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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu penulis novel religi yang namanya sekarang sedang melejit 

adalah Taufikurrahman al-Azizy. Ia sukses setelah menerbitkan novel triloginya 

yang berjudul Makrifat Cinta. Suksesnya Makrifat Cinta tersebut membuat nama 

Taufikurrahman al-Azizy mengudara. Karya-karyanya yang lain seperti Munajat 

Cinta, Jangan Biarkan Surau Ini Roboh, Sahara Naiwawa,  Kidung Salawat Zaki 

dan Zulfa, Laki-laki yang Menggenggam Ayat-ayat Tuhan, Rintihan dari Lembah 

Lebanon dan Di Bawah Kebesaran-Mu, Hamba Takluk juga turut sukses 

mengangkat nama Taufikurrahman al-Azizy. 

Novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha ini juga merupakan salah satu novel 

karya Taufikurrahman al- Azizy yang telah dicetak berkali-kali, dan yang 

digunakan saat ini adalah cetakan ke-9 pada April 2008. Novel Kitab Cinta Yusuf 

Zulaikha menceritakan tentang cinta dan persahabatan. Novel ini mengisahkan 

tentang perjalanan cinta seorang perempuan bernama Zulaikha yang sedang 

melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di desa Telagasari besama sahabat-

sahabatnya. Dia seorang mahasiswi yang cerdas, pandai bergaul, juga cukup kaya 

raya dan begitu dicintai orang tuanya juga sahabat-sahabatnya. Desa Telagasari 

tempat ia berkegiatan, terdapatlah seorang pemuda yang sangat sederhana 

bernama Yusuf. Pada Yusuf lah Zulaikha memendam rasa dan menempatkan 

dirinya dalam lingkar perjalanan cinta yang terbilang rumit. 

Latar belakang kebudayaaan, kasta dan tingkat pendidikan kala itu menjadi 

permasalahan yang dipandang cukup berpengaruh dalam kehidupan Yusuf untuk 
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sekedar berteman dengan Zulaikha. Sedangkan Zulaikha sendiri tidak 

mempermasalahkan semua itu, yang dia inginkan hanya berteman baik dengan 

Yusuf. Zulaikha adalah gadis kota sedangkan Yusuf adalah pemuda desa. 

Zulaikha hidup serba ada namun Yusuf hidup berkecukupan. Zulaikha 

berpendidikan tinggi tetapi Yusuf hanya lulusan SMA di desanya. Masalah demi 

masalah mendera Zulaikha. Inangnya berselisih pedapat dengan Zulaikha 

mengenai Yusuf. Teman-teman kelompok KKNnya menyukai Yusuf dan ada pula 

yang mengutarakan perasaannya kedada Yusuf. Zulaikha merasa bahwa Yusuf 

diambil dari sisinya serta tidak diperdulikan lagi oleh Yusuf. Sehingga ia mulai 

berpikir negatif menenai sosok Yusuf yang dikenal baik itu. Selanjutnya Zulaikha 

berusaha melupakan sosok Yusuf dalam kehidupannya dengan menyibukkan diri 

dalam belajar dan melakukan segala kegiatan serta segala upaya untuk tidak 

mengingat Yusuf. Namun, ia tidak dapat membohongi dirinya bahwa hatinya 

hanya ingin kembali kepada Yusuf. 

Novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufikurrahman al-Azizy ini 

mempunyai kelebihan tersendiri dengan novel yang lainnya. Novel ini merupakan 

novel spiritulalitas cinta dan iman berbasis kisah al-Quran. KH. D. Zawawi Imron 

(sastrawan senior, pengarang Celurit Emas) mengatakan bahwa novel tersebut 

dikemas dalam bahasa sederhana dan mengesankan. Novel ini sangat kreatif 

mengeksplorasi khazanah kisah dalam al-Quran (Yusuf dan Zulaikha) dalam 

spektrum kehidupan masa kini. Sekali membuka novel ini, maka akan sulit 

berhenti. Ceritanya penuh falsafah, alurnya memikat, setting-nya kuat, karakter 

tokoh-tokohnya mengakar dalam kemelut konflik cinta yang menggemuruh. 
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Setelah Trilogi Makrifat Cinta-nya meledak, novel ini semakin mengukuhkan 

nama Taufikurrahman al-Azizy sebagai novelis muslim fenomenal “the golden 

hand”. 

Setiap tokoh di dalam cerita pastinya memiliki karakter tersendiri yang 

membuat para pembaca memiliki ketertarikan untuk menelitinya. Pada penelitian 

ini meneliti tokoh Zulaikha dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya 

Taufikurrahman al-Azizy, karena tokoh Zulaikha mengalami perubahan 

emosional, sikap, tingkah laku dan pemikiran dalam waktu yang singkat. Tokoh 

Zulaikha digambarkan sebagai seorang yang memiliki pandangan berbeda dengan 

yang lain. Sebenarnya tokoh Zulaikha tidak cepat tertarik dengan lawan jenis, 

apalagi untuk menyatakan cinta kepada laki-laki. Dunia Zulaikha dipenuhi dengan 

kasih sayang dari orangtuanya, penjagaan penuh dari sang inang agar tidak 

terjerumus dalam dunia yang fana ini. Bahkan untuk mengenal lelaki pun harus 

dengan campur tangan  inangnya, itulah sebabnya tokoh Zulaikha waspada untuk 

sekedar menganal lawan jenis. Namun pada Yusuf, perasaannya mengalir begitu 

saja. Dengan berlandaskan pada teori psikologi humanistik Abraham Maslow, 

keinginan untuk memperoleh cinta adalah salah satu hirarki kebutuhan (kebutuhan 

bertingkat) untuk mencapai aktualisasi diri yang sejak lahir sudah melekat dalam 

diri individu. Oleh karena itu, kajian terhadap aspek psikologi tokoh Zulaikha 

perlu dilakukan untuk menguraikannya secara lebih dalam dan terperinci. 

Berdasarkan perjalanan cinta dengan segelumit masalah yang dihadapi 

tokoh Zulaikha, pada penelitian ini tertarik untuk meneliti novel Kitab Cinta Yusuf 

Zulaikha dengan pusat penelitiannya adalah tokoh Zulaikha dengan menggunakan 
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teori hirarki kebutuhan dari Abraham Maslow untuk mengetahui psikologi tokoh 

Zulaikha berdasarkan tingkat kebutuhannya, dari kebutuhan paling rendah ke 

tingkat yang paling tinggi. Selain itu penelitian ini meneliti novel Kitab Cinta 

Yusuf Zulaikha karena cerita dalam novel ini memotivasi diri untuk tidak 

menyerah dalam menghadapi masalah yang melanda. Ceritanya sangat menyentuh 

dengan alur yang begitu cepat. Pelajaran yang dapat diambilpun sangat banyak, 

mulai mengenai kehidupan, ketaatan pada Tuhan, kesabaran, kesederhanaan dan 

keikhlasan. 

Teori yang dicetuskan oleh Abraham Maslow (1908-1970) mengenai hirarki 

kebutuhan sangat menarik dan sesuai jika digunakan dalam mengkaji kehidupan 

seseorang yang memiliki potensi dalam lingkungan tertentu. Hal ini sesuai dengan 

apa yang dikatakannya, bahwa manusia sejatinya merupakan makhluk yang baik, 

sehingga manusia memiliki hak untuk merealisasikan jati dirinya agar mencapai 

self-actualization (aktualisasi diri, tingkatan tertinggi dalam teori humanistik 

Abraham Maslow). 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis  Psikologi Tokoh Zulaikha dalam 

Novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufikurrahman al-Azizy : Kajian 

Humanistik Perspektif Abraham Maslow”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah psikologi tokoh 
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Zulaikha dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufikurrahman al-Azizy 

berdasarkan kajian humanistik perspektif Abraham Maslow? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan psikologi tokoh Zulaikha dalam novel Kitab Cinta Yusuf 

Zulaikha karya Taufikurrahman al-Azizy berdasarkan kajian humanistik 

perspektif Abraham Maslow. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Segala macam bentuk penelitian tentu saja tidak hanya memiliki tujuan, 

namun juga memiliki manfaat. Manfaat penelitian yang hendak ingin dicapai 

dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu manfaat toritis dan manfaat 

praktis yang akan dirincikan sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

 Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang sastra 

Indonesia, khususnya dengan pendekatan psikologi sastra yaitu kajian humanistik 

Abraham Maslow untuk mengungkap karya sastra. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan dalam teori psikologi sastra untuk mengungkap karya 

sastra, khususnya novel serta mengetahui implementasi kebutuhan tokoh Zulaikha 

dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufikurrahman al-Azizy. 

2. Manfaat praktis 

 Bagi peneliti, penelitian ini sebagai bekal pengalaman di bidang penelitian 

yang berhubungan dengan analisis tokoh menggunakan teori tertentu dan juga 

merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengkaji 
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karya sastra dengan teori sastra yang diperoleh. Dapat memperdalam ilmu, 

menambah wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai studi sastra 

Indonesia. Dalam hal ini menggunakan teori hirarki kebutuhan Abraham Maslow 

untuk menganalisis tokoh novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya 

Taufikurrahman al-Azizy. 

 Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat membantu para pembaca 

untuk memahami isi cerita novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha terutama aspek 

kebutuhan tokoh Zulaikha melalui kajian sastra khususnya teori hirarki kebutuhan 

Abraham Masow/teori humanistik Abraham Maslow. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memotivasi ide 

atau gagasan baru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa yang akan datang. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian yang Relevan 

Seiring dengan berkembangnya studi sastra ini, tentunya banyak pula 

penelitian yang dilakukan dalam bidang sastra. Perkembangan dalam bidang 

sastra menyebabkan munculnya berbagai macam teori sastra yang dikemukakan 

oleh para ahli. Penelitian sastra yang menggunakan teori psikologi sastra sudah 

banyak dilakukan oleh akademis. Oleh karena itulah setiap penelitian harus 

mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Nurlelah (2014) dengan judul “Analisis 

Psikologi Humanistik Abraham Maslow Tokoh Ami dalam Novel Postcard from 

Neverland Karya Rina Surya Kususma Serta Kaitannya dengan Pembelajaran 

Sastra di SMA”. Dalam penelitiannya, Nurlalah (2014) meneliti psikologi tokoh 

Ami dalam novel tersebut dan kaitan hasil analisis tersebut dengan pembelajaran 

sastra di SMA. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tenkik studi 

pustaka dan teknik catat. Selanjutnya metode analisis data yang digunakan adalah 

metode deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurlelah (2014) 

berkesimpulan bahwa tokoh Ami dalam Novel Postcard from Neverland Karya 

Rina Surya Kususma adalah seorang yang memiliki perasaan yang tulus sehingga 

tidak bisa merasakan bahagia di atas penderitaan orang lain. Di sisi lain, Ami juga 

seorang yang mampu menerima keadaan sehingga dapat bangkit dari 

keterpurukan, guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar sampai pada tingkat 

aktualisasi diri seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Selanjutnya 

hasil analisis psikologi tokoh Ami dalam Novel Postcard from Neverland Karya 
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Rina Surya Kususma dibagi menjadi: 1) kebutuhan fisiologis, kebutuhan ini 

seperti makan dan minum telah terpenuhi dengan baik pada Ami karena Ami 

adalah seorang pekerja keras; 2) kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, 

kebutuhan ini terpenuhi dengan baik pada tokoh Ami atas perhatian dan 

kepedualian dari josh; 3) kebutuhan akan cinta dan memiliki, kebutuhan ini 

terpenuhi dengan baik hingga pada akhirnya Ami ddan Josh dipersatukan dalam 

sebuah pernikahan; 4) kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan ini terpenuhi 

dengan baik, atas prestasi yang diraih oleh Ami; dan 5) kebutuhan aktualisasi diri, 

kebutuhan ini terpenuhi dengan baik karena pada akhir cerita Ami berhasil meraih 

mimpinya seperti menjadi orang yang sukses serta menikah dengan orang yang 

dicintainya yaitu Josh. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di atas, penelitian terdahulu dengan 

penelitian kali ini memiliki persamaan yakni terletak pada kajiannya yaitu sama-

sama menggunakan kajian humanistik Abraham Maslow, namun penelitian kali 

ini tidak menghubungkannya dengan pembelajaran sastra di sekolah. 

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Shalatin (2014) yang berjudul 

“Psikologi Tokoh Utama dalam Novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? Karya 

Agnes Davonar Perspektif Abraham Maslow dan Kaitannya dengan Pembelajaran 

Sastra di SMA”. Dalam penelitiannya, Shalatin (2014) menggunakan data berupa 

wacana psikologi tokoh utama. Data dalam penelitian tersebut dikumpulkan 

dengan studi kepustakaan dan teknik catat yang selanjutnya dianalisis 

menggunakan metode deskriptif analitik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Shalatin (2014) berkesimpulan bahwa tokoh Angel dalam novel Ayah 
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Mengapa Aku Berbeda? Karya Agnes Davonar belum dapat memenuhi beberapa 

aspek kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antata lain kebutuhan rasa aman, 

kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan aktualisasi diri seperti kebutuhan pemisahan 

diri dari kemandirian, kebudayaan dan lingkungan. Tidak terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan tersebut menimbulkan masalah pada kehidupan Angel dan 

orang-orang di sekitarnya. Kehidupan yang dijalaninya tidak semudah anak-anak 

normal pada umumnya. Dia memiliki keterbatasan sejak lahir yaitu tidak dapat 

mendengar atau tunarungu. Walaupun masalah dalam hidupnya terus melekat erat 

pada dirinya, Angel selalu berusaha tegar dan mampu berjuang menggapai cita-

citanya. Dia mampu membuktikan pada semua orang bahwa seseorang yang cacat 

tidak selamaya lemah dan tidak percaya diri. Sifat tidak sombong dan tidak 

mudah putus asa menjadi kunci atas kesuksesannya. Seorang gadis yang 

tunarungu mampu mengapai cita-citanya dan mampu bermain piano didepan 

semua orang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Shalatin (2014) ini  juga menggunakan teori 

kebutuhan bertingkat Abraham Maslow untuk megkaji psikologi tokoh Angel 

yang terdapat dalam novel Ayah Mengapa Aku Berbeda? karya Agnes Davonar 

serta mengkaitkannya dengan pembelajaran sastra di SMA. Namun perbedannya 

adalah penelitian kali ini tidak mengkaitkan dengan pembelajaran sastra di 

sekolah. 

Penelitian yang lain juga  dilakukan oleh Windiastari (2015) dengan judul 

“Analisis Psikologi Tokoh ‘Aku’ dalam Kumpulan Cerpen Di Tengah Keluarga 

Karya Ajip Rosidi dengan Kajian Psikologi Humanistik Abraham Maslow dan 
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Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra di SMA”. Dalam penelitiannya 

Windiastari (2015) menggunakan teknik kepustakaan dan teknik catat dalam 

pengumpulan datanya. Selanjutnya metode yang digunakan untuk menganalisis 

datanya adalah metode deskriptif analisis. Data yang dianalisis dalam penelitian 

yang dilakukan Windiastari (2015) ini berupa kutipan-kutipan atau dialog-dialog 

tokoh yang terdapat dalam kumpulan cerpen Di Tengah Keluarga karya Ajip 

Rosidi yang berkaitan dengan tokoh ‘Aku’ berdasarkan analisis psikologi 

Abraham Maslow. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tokoh ‘Aku’ 

adalah orang yang sangat tabah, tidak mudah putus asa, terbuka, jujur, kreatif, 

cerdas, penyayang dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Berdasarkan tingkatan 

kebutuhan Abraham Maslow, tokoh ‘Aku’ sudah memenuhi semua tingkatan  

kebutuhan tersebut. Tingkatan tersebut adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan 

akan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan memiliki, kebutuhan akan harga diri 

dan kebutuhan aktualisasi diri. 

Penelitian yang dilakukan Windiastari (2015) terdapat persamaan dengan 

penelitian kali ini yakni sama-sama menggunakan teori kebutuhan bertingkat 

Abraham Maslow dalam menganalisis karya sastra dan perbedaanya terletak pada 

objek yang dikaji, Windiastari (2015) mengkaji psikologi tokoh ‘Aku’ dalam 

kumpulan cerpen Di Tengah Keluarga karya Ajip Rosidi dan menghubungkannya 

degan pembelajaran sastra di SMA, sedangkan penelitian kali ini terfokus hanya 

mengkaji psikologi tokoh Zulaikha dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya 

Taufikurrahman al-Azizy menggunakan teori Abraham Maslow 
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Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa ketiga penelitian relevan terdahulu dengan penelitian 

kali ini persamaannya yaitu sama-sama menganalisis tentang kepribadian tokoh. 

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini adalah 

terletak pada objek, masalah yang diteliti dan teori yang digunakan. 

2.2 Definisi Istilah 

2.2.1 Sastra 

Wellek dan Warren (1968) merupakan teoritisi yang percaya pada 

pengertian sastra sebagai karya inovatif, imajinatif dan fiktif. Menurut keduanya, 

acuan sastra bukan dunia nyata melainkan dunia fiksi dan imajinasi (dalam Faruk 

2010: 43). Bagi Warton dan pengikut-pengikutnya sastra adalah gudang adat 

istiadat, buku sumber sejarah peradaban terutama sejarah bangkit dan runtuhnya 

semangat kesatria. Sebagai dokumen sosial, sastra dipakai untuk menguraikan 

ikhtisar sejarah sosial (dalam Nurlelah, 2014: 11). 

Sastra merupakan salah satu cabang kesenian yang selalu berada dalam 

peradaban manusia semenjak ribuan tahun yang lalu hingga saat ini. Sastra tidak 

hanya dinilai sebagai sebuah karya seni yang memiliki budi, imajinasi dan emosi, 

tetapi telah dianggap sebagai sebuah karya kretif yang dimanfaatkan sebagai 

konsumsi intelektual di samping konsumsi emosi (Semi, 2012:1). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa sastra yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah karya fiktif yang berisi suatu karya 

cipta pengarang dalam berbagai macam karya, baik itu cerpen, kumpulan sajak, 

novel, naskah drama dan sebagainya. Karya sastra mampu membuat manusia 
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mengungkap dirinya, membuat seseorang merealisasikan impiannya dalam dunia 

khayal sehingga banyak memberikan motovasi dan mempunyai tingkat estetik 

yang tinggi serta memberikan kepuasan tersendiri bagi khalayak pembaca. 

2.2.2 Novel 

Menurut Abrams (1999) kata novel berasal dari bahasa Itali novella, 

sedangkan dalam bahasa Jerman novelle. Secara harfiah novella berarti ‘sebuah 

barang baru yang kecil’, dan kemudian diartika sebagai ‘cerita pendek dalam 

bentuk prosa’ (dalam Nurgiyantoro, 2013: 11). Nurgiyantoro (2013: 5) 

menyatakan bahwa novel sebagai kaya fiksi menawarkan sebuah dunia, dunia 

yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, yang dibangun 

melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti pristiwa, plot, penokohan, latar, sudut 

pandang dan lain-lain yang semuanya itu tentu saja bersifat imajinatif. 

Selanjutnya novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung 

rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan 

menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku (Wikipedia Bahasa Indonesia) 

Wellek dan Warren (1989) (dalam Nurgiyantoro, 2013: 18) berpendapat 

bahwa novel bersifat realistis. Novel berkembang dari bentuk-bentuk naratif 

nonfiksi, misalnya surat, biografi, kronik atau sejarah. Selanjutnya novel 

berkembang dari dokumen-dokumen dan secara stilistik menekankan pentingnya 

detail dan bersifat memesis. Novel lebih mengacu pada realitas yang lebih tinggi 

dan psikologi yang lebih mendalam. 

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa novel yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah serangkaian kisah yang menggambarkan kehidupan, yang 
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menguak suatu yang terjadi, sedang terjadi dan sesuatu yang belum terjadi. Novel 

juga mampu merealisasikan suatu impian yang belum terealisasi dalam dunia 

nyata menjadi sebuah kisah dalam novel. 

2.2.3 Tokoh 

Tokoh menurut Abrahams (dalam Nurgiyantoro, 2013: 247) adalah orang-

orang yang ditampilkan dalam satu 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. Dari kutipan 

tersebut juga dapat diketahui bawa antar seorang tokoh dengan kualitas pribadinya 

erat berkaitan dengan penerimaan pembaca. Menurut Endaswara (2008: 179) 

tokoh adalah figur yang diikenai dan sekaligus berhubungan dengan tindakan 

psikologis. 

Mempelajari psikologi tokoh dalam karya sastra sama dengan mempelajari 

manusia dari sisi lain. Tokoh-tokoh cerita novel biasanya ditampilkan secara lebih 

lengkap misalnya yang berhubungan dengan ciri-ciri fisik, keadaan sosial, tingkah 

laku, sifat, kebiasaan dan lain-lain termasuk bagaimana hubungan antar tokoh itu, 

baik hal itu dilukiskan secara langsung maupun tidak langsung. 

Berdasarkan definisi-dfinisi di atas disimpulkan bahwa tokoh yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaku dalam cerita yang mempunyai 

karakter yang memberikan reaksi emotif tertentu seperti merasa akrab, simpati, 

empati, atau reaksi lainnya pada pembaca. Jika tokoh dalam sastra membicarakan 

manusia imajiner (khayalan) yang diciptakan oleh pengarang dan hidup di dalam 

dunia imajinasi pengarang, maka psikologi membicarakan manusia yang 
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diciptakan Tuhan yang hidup di dunia nyata. Dapat disimpulkan bahwa jiwa tokoh 

dalam karya sastra mewakili jiwa manusia sebenarnya. 

Peran tokoh berdasarkan pengembangan plot ada dua yaitu: a) tokoh utama 

(central character) adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel 

yang bersangkutan, b) tokoh pembantu/tambahan (peripheral character) adalah 

tokoh yang tidak terlibat langsung atau pemain yang menjadi obyek dalam cerita 

itu sehingga obyek dalam ceritanya menjadi hidup. Selanjutnya peran tokoh 

berdasarkan fungsi penampilannya ada dua yaitu: a) tokoh protagonis adalah 

tokoh yang sesuai dengan pandangan kita, harapan-harapan kta, harapan-harapan 

pembaca, b) tokoh antagonis adalah tokoh yang menjadi penyebab terjadinya 

konflik (Nurgiyantoro, 2013: 261). 

Peran tokoh berdasarkan perwatakannya ada dua yaitu: a) tokoh sederhana 

adalah tokoh yang hanya memiliki satu kualitas pribadi tertentu, satu sifat watak 

tertentu saja, b) tokoh kompleks/bulat adalah tokoh yang memiliki dan diungkap 

berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya. 

Kemudian peran tokoh berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya ada dua 

yaitu: a) tokoh statis adalah tokoh cerita yang memiliki sikap ddan watak yang 

relatif tetap, tidak berkembang sejak awal sampai akhir cerita, b) tokoh 

berkembang adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan dan perkembangan 

perwatakan sejalan dengan perkembangan dan perubahan peristiwa dan plot 

dikisahkan. 

Peran tokoh berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh terhadap 

(sekelompok) manusia dari kehidupan nyata ada dua yaitu: a) tokoh tipikal 
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merupakan penggambaran, pencerminan atau penunjukan terhadap orang, atau 

sekelompok orang yang terikat dalam sebuah lembaga, atau seorang individu 

sebagai bagian dari suatu lembaga, yang ada di dunia nyata, b) tokoh netral 

adalalah tokoh yang bereksistensi demi cer ita itu sendiri. (Nurgiyantoro, 2013: 

275) 

2.2.4 Psikologi Sastra 

Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu psyche, yang artinya 

jiwa, dan logos yang artinya ilmu. Jadi psikologi berarti ilmu atau kajian ilmiah 

tentang prilaku manusia dan ilmu kajian ilmiah tentang jiwa manusia serta disiplin 

ilmu yang memfokuskan studi pada prilaku manusia (Bonner dalam Siswantoro, 

2005: 27). Bicara tentang manusia, psikologi jelas terlibat erat karena psikologi 

mempelajari prilaku. Prilaku manusia tidak lepas dari aspek kehidupan yang 

membungkusnya dan mewarnai prilakunya (Endaswara, 2008: 180). Menurut 

Siswantoro (2005: 26) psikologi adalah studi ilmiah tentang dasar-dasar atau 

pokok-pokok perilaku. 

Banyak ragam definisi yang merujuk kepada pengertian psikologi sebagai 

ilmu jiwa yang menekankan perhatian studi pada manusia, terutama pada prilaku 

manusia. Hal ini dapat dipahami sebab prilaku merupakan fenomena yang dapat 

diamati dan tidak abstrak. Sedangkan jiwa merupakan sisi dalam manusia yang 

tidak teramati tetapi penampakannya tercermati dan tertangkap oleh indera yaitu 

lewat prilaku. 

Bersandar dari beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa psikologi 

adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan yang diekspresikan melalui raga 
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atau badan yang berbentuk sikap dan perilaku. Selain itu, psikologi adalah ilmu 

yang mempelajari tentang kepribadian yang berdasarkan gambaran tingkah laku. 

Psikologi manusia terbentuk dari serentetan konflik yang dialami oleh manusia itu 

sendiri dan cara mengatasi konflik tersebut. 

Selanjutnya antara psikologi dihubungkan dengan sastra maka akan erat 

kaitannya dengan suatu karya sastra yang di dalamnya dikaji atau dianalisis 

dengan ilmu psikologi. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang 

karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa dan 

karya dalam berkarya. Begitu pula pada pembaca, dalam menanggapi karya juga 

juga tidak lepas dari kejiwaan masing-masing. Pengarang akan menangkap gejala 

jiwa kemudian diolah kedalam teks dan dilengkapi dengan kejiwaannya. 

Endaswara (2013: 96) mengatakan bahwa karya sastra yang dipandang sebagai 

fenomena psikologis akan menampilkan aspek-aspek kejiwaan melalui tokoh-

tokoh jika kebetulan teks berupa drama maupun prosa. 

Wellek dan Warren (dalam Nurlelah, 2014: 15) membagi istilah psikologi 

sastra menjadi empat kemungkinan pengertian. Pertama, studi psikologi 

pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Kedua, studi proses kreatif. Ketiga, 

studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. 

Keempat, mempelajari dampak karya sastra pada pembaca (psikologi pembaca). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa psikologi sastra adalah 

kajian ilmu atau kajian teori tentang kejiwaan dalam suatu karya sastra, baik itu 

berupa psikologi pengarang, gambaran psikologi tokoh dan psikologi pembaca. 
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Daya tarik psikologi sastra terutama terletak pada aneka ungkapan kejiwaan, jiwa 

tidak pernah tunggal. Jiwa dalam karya sastra selalu bergejolak. 

2.3 Landasan Teori 

2.3.1 Psikologi Humanistik 

Alasan munculnya pendekatan psikologi humanistik disebabkan oleh 

ketidakpuasan terhadap orientasi behavioristik yang ada dalam psikologi 

kontemporer. Psikologi humanistik itu sendiri adalah gambaran manusia 

dipandang sebagai makhluk  yang bebas dan bermatabat yang selalu bergerak 

untuk mengungkap eksistensinya dengan segala potensinya. Salah satu cara 

mudah untuk mempelajari psikologi humanistik adalah ailiran ini menawarkan 

suatu nilai untuk memahmi sifat, tingkah laku serta psikoterapi yang lebih efektif 

terhadap manusia. Pencetus teori psikologi humanistik adalah Abraham Maslow 

pada sekitar tahun 1950-an. Teori ini mengkaji manusia dari diri pribadinya, 

aktualisasinya dan kreativitasnya.  

Teori humanistik muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi 

terhadap teori psikodinamika dan behavioristik. Para teoritikus humanistik, seperti 

Carl Rogers (1920-1987) dan Abraham Maslow (1908-1970) meyakini bahwa 

tingkah laku manusia tidak dapat dijelaskan sebagai hasil dari konflik-konflik 

yang tidak disadari maupun sebagai hasil pengondisian (conditioning) yang 

sederhana. Teori ini menyiratkan penolakan terhadap pendapat bahwa tingkah 

laku manusia semata-mata ditentukan oleh faktor di luar dirinya. Sebaiknya, teori 

ini melihat manusia sebagai aktor dalam drama kehidupan, bukan sekedar reactor 

terhadap instink atau tekanan lingkungan. Teori ini berfokus pada pentingnya 
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pengalaman didasari yang bersifat subjektif dan self-direction (Desmita dalam 

Marlina, 2015: 11). 

Abraham Harold Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York, pada tanggal 1 

April 1908. Orang tuanya adalah imigran Yahudi Rusia yang pindah ke Amerika 

Serikat dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sebagai anak 

yang tertua dari tujuh bersaudara, Maslow oleh orang tuanya didorong dengan 

kuat agar mencapai keberhasilan dalam pendidikan. Hal ini menjadikan Maslow 

kesepian dan menderita pada masa kanak-kanak dan remajanya. Karena desakan 

ayahnya, awalnya Maslow memilih hukum sebagai bidang studinya di City 

College, New York. Tetapi baru dua minggu kuliah Maslow pindah ke 

Universitas Cornell, dan tidak lama kemudian pindah ke Universitas Wisconsin, 

dengan bidang psikologi sebagai bidang pilihannya. Di Universitas Wisconsin ini 

Maslow meraih gelar sarjana muda pada tahun 1930, sarjana penuh tahun 1931, 

dan meraih doktor pada tahun 1934 (Koswara, 1991: 109). 

Maslow adalah salah satu tokoh psikologi yang beraliran pada mazhab 

ketiga (humanis). Dalam teorinya Maslow berpendapat bahwa manusia itu 

didasari oleh kerangka kebutuhan, yang kemudian disebut dengan teori kebutuhan 

Maslow. Maslow mengajukan suatu teori kebutuhan yang berdasarkan kepada 

hirarki, kebutuhan yang mendasar adalalah kebutuhan akan biologis, kebutuhan 

akan rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta kasih, kebutuhan akan penghargaan 

dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Teori Abraham Maslow, tentang motivasi 

manusia dapat diterapkan pada hampir seluruh aspek kehidupan pribadi serta 

sosial. Maslow juga mengatakan bahwa manusia dimotivasi oleh sejumlah 
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kebutuhan dasar yang bersifat sama untuk seluruh spesies, tidak berubah dan 

berasal dari sumber genetik atau naluriah. Konsep inilah yang mendasar dan utuh 

bagi teori Maslow. 

2.3.2 Ajaran-ajaran Dasar Psikologi Humanistik 

1. Individu sebagai satu kesatuan dan bersifat menyeluruh 

  Maslow menganut prinsip holistik yaitu sebuah prinsip yang meyakini 

suatu fenomena atau gejala itu hanya  bisa dipelajari jika bersifat menyeluruh 

atau bersifat integral. Untuk itulah, teori kepribadian humanistik 

mengemukakan bahwa manusia atau individu itu harus dipelajari secara 

menyeluruh, bukan memisahkannya menjadi beberapa elemen. Pernyataan ini 

dapat dianalogikan bahwa kita mempelajari hutan (menyeluruh) bukan hanya 

pohon-pohon. Maka dalam teorinya, Maslow menyatakan bahwa motivasi itu 

mempengaruhi individu secara keseluruhan, bukan hanya bagian-bagian 

tertentu saja. Semisal ketika kita lapar, yang menyebabkan dorongan (motivasi) 

itu bukan hanya perut, melainkan diri kita (manusia). Makanan memuaskan 

kita, bukan perut kita. 

2. Ketidakrelevanan penyelidikan dengan hewan 

  Para juru bicara psikologi humanistik mengingatkan tentang adanya 

perbedaan yang mendasar antara tingkah laku manusia dengan tingkah laku 

hewan. Bagi mereka, manusia lebih dari sekedar hewan, ini bertentangan 

dengan behaviorisme yang mengandalkan penyelidikan tingkah laku hewan 

dalam upaya memahami tingkah laku manusia. Maslow mengingatkan bahwa 

ada perbedaan yang mendasar antara manusia dengan hewan, karena manusia 
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lebih dari sekedar hewan. Ketidakrelevanan ini disebabkan karena dapat 

mengabaikan ciri khas yang melekat pada manusia seperti nilai-nilai, gagasan, 

ide yang kesemuanya itu dapat menciptakan suatu yang baru. Ajaran ini 

didukung oleh fakta dan tidak hanyalah ahli kepribadian manusia. Hanya 

manusialah yang dapat dijadikan subjek untuk memahami tingkah laku 

manusia, buka hewan ataupun sesuatu yang lain. 

3. Pembawaan baik manusia 

  Psikologi humanistik memiliki anggapan bahwa manusia itu pada 

dasarnya adalah baik, atau tepatnya netral. Menurut perspektif humanistik, 

kejahatan atau keburukan yang ada dalam diri manusia itu disebabkan karena 

pengaruh lingkungan yang buruk, dan bukan merupakan bawaan. 

4. Potensi kreatif manusia 

  Kreatifitas merupakan ajaran yang penting dalam teori kepribadian 

humanistik. Maslow, dari studinya atas sejumlah orang tertentu, menemukan 

bahwa pada orang-orang yang ditelitinya itu terdapat satu ciri yang umum, 

yakni kreatif. Dari sinilah Maslow menyimpulkan bahwa potensi kreatif 

merupakan potensi yang umum pada manusia. Maslow juga mengemukakan 

bahwa kebanyakan orang kehilangan kreativitasnya yang menjadikan mereka 

“tak berbudaya”. Penyebabnya terutama adalah hambatan lingkungan. Maslow 

yakin bahwa orang yang memiliki kesempatan dan berada dalam lingkungan 

yang memungkinkan akan dapat mengungkapkan segenap potensinya dengan 

kreatifitasnya. Untuk menjadi kreatif, tidak perlu memiliki bakat atau 
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kemampuan khusus. Bagi Maslow, kreatifitas adalah bagaimana seorang itu 

mampu mengekspresikan dirinya untuk menjadi apa yang diinginkan. 

5. Penekanan pada kesehatan psikologis 

 Maslow merasa bahwa psikologi terlalu menekankan pada sisi 

negatifmanusia dan mengabaikan kekuatan atau sifat-sifat yang positif dari 

manusia. Maslow yakin bahwa kita tidak akan bisa memahami gangguan 

mental sebelum kita memahami kesehatan mental. Lebih dari itu, dengan 

mempelajari model-model yang kerdil atau tidak matang dan tidak sehat, kita 

hanya akan menghasilkan “psikologi kerdil”. Karena itu maslow mendesakkan 

perlunya studi atas orang-orang yang berjiwa sehat sebagai landasan bagi 

pengembangan psikologi yang universal. Pendek kata, psikologi humanistik 

memandang self-fullfillment sebagai tema yang utama dalam kehidupan 

manusia, suatu tema yang tidak akan ditemyka pada teori-teori lain yang 

berlandaskan studi atas induvidu-individu yang mengalami gangguan. 

(Koswara, 1991: 115-118) 

2.3.3 Teori Kebutuhan Bertingkat Abraham Maslow 

Untuk menganalisis psikologi tokoh Zulaikha, dalam penelitian ini 

menggunakan teori hirarki kebutuhan Abraham Maslow/teori humanistik 

Abraham Maslow. 

Dalam kajian psikologi, kebutuhan mendapat perhatian sebagian ahli 

psikologi. Salah satu teori kebutuhan yang paling popular dibangun dan 

dikembangkan oleh Abraham Maslow. Menurut Maslow tingkah laku manusia 

ditentukan oleh kecenderungan individu untuk mencapai tujuan agar kehidupan 
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individu lebih bahagia sekaligus memuaskan (Minderope dalam Marlina, 2015: 

18). 

Berdasarkan pada keyakinan tersebut, Maslow membangun sebuah teori 

tentang kebutuhan kemudian dikenal dengan teori “Hirarki Kebutuhan” 

(Hierarchy of Need). Dalam teori hirakri kebutuhan ini Maslow menyebutkan 

lima kebutuhan manusia yang tersusun secara hirarki. Disebut hirarki, karena 

pemenuhan kelima kebutuhan tersebut didasarkan atas prioritas utama. Misalnya, 

kebutuhan tingkat kedua belum menjadi prioritas untuk mendapatkan pemenuhan 

sebelum kebutuhan prioritas pertama terpenuhi, begitu seterusnya sampai pada 

prioritas kelima. Lebih lanjut, Maslow membedakan kelima kebutuhan manusia 

ini berdasarkan motif untuk memenuhinya, yaitu Basic Need (kebutuhan-

kebutuhan dasar), dan Meaneeds (kebutuhan untuk pertumbuhan). Dalam 

bukunya tentang motivasi dan kepribadian, Maslow membagi dorongan atau 

kebutuhan-kebutuhan universal yang dibawa individu sejak lahir, tersusun dalam 

lima tingkatan, dari yang palingh rendah sampai pada paling tinggi. Tersusun dari 

tingkat yang paling rendah yaitu: 1) Kebutuhan-kebutuhan fisiologis; 2) 

Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman; 3) Kebutuhan-kebutuhan akan rasa 

memiliki dan cinta; 4) Kebutuhan-kebutuhan akan penghargaan dan 5) 

Kebutuhan-kebutuhan akan aktualisasi diri. 

Kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis, bila 

kebutuhan ini belum tercapai dan terpuaskan maka  individu tidak akan bergerak 

mencapai kebutuhan di atasnya. Maksudnya, kebutuhan akan aktualisasi diri bisa 

tercapai bila kebutuhan akan harga diri sudah terpenuhi. Demikian pula, 
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kebutuhan harga diri dapat dicapai bila kebutuhan cinta dan memiliki telah 

diperoleh, dan seterusnya. 

Teori hirarki kebutuhan Abraham Maslow digambarkan seperti piramida 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Piramida Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow 

2.3.3.1 Kebutuhan-kebutuhan Dasar Fisiologis 

Desmita (dalam Marlina 2015: 43) mengungkapkan bahwa kebutuhan- 

kebutuhan fisiologis adalah sejumlah kebutuhan yang paling mendesak dan 

mendapat prioritas utama dalam pemenuhannya karena berkaitan langsung dengan 

kondisi fisik dan kelangsungan hidup. Kebutuhan- kebutuhan fisiologis ini antara 

lain berupa: kebutuhan akan makanan, minuman, oksigen, sandang, tempat 

tinggal, seks, tidur, istirahat dan lain-lain. 

Pada tingkat paling bawah terdapat kebutuhan fisiologis (physiological 

needs) adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling penting untuk segera 



 

24 

 

dipenuhi karena berkaitan langsung dengan pemelharaan biologis dan 

kelangsungan hidup. Kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, seks dan 

sebagainya demi melanjutkan kehidupan manusia. Karena merupakan kebutuhan 

paling penting, maka kebutuhan-kebutuhan fisiologis akan didahulukan 

pemuasannya oleh individu dan jika kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi 

ataunbelum terpuaskan, maka individu tidak akan bergerak untuk bertindak 

memuaskan kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih tinggi (Koswara, 1991: 119). 

Sebagai contoh, jika kita sedang laparmaka kita tidak akan bergerak untuk belajar 

atau melakukan suatu hal yang lian. Pada saat lapar kita akan dikuasai oleh hasrat 

untuk memperolah makanan secepatnya. 

Umumnya kebutuhan fisiologis bersifat homeostatic (usaha menjaga 

keseimbangan unsur-unsur fisik) seperti makan, minum, gula, garam, protein serta 

istirahat dan seks. Kebutuhan fisiologis ini sangat kuat, dalam keadaan absolut 

(kelaparan dam kehausan) semua kebutuhan lain ditinggalkan dan orang 

mencurahkan semua kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ini. Bisa terjadi 

kebutuhan fisiologis harus dipuskan oleh pemuas yang seharusnya (misalnya 

orang yang kehausan harus minum atau dia mati), tetapi ada juga kebutuhan yang 

dapat dipuskan dengan pemuas yang lain (misalnya orang minum atau merokok 

untuk menghilangkan rasa lapar) (Alwisol dalam Nurlelah, 2014: 21). Melalui 

uraian di atas dapat didefinisikan bahwa kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah 

sekumpulan kebutuhan dasar yang paling penting karena berkaitan dengan 

keberlangsungan hidup seperti kebutuhan sehari-hari baik makan, minum dan lain 

sebagainya. 
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2.3.3.2 Kebutuhan akan Rasa Aman dan Perlindungan 

Setelah memenuhi kebutuhan pertama individu akan melangkah untuk 

memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Jenis kebutuhan yang lebih tinggi ini atau 

kebutuhan kedua ini yaitu kebutuhan rasa aman berhubungan dengan kebutuhan 

akan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, ketertiban, bebas dari ketakutan 

dan kecemasan. Ketidakpastian yang dihadapi manusia membuat manusia harus 

mencapai sebanyak mungkin jaminan keamanan, perlindungan, ketertiban 

menurut kemampuan kita. Apabila mencapai tindak tertentu dari rasa aman dan 

jaminan, maka kita akan digerakkan untuk memuaskan kebutuhan. Setelah 

mencapai kebutuhan fisiologis setiap individu berhak memenuhi kebutuhan rasa 

aman. 

Kebutuhan akan rasa aman adalah suatu kebutuhan yang mendorong 

individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian dan keteraturan dari keadaan 

lingkungannya. Maslow (dalam Koswara, 1991: 121) mengemukakan bahwa 

kebutuhan akan rasa aman ini sangat nyata dan bisa diamati oleh bayi dan anak-

anak  karena ketidakberdayaan mereka. Kebutuhan akan rasa aman pada anak-

anak adalah ketergantungan. 

Pada orang-orang dewasa pun kebutuhan akan rasa aman itu nampak dan 

berpengaruh secara aktif. Usaha-usaha untuk memperoleh perlindungan dan 

keselamatan kerja, penghasilan tetap atau membayar asuransi, merupakan contoh-

contoh dari tingkah laku yang mencerminkan kebutuhan akan rasa aman pada 

orang-orang dewasa (Koswara, 1991: 122). 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik pengertian bahwa kebutuhan 

rasa aman adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh 

ketentraman dan keteraturan dari keadaan lingkungannya mencakup jaminan 

perlindungan, ketertiban, bebas dari rasa takut dan kecemasan serta memperoleh 

jaminan masa depan. 

2.3.3.3  Kebutuhan akan Rasa Cinta dan Dimiliki 

Kebutuhan dimiliki dan cinta ini adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan 

dimana seseorang ingin menjadi bagian dari kelompok sosial dan cinta menjadi 

tujuan yang dominan. Orang sangat peka dengan kesendirian, pengasingan, 

ditolak lingkungan dan kehilangan sahabat atau kehilangan cinta. Kebutuhan 

dimiliki dan cinta ini terus penting sepanjang hidup. 

Maslow mengungkapkan bahwa terbentuknya gang-gang anak muda yang 

selalu memberontak dan membuat kerusakan, dalam banyak hal didorong oleh 

kebutuhan yang mendalam untuk memperoleh kontak yang intim dan oleh hasrat 

untuk menciptakan kebersamaan sejati dalam menghadapi pihak-pihak yang 

mereka anggap musuh. Musuh yang diamksudkan oleh anak-anak muda itu 

terutama lembaga-lembaga dan orang-orang yang memiliki kekuasaan atas diri 

mereka.  Maslow dengan tegas menolak pendapat Freud bahwa cinta dan efeksi 

itu berasal dari naluri seksual yang disublimasikan. Bagi Maslow, cinta dan seks 

adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Selanjutnya Maslow menegaskan bahwa 

cinta yang matang menunjuk kepada hubungan cinta yang sehat antara dua orang 

atau lebih, yang dialamnya terdapat sikap saling percaya dan saling menghargai. 

Maslow juga menekankan bahwa kebutuhan akan cinta itu mencakup keinginan 
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untuk mencintai dan dicintai. Mencintai dan dicintai merupakan prasyarat bagi 

adanya perasaan yang sehat. Sebaliknya, tanpa cinta orang akan dikuasai oleh 

perasaan kebencian, rasa tak berharga dan kehampaan (dalam Koswara, 1991: 

123). 

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa kebutuhan rasa dicintai dan dimiliki 

adalah suatu kebutuhan yang mendorong seseorang untuk mendapatkan 

kebahagiaan, saling mencintai dan saling memiliki agar tidak merasa kehilangan, 

kesendirian dan keterasingan sepanjang hidupnya. Kebutuhan ini mendorong 

seseotag untuk menjalin hubungan dengan sesamanya, baik dalam konteks 

pertemuan, persahabatan, dan menjadi sepasang kekasih, atau dalam konteks 

kekeluargaan. 

2.3.3.4  Kebutuhan akan Penghargaan/Rasa Harga Diri 

Disisi lain, jika kebutuhan tingkat ketiga relatif sudah terpenuhi maka 

timbul kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan penghargaan/rasa harga diri adalah 

adanya rasa penghargaan, prestise dan harga diri. Menurut Maslow (dalam 

Koswara, 1991: 124) kebutuhan ini terbagi menjdi dua. Pertama adalah 

penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri dan kedua adalah penghargaan 

dari orang lain. Bagian pertama mencaup hasrat untuk memperoleh kompetensi, 

rasa percaya diri, kekuatan pribadi, kemandirian dan kebebasan. Begian kedua 

meliputi kebutuhan akan penghargaan dari orang lain seperti status, ketenaran, 

dominasi, kebanggaan, dianggap penting dan diapresiasi dari orang lain atas apa 

yang dilakukannya  
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Kepuasan kebutuhan harga diri menimbulkan perasaan dan sikap percaya 

diri, diri berharga, diri mampu, dan perasaan berguna juga penting di dunia. 

Sebaliknya frustasi karena kebutuhan harga diri tidak terpuaskan akan 

menimbulkan perasaan dan sikap canggung, lemah, pasif, tergantung, penakut, 

tidak mampu mengatasi tuntutan hidup dan rendah diri dalam bergaul yang 

menyebabkan individu tersebut mengalami kehampaan, keraguan, dan 

keputusasaan dalam menghadapi tuntutan-tuntutan hidupnya, serta memiliki 

penilaian yang rendah atas dirinya sendiri dalam kaitannya dengan orang lain. 

Alwisol (dalam Nurlelah 2014: 24) mengatakan bahwa penghargaan diri 

dari orang lain hendaknya diperoleh berdasarkan penghargaan diri kepada diri 

sendiri. Orang seharusnya memperoleh harga diri dari kemampuan dirinya sendiri, 

bukan ketenaran eksternal yang tidak dapat dokontrolnya yang membuatnya 

tergantung pada orang lain. 

Bersandar pada uraian di atas maka kebutuhan penghargaan/rasa harga diri 

adalah kebutuhan yang amat krusial, karena kebutuhan ini membuat seseorang 

mendapat tempat di masyarakat, dengan adanya penghargaan dari masyarakat 

berarti seseorang mampu menjalani hidup dengan baik. Kebutuhan untuk harga 

diri bisa menjadi dominan. Ini melibatkan baik harga diri dan untuk seseorang 

mendapat penghargaan dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk tegas 

dan rasa hormat dari orang lain. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, orang merasa 

percaya diri dan berharga sebagai orang di dunia. Ketika kebutuhan tersebut tidak 

terpenuhi, kebanyakan orang pasti akan frustasi, orang merasa rendah, lemah, 

tidak berdaya dan tidak berharga. 
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2.3.3.5  Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Kebutuhan untuk  mengungkapkan diri atau kebutuhan aktualisasi diri 

merupakan kebutuhan manusia yang paling tinggi dalam teori Maslow. 

Kebutuhan ini akan muncul apabila kebutuhan- kebutuhan yang ada di bawahnya 

telah terpenuhi dengan baik. Seseorang akan mampu mencapai kebutuhan ini 

apabila dia mampu melewati masa-masa sulit yang berasal dari diri sendiri 

maupun dari luar. Hambatan dari diri sendiri misalnya timbul rasa ragu-ragu, 

takut, malu dan sebagainya. Sementara kendala dari luar misalnya tidak dari satu 

hirarki kebutuhan, namun juga dapat dipandang sebagi tujuan final, tujuan ideal 

dari kehidupan manusia. Maslow (dalam Koswara, 1991: 125) menandai 

kebutuhan aktualisasi diri sebagai hasrat individu untuk menjadi orang yang 

sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya atau hasrat dari individu 

untuk menyempurnakan dirinya melalui pengungkapan segenap potensi yang 

dimilikinya.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan 

aktualisasi diri ini adalah kebutuhan tertinggi dari hirarki kebutuhan berdasarkan 

teori Abraham Maslow. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang seseorang telah 

menemukan jati diri, dengan memaanfaatkan kemampuan serta potensi-potensi 

yang dimilikinya. Pencapaian aktualisasi diri merupakan gambaran yang optimis 

dari corak kehidupan yang ideal. Selanjutnya akan diuraikan 15 ciri dari orang 

yang mengaktualisasikan diri (self-actualized), dengan harapan bisa memberi 

petunjuk bagaimana keadaan pribadi yang bisa mencapai taraf yang ideal itu 

(Koswara, 1991: 138). Ciri-ciri orang mengaktualisasikan diri sebagai berikut: 
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1) Mengamati Realitas Secara Efisien 

  Ciri yang paling menonjol pada orang-orang yang mengaktualisasikan diri 

(self-actualized) itu adalah kemampuannya untuk mengamati realitas dengan 

cermat dan efisien, melihat realitas apa adanya tanpa dicampuri oleh 

keinginan-keinginan atau harapan-harapannya. Karena memiliki kemampuan 

mengamati secara efisien, maka orang orang yang mengaktualisasikan diri itu 

bisa menemukan kebohongan, kepalsuan, dan kecurangan pada diri orang lain 

dengan mudah. Selain tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan, 

pengamatan orang-orang yang mengaktualisasikan diri itu juga tidak 

dipengaruhi oleh kecemasan-kecemasan, prasangka-prasangka, atau optimisme 

dan pesimisme yang keliru. 

  Maslow (dalam Koeswara, 1991: 138) mencatat bahwa kemampuan 

mengamati secara efisien ini juga meliputi pengamatan terhadap bidang-bidang 

kehidupan lain seperti seni, musik, ilmu pengetahuan, politik dan filsafat. 

Maslow juga mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengaktualisasikan 

diri mampu meramalkan kejadian-kejadian yang akan datang dengan tepat. 

2) Penerimaan atas Diri Sendiri, Orang Lain dan Kodrat 

  Orang-orang yang mengaktualisasikan diri menaruh hormat kepada 

dirinya sendiri dan orang lain, serta mampu menerima kodrat dengan segala 

kekurangan dan kelemahannya secara tawakkal. Selain itu mereka juga bebas 

dari perasaan berdosa yang berlebihan, perasaan malu yang tak beralasan dan 

dari perasaan cemas yang melemahkan. Penerimaan diri juag dicerminkan oleh 

tahap fisiologisnya. Orang-orang yang mengaktualisasikan diri pada umumnya 
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memiliki cita rasa, makan dan tidur yang baik, serta menyukai seksualnya 

tanpa hambatan yang tak perlu. Proses-proses biologis (kehamilan, menstruasi, 

menjadi tua) mereka terima sebagai bagian dari kodrat (Koeswara 1991: 139). 

3) Spontan, Sederhana dan Wajar 

  Dalam segi kehidupan tingkah laku orang-orang yang mengaktualisasikan 

diri adalah spontan, sederhana, tidak dibuat-buat atau wajar, dan tidak terikat. 

Spontanitas, kesederhanaan dan kewajaran tingkah laku orang-orang yang 

mengaktualisasikan diri itu bersumber dari dalam pribadinya, dan bukan suatu 

yang hanya nampak dipermukaan. Sebagai akibat atau tepatnya hubungan atau 

timbal-balik dari sifat ini adalah bahwa orang-orang mengaktualisasikan diri 

memiliki kode etik yang relatif otonom dan individual (Koeswara, 1991: 140). 

Menurut Maslow orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya juag bersedia 

mengikuti adat atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat sejauh 

hal itu tidak menghambat tugas-tugas atau pekerjaan yang vital dan penting 

bagi meraka. Mereka akan mematuhi aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan 

sejauh hal tersebut bisa melindungi diri mereka dan sesamanya dari kesakitan 

dan ketidakadilan. 

4) Terpusat pada Masalah 

  Maslow (dalam Koeswara, 1991: 140) menemukan bahwa subjek-

subjeknya adalah orang-orang yang selalu terlihat secara mendalam pada tugas, 

pekerjaan, atau misi yang mereka pandang penting. Ini berarti bahwa mereka 

berorientasi pada masalah melampaui kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. 

Maslow mencatat bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang 
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mengaktualisasikan diri adalah pekerjaan non-personal atau tidak ditunjukan 

untuk kepentingan pribadi. 

  Orang-orang yang mengaktualisasikan diri juga memperhatikan masalah-

masalah filsafat dan etika secara mendalam, perhatiannya dalam hal ini 

menjadikan orang-orang yang mengaktualisasikan diri hidup dalam karangka 

acuan yang seluas-lusanya, kurang dirisaukan oleh hal-hal yang remah dan 

tidak berarti. 

5) Pemisahan  Diri dan Kebutuhan Privasi 

  Kebutuhan privasi pada orang-orang yang mengaktualisasikan diri lebih 

besar daripada kebutuhan privasi kebanyakan orang. Dalam pergaulan sosial 

mereka sering dianggap memisahkan diri, hati-hati, sombong dan dingin. Ini 

disebabkan orang-orang yang mengaktualisasikan diri tidak membutuhkan 

orang lain dalam kaca mata persahabatan biasa dan mereka sepenuhnya 

percaya atas potensi-potensi dan otonomi yang mereka miliki (Koswara, 1991: 

140-141).  

  Pemisahan diri dan kebutuhan privasi juga berkaitan denga aspek tingkah 

laku yang lainnya, yakni kemampuan memusatkan pikiran atau konsentrasi. 

Menurut Maslow (dalam Koeswara, 1991: 141) orang-orang yang 

mengaktualisasikan diri memiliki kemampuan berkonsentrasi lebih kuat 

daripada rata-rata orang. Pada konsentrasi mereka yang kuat ini, akan 

menghasilkan gejala-gejala seperti pelupa, kemampuan melakukan hal-hal di 

luar maslah yang sedang dihadapinya. Dari sinilah lahirnya kesan hati-hati, 

sombong dan dingin pada orang-orang yang mengaktualisasikan diri. 
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Bagaimanapun, dibalik kebutuhan privasinya, mereka memiliki keramahan 

yang tulus di luar dugaan. 

6) Kemandirian dari Kebudayaan dan Lingkungan 

  Orang-orang yang mengaktualisasikan diri tidak menggantungkan 

kepuasan-kepuasannya yang utama kepada lingkungan dan kepada orang lain. 

Mereka lebih bergantung kepada potensi-potensi mereka sendiri bagi 

perkembangan dan kelangsungan pertumbuhannya (Koswara, 1991: 141). 

  Kemandirian orang-orang yang mengaktualisasikan diri menjadikan 

mereka memiliki kadar arah diri yang tinggi. Mereka memandang diri sendiri 

sebagai agen yang merdeka, aktif, bertanggung jawab dan sebagai agen yang 

mendisiplinkan diri dalam menentukan nasibnya sendiri. Mereka cukup kuat 

untuk lupa akan opini orang lain, dan karenanya mereka cenderung 

menghindarkan diri dari penghormatan, startus, prestasi dan popularitas. 

Kepuasan yang berasal dari luar diri itu ,mereka anggap kurang penting 

ketimbang pertumbuhan diri (Koswara, 1991: 141). 

7) Kesegaran dan Apresiasi 

  Maslow (dalam Koswara, 1991: 142) menemukan bahwa para subjeknya 

menunjukkan kesanggupan untuk menghargai bahkan terhadap hal-hal yang 

biasa sekalipun. Mereka, menurut Maslow, menghargai hal-hal yang pokok 

dalam kehidupan dengan rasa kagum, gembira dan bahkan heran, meski bagi 

orang lain hal-hal tersebut membosankan. Bagi orang-orang yang 

mengaktualisasikan diri kehidupan yang rutin akan tetap merupakan fenomena 

baru yang akan mereka hadapi dengan ‘keharuan’, kesegaran dan apresiasi. 
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Ada perbedaan bagi para subjek Maslow menyangkut objek-objek yang 

mereka pandang indah, mengharukan dan menggembirakan. 

8) Pengalaman Puncak atau Pengalaman Mistik 

  Maslow (dalam Koswara, 1991: 142) mengamati bahwa orang-orang yang 

mengaktualisasikan diri umumnya memiliki apa yang ia sebut pengalaman 

puncak (peak experience) atau pengalaman mistik (mistic experience). 

Pengalaman puncak menunjuk kepada momen-momen dari perasaan yang 

mendalam dan meningginya tegangan seperti yang dihasilkan oleh relaksi dan 

orgasme seksual. Pengalaman puncak ini, menurut Maslow, diperoleh subjek 

dari kreativitas, pemahaman, penemuan dan penyatuan diri dengan alam. 

Maslow menegaskan bahwa pengalaman puncak tidak perlu merupakan 

pengalaman keagamaan atau pengalaman spiritual, sebab pengalaman puncak 

uitu bisa dalami melalui buku, musik dan kegiatan-kegiatan intelektual. Orang 

yang mengalaminya merasakan dirinya selaras dengan dunia, lupa akan diri, 

dan bahkan melampauinya juga merasakan silih berganti rasa kuat dan rasa 

lemah dari sebelumnya. 

9) Minat Sosial 

  Meskipun orang-orang yang mengaktualisasikan diri itu kadang-kadang 

merasa terganggu, sedih dan marah oleh cacat atau kekurangan umat manusia, 

mereka mengalami ikatan perasaan yang mendalam dengan sesamanya. 

Mereka memiliki perasaan empati dan apeksi yang kuat dan dalam terhadap 

sesama manusia juga suatu keinginan membantu sesama. Dia menemukan 

kebahagiaan dalam membantu orang lian. Baginya mementingkan orang lain 
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berarti mementingkan diri sendiri. Mereka memiliki hasrat yang tulus untuk 

membantu memperbaiki sesamanya. Bagi orang-orang yang 

mengaktualisasikan diri, bagaimanapun cacat atau bodohnya, manusia adalah 

sesama yang selalu mengundang simpati dan persaudaraan (Koswara, 1991: 

143). 

10) Hubungan Antarpribadi 

  Orang-orang yang mengaktualisasikan diri cenderung menciptakan 

hubungan antar pribadi yang lebih mendalam dibandingkan kebanyakan orang. 

Mereka cenderung membangun hubungan yang dekat dengan orang-orang 

yang memiliki kasamaan karakter, kesanggupan dan bakat dan biasanya 

lingkup persahabatan mereka relatif kecil mereka memilih cinta yang lebuh 

besar, persahabatan yang lebih dalam serta identifikasi yang lebih sempurna 

dangan individu-individu lainnya. 

  Maslow (dalam Koswara 1991: 143) menyatakan bahwa para subjeknya 

tabu untuk minta dikagumi, mencari pengikut atau pengabdi. Apabila mereka 

dipaksa masuk kedalam pergaulan yang menyulitkan, mereka akan tetap tenang 

sambil berusaha untuk menghindar sebisanya. Bagaimanapun, menurut 

Maslow, hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki diskriminasi sosial. 

Dalam kenyataannya mereka bisa menjadi kasar apabila mereka berhadapan 

dengan orang-orang yang sombong dan munafik. 

 

11) Berkarakter Demokratis 
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  Maslow (dalam Koswara 1991: 144) menyatakan bahwa orang-orang yang 

mengaktualisasikan diri memiliki karakter demikratis dalam pengertiannya 

yang terbaik. Karena mereka bebas dari presangka, maka mereka cenderung 

menaruh hormat kepada semua orang. Lebih dari itu mereka bersedia untuk 

belajar dari siapa saja yang bisa mengajar mereka tanpa memandang drajat, 

pendidikan, usia, ras atau keyakinan-keyakinan politik. Menururut Maslow 

selanjutnya, orang-orang yang mengaktualisasikan diri menaruh hormat kepada 

semua orang semata-mata karena mereka adalah individu yang manusiawi. 

Mereka tidak pernah berusaha merendahkan, mengurangi arti atau merusak 

martabat orang lain, sekalipun terhadap penjahat. Pada saat yang sama mereka 

juga memiliki penilaian mengenai benar-salah dan baik-buruk yang tegas 

mengenai tingkah laku sesamanya. 

12) Perbadaan Antara Sarana dan Tujuan 

  Maslow (dalam Koswara, 1991: 144) mengemukakan bahwa para 

subjeknya juga memiliki kemampuan membedakan antara sarana dan tujuan, 

dan umumnya mereka terpusat kepada tujuan. Mereka, menurut Maslow, 

memiliki kecenderungan secara mutlak menilai tindakan demi tindakan itu 

sendiri, dan demi tindakan itu mereka sering menikmati perjalan ke suatu 

tujuan maupun tibanya di tujuan itu. Bagi mereka, tujuan atau cita-cita lebih 

penting daripada sarana untuk mencapainya. Menurut Maslow, orang-orang 

yang mengaktualisasikan diri bisa menjadikan suatu kegiatan yang paling kecil 

dan rutin menjdi kegiatan atau tindakan yang menyenangkan. 

13) Kreativitas 



 

37 

 

  Bagi Maslow bukanlah suatu kejutan apabila ia menemukan bahwa orang-

orang yang dipelajarinya, yang ia sebaut sebagai orang-orang yang 

mengaktualisasikan diri, memiliki ciri kreatif. Maslow mengartikan kreativitas 

pada orang-orang yang mengaktualisasikan diri sebagai suatu bentuk tindakan 

asli, na’if, spontan sebagaimana yang dijumpai pada anak-anak yang masih 

polos dan jujur (Koswara 1991: 145). Maslow percaya bahwa kreativitas ini 

pada umumnya dimanifestasikan dalam kegiatan-kegiatan mereka dibidang 

seni atau ilmu pengetahuan. Pada dasarnya kreativitas itu berkisar pada daya 

temu dan penemuan hal-hal baru yang menyimpang atau berbeda dari gagasan 

lama. Kreativitas merupakan suatu sikap, suatu ungkapan psikologis dan lebih 

mengenai cara bagaimana kita mengamati dan berkreasi terhadap dunia, suatu 

proses dan bukan mengenai hasil-hasil yang sudah selesai. 

14) Penolakan Terhadap Enkulturasi 

  Ciri yang terakhir dari orang-orang yang mengaktualisasikan diri ini 

menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang otonom yang bisa dan 

berani membuat keputusan-keputusan sendiri, bahkan mungkin keputusan-

keputusannya itu berada atau bertentangan dengan pendapat umum. Penolakan 

terhadap enkulutrasi tidak berarti bahwa orang-orang yang mengaktualisasikan 

diri itu adalah orang yang pembangkang wewenang atau penggugat kebiasaan, 

melainkan lebih berarti bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu 

berusaha mempertahankan pendirian-pendirian tertentu, dan tidak begitu 

terpengaruh oleh kebudayaan masyarakatnya (Koswara, 1991: 146). Mereka 

bisa menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lingkungannya dengan mudah, 
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semudah menanggalkan mantel apabila ternyata kepatuhannya itu terlalu 

mengganggu atau terlalu mahal untuk dipertahankan. 

Berdasarkan ciri-ciri orang-orang yang menurut Maslow mampu mencapai 

taraf aktualisasi diri, tidak mustahil dan memang banyak orang yang beranggapan 

bahwa orang-orang yang mengaktualisasikan diri itu adalah manusia-manusia 

super dan ajaib. Terhadap anggapan seperti ini Maslow dengan tegas menolak 

dengan mengatakan, bahwa mereka sama sekali bukan manusia-manusia yang 

sempurna (Koswara, 1991: 146). Oleh karena itu mereka tidak luput dari 

kekurangan, kekeliruan dan kebiasaan buruk. Mereka juga bisa menjadi keras 

kepala, mudah tersinggung, merasa bosan, lekas marah, merasa bangga pada 

anak-anak, keluarga dan teman mereka sendiri. 

Menurut Natsir Abdullah (dalam Marlina, 2015: 30) mengungkapkan bahwa 

teori Maslow memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari teori tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Setelah mencapai target yang paling dasar, maka secara otomatis akan 

mencoba memenuhu kebutuhan yang berada di atasnya. 

b. Secara umum dikatakan bahwa teori Maslow telah meletakkan batu pertama 

untuk penelitian struktur individu terutama menyangkut apa yang lebih 

mendorong prilaku tertenti dalam organisasi dan dalam bidang pembelajaran 

melalui identifikasi pada kebutuhan-kebutuhan individu. 

Selanjutnya kelemahan teori tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Dalam kenyataannya sulit sekali untuk memisahkan dan mengukur kebutuhan-

kebutuhan manusia itu. 
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b. Untuk ukuran hirarki spesifik tidak sama bagi semua orang. 

c. Tidak ada penjelasan kapan suatu kebutuhan sudah cukup terpenuhi. 

d. Belum ada bukti yang jelas dalam menunjukkan bahwa kebutuhan-kebutuhan 

manusia dapat dikategorikan kedalam lima kelompok yang berbeda atau berada 

pada suatu hirarki. 

2.3.4 Teori Abraham Maslow dalam Menganalisis Karya Sastra 

Seorang manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi untuk 

menjaga kelangsungan hidupnya. Tokoh-tokoh dalam sebuah karya sastra 

merupakan penggambaran manusia pada kehidupan yang sebenarnya, dengan 

demikian tokoh-tokoh dalam karya sastra  juga memiliki kebutuhan-kebutuhan 

yang harus dipenuhinya. Pada penelitian ini, yang diteliti adalah bagaimana 

psikologi tokoh Zulaikha dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya 

Taufikurrahman al-Azizy menggunakan teori kebutuhan bertingkat Abraham 

Maslow. Maslow (dalam Koswara, 1991: 118) membagi kebutuhan-kebutuhan 

manusia ke dalam lima tingkatan, yaitu: 1) Kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis; 

2) Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman; 3) Kebutuhan-kebutuhan akan rasa cinta 

dan memiliki; 4) Kebutuhan-kebutuhan akan rasa harga diri dan 5) Kebutuhan-

kebutuhan akan aktualisasi diri. Melalui lima tingkatan kebutuhan tersebut, akan 

diketahui psikologi tokoh bersangkutan, apakah sudah terpenuhi, belum terpenuhi 

atau tidak terpenuhi sama sekali. 

Pertama, kebutuhan fisiologis merupakan sekumpulan kebutuhan yang 

paling dasar dan yang paling utama, karena berkaitan dengan kelangsungan hidup 

manusia. Dalam tingkatan kebutuhan ini manusia didorong untuk memenuhi 
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kebutuhan hidupnya secara fisik, seperti makan, air, udara, istirahat dan seks. 

Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar ini maka manusia dapat menjalankan 

hidupnya. 

Kedua, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Kebutuhan akan rasa 

aman ini adalah kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh 

ketentraman, kepastian dan keteraturan dari keadaan lingkungannya sehingga ia 

memerlukan jaminan, stabilitas, perlindungan, ketertiban serta bebas dari 

ketakutan dan kecemasan. Kebutuhan ini sangat penting bagi setiap orang, baik 

anak-anak, remaja maupun dewasa. Oleh sebab itu, manusia akan melakukan 

segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar mereka terbebas dari rasa 

takut dan khawatir. 

Ketiga, kebutuhan akan rasa cinta dan dimiliki. Kebutuhan ini akan 

menuntut individu untuk mengadakan hubungan efektif atau atau ikatan 

emosional dengan individu yang lain, baik hubungan cinta, persahabatan ataupun 

hubungan cinta kasih, hubungan ini dapat terjadi dalam lingkungan keluarga 

maupun masyarakat. Bagi setiap individu, keanggotaan kelompok yang ada dalam 

masyarakat sering menjadi tujuan yang dominan. Mereka bisa menderita kesepian 

dan terasing apabila terpisah dari keluarga, teman-teman atau pasangan hidupnya. 

Keempat, kebutuhan akan penghargaan. Maslow membagi kebutuhan akan 

penghargaan ke dalam dua bagian, yaitu penghargaan dari diri sendiri dan 

penghargaan dari orang lain. Penghargaan dari diri sendiri mencakup kebutuhan 

untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, kemandirian, 

dan kebebasan. Individu ingin mengetahui atau yakin bahwa dirinya berharga atau 
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mampu mengatasi segala tantangn dalam hidupnya. Selanjutnya, penghargaan dari 

orang lain dapat berupa reputasi, kekaguman, status, popularitas, prestise atau 

keberhasilan dalam masyarakat, atau semua sifat dari bagaimana orang lain 

berpikir dan bereaksi terhadap kita. Jika kebutuahn penghargaan dari diri sendiri 

tidak terpenuhi, maka kebutuhan penghargaan dari orang lain pun tidak terpenuhi. 

Karena kedua hal tersebut berkesinambungan dan saling mempengaruhi. 

Kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang 

seseorang telah menemukan jati diri, dengan memaanfaatkan kemampuan serta 

potensi-potensi yang dimilikinya. Pencapaian aktualisasi diri merupakan 

gambaran yang optimis dari corak kehidupan yang ideal. Seorang yang 

mengaktualisasikan diri sudah tidak lagi memperhitungkan masalah harta, tahta 

dan segala sesuatu yang sifatnya sementara. Seorang yang mengaktualisasikan diri 

itu ingin menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya kepada orang lain. Aktualisasi 

diri tidak hanya berupa penciptaan kreasi atau karya-karya berdasarkan bakat-

bakat atau kemapuan-kemampuan khusus. Orang tua, muda, remaja bahkan anak-

anak dengan profesi mereka masing-masing bisa mengaktualisasikan dirinya, 

yakni dengan membuat jalan yang terbaik, atau bekerja sebaik-baiknya sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. Bentuk pengaktualisasian diri ini berbeda pada 

setiap individu. Hal ini tidak lain disebabkan dan merupakan cerminan dari 

adanya perbedaan-perbedaan individual. Bagaimanapun, untuk mencapai taraf 

aktualisasi diri atau memenuhi kebutuhan akan aktualisasi diri tidaklah mudah, 

sebab upaya ke arah itu banyak sekali hambatannya. 
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Menganalisis tokoh dalam sebuah karya sastra menggunakan teori 

kebutuhan bertingkat Abraham Maslow dapat dilihat dari cara tokoh tersebut 

menyikapi persoalan yang dihadapinya dan melihat bagaimana karakter-karakter 

tokoh dalam novel itu. Hal ini dapat dilihat dari cara atau usaha tokoh tersebut 

menyikapi setiap aspek yang bersangkutan, aspek disini adalah lima tingkatan 

kebutuhan dasar manusia yang dicetuskan oleh Abraham Maslow. Jika tokoh itu 

merasa di dalam dirinya masih normal, maka sudah memenuhi semua kebutuhan 

dan jika salah satu dari lima aspek itu tidak terpenuhi, setidaknya sudah ada usaha 

yang dilakukan untuk mencapai kriteria tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode berasal dari bahasa latin yaitu kata  methodos, sementara methodos 

sendiri berasal dari kata meta dan hodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti, 

sesudah. Sedangkan hodos berarti jalan, cara, arah. Dalam pengertian yang lebih 

luas metode dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realitas, 

langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya 

(Ratna, 2010: 34). 

Menurut Siswantoro (2010: 55-56) metode berarti cara yang dipergunakan 

seorang peneliti di dalam usaha memecahkan masalah yang diteliti. Sementara 

metode dalam penelitian sastra adalah cara yang dipilih peneliti dengan 

mempertimbangkan bentuk, isi dan sifat sastra sebagai subjek kajian (Endaswara, 

2013: 5). Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa metode penelitian 

adalah cara yang dipakai oleh peneliti untuk memecahkan masalah yang diteliti 

serta sebagai penunjang dalam melakukan penelitian. Jadi, metode penelitian 

sastra adalah metode penelitian yang dipakai oleh peneliti untuk memecahkan 

masalah yang diteliti dalam bidang sastra serta sebagai penunjang dalam 

melakukan penelitian sastra. 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis tokoh Zulaikha dalam 

novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufikurrahman al-Azizy adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan 

perhitungan. Jenis penelitian kualitatif ini adalah jenis penelitian yang bersifat 

deskriptif artinya data terurai dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar, bukan 
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dalam bentuk angka-angka. Dalam ilmu sastra, sumber datanya berupa naskah 

karya sastra. Data yang digunakan sebagai dasar penelitian ini berwujud kata-kata, 

kalimat-kalimat atau teks-teks yang terdapat dalam novel tersebut (Ratna, 2012: 

47). Data dalam penelitian ini berasal dari novel  Kitab Cinta Yusuf Zulaikha 

karya Taufikurrahman al-Azizy. 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang 

diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membangun presepsi alamiah suatu 

objek, sehingga peneliti diharuskan mendekatkan diri kepada objek secara utuh. 

Jadi, jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitain yang datanya deskriptif 

berupa kata-kata dalam rangkaian kalimat yang mengambarkan sesuatu. 

Penelitian kualitatif ini dipergunakan untuk memperoleh deskripsi tentang 

psikologi tokoh Zulaikha berdasarkan hirarki kebutuhan Abraham Maslow dalam 

novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufikurrahman al-Azizy. 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

Sudaryanto (dalam Mahsun, 2011: 17) memberi batasan data sebagai bahan 

penelitian. Selanjutnya Ratna (dalam Yanti, 2014: 18) merincikan bahwa data 

dalam ilmu sastra sumber datanya adalah karya, naskah dan data penelitian. Data 

formalnya adalah kata-kata, kalimat dan wacana. Jadi, data dalam penelitian ini 

adalah berupa kutipan-kutipan atau kata-kata dalam rangkaian kejadian atau 

peristiwa yang terdapat dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya 
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Taufikurrahman al-Azizy dengan menganalisis psikologi tokoh Zulaikha 

berdasarkan teori humanistik Abraham Maslow. 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data terkait dengan subjek penelitian dari mana data diperoleh. 

Subjek penelitian sastra adalah teks-teks novel, cerita pendek, drama dan puisi 

(Siswantoro, 2010: 72). Sumber data dalam penelitian ini berupa novel Kitab 

Cinta Yusuf Zulaikha Karya Taufiqurrahman Al-Azizy yang menjadi acuan 

penelitian yang dilakukan. Adapun identitas novel sebagai berikut: 

 

Judul  : Kitab Cinta Yusuf Zulaikha 

Pengarang : Taufiqurrahman al-Azizy 

Penerbit : Diva Press 

Kota terbit : Jogjakarta 

Cetakan : ke-9 pada April 2008 

Spesifikasi : 14 x 20 cm; 503 halaman. 

ISBN  : 9789799633804. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik kepustakaan (Library Research) dan teknik catat. 

3.3.1 Teknik Kepustakaan 

Teknik ini digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal 

haingga akhir penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka 

yang relevan dengan bahan kajian yang sedang diteliti misalnya mengumpulkan 

data-data yang diperlukan (Hariwijaya dalam Nurlelah: 2014: 38). Teknik 

kepustakaan adalah teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk 

memperoleh data. Data yang diperoleh dalam bentuk tulisan, yang dibaca, hal-hal 

yang penting dicatat kemudian juga menyimpulkan dan mempelajari sumber 

tulisan yang dapat dijadikan sebagai landasan teori dan acuan dalam hubungan 

dengan novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufikurrahman al-Azizy dan 

teori Kebutuhan Bertingkat Abraham Maslow. 

3.3.2 Teknik Catat 

Teknik catat adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara 

membaca, mencatat dan memahami teori-teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diperlukan dengan cara mengutip langsung dan tidak langsung 

dengan membuat refleksinya, kemudian merangkai teori yang dicatat sehingga 

menjadi sebuah perangkat yang hermonis dan siap sebagai landasan teori yang 

berfungsi sebagai landasan dalam menganalisis data (Subroto dalam Nurlelah, 

2014: 38). Artinya teknik catat ini digunakan untuk mencatat data berupa kutipan-

kutipan atau kata-kata dalam rangkaian kalimat yang terdapat dalam novel Kitab 



 

47 

 

Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufikurrahman al-Azizy yang berhubungan dengan 

teori humanistik Abraham Maslow yang terjadi pada tokoh Zulaikha. Lebih 

jelasnya teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Membaca novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufikurrahman al-Azizy. 

2. Mengumpulkan data dan referensi, buku-buku dan jurnal yang berhubungan 

dengan objek penelitian. 

3. Mencari, mengumpulkan dan mengutip teks yang berkaitan dengan deskripsi 

kepribadian tokoh Zulaikha dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya 

Taufikurrahman al-Azizy dengan teori humanistik Abraham Maslow. 

3.4 Metode Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani, “analyein” berarti 

menyelesaikan dan menguraikan. Metode deskriptif analitik silakukan dengan 

cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Secara 

etimologis deskripsi dan analisis berarti menguraikan. Telah diberikan arti 

tambahan tidak semata-mata menguraikan melaikan juga memberikan 

pemahaman dan penjelasan secukupnya (Ratna, 2012: 53). 

Jadi teknik analisis deskriptif mempunyai tujuan mengungkap fakta dan data 

yang merupakan sumber informasi yang menjadi basis analisis. Fakta-fakta yang 

tampak atau yang teramati pada tokoh Zulaikha berdasarkan analisis kebutuhan 

Abraham Maslow kemudian mendeskripsikannya. Adapun langkah-langkah yang 

akan dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: 
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1. Membaca secara menyeluruh novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya 

Taufikurrahman al-Azizy; 

2. Mengidentifikasi kebutuhan tokoh Zulaikha baik yang terpenuhi maupun yang 

tidak  terpenuhi; 

3. Menganalisis kebutuhan-kebutuhan dan menggolongkannya kedalam 

kebutuhan apa saja; dan 

4. Menganalisis usaha-usaha yang dilakukan oleh tokoh Zulaikha dalam 

mewujudkan kebutuhan yang tidak terpenuhi sebagai perwujudan eksistensi 

yang melekat pada diri Zulaikha; 

5. Menarik kesimpulan-kesimpulan dari hasil mengidentifikasi dan menganalisis 

di atas. 

3.5 Metode Penyajian Hasil 

Menurut Mahsun (2011, 33) hasil analisis yang berupa kaidah-kaidah dapat 

disajikan melalui dua cara, yaitu (a) perumusan dengan menggunakan kata-kata 

biasa, termasuk penggunaan terminologi yang bersifat teknis disebut metode 

informal dan (b) perumusan dengan menggunakan tanda-tanda atau lambang-

lambang disebut metode formal. Dalam penelitian ini penyajian dilakukan dengan 

menggunakan metode informal, yaitu pemaparan atau penyajian hasil analisis 

dituangkan dalam betuk kata-kata. Hasil analisis data akan dideskripsikan secara 

sistematis menganai fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang mendeskripsikan 

tentang psikologi tokoh Zulaikha. Selanjutunya, data yang sudah  
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terkumpul melalui proses analisis psikologi tokoh Zulaikha berdasarkan hirarki 

kebutuhan Abraham Maslow dan mendapatkan jawaban atas rumusan masalah 

yang diangkat, penelitian ini akan memaparkan kebutuhan-kebutuhan tokoh 

Zulaikha dalan novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufikurrahman al-Azizy, 

hasil tersebut dalam bentuk deskripsi yaitu pemaparan dan penggambaran dengan 

kata-kata secara jelas dan terperinci. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data Kebutuhan Tokoh Zulaikha 

Maslow membagi kebutuhan bertingkat tersebut menjadi lima bagian, yaitu 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cinta dan dimiliki, 

kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. 

Untuk mempermudah pemunculan data, penelitian ini akan menyajikan 

kebutuhan-kebutuhan tersebut yang bersangkutan dengan tokoh Zulaikha dalam 

novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufikurrahman al-Azizy. Berikut 

uraiannya. 

4.1.1 Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan fisiologis merupakan sekumpulan kebutuhan yang paling dasar 

dan yang paling utama, karena berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. 

Dalam tingkatan kebutuhan ini manusia didorong untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya secara fisik, seperti makan, air, dan istirahat. Kebutuhan- kebutuhan 

fisiologis tokoh Zulaikha sudah dapat terpenuhi dengan baik. 

a. Kebutuhan Makan dan Minum 

Sebagai seorang manusia, tokoh Zulaikha juga merasakan lapar dan haus 

sehingga ia melakukan segala hal untuk memenuhi kebutuhan makan dan 

minumnya. Untuk melangsungkan hidupnya, tokoh Zulaikha perlu asupan 

makanan dan minuman bagi tubuhnya, sebab tanpa makan dan minum manusia 

tidak akan bisa bertahan hidup di dunia ini. Kebutuhan makan dan minum tokoh 

Zulaikha sudah terpenuhi dengan baik. Seperti tertera pada kutipan berikut. 
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Cepat-cepat Zulaikha keluar, lalu memanggil inang, dan kemudian 

memerintahkannya agar menyiapkan makanan dan minuman yang 

lezat teruntuk putrinya yang tercinta. 

Sementara sang inang tengah menyuapi Zulaikha, ayah Zulaikha 

berbincang-bincang dengan Ustadz Iqbal Maulana... (Taufikurrahman 

al-Azizy, 2008: 313) 

Acara makan malam pun dimaulai. Inang memanggil Zulaikha di 

kamarnya. Ia mengajak Zulaikha untuk makan malam bersama. 

Ayahnya dan pemuda itu sudah menunggu di meja makan 

(Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 324) 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan akan makan dan 

minum tokoh Zulaikha sudah terpenuhi dengan baik, yaitu ketika tokoh Zulaikha 

memerintahkan inangnya agar menyiapkan makanan dan minuman yang lezat lalu 

sang inang menyuapi Zulaikha. Kebutuhan akan makan dan minum tokoh 

Zulaikha juga tergambar dalam acara makan malam bersama ketika ayahnya ingin 

memperkenalkan seorang pemuda kepada Zulaikha. 

b. Kebutuhan Istirahat 

Sebagai manusia yang hidup secara wajar, tentu terdapat dorongan-

dorongan dalam diri tokoh Zulaikha untuk beristirahat. Dengan istirahat, rasa 

lelah yang dirasakan tentu akan hilang dengan sendirinya. Kebutuhan istirahat 

tokoh Zulaikha terlihat dalam kutipan berikut. 

...Sehari-hari dia hanya menghabiskan waktunya di kamar. Berdiri, 

duduk, dan berbaring di kamar sambil membayangkan wajah Yusuf... 

(Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 303) 

Zulaikha tidak mampu lagi untuk berdiri, berjalan, dan berkata-kata. 

Dia terkulai lemas di atas pembaringannya. Mulutnya terkunci rapat, 

bibirnya kering mengelupas, dan cekung kedua matanya semakin 

cekung... (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 304) 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan istirahat tokoh 

Zulaikha sudah terpenuhi, yaitu ketika Zulaikha hanya menghabiskan waktunya di 
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kamar. Berdiri, duduk, dan berbaring di kamar sambil membayangkan wajah 

Yusuf. Selanjutnya tergambar juga pada kutipan berikutnya yaitu “dia terkulai 

lemas di atas pembaringannya”, berarti tokoh Zulaikha sedang mengistirahatkan 

tubuhnya. 

c. Kebutuhan akan Udara/Oksigen 

Selain makan, minum dan istirahat, tokoh Zulaikha juga membutuhkan 

udara segar agar tetap bertahan hidup. Manusia tidak akan bisa bertahan hidup 

tanpa menghirup udara. Kebutuhan udar/oksigen tokoh Zulaikha sudah terpenuhi. 

Berikut kutipannya. 

Desa Telagasari sudah berada jauh di belakang. Para mahasiswa itu 

sudah bisa menarik nafas dengan lega. Mereka menyusuri jalan yang 

agak sempit, berbatu, dan licin... (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 

183) 

 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan udara/oksigen 

tokoh Zulaikha telah terpenuhi, yaitu dari kalimat “para mahasiswa itu sudah bisa 

menarik nafas dengan lega”, mahasiswa disini yaitu Zulaikha, Rindu, Intan, Dewi 

dan lainnya.  

4.1.2 Kebutuhan akan Rasa Aman dan Perlindungan 

Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. 

Kebutuhan akan rasa aman ini adalah kebutuhan yang mendorong individu untuk 

memperoleh ketentraman, kepastian dan keteraturan dari keadaan lingkungannya 

sehingga ia memerlukan jaminan, stabilitas, perlindungan, ketertiban serta bebas 

dari ketakutan dan kecemasan. Kebutuhan ini sangat penting bagi setiap orang, 

baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Oleh sebab itu, manusia akan melakukan 

segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar mereka terbebas dari rasa 
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takut dan khawatir. Kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan tokoh Zulaikha 

terdapat dalam kutipan berikut. 

Memang, dirumah yang megah dan mewah itu, Zulaikha hanya 

tinggal dengan ayahnya dan dua orang pembantunya. Dua pembantu 

itu sudah puluhan tahun tinggal bersama mereka. Inangnya sudah 

tinggal kurang lebih selama dua puluh lima tahun... (Taufikurrahman 

al-Azizy, 2008: 195) 

 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan akan rasa aman 

dan perlindungan tokoh Zulaikha sudah terpenuhi, yaitu melalui kutipan “dirumah 

yang megah dan mewah itu, Zulaikha hanya tinggal dengan ayahnya dan dua 

orang pembantunya”. Tentunya tokoh Zulaikha membutuhkan tempat tinggal 

yang aman untuk dia bernaung dan berlindung dari panas dan hujan juga dari 

serangan hewan buas atau sekedar tempat untuk kembali setelah pergi atau keluar 

mengarjakan sesuatu. 

Beberapa hari kemudian, sekali lagi ayah Zulaikha pulang dengan 

membawa seorang pemuda untuk diperkenalkan pada putrinya. Juga 

pada acara makan malam. Tapi sial nasib pemuda itu. Zulaikha tidak 

mau keluar untuk makan malam. Ketika inang mengajaknya keluar, 

Zulaikha sudah merasa bahwa ayahnya akan memperkenalkannya lagi 

pada seorang pemuda asing. Zulaikha menolaknya mentah-mentah. 

(Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 339) 

 

Melalui kutipan diatas membuktikan bahwa kebutuhan akan rasa aman 

tokoh Zulaikha yaitu ketika dia lebih memilih diam di kamar untuk keamanan 

hati, pikiran dan perasaannya saat ayahnya ingin memperkenalkan pemuda asing 

lagi ketika makan malam, namun tokoh Zulaikha menolaknya mentah-mentah dan 

tidak mau keluar dari kamarnya untuk makan malam. Ini dia lakukan demi 

menenangkan hati, pikiran dan perasaannya atas tindakan yang dilakukan ayahnya 

untuk memperkenalkan laki-laki baru kepadanya. 
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4.1.3 Kebutuhan akan Rasa Cinta dan Dimiliki 

Kebutuhan ini akan menuntut individu untuk mengadakan hubungan efektif 

atau atau ikatan emosional dengan individu yang lain, baik hubungan cinta, 

persahabatan ataupun hubungan cinta kasih, hubungan ini dapat terjadi dalam 

lingkungan keluarga maupun masyarakat. Bagi setiap individu, keanggotaan 

kelompok yang ada dalam masyarakat sering menjadi tujuan yang dominan. 

Mereka bisa menderita kesepian dan terasing apabila terpisah dari keluarga, 

teman-teman atau pasangan hidupnya. 

Kebutuhan akan rasa cinta dan dimiliki tokoh Zulaikha sudah terpenuhi. 

Walaupun begitu banyak rintangan yang dihadapinya untuk mendapatkan cinta 

sejatinya, namun cinta dari orangtua dan sahabat-sahabatnya tidak pernah 

berkurang. Seperti kutipan berikut. 

Sesampainya di dalam, ketiga gadis itu mendapati Zulaikha sedang 

duduk termenung. Terlihat jelas goresan air mata di pipinya. Ketiga 

gadis itu sangat terkejut. Jantung mereka seakan berhenti berdegup. 

“Zulaikha Sahabatku,” sapa Rindu lirih, “ada apa denganmu?” 

Intan dan Dewi duduk sebelah-menyebelah. Mereka pandangi wajah 

Zulaikha yang tersapu mendung kelabu. 

“Ada apa? Kenapa engkau...duh, Sahabatku. Adakah sesuatu yang 

telah membuatmu terluka seperti itu?” Rindu kembali bertanya. 

(Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 63) 

Satu hal yang diketahui persis oleh ketiga gadis itu, ialah mereka 

harus menuruti keinginan Zulaikha. Mereka harus menurutinya sebab 

mereka mencintai dan menyayangi Zulaikha, walau cinta dan rasa 

sayang Zulaikha kepada mereka tidak lebih besar dari cinta dan kasih 

sayang mereka kepadanya. (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 67) 

 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan akan rasa cinta 

dan dimiliki tokoh Zulaikha sudah terpenuhi. Cinta dan perhatian dari sahabat-

sahabatnya tidak kurang kepada Zulaikha, apalagi ketika Zulaikha mulai terlihat 
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berbeda dari biasanya, sahabat-sahabatnya cemas dan harus menuruti keinginan 

Zulaikha demi melihat Zulaikha ceria kembali. 

Sebagaimana sang inang, sang ayah sendiri demikian sedih, cemas, 

dan takut. Dua hari dia meninggalkan pekerjaannya demi bisa 

menemani Zulaikha. Dalam dua hari ini, sudah banyak petuah dan 

nasihat yang dia berikan kepada Zulaikha, tetapi semuanya itu laksana 

angin yang menerpa dinding. Dinding tak goyah sedikit pun. Angin 

kembali memukul dirinya sendiri. (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 

305) 

 

Selanjutnya, rasa cinta dan dimiliki tokoh Zulaikha juga didapatkan dari 

ayahnya. Terlihat dari bagaimana sang ayah merasa demikian sedih, cemas, dan 

takut. Dua hari dia meninggalkan pekerjaannya demi bisa menemani Zulaikha. 

Dalam dua hari itu, sudah banyak petuah dan nasihat yang dia berikan kepada 

Zulaikha. Dengan bersikap demikian, rasa cinta ayah Zulaikha terhadap Zulaikha 

tidak dapat dilukiskan melalui kata-kata. Apapun akan dia lakukan demi putri 

semata wayangnya. 

Zulaikha, tidak perlu aku katakan lagi bahwa akulah sekarang yang 

bertanggung jawab atas hidupmu. Kebahagiaanmu adalah 

kebahagiaanku. Kesedihanmu adalah tangis dukaku. Membaca dua 

suratmu, perasaan sedih berganti dengan senang. Aku bersyukur 

engkau telah mempu menghilangkan duka dan keputusasaan, dan 

hatimu telah menyatu dengan pedesaan. (Taufikurrahman al-Azizy, 

2008: 11) 

 

Anakku, aku senang engkau mau menulis surat lagi untukku. Aku 

senang engkau tidak melupakanku. Ayahmu menitip salam untukmu 

kepadaku melalui suratku ini. Dia sudah sangat rindu melihatmu 

kembali. Aku pun rindu untuk memeluk dan menciummu lagi. 

(Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 55) 

 

Sang ayah merasa bahwa inangnya itu sudah seperti saudara 

kandungnya sendiri. Tangannya pulalah yang telah merawat dan 

membesarkan Zulaikha. (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 195) 

 

Ibu Zulaikha meninggal tatkala Zulaikha belum genap berumur tiga 

tahun. Sejak itu, inangnya memerankan diri layaknya sebagai ibu 



 

56 

 

kandungnya sendiri; memandikan Zulaikha, menyisirkan rambutnya, 

menyuapinya makan, mengajarinya membaca dan menulis, dan 

seterusnya. Sosok seorang ibu telah tergantikan pada dirinya. Zulaikha 

mencintai inangnya. Zulaikha menyayanginya. Maka tidak heran 

kalau Zulaikha sudah merasa seperti anaknya sendiri. 

Tidak pernah ada yang tidak dibagi Zulaikha dengan inagnya itu. 

Sudah sejak kecil ia selalu tidur ditemani sang inang. Menagis di 

pelukannya. Dan tertawa dalam dekapannya. 

Semua rahasia jiwanya diketahui sang inang. Semua keluh kesahnya 

dibagi dengan sang inang. Zulaikha sendiri tidak bisa 

menyembunyikan apa yang akan ia rahasiakan darinya. 

Beberapa hari tatkala Zulaikha berada di rumah, sang inang sempat 

menayakan pemuda yang diceritakan Zulaikha melaui suratnya. 

Zulaikha menceritakan dengan antusias. Dia mengatakan, “Dia adalah 

pemuda yang baik. Pemuda yang tampan, bahkan paling tampan di 

Telagasari. Sorotan matanya teduh sekaligus tajam. Senyumnya 

sanagt memikat dan mempesona. Tak ada warga yang tidak 

mencintainya. Kehadirannya selalu diimpikan.” 

“Apakah dia bisa mengaji?” 

“O, tentu saja. Setiap pemuda di desa membaca al-Quran.” 

“Apakah pendidikannya tinggi?” 

“Dia hanya lulus SMA.” 

“Apakah dia pandai berbicara?” 

“Pengetahuannya luas. Pemahamannya dalam. Tentu dia pandai 

berbicara.” 

“Apakah dia bisa bersyair?” 

“Setiap ucapannya selalu terdengar indah. Ketiak dia berbicara, semua 

orang akan mendengarnya. Ketiak dia diam, semua orang memintanya 

untuk berbicara. Setiap kata yang diucapkannya mengandung 

kekuatan yang mampu mengguncangkan jiwa. Setiap katanya suci, 

sebab hatinya pun suci.” 

“Apakah dia pandai bergaul?” 

“Dia suka bersahabat, tetapi sangat pemalu.” 

“Apakah dia pemuda yang jujur?” 

“Tak sekalipun dia berbohong.” 

“Apakah dia tidak memiliki kekurangan?” 

“Sedikit pun dia tidak punya kekurangan.” 

“Apakah kau jatuh cinta kepadanya?” 

“Ah, Bibi....” 

Memerah pipi Zulaikha. Dia tidak menyangka bibinya akan bertanya 

seperti itu. (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 196-197) 

 

Rasa cinta dan dimiliki juga didapatkan tokoh Zulaikha dari inangnya. 

Inanglah yang menjadi pengganti ibunya setelah ibu Zulaikha meninggal dunia. 
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Sang inang yang merawatnya hingga besar dan kepada inangnyalah Zulaikha 

berkeluh kesah dan menumpahkan segala yang ada di dalamm dirinya. Inangnya 

pun demikian, dia begitu mencintai dan menyayangi Zulaikha seperti buah hatinya 

sendiri dan sudah menganggap Zulaikha adalah anak kandungnya. Dia sering 

menasihati dan memberikan perhatian yang lebih kepada Zulaikha. Dengan 

demikian kebutuhan rasa cinta dan dimiliki tokoh Zulaikha telah terppenuhi. Rasa 

cinat dan dimiliki tersebut datang dari ayahnya, inangnya, dan sahabat-

sahabatnya. 

4.1.4 Kebutuhan akan Penghargaan/Rasa Harga Diri 

Maslow membagi kebutuhan akan penghargaan ke dalam dua bagian, yaitu 

penghargaan dari diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Penghargaan dari 

diri sendiri mencakup kebutuhan untuk memperoleh kompetensi, rasa percaya 

diri, kekuatan pribadi, kemandirian, dan kebebasan. Individu ingin mengetahui 

atau yakin bahwa dirinya berharga atau mampu mengatasi segala tantangan dalam 

hidupnya. Selanjutnya, penghargaan dari orang lain dapat berupa reputasi, 

kekaguman, status, popularitas, prestise atau keberhasilan dalam masyarakat, atau 

semua sifat dari bagaimana orang lain berpikir dan bereaksi terhadap kita. Jika 

kebutuahn penghargaan dari diri sendiri tidak terpenuhi, maka kebutuhan 

penghargaan dari orang lain pun tidak terpenuhi. Karena kedua hal tersebut 

berkesinambungan dan saling mempengaruhi. 

a. Penghargaan dari Diri Sendiri 

Sekarang, Zulaikha lebih merasa tenang hidupnya. Dia sudah kembali 

ingat pada Tuhannya. Dia selalu basahi wajah, telapak tangan, dan 

kakinya dengan air wudhu. Setiap habis maghrib, tak lupa ia mengaji 

ayat-ayat al-Qur’an. Dia pun tidak jarang menjalankan sholat malam 
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dalam pengharapan murni kepada Allah agar Dia berkenan 

memberikan jalan kehidupan yang sebaik-baiknya. Dia pun tidak 

menjauhkan diri dari sahabat-sahabatnya. Dia pun sudah kembali ke 

kampus dan ikut dalam kegiatan-kegiatannya. (Taufikurrahman al-

Azizy, 2008: 320) 

 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan akan penghargaan 

dari diri sendiri sudah terpenuhi. Tokoh Zulaikha mulai sadar bahwa dirinya 

sudah begitu jauh dari Tuhannya dan tenggelam melupakan segala kewajibannya. 

Setelah mendapat pencerahan dan motivasi dari Ustadz Iqbal, Zulaikha lebih 

merasa tenang hidupnya. Dia hargai dirinya sebagai manusia yang masih 

diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dia sudah kembali ingat pada Tuhannya. Dia 

selalu basahi wajah, telapak tangan, dan kakinya dengan air wudhu. Setiap habis 

maghrib, tak lupa ia mengaji ayat-ayat al-Qur’an. Dia pun tidak jarang 

menjalankan sholat malam dalam pengharapan murni kepada Allah agar Dia 

berkenan memberikan jalan kehidupan yang sebaik-baiknya. Zulaikha mulai 

menjalankan hidupnya seperti biasa. Bergaul dengan sahabat-sahabatnya dan 

kembali ke rutinitas kampus juga mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus. 

b. Penghargaan dari Orang Lain 

...Dia pun akhirnya bergabung dengan ibu-ibu di RT 4, 

mempersiapkan makanan untuk kaum lelaki yang bergotong royong. 

Para ibu menyambut Zulaikha dengan senang hati. Seorang warga 

yang rumahnya dijadikan dapur umum sangat senang dengan 

keberadaan Zulaikha. Dia merasa hal ini merupakan berkah. Dan 

memang begitulah, tiap orang yang bisa dekat dengan Zulaikha 

merasa mendapatkan berkah dalam hidupnya. Rumah yang di 

dalamnya hadir Zulaikha seperti memburatkan cahaya yang 

cemerlang. Wajah-wajahpun menjadi riang. Zulaikha membantu 

mengiris-iris cabe, menata kue, mengangkat singkong rebus, dan 

seterusnya. Dia senang dan berbahagia bisa melakukan itu semua. Dia 

laksana seorang Dewi ditengah-tengah para abdinya. Bedanya, Dewi 

ini sudi bergabung bersama abdinya dalam pekerjaan-pekerjaan 

mereka. Zulaikha lebih mulia dari sekedar seorang Dewi. Ke mana 
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pun dia duduk, anak-anak kecil mengintarinya. Ketika kakinya 

melangkah, anak-anak kecil mengikutinya. (Taufikurrahman al-Azizy, 

2008: 96-97) 

 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan akan penghargaan 

dari orang lain sudah terpenuhi. Tokoh Zulaikha begitu dikagumi oleh banyak 

orang. Seperti saat tokoh Zulaikha bergabung dengan ibu-ibu di RT 4, para ibu 

menyambut Zulaikha dengan senang hati. Seorang warga yang rumahnya 

dijadikan dapur umum sangat senang dengan keberadaan Zulaikha. Dia merasa 

hal tersebut merupakan berkah. Tiap orang yang bisa dekat dengan Zulaikha 

merasa mendapatkan berkah dalam hidupnya. Rumah yang di dalamnya hadir 

Zulaikha seperti memburatkan cahaya yang cemerlang. Dia sangat dihargai dan 

dikagumi banyak orang.  

Entah kekuatan apa dan pengaruh dari mana, Zulaikha tidak langsung 

kembali ke rumah Kepala Desa. Tatkala seorang gadis di RT 4 

berpapasan dengannya, dia meminta (dengan sangat) Zulaikha untuk 

mampir ke rumahnya. Wajah gadis itu menunjukkan bahwa dia 

meminta Zulaikha dengan sangat. (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 

99) 

 

Selanjutnya, penghargaan dari orang lain juga terlihat dari kutipan diatas. 

Zulaikha tidak langsung kembali ke rumah Kepala Desa ketika seorang gadis di 

RT 4 berpapasan dengannya dan meminta Zulaikha untuk mampir ke rumahnya. 

Wajah gadis itu menunjukkan bahwa dia meminta Zulaikha dengan sangat. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa Zulaikha sangat disenangi oleh warga desa dan 

berharap bisa membawa Zulaikha bertamu ke rumahnya. 

4.1.5 Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Kebutuhan akan mengungkapkan diri atau aktualisasi diri merupakan 

kebutuhan manusia yang paling tinggi dalam teori Maslow. Kebutuhan ini akan 
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muncul jika kebutuhan-kebutuhan di bawahnya telah terpenuhi dan terpuaskan 

dengan baik. Maslow menandai kebutuhan aktualisasi diri sebagai kebutuhan 

individu untuk menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi yang 

dimilikinya apabila lingkungan memungkinkan. Dalam hal ini, individu berusaha 

menyempurnakan dirinya melalui pengungkapan segala potensi yang dimilikinya. 

Seorang yang mengaktualisasikan diri sudah tidak lagi memperhitungkan masalah 

harta, tahta dan segala sesuatu yang sifatnya sementara. Seorang yang 

mengaktualisasikan diri itu ingin menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya 

kepada orang lain. Dalam hal ini, tokoh Zulaikha ingin meminta maaf kepada 

Yusuf atas prasangka buruk dan caci maki yang ia lontarkan kepada Yusuf. 

Selama ini dia salah menilai Yusuf mengenai cara dan sikap berteman dengan 

Zulaikha. Umar, sahabat Yusuf, dialah yang telah membuka mata hati Zulaikha. 

Sehingga dia merasa sangat bersalah telah berbuat demikian kasar pada Yusuf. 

Berikut kutipannya. 

Zulaikha hanya menunduk. Semakin lama semakin ia menunduk. 

Tubuhnya terguncang. Dia lalu mendongakkan kepala. Air matanya 

meleh. Dia berkata kepada Yusuf, “Yusuf, sudahlah. Jangan kau siksa 

jiwaku dengan kata-katamu. Bukan engkau yang bersalah kepadaku, 

tetapi akulah yang telah mengotori kesucian jiwamu. Oh, Tuhan... 

maafkanlah aku. Beri ampunan kepadaku...” 

Zulaikha menangis. Sesenggukan. 

“Jangan kau menangis, Zulaikha, sebab hal itu hanya akan membuat 

diriku sedih.” 

“Yusuf, maukah engkau memaafkanku.” 

Yusuf mengangguk. Katanya, “Dan kamu?” 

Zulaikha pun mengangguk. 

Zulaikha tersenyum. Dia tersenyum tapi juga dia menangis. Dia 

menangis sekaligus tersenyum. (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 186) 

 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan akan aktualisasi 

diri tokoh Zulaikha sudah terpenuhi. Dia menunjukkan keberanian dirinya 
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dihadapan teman-temannya dan hadapan Yusuf bahwa dialah yang bersalah dan 

meminta maaf kepada Yusuf. Tujuannya untuk meminta maaf kepada Yusuf telah 

dilakukan dan Zulaikha mengakui kesalahannya. Tokoh Zulaikha ingin 

menunjukkan bahwa sebenarnya dia tidak sekeras yang dipikirkan teman-

temannya. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk berbicara dengan Yusuf 

dan meminta maaf. 

4.2 Analisis Data Psikologi Tokoh Zulaikha 

4.2.1 Kebutuhan Fisiologis 

 Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar yang paling penting 

untuk segera dipenuhi karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan biologis 

dan kelangsungan hidup. Kebutuhan fisiologis ini seperti makan, minum, istirahat 

dan bernafas. Kebutuhan ini harus terpenuhi untuk melanjutkan kehidupan 

manusia. Usaha yang dilakukan oleh tokoh Zulaikha untuk memenuhi kebutuhan 

fisiologis dalam hal makan dan minum ini adalah dengan mengandalkan sang 

inang untuk menyiapkan makanan dan juga menyuapi Zulaikha. Dikarenkan 

tokoh Zulaikha masih bergantung hidup dari ayahnya dan juga tokoh Zulaikha 

belum bekerja serta berpenghasian sendiri, maka untuk memenuhi kebutuhan 

fisiologisnya ini tokoh Zulaikha masih mengandalkan dan bergantung hidup pada 

ayahnya. Hal ini diketahui dari sikap tokoh Zulaikha yang memanggil inangnya 

dan kemudian memerintahkan inangnya agar menyiapkan makanan dan minuman 

yang lezat dan juga disuapi oleh sang inang. Dengan demikian kebutuhan 

fisiologis tokoh Zulaikha telah terpenuhi. Dari penjelasan di atas, maka dapat 

diketahui psikologi tokoh Zulaikha melalui tingkatan pertama ini adalah bahwa 
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tokoh Zulaikha merupakan pribadi yang manja terhadap ayah dan inangnya. 

Sikapnya yang manja ini disebabkan karena sang ayah dan sang inang begitu 

menyayanginya. Apapun yang diinginkannya selalu dipenuhi olah ayahnya. 

Sebagaimana sang inang, sang ayah sendiri demikian sedih, cemas, 

dan takut. Dua hari dia meninggalkan pekerjaannya demi bisa 

menemani Zulaikha. Dalam dua hari ini, sudah banyak petuah dan 

nasihat yang dia berikan kepada Zulaikha, tetapi semuanya itu laksana 

angin yang menerpa dinding. Dinding tak goyah sedikit pun. Angin 

kembali memukul dirinya sendiri. (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 

305) 

 

Melalui kutipan di atas sudah jelas bahwa kecintaan ayah Zulaikha terhadap 

tokoh Zulaikha sangat besar bahkan sang ayah sampai meninggalkan 

pekerjaannya demi bisa menemani Zulaikha. Selanjutanya dalan novel 

Taufikurrahman al-Azizy, 2008 halaman 196 menyatakan bahwa terlebih lagi 

tokoh Zulaikha adalah anak semata wayang milik ayahnya dan juga tidak 

memiliki sosok ibu karena ibu Zulaikha meninggal tatkala Zulaikha belum genap 

berumur tiga tahun. Sejak itulah, inangnya memerankan diri layaknya sebagai ibu 

kandungnya sendiri. Sang inang memandikan Zulaikha, menyisirkan rambutnya, 

menyuapinya makan, mengajarinya membaca dan menulis, dan seterusnya. 

Sehingga sosok seorang ibu telah tergantikan pada dirinya, yakni inangnya. 

Zulaikha begitu mencintai inangnya. Zulaikha juga menyayangi inangnya. Maka 

tidak heran kalau Zulaikha sudah dianggap seperti anaknya sendiri dan juga 

dimanjakan olehnya. Inilah sebabnya mengapa pribadi tokoh Zulaikha bisa 

dikatakan manja. 

 

 



 

63 

 

4.2.2 Kebutuhan akan Rasa Aman dan Perlindungan 

Kebutuhan rasa aman dan perlindungan adalah suatu kebutuhan yang 

mendorong individu untuk memperoleh ketentraman dan keteraturan dari keadaan 

lingkungannya mencakup jaminan perlindungan, ketertiban, bebas dari rasa takut 

dan kecemasan serta memperoleh jaminan masa depan. Manusia akan melakukan 

segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar mereka terbebas dari rasa 

takut dan khawatir. Dalam hal ini, tokoh Zulaikha tinggal dengan ayahnya dan 

dua orang pembantunya di sebuah rumah yang megah dan mewah 

(Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 195). Tokoh Zulaikha masih mengandalkan 

ayahnya untuk memenuhi tingkatan kebutuhan ini. Disebabkan tokoh Zulaikha 

belum mandiri, bekerja, dan belum memiliki rumah sendiri untuk dia tempati, 

maka dengan tinggal bersama ayahnya di rumah tersebut adalah merupakan usaha 

tokoh Zulaikha untuk memenuhi tingkatan kedua ini. Rumah megah dan mewah 

berarti memiliki segala fasilitas yang memadai di dalamnya, baik dalam hal 

sandang, pangan, dan papan, juga tentunya memiliki jaminan terbaik bagi 

penghuninya. Berikut kutipannya. 

Memang, dirumah yang megah dan mewah itu, Zulaikha hanya 

tinggal dengan ayahnya dan dua orang pembantunya. Dua pembantu 

itu sudah puluhan tahun tinggal bersama mereka. Inangnya sudah 

tinggal kurang lebih selama dua puluh lima tahun... (Taufikurrahman 

al-Azizy, 2008: 195) 

Tentunya tokoh Zulaikha membutuhkan tempat tinggal yang aman untuk dia 

bernaung dan berlindung dari panas dan hujan juga dari serangan hewan buas atau 

sekedar tempat untuk kembali setelah pergi atau keluar mengarjakan sesuatu. Di 

rumah yang megah dan mewah milik ayahnya inilah tokoh Zulaikha tinggal 
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dengan segala ketersediaan materi serta memperoleh jaminan masa depan dari 

ayahnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa psikologi tokoh Zulaikha 

melalui tingkatan kedua ini adalah pribadi yang hidup dengan segala 

ketetersediaan sehingga dia memperolah  kenyamanan, ketenangan, ketentraman 

dan kedamaian dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Segala ketersediaan ini 

tokoh Zulaikha dapatkan sejak ia kecil hingga dewasa, itulah sebabnya mengapa 

pribadi tokoh Zulaikha dapat dikatakan pribadi yang hidup dengan segala 

ketetersediaan. 

4.2.3 Kebutuhan akan Rasa Cinta dan Dimiliki 

Kebutuhan rasa dicintai dan dimiliki adalah suatu kebutuhan yang 

mendorong seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan, saling mencintai dan 

saling memiliki agar tidak merasa kehilangan, kesendirian dan keterasingan 

sepanjang hidupnya. Kebutuhan ini mendorong seseorag untuk menjalin 

hubungan dengan sesamanya, baik dalam konteks pertemuan, persahabatan, dan 

menjadi sepasang kekasih, atau dalam konteks kekeluargaan. Dalam hal ini tokoh 

Zulaikha begitu dekat dengan inangnya. Tidak pernah ada yang tidak dibagi oleh 

tokoh Zulaikha dengan inagnya. Semua rahasia jiwanya diketahui sang inang. 

Semua keluh kesahnya dibagi dengan sang inang. Zulaikha sendiri tidak bisa 

menyembunyikan apa yang akan ia rahasiakan dari inangnya. Ibu Zulaikha 

meninggal tatkala Zulaikha belum genap berumur tiga tahun. Sejak itulah, 

inangnya memerankan diri layaknya sebagai ibu kandungnya sendiri. Sang inang 

memandikan Zulaikha, menyisirkan rambutnya, menyuapinya makan, 

mengajarinya membaca dan menulis, dan seterusnya. Sehingga sosok seorang ibu 
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telah tergantikan pada dirinya, yakni inangnya. Zulaikha begitu mencintai 

inangnya. Zulaikha juga menyayangi inangnya. Inangnya pun demikian. Berikut 

bukti kecintaan inang terhadap tokoh Zulaikha. 

Zulaikha, tidak perlu aku katakan lagi bahwa akulah yang 

bertanggung jawab atas hidupmu. Kebahagiaanmu addalah 

kebahagiaanku. Kesediahnmu adalah tangis dukaku. (Taufikurrahman 

al-Azizy, 2008: 11) 

 

Anakku, aku senang engkau mau menulis surat lagi untukku. Aku 

senang engkau tidak melupakanku. Ayahmu menitip salam untukmu 

kepadaku melalui suratku ini. Dia sudah sangat rindu melihatmu 

kembali. Aku pun rindu untuk memeluk dan menciummu lagi. 

(Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 55) 

 Melalui kutipan di atas tidak heran kalau tokoh Zulaikha sudah dianggap 

seperti anaknya sendiri dan juga dimanjakan oleh inangnya. Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa psikologi tokoh Zulaikha melalui tingkatan ketiga ini 

adalah pribadi yang terbuka. Sebab kecintaan sang inang terhadap Zulaikha 

membuat tokoh Zulaikha menjadi pribadi yang terbuka dan nyaman kepada 

inangnya untuk berbagi cerita. Pribadi yang terbuka dari tokoh Zulaikha juga 

dapat dilihat dari kutipan berikut. 

Beberapa hari tatkala Zulaikha berada di rumah, sang inang sempat 

menayakan pemuda yang diceritakan Zulaikha melaui suratnya. 

Zulaikha menceritakan dengan antusias. (Taufikurrahman al-Azizy, 

2008: 197) 

Melalui kutipan di atas tokoh Zulaikha tidak segan-segan berbagi cerita dan 

pengalaman kepada orang yang disayangi dan menyayanginya. Hal ini dapat 

dilihat dari kedekatannya dengan inangnya dalam segala hal, bahkan dalam urusan 

perasaan. 
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4.2.4 Kebutuahan akan Penghargaan/Rasa Harga Diri 

Kebutuhan penghargaan/rasa harga diri adalah kebutuhan yang amat krusial, 

karena kebutuhan ini membuat seseorang mendapat tempat di masyarakat, dengan 

adanya penghargaan dari masyarakat berarti seseorang mampu menjalani hidup 

dengan baik. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, orang merasa percaya diri dan 

berharga sebagai orang di dunia. Dalam hal ini penghargaan dari orang lain 

berupa tokoh Zulaikha begitu dikagumi oleh banyak orang. Seperti ketika tokoh 

Zulaikha bergabung dengan ibu-ibu di RT 4 ditengah kegiatan KKNnya, para ibu 

menyambut Zulaikha dengan berbahagia dan senang hati. Seorang warga yang 

rumahnya dijadikan dapur umum sangat senang dengan keberadaan Zulaikha. 

Kehadiran Zulaikha merupakan berkah bagi pemilik rumah. Berikut utipannya. 

...Dia pun akhirnya bergabung dengan ibu-ibu di RT 4, 

mempersiapkan makanan untuk kaum lelaki yang bergotong royong. 

Para ibu menyambut Zulaikha dengan senang hati. Seorang warga 

yang rumahnya dijadikan dapur umum sangat senang dengan 

keberadaan Zulaikha. Dia merasa hal ini merupakan berkah. Dan 

memang begitulah, tiap orang yang bisa dekat dengan Zulaikha 

merasa mendapatkan berkah dalam hidupnya. Rumah yang di 

dalamnya hadir Zulaikha seperti memburatkan cahaya yang 

cemerlang. Wajah-wajahpun menjadi riang. Zulaikha membantu 

mengiris-iris cabe, menata kue, mengangkat singkong rebus, dan 

seterusnya. Dia senang dan berbahagia bisa melakukan itu semua. Dia 

laksana seorang Dewi ditengah-tengah para abdinya. Bedanya, Dewi 

ini sudi bergabung bersama abdinya dalam pekerjaan-pekerjaan 

mereka. Zulaikha lebih mulia dari sekedar seorang Dewi. Ke mana 

pun dia duduk, anak-anak kecil mengintarinya. Ketika kakinya 

melangkah, anak-anak kecil mengikutinya. (Taufikurrahman al-Azizy, 

2008: 96-97) 

Entah kekuatan apa dan pengaruh dari mana, Zulaikha tidak langsung 

kembali ke rumah Kepala Desa. Tatkala seorang gadis di RT 4 

berpapasan dengannya, dia meminta (dengan sangat) Zulaikha untuk 

mampir ke rumahnya. Wajah gadis itu menunjukkan bahwa dia 

meminta Zulaikha dengan sangat. (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 

99) 
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Tiap orang yang bisa dekat dengan Zulaikha merasa mendapatkan berkah 

dalam hidupnya. Hal ini juga merupakan penghargaan dari orang lain kepada 

tokoh Zulaikha. Dengan demikian dapat diketahui bahwa psikologi tokoh 

Zulaikha melalui tingkatan keempat ini adalah pribadi pandai bergaul tanpa 

memandang status sosial, dan juga dengan senang hati melakukan hal-hal baru 

yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari sikapnya 

yang bersedia membantu pekerjaan ibu-ibu tersebut yakni mengiris-iris cabe, 

menata kue, mengangkat singkong rebus, dan seterusnya. Dia senang dan 

berbahagia bisa melakukan itu semua (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 97). 

4.2.5 Kebutuhan Aktualisasi Diri. 

Kebutuhan aktualisasi diri sebagai hasrat individu untuk menjadi orang yang 

sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya atau hasrat dari individu 

untuk menyempurnakan dirinya melalui pengungkapan segenap potensi yang 

dimilikinya. Dalam hal ini tokoh Zulaikha menunjukkan keberanian dirinya 

dihadapan teman-temannya dan hadapan Yusuf bahwa selama ini dialah yang 

bersalah dan berburuk sangka kepada Yusuf. Selanjutnya tokoh Zulaikha meminta 

maaf kepada Yusuf dihadapan semua orang. Tokoh Zulaikha ingin menunjukkan 

bahwa sebenarnya dia tidak sekeras yang dipikirkan teman-temannya selama ini. 

Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk berbicara dengan Yusuf dan 

meminta maaf. Dengan demikian dapat diketahui bahwa psikologi tokoh Zulaikha 

melalui tingkatan kelima ini adalah pribadi yang mau mengakui kesalahannya. 

Dia menunjukkan keberanian dirinya mengungkap kesalahan-kesalahannya serta 

meminta maaf kepada Yusuf. Berikut kutipannya. 
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Zulaikha hanya menunduk. Semakin lama semakin ia menunduk. 

Tubuhnya terguncang. Dia lalu mendongakkan kepala. Air matanya 

meleh. Dia berkata kepada Yusuf, “Yusuf, sudahlah. Jangan kau siksa 

jiwaku dengan kata-katamu. Bukan engkau yang bersalah kepadaku, 

tetapi akulah yang telah mengotori kesucian jiwamu. Oh, Tuhan... 

maafkanlah aku. Beri ampunan kepadaku...” 

Zulaikha menangis. Sesenggukan. 

“Jangan kau menangis, Zulaikha, sebab hal itu hanya akan membuat 

diriku sedih.” 

“Yusuf, maukah engkau memaafkanku.” 

Yusuf mengangguk. Katanya, “Dan kamu?” 

Zulaikha pun mengangguk. 

Zulaikha tersenyum. Dia tersenyum tapi juga dia menangis. Dia 

menangis sekaligus tersenyum. (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 186) 

  

Berikut ini beberapa sikap tokoh Zulaikha yang menunjukkan bahwa dirinya 

telah mencapai taraf ideal dalam pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. 

1. Mengamati Realitas Secara Efisien 

Mengamati realitas secara efisien berarti melihat kenyataan secara objektif 

tanpa dipengaruhi oleh keinginan-keinginan pribadi yang seringkali subjektif. Hal 

tersebut tercermin dalam diri pribadi tokoh Zulaikha, berikut kutipannya. 

Muncul selarik cahaya dalam benaknya bahwa apa yang dikatakan 

Inangnya melalui surat tersebut benar adanya. Zulaikha sadar bahwa 

dia memang belum pernah jatuh cinta. Dia tidak boleh melabuhkan 

cintanya kepada sembarang pemuda. (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 

58) 

 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa tokoh Zulaikha melihat juga 

merasakan kenyataan yang ada di dalam dirinya, yakni dia memang belum pernah 

jatuh cinta dan dia tidak boleh melabuhkan cintanya kepada sembarang pemuda. 

Dengan demikian, tokoh Zulaikha mencermati kenyataan yang ada didalam 

dirinya ini secara objektif, yaitu benar adanya tanpa dilebihkan dan dikurangi. 
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2. Penerimaan atas Diri Sendiri, Orang Lain dan Kodrat 

Orang-orang yang mengaktualisasikan diri menaruh hormat kepada dirinya 

sendiri dan orang lain, serta mampu menerima kodrat dengan segala kekurangan 

dan kelemahannya secara tawakkal. Pada tingkatan ini, tokoh Zulaikha menyadari 

bahwa dirinya adalah seorang perempuan yang tidak seharusnya menawarkan 

perasaannya kepada laki-laki. Berikut kutipannya. 

....Zulaikha merasa sedikit gembira. Dalam keheningan, Zulaikha 

dapat menemukan dirinya kembali. Dalam keheningan, Zulaikha 

dapat menghisab dirinya sendiri. Lalu dia dapati bahwa dirinya adalah 

seorang manusia yang telah ditakdirkan Allah Swt. berjenis kelamin 

perempuan. Zulaikha mulai mendapatkan cahaya yang terangnya 

menyinari akalnya. Cahaya itu melukiskan kalimat yang menyatakan 

bahwa menjadi seorang perempuan−terlebih lagi perempuan 

muslimah−seharusnya menjadi perempuan yang bisa menjaga adab 

dan kesopanan, kecantikan dan keanggunan. (Taufikurrahman al-

Azizy, 2008: 71-72) 

 

Karena itulah, Zulaikha merasa tidak semestinya dia menawarkan 

cintanya kepada Yusuf. Tidak semestinya dia merindukan Yusuf. 

Bahkan, tidak semestinya dia merasa jengkel, sedih, kecewa, geram, 

bahkan marah kepada Yusuf dan kepada sahabat-sahabatnya. Cinta 

sejati bukanlah cinta yang membuat hati menjadi geram. Cinta sejati 

laksana kumbang yang terbang mengintari kelopak melati. Zulaikha 

yang bunganya, dan Yusuflah seharusnya kumbangnya. 

(Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 72-73) 

 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa penerimaan atas diri sendiri 

dan kodrat terhadap tokoh Zulaikha telah terpenuhi. Dia menemukan dirinya 

kembali. Lalu dia dapati bahwa dirinya adalah seorang manusia yang telah 

ditakdirkan Allah Swt. berjenis kelamin perempuan. Zulaikha mulai mendapatkan 

cahaya yang terangnya menyinari akalnya. Cahaya itu melukiskan kalimat yang 

menyatakan bahwa menjadi seorang perempuan−terlebih lagi perempuan 

muslimah−seharusnya menjadi perempuan yang bisa menjaga adab dan 
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kesopanan, kecantikan dan keanggunan. Karena itulah, Zulaikha merasa tidak 

semestinya dia menawarkan cintanya kepada Yusuf. Tidak semestinya dia 

merindukan Yusuf. Penerimaan atas orang lain juga telah disadari oleh tokoh 

Zulaikha, yakni menerima bahwa tidak semestinya dia merasa jengkel, sedih, 

kecewa, geram, bahkan marah kepada Yusuf dan kepada sahabat-sahabatnya 

bahwa mereka menjalin pertemanan yang akrab. 

3. Spontan, Sederhana dan Wajar 

Tingkah laku yang spontan, sederhana dan wajar menurut Maslow mengacu 

pada pegertian respon yang terbuka dan langsung tanpa dibuat-buat. Tingkah laku 

seperti ini tentunya mengisyaratkan suatu kejujuran karena respon yang spontan 

dan wajar ini diperlihatkan tokoh Zulaikha ketika dia ikut bergabung degan ibu-

ibu dalam acara gotong royong. Berikut kutipannya. 

Zulaikha membantu mengiris-iris cabe, menata kue, mengangkat 

singkong rebus, dan seterusnya. Dia senang dan berbahagia bisa 

melakukan itu semua. (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 97) 

 

Ketika waktu zhuhur hampir tiba, Zulaikha dan para ibu di RT 4 itu 

membawa semua makanan dan jajanan menuju tempat gotong royong. 

Zulaikha menjinjing dua buah teko di kedua tangannya. Seorang ibu 

memintanya untuk tidak membawa teko itu dan merelakan diri untuk 

membawanya, tetapi Zulaikha senang bisa membawa teko tersebut. 

(Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 97) 

 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa sikap spontan, sederhana dan 

wajar tokoh Zulaikha sudah terpenuhi. Ketika ia membantu ibu-ibu mengiris-iris 

cabe, menata kue, mengangkat singkong rebus, dan seterusnya. Dia senang dan 

berbahagia bisa melakukan itu semua. Melalui sikapnya yang demikian, tokoh 

Zulaikha memberikan respon yang terbuka dan langsung tanpa dibuat-buat. 
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Selanjutnya, ketika waktu zhuhur hampir tiba, Zulaikha dan para ibu di RT 4 itu 

membawa semua makanan dan jajanan menuju tempat gotong royong. Zulaikha 

menjinjing dua buah teko di kedua tangannya. Seorang ibu memintanya untuk 

tidak membawa teko itu dan merelakan diri untuk membawanya, tetapi Zulaikha 

senang bisa membawa teko tersebut. Melalui sikapnya yang demikian, tokoh 

Zulaikha mengisyaratkan suatu kewajaran dan kejujuran. 

4. Terpusat pada Masalah 

Orang-orang yang selalu terlihat secara mendalam pada tugas, pekerjaan, 

atau misi yang mereka pandang penting, atau kata lain orang-orang yang terpusat 

pada masalah ini serius mengerjakan satu masalah tanpa dicampuri oleh masalah 

lain dan terfokus mengarjakan satu saja. Dalam hal ini, tokoh Zulaikha terpusat 

pada membaca surat Yusuf yang berulang kali dia lakukan. Berikut kutipannya. 

Entah sudah berapa kali Zulaikha membaca surat Yusuf. Mungkin 

sudah tiga belas kali. Atau, lima belas. Dia sendiri sudah lupa. Setiap 

kali dia melipat surat itu usai membacanya, timbul keinginan yang 

kuat untuk kembali membuka lipatan itu, dan kemudian memabacanya 

lagi. Dia baca surat itu ketika tengah berada di kamar, entah baru 

pulang dari kampus atau saat ingin memejamkan mata. Ke kampus 

pun dia bawa surat itu, lalu pergi menjauh dari para mahasiswa, 

mencari sebatang pohon. Lalu duduk di bawahnya, dan kemudian 

membaca surat itu lagi. Dia tidak tahu kenapa hal itu suka 

dilakukannya, tetapi yang jelas, surat Yusuf itu telah menjadi sesuatu 

yang sangat sulit ia lepaskan dari tangannya. (Taufikurrahman al-

Azizy, 2008: 193) 

 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa bagian terpusat pada masalah 

pada tokoh Zulaikha yakni ketika surat Yusuf telah menjadi bagian dari kegiatan 

rutin yang dia lakukan hampir setiap waktu dan setiap hari. Sudah berapa kali 

Zulaikha membaca surat Yusuf. Mungkin sudah tiga belas kali. Atau, lima belas. 

Dia sendiri sudah lupa. Setiap kali dia melipat surat itu usai membacanya, timbul 
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keinginan yang kuat untuk kembali membuka lipatan itu, dan kemudian 

memabacanya lagi. Dia baca surat itu ketika tengah berada di kamar, entah baru 

pulang dari kampus atau saat ingin memejamkan mata. Ke kampus pun dia bawa 

surat itu, lalu pergi menjauh dari para mahasiswa, mencari sebatang pohon. Lalu 

duduk di bawahnya, dan kemudian membaca surat itu lagi. Dia tidak tahu kenapa 

hal itu suka dilakukannya, tetapi yang jelas, surat Yusuf itu telah menjadi sesuatu 

yang sangat sulit ia lepaskan dari tangannya. Dengan demikian, tokoh Zulaikha 

bisa dikatakan terpusat pada satu masalah yakni fokus pada surat yang diberikan 

Yusuf. 

5. Pemisahan  Diri dan Kebutuhan Privasi 

Pemisahan  diri dan kebutuhan privasi menurut Maslow lebih besar pada 

individu-individu yang mengaktualisasikan diri tidak lantas membuat mereka 

benar-benar menjauhi orang lain dan jadi penyendiri. 

Tokoh Zulaikha memang lebih suka menyendiri. Dia lebih senang berdiam 

diri di rumah kepala desa dan membaca buku. Walaupaun Tokoh Zulaikha lebih 

suka menyendiri, namun ia tetap membangun hubungan dengan orang lain. Tetap 

bersosialisasi dengan warga bahkan memenuhi undangan warga yang 

menginginkan kehadiran Zulaikha di rumahnya. Berikut kutipannya. 

Malam ini, seharusnya dia bergabung dengan para sahabatnya di 

masjid, sebab malam ini adalah malam minggu di mana para remaja 

akan kembali mengadakan pengajian. Malam ini adalah malam milik 

Yusuf, sebab Yusuflah yang mendapat giliran menjadi 

pencaramahnya. Tetapi malam ini Zulaikha ingin mengisinya sendiri. 

Ia ingin menjauh dari keramaian dan kebisingan. Kalau bisa, ia ingin 

menjauh dari kehidupan bumi. (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 71) 

 



 

73 

 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa pemisahan  diri dan 

kebutuhan privasi tokoh Zulaikha tergambar ketika tokoh Zulikha lebih memilih 

untuk diam di balai desa daripada ikut bergabung dengan para sahabatnya di 

masjid yang mengadakan pengajian. Tetapi saat itu Zulaikha ingin mengisinya 

sendiri. Ia ingin menjauh dari keramaian dan kebisingan. Kalau bisa, ia ingin 

menjauh dari kehidupan bumi. Dengan sikap tokoh Zulaikha yang demikian, 

pemisahan  diri dan kebutuhan privasi juga dibutuhkan oleh Zulaikha. 

6. Kemandirian dari Kebudayaan dan Lingkungan 

Sifat mandiri dari kebudayaan dan lingkungan masih memiliki definisi yang 

sama dengan kebutuhan privasi dalam hal ketergantungan terhadap potensi-

potensi yang ada dalam diri sendiri. Artinya, orang-orang dengan sifat seperti ini 

tidak pernah terpengaruh pada kebiasaan-kebiasaan orang lain yang ada di 

lingkungannya. Kemandirian dari lingkungan juga berarti kemampuan untuk 

mempertahankan ketenangan jiwa di tengah-tengah keadaan yang mampu 

membuat orang lain bunuh diri. Berikut  kutipannya. 

Malam ini, seharusnya dia bergabung dengan para sahabatnya di 

masjid, sebab malam ini adalah malam minggu di mana para remaja 

akan kembali mengadakan pengajian. Malam ini adalah malam milik 

Yusuf, sebab Yusuflah yang mendapat giliran menjadi 

pencaramahnya. Tetapi malam ini Zulaikha ingin mengisinya sendiri. 

Ia ingin menjauh dari keramaian dan kebisingan. Kalau bisa, ia ingin 

menjauh dari kehidupan bumi. (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 71) 

 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa kemandirian dari kebudayaan 

dan lingkungan pada tokoh Zulaikha tergambar ketika dia tidak ingin bergabung 

dalam kegiatan remaja di masjid yang sudah biasa dilakukan di desa itu. Tokoh 
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Zulaikha lebih memilih untuk menyendiri dari keramaian dengan tetap tinggal di 

balai desa. 

7. Kesegaran dan Apresiasi 

Orang-orang yang mengaktualisasikan diri menjalani kehidupannya dengan 

apresiasi yang senantiasa segar. Mereka menghargai setiap hal-hal kecil yang 

mereka alami dan menjadikannya berarti. Pekerjaan yang mereka tekuni setiap 

harinya juga tidak pernah membuat mereka merasa bosan. Hal inilah yang 

dirasakan Zulaikha. Ia menikmati segala kegiatan yang dia lakukan, baik itu 

kegiatan privasi maupun bersama-sama. Berikut kutipannya. 

...Dia pun akhirnya bergabung dengan ibu-ibu di RT 4, 

mempersiapkan makanan untuk kaum lelaki yang bergotong royong. 

Para ibu menyambut Zulaikha dengan senang hati. Seorang warga 

yang rumahnya dijadikan dapur umum sangat senang dengan 

keberadaan Zulaikha. Dia merasa hal ini merupakan berkah. Dan 

memang begitulah, tiap orang yang bisa dekat dengan Zulaikha 

merasa mendapatkan berkah dalam hidupnya. Rumah yang di 

dalamnya hadir Zulaikha seperti memburatkan cahaya yang 

cemerlang. Wajah-wajahpun menjadi riang. Zulaikha membantu 

mengiris-iris cabe, menata kue, mengangkat singkong rebus, dan 

seterusnya. Dia senang dan berbahagia bisa melakukan itu semua. Dia 

laksana seorang Dewi ditengah-tengah para abdinya. Bedanya, Dewi 

ini sudi bergabung bersama abdinya dalam pekerjaan-pekerjaan 

mereka. Zulaikha lebih mulia dari sekedar seorang Dewi. Ke mana 

pun dia duduk, anak-anak kecil menginntarinya. kmu Ketika kakinya 

melangkah, anak-anak kecil mengikutinya. (Taufikurrahman al-Azizy, 

2008: 96-97) 

 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa kesegaran dan apresiasi  

tokoh Zulaikha tergambar ketika dia bergabung dengan ibu-ibu di RT 4, 

mempersiapkan makanan untuk kaum lelaki yang bergotong royong, juga 

membantu mengiris-iris cabe, menata kue, mengangkat singkong rebus, dan 

seterusnya. Dia senang dan berbahagia bisa melakukan itu semua. Dengan 
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bersikap demikian, tokoh Zulaikha menghargai setiap hal-hal kecil yang dia 

lakukan dan menjadikannya berarti. 

8. Pengalaman Puncak atau Pengalaman Mistik 

Pengalaman puncak menunjuk kepada momen-momen dari perasaan yang 

mendalam. Dalam hal ini tokoh Zulaikha mengalami suatu hal yang berbeda yang 

belum pernah dia rasakan sebelumnya setelah mengenal Yusuf, yaitu rasa suka 

terhadap Yusuf. Karena pada dasarnya tokoh Zulaikha belum pernah mengalami 

jatuh cinta atau berhubungan dengan lawan jenis. Berikut kutipannya. 

Zulaikha merasa bahwa perasaan aneh yang dimilikinya hanyalah 

merupakan perasaan yang sesaat saja sifatnya. Perasaan ini akan luruh 

bersama aliran waktu dan lnyap laksana embun pagi. (Taufikurrahman 

al-Azizy, 2008: 40) 

 

Bahkan tidak hanya kami, semunya takjub dan terpesona melihat dan 

menatap wajahnya. Ketika aku melihat wajahnya, dan pada saat yang 

ssama dia melihat padaku, aduh...ada sesuatu yang bergetar di dalam 

diriku, Bi. Sesuatu yang...ah, entahlah...apa namanya. Bibi sudah tau 

bahwa selama hidup ini, Zulaikha belum pernah jatuh cinta. Demi 

Tuhan pula Zulaikha katakan, selama ini aku belum pernah memiliki 

perasaan serupa seperti ketika pandangan mataku bersitatap dengan 

pandangan matanya. 

Inikah yang disebut jatuh cinta?! 

Bibi, kenapa tiba-tiba semua yang kulihat dan kurasakan tidak 

menarik bagiku, kecuali aku dapat bertemu dan bercakap-cakap 

dengan dengan pemuda itu?... 

Sejak pertemuan malam itu, aku merasa aneh terhadap diriku sendiri. 

Tidakkah aneh, menurut Bibi, Zulaikha dapat melihat, bertemu, dan 

berkenalan dengan seorang pemuda bernama Yusuf?! 

(Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 38-39) 

 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa pengalaman puncak atau 

pengalaman mistik tokoh Zulaikha tergambar ketika tokoh Zulaikha merasa 

bahwa perasaan aneh yang dimilikinya kepada Yusuf hanyalah merupakan 

perasaan yang sesaat saja sifatnya. Dia percaya bahwa perasaan itu akan luruh 
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bersama aliran waktu dan lenyap laksana embun pagi. Selanjutnya, pengalaman 

puncak atau pengalaman mistik tokoh Zulaikha juga tergambar pada surat yang 

dia kirimkan kepada inangnya tentang perasaannya yang aneh terhadap Yusuf. 

Dia berkata bahwa selama ini dia belum pernah memiliki perasaan serupa seperti 

ketika pandangan matanya bersitatap dengan pandangan mata Yusuf dan sejak 

pertemuan malam itu, dia merasa aneh terhadap dirinya sendiri. 

9. Minat Sosial 

Orang-orang yang mengaktualisasikan diri memiliki perasaan empati dan 

apeksi yang kuat dan dalam terhadap sesama manusia juga suatu keinginan 

membantu sesama. Dia menemukan kebahagiaan dalam membantu orang lain. 

Baginya mementingkan orang lain berarti mementingkan diri sendiri. Mereka 

memiliki hasrat yang tulus untuk membantu memperbaiki sesamanya. Bagi orang-

orang yang mengaktualisasikan diri, bagaimanapun cacat atau bodohnya, manusia 

adalah sesama yang selalu mengundang simpati dan persaudaraan. Dalam hal ini, 

minat sosial tokoh Zulaikha tergambar dalam kutipan berikut ini. 

...Dia pun akhirnya bergabung dengan ibu-ibu di RT 4, 

mempersiapkan makanan untuk kaum lelaki yang bergotong royong. 

Para ibu menyambut Zulaikha dengan senang hati. Seorang warga 

yang rumahnya dijadikan dapur umum sangat senang dengan 

keberadaan Zulaikha. Dia merasa hal ini merupakan berkah. Dan 

memang begitulah, tiap orang yang bisa dekat dengan Zulaikha 

merasa mendapatkan berkah dalam hidupnya. Rumah yang di 

dalamnya hadir Zulaikha seperti memburatkan cahaya yang 

cemerlang. Wajah-wajahpun menjadi riang. Zulaikha membantu 

mengiris-iris cabe, menata kue, mengangkat singkong rebus, dan 

seterusnya. Dia senang dan berbahagia bisa melakukan itu semua. 

(Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 96) 

 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa minat sosial tokoh Zulaikha 

tergambar dalam kegiatan yang dia lakukan, yakni dia dengan ibu-ibu di RT 4, 
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mempersiapkan makanan untuk kaum lelaki yang bergotong royong. Zulaikha 

membantu mengiris-iris cabe, menata kue, mengangkat singkong rebus, dan 

seterusnya. Dia senang dan berbahagia bisa melakukan itu semua. Dengan 

demikian, minat sosial tokoh Zulaikha sudah jelas adanya bahwa dia bisa dan 

mampu bersosialisasi dengan baik. 

10. Hubungan Antarpribadi 

Hubungan antarpribadi ini masih berkaitan dengan kebutuhan akan rasa 

cinta dan memiliki, Maslow mengungkapkan bahwa individu yang 

mengaktualisasikan diri cenderung menciptakan hubungan yang mendalam 

dengan orang-orang yang memiliki kesamaan karakter dan bakat. Oleh karena itu, 

lingkup persahabatan mereka relatif kecil. Hal ini terlihat dalam lingkup 

persahabatan Zulaikha. Ia begitu menyayangi Intan, Dewi dan Rindu karena 

mereka menjadi teman baik sejak dibangku kuliah dan tergabung ke dalam 

kelompok KKN. 

Satu hal yang diketahui persis oleh ketiga gadis itu, ialah harus 

menuruti keinginan Zulaikha. Mereka harus menurutinya, sebab 

mereka mencintai dan menyayangi Zulaikha... (Taufikurrahman al-

Azizy, 2008: 67) 

 

Melalui kutipan di atas, kata ‘ketiga gadis itu’ adalah kata ganti untuk nama-

nama sahabat tokoh Zulaikha. Mereka adalah Intan, Dewi dan Rindu. 

11. Berkarakter Demokratis 

Berkarakter demokratis diartikan sebagai suatu sifat yang menganggap sama 

semua orang. Individu dengan sifat seperti ini bebas dari prasangka-prasangka 

negatif sehingga bisa menerima dan  menghormati semua orang. Menurut 

Maslow, mereka tidak pernah berusaha untuk merendahkan atau merusak 
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martabat orang lain. Hal ini tercermin dalam sikap Zulaikha yang tidak menaruh 

dendam atau berprasangka buruk terhadap Atikah dan ibunya yang pernah 

membuat perangkap dan menyebarkan fitnah terhadap Zulaikha. Zulaikha 

menerimanya dengan lapang dada setelah semuanya diungkap oleh Umar, sahabat 

Yusuf. Berikut kutipannya. 

Aku yakin, seandainya saja warga membuka hatinya sedikit saja untuk 

mencermati keadaan mereka itu, warga akan bisa membaca, mengapa 

Atikah dan ibunya mau menerima Zulaikha tinggal di rumah mereka. 

Warga akan sadar bahwa Atikah dan ibunya tengah menjalankan 

siasat-siasat busuk yang akan ditimpakan untuk Zulaikha. Kebencian 

mereka harus terobati. Rasa sakit hati mereka harus mendapatkan 

pembalasan. Dan pembalasan kepada Ya’kub dan Yusuf─utamanya 

Yusuf─bisa dimulai dari diri Zulaikha. (Taufikurrahman al-Azizy, 

2008: 498) 

 

Ingin rasanya Zulaikha memeluk Umar, dengan kebahagiaan yang 

baru saja dia berikan untuknya dan untuk Yusuf. Tetapi, Zulaikha 

sadar bahwa Umar adalah pemuda asing yang tidak mungkin akan 

dipeluknya. Zulaikha hanya bisa menangis. Tetapi sekarang, tangisan 

Zulaikha adalah tangisan bahagia. (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 

501) 

 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa tokoh Zulaikha berkarakter 

demokratis sebab tidak menaruh dendam pada perlakuan Atikah dan ibunya yang 

jahat, bahkan tidak terpikirkan olehnya sedikitpun. Dapat diketahui dari gambaran 

bahwa tokoh Zulaikha ingin memeluk Umar sebab Umar dan berterimakasih 

sebeb telah mengungkapkan semuanya. 

12. Perbedaan Antara Sarana dan Tujuan 

Salah satu hal yang juga menjadi ciri para pengaktualisasi diri adalah 

mereka mampu membedakan dengan jelas antara sarana dan tujuan mereka. 

Tetapi apa yang bagi orang lain merupakan sarana, justru adalah tujuan bagi 

mereka. Dalam kasus Zulaikha, salah satu yang menjadi sarananya adalah surat 
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dan tujuannya adalah menyatakan perasaannya terhadap Yusuf. Oleh karena itu, 

ketika ia kembali ke kota, Zulaikha merasa sangat hampa dan benar-benar ingin 

bertemu dengan Yusuf. Dia mulai mengirimi Yusuf surat dan menyatakan 

perasaanya. Berikut kutipannya. 

Kutekan dalam-dalam perasaan malu yang ada pada diriku sebagai 

seorang gadis ketika jemariku menuliskan surat ini untukmu, Yusuf. 

Kuhancurkan kemuliaanku sebagai seorang gadis yang tanpa sopan 

santun telah nekat mengirimimu sepucuk surat. Tetapi demi Allah, 

hasratku untuk menulis surat ini lebih besar daripada rasa maluku. 

Dan keinginnku untuk mengungkapkan rahasia jiwaku lebih besar 

daripada segala sopan-santun antata cara yang harus dijaga oleh 

seorang gadis kepada seorang pemuda sepertimu. 

Yusuf, melalui surat ini, aku ingin mengungkapkan semua yang ada 

dipikiran, perasaan, dan hatiku. (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 207) 

 

Aku tidak bisa, Yusuf. Aku tidak bisa menghapusmu. Aku 

mencintaimu, Yusuf. Aku mencintaimu sebagai seorang gadis yang 

sebelumnya belum pernah jauth cinta. Semua sahabatku tahu bahwa 

aku belum pernah jatuh cinta. Dan hanya kepadamulah aku jatuh 

cinta. (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 210) 

 

Oh, Yusuf... 

Sudah empat minggu aku menunggu kedatangan suratmu. Tetapi, tak 

datang jua tukang pos ke rumah yang mengantarkan surat untukku. 

Sudah tak tertanggungkan lagi derita kerinduanku, dan justru semakin 

tak berdaya aku dibuatnya. (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 213) 

 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa tokoh Zulaikha dapat 

membedakan antara sarana dan tujuan. Sarana yang tokoh Zulaikha gunakan 

adalah surat yang dia kirimkan berkali-kali kepada Yusuf, sementara tujuannya 

adalah tokoh Zulaikha ingin menyatakan perasaannya kepada Yusuf serta 

berharap mendapatkan balasan surat juga dari Yusuf. 

13. Kreativitas 

Pada orang-orang yang mengaktualisasikan diri, kreativitas diartikan 

sebagai suatu bentuk tindakan asli, na’if, spontan sebagaimana yang dijumpai 
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pada anak-anak yang masih polos dan jujur. Pada bagian ini, sikap kreativitas 

yang dilakukan oleh tokoh Zulaikha adalah mengirimi Yusuf surat berkali-kali 

sampai pada akhirnya Yusuf membalas suratnya. Tindakan ini bisa dikatakan 

sebagai bentuk kreativitas karena tokoh Zulaikha kreatif membuat supucuk surat 

untuk Yusuf demi mendapat balasan surat juga dari Yusuf. Berikut kutipannya. 

Yusuf, apakah surat yang telah ku kirimkan untukmu belum kau 

terima? Seharusnya sudah, sebab sudah dua minggu aku 

mengirimkannya. Aku kirikan surat itu dengan tanganku sendiri. Aku 

datang sendiri ke kantor pos demi bisa melayangkan surat itu 

untukmu. Selama dua minggu ini, aku cemas berharap kedatangan 

suratmu. Harapanku membimbing seiring dengan semakin 

berkobarnya rinduku kepadamu. (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 

209) 

 

Oh, Yusuf... 

Sudah empat minggu aku menunggu kedatangan suratmu. Tetapi, tak 

datang jua tukang pos ke rumah yang mengantarkan surat untukku. 

Sudah tak tertanggungkan lagi derita kerinduanku, dan justru semakin 

tak berdaya aku dibuatnya. (Taufikurrahman al-Azizy, 2008: 213) 

 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa kreativitas tokoh Zulaikha 

terletak pada surat yang dia kirim beberapa kali kepada Yusuf dan berharap agar 

suratnya dibalas oleh Yusuf. 

14. Penolakan Terhadap Enkulturasi 

Penolakan terhadap enkulturasi bukan berarti bahwa orang-orang yang 

mengaktualisasikan diri  itu adalah pembangkang wewenang atau penggugat 

kebiasaan, melainkan lebih berarti bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu 

berusaha mempertahankan pendirian-pendirian tertentu dan tidak begitu 

terpengaruh oleh kebudayaan masyarakatnya. 

Seperti pendirian Zulaikha, dia teguh tidak ingin berkunjung ke rumah 

Yusuf lantaran dia adalah seorang perempuan. Meskipun di dalam lubuk hatinya 
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yang paling dalam, Zulaikha begitu takjub terhadap Yusuf. Sedangkan teman-

temannya setiap waktu berkunjung, bermain, dan berbincang-bincang bersama 

Yusuf. Berikut kutipannya. 

Berkali-kali teman-teman Zulaikha mengajak mendatangi rumah 

Yusuf. Berkali-kali pula Zulaikha menolak ajakan itu. Berkali-kali 

pula Zulaikha berkata, “Sungguh memalukan kita datang ke rumah 

Yusuf. Itu bukan budaya kita sebagai seorang gadis terhadap seorang 

pemuda. Pikirkanlah, layaknya gais-gadis kota seperti kita datang ke 

rumah seorang pemuda desa seperti dia?!” (Taufikurrahman al-Azizy, 

2008: 41) 

 

Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa pendirian tokoh Zulaikha 

begitu kuat untuk tidak mendatangi rumah Yusuf. Meskipun berkali-kali dia 

diajak oleh sahabat-sahabatnya dan berkali-kali pula Zulaikha menolak ajakan itu 

serta berkali-kali pula tokoh Zulaikha berkata, “Sungguh memalukan kita datang 

ke rumah Yusuf. Itu bukan budaya kita sebagai seorang gadis terhadap seorang 

pemuda. Pikirkanlah, layaknya gais-gadis kota seperti kita datang ke rumah 

seorang pemuda desa seperti dia?!”. Dengan demikian, tokoh Zulaikha selalu 

berusaha mempertahankan pendirian-pendirian tertentu dan tidak begitu 

terpengaruh oleh sahabat-sahabatnya. 

4.3 Hasil Analisis 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan keadaan psikologi tokoh 

Zulaikha dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya Taufikurrahman al-Azizy 

yang dianalisis menggunakan teori humanistik Abraham Maslow adalah bahwa; 

pertama psikologi tokoh Zulaikha melalui tingkatan pertama (kebutuhan 

fisiologis) ini adalah bahwa tokoh Zulaikha merupakan pribadi yang manja 

terhadap ayah dan inangnya. Sikapnya yang manja ini disebabkan karena sang 

ayah dan sang inang begitu menyayanginya. Apapun yang diinginkan oleh tokoh 
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Zulaikha selalu dipenuhi oleh ayahnya. Selanjutnya psikologi tokoh Zulaikha 

melalui tingkatan kedua (kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan) ini adalah 

pribadi yang teguh atas pendiriannya. Sebab tokoh Zulaikha  lebih memilih diam 

di kamar atas kemauannya sendiri. Meskipun berkali-kali inang dan ayahnya 

memanggilnya untuk keluar makan malam dan ingin memperkenalkan Zulaikha 

kepada seorang pemuda, tokoh Zulaikha tetap tidak berniat untuk kelaur dari 

kamarnya. Ini dia lakukan untuk keamanan hati, pikiran dan perasaannya saat 

ayahnya ingin memperkenalkan pemuda asing lagi kepadanya, namun tokoh 

Zulaikha menolaknya mentah-mentah dan tidak mau keluar dari kamarnya untuk 

berkenalan. 

 Kemudian psikologi tokoh Zulaikha melalui tingkatan ketiga (kebutuhan 

akan rasa cinta dan dimilikI) ini adalah pribadi yang terbuka. Sebab kecintaan 

sang inang terhadap Zulaikha membuat tokoh Zulaikha menjadi pribadi yang 

terbuka dan nyaman kepada inangnya untuk berbagi cerita. Lalu psikologi tokoh 

Zulaikha melalui tingkatan keempat (kebutuhan akan penghargaan/rasa harga diri) 

ini adalah pribadi pandai bergaul serta mau berteman dengan siapa saja tanpa 

memandang status sosial, dan juga dengan senang hati melakukan hal-hal baru 

yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Ini tercermin dari sikap dan 

prilakunya yang turut serta membantu dan bergotong royong bersama  ibu-ibu di 

tempat dia melaksanakan kuliah kerja nyata, dan terakhir psikologi tokoh 

Zulaikha melalui tingkatan kelima (kebutuhan aktualisasi diri) ini adalah pribadi 

yang tidak keras kepala. Dia menunjukkan keberanian dirinya mengungkap 

kesalahan-kesalahannya juga mengakui kesalahannya atas peringatan dan 
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masukan dari sahabat-sahabatnya, serta meminta maaf kepada orang yang 

bersangkutan. 

 Berdasarkan kondisi psikologi-psikologi tokoh Zulaikha yang telah 

dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum keadaan 

psikologi tokoh Zulaikha adalah pribadi yang ramah. Pandangan keadaan 

psikologi tokoh Zulaikha tersebut dapat diketahui melalui terpenuhinya semua 

aspek serta usaha-usaha yang dilakukan oleh tokoh Zulaikha untuk memenuhi 

setiap aspek kebutuhan tersebut. Kebutuhan-kebutuhan bertingkat tersebut antara 

lain kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cinta dan dimiliki, 

kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Berdasarkan ciri-ciri 

pribadi yang mengaktualisasikan diri, beberapa sikap tokoh Zulaikha juga 

menunjukkan bahwa dirinya telah mencapai taraf ideal dalam pemenuhan 

kebutuhan aktualisasi diri. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV,  maka 

psikologi tokoh Zulaikha dalam novel Kitab Cinta Yusuf Zulaikha karya 

Taufikurrahman al-Azizy yang dianalisis berdasarkan teori kebutuhan bertingkat 

atau teori humanistik Abraham Maslow secara umum adalah pribadi yang ramah. 

Pandangan keadaan psikologi tokoh Zulaikha tersebut dapat diketahui melalui 

terpenuhinya semua aspek serta usaha-usaha yang dilakukan oleh tokoh Zulaikha 

untuk memenuhi setiap aspek kebutuhan tersebut. Kebutuhan-kebutuhan 

bertingkat tersebut antara lain kebutuhan fisiologis, melalui tingkatan pertama ini 

dapat diketahui psikologi tokoh Zulaikha merupakan pribadi yang manja. 

Selanjutnya psikologi tokoh Zulaikha melalui tingkatan kedua (kebutuhan akan 

rasa aman dan perlindungan) ini adalah pribadi yang teguh atas pendiriannya. 

 Kemudian psikologi tokoh Zulaikha melalui tingkatan ketiga (kebutuhan 

akan rasa cinta dan dimilikI) ini adalah pribadi yang terbuka. Lalu psikologi tokoh 

Zulaikha melalui tingkatan keempat (kebutuhan akan penghargaan/rasa harga diri) 

ini adalah pribadi pandai bergaul serta mau berteman dengan siapa saja tanpa 

memandang status sosial, dan juga dengan senang hati melakukan hal-hal baru 

yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, dan terakhir psikologi tokoh 

Zulaikha melalui tingkatan kelima (kebutuhan aktualisasi diri) ini adalah pribadi 

yang tidak keras kepala. 
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5.2 Saran 

 Pada penelitian ini peneliti ingin memberi saran semoga hasil analisis ini 

dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengkaji sebuah 

teori khususnya tentang penerapan teori psikologi humanistik yang dicetuskan 

oleh Abraham Maslow untuk  mengkaji tokoh di dalam sebuah karya sastra. Serta 

dengan adanya penelitian ini, semoga penelitian selanjutnya mampu mengkaji 

lebih dalam lagi mengenai teori humanistik Abraham Maslow dan melakukan 

penemuan-penemuan yang dapat berguna bagi para pembaca dan peneliti 

selanjutnya. 


