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ABSTRAK 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana psikologi 

tokoh Mada dalam novel Haji Backpacker karya Aguk Irawan yang dianalisis 

menggunakan  teori Behavioral (B. F Skinner). Metode yang digunakan dalam 

mengumpulkan  data  terdiri   atas  teknik  kepustakaan  dan  teknik  catat.  Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.  Data penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan langkah-langkah: mengidentifikasi tokoh, mengklasifikasikan data, 

menganalisis  kesesuaian,  menyimpulkan  kepribadian  tokoh  Mada  berdasarkan 

teori Behavioral B. F. Skinner dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Hasil 

yang  diperoleh  menunjukkan  ada  dua  bentuk  keperibadian  tokoh  Mada  yang 

dipengaruhi stimulus yaitu: Stimulus takterkondisi, yaitu stimulus yang secara 

alami membentuk keperibadian tokoh Mada menjadi seorang yang taat dan rajin 

beribadah. Kedua perubahan  keperibadian tokoh Madadisebabkan oleh stimulus 

terkondisi,  yang  menyebabkan  perubahan-perubahan  kepribadian  Mada  yang 

awalnya merupakan laki-laki yang taat terhadap  ajaran agama berubah menjadi 

laki-laki yang menentang Tuhan dan sebaliknya dari laki-laki  yang menentang 

Tuhan berubah menjadi taat kembali pada saat dibentuk oleh beberapa lingkungan 

negara yang dilalui antara lain, lingkungan bebas di Thailand mengubah Mada 

menjadi seorang laki-laki yang menentang Tuhan. Penentangan ini terlihat dari 

berbagai penyimpangan prilaku yang keluar dari norma agama yang diyakininya 

dahulu. Ada lima bentuk perilaku penyimpangan yang dilakukan Mada, perilaku- 

perilaku  tersebut  antara  lain  menjadi   seorang  pemabuk,  penjudi,  seksbebas, 

berkelahi, serta menjadi perampok. Lingkungan Cina membuat kepribadian tokoh 

Mada berubah kembali menjadi taat. Perubahan tokoh Mada kembali menjadi taat 

beragama dipengaruhi oleh pertemuannya dengan beberapa tokoh lain di beberapa 

negara  di  Cina  dan  India  melalui  stimulus-stimulus  yang  diberikan  berupa 

ceramah dan nasihat yang menuntunMada kembali kejalanTuhan. 

Kata kunci: Psikologi, Stimulus-Respon, novel haji backpacker, behavioral. 
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Faktor lingkungan memberi pengaruh cukup besar terhadap 

pembentukan  karakter  baik  dan  buruknya  seseorang,  lingkungan  tempat 
 

tinggalnyalah  yang  akan  membentuk  karakter  seseorang  itu  mengingat  di 

 
lingkungan itu tempat dia tumbuh dan dibesarkan. Lingkungan mempengaruhi 

 

tingkah laku, kebiasaan dan sikap yang akan terbentuk, baik itu buruk maupun 

 
baik.  Sikap baik atau buruk ini terbentuk oleh pengaruh keluarga, teman, dan 

 

kelompok  sosial.  Jika  lingkungan  memberikan  stimulus  yang  baik  maka 
 

respon yang diterima dari seseorang tersebut akan baik, sedangkan sebaliknya 

jika stimulus yang diberikan lingkungan tidak baik maka respon yang diterima 

seseorang tersebut biasanya tidak akan baik pula. 

Misalnya,   ketika  seseorang  berada  di   lingkungan   yang  agamis, 

disiplin, dan taat beragama (pesantrenan), maka perilaku seseorang biasanya 

akan cenderung aktif ke masjid, jujur, rajin, disiplin dan menghindari segala 

tindakan yang dilarang agama. Namun sebaliknya, ketika seseorang berada di 

lingkungan tidak agamis, pergaulan bebas, boros, dan  suka hura-hura, maka 

perilaku   seorang   tersebut   biasanya   cenderung   tidak   pernah   beribadah, 

merokok,  minum-minuman  keras,  berpoya-poya,  bahkan  bisa  melakukan 

hubungan suami istri di luar nikah. 

Fenomena di atas juga kerap kali dituangkan dalam sebuah karya 

sastra  seperti  novel.  Seorang  pengarang  mencipakan  sebuah  karya  sastra 

(novel)  tidak  lahir  dari  sebuah  kekosongan  melainkan  lahir  dari  imajinasi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Karakter
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tumbuh&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
https://id.wikipedia.org/wiki/Teman
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelompok_sosial
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pengarang,  dan  terkadang  diambil  dari  pengalaman  hidup  sesorang  atau 

bahkan pengalaman hidup pengarang sendiri. Salah satunya yaitu novel Haji 

Backpacker karya Aguk Irawan.  Novel Haji Backpacker ini merupakan salah 

satu kisah nyata menjalankan ibadah haji melalui serangkaian perjalanan ala 

backpacker yang dialami oleh penulis, serta terinsprasi dari kisah pengalaman 

spiritual unik yang pernah dialami oleh H.Irawan Firdaus, founder Lulu Tour 

& Travel Cirebon. Kemudian Aguk Irawan menuangkannya ke dalam sebuah 

karya sastra  yaitu novel Haji Backpacker. Dalam novel ini pengarang tidak 

hanya menyampaikan nilai  agama dan petualangan yang terkandung dalam 

cerita,  melainkan pengarang juga menyampaikan bagaimana psikologi tokoh- 

tokoh di dalamnya, terutama tokoh utama. 

Aguk irawan adalah seorang penulis dan pekerja pinggiran yang lahir 

di  Lamongan  pada 1 April Tahun 1979. Ia kuliah di Universitas Al-Azhar 

Cairo, jurusan filsafat. Selama di Cairo, Aguk banyak menulis karya sastra di 

berbagai  pers  mahasiswa  terutama  di  bulletin  Kinanah.  Sepulangnya  ke 

Indonesia,  khususnya  di  Yogyakarta   Aguk  mendirikan  sanggar  SABDA 

(Learning Center for Rular Society). Banyak buku baik fiksi maupun nonfiksi 

yang telah terbit, salah satu diantaranya adalah novel Haji Backpacker. 

Dalam novel Haji Backpacker karya Aguk Irawan ini, tokoh utamanya 

adalah Mada.  Mada adalah seorang pria muslim yang berasal dari keluarga 

baik-baik, ia sangat taat  menjalankan ibadah agamanya. Namun, pada suatu 

hari Mada merasa sangat kecewa yang akhirnya membuat ia sakit hati kepada 

Tuhan yang selama ini dia sembah. Akhirnya, Mada pun memilih untuk hidup 

bebas menjadi seorang pengembara atau Backpacker. Selama ia  menjalani 



12  

 

kehidupan barunya menjadi seorang Backpacker tersebut, Mada sudah tidak 

lagi menyembah Tuhan dan menjalankan ibadah. Ia menilai bahwa apa yang 

telah   dilakukannya  dibalas  dengan  tidak  sepantasnya  oleh  Allah  SWT, 

Tuhannya. Pada perjalanannya, Mada merasakan berbagai hal yang sungguh 

berbeda dengan yang ia rasakan kepada kehidupan sebelumnya. Di beberapa 

negara dan tempat yang dia singgahi ia menemukan kehidupan barunya itu. Ia 

sangat menikmati kebahagiaan ragawi, namun nihil dalam hal ruhaninya. 

Satu per satu kisah perjalanan Mada pada akhirnya justru 

menyadarkan  ia  untuk  kembali  menuntunnya  kembali  ke  keimanannya. 

Kembali  kepada Tuhan yang selama ini justru selalu menjaganya. Di tanah 

Mekkah,   akhirnya  ia   menyadari   atas   semua   yang  telah   dilakukannya. 

Undangan ber-Haji dari Allah yang  begitu banyak didambakan oleh ummat 

Islam,  justru  ia  dapatkan  di  saat  ia  membenci  atas  apa  yang  telah  Allah 

timpakan kepada dirinya. Pada saat itula Mada kembali  menemukan hidup 

yang sebenarnya. 

Dari novel ini masih banyak yang perlu dikaji, salah satunya dari segi 

psikologinya.   Pada   penelitian   ini,   penulis   memfokuskan   pada   analisis 

keperibadian atau psikologi behavioral yang dikemukakan oleh B. F. Skinner. 

Teori behavioral B. F. Skinner dipandang cocok untuk menganalisis psikologi 

tokoh  Mada  dalam  novel Haji  Backpacker  karya  Aguk  Irawan.  Dalam 

teorinya, B. F Skinner mengemukakan bahwa perilaku seseorang itu dibentuk 

oleh lingkungan dengan adanya situasi stimulus respon. 

Salah satu contoh bentuk psikologi tokoh Mada pada novel ini ketika 

tokoh  Mada   berada  di  Thailand.  Pada  saat  Mada  tinggal  di  Thailand, 
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kehidupan  Mada  dipengaruhi  oleh  lingkungannya.  Di  sana  sebagian  besar 

masyarakat (teman bergaulnya) adalah orang asing (bule) yang tiap bulannya 

selalu  mengadakan  pesta.   Sehingga  kepribadian  Mada  yang  semulanya 

pemuda muslim yang taat beribadah  berubah menjadi pemuda bebas yang 

suka minum-minuman keras. 

Sesuai dengan keterangan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis 

tokoh  Mada  yang  mengalami  psikologi  berubah-ubah,  dalam  novel  Haji 

Backpacker karya Aguk Irawan. Dalam analisis ini, teori yang dipakai  penulis 

adalah  teori  psikologi  behavioral   yang  dikemukakan  oleh  B.F.  Skinner, 

sehingga penulis mengangkat judul “ Psikologi tokoh mada dalam novel haji 

backpacker karya aguk irawan menggunakan teori behavioral B. F. Skinner.” 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Dalam novel Haji Backpacker banyak masalah yang dapat diteliti, 

namun   peneliti   lebih   tertarik   untuk   membahas   psikologi   tokoh   mada 

berdasarkan  psikologi  behavioral  B.F.  Skinner.  Agar  penelitian  ini  lebih 

terarah,  dibuat  rumusan  masalah  ”Bagaimanakah  kepribadian  tokoh  Mada 

ditinjau dari psikologi behavioral Skinner?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
Setiap penelitian pasti memiliki tujuan. Tujuan suatu penelitian adalah 

untuk  memecahkan  suatu  masalah.  Berdasarkan  rumusan  masalah  di  atas, 

tujuan yang ingin  dicapai dari penelitian ini ” Mendeskripsikan keperibadian 

tokoh Mada ditinjau dari psikologi behavioral Skinner.” 



14  

 

1. 4 Manfaat Penelitian 

 
1. Manfaat Teoritis 

 
Penelitian  ini  tentunya  diharapkan  agar  dapat  bermanfaat  bagi  para 

pembaca khususnya bagi peneliti sendri untuk mengembangkan wawasan dan 

pengelaman meneliti. Hasil analisis novel haji backpacker karya Aguk Irawan 

diharapkan dapat memperkaya khazanah sastra khususnya dalam menganalisis 

novel dengan mendeskripsikan kepribadian tokoh dan makna yang terkandung 

dalam novel tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan 

penikmat   sastra   mengenai   psikologi   tokoh   dalam   sebuah   karya   sastra. 

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapa bermanfaat: 

a. Penelitian   ini   diharapkan   dapat   membawa   wawasan   pembaca   dan 

penikmat sastra mengenai psikologi tokoh dalam karya sastra. 

b. Bagi para pembaca dan penikmat sastra, hasil penelitian ini diharapkan 

membantu memahami isi cerita cerpen, terutama kepribadian tokoh Mada 

dalam novel Haji Backpacker karya Aguk Irawan. 
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BAB II 

 
KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Relevan 

 
Penelitian sastra yang mengacu pada kajian psikologi sudah banyak 

dilakukan  terutama yang menggunakan kajian psikologi yang menggunakan 

teori yang dikemukakan  oleh Abraham Maslow dan Sigmund Freud. Akan 

tetapi, kajian psikologi sastra yang menggunakan pendekatan Behavioral yang 

dikemukakan oleh Skinner masih relatif kurang. 

Penelitian  yang  pernah  menerapkan  pendekatan  Behavioral  B.F. 

Skinner yaitu  penelitian yang telah dilakukan oleh Rahman Antoni (2006) 

dalam skripsinya yang berjudul “ Analisis Tokoh Paijo dalam Cerpen Jakarta 

Karya Totilawati Tjitrawasita Berdasarkan Pendekatan Psikologi Behavioral 

(B.F Skinner) serta Nilai-nilai Pendidikan  yang Terkandung di Dalamnya”. 

Rahman  menyimpulkan bahwa perubahan  tingkah laku tokoh Paijo 

dipengaruhi  oleh  lingkungannya.  Perubahan  perilaku  tersebut  yaitu  pada 

mulanya Paijo adalah seorang anak desa kebanyakan, suka bermain, periang 

dan  dekat  dengan  keluarganya.  Namun,   setelah  pergi  ke  Jakarta  untuk 

bersekolah sampai  menjadi  jenderal,  prilakunya  berubah.  Perubahan  tokoh 

Paijo disebabkan oleh adanya peruabahan lingkungan dan adanya penguatan- 

penguatan  dari  lingkungannya.  Kepribadian  Paijo seteleh memasuki 

lingkungan baru menciptakan tingkah laku yang berbeda pula. Penelitian ini 

sesuai dengan teori psikologi Skinner, bahwa kepribadian  manusia 

ditentukan/dibentuk oleh faktor lingkungan. 
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Berdasarkan  hasil penelitiannya, Antoni Rahman memberikan 

kesimpulan  bahwa  perubahan  tingkah  laku  tokoh  Paijo  dipengaruhi  oleh 

faktor   lingkungan.   Hal   tersebut   sesuai   dengan   teori   behavioral   yang 

menyatakan bahwa keperibadian manusia    adalah  hasil bentukan dari 

lingkungan tempat ia berada. 

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Yeni Adriani (2014) dalam 

skripsi  yang  berjudul  “Kepribadian  Tokoh  Marissa  dalam  Novel  Senyum 

Tuhan  di  Barcelona  Karya  Wiwid  Prasetyo  Kajian:  Behavioristik  B.  F. 

Skinner”.  Penulis  bertujuan  untuk   mendeskripsikan  keperibadian tokoh 

Marissa berdasarkan teori behavioristik B. F  Skinner dan mendeskripsikan 

faktor apa saja yang mempengaruhi keperibadian tokoh Marissa dalam novel 

Senyum Tuhan di Barcelona karya  Wiwid Prasetyo. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode 

kepustakaan dan metode pencatatan. 

Hasil penelitian Yeni (2014) menunjukkan bahwa (1) keperibadian 

tokoh  Marissa  dalam novel senyum Tuhan di Barcelona dari tidak bercadar 

menjadi bercadar adalah pemerkuat yang diberikan Eleanora berupa dakwah 

dan  nasihat  yang  termasuk  dalam  stimulus  terkondisi  dan  respon  Marissa 

berupa prilaku terkondisi. (2) Perubahan tokoh  Marissa dari bercadar menjadi 

melepas  cadarnya  juga  disebabkan  oleh  pemerkuat  yang  diberikan  Senor 

Javien yang berupa hasutan  yang termasuk dalam stimulus  terkondisi dan 

perubahan  Marissa  merupakan  prilaku  terkondisi.  (3)  Perubahan  tokoh 

Marissa  dari  anti  terhadap  laki-laki  dan  ahirnya  menjalin  hubungan  cinta 

dengan Senor Ramirez yang disebabkan oleh pemerkuat yang dilakukan Senor 
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Ramirez  berupa  perjuangan  dan  perhatian  yang  termasuk  dalam  stimulus 

terkondisi dan  perubahan Marissa merupakan prilaku terkondisi. (5) Faktor 

yang  mempengaruhi  keperibadian  Marissa  adalah  ajaran  Islam,  kebutuhan 

ekonomi dan rasa cinta. 

Hasil penelitian yang dilakukan Yeni (2014) relevan dengan penelitian 

yang akan   dilakukan,   yaitu  menganalisis  kepribadian tokoh dengan 

menggunakan teori Behavioral B. F. Skinner. Penelitian tokoh Marisa di atas 

dapat  dijadikan  acuan  untuk  menganalisis  tokoh  Mada  yang  sama-sama 

mengalami perubahan sikap yang sangat menonjol yang diakibatkan 

pemberian pemerkuat yang akan mempengaruhi respon atau tingkah laku yang 

muncul. 

Penelitian  lain  yang  mengkaji  Psikologi  tetapi  menggunakan  teori 

Abraham  Maslow adalah penelitian yang dilakukan Nurlelah dengan judul 

“Analisis Psikologi Abraham Maslow Tokoh Ami dalam Novel Postcard From 

Neverland Karya Rina  Suryakusuma serta Kaitannya Dengan Pembelajaran 

Sastra  di  SMA.”  Adapun  masalah   yang  dibahas  dalam  penelitian  ini, 

bagaimana  deskripsi  Psikologis  tokoh  Ami  dalam  novel  Postcard  From 

berdasarkan psikologi Humanistik Abraham Maslow serta kaitannya  dengan 

pembelajaran  sastra  di  SMA.  Dari  masalah  yang  dikemukakan  tersebut, 

Nurlelah menggunakan teori Humanistik Abraham Maslow. 

Dalam  penelitiannya  Nurlelah  menyimpulkan  bahwa  tokoh  Ami 

dalam novel ini adalah seseorang yang memiliki perasaan yang tulus sehingga 

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

juga seseorang yang mampu  menerima keadaan sehingga dapat bangkit dari 
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keterpurukan,  guna  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  dasar  sampai  pada 

tingkat  aktualisasi diri. Penelitian ini sesuai dengan teori Abraham Maslow 

yang melukiskan  manusia sebagai mahluk yang tidak pernah berada dalam 

keadaan yang sepenuhnya puas. 

Penelitian  selanjutnya  yang  masih  berkaitan  dengan  menggunakan 

kajian psikologi adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurhalimah (2015). Ia 

menggunakan  kajian  psikologi  berdasarkan  teori  psikologi  Sigmund  Freud 

dalam novel Nidah Kirani yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur 

dan mengaitkannya dengan pembelajaran sastra di SMA. 

Dari hasil-hasil penelitian di atas, ternyata belum ada yang 

menganalisis psikologi tokoh Mada dalam novel Haji Backpacker karya Aguk 

Irawan dengan menggunakan pendekatan behavioral Skinner. Oleh karena itu, 

pada kesempatan kali ini  penulis mengangkat judul “Psikologi Tokoh Mada 

dalam Novel Haji Backpacker karya  Aguk Irawan Berdasarkan Pendekatan 

Behavioral: B.F Skinner” dan menjadikannya  sebuah  skripsi yang diajukan 

untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi (S1). 

2.2 Landasan Teori 

 
2.2.1. Sastra 

 
Karya sastra apapun bentuknya, baik drama, novel, cerita pendek, 

maupun puisi, yang hadir dihadapan kita dalam bentuk teks. Sastra merupakan 

karya sastra  yang bersifat imajinatif, bukan karya tulis yang berisi sesuatu 

yang nyata. Sastra  merupakan karya tulis yang menggunakan bahasa indah 

dan  memiliki  keleluasaan  untuk  berbeda  dengan  bahasa  pada  umumnya, 
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bahkan dapat melanggar aturan sehari-hari (Minderop dalam skripsi 

 
Nurhalimah: 2015: 12). 

 
Sedangkan menurut nyoman kutha Ratna (2009: 107) karya sastra 

merupakan alat penghubung antara pengarang dan masyarakat, baik 

masyarakat  antara  genesis  karya  maupun  masyarakat  yang  dibayangkan 

sebagai pembacanya. 

Sastra  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  sastra  yang 

mencoba  menggungkapkan  imajinasi  pengarang  yang  dituangkan  melalui 

Tokoh-tokoh  didalamnya.  Tentang  pencerminan  psikologi  dan  kepribadian 

yang dialami tokoh dalam sastra yang tidak lepas dari karakterisik psikologi 

pengarang sendiri. Hal ini memberi  pengaruh pula kepada pembaca dalam 

memahami sisi psikologi tokoh dalam sasra yang dibaca. 

2.2.2. Novel 

 
Kata novel berasal dari bahasa Itali novella yang secara harpiah berarti 

barang baru yang kecil, dan kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam 

bentuk prosa. Dewasa ini istilah novella dan novella mengandung pengertian 

yang sama dengan istilah Indonesia  yaitu novellet yang berarti sebuah karya 

prosa yang tidak terlalu panjang, namun juga tidak terlalu pendek  (Abrahams 

dalam Nurgiyantoro 2012:9). Sedangkan Menurut Suguhastuti  dan Suharto 

(2010: 43) karya sastra (novel) merupakan struktur yang bermakna. Novel 

tidak  sekedar  merupakan  serangkaian  tulisan  yang  menggairahkan  ketika 

dibaca, tetapi merupakan struktur pikiran yang tersusun dari unsur-unsur yang 

padu.  Untuk  mengetahui  makna-makna  atau  pikiran  tersebut,  karya  sastra 

(novel) harus dianalisis. 
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Menurut Sumardjo novel merupakan bentuk sastra terpopuler di dunia. 

Bentuk  sastra ini merupakan yang paling banyak dicetak dan paling banyak 

beredar, lantaran daya  komunitasnya yang begitu luas di masyarakat. Novel 

mengandung Jumlah kata berkisar 35.000 sampai jumlah tak terbatas dengan 

ciri-ciri bahwa novel bergantung pada tokoh, novel menyajikan lebih dari satu 

impresi, novel menyajikan lebih dari satu efek, dan novel  menyajikan lebih 

dari emosi (Tarigan, 2003: 165). Sedangkan Waluyo (2002: 37) berpendapat 

bahwa ciri-ciri novel adalah; (1) ada perubahan nasib pada tokoh cerita, (2) 

ada  beberapa episode dalam kehidupan tokoh utamanya, (3) biasanya tokoh 

utama tidak sampai mati. 

 

Dari  pengertian  di  atas  dapat  diartikan  bahwa  novel  merupakan 

sebuah karya sastra yang berbentuk prosa yang memiliki panjang cerita yang 

sedang dan memiliki alur yang merubah nasib tokoh didalamnya. Menyajikan 

berbagai macam kondisi dan emosi  melalui interaksi tokoh-tokoh yang ada 

didalamnya. Struktur –struktur didalamnya saling berkaitan untuk membentuk 

satu cerita utuh sebagai ekspresi interaksi pengarang dan pembaca. 

2.2.3 Tokoh 

 
Menurut Dewi (dalam Deni Agendi) Tokoh adalah individu rekaan 

dan  tokoh-tokoh dalam cerita. tokoh utama meliputi protagonist (pembawa 

ide) dan antagonis (penentang cerita). seseorang tersebut memiliki watak atau 

karakter. Sedangkan menurut jones (dalam Burhan Nurgiyantoro: 2012; 164) 

penokohan  adalah  pelukisan  gambaran  yang  jelas  tentang  seseorang  yang 

ditampilkan dalam cerita. 
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Tokoh  yaitu  pemegang  peran  dalam  roman  atau  drama.  Tokoh 

pemegang peran penting dalam suatu fiksi meskipun tetap terikat oleh unsur- 

unsur yang lain. Melalui  tokoh cerita, pengerang dapat menampilkan cerita, 

peristiwa, konflik, dan lain sebagainya sehingga karyanya dapat dipahami oleh 

pembaca (Hasan Alwi dan kawan-kawan dalam  skripsi Muhammad Rasyid 

Ridho: 2014). 

Menurut Jones (dalam Sugihastuti dan Suharto, 2005: 50), 

mengemukakan bahwa penokohan adalah penyajian watak, penciptaan citra, 

atau pelukisan gambaran tentang seseorang yang ditampilkan. Semua itu akan 

memberikan gambaran yang  jelas dan konkrit tentang keadaan para tokoh 

tersebut.  Penokohan  dapat  menyuguhkan  sosok  para  pelaku  yang  dapat 

menghidupkan segala kejadian-kejadian dalam cerita. sehingga pembaca bisa 

menyimpulkan bagaimana masing-masing watak tokoh dalam sebuah cerita. 

 

Tokoh dalam penelitian ini adalah watak rekaan yang menyandang 

semua  emosi  dan  permasalahan  psikologis  cerita  yang  disajikan.  Melalui 

tokoh-tokoh  di  dalam  cerita tersebut  pengarang  menyampaikan  konflik 

psikologi yang menjadi pokok permasalahan dalam cerita. 

2.2.4 Psikologi 

 
Psikologi berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan logos, yaitu 

science  atau  ilmu  yang  mengarahkan  perhatiannya  pada  manusia  sebagai 

objek  studi,  terutama  pada  sisi  perilaku  (behavior  atau  action)  dan  jiwa 

(psyche).  Berdasar  atas  pengertian  singkat   tersebut  kita  bias  memahami 

formulasi-formulasi definisi seperti yang kita pelajari di  seksi sebelumnnya, 

yang  secara  singkat  dikategorikan  menjadi  (1)  the  scientific  study  of  the 
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behavior of human beings (ilmu atau kajian ilmiah tentang perilaku manusia) 

dan (2) the  scientific study of the human psyche ((ilmu atau kajian ilmiah 

tentang jiwa manusia.  Sebagai disiplin ilmu yang mempokuskan study pada 

perilaku  manusia,  psikologi  dikategorikan  sebagai  behaviora  lscience  atau 

ilmu perilaku, Bonner (dalam Siswantoro). 

Banyak ragam definisi yang merujuk kepada pengertian psikologis 

sebagai ilmu  jiwa yang menekankan perhatian studinya pada ilmu manusia, 

terutama pada prilaku  manusia. Hal ini dapat dipahami oleh sebab perilaku 

merupakan fenomena yang dapat  diamati dan tidak abstrak. Sedangkan jiwa 

merupakan  sisi  dalam  (inner  side)  yang tidak  teramati  tetapi  penampakan 

tercermati   dan   tertangkap   oleh  indra   yaitu   lewat   prilaku   (Siswantoro, 

26:2005). Menurut Bourne Jr. (dalam Siswantoro) merumuskan definisinya 

bahwa  psikologi  merupakan  studi  ilmiah  tentang  dasar-dasar  atau  pokok- 

pokok perilaku. 

Psikologi dalam penelitian ini mempelajari jiwa tokoh utama yang 

mengalami konflik psikologi yang kompleks. Bagaimana jiwa dan kepribadian 

tokoh  utama  dipengaruhi  oleh  lingkungan  tempat  ia  bergaul.  Penampakan 

akan  psikologi  dapat  diamati  melalui   perilaku  yang  ditampilkan  dalam 

keseharian. 

2.2.5 Psikologi Sastra 

 
Psikologi  sastra  memandang  bahwa  sastra  merupakan  kreatifitas 

pengarang yang   menggunakan   media   bahasa, yang   diabadikan   untuk 

kepentingan  estetis  (Reokhan,  :1990).  Sastra  sebagai  gejala  kejiwaan  di 

dalamnya terkandung fenomena-fenomena. 
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Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai 

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

berkarya. Begitu pula pembaca dalam menanggapi karya juga tidak akan lepas 

dari kejiwaan masing-masing. Psikologi sastra mengenal karya sastra sebagai 

pantulan kejiwaan. Pengarang akan  menangkap gejala jiwa kemudian diolah 

ke  dalam  teks  dan  dilengkapi  dengan  kejiwaannya.  Proyeksi  pengalaman 

hidup sendiri dan pengalaman hidup di sekitar  pengarang, akan terproyeksi 

secara imajiner ke dalam teks sastra ( Endaswara, 2013: 96). 

Asumsi dasar penelitian psikologi sastra antara lain dipengaruhi oleh 

adanya anggapan bahwa karya sastra merupakan produk dari suatu kejiwaan 

dan  pemikiran  pengarang  yang  berada  pada  situasi  setengah  sadar  atau 

subconcius  setelah  jelas  baru  dituangkan  ke  dalam  bentuk  secara  sadar 

(concious). Antara sadar dan tak sadar selalu mewarnai dalam proses imajinasi 

pengarang. 

Psikologi  sastra  mencerminkan  jiwa  pengarang  yang  dituangkan 

melalui karya  yang dihasilkan. Dan karya yang dihasilkan memuat berbagai 

ide,  pengalaman,  perasaan,   kepribadian  dan  semua  yang  dirasakan  oleh 

pengarang.  Pengarang menggunakan teks  sastra sebagai wadah  yang ideal 

untuk menampung semua ide dan kreaifitas yang terpendam. 

2.2.6. Psikologi Behavioral 

 
Pendekatan  behavioral  berpijak  pada  anggapan  bahwa  kepribadian 

manusia adalah hasil bentukan dari lingkungan tempat ia berada. Tidak seperti 

anggapan psikologi kognitif yang menganggap sebaliknya, yakni keperibadian 

manusia  dianggap di  bentuk  oleh  factor  pembawaannya  (agen  internal). 
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Dengan  hal  ini  pendekatan  behavioral  mengabaikan  faktor  pembawaan 

manusia yang dibawa sejak lahir, seperti perasaan, insting, kecerdasan, bakat, 

dan  lain-lain.  dengan   anggapan  ini  manusia  dianggap  sebagai  produk 

lingkungan. Sehingga manusia menjadi jahat, beriman, penurut, berpandangan 

kolot, ekstrim adalah dari bentukan lingkungannya (Reokhan, 1990: 94). 

Berdasarkan  anggapan  di  atas  perilaku  manusia  disikapi  sebagai 

respon yang akan muncul bila ada stimulus tertentu yang berupa lingkungan. 

Sehingga  perilaku  manusia  dipandangnya  selalu  dalam  bentuk  hubungan 

seperti tanda panah dibawah ini. 

STIMULUS RESPON 

 
Tanda panah diatas menunjukkan bahwa karena stimulus tertentu akan 

memunculkan  prilaku  tertentu  pula  pada  manusia,  kedua  hal  ini  saling 

mempengaruhi satu sama lain. 

2.2.7 Teori Behavioral B.F Skinner 

 
Pendekatan behavioral  dalam  psikologi  pertama kali  diperkenalkan 

oleh Ivan Pavlov yang terkenal dengan anjing percobaannya, yang kemudian 

disempurnakan  oleh  Skinner.  Berkenan  dengan  masalah  stimulus  di  atas, 

Skinner membagi dua macam stimulus, yaitu : 

(1) stimulus tak berkondisi yaitu stimulus yang bersifat alami, seperti rasa 

lapar, rasa haus yang sudah dialami manusia sejak lahir dan bersifat tetap. 

(2) stimulus berkondisi yaitu stimulus yang ada sebagai hasil manipulasi, atau 

stimulus yang  dibentuk oleh manusia dengan harapan untuk menghasilakan 

prilaku tertentu yang diharapkannya (Reokhan, 1990: 95). 
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Berdasarkan macam stimulus, Skinner membagi dua respon menjadi 

dua kelompok perilaku, yakni : 

(1) perilaku tak berkondisi, yaitu perilaku yang bersifat alami, yang terbentuk 

dari stimulus  tak berkondisi. Perilaku ini lahir dari diri seseorang yang 

disebabkan  oleh  stimulus  yang diterima secara  alami.  Misalnya,  orang 

ingin  tidur  saat  merasa  ngantuk,  ingim  minum  saat  merasa  haus,  dan 

mengigil saat merasa kedinginan. 

(2) perilaku  berkondisi,  yaitu  perilaku  yang  muncul  sebagai  respon  atas 

stimulus  berkondisi. Perilaku ini terlahir disebabkan karena ada pemicu 

dari seseorang yang memberikan stimulus secara langsung dan disengaja. 

Misalnya,  seorang  anak  yang  menjadi  rajin  belajar  karena  diberikan 

reward(hadiah). Prilaku berkondisi ini ada dua macam, yaitu : 

(a) perilaku yang muncul dari stimulus yang bersifat ajeg, misalnya anak 

yang rajin belajar karena selalu  mendapatkan pujian ketika mendapatkan 

nilai yang baik. 

(b) perilaku takhayul  yang  terbentuk  dari  stimulus  yang  diberikan  secara 

kebetulan, misalnya seorang pemborong yang mengalami kerugian karena 

lupa menanam kepala  kambing sebelumnya, percaya bahwa penanaman 

kepala kambing tersebut akan mendapatkan keuntungan kepada usahanya. 

Perilaku  ini  sering  pula  disebut  perilaku   spekulatif,  seperti  banyak 

diperlihatkan oleh para penjudi. 
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Bagan  hubungan  antara  stimulus-  respon  di  atas  terlihat  sebagai 
 

berikut: 
 

Tak berkondisi tak berkondisi 

 
Stimulus ajeg ajeg perilaku 

 
Berkondisi   berkondisi 

kebetulan kebetulan 

Sumber: Reokhan (1990) 

 
Menurut  Alia  Putri  (2014)  Skinner  mengembangkan  behaviorisme 

dengan menciptakan   dan  mengembangkan  teori operant 

conditioning. Operant conditioning atau pengkondisian operan adalah suatu 

proses penguatan perilaku operan (penguatan positif atau negative yang dapat 

mengakibatkan  perilaku  tersebut  dapat  berulang  kembali  atau  menghilang 

sesuai  dengan  keinginan.  Kunci  dari  pemahaman operant  conditioning ini 

adalah  reinforcement    (penguatan) langsung   terhadap 

respon. Reinforcement yang berkesinambungan  dapat   meningkatkan 

kemungkinan perilaku yang  sama itu muncul  lagi. Dalam operant 

conditioning, frekuensi  pemberian reinforcement selalu  diubah  atau  diganti. 

Reinforcement tidak  menyebabkan  timbulnya  sebuah  kebiasaan  akan  tetapi 

meningkatkan kemungkinan sebuah perilaku akan diulang kembali. 

Maksud pernyataan  di  atas  adalah  pemberian  reinforcement  akan 

mempengaruhi respon atau tingkah laku yang akan muncul. Bila 

reinforcement menimbulkan sesuatu yang menyenangkan terhadap stimulus 

yang   diberikan  maka  tingkah  laku   yang  diberikan  kemungkinan  akan 

dipertahankan atau  diulang dikemudian hari. Sebaliknya bila reinforcement 
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terhadap respon menimbulkan hasil atau konsekuensi yang tidak 

menyenangkan maka respon akan berbeda dari respon sebelunnya, atau respon 

tidak akan terulang untuk kedua kali tergantung pengondisian. Contohnya bila 

kita tersenyum terhadap  orang namun orang tersebut tidak balas tersenyum 

maka keesokan harinya bila kita  bertemu dengan seseorang teresebut, kita 

tidak akan memberikan senyuman. 

Menurut Putri (2014) di dalam operant conditioning terdapat prinsip- 

prinsip utama bagaimana seseorang belajar perilaku baru atau belajar perilaku 

yang ada, prinsip-prinsip utama tersebut adalah: 

1. Reinforcement (Penguatan) 

 
Reinforcement (Penguatan)   merupakan proses yang memperkuat 

perilaku, yaitu memperbesar kesempatan agar perilaku yang sama tidak terjadi 

lagi.   Reinforcement   memiliki   2   efek,   yaitu   menguatkan   perilaku   dan 

memberikan  penghargaan kepada pelaku. Reinforcement  dan  reward  tidak 

sama,  karena  tidak    semua    perilaku 

reinforcement  merupakan  rewarding  (penghadiahan)  atau 

pleasing (pemuasan) kepada  seseorang.   Ada  dua kategori 

reinforcement  (penguatan) yaitu  Positive  Reinforcement (Penguatan Positif) 

dan  Negative Reinforcement  (Penguatan Negatif) : 

Positive Reinforcement (Penguatan  Positif)  adalah  sebuah  stimulus 

yang  hasil/respon dari pemberian stimulusnya bergantung pada kondisi dan 

situasi. Penguatan positif merupakan cara yang efektif dalam mengendalikan 

perilaku baik hewan ataupun  manusia serta dapat memperkuat perilaku baik 

yang   dinginkan   ataupun   tidak   diinginkan.   Sebagai   contoh,   anak-anak 
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kemungkinan  mau  bekerja  keras  di  rumah  maupun  di  sekolah  karena 

penghargaan yang mereka terima dari orang tua maupun guru mereka karena 

hasil kerja mereka yang bagus. 

Negative Reinforcement (Penguatan Negatif) adalah metode 

meningkatkan perilaku dengan cara menghilangkan atau mengalihkan aversive 

stimulus (stimulus  yang  tidak  menyenangkan).  Ada  dua  tipe  penguatan 

negatif,  yaitu  mengatasi  dan  menghindari.  Pada  tipe  mengatasi,  seseorang 

melakukan  perilaku  khusus  mengarah  pada  menghilangkan  stimulus  yang 

tidak  menyenangkan.  Contohnya,   seseorang   yang  terbiasa  belajar  dalam 

ketenangan dan kesunyian tiba-tiba mendengar  suara radio yang keras dan 

mengganggu proses belajarnya. Maka yang dilakukan orang  tersebut dapat 

pindah ke tempat lain atau mematikan radio tersebut. 

2. Shaping (Pembentukan) 

 
Sahping  adalah  suatu  respons  pemberian  penguatan  atas  respons- 

respons lain yang mengarah atau mendekati respon yang diinginkan, Hambali 

dan Jaenudin (dalam  skripsi Yeni: 2014). Sebagai contoh, Skinner membuat 

mesin  untuk  percobaannya  dalam   operan  conditioning  yang  dinamakan 

dengan “Skinner Box” dan tikus merupakan objek yang digunakannya dalam 

percobaan.  Skinner  meletakan  tikus  yang  lapar  di  dalam  “Skinner  Box”, 

kemudian binatang tersebut akan menekan sebuah tuas yang membuat dulang 

makanan terbuka, sehingga diperoleh penguatan dalam bentuk makanan. Di 

dalam setiap keadaan, seekor binatang akan memperlihatkan bentuk perilaku 

tertentu; tikus tadi misalnya, akan memperlihatkan perilaku menyelidik pada 

saat pertama kali masuk ke dalam Box, yaitu dengan mencakar-cakar dinding 
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dan membauinya seraya melihat situasi sekelilingnya. Secara kebetulan, dalam 

perilaku menyelidik tersebut tikus menyentuh tuas makanan dan makanan pun 

berjatuhan.   Setiap   kali   tikus   melakukan   hal   tersebut,   maka   ia   akan 

mendapatkan makanan; penekanan tuas diperkuat dengan penyajian makanan 

tersebut.  Sehingga  tikus  tersebut  akan   menghubungkan  perilaku  tertentu 

dengan penerimaan imbalan berupa makanan tadi. Jadi,  tikus tersebut akan 

belajar bahwa setiap kali menekan tuas dia akan mendapatkan makanan  dan 

tikus tersebut akan sering kali mengulangi perilakunya, sampai ada proses 

pemadaman atau penghilangan dengan menghilangkan penguatannya 

(Rusyandi, 2016). 

3. Phunisment (hukuman) 

 
Apabila reinforcement memperkuat  perilaku, Punishment  atau 

hukuman    menghentikan  perilaku  dengan menghadirkan   aversive 

stimulus (pemberian stimulus yang tidak menyenangkan) yang dapat berupa 

menghukum dengan mencubit, dan sebagainya. Skinner menyetujui pendapat 

Thorndike  bahwa efek   dari punishment  lebih   sulit diprediksi 

daripada reward.   Salah   satu   efek   dari punishment  adalah   suppress 

behavior   (perilaku  tertekan)  pada  seseorang  yang  diberi  hukuman,  yang 

dapat menyebabkan orang tersebut menjadi sangat menderita, marah, agresif, 

atau reaksi  emosional negatif  lainnya.    bahkan mereka  mungkin 

menyembunyikan bukti-bukti perilaku salah mereka atau melarikan diri dari 

situasi buruknya. Ada dua tipe punishment (hukuman), yaitu : 

a.) Positive  punishment (hukuman  positif),  meliputi  mengurangi  perilaku 

dengan  memberikan stimulus yang tidak menyenangkan jika perilaku itu 
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terjadi. Sebagai Contoh, Orang tua menggunakan hukuman positif ketika 

mereka memarahi anak karena perilaku yang buruk, dan juga masyarakat 

dan  aparat   keamanan   menggunakan  hukuman  positif  ketika  mereka 

menahan atau memenjarakan seseorang yang melanggar hukum. 

b.) Negative  punishment (hukuman  negatif)  atau  disebut  juga  peniadaan, 

meliputi   mengurangi  perilaku  dengan  menghilangkan  stimulus  yang 

menyenangkan jika  perilaku terjadi. Salah satu contohnya adalah taktik 

orang tua yang membatasi gerakan anaknya atau mencabut beberapa hak 

istimewanya karena perilaku anaknya yang buruk. 

Di dalam menghindari supress behavior serta bebagai reaksi 

emosional negatif lainnya, banyak pakar psikologi yang merekomendasikan 

bahwa  hukuman  hanya  boleh  dilakukan  untuk  mengontrol  perilaku  ketika 

tidak ada alternatif lain yang lebih realistis. 

Penerapkan pendekatan Behavioral dalam studi psikologi 

sastra, akan dilakukan dengan cara (1) mencari dan menentukan tokoh cerita 

yang akan dikaji. (2)  menelusuri perkembangan karakter sang tokoh  yang 

dikaji. Penelusuran ini dapat  dilakukan terhadap lakuan sang tokoh, dialog 

sang tokoh, dan pikiran sang tokoh. (3) mengidentifikasi perilaku sang tokoh 

dan mendeskripsikan serta mengklasifikasikannya. Hal ini untuk mengetahui 

macam-macam  perilaku  yang  telah  ditunjukkan  oleh  sang  tokoh,  sebagai 

landasan untuk mengidentifikasi lingkungan yang telah membentuk 

perilakunya serta menghubungkan perilaku yang muncul dengan lingkungan 

yang melatarinya (Reokhan, 1990: 97). 
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Tokoh 
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Berdasarkan  sistematika  kajian  tersebut,  dapat  disusun  model 

kajian tekstual dengan pendekatan behavioral sebagai berikut: 

 
 
 
 

 
Tak tak berkondisi 

berkondidi  stimulus 

fiktif 
 

ajeg 
 

stimulus   berkondisi 

nyata ajeg takhyul 

berkondisi 

takha 

yul 
 
 
 
 
 

 
Identifikasi dan klasifikasi 

perilaku sang tokoh 

dalam karya sastra 
 
 
 
 

 
Identifikasi lingkungan 

(stimulus)dalam karya 

sastra yang 

melatariterbentuknya 

perilaku sang tokoh 

Menghubungkan 

perilaku yang muncul 

dengan lingkungan 

yang melatarinya 

 

 
 
 
 

Sumber: Reokhan. 1990. Kajian Tekstual dalam Psikologi Sastra. hlm. 97 
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BAB III 

 
MEODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

menghasilkan  data deskriptif berupa kata-kata atau kalimat tertulis maupun 

lisan. Menurut Moleong (2014: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

yang bermaksud untuk memahami  fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi,  motivasi, tindakan, dan lain- 

lain. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan 

apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. 

3.2 Data dan Sumber Data 

 
3.2.1 Data 

 
Muhajir (dalam  Siswantoro:  2005:  63)  Data  diartikan  sebagai  alat 

untuk memperjelas pikiran, sesungguhnya merupakan sumber informasi yang 

diperoleh atau dikumpulkan lewat narasi dan dialog di dalam novel atau cerita 

pendek dengan merujuk kepada konsep sebagai kategori. Dalam penelitian ini 

data  yang  dikumpulkan  berupa  kata,  kalimat,  dan  dialog  yang  berkaitan 

dengan kepribadian tokoh Mada dalam novel Haji  Backpacker karya Aguk 

Irawan dan dianalisis menggunakan psikologi behavioral B.F Skinner. 

3.2.2 Sumber Data 

 
Sumber data adalah subjek penelitian dari mana data diperoleh. Dalam 

penelitian  sastra, sumber data berupa teks novel, cerita pendek, drama, dan 

lain-lain  (Siswantoro,  2005:63).  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah 
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novel Haji Backpacker karya Aguk Irawan MN. Identitas novel yang menjadi 

sumber data  yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Judul : Haji Backpacker 

 
2. Pengarang : Aguk Irawan MN 

 
3. Penerbit : MBook 

 
4. Kota Terbit : Jakarta 

 
5. Tahun Terbit : 2014 

 
6. Cetakan : Pertama 

 
7. Jumlah Halaman : 309 

 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 
Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

kepustakaan dan teknik catat. 

3.3.1. Teknik Kepustakaan 

 
Teknik kepustakaan adalah upaya pengumpulan informasi sebanyak- 

sebanyaknya  dari  kepustakaan  yang  berhubungan  dengan  topik  penelitian 

(Nazir, 1998: 112). Data  yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berupa 

kata-kata, frase, kalausa, dan wacana  yang  diperoleh dari sumber data yaitu 

novel Haji Backpacker karya Aguk Irawan. 

3.3.2. Teknik Catat 

 
Selain menggunakan kepustakaan, peneliti juga menggunakan teknik 

catat  untuk  mencatat  sumber  data  yang  diteliti,  dan  menyimpulkan  serta 

mempelajari sumber tulisan  yang bisa digunakan sebagai landasan teori dan 

acuan yang berkaitan dengan novel Haji  Backpacker karya Aguk Irawan. 
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Teknik catat ini digunakan untuk mencatat teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian dan  dirangkai secara sistematis yang membentuk susunan relevan 

dengan permasalahan penelitian. 

3.4 Metode Analisis Data 

 
Metode yang diguanakan untuk menganalisi data yang telah 

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif. Penelitian deskriptif 

artinya data terurai dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar, bukan dalam 

bentuk angka-angka (Semi, 2012: ). 

Langkah-langkah  yang akan dilakukan dalam menganalisi data dalam 

penelitian ini adalah sebagai beriku: 

1. Mengidentifikasi  tokoh  yang  akan  dianalisis  keperibadiannya  berdasarkan 

teori  Behavioral B. F. Skinner dalam novel Haji Backpacker. Tokoh yang 

akan  dianalisis  keperibadiannya  adalah  tokoh  yang  menjadi  objek  utama 

cerita yaitu tokoh Mada. 

2. Mengklasifikasikan data-data yang termasuk dalam gejala psikologis yang 

terdapat pada tokoh Mada dalam novel Haji Backpacker karya Aguk Irawan. 

3. Menganalisis kesesuaian data yang diperoleh berdasarkan teori Behavioral 

Skinner dari  perilaku, pikiran, pada gambaran kehidupan serta dialog sang 

tokoh. 

4. Menyimpulkan keperibadian tokoh Mada berdasarkan teori Behavioral B. F. 

 
Skinner dari hasil penelitian yang telah diperoleh. 
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BAB IV 

 
PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Data 

 
Penelitian  ini  menganalisis  tingkah-laku  Mada  dalam  novel  Haji 

Backpacker   karya   Aguk   Irawan   berdasarkan   psikologi   behavioral   yang 

dikemukakan  oleh  B.F.  Skinner  yang  berpokus  pada  kondisional  manusia. 

Pendekatan behavioral berpijak pada  anggapan bahwa keperibadian manusia 

adalah  hasil  bentukan  dari  lingkungan  tempat  ia  berada,  bahwa  manusia 

dianggap  sebagai  produk  lingkungan.  Sehingga  manusia   menjadi  jahat, 

beriman, penurut, berpandangan kolot, ekstrim adalah dari bentukan 

lingkungannya.  Berdasarkan  anggapan  di  atas  tersebut  perilaku  manusia 

disikapi sebagai  respon  yang akan  muncul  bila ada stimulus  tertentu  yang 

berupa lingkungan. 

Oleh karena itu,  berdasarkan  data-data  yang ditemukan,  tergambar 

kekecewaan  Mada  pada  takdir  yang  membuat  tingkah-laku  Mada  berubah 

menjadi laki-laki yang  menentang Tuhan dan kembali taat yang disebabkan 

oleh adanya stimulus respon. Perubahan psikologi Mada inilah yang menjadi 

fokus analisis. Analisis data yang dimaksud dalam penelitian ini sesuai dengan 

permasalahan  peneliti,  yaitu  tentang  gambaran  perubahan  psikologi  tokoh 

Mada  yang menyebabkan  perubahan  kepribadian  tokoh  Mada  dalam  novel 

Haji  Backpacker  karya  Aguk  Irawan.  Berikut  adalah  analisis  perubahan- 

perubahan kepribadian tokoh Mada: 
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4.1.1 Stimulus-Respon Tak Terkondisi 

 
Tokoh Mada  digambarkan  sebagai  seorang  pemuda  Indonesia  yang 

pada  awalnya  taat beragama. Mada dulu melaksanakan segala perintah dan 

menjauhi  larangan yang Allah SWT berikan sebagai bentuk kepatuhannnya 

sebagai seorang muslim. Berikut ini kutipan yang menggambarkan kepribadian 

tokoh  Mada yang dulu taat beragama. 

“Dua puluh tahun aku sudah berusaha   menjadi anak yang baik. Ngikut 

saran ayah ke  pesantren. Tidak pernah putus solat lima waktu. Nggak 

pernah bolong puasa Ramadhan. Persis seperti yang ayah tuntut ke anak- 

anaknya. Tapi setelah itu aku  dapat  apa? „berdoalah maka doa mu akan 

dikabulkan‟, katanya. Tapi mana buktinya?” (hal. 59) 
 

 
 

Selain kutipan di atas, kepribadian Mada di masa lalu sebagai lekaki 

taat beragama juga dapat dilihat pada kutipan di bawah ini: 

...seluruh penduduk di desanya seolah tahu semuanya. Mada adalah anak 

yang baik, shalih, dan berbakti. Begitu dihantam kepedihan dan keperihan 

seperti itu, jiwanya limbung setengah mati. (hal. 106) 
 

 
 

Kedua kutipan di atas menjelaskan kepribadian Mada selama 20 tahun 

sebelum ia menjadi seorang pemuda yang menentang Tuhan, ia melaksanakan 

ajaran-ajaran  agama.  Hal  tersebut  terjadi  karena  lingkungan  kampungnya 

merupakan lingkungan para santri,  bahkan  Mada merupakan santri di salah 

satu pesantren di kampungnya. Lingkungan pesantren inilah yang membentuk 

kepribadian tokoh Mada menjadi lelaki soleh dan taat  menjalankan perintah 

Allah SWT sebagai muslim, ditambah lagi dengan kebiasaan-kebiasaan islami 

yang ditanamkan oleh sang ayah menuntun Mada berperilaku sesuai dengan 

tuntutan agama dan taat beribadah. 
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Berdasarkan teori psikologi behavioral yang dikemukakan oleh 

Skinner  stimulus  yang  diterima  Mada  dalam  bentuk  lingkungan  pesantren 

selama  bertahun-tahun  dan  didukung  oleh  lingkungan  keluarga  yang  taat 

menjalankan  ibadah,  sehingga stimulus tersebut membentuk respon  Mada 

menjadi anak yang taat beribadah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan agama 

lainnya. Tingkah laku Mada tersebut dipengaruhi oleh stimulus tak terkondisi. 

Stimulus  tak  terkondisi  (alamiah)  yang  dimaksud  di  sini  yaitu  lingkungan 

kampung  Mada  yang  merupakan  lingkungan  para  santri  serta  penanaman 

ajaran-ajaran Islam yang kuat oleh sang ayah. 

Dalam operant conditioning B.F Skinner terdapat prinsif-prinsif utama 

bagaimana seseorang belajar perilaku baru atau perilaku yang ada. Salah satu 

prinsif tersebut adalah  shaping, tindakan Mada yang rajin beribadah ini juga 

merupakan pembentukan (shaping)  yang diperkuat oleh sang ayah dengan 

penanaman ajaran-ajaran islam yang kuat. Shaping (pembentukan) bermakna 

suatu respons pemberian penguatan atas respon-respon lain  yang  mengarah 

atau  mendekati  respon  yang  diinginkan.  Shaping  (pembentukan)  diterima 

Mada  dalam bentuk pengajaran keagamaan selama bertahun-tahun didukung 

oleh  lingkungan  dan  keluarga  membentuk  Mada  menjadi  anak  yang  taat 

beribadah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan agama lainnya sebagai respon 

yang diinginkan. 

Selain  stimulus  di  atas  terdapat  beberapa  masalah  dalam  bentuk 

stimulus tak terkondisi yang menjadi andil paling besar dalam perubahan tokoh 

Mada menjadi laki-laki yang menentang Tuhan, yaitu pertama ketika sang ibu 

meninggal   dunia,   Mada   mengalami   tekanan   yang   membuat   dia   mulai 
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menentang Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Berikut ini kutipan yang 

menggambarkan  tergucangnya  jiwa  Mada   yang  membuatnya  menentang 

Tuhan: 

…Mada  melawan  dan  memberontak  kepada  Tuhan  sebab  kematian 

ibunya. (hal. 158) 

“mana buktinya ayah!” teriak mada kala itu. “mana keadilan-Nya? Kau 

bilang  Allah  Maha  Adil,  mustahil  bagi-Nya  berbuat  dzalim.  Sebiji 

djarrah perbuatan manusia pasti dibalasnya. Inikah balasan Tuhan atas 

segala pengabdian ku kepada-Nya,  ayah? Kepada-Nya aku memohon 

agar  ibu  dipanjangkan  umurnya…  tetapi  justru  doa  ku  dibalas-Nya 

dengan kematiannya. Betulkah dia Tuhan kita ayah. Jawab  ayah!!!” 

(hal. 158). 
 

 
 

Kutipan di atas menunjukkan kekecewaan Mada terhadap Tuhan yang 

disebabkan  oleh kematian ibunya. Kematian ibu Mada merupakan stimulus 

yang disebabkan  lingkungan alamiahnya. Sedangkan respon  yang diberikan 

Mada adalah menentang Tuhan yang disebabkan rasa kecewa Mada atas takdir 

yang diterima berupa kematian sang ibu. 

Namun penentangan yang diakibatkan oleh rasa kecewa Mada tersebut 

masih  dapat  dicegah  dengan  penguatan-penguatan  yang diberikan ayahnya, 

sehingga Mada kembali  pada  kepercayaannya terhadap Tuhan. Hal ini dapat 

dilihat pada kutipan novel berikut ini. 

Sang ayah memerlukan waktu berbulan-bulan untuk menenangkan jiwa 

Mada.   Menggelinjinglah  jiwa  anaknya  itu.  Bayangan  Mada  yang 

menjerit-jerit   berteriak-teriak  meronta-ronta,  kala  itu,  mendesirkan 

ketakutan dan kengerian dihatinya. (hal. 158) 

Penggalan   teks   di   atas   menggambarkan   dukungan   dalam   wujud 

dukungan  dan  pelukan sebagai bentuk penguatan yang diberikan oleh sang 

ayah  agar  dia  tegar  kembali.  Selain  kejadian  di  atas  pembentukan  Mada 

menjadi tidak percaya akan Tuhan juga disebabkan oleh peristiwa 
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penghianatan yang dilakukan Sofia terhadap Mada. Sofia kabur meninggalkan 

Mada tepat pada saat akan melakukan akad nikah. Hal ini dapat dilihat pada 

kutipan novel sebagai berikut: 

“Pengantinku… dimana pengantinku?” Mada berteriak-teriak. Keras. 

Sekeras-kerasnya.  Yang  ia  dapati  hanya  baju  putih  pengantin,  yang 

berserak di atas lantai. Bunga-bunga rias hancur berantakan. Diobrak- 

abriklah  bunga-bung  itu,  dan  diinjak-injaklah  baju  pengantin  yang 

semestinya dikenakan Sofia.(hal. 172) 

Rusaklah jiwa Mada. menjadi rusak kembali. Tak hanya makan dan 

minum yang ia tinggalkan saat ini, tetapi ia juga tinggalkan pengabdian 

kepada Tuhan Illahi  Rabbi. Karena Mada yakin Tuhanlah yang telah 

mencampakkan cintanya. Ia buang jauh-jauh. Setelah ia meyakini dan 

mempercayai serta melaksanakan kewajiban-kewajiban Agamanya, dan 

ternyata dibalas kepahitan dan penderitaan  seperti ini, maka segera ia 

buang keyakinan dan kepercayaannya itu. (hal. 173) 
 

 

Kejadian  penghianatan  yang  tergambar  pada  kutipan  novel  di  atas 

inilah  yang  membuat  perubahan  besar pada keperibadian tokoh  Mada  dari 

lelaki yang rajin beribadah berubah menjadi laki-laki yang tidak taat beribadah. 

Penghianatan  cinta  yang  dilakukan  oleh  Sofia  terhadap  Mada  merupakan 

stimulus yang membentuk respon Rasa sakit hati akan cintanya terhadap Sofia 

yang membawa Mada menuju Thailand untuk lari dari kenyataan. 

4.1.2 Stumulus-Respon Terkondisi 

 
Selain  stimulus  dan  respon  tak  terkondisi  pada  tingkah  laku  Mada 

dalam novel Haji Backpacker karya Aguk Irawa, ada juga stimulus terkondisi 

yang  dipengaruhi  oleh   lingkungan  terkondisi.  Lingkungan  terkondisi  ini 

disebabkan  oleh  dampak  dari  lingkungan  tak  terkondisi  melalui  beberapa 

kejadian yang dialamai, yaitu pertama ketika  sang ibu meninggal dunia dan 

yang kedua adalah peristiwa penghianatan yang dilakukan oleh Sofia terhadap 

Mada. Karena kekecewaan yang begitu besar, menyebabkan Mada lari  dari 



40  

 

rumah menuju Thailand, dan lingkungan bebas di Thailand ini pun lambat laun 

membentuk keperibadian Mada yang taat berubah menjadi peribadi yang tidak 

taat lagi terhadap ajaran agama Islam seperti menjadi pemabuk, penjudi, seks 

bebas, suka berkelahi, dan merampok. 

Berikut  ini  dipaparkan  beberapa  lingkungan  yang  mempengaruhi 

perubahan  Mada sebagai stimulus terkondisi, lingkungan-lingkungan tersebut 

antara lain: 

4.1.2.1. Lingkungan Thailand 

 
Perubahan tingkah-laku Mada menjadi seorang pemabuk disebabkan 

oleh lingkungan bebas di Thailand bersama para kaum hippies, yaitu kawan- 

kawan  goersnya   yang  senang  berpesta  minuman  keras.  Stimulus   yang 

diberikan oleh kawan-kawan pesta  atau teman bule Mada di Thailand adalah 

stimulus terkondisi, proses perubahan Mada menjadi pria yang suka mabuk- 

mabukan  dan  melakukan  tindakan-tindakan  lain  yang  bertentangan  dengan 

agama  dibentuk  dari  stimulus  atau  lingkungan  tempat   tinggalnya,  yaitu 

lingkungan kawan-kawan  pesta yang selalu mengadakan pesta minuman keras 

disetiap  purnamanya.  Respon  atau  perilaku  Mada  yang  berubah  menjadi 

pemuda  yang suka mabuk-mabukan dan melakukan tindakan-tindakan yang 

menentang  agama   lainnya  merupakan  perilaku  terkondisi.  Hal  tersebut 

terlihat pada kutipan novel di bawah ini: 

Riuh tawa keras salah satu kelompok  itu seakan hendak menyaingi 

hentakan musik dari para Disc Jokey (DJ) yang sambil goyang meramu 

ulang beberapa mixing lagu. Mada mengajak para goers itu bersama- 

sama  mengangkat  botol-botol   mereka.  Bahkan  diantara  mereka 

bersaing  adu  kuat  minum.  Masalah  party  goers,  selama  ini  Mada 

sudah sedikit banyak terbiasa meneguk puluhan  botol  minuman 
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agar bisa bertahan agar tidak teller berat. Hal itulah yang membuat 

kawan-kawan pesta memberikan anugerah jempol salut pada Mada. 
 

 

Disisi lain yang tak jauh dari Mada, beberapa orang sudah Mabuk berat 

lantaran  nyimeng  dari  bong  yang  sudah  dipersiapkan  sebelumnya. 

Ramuan ekstasi bersama sedikit serbuk heroin menjadi surga tersendiri 

bagi para penikmatnya. Mada sudah merasakan surga itu, meski dirinya 

bertahan agar tak begitu larut pada zat  addiktif yang mahal tersebut. 

(2014: 10) 
 

 
 

Kutipan di atas menunjukkan betapa Mada menikmati pesta minuman 

keras  bersama para goers lainnya, ahirnya membuat Mada berubah menjadi 

seorang pemabuk. Mada tidak lagi menjadi anak yang taat beribadah, ia bahkan 

melakukan  hal-hal  yang  dilarang  agama.  Kondisi  lingkungan  dan  acungan 

jempol yang diberikan kawan-kawannya merupakan pemerkuat dalam proses 

perubahan tingkah laku Mada yang terus menerus berlangsung. 

Mada begitu gampang beradaptasi, apalagi setelah berkawan dengan 

salah satu goers yang sering bertandang pada setiap pesta, yaitu seorang bule 

Backpacker   asal   Australia   bernama   Glen.   Pertemanannya   dengan   Glen 

menambah keyakinan Mada untuk menentang Tuhan. Hal ini dapat dilihat dari 

kutipan novel sebagai berikut: 

Sebab ia kini sedang menunggu seorang teman. Glen namanya. Teman 

senasib  dalam  pengembaraannya  di  negeri  ini.  Perkenalan  dengan 

pemuda bule dari  Australia itu memang unik dalam menambah titik 

balik dari kehampaan untuk semakin menantang Tuhan. (2014: 13) 

Pertemanan  Mada  dengan  Glen  adalah   pemerkuat  dalam  proses 

 

perubahan  tingkah  laku  Mada.  Glen  adalah  seorang  sahabat  yang  selalu 

menemani  dalam  pengembaraan  jiwa  Mada,  seorang  sahabat  yang  selalu 

membantu dan melindunginya dengan cara-cara yang jenius. Dari pertemanan 

mereka itu, Glen jadi persis  mengetahui apa yang akan mereka lakukan di 
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mana pun mereka berada, merampas dan mabuk, sesekali judi dikawasan Pat 

 
Pong, Bangkok. Hal ini dapat dilihat dari kutipan novel di bawah ini: 

 
Tak  jauh  dari  Mada  dan  Glen,  ada  yang  tertawa  terbahak-bahak, 

nyimeng  bareng, minum bareng, berdansa dengan music sekenanya. 

malam semakin beranjak. Irama music semakin menghentak 

menggugah  libido  maupun  adrenalin  para  pengunjung.  Di  sisi  lain, 

pesta minuman dan judi menjadi hirup pikuk. 

Keliatannya Mada sudah sangat karab dengan sebagian dari mereka. 

Dan Mada  lebih melirik pada kelompok yang tengah beradu panco. 

Semua  menaruh  duit  taruhan  di  meja.  Dengan  bergabungnya  mada 

maka   dirinya   lah   yang   ditantang   bertanding.   Berkali-kali   Mada 

memenangkan tanding itu. Hingga ia leluasa mengambil duit 

taruhan.(hal. 15) 
 

 

Kutipan di atas menjelaskan salah satu pemberontakan Mada yang 

berubah menjadi penjudi. Berdasarkan teori behavioral Skinner, stimulus yang 

diberikan  lingkungan tempat tinggal Mada adalah stimulus terkondisi yang 

muncul dari lingkungan  Club dan tantangan bertanding judi yang diberikan 

pengunjung Club. Sehingga memunculkan perilaku atau respon yang diberikan 

Mada yaitu ikut berjudi bersama  pengunjung lainnya sebagai bentuk respon 

terkondisi yang diberikan. 

Tidak hanya berjudi, keperibadian Mada juga berubah menjadi pemuda 

yang suka melampiaskan hasrtanya ke sebuah panti pijat. Di Thailand, tempat 

maksiat adalah kawasan  yang terjamin dilindungi keamanannya oleh Negara. 

Karena pemerintah di sana menyadari  bahwa tempat-tempat maksiat banyak 

memberikan income atau devisa untuknya. Hal tersebut merupakan pemerkuat 

untuk mendukung perubahan keperibadian Mada menjadi pemberontak. Mada 

pun sering memasuki salah satu panti pijat yang berjejeran di kawasan tersebut 
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untuk memuaskan libidonya. Hal ini digambarkan dalam kutipan novel sebagai 

berikut: 

..Mada menerobos masuk salah satu  gedung panti pijat  yang sudah 

menjadi langganannya. Thai massage, nama panti pijat itu. (hal. 29) 
 

 

Selain kutipan di atas, keperibadian Mada sebagai lekaki yang sering 

berkujung ke panti pijat juga dapat dilihat pada kutipan di bawah ini: 

…Mada  mengencani  beberapa  perempuan  pekerja  seks  di  beberapa 

panti  pijat.  Namun  Mada  lebih  sering  mengencani  perempuan  kulit 

sawo mateng satu bangsa dengannya, bernama Marbel. (hal. 12) 
 

 

Kedua kutipan di atas menjelaskan ketika Mada mendatangi sebuah 

panti pijat di  Thailand. Bukan hanya sekedar memuaskan nafsu. Mada pun 

mengencani salah satu  perempuan asal Indonesia yang bekerja di panti pijat 

tersebut.  Perempuan  tersebut  adalah  Mariani  atau  dipanggil  juga  sebagai 

Marbel. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini: 

Hanya laki-laki yang konyol, nyinyir, dan preman seperti Mada lah 

yang  nekat  memacari  seorang  perempuan  terapis,  meski  carutan, 

serapah,  makian  dari   bodyguard  sudah  menjadi  kebiasaan  saat  ia 

berkunjung di panti pijat itu. Tetapi  Mada tidak pernah ketempat itu 

dengan tangan kosong . itu artinya ketika ia memberanikan diri dengan 

pacarnya dipanti pijat, dalam sakunya ada lipatan uang yang cukup. 
 

 

Kutipan-kutipan di atas merupakan salah satu bentuk pemberontakan 

diri Mada saat di Thailand, yang semulanya pemuda yang taat terhadap ajaran- 

ajaran agama menjadi  lelaki yang melampiaskan hasratnya pada perempuan 

yang bukan muhrimnya. Padahal jelas-jelas bahwa agama melarang seks bebas. 

Perubahan Mada ini disebabkan oleh lingkungan yang bebas pada saat berada 

di  Thailand,  di  mana  tempat-tempat  maksiat   dilindungi  oleh  pemerintah 
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setempat dan  pergaulannya  yang bebas  merpakan  stimulus terkondisi dan 

 
pemerkuat dalam proses perubahan Mada. 

 
Sebagai muslim yang taat, Mada mengalami perubahan drastis ketika di 

Thailand. Ia  berusaha melupakan masa lalunya dengan bersenang-senang di 

Thailand. Bahkan ia tak takut mati ketika seorang preman menantangnya duel 

supaya mendapatkan dompetnya  kembali. Hal ini dapat dilihat pada kutipan 

novel sebagai berikut: 

“Dengarkan  bajingan!  Kutunjukkan  cara  membuahkan  hasil.  Coba 

pukul  saja,  dan  ini  dompet  akan  menjadi  milikmu” suasana hening 

dengan sesaat tantangan berhambur dari bos preman itu. 

Sesaat kemudian Mada malah maju. “sini aku pingin lihat. Kalau aku 

mengalahkanmu,  aku  akan  mengambil  semua  yang  kamu  punya 

disana.” 

Semua  bengong,  saling  pandang,  lalu  tertawa  terbahak-bahak.  Para 

okem  ini   yang  yakin  Mada  pasti  kalah  mengiyakan  syarat  yang 

diajukan  Mada.  Mada  pun  bertarung  mati-matian  melawan  Klahan. 

Sampai Mada berhasil meng-KO pemuda raksasa itu.(hal. 23) 
 

 

Pada kutipan di atas, yang menjadi stimulusnya adalah tantangan yang 

diberikan  oleh  bos preman setempat, kemudian perilaku atau respon Mada 

adalah  menerima   tantangan  preman  tersebut  dan  bertarung  mati-matian 

melawan Klahan sang preman. Berdasarkan teori behavioral Skinner, stimulus 

yang  muncul  adalah  stimulus  terkondisi   berupa  tantangan  perkelahian 

sehingga muncul perilaku terkondisi berupa penerimaan perkelahian oleh Mada 

sampai  bertarung  mati-matian.  Perilaku  terkondisi  adalah  perilaku  yang 

muncul sebagai respon atas stimulus terkondisi. 

Ajaran agama Islam melarang manusia untuk mengambil milik orang 

lain, dan sebagai seorang yang mengerti agama tentu Mada sangat memahami 

dan menjalankan ajaran ini. Tetapi ajaran ini sudah tidak berguna bagi Mada 
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sejak Mada menginjakkan kakinya di Thailand. Kehidupan di jalanan Thailand 

menyebabkan  Mada berubah  menjadi  seorang  perampok.  Lingkungan  yang 

keras  dan  negatif  mendukung  perubahan  yang  terjadi  padanya  sehingga  ia 

semakin  merasa  hebat  ketika  berhasil  mengambil  barang  milik  orang  lain. 

Mada bahkan tidak peduli siapa yang  menjadi  korbanya, baik pria maupun 

wanita. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut ini: 

Mada tak peduli raung wanita mabuk itu saat barang-barang bawaannya 

disambar  dengan tenang. Para pengunjung lain melihat hal demikian, 

begitu  cuek  dengan  kelakuan  Mada  yang  sudah  diambang  separo 

kesadaran. Bahkan kawan-kawan  kelompok Mada seakan menyoraki 

keberhasilan Mada merampas barang tersebut.  Teller dan liar adalah 

titik kenikmatan yang ia rasakan. (hal. 11) 
 

 
 

Kutipan di  atas  menggambarkan  keperibadian  Mada  yang  berubah 

menjadi  seorang pencuri. Perubahan menjadi seorang pencuri ini diakibatkan 

oleh lingkungan pesta minuman keras yang memabukkan dan menghilangkan 

akal  sehatnya.  Secara  tidak  langsung  minuman  keras  inilah  yang  menjadi 

stimulus yang mendorong tindakan negatif  Mada merampas benda berharga 

milik wanita-wanita yang tengah mabuk dan tidak  sadarkan diri. Tindakan 

perampasan yang dilakukan Mada menjadi respon yang muncul dari stimulus 

tersebut yang merupakan respon terkondisi. Acungan jempol yang diberikan 

teman-teman pestanya merupakan pemerkuat dalam proses perubahan Mada 

menjadi  seorang pencuri. 

Berdasarkan teori psikologi behavioral yang dikemukakan oleh 

Skinner,  keperibadian  tokoh  Mada  dipengaruhi  oleh  lingkungan  terkondisi. 

Keperibadian tokoh Mada yang dulu dibentuk oleh lingkungan  perantren, yang 

membuat   ia   menjadi   seorang   laki-laki   yang   taat   beragama   mengalami 
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perubahan menjadi laki-laki pemberontak yang disebabkan oleh 

kekecewaannya terhadap takdir Tuhan dan lingkungan Thailand yang bebas. 

Ketika  ia  telah  terbiasa  dengan  pola  kehidupan  yang  bebas  bersama  para 

kawan-kawan  goersnya,  keperibadian  Mada  berubah  drastis.  Ia  lupa  pada 

kegiatan agama, dan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang agama seperti 

mabuk,  seks  bebas,  berjudi,  merampok,  bahkan  berkelahi.  Hal  ini  sesuai 

dengan teori psikologi behavioral yang dikemukakan  oleh Skinner, bahwa 

keperibadian manusia ditentukan pembentuknya oleh faktor lingkungan. 

4.1.2.2. Lingkungan Cina 

 
Bertahun-tahun   Mada   hidup   di   dunia   luar   yang   penuh   dengan 

kebebasan,   menghancurkan  diri  sendiri  dengan  berbagai  perbuatan  yang 

melanggar  agama  dan  menjauhkannya  dari  bangsa  dan  keluarga.  Sampai 

akhirnya perjalanan-perjalanan yang  dia  lalui secara perlahan membawanya 

kembali   kepada  kebenaran   yang   telah   hilang.   Mada  telah   menemukan 

kebahagiaan secara lahiriah dari sebagian perjalanannya, tetapi jiwanya masih 

terasa sangat kosong. Pada saat yang sangat rapuh, Tuhan mengajaknya untuk 

kembali kepada-Nya melalui rantaian beberapa peristiwa yang tidak disangka 

dan membawanya kembali menemukan Tuhan yang telah lama ia tinggalkan. 

Peristiwa-peristiwa   yang   di   alami   terjadi   di   beberapa   negera.   Berikut 

dipaparkan   kejadian-kejadian   dibeberapa   Negara   yang   membawa   Mada 

kembali menemuakan Tuhan: 

Saat berada di China, tepatnya Provensi Yunnan Mada tinggal di rumah 

seorang tetua desa yang bernama Guo Yichuan. Guo Yichuan adalah seorang 

tokoh masyarakat berkharisma dan ulama penjaga Masjid di Gucheng. Rumah 
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Guo Yichuan berada di kawasan Masjid dengan suasana pedesaan yang sangat 

tenang dan nyaman. Guo Yichuan mempunyai seorang anak perempuan yang 

bernama Suchun. Suchun adalah perempuan muslim yang taat. Suchun sering 

memberikan stimulus-stimulus positif kepada Mada. Hal ini dapat dilihat dari 

kutipan novel sebagai berikut: 

“ Puji bagi Allah,” ujar Suchun. “sebab ia telah memberi hidayah di 

dada kami.  Warga di sini. Maha besar Allah, yang member peunjuk 

kepada siapa yang diberi petunjuk, dan menyesatkan kepada siapa yang 

disesatkan-Nya.” Suchun menghentikan langkah, lalu berpaling kepada 

Mada,  lalu  berkata”tak  ada  permata   yang  paling  indah,  melebihi 

hidayah. Maaf Mada, tetapi mengapa engkau hendak mencabut hidayah 

itu?” tampak Mada terkesiap mendengar pertanyaan Suchun. Mada tak 

membuka mulut. (hal. 194) 
 

 

Sedikit   demi   sedikit   lingkungan   Yunnan   dan   Suchun   merubah 

pemikiran Mada untuk menemukan pencerahan batin yang lain, hal ini dapat 

dilihat dari kutipan novel sebagai berikut: 

“Tuhan, dulu aku betul-betul kecewa terhadap-Mu. Tapi kini kau beri 

aku  anugerah  yang lain. Aku jadi tau kebaikan-Mu. Kau ingin aku 

berbuat   baik   tanpa   harus   mengharap   balasan.   Dan   memaafkan 

kesalahan yang orang lakukan. Kau juga ingin aku membalas kebaikan 

orang lain dengan balasan yang setimpal. Dengan cara begini, Tuhan, 

Kau ajarkan aku satu hal, yang bisa membuat  hatiku tak akan pernah 

terluka lagi.” (hal. 151) 
 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu ketika 

berada di China Mada menyadari bahwa Tuhan menyayanginya dan perbuatan 

dilakukannya selama ini tidaklah baik. Di Yunnan,  Mada juga sering melihat 

aktivitas-aktivitas keagamaaan yang dilakukan oleh penduduk muslim Yunnan. 

Karena  berada  dilingkungan  agamis  jiwa  Mada   tidak  seperti  pada  saat 

terdampar di Thailand, hal ini sesuai dengan teori behavioral yang menekankan 

bahwa  keperibadian  seseorang  ditentukan  oleh  faktor  lingkungan.  Karena 
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berada   di   lingkungan   yang   agamis   tersebut,   Mada   mulai   memikirkan 

ketuhanannya dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya ketika berada 

di Thailand, walaupun hal  tersebut belum membawanya kembali sepenuhnya 

pada keyakinan yang sesungguhnya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan novel di 

bawah: 

Mada mendengarkan suara orang yang mengaji itu. Suaranya timbul 

tenggelam di bawah angin. Mada memejamkan mata. Dicobanya untuk 

memasukkan senandung ayat-ayat suci itu…kedalam kalbunya. 

Pikirannya  melayang-layang  kembali. Tidak menentu. Tidak karuan. 

Entah  mengapa,  suara   ayat-ayat  suci  itu  menusuk-nusuk  hatinya, 

mencacah jiwanya. Rasanya, ia ingin menjerit. Berteriak. Menangis.. 
 

 

Dipandanginya  langit.  Ditatapnya  bulan  dan  kerlap-kerlip  bintang. 

Suara orang yang mengaji di dalam masjid itu kembali terdengar. Lebih 

menyayat. Lebih menyentuh. Dan tak terasa, air mata Mada meluncur 

pelan membasahi pipinya…(hal. 195-196) 
 

 

Kutipan  di   atas   menjelaskan   apa   yang   dirasakan   Mada   setelah 

mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-qur‟an. Lingkungan  yang masjid yang 

agamis mulai merubah pemikiran Mada akan ketuhanannya. Suara orang-orang 

yang  melantunkan   ayat-ayat   suci  dari  arah  masjid  merupakan  stimulus 

terkondisi yang diberikan lingkungan tempat Mada tinggal. Sedangkan respon 

yang diberikan Mada adalah pada gambaran novel di atas merupakan salah satu 

pemerkuat yang akan membawa perubahan diri Mada menuju Tuhan. 

Setelah  kejadian  itu,  Mada  terus  berpikir  dan  merenung  bahwa 

seharusnya ia  bersyukur bias sampai di tempat tersebut. Walau tak disengaja 

dan   tak   disangka-sangka,   ia   lari   dari   rumah   meninggalkan   kakaknya, 

meninggalkan  bapaknya,  meninggalkan  negerinya  lalu  siapa  yang  pernah 

menduga setelah semua pemberontakan itu ia akan bertemu orang-orang baik 
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seperti   Suchun   dan   bapaknya.   Tuhanlah   yang   mengatur   dan   membuat 

sekenario  seperti  ini.  Bahwa  ia  terdampar  jauh  dari  negerinya  sementara 

cahaya  iman  terang  menyala-nyala.  Mada  punbertekad  bahwa  Yunnan  dan 

Xianjiang  akan  ia  jadikan  sebagai  titik  awal  dari  titik  ahir  perjalanannya, 

karena jiwanya tidak lagi seperti jiwanya pada  saat  terdampar di Thailand, 

Laos, dan Vietnam. Mada merasa pada saat berada di tiga negara itu jiwanya 

dilingkupi debu dan digenangi kotoran. Mada pun bertekad untuk 

meninggalkan jiwanya yang seperti itu, dan memulai dengan jiwa yang baru. 

4.1.2.3.Lingkungan India 

 
Mada berniat untuk meninggalkan China dan melanjutkan 

pengembaraanyanya lagi.  Sebelum Mada pergi,  Guo Yi  Chun memberikan 

Mada sebuah  buku, tepatnya adalah kitab Al-Hakim, kitab dari ulama besar 

yang  bernama  Ibn   atha‟illah.   Lengkapnya  adalah:  Syaikh  Ahmad  Ibnu 

Muhammad  Ibnu  Atha‟illah   As-Sakandari.  Mada  merasa  tergerak  untuk 

membuka-buka buku tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kutipan novel sebagai 

berikut: 

Entah kenapa, tangannya tergerak oleh hatinya untuk membuka-buka 

kitab  pemberian Guo Yichuan itu. Dan tepat dikalimat pertama , ia 

mendapatkan kalimat yang bunyinya seperti ini: 

“Tuhanku, puaskan aku dengan aturan-Mu, daripada aturan ku. Dengan 

pilihan-Mu  daripada pilihan ku” Mada tertegun. Diulanginya kalimat 

itu: 

“Tuhaku, puaskan aku dengan aturan-Mu, daripada aturan ku. Dengan 

pilihan-Mu daripada pilihan ku” 

Mada  menelan  ludah.  Dirasakan  kalimat  itu  menyambar  hatinya, 

menyambar  jiwanya keringat dingin tiba-tiba membasahi tengkunya. 

Mada tidak tahu apa  yang tengah ia rasakan saat itu. Mada berpikir 

Tuhan punya turan -tetapi ia berusha melawan aturan ini, Tuhan punya 

kuasa  tapi  ia  berusha  menunjukkan  kuasanya  yang  sama  sekali  tak 

berarti  selama  ini.  Tuhan  maha  adil  tetapi  ia  berusaha   menolak 
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keadilannya dan berusaha menipu dirinya sendiri dengan menyatakan 

bahwa Diri-Nya telah banyak menzaliminya. (hal. 216) 
 

 

Kutipan di atas merupakan gambaran perasaan Mada ketika membaca 

kitab   Al-Hakim  pemberian  Guo  Yichuan.  Stimulus  yang  diberikan  Guo 

Yichuan berupa kitab Al-Hakim merupakan pemerkuat yang diterima melalui 

kalimat-kalimat  kitab  Al-Hakim  yang  merubah  pemikiran  Mada.  Stimulus 

tersebut merupakan stimulus terkondisi, karena  kesadaran Mada akan aturan 

dan  kekuasaan  Tuhan  yang  ia  tentang  selama  ini  dibentuk  dari  stimulus 

kalimat-kalimat kitab pemberian Guo Yichuan yang dibaca Mada. Sehingga 

kesadaran  Mada akan aturan dan kekuasaan Tuhan yang ia tentang selama ini 

merupakan respon terkondisi, respon yang muncul sebagai respon atas stimulus 

terkondisi. 

Setiap Mada membaca kitab Al-Hakim Mada selalu mengalami mimpi 

buruk.  Mimpi  buruk tersebut juga merupakan  Stimulus dari  bacaan-bacaan 

dalam kitab  Al-Hakim.  Sampai takdir mempertemukan Mada dengan Sidar 

seorang  penjual  kain  dari  India  di  Tiongkok.  Pertemuannya  dengan  Sidar 

terjadi ketika melihat Mada yang tidur  dengan agak aneh. Mada kemudian 

menceritakan mimpi-mimpi buruknya yang selalu sama setelah membaca kitab 

tersebut kepada Sidar. Sidar pada saat itu memberitaukan bahwa mimpi buruk 

Mada tersebut merupakan sebuah petunjuk, bimbingan langsung dari Tuhan, 

namun Mada tak percaya akan hal itu. Sidar pun memberikan sebuah alamat 

guru besar  diAjmer Syarif, salah satu kota paling suci bagi muslim  India, 

tempat  jiarah  para  muslim.  Setelah  kejadian  itu  Mada  memutuskan  untuk 

melanjutkan perjalanannya ke India sebagai penutup petualangannya di China. 
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Perjalanan  Mada  di  tanah  India  dimulai  dengan  ribuan  kilometer 

jalanan yang akan dilaluinya. Siang dan malam ia lalui, dan mobil demi mobil 

telah ia naiki dari China menuju Tibet dan berlanjut ketempat tujuannya India. 

Semakin mendekati Rajastan,India  Mada semakin tak sabar. Kitab Al-Hakim 

selalu ia pegang dan jarang ia masukkan ke dalam tasnya. Kitab tersebut telah 

mempengaruhi  hatinya,  dan  menyebabkannya  sering  kali  tenggelam  dalam 

mimpi-mimpi yang sama. Mada ingin segera memahami apa arti mimpi yang 

telah dialaminya itu. Mada yakin bahwa jawaban atas mimpinya tersebut akan 

ia dapatkan di Ajmer syarif. Sesampainya di Ajmer Syarif Mada disambar rasa 

gelisah  yang  mencekik  dan  badannya  dirasakan  gemetaran.  Hal  ini  dapat 

dilihat dari kutipan novel sebagai berikut: 

Mada memasuki ajmer Syarif dengan detak jantung yang kencang dan 

dada yang berdebar-debar. 
 

 

Kutipan di atas merupakan gambaran saat pertama kali Mada memasuki 

kawasan  Ajmer  Syarif.  Saat  berada  di  Ajmer  Syarif,  Mada  dipertemukan 

dengan Syekh Salahuddin. Pertemuannya dengan sang syakh membuat Mada 

menceritakan  mimpi-mimpi   buruknya,  syakh  memberikan  nasihat-nasihat 

keagamaan  kepada  Mada  yang  membuat   hatinya  tenang.  Nasihat-nasihat 

tersebut dapat dilihat pada kutipan novel di bawah ini: 

“Banyak orang mempunyai iman,  tetapi tidak  mempunyai 

keyakinan…” Lanjutnya “mereka tahu Tuhan di mana-mana, 

mahakuasa,  semua  memberi  dan  peduli  untuk  mata  pelajaran-Nya. 

Tetapi  pada  sedikit  masalah,  mereka  menjadi  bingung,  meragukan 

bahwa Tuhan  akan menyelamatkan mereka.  Beberapa bahkan 

memperotes, sementara Dia adalah tak tertandingi juru selamat. Itulah 

yang saya sebut imam tanpa keyakinan..” perkataan syaikh Salahuddin 

yang pelan, mantap, dan penuh keyakinan itu sanggup  membuat hati 

Mada tenang.(242) 
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Selain kutipan di atas, nasihat-nasihat keagamaan yang diberikan oleh 

syaikh  yang  membuat  perubahan  pada  diri  Mada  juga  dapat  dilihat pada 

kutipan di bawah ini: 

Kalimat-kalimat itu bahkan telah Mada hapalkan di luar kepala, sebab 

di sepanjang  jalan perjalanan dari Yunnan, Xianjiang, Tibet, Nepal, 

hingga  sampai  di  sini.   Berkali-kali  ia  telah  membacanya.  Tetapi 

sungguh dia tidak memiliki perasaan dahsyat yang sekarang dimilikinya 

oleh sebab mendengar ucapan kalimat itu dari  sang guru. Mada yang 

duduk di barisan paling belakang itu tampak tertunduk… Mada merasa 

semakin kotor. Semakin busuk. Tak dapat kembali kepada Allah-nya.. 

namun di saat Mada menemani sang guru berjalan-jalan di tempat yang 

tenang  Mada  mendapatkan  pencerahan  kembali  dari  beliau.  “Untuk 

bagaimanapun sangat anda  telah berdosa, dan  menambahkan bahwa 

dosa-dosa semua umat manusia di muka bumi ini, ampunan allah jauh 

lebih dari itu. Ini beragam” Sang Guru terus menyuntikkan pencerahan 

ke dalam jiwa Mada. hingga Mada mulai merasa bahwa Tuhan masih 

mau menerimanya. (hal. 250-251) 
 

 

Kedua kutipan di atas merupakan gambaran ketika Syakh Salahuddin 

memberikan nasihat-nasihat kepada Mada. Nasihat-nasihat yang diberikan oleh 

Syaikh Salahuddin  merupakan pemerkuat dalam proses perubahan tingkah 

laku  Mada.  Nasihat-nasihat  tersebut  mampu  menggetarkan  hati  Mada  dan 

mulai mempengaruhi tingkah laku Mada  menjadi lebih baik sebagai respon 

Mada terhadap nasihat keagamaan atau pemerkuat yang diberikan oleh syaikh. 

Selain pemerkuat berupa nasihat dari Syaikh Salahuddin, ada beberapa bentuk 

pemerkuat  lain  yang  berasal  dari  lingkungan  tempat  suci  (Ajmer  Syarif) 

tersebut  yang turut menjadi pendukung perubahan sikap Mada menjadi lebih 

baik. Hal ini dapat dilihat dari kutipan novel di bawah ini: 

Mada berjalan mendekati suatu bangunan yang terbuka, tak jauh dari 

komplek  makam  syaikh  Chistiy.  Dibalik  pohon  Mada  melihat  para 

murid duduk bersila  menghadap kiblat. Mereka duduk dengan tegak, 

menutup kedua matanya, dan meletakkan kedua tangan di atas lututnya. 
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Tampak jari kaki mereka menahan kima (nadi) kaki kirinya. Mereka 

mengelilingi  sang  guru  yang  berjubah  dan  berpakaian  warna  putih. 

Bersama  sang  guru,  mereka  melantunkan  zikir  dengan  suara  yang 

keras. Mada memejamkan mata air  matanya merembet keluar dari 

sudut matanya. Mada tak mampu mencegahnya.  Entah perasaan apa 

yang dirasakan itu. Bayang-bayang kabut hitam sikap perbuatan  yang 

kotor dan buruk tiba-tiba menari-nari dipelupuk matanya. Semuanya 

berkecamuk.  Semua bersitubruk.  Membuat  Mada terkulai  tertunduk. 

Semakin  keras  dan  dalam  zikir  yang mereka lantunkan mereka itu, 

semakin membuat Mada menunduk. Membanjir air matanya. Menyesali 

dirinya sesesal-sesalnya.(hal. 243) 
 

 

Kutipan  di   atas   menunjukkan   penyesalan   Mada   atas   apa   yang 

dilakukannya  selama meninggalkan  Tuhan.  Lingkungan  Ajmer Syarif  yang 

agamis mampu  mengubah keperibadian Mada yang berontak terhadap Tuhan 

berubah  menjadi  Mada  yang   mengingat  Tuhan  kembali.  Stimulus  yang 

diberikan  lingkungan  tempat  Mada  tinggal  serta  nasihat-nasihat  sang  guru 

merupakan stimulus terkondisi, karena proses Mada  berubah menjadi laki- 

laki yang mengingat Tuhan kembali dibentuk dari stimulus lingkungan agamis 

Ajmer  Syarif  serta  nasihat-nasihat  keagamaan  yang  diberikan  secara  terus 

menerus  kepada Mada oleh sang guru, sehingga Mada merasa menyesal atas 

perilakunya  selama ini yang menyimpang dari ajaran agama. Respon Mada 

atas penyesalannya tersebut  merupakan perilaku terkondisi, yaitu perilaku 

yang  muncul  sebagai  respon  atas  stimulus  terkondisi.  Respon  Mada  yang 

muncul akibat perilaku terkondisi ini dapat dilihat pada kutipan di bawah ini: 

Dan Mada ditempat suci ini, telah ketiduran. Mada menyesal, tampak 

sangat menyesal. Ia pukul-pukul kepalanya sendiri, tanda menyesali. Ia 

menyesal kenapa tak solat magrib tadi? kenapa ia bisa ketiduran seperti 

ini? Mada hendak menangis. 
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Kutipan di atas adalah kutipan ketika Mada menyesali kelalaiannya 

karena tidak  melaksakan solat magrib. Penyesalan ini merupakan awal dari 

perubahan Mada untuk kembali menjadi laki-laki taat seperti dulu merupakan 

respon yang mulai muncul sebagai  akibat dari stimulus-stimulus yang telah 

diberikan oleh orang-orang dan lingkungan sekitarnya. 
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BAB V 

 
PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  novel  Haji 

Backpacker karya Aguk Irawan dapat ditarik kesimpulan bahwa kepribadian 

tokoh Mada dipengaruhi oleh dua stimulus, yaitu stimulus tak terkondisi dan 

stimululus  terkondisi.  Stimulus  tak  terkondisi,  yaitu  stimulus  yang  secara 

alami membentuk kepribadian tokoh mada menjadi  seorang yang taat dan 

rajin beribadah. Sedangkan stimululus terkondisi yaitu, perubahan 

kepribadian tokoh  Mada disebabkan oleh stimulus  terkondisi, yang 

menyebabkan  perubahan-perubahan Kepribadian Mada  yang  awalnya 

merupakan laki-laki yang taat terhadap ajaran agama berubah menjadi laki- 

laki yang  menentang Tuhan dan sebaliknya dari laki-laki yang menentang 

Tuhan berubah menjadi  taat kembali pada saat di dibentuk oleh beberapa 

lingkungan negara yang dilalui antara  lain: Lingkungan Thailand, Cina, dan 

India. 

Lingkungan bebas di Thailand mengubah Mada menjadi seorang laki- 

laki yang menentang Tuhan. Penentangan ini terlihat dari berbagai 

penyimpangan prilaku yang keluar dari norma agama yang diyakininya dulu. 

Ada  lima  bentuk  perilaku  penyimpangan  yang  dilakukan  Mada,  perilaku- 

perilaku tersebut antara  lain menjadi seorang pemabuk, penjudi, seks bebas, 

berkelahi, serta menjadi perampok.  Sedangkan Lingkungan Cina dan India 

merubah kepribadian tokoh Mada dari  pemberontak  menjadi taat kembali. 

Perubahan  tokoh  Mada  kembali  menjadi  taat  beragama  dipengaruhi  oleh 
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pertemuannya dengan beberapa tokoh lain di beberapa Negara di Cina dan 

India melalui  stimulus-stimulus yang diberikan berupa ceramah dan nasihat 

yang menuntun Mada kembali ke jalan Tuhan. 

5.2 Saran 

 
Saran  dalam  penelitian  ini  ditujukan  kepada  peneliti,  pembaca, 

maupun peneliti selanjutnya yang akan mengangkat ranah psikologi, 

khususnya  menggunakan  teori  behavioral  B.  F.  Skinner  tentang  psikologi 

tokoh-tokoh dalam karya sastra. 

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan psikologi tokoh dalam karya sastra tidak terpatok pada penelitian 

psikologi tokoh utama  saja, tetapi dapat dikembangkan untuk menganalisis 

psikologi tokoh-tokoh lain yang memberikan pengaruh besar terhadap karya 

sastra   tersebut   karena   bagaimanapun   juga   karya   sastra   bukan   sebatas 

menceritakan tokoh utama. Selain pemilihan tokoh untuk dianalisis 

psikologinya, penelitian jenis karya sastra juga dapat  dikembangkan seperti 

tokoh-tokoh dalam drama ataupun film. 
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