orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. 
(TIAMP hlm:59) 
 
Kutipan di atas terlihat Nidah Kirani yang bimbang karena ia tidak tahu 

harus berdiskusi dengan siapa. Kebimbangan Nidah Kirani karena tidak ada yang 

diajak berdiskusi dan bertukar pikir merupakan motif negatif karena membuat 

Nidah Kirani tidak bisa berkembang dan itu sangat merugikan baginya. 

Sedangkan keinginannya untuk berdiskusi dan bertukar pikir dengan teman-
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temannya tentang perjuangan Islam dalam jemaah tersebut merupakan motif 

positif karena dapat membuat Nidah Kirani menjadi muslimah yang beragama 

secara kaffah. 

Aprroach-Avoidance Conflict juga dialami Nidah Kirani ketika ia sudah 

tidak tahan dengan keadaan yang ada di pos jemaah. Berikut kutipan yang 

menjelaskan adanya protes yang Nidah Kirani lakukan. 

Karena melihat situasi yang tidak mengenakkan itu, aku memberanikan 
diri protes kepada Ukhti Salimah. “Kok di sini perjuangan kayak bukan 
perjuangan. Santai-santai saja.” Tapi yang kuterima adalah sindiran dan 
pembelokan masalah, bukan saja datang dari Ukhti Salimah, tapi juga 
Rahdina, Astuti, yang menyindirku sebagai orang yang jarang 
silaturahmi kepada ukthi-ukhti yang sudah menikah. (TIAMP hlm:66) 
 
Kutipan tersebut menjelaskan Nidah Kirani yang memberanikan diri 

untuk protes kepada Ukhti Salimah karena ia merasa perjuangan yang ada di pos 

jemaah hanya begitu-begitu saja, sangat santai. Tetapi yang diterima Nidah Kirani 

adalah sindiran dan pembelokan masalah bahkan sindiran itu datang dari teman-

temannya yang lain. Mereka menyindir Nidah Kirani sebagai orang yang jarang 

silaturrahmi kepada ukhti-ukhti yang sudah menikah. 

Keberanian Nidah Kirani untuk melakukan protes kepada Ukhti Salamah 

merupakan motif positif karena ia tidak ingin perjuangannya untuk menegakkan 

Daulah Islamiyah di Indonesia berhenti begitu saja di pos jemaah. Namun, 

sindiran dan pembelokan masalah yang Nidah Kirani dapatkan dari para ukhti di 

pos jemaah merupakan motif negatif karena menyebabkan perasaan yang 

merugikan bagi diri Nidah Kirani. 

Pada saat Nidah Kirani melakukan dakwah dikampungnya, ia juga 

mengalami Approach-Avoidance Conflict karena adanya motif positif dan motif 
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negatif yang sama kuat. Ketika Nidah Kirani baru saja memulai dakwahnya dan 

mulai mendapatkan pengikut dalam ajarannya, ia sudah dihadang teror dan 

ancaman dari warga kampung. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut ini. 

Tapi sialnya, teror ini mula-mula sekali datangnya. Ketika usia masuk 
mereka masih dalam hitungan hari, mereka langsung dihadang teror. 
Padahal aku tahu persis, emosi gerakan mereka belum mantap betul letak 
duduknya ketika aparat keamanan dan pemerintahan desa mencium 
langkah gerakan. Aku sebetulnya sudah mencium gelagat itu ketika tiap 
kali aku datang ke masjid, orang-orang pada menyingkir dan tak mau di 
sampingku untuk salat berjamaah. (TIAMP hlm:78) 
 
Kutipan di atas menjelaskan adanya teror dan ancaman yang datang dari 

warga kampung ketika Nidah Kirani mulai melakukan dakwah di kampungnya. 

Aparat keamanan dan pemerintahan desa mulai mencium gerakan Nidah Kirani 

pada saat para remaja baru masuk untuk menjadi pengikutnya. Warga kampung 

menyangka ajaran dari Nidah Kirani adalah ajaran sesat. 

Keinginan Nidah Kirani untuk berdakwah dan mencari pengikut dalam 

jemaahnya merupakan motif positif karena ia ingin memperluas jaringan Islam 

yang telah dianutnya dari pos jemaah. Namun, teror dan ancaman yang datang 

dari warga kampung dan menganggap ajaran Nidah Kirani adalah sesat 

merupakan motif negatif  karena hal itu dapat membahayakan keselamatan Nidah 

Kirani.  

Konflik serupa dialami Nidah Kirani pada saat ia menolak ajakan Daarul 

untuk main ke kosnya karena bisa dipastikan Daarul akan mengajak Nidah Kirani 

untuk melakukan hubungan seks lagi. Nidah Kirani menolaknya karena ia tidak 

mau dikecewakan lagi dan ia takut kalau terjadi kehamilan, seperti  kutipan 

berikut ini. 
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Suatu hari Daarul mengajak aku bermain lagi ke rumah kontrakannya, 
tapi aku menolak. Aku sudah tidak mau lagi. Karena jika aku datang ke 
tempatnya, aku takut ia kembali melukaiku dalam gebah-gebah cinta 
yang kerap terlafadzkan untuk loloskan cumbu. Ketakutan kalau-kalau 
hamil yang membuatku kerap menolaknya secara kasar. (TIAMP 
hlm:131) 
 
Dari kutipan tersebut Nidah Kirani berusaha menolak ajakan Daarul 

untuk main ke kontrakannya karena ia takut Daarul akan melukainya lagi. 

Keinginan Daarul untuk mengajak Nidah Kirani main ke rumah kontrakannya 

merupakan motif negatif karena itu akan membuat Nidah Kirani kecewa oleh  

rayuan Daarul dengan kata cintanya yang berakhir dengan hubungan seks. 

Sedangkan penolakan Nidah Kirani ketika diajak Daarul merupakan motif positif 

karena ia tidak mau lagi dikecewakan oleh Daarul dan jika ia melakukan 

hubungan seks dengan Daarul lagi bisa-bisa terjadi kehamilan yang tidak ia 

inginkan. 

 Approach-Avoidance Conflict terjadi pada Nidah Kirani pada saat ia 

melakukan percobaan bunuh diri dengan menenggak empat puluh lebih butir pil. 

Ketika Nidah Kirani di ambang kematian, tiba-tiba ia membayangkan wajah 

bapak dan ibunya. Mereka tidak terima dengan perbuatan Nidah Kirani yang mau 

bunuh diri tersebut. Seketika itu pula dengan sekuat tenaga ia berusaha bangkit 

untuk memperjuangkan hidupnya. Dia tidak mau mati dengan secepat itu. 

Peristiwa itu seperti dalam kutipan berikut ini. 

Aku juga tidak mengerti, mengapa tiba-tiba saja keinginan 
menghabiskan hidupku dalam terjangan butiran-butiran pil itu dibatalkan 
oleh kekuatan lain yang tak menginginkanku untuk mati secepatnya. 
Kekuatan aneh itu terus meronta, meraung, dan memerdekakanku dari 
kondisi makin melemahnya pertahanan tubuh yang terus-terusan 
digempur oleh partikel-partikel beracun obat itu. (TIAMP hlm:182) 
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 Percobaan bunuh diri yang dilakukan Nidah Kirani merupakan motif 

negatif karena dapat merugikan dirinya. Tetapi keinginannya untuk tetap bertahan 

hidup dengan berjuang sekuat tenaga merupakan motif positif karena ia tidak mau 

mati dengan cara seperrti itu.  

Pada saat Didi meminta Nidah Kirani untuk menikah dengannya, Nidah 

Kirani juga mengalami konflik yang serupa karena Nidah Kirani tidak mau 

menikah. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut. 

“Tidak bisa. Aku sudah memilihmu sebagai pacarku. Dan aku tidak akan 
membiarkanmu pergi begitu saja. Aku ingin menikahimu.” 
Dalam hati aku bergumam, “Mati aku! Maniak dan nekad juga ini laki-
laki! Dia memaksaku untuk menikah.” (TIAMP hlm:196) 
 
Permintaan Didi untuk mengajak nikah Nidah Kirani merupakan motif 

positif karena didi mencintai Nidah Kirani. Namun Nidah Kirani menolak untuk 

menikah karena baginya nikah itu hanya sekat untuk berekspresi setotal-totalnya, 

dan Nidah Kirani tidak mau karena ia adalah perempuan yang berpetualang dari 

pelukan laki-laki yang satu ke laki-laki yang lain. Penolakan Nidah Kirani untuk 

menikah dengan Didi merupakan motif negatif. 

Namun, penolakan Nidah Kirani menimbulkan ancaman baru baginya. 

Jika Nidah Kirani tidak mau menikah dengan Didi, Didi akan membongkar semua 

rahasia Nidah Kirani di hadapan kedua orang tuanya. Berikut ini adalah ancaman 

Didi kepada Nidah Kirani. 

Maka aku menolak dengan tegas menikah. Tapi semakin aku menolak, 
semakin gila Didi merangsek, merapat, dan memaksa. Dia 
mengancamku, “Kalau kamu tidak mau menikah denganku dan coba-
coba lari, akan kubongkar rahasiamu ke orangtuamu bahwa kamu sering 
ngeseks dengan laki-laki.” Aku juga bingung dan cemas dengan 
ancaman Didi itu: kalau lari rahasiaku bakal terbongkar. Padahal selama 
ini orang tuaku tak tahu bahwa aku petualang seks di lingkungan 
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mahasiswa Kampus Matahari Terbit. Aku takut apakah mereka 
menerimaku lagi setelah mereka tahu anak bungsungya terlibat dalam 
free-sex. Sebab setahu mereka aku masih seorang aktivis Islam yang 
salihat dan getol berjuang bagi tegaknya hukum-hukum Tuhan di 
Indonesia. (TIAMP hlm:199) 
 
Berdasarkan kutipan tersebut, Nidah Kirani mengalami kebimbangan 

dan cemas antara memilih untuk menikah dengan Didi atau menolak ajakan Didi. 

Jika ia menolak untuk menikah dengan Didi, didi mengancam akan membongkar 

semua rahasia Nidah Kirani yang sering berpetualang seks dengan banyak lelaki. 

Padahal selama ini orang tua Nidah Kirani hanya mengetahui bahwa anaknya 

adalah seorang aktivis Islam yang semangat berjuang demi tegaknya hukum-

hukum Tuhan di Indonesia. 

Kebimbangan Nidah Kirani menyebabkan terjadinya konflik psikologis 

yang tergolong Approach-Avoidance Conflict karena adanya motif negatif dan 

motif positif yang sama kuat. Ancaman Didi akan membongkar semua rahasia 

Nidah Kirani di hapadan kedua orang tuanya merupakan motif negatif karena 

akan merugikan bagi Nidah Kirani dan menyebabkan ketakutan jika rahasianya 

terbongkar. Sedangkan penolakan Nidah Kirani untuk menikah dengan Didi 

merupakan motif positif karena ia tidak mau hidup dengan orang yang tidak 

pernah ia cintai. 

Namun, ancaman Didi ternyata benar, ia membongkar semua rahasia 

Nidah Kirani di depan orang tua Nidah Kirani. Nidah Kirani yang mengetahui hal 

itu langsung menemui Didi untuk meminta pertanggungjawaban atas 

perbuatannya tersebut. Akan tetapi, ketika Nidah Kirani bertemu dengan Didi, 
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Didi malah berusaha ingin membunuh Nidah Kirani. Nidah Kirani sangat 

ketakutan dengan kelakuan Didi. Hal itu terlihat dalam kutipan berikut. 

Tapi sungguh, yang terjadi justru sebaliknya yang aku dugakan. Hanya 
beberapa menit setelah aku duduk manis di atas kasur kosnya, ia 
membanting pintu keras-keras sehingga menimbulkan getaran kuat. 
“Eh Didi, kamu kenapa? Marah ya?” 
“Kamu kira sudah melupakannya. Enak saja….” 
“Terus maumu apa sekarang?” 
“Mauku? He-he-he… aku ingin menyekapmu, biar….” 
“Biar apa Did?” 
“Biar polisi menangkapku dan menjebloskanku ke penjara.” 
Ya ampun, ini lelaki macam apa. 
Dengan ketakutan aku mundur dan menyandar di dinding. Tapi Didi 
mengejarku dan terus mendekatiku. Dari matanya yang merah, aku 
melihat bara. Ada lidah dendam yang mengesumat dari sinarannya. 
Kedua tangannya menangkap tanganku, menelingkungnya, dan dengan 
cepat tangan kanannya mencekikku. Aku meronta. Tapi dia tak 
melepaskan cekikannya.  
“Aku bisa membunuhmu sekarang.” 
Duh, ngeri sekali. Terus terang betapa takutnya aku dengan lelaki ini. 
Sampai sebegitu perlakuannya kepadaku. (TIAMP hlm:202) 
 
Berdasarkan kutipan tersebut dapat diketahui bahwa Didi berusaha ingin 

membahayakan Nidah Kirani dengan berbuat kasar dan menyekapnya. Didi 

berusaha ingin membunuh Nidah Kirani jika Nidah Kirani benar-benar tidak mau 

menikah dengannya. Padahal dari pertemuan itu, Nidah Kirani berharap Didi mau 

meminta maaf kepada Nidah Kirani karena ia telah membuka aib Nidah Kirani. 

Dari kejadian tersebut Nidah Kirani  mengalami konflik psikologis yang tergolong 

Approach-Avoidance Conflict karena dia mengalami motif negatif dan motif 

positif yang sama kuat. Usaha Nidah Kirani untuk meminta pertanggungjawaban 

Didi atas perbuatannya merupakan motif positif karena Nidah Kirani tidak mau 

aib yang telah ia lakukan diketahui banyak orang termasuk keluarganya. 

Sedangkan usaha Didi untuk membunuh Nidah Kirani dengan cara menyekap dan 
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mencekik merupakan motif negatif karena bisa membahayakan keselamatan 

Nidah Kirani.   

 

4.2.3 Avoidance-Avoidance Conflict 

Avoidance-Avoidance Conflict merupakan pertentangan antara dua motif 

negatif yang mempunyai pengaruh sangat kuat. Nidah Kirani juga mengalami 

konflik ini. 

Avoidance-Avoidance Conflict terjadi pada saat Nidah Kirani berada di 

pondok ia tidak mau mengikuti salat berjamaah karena ia menganggap perempuan 

tidak boleh keluar kamar, makanya ia tidak ikut salat berjamaah. Hal itu yang 

membuat teman-teman satu pondoknya sering menggunjing Nidah Kirani, seperti 

dalam kutipan berikut ini. 

Kudengar pula bisik-bisik yang tidak mengenakkan, bukan hanya 
perempuan-perempuan santri di seisi pondok ini, hanya karena aku 
sudah enggan keluar rumah. Wajibkah aku mengikuti tradisi pondok 
yang harus salat berjamaah. Ya, karena aku meyakini doktrin bahwa 
perempuan harus dalam rumah, maka aku pun tidak ikut berjamaah. 
(TIAMP hlm:43) 
 
Keyakinan Nidah Kirani yang tidak mau ikut salat berjamaah merupakan 

motof negatif karena ia tidak mau berkumpul dengan teman-teman yang lain. 

Oleh sebab itu, teman-temannya sering menggunjing Nidah Kirani bahkan ada 

yang menyebarkan isu bahwa Nidah Kirani dikatai menentang para kyai dan 

menjelek-jelekkannya. Teman-teman Nidah Kirani yang sering menggunjingnya 

merupakan motif negatif karean sangat merugikan bagi Nidah Kirani. 

Avoidance-Avoidance Conflict juga terjadi pada saat Nidah Kirani harus 

memberikan infak yang tidak sedikit tiap minggunya kepada pos jemaah. Infak 
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tersebut masih kurang jelas digunakan untuk apa dan untuk mendapatkan uang 

tersebut Nidah Kirani harus berbohong kepada orang tuanya dengan alasan untuk 

membayar kuliah. Hal itu seperti dalam kutipan berikut ini. 

Dan kurasai pula infak yang kuberikan juga sudah cukup banyak. Aku 
harus mengeluarkan uang paling minim 500 ribu setiap minggunya 
untuk kas perjuangan. Dan itu kuperoleh dari kantong kakakku dan 
kedua orang tuaku dengan alasan untuk membayar uang kuliah, uang 
semester, uang buku, dan sebagainya. (TIAMP hlm:60) 
 
Pada saat Nidah Kirani rajin memberikan infak kepada jemaahnya tiap 

minggu merupakan motif negatif karena ia tidak tahu infak tersebut digunakan 

untuk apa. Sedangkan Nidah Kirani yang harus berbohong kepada orang tuanya 

juga merupakan motif negatif karena hal tersebut sangat merugikan baginya dan 

manimbulkan situasi yang tidak menyenangkan. 

Avoidance-Avoidance Conflict dialami Nidah Kirani pada saat ia diusir 

dari kampungnya karena warga kampung menuduh ajaran yang Nidah Kirani 

sebarkan adalah ajaran sesat. Untuk itu ia diungsikan oleh petinggi-petinggi di pos 

jemaah di suatu tempat yang aman. Namun, setelah Nidah Kirani kembali ke pos 

jemaahnya, ternyata kehadirannya tidak disambut baik oleh sahabat-sahabat di pos 

tersebut. Hal tersebut seperti dalam kutipan berikut ini. 

Adalah benar bahwa resiko dikucilkan ini pasti datang, tapi apakah 
sekelam ini, bahkan pengucilan itu bukannya makin menyolidkan umat 
dalam Jemaah, malahan dalam Jemaah sendiri rapuhnya tak alang-
kepalang. Hanya empat bulan aku tak bersua dengan sahabat-sahabatku. 
Sungguh waktu tak lama. Tak lama untuk semua bisa berubah. (TIAMP 
hlm:83) 
 
Kutipan tersebut menjelaskan perlakuan yang diterima Nidah Kirani 

ketika ia kembali di pos jemaah setelah diungsikan oleh petinggi jemaah karena 

kasus pengusiran dirinya dari kampung tempat kelahirannya. Nidah Kirani merasa 
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pengucilan yang ia dapatkan sungguh di luar yang ia bayangkan. Hanya empat 

bulan ia diungsikan, tetapi sahabat-sahabat di pos jemaah sudah berubah. Mereka 

bersikap berbeda terhadap Nidah Kirani. 

Perlakuan warga kampung untuk mengusir Nidah Kirani dan 

menganggap Nidah Kirani menyebarkan ajaran sesat merupakan motif negatif 

karena sangat merugikan bagi Nidah Kirani dan keluarganya serta menyebabkan 

fitnah yang besar bagi Nidah Kirani. Sedangkan pengucilan yang Nidah Kirani 

dapatkan di pos jemaah yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya juga merupakan 

motif negatif karena menimbulkan frustasi pada diri nidah kirani dan 

menimbulkan suasana yang tidak menyenangkan bagi Nidah Kirani. 

Pada saat Daarul meminta Nidah Kirani untuk main lagi ke 

kontrakannya, Nidah Kirani menolak permintaan tersebut. Namun, penolakan itu 

membuat Daarul semakin menjauh dari Nidah Kirani. Nidah Kirani mulai curiga 

ketika Daarul tidak pernah menghubunginya lewat telepon. Ia selalu menunggu 

dengan penuh harap telepon dari Daarul, tetapi hasilnya tetap nihil. Hal itu 

membuat kondisi Nidah Kirani semakin kacau. Belum lagi ia takut kalau ia hamil 

hasil hubungannya dengan Daarul. Dalam kondisi seperti itu dan rasa panik Nidah 

Kirani berusaha ke kontrakan Daarul, tetapi yang Daarul tidak ada di kontrakan, 

seperti yang terlihat dalam kutipan berikut ini.  

Setelah peristiwa itu aku merasakan hampa yang makin menjadi-jadi. 
Aku tak tahu bagaimana melukiskan perasaanku. Keperempuananku 
sudah ia lukai dan kini aku ditinggalkan begitu saja hanya karena sebuah 
salah paham, kalau benar dia cinta padaku, kok dia tega melukaiku, 
membuatku terkapar berkalang tanah seperti ini. (TIAMP hlm:133) 
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Dari kutipan di atas, Nidah Kirani sangat kecewa dan tidak tahu harus 

berbuat apa ketika ia mengetahui bahwa Daarul telah menjauhinya. Keperempuan 

Nidah Kirani sudah dilukai Daarul dengan kata cinta, tetapi kenyataan yang ia 

dapatkan adalah kecewa yang mendalam. Nidah Kirani mengalami konflik 

psikologi yaitu Avoidance-Avoidance Conflict karena adanya dua motif negatif 

yang sama kuat. Pada saat ia melakukan hubungan seks dengan Daarul berkali-

kali merupakan motif negatif karena ia melakukan hubungan seks di luar nikah 

dan Nidah Kirani memiliki ketakutan jika ia hamil. Sedangkan Daarul yang begitu 

saja meninggalkan Nidah Kirani yang masih belum mengerti betul tentang 

perasaan Daarul terhadapnya juga merupakan motif negatif karena sangat 

merugikan Nidah Kirani dan menimbulkan kekecewaan baginya. 

Konflik serupa juga dialami oleh Nidah Kirani ketika pacarnya Fuad 

positif hamil dan meminta bantuan Nidah Kirani untuk menggugurkan janin 

dengan jalan aborsi. Nidah Kirani mengabulkan permintaan tersebut dengan 

mengantarkan Fuad dan pacarnya ke sebuah klinik. Hal tersebut terlihat dalam 

kutipan berikut ini. 

Pacarnya positif hamil. Perempuan yang juga kukenal baik di Kampus 
Matahari Terbit itu karena didorong oleh rasa malu meraung-raung 
kepadaku untuk membunuh janin yang mulai menumbuh dalam 
rahimnya dengan jalan aborsi. Dan aku memang meluluhkan permintaan 
itu dan mengantarkan mereka berdua ke sebuah klinik. Di tengah malam, 
janin yang tak berkehendak sama sekali tumbuh dalam rahim itu, 
akhirnya mati. (TIAMP hlm:138-139) 
 
Sikap Nidah Kirani yang mau mambantu melakukan aborsi merupakan 

matif negatif karena merupakan hal yang tidak menyenangkan dan merugikan. 

Nidah Kirani merasa lega karena usaha untuk membantu aborsi tersebut berhasil. 
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Perasaan Nidah Kirani tersebut mendapat pertentangan dari dalam dirinya sendiri, 

yaitu rasa bersalah atas kematian bayi itu, seolah-olah ia yang meyebabkannya. 

Sikap yang ditunjukkan Nidah Kirani ini termasuk motif negatif karena 

merugikan dan menimbulkan situasi tidak menyenangkan. 

Avoidance-Avoidance Conflict dialami Nidah Kirani pada saat ia 

mengutarakan niatnya untuk menjadi pelacur kepada dosennya, pak Tomo. Hal 

tersebut seperti dalam kutipan berikut ini. 

Kutegaskan kepada Pak Tomo satu hal di balik keinginanku itu: aku 
tidak ingin lagi memberikan sesuatu secara cuma-cuma kepada lelaki 
dengan jebakan kata cinta.  Dengan menjadi pelacur, paling-paling yang 
kuberikan kepada lelaki hanya sekecumik daging tubuhku. Lain tidak. 
Kubiarkan saja tubuhku digaruk-garuk lelaki dengan segala kepasrahan 
dan tanpa sedikit pun rasa dan beban pikiran. (TIAMP hlm:215) 
 
Kutipan di atas menjelaskan Nidah Kirani yang tidak ingin lagi 

memberikan tubuhnya secara cuma-cuma kepada lelaki dengan jebakan cinta. 

Untuk itu ia berniat untuk menjadi pelacur, seperti yang ia utarakan kepada Pak 

Tomo, dosennya yang kemudian bersedia menjadi germonya. Dengan menjadi 

pelacur, Nidah Kirani hanya memberikan sekecumik daging di tubuhnya, tidak 

lebih. 

Niat Nidah Kirani untuk menjadi seorang pelacur merupakan motif 

negatif karena merusak citra dirinya di depan masyarakat. Sedangkan Pak Tomo 

yang bersedia menjdai germo Nidah Kirani juga merupakan motif negatif karena 

telah membantu proses perusakan moral pada diri Nidah Kirani. 
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4.2.4 Multiple  Approach-Avoidance Conflict 

Multiple Approach-Avoidance Conflict merupakan konflik psikis yang 

dialami oleh individu karena menghadapi dua situasi yang masing-masing 

mengandung motif positif dan motif negatif yang sama-sama kuat. 

Konflik ini dialami Nidah Kirani ketika ia dihadapkan pada dua situasi 

yang sangat bertentangan. Nidah Kirani harus memilih antara tetap menyebarkan 

agama di kampungnya dan dituduh menyebarkan ajaran sesat atau harus cepat-

cepat pergi sebelum warga kampung mengusirnya. Konflik ini dapat dilihat dalam 

kutipan berikut ini. 

Dan satu demi satu usaha-usaha yang kami lakukan terbongkar. Di 
keluarga Riana pun terbongkar sindikasi gerakan ketika asistenku selalu 
menagih uang untuk menyokong dana perjuangan suci. Bukan tuduhan 
meminta-minta itu yang membuatku panik, tapi tuduhan subversif bahwa 
aku menjadi picu yang merusak otak anak-anak kampung untuk merebut 
Negara yang sah, yang menyuruh oarng untuk memberontak dan 
menurut mereka pemahaman agama seperti ini sangat berbahaya. 
Bahkan lebih berbahaya dari PKI. (TIAMP hlm:79) 
 
Kutipan tersebut menjelaskan bahwa semua usaha yang dilakukan Nidah 

Kirani dan pengikutnya terbongkar semua. Bahkan di rumah seorang pengikutnya 

yang bernama Riana terbongkar juga sindikasi gerakan Nidah Kirani ketika 

asistennya selalu menagih uang untuk menyokong dana perjuangan. Warga 

kampung menuduh Nidah Kirani telah merusak otak anak-anak kampung. 

Menurut mereka ajaran agama yang diberikan Nidah Kirani sangat berbahaya, 

bahkan lebih bahaya dari PKI. Kemudian oleh petinggi-petinggi jemaah, Nidah 

Kirani diungsikan untuk sementara waktu sampai keadaan aman kembali. 

Konflik yang dialami Nidah Kirani mengandung dua unsur motif positif 

dan motif negatif. Usaha yang dilakukan Nidah Kirani yang menyebarkan ajaran 
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agama melalui dakwah di kampungnya merupakan motif positif karena bertujuan 

untuk menegakkan Daulah Islamiyah di negaranya, tetapi ia menyuruh asistennya 

untuk selalu menagih uang kepada pengikutnya merupakan motif negatif karena 

itu merupakan tindak pemerasan. Dan tuduhan warga kampung bahwa ajaran 

Nidah Kirani sangat berbahaya merupakan motif negatif. Kemudian Nidah Kirani 

yang diungsikan oleh petinggi-petinggi jemaah merupakan motif positif karena 

demi keselamatan Nidah Kirani. 

 

4.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik Psikologis yang dialami 

Tokoh Utama 

Konflik psikologis terjadi akibat adanya kebutuhan manusia yang tidak 

terpenuhi. Hal tersebut yang membuat manusia mampu melakukan apa saja untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut meskipun membahayakan dirinya. Perilaku tersebut 

disebabkan dari dalam diri individu itu sendiri atau yang sering disebut faktor 

personal. Sedangkan faktor yang mempengaruhi konflik psikologis dari luar 

individu disebut faktor situasional. Dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi 

Pelacur karya Muhidin M. Dahlan faktor-faktor tersebut juga ikut berpengaruh 

dalam terjadinya konflik psikologis. Berikut ini adalah faktor-faktor yang 

menyebabkan konflik psikologis yang dialami tokoh utama dalam novel Tuhan, 

Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan. 

4.3.1 Faktor Personal 

Faktor personal yang mempengaruhi konflik psikologis Nidah Kirani 

adalah sebagai berikut. 
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1. Faktor Biologis 

Faktor biologis berpengaruh dalam seluruh kegiatan manusia, bahkan 

terpadu dengan faktor-faktor sosiopsikologis. Insting dan motif bercumbu, 

memberi makan, merawat anak, perilaku agresif, kebutuhan memelihara 

kelangsungan hidup dan menghindari rasa sakit dari bahaya merupakan contoh 

faktor biologis. 

Dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. 

Dahlan, faktor biologis dialami oleh Nidah Kirani pada saat ia tidak bisa 

memenuhi kebutuhan fisiologisnya yaitu kebutuhan untuk makan yang sehat dan 

bergizi. Hal itu seperti dalam kutipan berikut ini. 

Tiap hari aku shaum, aku puasa. Aku bahkan tidak lagi mengkonsumsi 
nasi dan daging. Kalau buka, aku hanya buka dengan roti tawar 
dicampur mesis, blueband, dan susu. Lauknya juga begitu, aku makan 
satu dua helai roti. Tiap hari demikian. Begitulah kehidupan sufi. 
Makanan segitu sudah cukup. Kalaupun aku makan daging, itu bukan 
keinginanku sendiri, tapi ada yang memberikan. (TIAMP hlm:52) 
 
Kutipan tersebut menjelaskan kehidupan Nidah Kirani ketika di pondok 

dengan menjalankan puasa setiap hari. Jika berbuka puasa ia jarang 

mengkonsumsi nasi dan daging. Ia hanya makan roti tawar dicampur mesis, 

blueband, dan susu. Sebenarnya ia ingin merasakan makanan yang enak dan 

bergizi seperti nasi, sayur, dan daging. Akan tetapi keinginan itu ia pendam karena 

ingin menjalani kehidupan sufi yang tidak hanya mengandalkan nafsu badaniah 

saja. Kebutuhan Nidah Kirani yang tidak terpenuhi tersebut merupakan faktor 

biologis karena ia gagal memenuhi kebutuhan untu makan makanan yang sehat 

dan bergizi. Faktor tersebut mempengaruhi Nidah Kirani pada saat ia mengalami 

konflik psikologis yang tergolong  Approach-Approach Conflict.  
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Faktor biologis juga mempengaruhi Nidah Kirani pada saat Didi 

mengancam Nidah Kirani untuk membongkar rahasianya di depan orang tua 

Nidah Kirani, Nidah Kirani berusaha tetap mempertahankan hidupnya dari 

ancaman Didi. Didi yang ngotot ingin menikahi Nidah Kirani akan membongkar 

rahasia Nidah Kirani yang sering berpetualang seks dengan banyak lelaki, bahkan 

Didi tidak segan-segan akan membunuh Nidah Kirani jika menolak 

permintaannya, seperti yang terlihat dalam kutipan berikut. 

Tapi sungguh, yang terjadi justru sebaliknya yang aku dugakan. Hanya 
beberapa menit setelah aku duduk manis di atas kasur kosnya, ia 
membanting pintu keras-keras sehingga menimbulkan getaran kuat. 
“Eh Didi, kamu kenapa? Marah ya?” 
“Kamu kira sudah melupakannya. Enak saja….” 
“Terus maumu apa sekarang?” 
“Mauku? He-he-he… aku ingin menyekapmu, biar….” 
“Biar apa Did?” 
“Biar polisi menangkapku dan menjebloskanku ke penjara.” 
Ya ampun, ini lelaki macam apa. 
Dengan ketakutan aku mundur dan menyandar di dinding. Tapi Didi 
mengejarku dan terus mendekatiku. Dari matanya yang merah, aku 
melihat bara. Ada lidah dendam yang mengesumat dari sinarannya. 
Kedua tangannya menangkap tanganku, menelingkungnya, dan dengan 
cepat tangan kanannya mencekikku. Aku meronta. Tapi dia tak 
melepaskan cekikannya.  
“Aku bisa membunuhmu sekarang.” 
Duh, ngeri sekali. Terus terang betapa takutnya aku dengan lelaki ini. 
Sampai sebegitu perlakuannya kepadaku. (TIAMP hlm:202) 
 
Dari kutipan di atas terlihat Didi berusaha meyekap dan mencekik Nidah 

Kirani bahkan ingin membunuhnya.  Dengan sekuat tenaga Nidah Kirani berusaha 

melepaskan dirinya dari sekapan dan ancaman Didi. Usaha yang dilakukan Nidah 

Kirani tersebut termasuk ke dalam faktor biologis karena Nidah Kirani berusaha 

mempertahankan hidupnya dari ancaman Didi yang mau membunuhnya. Faktor 
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ini mempengaruhi Nidah Kirani pada saat ia mengalami Approach-Avoidance 

Conflict. 

 

2. Motif Ingin  Tahu 

Motif ingin tahu adalah hasrat untuk memperoleh informasi tentang 

suatu aspek dari lingkungan. Setiap orang berusaha memahami dan memperoleh 

arti dari dunianya. Motif inilah yang mempengaruhi konflik psikologis yang 

dialami oleh Nidah Kirani. Karena didorong oleh rasa penasaran bagaimana letak 

kebenaran sejarah umat Islam, Nidah Kirani membaca sampai selesai dokumen-

dokumen tua tentang sejarah umat Islam sampai selesai. Tetapi ia belum puas 

hanya dengan mengetahui semua itu dari dokumen tua saja. Ia ingin berdiskusi 

dan bertukar pikir dengan jemaah yang lain. Namun keinginan itu sulit ia capai 

karena Nidah Kirani tidak tahu harus bertukar pikir dan berdiskusi dengan siapa. 

Orang-orang di pos jemaah selalu sibuk dengan urusannya sendiri. Hal itu dapat 

dilihat dalam kutipan berikut. 

Khatam juga aku membacai dan memahaminya. Lalu apa lagi yang akan 
aku lakukan? Aku ingin sekali berdiskusi dan bertukar pikir, tapi dengan 
siapa. Sepertinya orang-orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. 
(TIAMP hlm:59) 
 
Berdasarkan kutipan di atas, Nidah Kirani mengalami konflik psikologis 

yang dipengaruhi oleh motif ingin tahu. Motif ini mempengaruhi Nidah Kirani 

pada saat ia mengalami Approach-Avoidance Conflict. 
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3. Motif Kompetensi 

Motif kompetensi erat kaitannya dengan kebutuhan akan rasa aman. Bila 

orang sudah memenuhi kebutuhan biologisnya, dan yakin bahwa masa depannya 

gemilang, ia dianggap sudah memenuhi kebutuhannya akan kemampuan diri 

(kompetensi). Motif ini mempengaruhi konflik psikologis yang dialami oleh 

Nidah Kirani. Nidah Kirani berharap ia bisa melakukan dakwah di kampungnya 

untuk menambah umat jemaahnya, setelah ia gagal melakukan dakwah di 

pondoknya. Nidah Kirani merasa dengan memberikan dakwah di kampung dan 

semakin banyak jemaahnya, ia dapat ia dapat memenuhi kebutuhan akan 

kemampuan dirinya. Namun, ketika Nidah Kirani sedang semangat-semangatnya 

melakukan dakwah, tiba-tiba teror datang dari warga kampungnya yang 

menyangka bahwa ajaran yang disampaikan oleh Nidah Kirani adalah sesat. Hal 

itu terlihat dalam kutipan berikut ini. 

Tapi sialnya, teror ini mula-mula sekali datangnya. Ketika usia masuk 
mereka masih dalam hitungan hari, mereka langsung dihadang teror. 
Padahal aku tahu persis, emosi gerakan mereka belum mantap betul letak 
duduknya ketika aparat keamanan dan pemerintahan desa mencium 
gelagat itu ketika tiap kali aku datang ke masjid, orang-orang pada 
menyingkir dan tak mau di sampingku untuk salat berjamaah. (TIAMP 
hlm:78) 
 
Kutipan di atas menjelaskan adanya teror yang datang ketika Nidah 

Kirani belum lama melakukan dakwah di kampungnya. Aparat keamanan dan 

pemerintahan desa sudah mencium gerakan Nidah Kirani. Setiap kali Nidah 

Kirani datang ke masjid, orang-orang pada menyingkir dan tak mau berada di 

sampingnya untuk salat berjamaah. Karena Nidah Kirani tidak merasa aman di 

kampungnya, ia tidak bisa memenuhi kebutuhannya akan kemampuan diri 
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(kompetensi). Motif kompetensi ini mempengaruhi Nidah Kirani pada saat ia 

mengalami Approach-Avoidance Conflict. 

Motif serupa juga mempengaruhi konflik psikologis yang dialami Nidah 

Kirani. Pada saat warga kampung mulai mencium sindikasi gerakan Nidah Kirani, 

salah satu asistennya di tangkap polisi. Semua usaha yang dilakukan Nidah Kirani 

terbongkar semua. Bahkan di rumah seorang pengikutnya yang bernama Riana, 

terbongkar juga sindikasi gerakan Nidah Kirani ketika asistennya selalu menagih 

uang untuk infak. Warga kampung menuduh Nidah Kirani telah merusak otak 

anak-anak kampung. Menurut mereka ajaran agama Nidah Kirani sangat 

berbahaya, bahkan lebih berbahaya dari PKI, seperti dalam kutipan berikut. 

Dan satu demi satu usaha-usaha yang kami lakukan terbongkar. Di 
keluarga Riana pun terbongkar sindikasi gerakan ketika asistenku selalu 
menagih uang untuk menyokong dana perjuangan suci. Bukan tuduhan 
meminta-minta itu yang membuatku panik, tapi tuduhan subversif bahwa 
aku menjadi picu yang merusak otak anak-anak kampung untuk merebut 
Negara yang sah, yang menyuruh oarng untuk memberontak dan 
menurut mereka pemahaman agama seperti ini sangat berbahaya. 
Bahkan lebih berbahaya dai PKI. (TIAMP hlm:79) 
 
Kutipan di atas menunjukkan tokoh utama yang tidak bisa memenuhi 

kebutuhan kemampuan diri (kompetensi). Faktor penyebabnya adalah motif 

kompetensi. Motif tersebut mempengaruhi Nidah Kirani pada saat ia mengalami 

Multiple Approach-Avoidance Conflict. 

 

4. Motif Cinta 

Motif cinta adalah keinginan atau kebutuhan akan kasih sayang, 

keinginan untuk berkumpul dan bergaul dengan orang lain. Kehangatan, 

persahabatan, ketulusan kasih sayang, penerimaan orang lain yang hangat akan 
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dibutuhkan manusia. Motif ini mempengaruhi konflik psikologis yang dialami 

oleh Nidah Kirani.  

Pada saat Daarul mengajak Nidah Kirani untuk main ke kosnya, Nidah 

Kirani mengalaami kebimbangan antara harus menolak ajakan tersebut atau harus 

memenuhi keinginan Daarul. Bisa dipastikan Daarul akan mengajak Nidah Kirani 

untuk melakukan hubungan seks lagi. Nidah Kirani akhirnya menolak ajakan 

tersebut karena ia tidak mau dikecewakan lagi dan ia takut kalau terjadi 

kehamilan, seperti dalam kutipan berikut ini. 

Suatu hari Daarul mengajak aku bermain lagi ke rumah kontrakannya, 
tapi aku menolak. Aku sudah tidak mau lagi. Karena jika aku datang ke 
tempatnya, aku takut ia kembali melukaiku dalam gebah-gebah cinta 
yang kerap terlafadzkan untuk loloskan cumbu. Ketakutan kalau-kalau 
hamil yang membuatku kerap menolaknya secara kasar. (TIAMP 
hlm:131) 
 
Dari kutipan tersebut Nidah Kirani berusaha menolak ajakan Daarul 

untuk main ke kontrakannya karena ia takut Daarul akan melukainya lagi. 

Penolakan Nidah Kirani terhadap ajakan Daarul disebabkan karena ia merasa 

Daarul hanya mempermainkannya. Daarul hanya berkeinginan untuk 

berhubungan seks saja, tetapi ia tidak mencintai Nidah Kirani dan setelah itu 

Daarul akan meninggalkan Nidah Kirani lagi. Sebagai manusia, Nidah Kirani 

membutuhkan cinta dan kasih sayang dari orang lain. Motif cinta tersebut 

mempengaruhi Nidah Kirani pada saat ia mengalami Approach-Avoidance 

Conflict. 

   Motif cinta juga mempengaruhi konflik psikologis Nidah Kirani pada 

saat ia benar-benar ditinggalkan Daarul, seperti dalam kutipan berikut ini. 
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Setelah peristiwa itu aku merasakan hampa yang makin menjadi-jadi. 
Aku tak tahu bagaimana melukiskan perasaanku. Keperempuananku 
sudah ia lukai dan kini aku ditinggalkan begitu saja hanya karena sebuah 
salah paham, kalau benar dia cinta padaku, kok dia tega melukaiku, 
membuatku terkapar berkalang tanah seperti ini. (TIAMP hlm:133) 
 
Kutipan tersebut menggambarkan keadaan Nidah Kirani ketika Daarul 

meninggalkannya karena salah paham. Padahal keperempuanan Nidah Kirani 

sudah dilukai Daarul dengan alasan kata cinta. Nidah Kirani merasakan kepanikan 

dan bingung, jika Daarul memang mencintainya, kenapa ia tega meninggalkan 

Nidah Kirani. Nidah Kirani berharap Daarul datang dengan cintanya bukan 

dengan nafsunya saja. Namun keinginan tersebut tidak dapat terpenuhi. Motif 

cinta telah mempengaruhi konflik psikologis Nidah Kirani. Motif tersebut 

mempengaruhi pada saat Nidah Kirani mengalami Avoidance-Avoidance conflict. 

Pada saat Didi meminta Nidah Kirani untuk menikah dengannya, Nidah 

Kirani juga mengalami konflik yang dipengaruhi oleh motif cinta. Nidah Kirani 

menolak permintaan Didi untuk menikah karena Nidah Kirani sama sekali tidak 

mencintainya. Kutipan berikut keinginan Didi yang ingin menikah dengan Nidah 

Kirani. 

“Tidak bisa. Aku sudah memilihmu sebagai pacarku. Dan aku tidak akan 
membiarkanmu pergi begitu saja. Aku ingin menikahimu.” 
Dalam hati aku bergumam, “Mati aku! Maniak dan nekad juga ini laki-
laki! Dia memaksaku untuk menikah.” (TIAMP hlm:196) 

 
Kutipan di atas menjelaskan permintaan Didi yang ingin menikah 

dengan Nidah Kirani. Namun Nidah Kirani menolak untuk menikah karena 

baginya nikah itu hanya sekat untuk berekspresi setotal-totalnya, dan Nidah Kirani 

tidak mau karena ia adalah perempuan yang berpetualang dari pelukan laki-laki 

yang satu ke laki-laki yang lain. Selain itu Nidah Kirani sama sekali tidak 
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mencintai Didi. Ia mau berpacaran dengan Didi karena ia hanya ingin 

berpetualang seks saja. Bagi Nidah Kirani, menikah perlu adanya cinta di antara 

keduanya. Karena ia tidak bisa mencintai Didi, ia mengalami konflik psikologis 

ketika Didi mengajak menikah. Motif cinta mempengaruhi Nidah Kirani pada saat 

ia mengalami Approach-Avoidance Conflict.  

 

5. Sikap 

Sikap adalah kecenderungan bertindak, berekspresi, berpikir, dan merasa 

dalam menghadapi objek, ide, situasi, dan nilai. Sikap mempunyai daya 

pendorong atau motivasi, sikap bukan rekaman masa lalu, sikap mengandung 

aspek evaluatif dan sikap timbul dari pengalaman. 

Sikap mempengaruhi konflik psikologis yang dialami oleh Nidah Kirani, 

yaitu pada saat ia bingung menghadapi situasi di mana ia harus mengambil pilihan 

untuk tetap bertahan di pos jemaah dan mengetahui jaringan yang sedang 

dijalankan oleh jemaah tersebut, atau memilih kabur karena merasa telah 

dikecewakan dan Nidah Kirani menginginkan kehidupan yang lebih baik. Namun 

pada akhirnya, Nidah Kirani bertekad untuk kabur saja dari pos jemaah tersebut. 

Hal itu seperti yang terlihat dalam kutipan berikut ini. 

“Ini betul-betul sudah parah,” Meli menyambung dan suaranya tampak 
meyakinkan betul. Akhir dari konferensi berempat itu adalah membuat 
strategi. Kukatakan, “Bagaimana ini kawan-kawan, apakah kita bertahan 
di dalam dan mengetahui ini jaringan apa atau kita keluar.” (TIAMP 
hlm:91) 
 
Sikap yang ditunjukkan oleh Nidah Kirani tersebut mempengaruhi 

konflik psikologis yang tergolong Aprroach-approach Conflict. 
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Pada saat Nidah Kirani melakukan percobaan bunuh diri, motif sikap 

juga mempengaruhi konflik psikologisnya. Ketika ia berada di ambang kematian, 

tiba-tiba saja ada kekuatan yang mendorong Nidah Kirani untuk segera bangkit 

dan tetap memperjuangkan hidupnya. Ia tidak mau mati secepat itu. Hal tersebut 

tampak dalam kutipan berikut ini.  

Aku juga tidak mengerti, mengapa tiba-tiba saja keinginan 
menghabiskan hidupku dalam terjangan butiran-butiran pil itu dibatalkan 
oleh kekuatan lain yang tak menginginkanku untuk mati secepatnya. 
Kekuatan aneh it uterus meronta, meraung, dan memerdekakanku dari 
kondisi makin melamahnya pertahanan tubuh yang terus-terusan 
digempur oleh partikel-partikel beracun obat itu. (TIAMP hlm:182) 
 
Sikap untuk tetap mempertahankan hidup tersebut mempengaruhi 

konflik psikologis Nidah Kirani yang termasuk ke dalam Approach-Avoidance 

Conflict. 

Motif sikap juga mempengaruhi konflik psikologis Nidah Kirani yang 

termasuk ke dalam Avoidance-Avoidance conflict ketika ia membantu pacar Fuad 

untuk menggugurkan janin yang ada di dalam perut pacar Fuad. Nidah Kirani 

membantu mereka dengan mengantarkannya ke sebuah klinik. Namun, setelah 

aborsi itu berhasil, ketakutan dan kegelisahan membayangi benak Nidah Kirani 

karena ia merasa berdosa atas kematian bayi itu, seperti kutipan berikut ini. 

Pacarnya positif hamil. Perempuan yang juga kukenal baik di Kampus 
Matahari Terbit itu karena didorong oleh rasa malu meraung-raung 
kepadaku untuk membunuh janin yang mulai menumbuh dalam 
rahimnya dengan jalan aborsi. Dan aku memang meluluhkan permintaan 
itu dan mengantarkan mereka berdua ke sebuah klinik. Di tengah malam, 
janin yang tak berkehendak sama sekali tumbuh dalam rahim itu, 
akhirnya mati. (TIAMP hlm:138-139) 
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Sikap yang diambil Nidah Kirani ketika ia membantu menggugurkan 

kandungan pacarnya Fuad mempengaruhi konflik psikologisnya yang tergolong 

ke dalam Avoidance-Avoidance Conflict. 

Pada saat Nidah Kirani berkeinginan untuk menjadi pelacur yang 

disampaikan kepada Pak Tomo, Avoidance-avoidance Conflict terjadi pada Nidah 

Kirani. Niat itu ia utarakan ketika Nidah Kirani bertemu dengan Pak Tomo, 

seperti dalam kutipan berikut ini. 

Kutegaskan kepada Pak Tomo satu hal di balik keinginanku itu: aku 
tidak ingin lagi memberikan sesuatu secara cuma-cuma kepada lelaki 
dengan jebakan kata cinta.  Dengan menjadi pelacur, paling-paling yang 
kuberikan kepada lelaki hanya sekecumik daging tubuhku. Lain tidak. 
Kubiarkan saja tubuhku digaruk-garuk lelaki dengan segala kepasrahan 
dan tanpa sedikit pun rasa dan beban pikiran. (TIAMP hlm:215) 
 
Kutipan di atas menjelaskan Nidah Kirani yang tidak ingin lagi 

memberikan tubuhnya secara cuma-cuma kepada lelaki dengan jebakan cinta. 

Untuk itu ia berniat untuk menjadi pelacur, seperti yang ia utarakan kepada Pak 

Tomo, dosennya yang kemudian bersedia menjadi germonya. Dengan menjadi 

pelacur, Nidah Kirani hanya memberikan sekecumik daging di tubuhnya, tidak 

lebih. Sikap yang diambil Nidah Kirani untuk menjadi pelacur mempengaruhinya 

ketika Nidah Kirani mengalami Avoidance-Avoidance Conflict. 

 

6. Emosi 

Emosi adalah reaksi yang kompleks yang mengandung aktifitas dengan 

derajat yang tinggi dan adanya perubahan dalam kejasmanian serta berkaitan 

dengan perasaan yang kuat. Emosi menunjukkan kegonjangan organisme yang 

disertai gejala-gejala kesadaran, keperilakuan, dan proses psikologis. 
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Motif emosi mempengaruhi konflik psikologis yang dialami oleh Nidah 

Kirani pada saat ia melakukan protes kepada Ukhti Salimah karena sudah tidak 

tahan dengan keadaan yang ada di pos jemaah. Berikut kutipan yang menjelaskan 

adanya protes yang Nidah Kirani lakukan. 

Karena melihat situasi yang tidak mengenakkan itu, aku memberanikan 
diri protes kepada Ukhti Salimah. “Kok di sini perjuangan kayak bukan 
perjuangan. Santai-santai saja.” Tapi yang kuterima adalah sindiran dan 
pembelokan masalah, bukan saja datang dari Ukhti Salimah, tapi juga 
Rahdina, Astuti, yang menyindirku sebagai orang yang jarang 
silaturahmi kepada ukthi-ukhti yang sudah menikah. (TIAMP hlm:66) 
 
Kutipan tersebut menjelaskan Nidah Kirani yang tidak tahan dengan 

perjuangan yang ada di pos jemaah hanya begitu-begitu saja, sangat santai. 

Keadaan tersebut yang membuat emosi Nidah Kirani sehingga ia memberanikan 

diri untuk protes kepada Ukhti Salimah, Tetapi yang diterima Nidah Kirani adalah 

sindiran dan pembelokan masalah bahkan sindiran itu datang dari teman-

temannya yang lain. Mereka menyindir Nidah Kirani sebagai orang yang jarang 

silaturrahmi kepada ukhti-ukhti yang sudah menikah. Emosi Nidah Kirani terjadi 

pada saat ia mengalami Approach-Avoidance Conflict. 

 

4.3.2 Faktor Situasional 

Faktor situasional yang mempengaruhi konflik psikologis yang dialami 

oleh Nidah Kirani adalah sebagai berikut. 

1. Faktor Sosial 

Faktor sosial adalah sistem peranan yang ditetapkan dalam suatu 

masyarakat, struktur kelompok atau organisasi, dan karakteristik populasi yang 
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menata perilaku manusia. Faktor tersebut mempengaruhi konflik yang dialami 

oleh Nidah Kirani. 

Pada saat di pondok Nidah Kirani tidak diterima dengan baik hal itu 

yaang membuat Nidah Kirani mengalami konflik psikologis. Ketika di pondok, 

Nidah Kirani tidak mau mengikuti tradisi pondok yaitu salat berjamaah,karena ia 

beranggapan bahwa perempuan tidak boleh keluar dari kamarnya. Hal itu yang 

membuatnya digunjing oleh teman-teman di pondoknya, seperti kutipan berikut 

ini. 

Kudengar pula bisik-bisik yang tidak mengenakkan, bukan hanya 
perempuan-perempuan santri di seisi pondok ini, hanya karena aku 
sudah enggan keluar rumah. Wajibkah aku mengikuti tradisi pondok 
yang harus salat berjamaah. Ya, karena aku meyakini doktrin bahwa 
perempuan harus dalam rumah, maka aku pun tidak ikut berjamaah. 
(TIAMP hlm:43) 
 
Kutipan tersebut menjelaskan Nidah Kirani yang mendapat gunjingan 

dari teman-teman di pondoknya karena ia tidak mau mengikuti tradisi pondok 

untuk salat berjamaah. Faktor sosial mempengaruhi Nidah Kirani pada saat ia 

mengalami konflik psikologis yang termasuk Avoidance-Avoidance Conflict  

Setelah warga kampungnya tidak mau menerima kehadiran Nidah 

Kirani, karena ajarannya dianggap ajaran sesat, ia kemudian diungsikan oleh 

petinggi-petinggi jemaah, tetapi setelah kembalinya Nidah Kirani di pos 

jemaahnya, ia juga tidak diterima oleh para jemaah di pos tersebut, bahkan 

mereka mengucilkannya. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut. 

Adalah benar bahwa resiko dikucilkan ini pasti datang, tapi apakah 
sekelam ini, bahkan pengucilan itu bukannya makin menyolidkan umat 
dalam Jemaah, malahan dalam Jemaah sendiri rapuhnya tak alang-
kepalang. Hanya empat bulan aku tak bersua dengan sahabat-sahabatku. 
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Sungguh waktu tak lama. Tak lama untuk semua bisa berubah. (TIAMP 
hlm:83) 
 
Kutipan tersebut menjelaskan perlakuan yang diterima Nidah Kirani 

ketika ia kembali di pos jemaah setelah diungsikan oleh petinggi jemaah karena 

kasus pengusiran dirinya dari kampung tempat kelahirannya. Nidah Kirani merasa 

pengucilan yang ia dapatkan sungguh di luar yang ia bayangkan. Hanya empat 

bulan ia diungsikan, tetapi sahabat-sahabat di pos jemaah sudah berubah. Mereka 

bersikap berbeda terhadap Nidah Kirani. Faktor sosial telah menyebabkan ia 

mengalami konflik psikologis yang tergolong Approach-Avoidance Conflict. 

 

2. Faktor Stimuli Mendorong dan Memperteguh Perilaku 

Faktor stimuli mendorong dan memperteguh perilaku adalah situasi 

untuk mempengaruhi kelayakan melakukan perilaku tertentu. Ada situasi yang 

memberikan rentangan kelayakan perilaku dan situasi yang banyak memberikan 

kendala pada perilaku. 

Faktor stimuli mendorong dan memperteguh perilaku mempengaruhi 

konflik psikologis Nidah Kirani pada saat Nidah Kirani harus memberikan infak 

yang tidak sedikit tiap minggunya kepada pos jemaah. Infak tersebut masih 

kurang jelas digunakan untuk apa dan untuk mendapatkan uang tersebut Nidah 

Kirani harus berbohong kepada orang tuanya dengan alasan untuk membayar 

kuliah. Hal itu dapat dilihat dalam kutipan berikut. 

Dan kurasai pula infak yang kuberikan juga sudah cukup banyak. Aku 
harus mengeluarkan uang paling minim 500 ribu setiap minggunya 
untuk kas perjuangan. Dan itu kuperoleh dari kantong kakakku dan 
kedua orang tuaku dengan alasan untuk membayar uang kuliah, uang 
semester, uang buku, dan sebagainya. (TIAMP hlm:60) 
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Kutipan di atas menjelaskan banyaknya infak yang harus di keluarkan 

Nidah Kirani tiap minggunya. Ia tidak tahu persisi uang tersebut digunakan untuk 

apa oleh petinggi di pos jemaah. Untuk memperoleh uang tersebut, Nidah Kirani 

harus berbohong kepada orang tuanya dengan alasan untuk membayar uang kuliah 

dan lain-lain. Dengan adanya faktor stimuli mendorong dan memperteguh 

perilaku membuat Nidah Kirani mampu melakukan sesuatu meski ia harus 

membohongi kedua orangtuanya demi mendapatkan uang untuk di infakkan. 

Faktor tersebut mempengaruhui konflik psikologis Nidah Kirani yang tergolong 

Avoidance-Avoidance Conflict.  

 

4.4 Akibat Konflik Psikologis yang dialami Tokoh Utama 

Terlalu sering melakukan perbuatan yang bertentangan dengan suara 

batin hanya akan menyebabkan pecahnya pribadi seseorang. Akibatnya individu 

selalu merasakan konlik-konflik jiwa yang tidak berkesudahan. Konflik dapat 

menimbulkan akibat adanya sifat tidak mengenal atau menyadari lagi apa yang 

dilakukannya. Berikut ini adalah akibat konflik psikologis yang dialami oleh 

tokoh utama dalam novel Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. 

Dahlan. 

4.4.1 Frustasi 

Frustasi erat kaitannya dengan hambatan untuk bertindak. Bila muncul 

suatu kebutuhan atau dorongan untuk bertindak, tetapi karena sesuatu hal maka 

kebutuhan tidak dapat tepenuhi, atau dorongan untuk bertindak terlambat. 
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Ketika pacar Fuad memohon kepada Nidah Kirani untuk membantu 

menggugurkan janin yang ada di dalam kandungannya, Nidah Kirani 

mengabulkan permintaan tersebut dengan mengantarkan mereka ke sebuah klinik 

aborsi. Setelah aborsi itu berhasil Nidah Kirani mengalami konflik psikologis. Ia 

mengalami kegelisahan dan rasa bersalah atas kematian janin tersebut. Akibatnya 

ia menjadi frustasi. Akibat ini muncul ketika Nidah Kirani mengalami Avoidance-

avoidance Conflict. 

Frustasi juga dialami Nidah Kirani pada saat cobaan demi cobaan 

menimpanya. Setelah ia dikecewakan oleh Jemaah yang selama ini ia banggakan, 

kemudian warga kampung yang antipati terhadapnya, kini Nidah Kirani cobaan 

itu ditambah lagi dengan ayahnya yang terbaring di rumah sakit berperang 

melawan maut karena sakit yang dideritanya. Nidah Kirani merasa Tuhan tidak 

lagi menyayangi dirinya. Akibatnya ia menjadi frustasi dengan melakukan 

percobaan bunuh diri. Namun percobaan bunuh diri itu gagal karena ada suatu 

kekuatan yang melarang Nidah Kirani untuk melakukan perbuatan itu. Akibat ini 

muncul pada saat Nidah Kirani mengalami Approach-Avoidance Conflict. 

 

4.4.2 Kekecewaan 

Apabila individu dalam suatu kegiatan atau usaha mencapai suatu tujuan 

mengalami kegagalan ada rintangan atau menderita konflik psikis, maka 

kegagalan itu akan menimbulkan kekecewaan. 

Kekecewaan dialami Nidah Kirani pada saat ia masih berada di pondok. 

Nidah Kirani tidak mau mengikuti tradisi pondok untuk salat berjamaah karena ia 
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menganggap perempuan tidak boleh keluar kamar. Hal itu yang membuat teman-

teman satu pondokan mengunjing dirinya bahkan ada yang mengatakan bahwa 

Nidah Kirani menentang dan menjelek-jelekkan para kyai. Dengan adanya 

gunjingan seperti itu Nidah Kirani mengalami konflik psikologis yang berakibat 

dengan kekecewaan. Kecewa itu muncul ketika Nidah Kirani mengalami 

Avoidance-Avoidance Conflict. 

Pada saat Nidah Kirani pindah pos di Kaliurang, ia berharap dapat 

meningkatkan pengetahuannya tentang Islam dan ajaran yang ada di pos jemaah 

tersebut. Nidah Kirani membaca dokumen-dokumen tua yang menceritakan 

tentang sejarah umat Islam di Indonesia. Setelah ia selesai membaca dokumen 

tersebut, ia ingin berdiskusi dan bertukar pikir dengan orang-orang yang ada di 

pos jemaah tersebut, tetapi yang terjadi mereka sibuk dengan urusannya sendiri. 

Bahkan hampir sebulan tidak ada perubahan di pos tersebut. Kegagalan Nidah 

Kirani untuk berdiskusi tentang perjuangan Islam di Indonesia mengakibatkan 

kekecewaan baginya. Akibat itu muncul ketika ia mengalami Approach-

Avoidance Conflict. 

Kekecewaan juga dialami Nidah Kirani ketika ia mengharapkan semua 

cita-citanya yaitu berjuang demi tegaknya Daulah Islamiyah dan menjadi seorang 

muslimah yang beragama secara kaffah dapat terwujud. Namun kenyataan yang 

terjadi tidak sesuai dengan yang Nidah Kirani harapkan. Ia gagal melakukan 

dakwah di kampungnya bahkan ajaran yang ia sampaikan dianggap sesat oleh 

warga kampung. Maka Nidah Kirani diungsikan dari kampungnya sampai 

keadaan aman. Ketika ia kembali ke pos jemaahnya, Nidah Kirani tidak mendapat 
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sambutan baik dari sahabat-sahabatnya, bahkan mereka mengucilkannya. Padahal 

Nidah Kirani hanya sebentar diungsikan, tetapi sahabat-sahabatnya telah berubah 

dan membenci Nidah Kirani. Akibat dari pengucilan itu Nidah Kirani mengalami 

kekecewaan. Akibat itu muncul ketika Nidah Kirani mengalami Avoidance-

Avoidance Conflict. 

Akibat serupa dialami Nidah Kirani pada saat Nidah Kirani bertemu lagi 

dengan Daarul. Daarul tiba-tiba datang dan ingin mengajak Nidah Kirani untuk 

bermain ke rumah kontarakannya dan Nidah Kirani menolaknya karena ia tidak 

ingin Daarul melukainya hatinya lagi. Tetapi ternyata penolakan Nidah Kirani 

membuat Daarul semakin menjauh dari Nidah Kirani. Sejak pertemuan itu, Daarul 

pergi meninggalkan Nidah Kirani karena kesalahpahaman. Nidah Kirani berusaha 

mencari Daarul ke kontrakannya, tetapi hasilnya nihil, Daarul tidak ada di 

kontrakana. Nidah Kirani menjadi sangat kecewa dengan Daarul. Kekecewaan itu 

muncul pada saat Nidah Kirani mengalami Approach-Avoidance Conflict. 

 

4.4.3 Ketidakberdayaan 

Ketidakberdayaan adalah sikap yang tidak berdaya, pasif, dan patah hati. 

Ketidakberdayaan ini membawa individu tersebut merenungi dirinya sendiri dan 

akhirnya mengucilkan diri. 

Ketidakberdayaan dialami Nidah Kirani pada saat ia ingin menjalani 

kehidupan sufi dengan berpuasa setiap hari dan hanya makan roti serta susu. Ia 

jarang mengkonsumsi nasi dan daging. Ia hanya makan roti tawar dicampur mesis, 

blueband, dan susu. Sebagai manusia yang sehat, sebenarnya ia ingin merasakan 
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makanan yang enak dan bergizi seperti nasi, sayur, dan daging. Akan tetapi 

keinginan itu ia pendam karena ingin menjalani kehidupan sufi yang tidak hanya 

mengandalkan nafsu badaniah saja. Nidah Kirani merasa tidak berdaya untuk 

menolak keadaan tersebut karena baginya kehidupan sufi lebih baik untuk 

dijalankan. Ketidakberdayaan itu Nidah Kirani rasakan pada saat ia mengalami 

konflik psikologis yang tergolong ke dalam Approach-Approach Conflict. 

Ketidakberdayaan Nidah Kirani rasakan pada saat ia mengalami 

Approach-Avoidance Conflict. Konflik itu muncul pada saat Nidah Kirani 

mendapatkan teror ketika ia sedang semangat-semangatnya berdakwah di 

kampung tempat kelahirannya. Nidah Kirani merasa bahaya telah 

mengelilinginya. Warga kampung menganggap ajaran yang disampaikan Nidah 

Kirani adalah ajaran sesat. Nidah Kirani tidak berdaya dengan kecaman dan teror 

dari warga kampung tersebut, sehingga ia rela di ungsikan oleh petinggi-petinggi 

jemaah sampai keadaan aman kembali. 

Nidah Kirani akhirnya menyerah dan berendah diri karena ajarannya 

tidak diterima di kampungnya. Ketika sindikasi gerakan Nidah Kirani ikut 

terbongkat di rumah salah satu pengikutnya, Nidah Kirani tidak bisa berbuat apa-

apa. Bahkan Nidah Kirani dituduh telah merusak otak anak-anak kampung untuk 

menjadikan mereka pemberontak. Nidah Kirani yang dulunya gigih 

memperjuangkan tegaknya Daulah Islamiyah kini harus kalah dan menyerah. Ia 

tidak berdaya atas semua yang terjadi pada dirinya. Ketidakberdayaan yang 

akhirnya dialami Nidah Kirani. Karena ketidakberdayaan tersebut, Nidah Kirani 
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menjadi orang yang lemah dan menarik diri dari lingkungnnya. Akibat tersebut 

Nidah Kirani alami ketika terjadi Multiple Approach-Avoidance Conflict. 

Ketidakberdayaan juga Nidah Kirani rasakan ketika ia di ancam oleh 

Didi. Didi mengancam akan membongkar semua rahasia Nidah Kirani di hadapan 

kedua orang tuanya jika Nidah Kirani tidak mau menikah dengannya. Nidah 

Kirani tidak berdaya dengan ancaman Didi sehingga ia mau ketika diajak ke 

kontrakannya Didi. Namun Nidah Kirani juga tidak berdaya ketika Didi 

menyekap dan mencekiknya. Nidah Kirani hanya bisa meronta agar Didi mau 

melapaskan cekikannya. Ketidakberdayaan itu Nidah Kirani rasakan pada saat ia 

mengalami Approach-Avoidance Conflict. 

 

4.4.4 Kemarahan 

Karena individu tidak berhasil dalam mencapai tujuan kegiatan atau 

usahanya disebabkan adanya rintangan-rintangan, maka individu tersebut marah, 

atau mungkin merusak, baik terhadap dirinya maupun terhadap sesuatu di luar 

dirinya. 

Di dalam kesehariannya yang penuh kekecewaan, Nidah Kirani juga 

sering mengalami kemarahan. Kekecewaan yang dialami oleh Nidah Kirani dan 

teman-temannya terhadap pos jemaah membuat Nidah Kirani marah dan bertekad 

untuk kabur dari pos jemaah tersebut. Ia tidak mau jika terus di dalam pos jemaah 

tersebut, Nidah Kirani terus mengalami penasaran dengan tidak adanya kejelasan 

dan keterbukaan jemaahnya. Kemarahan yang Nidah Kirani alami ini ketika ia 

dihadapkan pada  Approach-approach Conflict. 
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Kemarahan yang berwujud pemberontakan juga dialami oleh Nidah 

Kirani. Ia berniat menjadi seorang pelacur sebagai wujud pemberontakannya 

terhadap Tuhan. Ia merasa Tuhan telah mengecewakannya karena Nidah Kirani 

mengalami cobaan yang bertubi-tubi dan Tuhan tidak mau mendengarkan semua 

doanya. Selain sebagai wujud pemberontakan terhadap Tuhan, menjadi pelacur 

juga wujud kemarahan Nidah Kirani terhadap lelaki yang hanya butuh tubuhnya 

saja. Kemarahan itu Nidah Kirani rasakan ketika ia mengalami Avoidance-

Avoidance Conflict. 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Jenis konflik psikologis yang dialami tokoh utama dalam novel Tuhan, Izinkan 

Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan, yaitu konflik yang terjadi karena 

adanya pertentangan antara dua motif positif yang sama kuat (Approach-

Approach Conflict), konflik  yang terjadi karena adanya pertentangan antara motif 

positif dan motif negatif yang terjadi secara bersamaan dan sama kuat (Approach-

Avoidance Conflict), konflik yang terjadi karena adanya dua motif negatif yang 

sama kuat (Avoidance-Avoidance Conflict), dan konflik  karena mengahadapi dua 

situasi yang masing-masing mengandung motif positif dan motif negatif yang 

sama kuat (Multiple Approach-Avoidance Conflict). 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik psikologis tokoh utama dalam novel 

Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan, yaitu faktor 

faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal meliputi faktor biologis 

dan faktor sosiopsikologis. Faktor biologis ini menyebabkan Approach-Approach 

Conflict dan Approach-Avoidance Conflict. Faktor sosiopsikologis meliputi motif 

ingin tahu yang menyebabkan Approach-Avoidance Conflict, motif kompetensi 
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yang menyebabkan Approach-Avoidance Conflict dan Multiple Approach-

Avoidance Conflict, motif cinta yang menyebabkan Approach-Avoidance Conflict 

dan Avoidance-Avoidance Conflict, sikap yang menyebabkan Approach-

Approach Conflict, Approach-Avoidance Conflict dan Avoidance-Avoidance 

Conflict dan emosi yang menyebabkan Approach-Avoidance Conflict. Sedangkan 

faktor situasional yang berpengaruh meliputi faktor sosial yang menyebabkan 

Approach-Avoidance Conflict dan Avoidance-Avoidance Conflict, dan faktor 

stimuli mendorong dan memperteguh perilaku yang menyebabkan Avoidance-

Avoidance Conflict. 

3. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari konflik psikologis tokoh utama dalam novel 

Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhidin M. Dahlan, yaitu frustasi 

akibat tokoh utama mengalami Approach-Avoidance Conflict dan Avoidance-

avoidance Conflict, kekecewaan yang terjadi akibat Approach-Avoidance Conflict 

dan Avoidance-Avoidance Conflict, ketidakberdayaan yang terjadi akibat 

Approach-Approach Conflict, Approach-Avoidance Conflict, dan Multiple 

Approach-Avoidance Conflict, kemarahan yang terjadi akibat tokoh utama 

mengalami Approach-Approach Conflict dan Avoidance-Avoidance Conflict. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konflik psikologis yang 

dialami tokoh utama yang paling menonjol adalah jenis konflik Approach-Avoidance 

Conflict, yaitu tentang tokoh utama yang melakukan dakwah di kampungnya sebagai 

bentuk perjuangannya untuk menegakkan Negara Daulah Islamiyah. Namun, warga 
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kampung tidak dapat menerima ajaran yang telah disampaikan tokoh utama bahkan 

mereka menganggap ajaran tersebut adalah ajaran sesat. Faktor penyebab konflik 

tersebut adalah motif kompetensi karena tokoh utama tidak bisa memenuhi kebutuhan 

kemampuan diri yaitu untuk berdakwah di kampungnya. Akibatnya tokoh utama 

mengalami kekecewaan karena ia merasa tidak dihargai orang-orang bahkan oleh 

Tuhan sekalipun. Kekecewaan itu berubah menjadi kemarahan karena ia merasa 

Tuhan tidak peduli lagi kepada tokoh utama. Kemarahan itu dibuktikan dengan tokoh 

utama yang sering berpetualang seks dengan lelaki bahkan tokoh utama berniat untuk 

menjadi seorang pelacur. 

    

5.2 Saran  

 Berdasarkan simpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut. 

1. Hendaknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi 

mahasiswa yang melakukan penelitian sejenis, terutama yang berhubungan 

dengan konflik psikologis. 

2. Bagi penulis yang hendak melakukan penelitian yang sejenis diharapkan juga 

mengembangkan lebih lanjut dengan menggunakan teori-teori lain sebagai objek 

kajian. 
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