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Novel Mukjizat Cinta karya Muhammad Masykur A.R.Said menyajikan 
kepribadian tokoh Afdhal yang tergolong dalam dua naluri, yaitu naluri kehidupan dan 
naluri kematian. Naluri yang mendominasi dalam diri Afdhal adalah naluri kehidupan. 
Naluri merupakan dorongan dari dalam diri yang bersifat tidak ada paksaan melainkan 
timbul secara alamiah. 

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini mencakup (1) naluri 
apakah yang lebih dominan yang mempengaruhi tokoh utama dalam bertindak pada novel 
Mukjizat Cinta karya Muhammad Masykur A.R.Said (2) bagaimanakah reaksi tokoh 
utama dalam mengatasi masalah dalam novel Mukjizat Cinta karya Muhammad Masykur 
A.R.Said. Tujuan Penelitian ini, yaitu: (1) mengungkap naluri yang lebih dominan yang 
mempengaruhi tokoh utama dalam bertindak pada novel Mukjizat Cinta Karya 
Muhammad Masykur A.R.Said. (2) mengungkap reaksi tokoh utama dalam mengatasi 
masalah dalam novel Mukjizat Cinta karya Muhammad Masykur A. R. Said 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tekstual yang 
mengkaji aspek psikologi tokoh utama dalam karya sastra. penulis menggunakan 
Psikologi sebagai alat bantu untuk mengkaji naluri dan reaksi tokoh utama dalam 
mengatasi masalah yang dialami tokoh utama pada novel Mukjizat Cinta karya 
Muhammad Masykur A.R.Said.  
 Hasil pembahasan skripsi ini adalah mengenai tokoh dan penokohan yaitu 
Afdhal. Dari analisis penokohan tokoh utama Afdhal dalam novel ini digambarkan 
sebagai sosok lelaki tua yang hidup sebatang kara karena istrinya sudah meninggal dan 
anak-anaknya sudah menikah semua, karena ia tidak ingin anak-anaknya merasa 
kerepotan jika tinggal dengan anak-anaknya ia memutuskan untuk tinggal sendirian. 
Tokoh Afdhal digambarkan memiliki naluri naluri kehidupan yang dibuktikan bahwa 
dirinya memiliki keinginan untuk menikah, bersyukur, keinginan untuk makan, memiliki 
rasa sayang, suka menolong, taat beribadah dan  mengagumi wanita. Sedangkan naluri 
kematian yang ditunjukkan oleh tokoh Adhal adalah rendah diri, memiliki rasa benci, 
menyiksa batinnya sendiri. Adanya naluri tersebut kemudian timbul adanya reaksi yang 
ditimbulkan dari naluri kehidupan dan naluri kematian. Reaksi yang menimbulkan 
masalah dapat diatasi dengan adanya mekanisme pembentukan diri.  

Bardasarkan hasil pembahasan di atas Penulis menyarankan agar hasil analisis 
skripsi yang berjudul Naluri dan Reaksi Tokoh Utama dalam novel Mukjizat Cinta Karya 
Muhammad Masykur A.R. Said  ini dapat digunakan oleh peneliti sastra yang lain untuk 
menganalisis dari segi psikologi sastra atau segi ilmu sastra yang lain.  

 
 
 
 
 


