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ABSTRAK 
 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang psikologi atau 
keadaan dari jiwa seorang tokoh dalam sebuah novel dan adapun tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui kecemasan dan konflik yang terjadi dan dihadapi oleh 
tokoh yang terlibat di dalam karya tersebut. Konflik yang muncul akan mendorong  
dan  menggerakkan  individu  untuk  melakukan  sebuah tindakan.  Bentuk  tindakan 
yang ditampilkan oleh tokoh tentu berbeda-beda (prilaku individu normal dan 
prilaku individu  neurotik).  Perbedaan  cara  tokoh  berprilaku  dipengaruhi  oleh  
kepribadian tokoh tersebut. Pertautan kecemasan dan konflik tokoh neurotik 
menjadi objek yang dikaji di  dalam  suatu  karya  sastra,  khususnya  novel,  
terdapat  konflik  yang penelitian ini dan diungkap berdasarkan teori kebutuhan 
neurotik yang dikemukakan oleh Karen Horney, sebab kecemasan dan konflik 
mengambarkan prilaku kepribadian tokoh yang neurotik dan relevan jika dikaji 
dengan teori psikoanalisis Karen Horney. Setelah penelitian dilakukan, diperoleh 
hasil sebagai berikut: Bahwa tokoh Laisan memiliki  7   kebutuhan   neurotik  1) 
kebutuhan kasih sayang dan penerimaan. 2) kebutuhan membatasi kehidupan dalam 
ranah sempit. 3) kekuasaan. 4) kebutuhan mengeksplotasi orang lain. 5) kebutuhan 
menjadi pribadi yang dikagumi. 6) kebutuhan ambisi dan prestasi pribadi. 7) 
kebutuhan kesempurnaan dan ketaktercelaan. Tokoh Laisa menampilkan respons 
neurotik sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki. 

Kata Kunci : kecemasan, konflik, tokoh, novel, dan psikoanalisis sosial. 
 

 

 

 

 



2 
 

1. PENDAHULUAN 
A. Latar belakang 

Karya sastra merupakan 

refleksi kenyataan hidup. Proses 

penyesuaian terhadap perubahan-

perubahan yang terjadi di 

kehidupan menimbulkan konflik 

psikologis dalam kehidupan. 

Kejadian-kejadian tersebut 

mempengaruhi mental dan 

menimbulkan gejolak jiwa  dalam 

diri seseorang sehingga berakibat 

pada tingkah laku. Banyak karya 

sastra yang membahas tentang 

gejolak jiwa, kehidupan yang 

dirangkum menjadi sebuah 

permaslahan hidup. Seperti 

seorang pengarang terkenal yang 

bernama Tere-Liye laki-laki yang 

lahir pada tanggal 21 Mei 1979 

sekarang menjadi seorang penulis 

handal bahkan Tere Liye bisa di 

anggap salah satu penulis yang 

telah banyak mengeluarkan karya-

karya Best Seller dikarenakan 

kata-katanya yang ringan, mudah 

dimengerti, dan terkadang 

menggelitik membius pembacanya

.Gaya bahasanya yang padat 

namun ringan seakan memberi ciri 

khas tersendiri sehingga bisa ikut 

mengalir dalam setiap kejadian di 

dalam novel, Tere Liye dengan 

gaya penulisannya yang khas, 

sederhana namun mampu 

membuat pembaca tersentuh 

dengan banyak nilai-nilai 

kemanusiaan. Biasanya Tere Liye 

mengetengahkan seputar pengetah

uan, moral dan agama Islam. 

Penyampaian nya yang unik serta 

sederhana menjadi nilai tambah 

bagi tiap novelnya. Novel 

Bidadari-Bidadari Surga ini salah 
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satu novel dari 14 karya yang 

sudah di ciptakan Tere Liye novel 

Bidadri-Bidadari Surga ini salah 

satu Novel yang indah, realistis 

dan filosofis yang membuat 

pembaca terharu sekaligus bisa 

menerima pesan moral yang 

begitu luar biasa. 

     Penelitian karya sastra 

merupakan jalan strategis untuk 

memahami dan mengungkap 

fenomena sastra karena karya 

sastra menampilkan gambaran 

kehidupan dan kehidupan itu 

sendiri adalah suatu kenyataan 

sosial. Bagi Huseerel, 

fenomenologi sudah jelas, tidak 

perlu ditafsirkan. Fenomena 

kejiwaan pun tentu demikian 

halnya, ada dan bermakna. 

Kejiwaan dalam sastra telah ada 

sehingga secara intensional tentu 

bermakna. Keberadaan dan makna 

tak perlu diperdebatkan. Ada 

keberadaan tentu bermakna. 

Dalam kaitan ini, memahami 

kejiwaan sastra secara psikologi 

berarti sebuah keharusan.( 

Endraswara 2008: 17)  

Untuk memahami suatu 

karya sastra, pendekatan tidak 

hanya didasarkan pada aspek  

sastra secara substantif, melainkan 

juga aspek lain seperti halnya 

psikologi sosial. Konsep psikologi 

sosial itu sendiri adalah suatu 

konsep dimana yang menjadi 

sasaran utamanya adalah manusia, 

baik keperibadiannya maupun 

badannya dan bagaimana manusia 

itu sendiri dapat bersosialisai 

dengan manusia lainya, dalam 

artian manusia berada didalam 
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suatu totalitas pengalaman dan 

fungsinya dan bagian-bagian 

keperibadian seperti psikokimia, 

emosi, kognisi, sosial, kultural, 

spiritual, hanya dapat dipelajari 

dalam hubungannya satu dengan 

yang lain sebagai keperibadian 

yang utuh. Konsep tersebut 

pertama kali diperkenalkan oleh 

Karen Horney. 

Relevansianalisis 

psikolgi diperlukan justru pada saat 

tingkat peradaban mencapai 

kemajuan, pada saat manusia 

sering kehilangan 

pengendaliannya. Lingkungan 

hidup merupakan salah satu 

penyebab utama terjadinya 

gangguan psikologi. Tekanan-

tekanan sosial mengantarkan 

manusisa (individu) untuk 

mengejar keberhasilan yang 

seakan-akan telah memperoleh 

kesempurnaan hidup dan rasa 

aman. Namun, kenyataannya di sisi 

lain dengan keberhasilan atau 

kegagalan itu manusia justru 

mengalami kebingungan batin dan 

ketakutan yaitu konflik yang 

menimbulkan kecemasan. 

Konflik-konflik yang 

muncul dalam novel sebenarnya 

juga merupakan permasalahan 

yang dihadapi manusia dalam 

kehidupan nyata. Konflik dalam 

karya sastra berarti ketegangan 

atau pertentangan yang ada dalam 

cerita (pertentangan antara dua 

kekuatan yaitu pertentangan dalam 

diri satu tokoh, pertentangan antara 

dua tokoh). Konflik-konflik yang 

muncul baik konflik dalam novel 

maupun konflik di kehidupan nyata 

akan mendorong dan 
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menggerakkan individu untuk 

merespon konflik tersebut. Bentuk 

respon yang ditampilkan oleh 

tokoh tentu berbeda-beda (respon 

individu normal dan respon 

individu neurotik). Perbedaan cara 

tokoh merespon dipengaruhi oleh 

kepribadian tokoh tersebut, Salah 

satu teori yang berkaitan dengan 

hal ini adalah psikoanalisis sosial 

Karen Horney. 

Karen Horney (Dalam 

Jurnal Sastra Indonesia) 

berpendapat bahwa masa anak-

anak atau masa awal kehidupan 

mempunyai peranan penting dalam 

membentuk kepribadian manusia, 

menjadi kepribadian neourotik atau 

sehat.  Akan tetapi, sama halnya 

dengan organisme hidup lainnya, 

manusia membutuhkan kondisi-

kondisi yang mendukung untuk 

berkembang. Kondisi-kondisi ini 

harus mencakup lingkungan yang 

hangat dan saling mencintai 

bukan lingkungan yang terlalu per

misif. (http://journal.unnes.ac.id/sj

u/index.php/jsi) 

 Anak-anak perlu untuk 

merasakan cinta yang tulus dan 

kedisiplinan yang baik. Kondisi-

kondisi seperti ini akan 

memberikan perasaan aman dan 

puas kepada mereka dan 

memungkinkan mereka tumbuh 

sesuai dengan diri mereka 

sebenarnya  (real self). Novel 

Bidadari-Bidadari Surga karya 

Tere Liye ini yang mengangkat 

sebuah cerita kehidupan yang 

menarik dan kompleks. Di dalam 

novel Bidadari-Bidadari Surga ini 
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terdapat tokoh utama yang 

diceritakan secara runtun. Tokoh 

tersebut diceritakan dari masa 

anak-anak hingga masa dewasa, 

tokoh yang di dalamnya tercermin 

hubungan pola asuh orang tua 

dengan anak. Konflik yang 

muncul di dalam cerita sangat 

tampak dan respon yang 

ditampilkan sangat jelas. tokoh 

sentral itu lebih banyak 

menujukan respon neurotik akibat 

kepribadian neurotik yang 

dialaminya.  Tokoh tersebut gagal 

mengembangkan kepribadian 

dengan baik akibat berbagai 

kenyataan, seperti tidak mendapat 

kasih sayang, perlindungan, rasa 

aman karena keadaan keluarga 

dan tidak terwujudnya sebuah 

keinginan.  Berdasarkan gejala 

psikologis tokoh dalam novel  

Bidadari-Bidadari Surga, teori 

psikoanalisis sosial Karen Horney 

relevan jika digunakan untuk 

mengkaji fenomena dan gejala 

psikologis tokoh Laisa dalam 

novel tersebut karena 

menampilkan gejala psikologis 

berupa kebutuhan, kepribadian, 

dan respon neurotik yang menarik 

untuk dikaji. 

Berdasarkan latar belakang 

di atas dapat dirumuskan sebuah 

permasalahan tentang kebutuhan 

neourotik yang terdapat pada tokoh 

Laisa sekaligus membatasi 

permaslahan yang akan menjadi 

sebuah  kajian dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana konflik yang 

dialami tokoh Laisa sehingga 

menjadi sebuah kecemasan 

sehingga Ia mengalami gangguan 



7 
 

neourotik dan bagaimana tokoh 

Laisa memenuhi kebutuhan 

neourotik tersebut melalui 

kehidupanya. Penelitian ini 

dirumuskan dalam judul 

kecemasan dan konflik tokoh Laisa 

dalam novel Bidadari-Bidadari 

Surga karya Tere Liye : kajian 

psikoanalisis sosial Karen Horney. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan  latar belakan 

di atas peneliti merumuskan 

persoalan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. Adapun rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut 

: 

1.2.1  Apa sajakah bentuk-bentuk  

konflik dan kecemasan 

dalam diri tokoh  Laisa? 

1.2.2  Bagaimanakah tokoh Laisa 

memenuhi kebutuhan 

neourotik dalam  dirinya? 

1.3 Tujuan  

 Tujuan penelitian 

digunakan untuk memberikan arah 

yang jelas pada penelitian yang 

dilakukan. Berdasarkan rumusan 

masalah di atas maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Mengetahui apa sajakah 

bentuk-bentuk  konflik dan 

kecemasan dalam diri tokoh 

Laisa. 

b. Mengetahui bagaimanakah 

tokoh Laisa memenuhi 

kebutuhan neourotik dalam 

dirinya. 

2. LANDASAN TEORI  
2.1 KECEMASA (Anxitas) 

Situasi apa pun yang 

mengancam kenyamanan suatu 

organisme diasumsikan 

melahirkan suatu kondisi yang 



8 
 

disebut anxitas. Berbagai konflik 

dan bentuk frustasi yang 

menghambat kemajuan individu 

untuk mencapai tujuan merupakan 

salah satu sumber anxitas. 

Ancaman yang dimaksud dapat 

berupa ancaman fisik, psikis, dan 

berbagai tekanan yang 

mengakibatkan timbulnya anxitas. 

Kondisi ini di ikuti oleh perasaan 

tidak nyaman yang dirincikan 

dengan istilah khawatir, takut, 

tidak bahagia yang dapat kita 

rasakan melalui berbagai level 

(Hilgard et al.,1975:440). Freud 

mengedepankan pentingnya 

anxitas Ia membedakan antara 

objective anxiety (kecemasan 

objektif) dan neurotic anxitey 

(kecemasan neurotik) dalam 

Albertine Minderop psikologi 

sastra karya sastra, metode, teori, 

dan contoh kasus  (2010 : 28). 

Kecemasan objektif 

merupakan respon realistis ketika 

seseorang merasakan bahaya 

dalam suatu lingkungan (menurut 

Freud kondisi ini sama dengan 

rasa takut). Kecemasan neourotik 

berasal dari konflik alam bawah 

sadar dalam diri individu; karena 

konflik tersebut tidak disadari 

orang tersebut tidak menyadari 

alasan dari kecemasan tersebut 

(Hilgard et al., 1975: 441) dalam 

Albertine Minderop psikologi 

sastra karya sastra, metode, teori, 

dan contoh kasus  (2010 : 28) hal 

yang sama dikemukan oleh Karen 

Horney (dalam Alwisol 2009:134) 

Semua orang mengalami 

creatur anxiety, perasaan 
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kecemasan yang normal muncul 

pada masa bayi, ketika bayi yang 

lahir dalam keadaan tak berdayaa 

dan rentan itu dihadapkan dengan 

kekuatan alam yang keras dan 

tidak dikontrol. Bimbingan yang 

penuh kasih sayang dan cinta pada 

awal kehidupan membantu bayi 

belajar menangani situasi bahaya 

itu. Sebaliknya, tanpa bimbingan 

yang memadai bayi akan 

mengembangkan basic anxiety, 

basic hostility, dan terkadang 

neorotic distress. Karen Horney 

(dalam Alwisol 2009:134), 

2.1.1 Kecemasan Dasar dan 

Permusuhan Dasar ( Basic 

Anxiety dan Basi Hostilility) 

Kecemasan dasar berasal 

dari takut; suatu peningkatan yang 

berbahaya dari perasaan tak 

berteman dan tak berdaya dalam 

dunia penuh ancaman. Kecemasan 

dasar selalu dibarengi oleh 

permusuhan dasar, berasal dari 

perasaan marah, suatu predisposisi 

untuk mengantisipasi bahaya dari 

orang lain dan untuk mencurigai 

orang lain itu. Bersama-sama, 

kecemasan dan permusuhan 

membuat orang yakin bahwa 

dirinya harus dijaga untuk 

melindungi keamananya. 

Kecemasan dan 

permusuhan cendrung direpres 

atau dikeluarkan dari kesadaran, 

karena menunjukkan rasa takut 

bisa membuka kelemahan diri, 

dan menunjukan rasa marah 

beresiko dihukum dan kehilangan 

cinta dan keamanan. Seperti yang 

di ibaratkan oleh Horney seorang 

bayi kemudian mengalami peroses 
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melingkar, yang oleh Horney 

dinamakan lingkaran setan atau 

vicious circe. Dimulai sejak lahir, 

bayi membutuhkan kehangatan 

dan kasih sayang untuk dapat 

menghadapi tekanan lingkungan. 

(1) kalau kehangantan cinta dan 

kasih sayang ini tidak cukup 

diperoleh, (2) bayi menjadi marah 

dan muncul perasaan permusuhan 

karna diperlalukan secara salah 

itu, (3) tetapi kemarahan harus 

direpres agar perolehan cinta dan 

rasa aman yang hanya sedikit 

(tidak cukup) itu tidak hilang 

sama sekali, (4) perasaan menjadi 

kacau, muncul kecemasan dasar 

dan kemarahan dasar, (5) 

kebutuhan kasih sayang dan cinta 

semakin besar, (6) kemungkinan 

akan semakin banyak kebutuhan 

kasih sayang yang tidak terpenuhi, 

shingga semakin kuat pula perasan  

marah yang timbul, (7) perasaan 

permusuhan menjadi semakin 

kuat,  (8) represi harus semakin 

kuat dilakukan agar perolehan 

kasih sayang yang hanya sedikit 

itu tidak hilang, (9) tegangan 

perasaan kacau, marah, gusar, 

mengamuk semakin kuat,  

kembali ke (4) ini akan membuat 

kecemasan dasar dan permusuhan 

dasar semakin kuat, dan akan terus 

semakin parah kalau lingkaran 4 > 

5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 4 > dst. terus 

menerus terjadi. Teori Horney 

tentang neourosis didasarkan pada 

konsep gangguan psikis yang 

membuat orang terkunci dalam 

lingkaran yang membuat tingkah 

laku tertekan dan tidak produktif 

terus-menerus semakin parah di 

atas. 
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 2.2 Konflik 

Konflik didalam kamus 

besar Bahasa Indonesia adalah 

percekcokan; perselisihan; 

pertentangan; ketegangan atau 

pertentangan. Sedangkan secara 

sosiologis, konflik diartikan 

sebagai suatu proses sosial antara 

dua orang atau lebih yang 

berusaha menyingkirkan pihak 

lain dengan jalan menghancurkan 

atau membuatnya tidak berdaya 

(Abu Ahmadi dalam psokologi 

sosial 2009:281). 

2.2.1 Konflik Interpersonal : 

Kebebasan Versus Kesep

ian 

Konflik  adalah pertentangan 

antara kekuatan yang berhadapan 

dalam fungsi manusia, yang tidak 

dapat dihindari. Mengalami 

konflik tidak berarti mengidap 

neourotik. Suatu ketika, harapan, 

minat atau pendirian seseorang 

bertabrakan dengan orang lain. 

Konflik dalam diri sendiri adalah 

bagian yang integral dari 

kehidupan manusia, misalnya 

dihadapkan pilihan dua keinginan 

yang arahnya berbeda, atau antara 

harapan dan kewajiban, atau 

antara dua perangkat nilai. Juga, 

nilai kultural sering mengalami 

konflik di dalam maupun dengan 

nilai diluarnya. Misalnya, 

masyarakat mendorong 

anggotanya untuk berkompetisi 

meraih prestasi, tetapi juga 

mewajibkan orang mempedulikan 

orang lain dan mmendahulukan 

minat kepentingan orang lain dari 

pada kepentingan pribadi. Nilai-

nilai tradisional menuntut peran 
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ibu sebagai pengasuh anak 

bertentangan dengan nilai 

moderen yang menghargai 

persamaan hak pria dan wanita. 

Perbedaan konflik normal 

dengan konflik neourotik adalah 

taraf atau tinggi rendahnya. Setiap 

orang memakai berbagai cara 

mempertahankan diri melawan 

penolakan, permusuhan dan 

persainagan dari orang lain. Orang 

normal mampu memakai 

bermacam-macam strategi 

pertahanan disesuaikan dengan 

masalahnya, sedang orang 

neourotik secara kompulsif 

memakai strategi pertahanan yang 

sama pada dasrnya tidak 

produktif. Orang dengan 

kecemasan dasar mungkin 

memulai hidup dengan konflik 

yang sangat berat, konflik antara 

kebutuhan rasa aman dan 

kebutuhan menyatakan kebebasan 

emosi dan pikiran. Semuanya 

dimulai dari hubungan bayi 

dengan ibunya, hubungan antar 

manusia.  

Horney mengemukakan 10 

kebutuhan neourotik yakni 

kebutuhan yang timbul sebagai 

akibat dari usaha menemukan 

pemecahan-pemecahan masalah 

gangguan hubungan antar 

manusia.   

1. Kebutuhan kasih saying dan 

penerimaan. 

2. Kebutuhan partner yang 

bersedia mengambil alih 

kehidupanya 
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3. Kebutuhan membtasi 

kehidupan dalam ranah 

sempit 

4. Kekuasaan 

5. Kebutuhan mengeksploitasi 

orang lain 

6. Kebutuhan pengakuan sosial 

atau prestise 

7. Kebutuhan menjadi pribadi 

yang dikagumi 

8. Kebutuhan ambisi dan 

prestasi pribadi 

9. Kebutuhan mencakup diri 

sendiri dan independensi 

10. Kebutuhan kesempurnaan 

dan ketaktercelaan. 

2.2.2  Konflik Intrapsikis  

Kecendrungan neourotik 

yang timbul dari kecemasan 

dasar, berkembang dari 

hubungan anak dengan orang 

lain. Dinamika kejiwaan yang 

terjadi menekankan pada konflik 

budaya dan hubungan antar 

pribadi. Dalam hal ini Horney 

tidak mengabaikan faktor 

intrafisikis dalam perkembangan 

keperibadian. Menurutnya, 

proses intrapisiskis semula 

berasla dari pengalaman 

hubungan antar pribadi, yang 

sesudah menjadi bagian dari 

sistem keyakinan, proses 

intrapisiski itu mengembangkan 

eksistensi dirinya terpisah dari 

konflik intrpersonal. Untuk dapat 

memahami konflik intrapisikis 

yang sarat dengan dinamika diri, 

perlu difahami empat gambaran 

diri dari Horney. Ada empat 

macam konsep diri, tiga konsep 

yan subjektif berupa pandangan 

diri rendah, pandangan diri yang 
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sebenarnya, dan pandangan diri 

yang seharusnya. Sedang konsep 

yang objektif adalah pandangan 

diri seperti apa adanya. Deskripsi 

empat konsep diri itu sebagai 

berikut : 

1. Diri rendah ( despised real 

self). 

2. Diri nyata (real self) 

3. Diri ideal (ideal self) 

4. Diri aktual (actual self) 

2.3  Psikoanalisis Sosial 

Psikoanalisis adalah istilah 

dalam penelitian psikologi sastra 

(Endraswara 2008: 196) namun 

kata psikoanalisis bersal dari kata 

psikologi sedangkan  “psikologi” 

berasal dari perkataan yunani 

“psyche” yang artinya jiwa, dan 

“logos” yang artinya ilmu 

pengetahuan. Jadi secara 

etimologi (menurut arti kata) 

psikologi artinya ilmu yang 

mempelajari tentang jiwa, baik 

mengenai macam-macam 

gejalanya, prosesnya maupun latar 

belakangnya. 

Terkait dengan semua 

pendapat para ahli Sigmund Freud 

dalam Albertine Minderop 

psikologi sastra karya sastra, 

metode, teori, dan contoh kasus  

(2010 : 11)  mengemukakan 

psikoanalisis adalah disiplin ilmu 

yang dimulai sekitar tahun 1900-

an. Teori psikoanalisis 

berhubungan dengan fungsi dan 

perkembangan mental manusia. 

Ilmu ini merupakan bagian dari 

psikologi yang memberikan 

kontribusi besar dan dibuat untuk 



15 
 

psikologi manusia selama ini. 

Bukan hanya itu dalam pengantar 

terjemahan buku Max Milner, 

Freud dan Interpretasi sastra, 

dikatakan bahwa psikoanalisis 

merupakan salah satu bidang ilmu 

sosial yang berperan besar dalam 

perkembangan teori-teori sastra 

moderen. Studi psikoanalisis 

dalam kaitanya dengan sastra telah 

menghasilkan beberapa 

pendekatan baru dan menarik 

psikoanalisis juga telah 

bergantung dengan strukturalisme, 

semiotik, feminisme dan sosiologi 

sastra sehingga menghasilkan 

aneka ramuan pendekatan baru 

yang sangat mengesankan, yang 

mampu menjawab tantangan 

keragaman bentuk karya sastra 

dewasa ini. Pemikiran yang 

melandasi psikoanalisis adalah 

bahwa manusia hampir dikuasai 

oleh batinya. Sastra sebagai 

ekspresi batin. Maka, pemahaman 

sastra dari sisi psikoanalisis akan 

berusaha memahami dunia batin 

(Endraswara 2008 : 197). 

Terkait dengan hal di atas 

Teori psikoanalisis sosial  Karen 

Horney juga dibentuk berdasarkan 

asumsi bahwa kondisi sosial dan 

kultural, terutama pengalaman- 

pengalaman masa kanak-kanak, 

sangat besar pengaruhnya dalam 

membentuk kepribadian 

seseorang. Orang yang 

berkemungkinan menjadi neurotik 

adalah orang yang pernah 

mengalami kesulitan-kesulitan 

yang ditentukan oleh kebudayaan 

dalam taraf yang serius, terutama 

melalui masa kanak-kanak. 
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Individu-individu neurotik  

mempunyai  masalah  yang  sama 

dengan   masalah   yang   

mepengaruhi   orang- orang 

normal, hanya saja orang-orang 

neurotik mengalami masalah 

tersebut dengan tingkatan yang 

lebih besar. Jadi psikoanalsisi 

sosial merupakan suatu tehnik 

disiplin ilmu yang mengkaji 

kehidupan, kejiwaan, psikologi 

individu yang bersngkutan dengan 

kehidupan sosial beserta 

lingkunganya. 

3. METODE PENELITIAN 
3.1  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini 

menggunakan deskriptif 

kualitatif. Deskriptif kualitatif 

merupakan metode yang 

dilakukan semata-mata hanya  

berdasarkan  fakta  yang  ada  

atau fenomena pada penuturnya 

(Sudaryanto1993:62). Melalui 

metode  penelitian deskriptif 

kualitatif, peneliti bermaksud 

mendeskripsikan dan 

memaparkan gejala psikologis 

tokoh dalam novel Bidadari-

Bidadari Surga karya Tere Liye 

berupa kecemasasan dan konflik 

tokoh Laisa sehingga 

menimbulkan respons neourotik 

kehidupan sosial tokoh. 

3.2 Data dan Sumber Data  

3.2.1. Data 

           Data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini berupa 

kecemasan  dan konflik. 

Kecemasan dan konflik 

berkaitan erat dengan watak 

yang dapat ditelusir melalui, (1) 
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tuturan pengarang terhadap 

karakteristik pelakunya, (2) 

gambaran yang diberikan 

pengarang lewat gambaran 

lingkungan kehidupan maupun 

cara berpakaianya, (3) 

menunjukaan bagaimana 

perilakunya, (4) melihat 

bagaimana tokoh itu berbicara 

tentang dirinya sendiri, (5) 

memahami bagaimana jalan 

pikirannya, (6) melihat 

bagimana tokoh lain berbincang 

dengannya, (7) melihat 

bagaimana tokoh lain 

berbincang denganya, (8) 

melihat bagimana tokoh-tokoh 

yang lain itu memberikan reaksi 

terhadapnya, dan (9) melihat 

bagaimana tokoh itu dalam 

memberikan reaksi terhdap 

tokoh yang lainnya ( Lihat 

Aminuddin, 2014 : 80). 

3.2.2. Sumber Data 

  Sumber data dalam 

penelitian ini diperoleh dari 

novel Bidadari-Bidadari Surga 

karya Tere Liye. 

Judul Buku : Bidadari-Bidadari 
Surga. 

Penulis : Tere Liye 

Penerbit : Republika 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode studi pustaka, 

dengan membaca novel Bidadari-

Bidadari Surga dan mencatat 

setiap tulisan atau dialog yang 

dapat membuktikan kecemasan 

dan konflik tokoh Laisa yang 
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menimbulkan gejala neourotik 

dalam novel. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini, dilakukan 

dengan menganalisis data yang 

sudah terkumpul melalui beberapa 

tahapan yaitu dengan membaca 

novel Bidadari-Bidadari Surga 

karya Tere Liye dan mencatat 

dialog, kata dan kalimat yang 

terdapat pada novel Bidadari-

Bidadari Surga karya Tere Liye 

lalu melakukan analisis 

menemukan kecemasan dan 

konflik yang mengakibatkan 

neourotik tokoh utama 

menggunakan metode 

psikoanalisis sosial Karen Horney. 

Analisis yang dilakukan 

menggunakan teori psikoanalisis 

sosial sepuluh  aspek kebutuhan 

neourotik yang dikemukakan oleh 

Karen Horney yaitu (1) kebutuhan 

kasih sayang dan penerimaan, (2) 

kebutuhan partner yang bersedia 

mengambil alih kehidupannya, (3) 

kebutuhan membatasi kehidupan 

dalam ranah sempit, (4) 

kekuasaan, (5) kebutuhan 

mengekploitasi orang lain, (6) 

kebutuhan pengakuan sosial atau 

prestise, (7) kebutuhan menjadi 

pribadi yang dikagumi, (8) 

kebutuhan ambisi dan prestasi 

pribadi, (9) kebutuhan mencukupi 

diri sendiri & independensi, (10) 

kebutuhan kesempurnaan dan 

ketaktercelaan. Dalam penelitian 

ini, pengkajian yang dilakukan 

dengan menganalisis data yang 

sudah terkumpul melalui beberapa 

tahapan yaitu menganalisis 

psikologi tokoh yang 
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mengakibatkan konflik dan 

kecemasan dalam tokoh utama 

lalu bagaimana tokoh utama 

memenuhinya dalam kehidupanya 

(Alwisol 2009:136). 

3.5 Prosedur penelitian  

     Prosedur penelitian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Membaca secara berulang-

ulang novel Bidadari-

Bidadari Surga. 

2) Mengidentifikasi 10 

kebutuhan neourotik tokoh 

Laisa dalam novel Bidadari-

Bidadari Surga. 

3) Mengkalisifikasikan data 

kedalam 10  kebutuhan 

neourotik yang dikemukan 

Karen Horney. 

4) Menganalisis data yang sudah 

diklaisfikasikan. 

5) Menyajikan hasil atau 

simpulan 

4. PEMBAHASAN 

4.1 Bentuk-Bentuk Kecemasan 

 4.I.1 Kecemasan Dasar dan 
Permusuhan Dasar ( Basic 
Anxiety dan          
     Basic Hostilility). 

   Kecemasan dan 

permusuhan cenderung direpres 

atau dikeluarkan dari kesadaran, 

karena menunjukkan rasa takut 

bisa membuka kelemahan diri, 

dan menunjukan rasa marah 

beresiko dihukum, kehilangan 

cinta dan keamanan. Seperti yang 

diibaratkan oleh Horney seorang 

bayi kemudian mengalami peroses 

melingkar, yang oleh Horney 

dinamakan lingkaran setan atau 

vicious circe. Horney 

mengemukakan faktor-faktor yang 

mengakibatkan tekanan dalam 



20 
 

lingkungan berupa kecemasan  

dasar dan permusuhan dasar 

seperti yang diibartkan pada 

seorang bayi yaitu : (1) kalau 

kehangantan cinta dan kasih 

sayang ini tidak cukup diperoleh, 

(2) bayi menjadi marah dan 

muncul perasaan permusuhan 

karna diperlalukan secara salah 

itu, (3) tetapi kemarahan harus 

direpres agar perolehan cinta dan 

rasa aman yang hanya sedikit 

(tidak cukup) itu tidak hilang 

sama sekali, (4) perasaan menjadi 

kacau, muncul kecemasan dasar 

dan kemarahan dasar, (5) 

kebutuhan kasih sayang dan cinta 

semakin besar, (6) kemungkinan 

akan semakin banyak kebutuhan 

kasih sayang yang tidak terpenuhi, 

shingga semakin kuat pula perasan  

marah yang timbul, (7) perasaan 

permusuhan menjadi semakin 

kuat,  (8) represi harus semakin 

kuat dilakukan agar perolehan 

kasih sayang yang hanya sedikit 

itu tidak hilang, (9) tegangan 

perasaan kacau, marah, gusar, 

mengamuk semakin kuat,  

kembali ke (4) ini akan membuat 

kecemasan dasar dan permusuhan 

dasar semakin kuat, dan akan terus 

semakin parah kalau lingkaran 4 > 

5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 4 > dst. terus 

menerus terjadi.  

   Berdasarkan 9 faktor 

yang mengakibatkan kecemasan 

dasar dan permusuhan dasar 

seperti yang dikemukakan Karen 

Horney telah ditemukan pula 

beberapa faktor yang 

mengakibatkan kecemasan 

terhadap diri tokoh Laisa dalam 
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novel Bidadri-Bidadari Surga 

Karya Tere Liye tersebut 

diantaranya :  

1) Kurangnya kehangatan cinta 

dan kasih sayang keluarga yang 

diperoleh oleh tokoh Laisa sedari 

kecil dikarenakan faktor ekonomi 

dan orang pinggiran yang 

menuntutnya selalu utuk berkerja 

keras.  

2) Munculnya rasa permusuhan 

dikarnakan tokoh Laisa di 

perlakukan secara salah dalam 

bentuk, selalu dikucilkan dan di 

rendahkan akibat penampilan, 

postur tubuh yang berbeda dari 

saudara-saudaranya sehingga tidak 

ada seorang pemuda yang tertarik 

terhadap dirinya dan sering 

menjadi buah bibir tetangga. 

3) Timbulah rasa cemas dan 

perasaan menjadi kacau 

mendengar omongan para 

tetangga akibat dilangkahi 

adiknya, rasa gusar perasaan 

menjadi kacau yang ingin cepat 

memiliki pendamping hidupnya. 

4) Rasa ingin disayangi dan 

mendapat perhatian yang lebih 

dalam tahapan ini semakin besar 

dibutuhkan oleh tokoh Laisa. 

4.2 Bentuk-bentuk konflik  

4.2.1 Konflik Interpersonal : 

Kebebasan Versus Kesepian 

Sama halnya dengan tokoh Laisa 

didalam novel Bidadri-Bidadri 

Surga Karya Tere Liye ini 

mengalami konflik neourotik 

didalam dirinya atau jiwanya yang 

dimana tokoh Laisa harus memilih 

keinginan yang arahnya berbeda, 

atau antara harapan dan 
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kewajiban, keinginanaya yang 

ingin melajutkan sekolah seperti 

anak-anak sebaya denganya, 

namun disamping keiginanya itu 

Ia harus memperhatikan keempat 

adik-adiknya dan dikarenakan 

faktor ekonomi Laisa sudah tidak 

memiliki Bapak yang membiayai 

sekolah dan kehidupan sehari-hari 

keluarganya. Tokoh Laisa 

mengorbankan segala keinginan 

dan harapanya untuk memenuhi 

kewajibanya terhadap adik-adik 

dan keluarganya memilih berhenti 

sekolah lalu membantu ibunya di 

ladang mencari nafkah untuk 

membiayai sekolah adik-adiknya.  

4.2.2 Konflik Intrapsikis 

1. Rendah diri  ( despised real self) 

Konsep yang salah tentang 

kemampuan diri, keberhargaan 

dan kemenarikan diri, yang 

didasrkan pada evaluasi orang 

lain yang dipercayainya, 

khususnya orang tuanya. 

Evaluasi negatif mungkin 

mendorong orang untuk merasa 

tak berdaya. 

2. Diri nyata  (real self) atau diri 

yang terlihat Pandangan subjekti

f bagaimana diri yang terlihat 

apaadanya, mencakup potensi 

untuk berkembang, kebahagiaan,

kekuatan, kemauan, kemampuan 

khusus, dan keinginan untuk 

“realisasi diri” keinginan untuk 

spontan menyatakan diri yang 

sebenarnya. 

3. Diri Ideal (ideal self) atau diri 

yang diimpikan Pandangan 

subjektif mengenai diri yang 

seharusnya, suatu usaha utuk 

menjadi sempurna dalam bentuk 

khayalan, sebagai kompensasi 
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perasaan tidak mampu dan tidak 

dicintai. 

4. Diri Aktual (actual self) atau diri 

sesungguhnya. Berbeda dengan 

real self yang subyektif, aktual 

self adalah keyataan objektif diri 

seseorang, fisik dan mental apa 

adanya, tanpa dipengaruhi oleh 

persepsi orang lain. 

4.3 Langkah Tokoh Laisa Mem

enuhi Kebutuhan Neourotik

 dalam Dirinya. 

1. Kebutuhan kasih sayang dan 

penerimaan :  

Keinginan membabi-buta untuk 

menyenangkan orang lain dan 

berbuat sesuai dengan harapan 

orang lain. Orang lain 

mengharapkan dapat diterima 

baik sehingga berusaha 

bertingkah laku sesuai dengan 

harapan orang lain, cenderung 

takut berkemauan, dan sangat 

peka atau terganggu dengan 

tanda-tanda permusuhan  dan 

penolakan dari orang lain, dan 

perasaan permusuhan di dalam 

dirinya sendiri. 

2. Kebutuhan membatasikehidupan

dalam ranah sempit: 

Penderita neourotik sering 

berusaha untuk tetap tidak 

menarik perhatian, menjadi 

orang kedua, puas dengan yang 

serba sedikit. Mereka 

merendahkan nilai kemampuan 

mereka sendiri, dan takut 

menyuruh orang lain. 

3. Kekuasaan 

Kekuatan dan kasih sayang 

mungkin dua kebutuhan 

neourotik yang terbesar. 

Kebutuhan kekuatan, keinginan 

berkuasa, tidak menghormati 
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orang lain, menuju kekuatan dan 

melecehkan kelemahan biasanya 

dikombinasikan dengan 

kebutuhan prestis dan 

kepemilikan yang berujud 

sebagai kebutuhan mengontrol 

orang lain dan menolak perasaan 

lemah atau bodoh.  

4. Kebutuhan mengeksplotasi  

orang lain: 

Takut menggunakan kekuasaan 

secara terang-terangan, 

menguasai orang lain melalui 

eksploitasi dan superiorita 

intelektual. Neourotik sering 

mengevaluasi orang lain 

berdasarkan bagaimana mereka 

dapat dimanfaatkan atau 

dieksploitasi pada saat yang 

sama mereka takut dieksploitasi 

orang lain. 

5. Kebutuhan menjadi pribadi 

yang dikagumi: 

Pengidap neourotik memiliki 

gambaran diri melambung dan 

ingin dikagumi atas dasar 

gambaran itu, bukan atas siapa 

sesungguhnya mereka. Inflasi 

harga diri yang terus menerus 

terjadi harus ditutupi juga 

secara terus menerus dengan  

penghargaan dan penerimaan 

dari orang lain. 

6. Kebutuhan ambisi dan prestasi 

pribadi : 

Penderita neourotik sering 

memiliki dorongan untuk 

menjadi yang terbaik , pencinta 

terbaik.  Mereka ingin menjadi 

terbaik dan memaksa diri untuk 

semakin berprestasi sebagai 

akibat dari perasaan tidak aman, 
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harus mengalalahkan orang lain 

untuk menyatakansuperioritanya. 

7. Kebutuhan kesempurnaan dan 

ketaktercelaan: 

Melalui perjuangan yang tidak 

mengenal lelah untuk menjadi 

sempurna, penderita neourotik 

membuktikan harga diri dan 

superioritas pribadinya. Mereka 

sangat takut membuat kesalahan 

dan mati-matian berusaha 

menyebunyikan kelemahanyaa 

dari orang lain. 

5. SIMPULAN 
Berdasarkan hasil 

analisis yang telah dilakukan 

menggunakan teori 

psikoanalisis sosial Karen 

Horney  dapat diambil 

simpulan bahwa dalam novel 

Bidadari-Bidadari Surga 

karya Tere Liye, tokoh Laisa 

dapat dikatakan tokoh yang 

mengalami gangguan jiwa 

(neourotik) yang diakibatkan 

oleh kecemasan dalam 

dirinya sehinngga 

menimbulkan sebuah konflik. 

Namun dari 10 pemecahan 

masalah gangguan hubungan 

antara manusia (tokoh 

neourotik) yang dikemukakan 

karen horney tersebut tidak 

semua ada didalam diri tokoh 

Laisa, melainkan hanya 7 di 

atara 10 kebutuhan neourotik 

yang dialami oleh tokoh Laisa 

anatara lain : 1) kebutuhan 

kasih sayang dan penerimaan. 

2) kebutuhan membatasi 

kehidupan dalam ranah 

sempit. 3) kekuasaan. 4) 

kebutuhan mengeksplotasi 

orang lain. 5) kebutuhan 
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menjadi pribadi yang 

dikagumi. 6) kebutuhan 

ambisi dan prestasi pribadi. 7) 

kebutuhan kesempurnaan dan 

ketaktercelaan. Dengan 7 

tahap pemecahan di atas telah 

menjawab bagaimana tokoh 

Laisa mengalihkan sebuah 

kecemasan yang menjelma 

menjadi konlik dalam dirinya 

sehingga tidak mengalami 

ganggaun jiwa (neourotik). 
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