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KONFLIK BATIN TOKOH UTAMA DALAM NOVEL CINTA DI UJUNG 

SAJADAH KARYA ASMA NADIA: TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA 

DAN RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI SMA 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskrepsikan struktur yang membangun 

novel Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia, (2) mendeskripsikan konflik 

batin tokoh utama dalam novel Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia 

dengan tinjauan Psikologi Sastra, (3) memaparkan relevansinya dalam novel 

Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia ri dengan pembelajaran sastra di 

SMA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan objek 

penelitian adalah konflik batin tokoh utama dalam novel Cinta Di Ujung Sajadah. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka, simak, dan catat. Keabsahan 

data menggunakan teknik triangulasi teori. Teknik analisis data dilakukan dengan 

metode heuristik dan hermeneutik. Hasil penelitian ini adalah (1) struktur novel 

Cinta Di Ujung Sajadah antara lain, Tema adalah ketegaran, kegigihan, dan 

kerinduan seorang gadis terhadap ibu kandungnya. Fakta cerita, a) alur yang 

digunakan adalah alur maju, b) tokoh utama adalah Cinta, c) latar tempat naskah 

ini adalah di Bogor, Bandung, Jakarta dan Yogyakarta, latar waktu terjadi antara 

periode 2000-an, latar sosial mengangkat kehidupan seorang anak bersama ibu 

tirinya karena semenjak ia lahir tidak mengenal ibu kandungnya, (2) konfilk batin 

tokoh utama novel Cinta Di Ujung Sajadah terdapat dua jenis konflik batin yaitu 

konflik konflik mendekat-menjauh (approach-avoidance conflict) dan konflik 

mendekat-mendekat (approach-approach conflict), (3) penelitian ini sesuai 

dengan kriteria pemilihan bahan ajar yaitu a) aspek bahasa, b) aspek psikologi, c) 

aspek latar belakang siswa sehingga dapat diimplementasikan sebagai bahan ajar 

di SMA kelas XI sesuai dengan KD 3.11 menganalisis pesan dari buku fiksi yang 

dibaca.  

 

Kata Kunci: novel Cinta Di Ujung Sajadah, konflik batik, psikologi sastra, 

implementasi sebagai bahan ajar SMA 

 

Abstract 

 

This research aims to (1) describe the structure that builds the novel Cinta Di 

Ujung Sajadah by Asma Nadia, (2) describes the inner conflict of the main 

characters in the novel Cinta Di Ujung Sajadah by Asma Nadia with a review of 

Psychological Literature, (3) describes its relevance in the novel Cinta Cinta At 

Ujung Sajadah by Asma Nadia, she studied literature in high school. This research 

uses descriptive qualitative method with the object of research is the inner conflict 

of the main characters in the novel Cinta Di Ujung Sajadah. Data collection is 

carried out by using library, listening and note taking techniques. The validity of 

the data uses the theory triangulation technique. Data analysis technique is done 

by the heuristic and hermeneutic methods. The results of this study are (1) the 

structure of the novel Cinta Di Ujung Sajadah, among others, the theme is the 
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obstinacy, tenacity, and longing of a girl for her biological mother. The facts of 

the story, a) the plot used is forward plot, b) the main character is Love, c) the 

setting where the text is in Bogor, Bandung, Jakarta and Yogyakarta, the setting 

time between the 2000s, the social setting elevates the life of a child with his 

stepmother because since he was born he did not know his biological mother, (2) 

inner conflicts of the main characters in the novel Cinta Di Ujung Sajadah, there 

are two types of inner conflict, namely approach-avoidance conflict and approach-

approach conflict conflict), (3) this study is in accordance with the criteria for the 

selection of teaching materials namely a) aspects of language, b) aspects of 

psychology, c) aspects of student background so that it can be implemented as 

teaching material in high school class XI according to KD 3.11 analyzing 

messages from fiction books which is read. 

 

Keywords : Cinta Di Ujung Sajadah novel, batik conflict, literary psychology, 

implementation as high school teaching material 

 

1. PENDAHULUAN 

Karya sastra merupakan proses kreatif seorang pengarang melalui daya imajinatif 

yang kemudian ditunjukkan dalam sebuah karya. Hasil imajinasi ini dapat berupa 

karya berbentuk tulisan dan karya sastra lisan. Karya sastra tidak sekedar lahir 

dari dunia yang kosong melainkan karya yang lahir dari proses penyerapan realita 

pengalaman manusia (Siswantoro, 2005:23). 

Dalam penelitian ini akan membahas tentang kepribadian dan konflik yang 

merupakan hasil dari aktivitas dan tingkah laku manusia. Konflik merupakan 

salah satu unsur yang amat esensial dalam pengembangan sebuah cerita. Konflik 

hadir di dalam sebuah cerita dalam bentuk pertentangan, ketegangan, kekalutan 

atau kekacauan batin yang dialami tokoh-tokohnya. Wellek dan Warren 

menjelaskan bahwa konflik adalah sesuatu yang dramatik, mengacu pada 

pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang dan menyiratkan adanya “aksi 

dan balasan”, jadi konflik merupakan pertentangan yang seimbang antara 

pendapat satu individu satu dengan lainnya yang berupa fisik dan batin 

(Nurgiyantoro, 2009:122).  

Konflik juga berhubungan dengan kepribadian seseorang dalam 

hakikatnya sebagai manusia. Kepribadian tidak hanya meliputi pikiran, perasaan, 

dan sebagainya, melainkan secara keseluruhannya sebagai panduan antara 

kehidupan seseorang sebagai anggota masyarakat atau di dalam interaksi sosial 
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(Sujanto dkk, 2004:3). Dengan demikian, kepribadian tokoh dalam suatu cerita 

fiksi juga menarik untuk diteliti, terutama tokoh dengan kadar lifelike tinggi yang 

tentunya memiliki kepribadian yang hampir sama dengan manusia.  

Novel Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia adalah ketegaran, 

kegigihan, dan kerinduan seorang gadis terhadap ibu kandungnya Rumusan 

masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana struktur yang membangun novel 

Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia, (2) Bagaimana konflik batin tokoh 

utama dalam novel Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia dengan kajian 

Psikologi Sastra, (3) Bagaimana implementasinya konflik batin tokoh utama 

dalam novel Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia sebagai bahan ajar sastra 

di SMA.  

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskrepsikan struktur yang 

membangun novel Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia, (2) 

mendeskripsikan konflik batin tokoh utama  dalam novel Cinta Di Ujung Sajadah 

karya Asma Nadia dengan tinjauan Psikologi Sastra, (3) memaparkan 

implementasinya konflik batin tokoh utama dalam novel Cinta Di Ujung Sajadah 

karya Asma Nadia sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Metode deskriptif kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini digunakan untuk 

menggambarkan kata, kalimat, dan wacana yang terdapat dalam novel Cinta Di 

Ujung Sajadah karya Asma Nadia. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan teknik pustaka, teknik simak dan catat. Teknik pustaka yaitu 

mengumpulkan sumber-sumber tertulis untuk dalam teks novel Cinta Di Ujung 

Sajadah, selanjutnya menyimak secara keseluruhan novel Cinta Di Ujung 

Sajadah dengan penuh intensitas dan pemahaman, dan mencatat kata, kalimat dan 

wacana yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

motode pembacaan model semiotik yaitu pembacaan heuristik dan hermenetik. 

Pembacaan heurisik yaitu dengan menginterpretasikan teks novel Cinta Di Ujung 
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Sajadah melalui tanda-tanda linguistik dan menemukan arti secara linguistik 

dengan cara membaca cermat dan teliti tiap kata dan pembacaan hermeneutik 

dengan menafsirkan makna peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam teks 

novel Cinta Di Ujung Sajadah hingga dapat menemukan konflik batin tokoh 

utama dalam novel Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Struktur dalam Novel Cinta Di Ujung Sajadah Karya Asma 

Nadia 

3.1.1 Tema 

Tema novel Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia adalah ketegaran, 

kegigihan, dan kerinduan seorang gadis terhadap ibu kandungnya. Hal tersebut 

dapat diketahui dari kutipan berikut.  

“Kerinduan pada ibu kandung lantas saja meledak-ledak. Seperti kembang 

api raksasa di malam tahun baru. Megah, besar, menyala terang. Tidak 

bisa disembunyikan” (Cinta Di Ujung Sajadah, 2015:30) 

 

“Dan di sinilah dia sekarangg. Duduk mendekap ransel besarnya. 

Tercenung. Suara-suara pengumumam terdengar silih berganti. Tak lama 

lagi kereta yang ditumpangi akan berangkat meninggalkan Kota Hujan, 

menuju Jakarta. Sebagaimana alamat yang tertera di amplop kusuh, yang 

kini tersimpan aman di saku celana jeansnya. Hanya sejam berjalan lancar, 

Cinta akan menemukan kepingan terakhir puzzle di otaknya” (Cinta Di 

Ujung Sajadah, 2015:163) 

 

“Hidup yang dipenuhi perasaan kehilangan. Sejak kecil dia tahu dunianya 

berbeda. Melalui hari-hari tanpa ibu. Papa yang tidak punya waktu dan 

sering marah-marah. Mama Alia yang disibukkan oleh kegiatan yang 

seabrek. Juga Anggun dan Cantik, dua boneka Mama Alia yang tak pernah 

menyukai Cinta” (Cinta Di Ujung Sajadah, 2015:166) 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tema novel Cinta di 

Ujung Sajadah karya Asma Nadia adalah ketegaran, kegigihan, dan kerinduan 

seorang gadis bernama Cinta yang tanpa putus asa mencari ibu kandungnya.  
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3.1.2 Fakta Cerita 

3.1.2.1 Alur 

Alur yang digunakan dalam novel Cinta Di Uung Sajadah adalah alur maju. 

Tahap penyituasian berisi pengenalan terhadap tokoh-tokoh di dalam novel Cinta 

Di Uung Sajadah. Tahap Penyituasian (situation). Tahap ini merupakan tahap 

pengenalan tokoh, terutama tokoh utama yaitu Cinta. Pada tahap ini diperkenalkan 

tokoh Cinta dan ibu tiri serta kedua saudara tirinya. Diceritakan dari semenjak 

Cinta hidup seorang diri hingga ia hidup bersama ibu tirinya. Tahap pemunculan 

konflik (Generating Circumstance) tahap ini muncul ketika Makky hadir dalam 

kehidupan Cinta. Tahap peningkatan konflik (rising action) tahap ini terjadi ketika 

Cinta berusi tujuh belas tahun dan rahasia mengenai ibu kandungnya terbongkar. 

Tahap klimaks (climax) konflik ini meningkat ketika Cinta rahasia ibu kandung 

Cinta mulai terbongkar. Cinta berusaha keras mencarinya hingga akhirnya 

berhasil ditemukan. Tahap Penyelesaian (denouement) konflik yang dihadapi 

mulai diselesaikan, konflik yang terjadi pada Cinta berhasil diselesaikan. Ibu 

kandung Cinta ternyata sudah meninggal dunia. Cinta akhirnya menikah dengan 

salah satu laki-laki yang telah membantunya mencari ibu kandungnya. 

3.1.2.2 Penokohan 

Cinta merupakan tokoh utama dalam novel Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma 

Nadia. Cinta merupakan tokoh sentral dan ditampilkan terus-menerus sehingga 

membangun struktur novel. Dilihat dari perannya, tokoh Cinta merupakan tokoh 

protagonis karena dalam novel ini Cinta menyampaikan nilai-nilai positif. Secara 

psikologis tokoh Cinta digambarkan sebagai tokoh yang memiliki sifat baik, 

lemah lembut, murah senyum, dan tegar dalam menghadapi masalah. Hal ini 

dapat dilihat pada kutipan berikut ini.  

“Mula-mula Cinta ingin menahan semua itu sendiri saja. Tapi perasaan 

terganggu lantaran imajinasinya yang kemana-mana, merongrong batin 

Cinta. Gadis yang biasanya murah senyum itu jadi kehilangan semangat. 

Rasanya malas untuk melakukan apa-apa” (Cinta Di Ujung Sajadah, 

2015:98) 

 

“Cinta bukan gadis cengeng. Tapi baru kali dia ingin menangis sejadi-

jadinya. Jika saja mungkin, tentu sudah diajarnya lelaki brengsek tadi. 
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Keduanya sekaligus. Termasuk preman sok jago yang barusan dengan 

kasar mendorongnya ke jalanan” (Cinta Di Ujung Sajadah, 2015:220) 

 

Secara fisiologis tokoh Cinta adalah gadis cantik, ia mempunyai mata 

yang indah mirip mata seorang peri. Cinta juga memiliki rambut Panjang, 

berwajah oval, dan berhidung mancung. Hal ini dapat terlihat dari kutipan berikut.  

“Gadis berambut Panjang itu menyimpan semua album perangkonya di 

atas lemari. Jumlahnya mencapai sepuluh sampai lima belas album. 

Setelah puas, Cinta menambah ke hobi lain, menjadi kolektor uang” (Cinta 

Di Ujung Sajadah, 2015:13) 

 

“Tapi sayang, Cinta sedang tidak tertarik menanggapi. Sebaliknya gadis 

berwajah oval itu asyik mengamati eksperimen baru Cantik” (Cinta Di 

Ujung Sajadah, 2015:69) 

 

Secara sosiologis tokoh Cinta adalah tokoh yang digambarkan sebagai 

anak yang tidak mengenal ibu kandungnya sejak lahir. Cinta hidup bersama ibu 

tirinya. Cinta juga digambarkan sebagai seorang pelajar SMA. Hal ini terlihat 

dalam kutipan berikut  

“Tapi Mama Alia bukan ibunya. Meskipun Cinta sempat berharap, 

perempuan cantik itu akan menjadi sedikit oase kerinduannya yang 

gersang atas banyangan Ibu. Tapi kelihatannya harapan itu tidak akan 

pernah terwujud” (Cinta Di Ujung Sajadah, 2015:14) 

 

Dilihat dari karakternya, tokoh Cinta digolongkan sebagai tokoh pipih 

karena dari awal sampai akhir cerita karekternya tidak mengalami perubahan. 

Cinta memiliki sifat yang baik dan penyayang terhadap teman-temannya dan 

kepada orang tuanya.  

3.1.3 Latar 

3.1.3.1 Latar Tempat 

Latar tempat dalam novel Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma nadia terjadi di 

empat kota yaitu Bogor, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. 

3.1.3.1.1 Kota Bogor 

Latar tempat yang diangkat dalam novel Cinta Di Ujung Sajadah karya Asma 

Nadia adalah di sebuah daerah di Kota Bogor. Latar tempat tersebut dianalisis 

melalui ciri tempat, ciri kedaerahan dan bahasa yang terdapat dalam Cinta Di 

Ujung Sajadah karya Asma Nadia serta sumber data lain yang sesuai. 



7 

“Acara makan-makan di restoran berlangsung menyenangkan. Papa 

memilihkan rumah makan sunda terbaik yang ada di Bogor.” (Cinta Di 

Ujung Sajadah, 2015:145) 

 

Dalam kutipan di atas menjelaskan bahwa latar tempat kejadian semua 

cerita yang dialami tokoh Cinta dan tokoh yang lain diawal cerita sampai Cinta 

berumur tujuh belas tahun adalah di sebuah daerah di Bogor.  

3.1.3.1.2 Kota Jakarta 

Karena keinginan untuk mencari Ibunya, Cinta pergi Jakartaa. Hal tersebut terlihat 

dalam kutipan berikut. 

“Mereka memang baru kenal. Tapi Cinta tahu, dia bisa melihat dari cara 

Adji menjaganya, ketika mereka berjalan menyusuri daerah lokalisasi di 

Bongkaran, Tanah Abang, dan Kalijodo” (Cinta Di Ujung Sajadah, 

2015:207) 

 

Dalam kutipan ini dijelaskan bahwa ibunya pernah tinggal di dekat area 

lokalisasi yang terletak di daerah Tanah Abang dan Kalijodo yang terletak di 

Jakarta 

3.1.3.1.3 Kota Bandung 

Latar tempat dalam novel ini terdapat latar tempat di Kota Bandung. Hal tersebut 

terlihat dalam kutipan berikut. 

“Dua hari Cinta mengubek-ubek Kota Kembang, dia tak menemukan 

apa-apa. Tidak sebuah jejak pun. Alamat yang dikantonginya tidak 

memberi petunjuk berarti. Waktu Cinta mencari ke alamat baru yang 

diperolehnya, Cinta hanya menemukan bangunan yang sedang diratakan. 

Orang-orang bilang, di sana akan dibangun sebuah mal, yang tidak kalah 

besar dari Bandung Indah Plaza.” (Cinta Di Ujung Sajadah, 2015:201) 

 

Dari kutipan di atas dijelaskan bahwa Cinta melanjutkan pencarian 

Ibunya ke Kota Bandung, karena ibunya sudah meninggal Jakarta sekitar empat 

tahun lamanya dan pindah ke Bandung.  

3.1.3.1.4 Kota Yogyakarta 

Latar tempat dalam novel ini terdapat latar tempat di Kota Yogyakarta. Hal 

tersebut terlihat dalam kutipan berikut. 

“Cinta menendang kerikil di dekatnya. Jalan-jalan di sekitar Malioboro 

menjelang sore sudah berhias. Lampu-lampu jalan. Deretan toko tampak 

terang. Keramaian khas Jogja, menawarkan semua. Senyum terlukis di 
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bibir para pedagang. Gerak ramah berjejer. Berbagai gantungan kunci dari 

kulit dan kerajinan kayu. Turis-turis asing berseliweran dengan celana 

pendek santai dan baju batik. Semua pemandangan yang hari ini tampak 

begitu indah di mata Cinta.” (Cinta Di Ujung Sajadah, 2015:225) 

 

Dari kutipan di atas dijelaskan bahwa Cinta melanjutkan pencarian Ibunya 

ke Kota Jogjakarta, karena alamat yang diterima Cinta terakhir kali adalah di 

daerah Kasongan tempat dimana Ibunya tinggal sekarang.  

3.1.3.2 Latar waktu 

3.1.3.2.1 Tahun 1995 

Latar waktu dalam novel ini menunjukkan periode waktu tahun 1995-an.  Hal 

tersebut ditunjukkan dalam kutipan berikut. 

“Memang Benar!” jawab Cinta lagi, masih dengan kalimat yang pendek-

pendek. Sementara tangannya masih tidak lepas dari kamera Nikon FM 

10, yang dibelinya atas saran Makky.” (Cinta Di Ujung Sajadah, 

2015:107)  

 

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa latar waktu 

terjadinya cerita adalah tahun 1995 karena kamera Nikon FM 10 dirilis pada tahun 

tersebut. (https://en.wikipedia.org/wiki/Nikon_FM10rp).  

3.1.3.2.2 Tahun 2000 

Latar waktu dalam novel ini menunjukkan periode waktu tahun 2000-an.  Hal 

tersebut ditunjukkan dalam kutipan berikut 

“Kenapa sih nggak ngasih-ngasih kabar? Bikin orang kuatir aja!” Kamu 

terlalu Cinta! Neta menonjok lengan sahabatnya. “Telepon nggak pernah 

diangkat, sms tidak dibalas-balas. Tega!” (Cinta Di Ujung Sajadah, 

2015:228) 

 

Berdasrkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa latar waktu terjadinya 

cerita adalah tahun 2000 karena pada waktu itu alat komunikasi baru berupa 

telepon genggam yang berfungsi untuk telepon dan mengirim sms (Short Message 

Service) https://id.m.wikipedia.org/wiki/Layanan_pesan_singkat. 

3.1.3.2.3 Latar Sosial 

Dalam novel Cinta Di Ujung Sajadah mengangkat latar sosial kehidupan seorang 

anak bersama ibu tirinya karena semenjak ia lahir tidak mengenal ibu 

kandungnya. Hal tersebut terdapat dalam kutipan berikut. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nikon_FM10rp
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Layanan_pesan_singkat
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“Tapi Mama Alia bukan ibunya. Meskipun Cinta sempat berharap, 

perempuan cantik itu akan menjadi sedikit oase kerinduannya yang 

gersang atas bayangan Ibu. Tapi kelihatannya harapan itu tidak akan 

pernah terwujud” (Cinta Di Ujung Sajadah, 2015:15) 

 

Perayaan pesta ulang tahun merupakan kebiasaan yang dilakukan 

dikeluarga Cinta. Perayaan ulang tahun kedua saudara tiri Cinta dirayakan 

meriah., berbeda dengan Cinta yang terkesan sederhana. Hal ini terlihat dari 

kutipan berikut.  

“Mungkin dia iri kali, Ma. Karena ulang tahunnya nggak dirayain seperti 

Anggun dulu. Yah, teman-teman Cinta kan memang begitu. Lihat saja si 

Neta yang sok cantik, terus Peter yang borju. Waktu tujuh belas kemarin, 

kabarnya mengundang artis segala!” (Cinta Di Ujung Sajadah, 2015:139) 

 

Berdasarkan analisis struktural, unsur-unsur yang membangun novel Cinta 

Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia sangat berkaitan erat antara unsur satu 

dengan yang lain. Secara keseluruhan novel ini mengangkat tema ketegaran, 

kegigihan, dan kerinduan seorang gadis terhadap ibu kandungnya. Tokoh Cinta 

sebagai tokoh utama merupakan penggerak utama alur. Alur yang ditampilkan 

sangat jelas mulai dari tahap penyituasian hingga penyelesaian. Peristiwa-

peristiwa yang terjadi pada tokoh Cinta dan tokoh pendamping (Papa, Mama Alia, 

Mbok Nah, Makky dll) membuat alur ceria yang menarik. Latar yang digunakan 

dalam novel ini sangat mendukung tema yang diangkat. Latar tempat di Kota 

Bogor, Jakarta, bandung, dan Yogyakarta menggambarkan kehidupan sederhana 

masyarakat di dalamnya. Latar waktu dalam novel ini terjadi pada periode antara 

tahun 2000-an. Latar sosial budaya adalah mengangkat kehidupan seorang anak 

bersama ibu tirinya karena semenjak ia lahir tidak mengenal ibu kandungnya. 

Latar tempat, waktu dan sosial budaya yang diangkat dalam novel ini sangat 

mendukung tema. 

 

3.2 Konflik Batin Tokoh Utama dalam Cinta Di Ujung Sajadah Karya Asma 

Nadia 

Konflik batik tokoh utama dalam novel Cinta Di Ujung Sajadah dianalisis 

berdasarkan kajian Psikologi sastra. Melalui kajian Psikologi sastra dapat 
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diketahui bahwa dalam Novel Cinta Di Ujung Sajadah ini sarat akan konfilk batin 

yang dialami tokoh utamanya yaitu tokoh Cintat. Aspek konfilk batin tersebut 

dianalisis dari perwatakan tokoh utamanya dalam konflik-konflik yang dialaminya 

serta latar belakang tokoh-tokoh lainya dalam sebuah alur cerita.  

Pembahasan konflik batin terhadap Novel Cinta Di Ujung Sajadah karya 

Asma Nadia akan mengacu pada teori Sobur (2003:292-299), bahwa konflik 

mempunyai beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut. 

3.2.1 Konflik Mendekat-Menjauh (Approach-Avoidance Conflict) 

Konflik mendekat-menjauh yang dialami tokoh utama Cinta dalam novel Cinta Di 

Ujung Sajadah. Pada saat Cinta menerima kabar bahagia mengenai kebenaran Ibu 

kandunya yang masih hidup dan selembar foto Ibunya enam belas tahun lalu. 

Namun dilain sisi Papa Cinta melarang dia untuk mencari Ibu Kandungnya. Hal 

tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut: 

“Ibumu cuman masa lalu!” sosok setengah bay aitu menutup perdebatan 

dengan nada tegas. Waktu melenggang. Cinta sama sekali tidak 

membantah. Tas ransel besar berisi beberapa potong pakaian seudah 

bergayur di punggung, tak mungkin ditaruhnya Kembali. Papa betul. 

Barangkali ibunya memang cuma masa lalu. Tapi masa lalu tetepa punya 

nilai, sebab Cinta ada di dalamnya. “Cinta harus pergi Pa!” Tegas kalimat 

itu. Harga pasti yang membuat Papa melanyangkan tinju ke tembok.” 

(Cinta Di Ujung Sajadah, 2015:164) 

 

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa tokoh Cinta mengalami 

konflik batin mendekat-menjauh (approach-avoidance conflict) sebanyak dua 

kali, pertama ketika Cinta mendapat berita tentang ibunya yang masih hidup, 

kedua ketika Cinta berhasil menemukan ibunya namun Ayuningsih tidak mau 

mengakui bahwa dia adalah ibunya Cinta. 

3.2.2 Konflik mendekat-mendekat (approach-approach conflict).  

Konflik batin mendekat-mendekat juga di alami tokoh utama ketika Cinta 

memutuskan berangkat ke Jakarta sendirian disaat yang bersamaan kedua 

sahabatnya Nata dan Aisyah juga menawarkan bantuan untuk menemani Cinta ke 

Jakarta untuk mencari Ibunya. Hal tersebut dilihat dalam kutipan berikut  

“Jangan pergi sendiri, Cinta. Aku ikut!” pelik Neta. Sedangkan Aisyah 

meminta Cinta untuk menunggu. Tapi Cinta tidak bisa menunggu. 

Pertama, paling sedikit Neta yang di kedung Halang perlu waktu seyengah 
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jam untuk sampai di stasiun. Belum lagi membanyangkan lamanya gadus 

keriting itu berdandan, dan ‘dibekali’ mamanya macam-macam. Lagi pula, 

sehari rasanya tidak cukup keliling Jakarta. Alamat di amplop tidak terlalu 

jelas, ditambah selang waktu yang sudah tujuh tahun. Terus terang Cinta 

agak pesimis. Berharap ditemani Aisyah? Wah, rumahnya lebih jauh lagi. 

Selain itu Cinta juga berpikir, pasti Ummi akan repot kehilangan anak 

sulung yang biasanya sangat diandalkan. Cinta paham, Neta dan Aisyiah 

pasti bersikeras membantu menemukan jejak ibu kandungnya. Mereka 

lebih dari tahu kehilangan yang selama ini Cinta rasakan. Ketika tadi Cinta 

menceritakan kebenaran yang terungkap, keduanya tampak terkejut.” 

(Cinta Di Ujung Sajadah, 2015:170) 

 

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa tokoh Cinta mengalami 

konflik batin mendekat-mendekat (approach-approach conflict) saat Cinta 

memutuskan berangkat ke Jakarta sendirian, dan menolak tawaran teman-

temannya yang mau menemani Cinta pergi.  

 

3.3 Relevansi Hasil Penelitian dalam Pembelajaran Sastra di SMA 

Implementasi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar karena 

memenuhi kriteria bahan ajar menurut Rahmanto (2004:30) yaitu memenuhi 

aspek bahasa, aspek psikologi dan aspek latar belakang budaya siswa.  

3.3.1 Aspek Bahasa 

Novel Cinta DI Ujung Sajadah karya Asma Nadia menggunakan bahasa yang 

sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Kosa kata dan penulisan sesuai 

dengan PUEBI dan EYD. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut. 

“Meski begitu, matanya tak bisa menahan air yang menitik, kala ia 

menyapu beberapa helai rambut di lantai kamar mandi. Ikhlaskan Cinta. 

Ikhlaskan! Ketika azan Subuh berkumandang, Cinta menunaikan 

shalatnya lebih khusyuk dari biasa. Semuanya ia tumpahkan kepada 

Allah. Kesedihan, kekecewaan, rasa takut dan gamang, juga kemarahan, 

yang seluruhnya lemur menjadi kepasrahan. Ia benar-benar mengadu.” 

(Cinta Di Ujung Sajadah, 2015:137) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahasa yang digunakan oleh pengarang 

dalam novel Cinta Di Ujung Sajadah mudah untuk dipahami, terutama untuk 

siswa SMA kelas XI sesuai dengan kemampuan bahasa pada jenjang pendidikan 

tersebut. Terlihat dari penulisan kalimat “Ketika azan Subuh berkumandang, 

Cinta menunaikan shalatnya lebih khusyuk dari biasa. Semuanya ia 
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tumpahkan kepada Allah” pemilihan kosa kata dan ketatabahasaan yang 

digunakan telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

(PUEBI). Dengan demikian novel Cinta Di Ujung Sajadah dapat dijadikan 

sebagai bahan ajar sastra khususnya di SMA kelas XI KD 3.11 Menganalisis 

pesan dari buku fiksi yang dibaca. 

3.3.2 Aspek Psikologi  

Tahap-tahap perkembangan psikologis harus diperhatikan dalam pemilihan bahan 

ajar sastra. Tahap-tahap perkembangan psikologis sangat berpengaruh terhadap 

daya ingat, kemauan mengerjakan tugas, kesiapan bekerja sama, dan 

kemungkinan pemahaman situasi atau pemecahan problem yang dihadapi 

(Rahmanto, 2004:30). Tahap psikologis siswa SMA kelas XI termasuk ke dalam 

tahap realistik. Pada tahap ini siswa mulai berusaha mengetahui dan siap 

mengikuti dengan teliti fakta-fakta untuk memahami masalah-masalah dalam 

kehidupan nyata. Berdasarkan tahap psikologis siswa tersebut novel Cinta Di 

Ujung Sajadah karya Asma Nadia sangat sesuai untuk dijadikan bahan ajar sastra 

karena secara keseluruhan menceritakan tentang perjuangan seorang insinyur 

muda yang mempertahankan idealismenya dan memegang teguh prinsip, jujur, 

bertanggung jawab, dan bijaksana. 

“Kenapa mau membuang masa muda dalam balutan pakaian menutupi 

hampir semua keindahan, Ketika semua bagian tubuh dalam kondisi 

terbaik. Tapi pilihan, memang tidak untuk dimengerti, melainkan untuk 

dihormati. Dan setiap orang harus memilih dalam hidup. Mereka yang 

merasa nyaman dengan penampilan serba mini, atau yang tertarik dengan 

gaya serba pink, sekaligus cincin serta artibut bahkan yang kadang-kadang 

aneh, mungkin juga tato. Semua pilihan. Tidak perlu dipersoalkan, karena 

itu pilihan pribadi tersebut tidak mengganggu dan menimbulkan keresaahn 

masyarakat.” (Cinta Di Ujung Sajadah, 2015:143) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh Cinta secara psikologi adalah 

penyabar dan menghormati pilihan orang lain. Cinta memilih diam dan berusaha 

untuk tidak meluapkan amarahnya yang selama ini dia pendam, Cinta juga 

mencoba melawan untuk berhijrah sebagai bukti bakti seorang anak kepada 

ibunya. Nilai positif yang terdapat dalam novel ini dapat diambil pelajaran oleh 

siswa dalam kehidupan. Berdasarkan tema yang diangkat, secara psikologis novel 
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ini sangat sesuai untuk diterapkan sebagai bahan ajar sastra di SMA kelas XI 

sesuai dengan tingkat usia siswa SMA. 

3.3.3 Aspek Latar Belakang Budaya Siswa 

Ditinjau dari latar belakang tokoh utama, novel Cinta Di Ujung Sajadah karya 

Asma Nadia sangat sesuai untuk dijadikan bahan ajar sastra di SMA kelas XI 

karena tokoh utama yaitu Cinta adalah Pelajar. Tokoh utama juga merupakan . 

Hal tersebut ditunjukkan dalam kutipan berikut. 

“Ahh, Cinta-nya sudah mulai berubah. Neta merasa kekecewaan 

menyeruak makin dalam. Mereka selalu bersma-sama sejak kecil. Tumbuh 

bareng. Cinta sahabat sejatinya. Beda dengan Aisyah, yang sekalipun 

teman baik, tapi baru dikenal ketika SMA.” (Cinta Di Ujung Sajadah, 

2015:123) 

 

“Sekolah selalu merupakan rutinitas menyenangkan bagi Cinta. Apalagi 

melihat masa-masa SMA akan segera berlalu dalam hitungan bulan. Cinta 

bukan bintang kelas. Walau begitu hampir semua merasa, Cinta oke 

banget dijadikan teman. Dari mulai anak pecinta alam, sampai paduan 

suara” (Cinta Di Ujung Sajadah, 2015:85) 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Cinta adalah seorang yang ramah dan 

baik kepada teman-temannya. Siswa dapat mengambil pelajaran dari sikap 

kebaikan yang ditunjukkan oleh tokoh Cinta untuk diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Berdasarkan aspek kebudayaan tersebut, penelitian ini dapat dikatakan 

sesuai untuk digunakan sebagai bahan ajar sastra di SMA kelas XI. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

Pertama, novel Cunta Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia bertema 

ketegaran, kegigihan, dan kerinduan seorang gadis terhadap ibu kandungnya. Alur 

yang digunakan dalam novel Cunta Di Ujung Sajadah adalah alur maju. Cinta 

merupakan tokoh utama dalam novel Cunta Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. 

Cinta merupakan tokoh sentral dan ditampilkan terus-menerus sehingga 

membangun struktur novel. Tokoh tambahan adalah Papa, Mama Alia, Makky, 

Mbok Nah, Dll. 
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Ketiga, Berdasarkan analisis konflik batin tokoh utama dalam novel Cinta 

Di Ujung Sajadah karya Asma Nadia di temukan dua jenis konflik batin yaitu 

konflik mendekat-menjauh (approach-avoidance conflict) dan konflik mendekat-

mendekat (approach-approach conflict) dalam novel Cinta Di Ujung Sajadah 

karya Asma Nadia. Aspek pertama konflik mendekat-menjauh yang dialami tokoh 

utama Cinta dalam novel Cinta Di Ujung Sajadah. Pada saat Cinta menerima 

kabar bahagia mengenai kebenaran Ibu kandunya yang masih hidup dan selembar 

foto Ibunya enam belas tahun lalu. Namun dilain sisi Papa Cinta melarang dia 

untuk mencari Ibu Kandungnya. Aspek kedua Konflik batin mendekat-mendekat 

ketika Cinta memutuskan berangkat ke Jakarta sendirian disaat yang bersamaan 

kedua sahabatnya Nata dan Aisyah juga menawarkan bantuan untuk menemani 

Cinta ke Jakarta untuk mencari Ibunya. 

Keempat, Penelitian Konflik Batin Tokoh Utama dalam novel Cinta Di 

Ujung Sajadah karya Asma Nadia dengan tinjauan Psikologi Sastra dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar di SMA kelas XI sesuai dengan KD 3.11 

Menganalisis pesan dari buku fiksi yang dibaca. Novel Cinta Di Ujung Sajadah 

sesuai untuk digunakan sebagai bahan ajar karena relevan dengan siswa dari segi 

kebahasaan, segi psikologis, dan segi latar belakang kebudayaan. 

 

DAFTAR Pustaka 

Al-Ma’ruf, Ali Imron. 2010. Dimensi Sosial Keagamaan dalam Keluarga 

Permana Tinjauan Semiotik. Solo: Smart Media. 

______. 2012. Stilistika: Teori, Metode, dan Aplikasi Pengkajian Estetika Bahasa. 

Surakarta: Cakra Books 

Al-Maruf, Ali Imron dan Farida Nugrahani. 2017. Pengkajian Sastra Teori dan 

Aplikasi. Surakarta: Djiwa Amarta Press. 

Endraswara, Suwardi. 2003. Metodologi penelitian Sastra: Epistemologi, Teori, 

dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 

Huda, Miftakhul. 2019. “Dinamika Sosial Dalam Novel Pencari Harta Karun dan 

Five On A Hike Together”. Bahasa dan Seni: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni 

dan Pengajarannya. 47(1). http://journal2.um.ac.id/index.php/jbs/index e-

ISSN: 2550-0635. 

http://journal2.um.ac.id/index.php/jbs/index


15 

Huda, Miftakhul, Nafron Hasjim, dan Adyana Sunanda. 2009. “Pembelajaran 

Sastra: Metode Pengajaran dan Respon Siswa”. Jurnal Penelitian 

Humaniora, Vol 10(1) : 96-106. 

MGMP, 2007. “Pengertian Bahan Ajar Materi Pembelajaran”. Dalam 

 (http://www.mgmpips.wordpress.com. Diakses 4 Maret 2019) 

Minderop, Albertine. 2010. Psikologi Sastra Karya Sastra, metode, Teori, dan 

  contoh Kasus.  Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 

Moeleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya. 

Nadia, Asma. 2015. Cinta Di Ujung Sajadah: Asma Nadia Publishing House. 

Nurgiyantoro, Burhan .2009. Penilaian dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra. 

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

______. 2012. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press. 

Rahmanto, B. 2007. Metode Pengajaran Sastra. Yogyakarta: KANISIUS. 

Ratna, Nyoman Kutha. 2007. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra.  

  Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Sangidu. 2004. Penelitian Sastra: Teori, Pendekatan, Metode, dan Teknik.  

  Yogyakarta: Unit Penerbitan Sastra Asia Barat, Fakultas Ilmu Budaya, 

  Universitas Gadjah Mada. 

Siswantoro. 2005. Metode Penelitian Sastra: Analisis Psikologi. Surakarta: 

Sebelas Maret University Press. 

Sobur, Alex.2003. Psikologi Umum. Bandung: Pustaka setia. 

Stanton, Robert. 2007. Teori fiksi Robert Stanton. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Sujanto, Agus, dkk. 1986. Psikologi Kepribadian. Jakarta: Penerbit Angkasa 

Baru. 

Sutopo, H.B. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret 

University Press. 

 

 

 

http://www.mgmpips.wordpress.com/

