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PERILAKU TOKOH RYAN DALAM  NOVEL COGITO ALLAH SUM 

KARYA LALU MOHAMMAD ZAENUDIN DITINJAU DARI 

PSIKOLOGI KOGNITIF DSN RELEVANSINYA DENGANMATERI 

PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA 

 

Abstrak 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perilaku tokoh 

Ryan ditinjau dari psikologi kognitif dalam novel Cogito Allah Sum karya Lalu 

Mohammad Zaenudin dan relevansinya terhadap pembelajaran sastra di SMA 

yang dijabarkan melalui tiga tahapan fase CPC. Tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan perilaku tokoh utama dalam novel Cogito Allah Sum karya Lalu 

Mohammad Zaenudin yang dikaji menggunakan perspektif Kognitif George 

Abraham Kelly yang dijabarkan melalui tiga tahapan fase CPC serta relevansinya 

terhadap pembelajaran sastra di SMA. Penelitian ini termasuk penelitian 

kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul Cogito 

Allah Sum karya Lalu Mohammad Zaenudin. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode dokumentasi, kepustakaan dan catat. Metode analisis 

data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengacu pada Psikologi 

Kognitif George Abraham Kelly. Hasil analisis data mengenai perilaku tokoh 

Ryan ditinjau dari psikologi kognitif dalam novel Cogito Allah Sum karya Lalu 

Mohammad Zaenudin dan relevansinya dengan materi pembelajaran sastra di 

SMA adalah Ryan mengalami fase CPC sebanyak 3 kali. Pada Fase CPC tahap 

pertama, ketika Ryan percaya dengan adanya Tuhan, kemudian tindakan yang 

dilakukan Ryan terhadap kondisi yang sedang dihadapi adalah lebih memilih 

meragukan adanya Tuhan daripada percaya dengan adanya Tuhan. Kemudian, 

fase CPC tahap kedua. Ryan dihadapi oleh kondisi ketika dia meragukan 

keberadaan Tuhan dan semakin yakin dengan tidak adanya Tuhan karena didasari 

dengan pemahaman yang didapatinya. Selanjutnya, fase CPC tahap ketiga. Ryan 

dihadapkan pada peristiwa ketika ia yakin dengan tidakadanya Tuhan dan 

menjadikannya seorang yang atheis namun, ia mulai ragu kembali dengan semua 

masalah yang dihadapinya, ia merasa bingung dengan semua yang dihadapinya. 

Semenjak itu Ryan mulai kembali mencari kebenaran adanya Tuhan dan 

akhirnyaia mulai kembali menjadi seorang yang percaya dengan adanya Tuhan 

melalui Pak Haji dan Ayahnya sendiri. Selain itu, hasil analisis ini berkaitan 

dengan materi pembelajaran sastra di SMA, khususnya kelas XI semester I pada 

Standar Kompetensi (SK): membaca 2. Memahami berbagai hikayat, novel 

Indonesia/terjemahanya dan Kompetensi Dasar (KD) : menganalisis unsur-unsur 

intrinsic dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahannya. 

 

Kata kunci: Perilaku, Tokoh Ryan, Novel, Kognitif George Abraham Kelly.  
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THE ATTITUDE OF THE MAIN CHARACTER (PROTAGONIST) OF 

KADIS SHORT STORY WRITTEN BY MOHAMMAD DIPONEGORO: 

GEORGE ABRAHAM KELLY COGNITIVE PERSPECTIVE.  

 

Abstract 

 

The problem in this research is how the character’s behavior, Ryan in 

Cogito Allah Sum novel by Lalu Mohammad Zaenudin investigated from 

cognitive psychology and its relevance to the literature study in Senior High 

School that is explained through the three phase stages of CPC. The aim of this 

research is to describe the main character’s behavior in Cogito Allah Sum novel 

by Lalu Mohammad Zaenudin that is investigated using cognitive perspective of 

George Abraham Kelly that is explained through the three phase stages of CPC 

and its relevance to the literature study in Senior High School. This research is 

included to the qualitative research. The source of the data in this research is the 

novel entitled Cogito Allah Sum by Lalu Mohammad Zaenudin. The method of 

the data collection that is used is documentation, library study and note taking. 

The method of the data analysis is using qualitative descriptive method that is 

refers to the cognitive psychology of George Abraham Kelly. The result of the 

data analysis of Ryan’s behavior that is investigated from cognitive psychology 

in Cogito Allah Sum novel by Lalu Mohammad Zaenudin and its relevance with 

the literature study material in Senior High School is Ryan have pass the CPC 

phase three times. In the first of CPC phase stage, when Ryan believes with the 

God. The next, the second CPC phase stage, Ryan is faced by the condition when 

he is not sure with the existence of the God and sure that there is no God because 

of his understanding. Then, the third CPC phase stage, Ryan is faced in situation 

where he is surer that there is no God and make him to be an atheist but he begin 

to doubt of his decision, he begin to be confuse with the condition that he faced. 

Based on the condition, he begin to search for the truth about there is God and 

finally he is back to believe to the God through the Hajj and his father. Besides 

that, the result of analysis in this research also relate with the literature study 

material in Senior High School particularly for the first semester of grade XI in 

Competency Standard (CS): Reading 2. Understanding many kinds of tales, 

Indonesian Novels/translation and the Basic Competencies (BC): Analyzing the 

intrinsic and extrinsic elements of Indonesian/translation novel. 

 

Keyword: Behavior, The Character Ryan, Cognitive of George Abraham Kelly. 
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A. PENDAHULUAN 

Novel Cogito Allah Sum 

karya Lalu Mohammad Zaenudin 

merupakan novel yang sarat akan 

nilai religius. Novel ini 

menceritakan tentang kehidupan 

seorang pria bernama Ryan. Ryan 

adalah seorang anak yang lahir dari  

keluarga yang memegang teguh 

agama. Sejak kecil ia diajarkan 

tentang agama. Namun semenjak ia 

melanjutkan sekolah keluar kota ia 

mulai beranggapan bahwa Tuhan itu 

tidak ada. Sehingga pada suatu hari 

ia dihadapi dengan begitu banyak 

masalah, penghianatan teman dan 

seorang wanita yang sangat ia 

cintai. Masalah yang ia hadapi 

membuat jiwa serta pikirannya 

terguncang. Ia merasa tidak ada 

seorang pun yang peduli untuk 

menolong dan mengasihinya. Dari 

semua masalah yang dihadapinya, ia 

mulai mengalami dilema mengenai 

anggapannya bahwa Tuhan itu tidak 

ada. Kegelisahan yang terjadi atas 

pencarian jati dirinya serta mencari 

kebenaran adanya Tuhan. Hingga ia 

dipertemukan dengan seseorang 

yang menuntunnya kembali kejalan 

yang benar dan terus mencari 

jawaban atas keraguannya terhadap 

Tuhan, yang langsung ia dapatkan 

sendiri dari orang tuanya. Sampai 

pada akhirnya ia benar-benar yakin 

bahwa Tuhan itu ada dan kembali 

ke jalan yang benar. 

Penelitian ini  akan mengkaji 

mengenai bentuk perubahan perilaku 

tokoh Ryan dalam novel Cogito 

Allah Sum karya Lalu Mohammad 

Zaenudin. Novel ini sangat cocok 

dan menarik untuk dijadikan sebagai 

bahan penelitian. Karena salah satu 

tokoh dalam novel ini, yaitu Ryan, 

yang awalnya ia tidak meyakini 

adanya Tuhan. Namun, pada 

akhirnya ia yakin bahwa Tuhan itu 

ada. Dengan adanya konflik yang ia 

hadapi, Ryan mencoba menguak 

sesuatu yang terus mengganjal dalam 

dirinya tentang pandangannya 

terhadap Tuhan. Ia merenungi serta 

memepertimbangkan semua yang 

dialaminya mengenai kebenaran 

adanya Tuhan. Tokoh Ryan seperti 

yang telah digambarkan di atas 

menunjukkan adanya perubahan 

perilaku yang awalnya tidak 

mempercayai adanya Tuhan, hingga 

berprilaku mengakui adanya Tuhan 

melalui proses berfikir. Perubahan 

perilaku tokoh Ryan seperti itu 

sesuai dengan teori Kognitif George 

Abraham Kelly.  

Teori kognitif adalah teori 

kepribadian yang lebih menekankan 

pada perubahan perilaku yang 

disebabkan oleh adanya proses 

persepsi dan tafsiran yang 

melibatkan individu terus-menerus 

berada dalam arus perubahan. Proses 

tafsiran menurut teori digambarkan 

sebagai bentuk siklus yang dilihat 

dari frase circumspection, 

preemption, dan control (CPC) yang 

ujungnya merujuk kepada tindakan. 

Menurut George A Kelly, manusia 

tidak hanya dibentuk oleh 

lingkungannya, tetapi juga dibentuk 

oleh pikirannya untuk menentukan 

perilakunya. Sampai saat ini, 

penelitian sastra yang menggunakan 

teori kognitif masih sangat sedikit. 

Itulah salah satu alasan mengapa 

penelitian ini dilakukan (Siswantoro, 

2005: 36).  

Karya sastra biasanya berisi 

tentang kehidupan manusia yang 

digambarkan melalui karakter tokoh 

dalam menjalani kehidupan yang 

dikisahkan dalam sebuah alur pada 

sebuah karya sastra seperti novel dan 

cerpen terdapat berbagai macam 

karakter dan perilaku dari tokoh yang 

terdapat dalam karya sastra, mulai 
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dari yang baik, jahat, malas, rajin 

yang berubah-ubah. Salah satu 

bentuk permasalahan kehidupan 

dalam karya sastra adalah masalah 

psikologis atau kejiwaan yang 

dialami oleh tokoh-tokoh dalam 

cerita. Aspek psikologis dalam karya 

sastra merupakan suatu hal yang 

pokok. 

Selain memberi pemahaman 

tentang kehidupan. Karya sastra juga 

dijadikan sebagai media pendidikan 

yang merupakan alat untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Pembelajaran 

sastra pada dasarnya bertujuan agar 

siswa memiliki rasa atau ber-

keinginan dalam ikut serta meng-

apresiasikan diri dalam pembelajaran 

sastra serta dapat menarik dan 

mendorong siswa untuk mem-

bacanya. Dengan membaca karya 

sastra siswa dapat menyalurkan ide-

ide baru. Selain itu, siswa juga 

memperoleh pengertian yang baik 

mengenai kehidupan terhadap karya 

sastra yang dihasilkan oleh para 

pengarang. 

Dalam pembelajaran sastra 

siswa bisa meningkatkan ke-

mampuan untuk mengapresiasikan 

karya sastra dimana dapat mem-

bentuk karakter siswa dalam bersikap 

dengan baik sebagai pedoman untuk 

dirinya maupun orang lain dan 

mampu menambah ilmu pengetahuan 

mengenai karya sastra tersebut. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, 

guru harus mampu memilih materi 

pembelajaran agar tujuan dalam 

kegiatan pembelajaran sastra dapat 

tercapai. Dalam novel Cogito Allah 

Sum karya Lalu Mohammad 

Zaenudin ini sangat cocok untuk 

dijadikan bahan ajar karena, siswa 

dapat mengetahui berbagai macam 

aspek kepribadian yang dapat dilihat 

dalam kehidupan sehari-hari. Selain 

itu, novel ini sarat akan nilai religius 

sehingga selain belajar mengenai 

sastra, siswa juga bisa belajar tentang 

pentingnya mengenal agama yang 

diyakini, melalui apresiasi karya 

sastra. Berdasarkan hal tersebut, 

maka penelitian ini dirumuskan 

dengan judul “Perilaku Tokoh Ryan 

ditinjau dari Psikologi Kognitif 

dalam novel Cogito Allah Sum karya 

Lalu Mohammad Zaenudin dan 

relevansinya dengan pembelajaran 

sastra di SMA” dan Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk men-

deskripsikan perilaku tokoh Ryan 

dalam novel Cogito Allah Sum karya 

Lalu Mohammad Zaenudin: ditinjau 

dari psikologi Kognitif dan 

relevansinya dengan materi 

pembelajaran sastra di SMA. 

 

B. LANDASAN TEORI 

Psikologi kognitif adalah 

ilmu mengenai pemerosesan 

informasi. Bagaimana cara kita 

memperoleh informasi mengenai 

dunia dan bagaimana pe-

merosesannya, bagaimana cara 

informasi itu disimpan dan diproses 

oleh otak, bagaimana informasi itu 

disampaikan dengan struktur 

penyusunan bahasa, dan proses-

proses tersebut ditampilkan dengan 

sebuah perilaku yang dapat diamati 

dan juga yang tidak dapat diamati.  

Psikologi kognitif diawali 

dengan pendapat-pendapat para filsuf 

yang berpikir dan bertanya asal 

muasal pengetahuan sehingga teori-

teori kuno membahas letak pikiran 

dan memori. Solso (2007) studi 

aksara hieroglif Mesir Kuno dalam 

kepenulisannya meyakini bahwa 

Aristoteles menyatakan pengetahuan 

adalah berada di jantung. Akan 

tetapi, berbeda dengan gurunya yakni 

Plato, berpendapat bahwa peng-

etahuan tersimpan dalam otak. 

Sehingga, hal yang terkait dengan 
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pengetahuan tersebut terdapat dua 

perspektif Empiris dan Nativis. 

Empiris memandang pengetahuan 

diperoleh dari pengalaman sepanjang 

hidup. Sedangkan Nativis me-

mandang pengetahuan didasarkan 

pada karakteristik genetis dalam 

otak. 
(http://sejarah.kompasiana.com/2013/09/14/peng

ertian-psikologi-kognitif-dengan-sejarahnya-

591782.html) 

Berdasarkan uraian di atas, 

sepadan dengan teori kognitif yang 

dikemukakan oleh George Abraham 

Kelly tentang bagaimana cara 

seseorang bertindak atau berperilaku 

dalam kehidupan sesuai dengan 

pengetahuan yang dimiliki. 

Pengetahuan ini biasanya berupa 

pengalaman hidup yang diperoleh 

dari peristiwa sehari-hari. George A. 

Kelly lahir tahun 1905 di Perth, 

Kansas. Awal ketertarikannya pada 

psikologi adalah setelah membaca 

artikel milik Sigmund Freud, dari 

ketertarikannya itu kemudian dia 

mempelajari psikologi selama 9 

bulan dan berhasil meraih gelar 

doktor dari Universitas of Iowa. 

Karena ketertarikannya itu juga, 

teorinya tidak jauh beda dengan 

Sigmund Freud yang membahas 

tentang struktur kepribadian yang 

terdiri dari Id, Ego, dan Super Ego. 

Selain dari ketertarikannya terhadap 

artikel Sigmund Freud yang dibaca, 

alasan George Abraham Kelly men-

cetuskan teori ini adalah ke-

tidaksetujuannya tentang teori 

Behaviorisme yang mengatakan 

bahwa otak manusia adalah otak 

pasif yang memandang bahwa otak 

manusia dan binatang semata-mata 

hanya psikologi stimulus-respon. 

Padahal, sejatinya manusia itu adalah 

makhluk yang berpikir (kognitif).  

Dasar dari teori George 

Abraham Kelly ini, dapat dilihat dari 

cara pandangnya terhadap manusia 

sebagai berikut : 

a. Manusia adalah scientist yang men-

coba untuk memprediksi dan 

mengontrol fenomena/tingkah 

laku.  Konsekuensi dari pandangan 

ini adalah sebagai berikut : 

1) Manusia itu pada dasarnya 

berorientasi ke masa depan, yaitu 

mencapai masa depan yang lebih 

baik dari masa sekarang. 

2) Manusia memiliki kemapuan untuk 

mempresentasikan atau mengkonsep 

lingkungan daripada hanya 

meresponnya. 

3) Manusia dapat mengembangkan 

rumusan-rumusan alternatif teoritis 

tentang fenomena, menafsirkan dan 

mengkonstruksikan lingkungannya. 

Kehidupan merupakan representasi 

atau konstrusi dari kenyataan; dan 

kualitas hidup manusia ditunjukkan 

manusia untuk menciptakan dan 

menciptakan kembali dirinya sendiri. 

Dari poin (2) dan (3), bisa 

dikatakan manusia memiliki 

kemampuan untuk berfikir secara 

konstruktif tentang lingkungan untuk 

memikirkan ulang cara yang mereka 

biasa lakukan untuk 

menginterpretasikan dunia. Individu 

dapat mengembangkan teoritis 

alternatif, dapat mencoba konstruk 

yang berbeda, dan ketika melakukan 

hal tersebut, mereka dapat 

merangcang strategi baru untuk 

mengatasi tantangan dan konflik 

dalam kehidupan. 

b. Manusia itu bebas (free) tetapi juga 

terkurung (determined). Sistem 

konstruk individu dilengkapi dengan 

kebebasan untuk mengambil 

keputusan (freeom of decision) dan 

keterbatasan bertindak (ilmtasion of 

action) sebab dia tidak membuat 

pilihan di luar alternatif-alternatif 

yang telah ditetapkan. 

http://sejarah.kompasiana.com/2013/09/14/pengertian-psikologi-kognitif-dengan-sejarahnya-591782.html
http://sejarah.kompasiana.com/2013/09/14/pengertian-psikologi-kognitif-dengan-sejarahnya-591782.html
http://sejarah.kompasiana.com/2013/09/14/pengertian-psikologi-kognitif-dengan-sejarahnya-591782.html
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Berdasarkan cara pandangnya 

terhadap manusia seperti di atas, 

maka George Abraham Kelly 

memahami individu secara utuh yaitu 

dengan menekankan pada cara-cara 

dalam mengkonstruksi yaitu 

mempersepsi, menafsirkan, 

mengontrol, dan meramalkan 

peristiwa di sekitar dunia  mereka. 

Kelly menggunakan kata konstruk 

untuk merujuk kepada ide atau 

kategori yang digunakan individu 

untuk menginterpretasi dunia 

mereka. Akan tetapi, Kelly 

mengeksplorasi proses kognitif 

tertentu yang menjadi alat individu 

untuk mengategorikan orang atau 

benda dan mengkosntruk makna dari 

peristiwa harian setiap individu 

secara mendetail. Orang-orang 

mengaplikasikan konstruk mereka 

terhadap interpretasi peristiwa 

sehari-hari melalui prosedur mental 

yang umumnya disebut “Proses 

Kognitif”. Kelly meyakini bahwa 

tidak ada kebenaran yang objektif 

dan kebenaran yang mutlak absolut. 

Realita yang objektif atau 

kebenaran mutlak berada dalam 

pikiran diri penafsir yang berperan 

selaku subjek. Seseorang melakukan 

tafsir atas peristiwa atas orang dan 

hal-hal lain disekitarnya sebab 

didorong oleh motivasi dalam rangka 

mengantisipasi apa yang bakal terjadi 

dan yang akan mempengaruhi 

hidupnya nanti. Interpretasi atas 

jagad sekitar terjadi sebab manusia 

merupakan makhluk yang berpikir 

(kognitif), bukan sekedar pasif-

reseptif terhadap peristiwa eksternal 

diluar dirinnya. Interpretasi 

memainkan peran besar dalam 

mempengaruhi sikap dan perilaku 

seseorang. Hal ini tidak bisa 

dilepaskan dari fondasi hidup yang 

sesungguhnya menurut Kelly 

diorientasikan ke masa depan bukan 

masa silam. Lewat jendela masa kini, 

individu berusaha melihat masa 

depan dengan melakukan interpretasi 

atas fenomena yang ia alami dan 

selanjutnya melakukan keputusan 

untuk memilih opsi yang terbaik 

berdasarkan kadar presepsinya. 

Presepsi dan interpretasi merupakan 

proses yang melibatkan individu 

terus-menerus berada dalam arus 

perubahan atau revisi untuk menjadi 

lebih baik. 

Proses Kognitif ini terbagi 

menjadi tiga fase yang bergerak maju 

dalam bingkai persepsi dan yang 

ujungnya bermuara kepada sebuah 

tindakan yang dijabarkan oleh 

George Abraham Kelly (dalam 

Siswantoro, 2005:36) seperti di 

bawah ini : 

1. Fase Circumspection (C1), seseorang 

melihat situasi atau peristiwa dari 

berbagai sudut dimensi pikirannya. 

Kemudian ia merenungi dan 

menemukan adanya berbagai 

kemungkinan atas situasi yang ia 

hadapi. Ia disodori oleh beragam opsi 

atau alternatif yang mengelilingi 

dirinya. Dengan cara memandang 

seperti ini, ia akan dihantarkan ke 

medan pengalaman baru. 

2. Fase Preemption (P), melakukan 

reduksi, yaitu penyempitan atau 

seleksi atas berbagai pertimbangan 

atau kemungkinan yang ada 

dipikirannya untuk menjadi pilihan 

yang paling sesuai dengan situasi 

yang dihadapinya. Ini berarti ia 

terlibat secara kognitif didalam 

proses pengambilan keputusan 

setelah melewati pilihan terhadap 

berbagai opsi atau alternatif. 

3. Fase Control (C2), yang 

bersangkutan mengekspresikan 

pilihannya ke dalam bentuk tindakan 

secara eksternal. 

Pilihan yang ia jatuhkan 

sudah barang tentu didasarkan atas 
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suatu pertimbangan dari sudut 

konstruksi persepsi dan 

interpretasinya baik yang berdimensi 

definitif ataupun dimensi ekstensif. 

Dimensi definitif artinya ia memilih 

alternatif dengan alasan adanya 

kemungkinan yang bisa lebih 

memberikan pembenaran terhadap 

aspek-aspek pengalaman yang sesuai 

dengan apa yang telah ia cerna dan 

dimensi ekstensif artinya yang 

bersangkutan menetapkan pilihan 

yang diharapkan akan memberi 

kemungkinan yang lebih dibanding 

pilihan lain di dalam memperluas 

pemahamannya terhadap peristiwa 

yang ia hadapi dalam skala baru dan 

berbeda. 

Fase Circumspection 

(C1),Fase Preemption (P), Fase 

Control (C2) Atau yang bisa 

disingkat menjadi C-P-C. Fase C-P-

C ini tidaklah berjalan diatas garis 

linear, mulus dan sekali merengkuh 

dayung tujuan akan tercapai. 

individu bisa saja harus melewati 

beberapa kali C-P-C ini sebelum ia 

sampai pada suatu tindakan eksternal 

yang konkrit yang sesuai dengan 

konstruknya. Jika pilihan akhir itu 

tidak konsisten dengan sistem 

konstruknya maka diganti dengan 

yang lain. Jika konsisten, maka 

prediksi dapat diajukan dan konstruk 

dapat disahkan. Setelah itu individu 

harus mengembangkan konstruk baru 

atau menghilangkan konstruk lama, 

dan memasukkan prediksi kepada 

peristiwa yang terjadi. Proses 

kognitif ini akan terus-menerus 

berada dalam arus perubahan atau 

revisi untuk menjadi individu yang 

lebih baik (Siswantoro, 2005:37) .  

Dalam proses kognitif ini, 

tidak lepas dari konsep Axienty 

(cemas) dan Threat (Ancaman). 

Konsep Axienty (cemas) ini adalah 

individu akan mengalami kecemasan 

manakala tidak memiliki konstruk 

yang cocok dengan situasi yang 

dihadapi atau kehilangan pengertian 

akan peristiwa-peristiwa yang 

dihadapinya. Sedangkan, Konsep 

Threat (Ancaman) adalah individu 

akan merasa terancam manakala dia 

merasa terjadinya goncangan dalam 

sistem konstruknya. Threat ini 

mempunyai daerah pecabangan yang 

luas, manakala individu melakukan 

beberapa aktivitas yang baru, dia 

akan mengalami kebingungan dan 

ancaman, kebingungan ini 

memungkinkan dapat mengarahkan 

kepada hal-hal baru, tetapi juga 

mungkin akan menjadi ancaman bagi 

individu. Seseorang akan mengalami 

ancaman, manakala dia menyadari 

bahwa sistem konstruknya secara 

drastis dipengaruhi oleh apa 

(peristiwa/fenomena) yang 

dihadapinya, respon terhadap 

ancaman ini mungkin bersifat 

regresif yaitu mundur ke konstruk 

yang lama agar dapat menghindar 

dari kepanikan/kebingungan. Jadi, 

individu akan merasa cemas karena 

ketidakpahamannya dan merasa 

terancam akan ketidak familiarnya 

terhadap peristiwa yang dihadapinya 

(Yunus, 2011:173). 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif, yaitu Penelitian 

ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian 

yang tidak menggunakan 

perhitungan, tetapi penelitian ini 

berwujud kata-kata, kalimat dan 

wacana yang terdapat dalam novel 

(Ratna, 2004: 47). Penelitian 

kualitatif ini dipergunakan untuk 

memperoleh deskripsi tentang 

perubahan perilaku tokoh Ryan 

dalam novel Cogito Allah Sum  karya 

Lalu Mohammad Zaenudin dengan 

menggunakan kajian teori Kognitif 

(George A. Kelly) yang datanya 
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tidak berwujud angka-angka 

melainkan kata-kata, kalimat-kalimat 

atau teks-teks yang terdapat dalam 

novel. 

Data dalam penelitian ini 

mengenai perubahan perilaku tokoh 

Ryan yang berupa dialog, serta kata-

kata dan kalimat yang berupa narasi 

yang  terdapat dalam  novel Cogito 

Allah Sum  karya  Lalu  Mohammad  

Zaenudin dan  penelitian ini 

dikaitkan dengan analisis psikologi 

kepribadian teori Kognitif (George 

A. Kelly). Penokohan pada novel ini, 

pembaca dapat menelusurinya lewat 

tuturan pengarang terhadap 

karakteristik pelakunya, gambaran 

yang diberikan pengarang lewat 

gambaran lingkungan kehidupannya 

maupun caranya berpakaian, 

menunjukan bagaimana prilakunya,  

melihat bagaimana tokoh itu 

berbicara tentang dirinya sendiri, 

memahami bagaimana jalan 

pikirannya, melihat bagaimana tokoh 

lain berbicara tntangnya (Aminuddin, 

2009: 80). Sumber data merupakan 

data yang menjadi basis analisis 

secara langsung dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian sastra, sumber data 

berupa teks novel, cerita pendek, 

drama, dan lain-lain  (Siswantoro, 

2005: 63). Sumber data dalam 

penelitian ini adalah  novel Cogito 

Allah Sum karya Lalu Mohammad 

Zaenudin  

Metode pengumpulan data 

ini, merupakan teknik atau cara-cara 

yang dapat digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data yang 

dilakukan untuk memperoleh 

informasi dalam rangka mencapai 

tujuan penelitian. Selanjutnya, 

dipertegas oleh Siswantoro (2005: 

55, metode yang digunakan adalah 

dokumentasi, kepustakaan dan Catat 

dengan teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode Deskriptif Kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan 

Psikologi Kognitif George Abraham 

Kelly.  

Adapun langkah-langkah 

yang akan ditempuh dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Membaca novel Cogito Allah Sum 

karya Lalu Mohammad Zaenudin 

yang bertujuan untuk memahami 

kepribadian tokoh Ryan sehingga 

peneliti bisa mengetahui bentuk 

perubahan prilaku tokoh Ryan dan 

faktor yang mempengaruhi 

perubahan prilaku tersebut secara 

keseluruhan dan membaca secara 

berulang-ulang. 

2. Mencatat dan menganalisis data 

mengenai perilaku tokoh Ryan dalam 

novel Cogito Allah Sum karya Lalu 

Mohammad Zaenudin. 

3. Mengklasifikasikan data berdasarkan 

teori kognitif (George A.Kelly). 

4. Mereduksi data yang telah di-

klasifikasikan sebelumnya, me-

reduksi data maksudnya melakukan 

pemilihan dan penyederhanaan 

terhadap data yang telah 

dikumpulkan untuk memusatkan 

perhatian pada data yang diperoleh 

sehingga dapat disesuaikan dengan 

teori George A. Kelly yang terbagi 

dalam tiga fase CPC. 

5. Menyimpulkan hasil-hasil yang 

didasarkan pada analisis data sebagai 

jawaban atas permasalahan dalam 

penelitian. 

 

D. PEMBAHASAN 

Berdasarkan perspektif 

Kognitif George Abraham Kelly, 

Perilaku tokoh Ryan novel Cogito 

Allah Sum karya Lalu Mohammad 

Zaenudin terbagi ke dalam tiga tahap 

fase CPC, yang dijelaskan lebih 

lanjut sebagai berikut : 

1. Fase CPC Tahap Pertama 
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Fase Circumspection 

(C1)ini adalah ketika seseorang 

melihat situasi atau peristiwa dari 

berbagai sudut dimensi pikirannya. 

Kemudian, ia merenungi dan 

menemukan adanya berbagai 

kemungkinan atas situasi yang ia 

hadapi. Ia disodori oleh beragam opsi 

atau alternatif yang mengelilingi 

dirinya. Dengan cara memandang 

seperti ini, ia akan dihantarkan ke 

medan pengalaman baru. 

Situasi atau peristiwa yang 

dilihat oleh Ryan adalah ketika dia 

dihadapi oleh kondisi tentang 

perubahan pandangannya mengenai 

keberadaan Tuhan, hal ini terjadi 

karena dia hidup dalam lingkungan 

yaitu teman dan pergaulan yang jauh 

berbeda dari sebelumnya yang 

tergambar pada kutipan di bawah ini: 

“Kehidupan selama di kota, telah 

banyak mengubah “irama” hidupku. 

Termasuk pandangan tentang Tuhan. 

Seringnya bersinggungan 

pemahaman dengan orang-orang 

yang berhaluan matearis, komunis, 

serta teman-teman yang menganut 

filsafat barat memberi “energi” 

baru bagiku dalam memaknai 

kehidupan”. (Cogito Allah Sum, 

2008:12) 

   Berdasarkan kutipan di atas, 

terlihat jelas bahwa Ryan 

menemukan pemahaman baru 

tentang keberadaan Tuhan melalui 

diskusi atau bertukar 

pikiran/pemahaman dengan teman-

temannya yang memiliki atau 

menganut paham yang berbeda-beda. 

Sehingga memberikan ia kehidupan 

yang baru menjadi seseorang yang 

tidak percaya dengan adanya Tuhan. 

Setelah individu melihat situasi 

atau peristiwa yang sedang dihadapi 

seperti yang diuraikan di atas, 

tentang kondisi perubahan 

pandangannya mengenai keberadaan 

Tuhan, hal ini terjadi karena dia 

hidup dalam lingkungan yang 

berbeda dari sebelumnya. Kemudian, 

ia akan merenungi dan menemukan 

adanya berbagai kemungkinan atas 

situasi yang ia hadapi. Ia disodori 

oleh beragam opsi atau alternatif 

yang mengelilingi dirinya. Opsi atau 

alternatif ini dimiliki oleh individu 

dari pengetahuan atas 

pengalaman/peristiwa yang sedang 

atau yang sudah dilaluinya. Opsi atau 

Alternatif  yang dimiliki oleh  Ryan 

berdasarkan atas 

pengalaman/peristiwa yang sedang 

atau sudah dilaluinya adalah harus 

percaya atau tidak tentang 

keberadaan Tuhan, seperti yang 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Opsi tentang Anggapan Keberadaan 

Tuhan 

Dalam pikirannya, Ryan pernah 

mempercayai dan meyakini tentang 

adanya Tuhan seperti pada kutipan di 

bawah ini: 

“Aku rindu dengan suasana masa 

kecil ketika aku masih bertuhan. 

Waktu itu aku memiliki harapan, 

tujuan dan arah hidup untuk 

mencapai kebahagiaan akhirat”. 

(Cogito Allah Sum, 2008:160) 

Kutipan di atas 

menggambarkan bahwa ketika Ryan 

di masa kecilnya percaya akan 

adanya agama dan Tuhan. Hal ini 

dikarenakan orang tuanya yang 

selalu mengajarkan Ryan tentang 

ajaran-ajaran agama selama ia masih 

berada di kampung sebelum ia 

mulai sekolah keluar kota yang pada 

akhirnya menemukan kehidupan 

barunya yang tidak percaya akan 

adanya Tuhan. 

b. Opsi Tentang Anggapan 

Ketidakberadaannya Tuhan 

Di sisi lain, dalam pikirannya 

mengenai ketidakadanya Tuhan. Dia 

berfikir ternyata selama ini dia hanya 
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mengikuti saja apa yang diajarkan 

oleh orang tuanya tanpa pernah 

menanyakan tentang apa yang 

diajarkan, seperti pada kutipan di 

bawah ini : 

“Kini aku sudah mahasiswa, 

paradigmaku tentang kehidupan 

jauh lebih lengkap.Apalagi setiap 

hari ayah hampir terlena dalam 

aktivitas ibadah yang menurutku 

tidak lebih dari perbuatan sia-sia 

dan menipu diri. Ayah melakukan 

hal yang tidak berguna. Akankah aku 

mengikuti kepribadian seperti 

itu..?!Tentu tidak!!! Memang, Ayah 

kelihatan tenang, karismatik, 

bijaksana.., namun siapa tahu di 

sudut hati ayah juga sedang gundah. 

Karena, selama beribadah beliau 

tidak pernah bertemu dengan yang 

disembahnya”. (Cogito Allah Sum, 

2008: 24) 

Pada kutipan di atas, Ryan 

mulai tidak yakin akan adanya Tuhan 

ketika ia mulai dikirim sekolah 

keluar kota. Ia mulai mengikuti 

pemahaman mengenai filsafat yang 

akhirnya membawa dia berpikir 

bahwa tuhan itu tidak nyata karena 

keberadaannya tidak pernah jelas, 

yang menurutnya ibadah itu hanya 

sia-sia karena ia merasa Tuhan itu 

tidak pernah ada. 

Fase Preemption (P), 
melakukan reduksi, yaitu 

penyempitan atau seleksi atas 

berbagai pertimbangan atau 

kemungkinan yang ada dipikirannya 

untuk menjadi pilihan yang paling 

sesuai dengan situasi yang 

dihadapinya. Ini berarti ia terlibat 

secara kognitif didalam proses 

pengambilan keputusan setelah 

melewati pilihan terhadap berbagai 

opsi atau alternatif. 

Berdasarkan berbagai 

pertimbangan yang telah direnungi 

oleh Ryan dari berbagai pemahaman 

dan peristiwa yang ia alami, Ryan 

lebih dominan memilih untuk 

meragukan tentang keberadaan 

Tuhan, seperti pada Kutipan di 

bawah ini : 

“Aku tambah yakin bahwa eksistensi 

Tuhan memang hanya khayalan 

semata”. (Cogito Allah Sum, 

2008:12) 

Pada kutipan di atas, terlihat 

jelas bahwa Ryan benar-benar 

meyakini akan keberadaan Tuhan 

yang hanya sebuah hayalan, disinilah 

dia mulai meragu.Setelah melakukan 

reduksi, yaitu penyempitan atau 

seleksi atas berbagai pertimbangan 

atau kemungkinan yang ada 

dipikirannya untuk menjadi pilihan 

yang paling sesuai dengan situasi 

yang dihadapinya. Ryanakan 

mengekspresikan pilihannya tersebut 

ke dalam sebuah bentuk tindakan 

atau perilaku, yang akan 

digambarkan pada fase selanjutnya 

yaitu fase control. 

Fase Control (C2), yang 

bersangkutan mengekspresikan 

pilihannya ke dalam bentuk tindakan 

secara eksternal. Karena Ryan 

merasa bahwa Tuhan adalah hayalan 

semata, maka dari itu dia mulai 

menunjukkan perilaku yang jauh 

berbeda dari masa kecilnya yang 

selalu mentaati aturan agama, yaitu 

shalat. Namun, setelah dia memiliki 

paham yang baru mengenai 

keraguannya terhadap keberadaan 

Tuhan, dia tidak pernah melakukan 

shalat, hal ini terlihat pada kutipan di 

bawah ini : 

“Sebenarnya, aku sadar beliau tahu 

kalau aku tidak pernah shalat subuh 

selama berada di kampung. Bahkan, 

bukan hanya shalat subuh, shalat 

lima kali semalam tidak pernah aku 

jalankan lagi”. (Cogito Allah Sum, 

2008:8) 
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Kutipan di atas meng-

gambarkan bahwa Ryan meragukan 

adanya Tuhan dengan Tidak lagi 

melakukan sholat yang dulu rutin ia 

lakukan selama ia masih kecil. 

Namun semenjak ia dikirim sekolah 

ke kota ia menjadi orang yang 

merubah pemahamannya terhadap 

Tuhan, ia tidak lagi percaya tentang 

keberadaan Tuhan. 

 

2. Fase CPC Tahap Kedua 
Fase Circumspection (C1), 

Pada tahap kedua ini, situasi atau 

peristiwa yang dilihat oleh Ryan 

adalah ketika dia meragukan tentang 

keberadaan Tuhan dan sudah 

merambat meyakini tentang tidak 

adanya Tuhan karena di dasari oleh 

pemahaman baru yang didapatinya, 

seperti pada kutipan di bawah ini : 

“Aku tak mau lagi terperosok dalam 

pikiran tak rasional masa kecil dan 

komunitas orang-orang yang 

mengharap bayangan tak nyata dari 

sebuah tempat yang bernama 

surga..dan takut terhadap Dzat yang 

mereka sebut sebagai Tuhan. 

Nyatanya, keberadaan Dzat itu tak 

bisa dibuktikan,” dalihku menghalau 

pikiran yang mulai tergoyah”. 

(Cogito Allah Sum, 2008:160) 

Pada kutipan di atas, 

tergambar bahwa Ryan menghalau 

pikirannya bahwa ia tak mau lagi 

terperosok dalam bayangan tak nyata 

tentang keberadaan Tuhan karena ia 

berfikir bayangan keberadaan 

tentang adanya Tuhan itu tak bisa 

dibuktikan. Dengan adanya pe-

mahaman yang rasional ia berpikir 

bahwa hal itu cuma harapan yang 

sia-sia yang tak pantas dijadikan arah 

hidupnya 

Setelah individu melihat situasi 

atau peristiwa yang sedang dihadapi 

seperti yang diuraikan di atas, 

tentang keraguannya terhadap 

keberadaan Tuhan sampai dia 

meyakini akan hal tersebut. 

Kemudian, ia akan merenungi dan 

menemukan adanya berbagai ke-

mungkinan atas situasi yang ia 

hadapi. Ia disodori oleh beragam opsi 

atau alternatif yang mengelilingi 

dirinya. Opsi atau alternatif ini 

dimiliki oleh individu dari 

pengetahuan atas 

pengalaman/peristiwa yang sedang 

atau yang sudah dilaluinya. Opsi atau 

Alternatif  yang dimiliki oleh Ryan 

berdasarkan atas 

pengalaman/peristiwa yang sedang 

atau sudah dilaluinya adalah 

memperkuat anggapan bahwa dirinya 

harus percaya atau tidak dengan 

adanya Tuhan, seperti yang 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Opsi tentang adanya Tuhan 

Dalam pikirannya, Ryan 

pernah mempercayai dan meyakini 

tentang adanya Tuhan seperti pada 

kutipan di bawah ini: 

“Ya Allah, selamatkan Eny dan 

keluarganya. Jika terjadi sesuatu 

pada mereka, sungguh kedamaian 

hati dalam jiwa ini tak akan 

kurasakan kembali…,”ucapku tiba-

tiba tulus.” (Cogito Allah Sum, 

2008:145) 

Kutipan di atas 

menggambarkan bahwa Ryan 

dengan tidak sengaja menyebut 

nama Tuhan pada saat ia berdoa 

untuk meminta keselamatan Eny 

dan keluarganya. Hal ini terlihat 

Ryan percaya dengan adanya Tuhan 

untuk meminta pertolongan-Nya. 

2. Opsi yang memperkuat tentang tidak 

adanya Tuhan 

Selain, dalam menghadapi 

cobaan sepertinya dia tidak pernah 

melihat Tuhan seperti pada kutipan 

di bawah ini : 

“Aku semakin yakin dengan 

ketiadaan-Mu dalam kekosongan 
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hatiku bukti nyata, saat aku 

mengharap-Mu engkau tak melihat 

ketersiksaanku.” (Cogito Allah Sum, 

2008:190) 

Kutipan di atas meng-

gambarkan bahwa Ryan semakin 

yakin dengan ketidakadanya Tuhan. 

Saat ia mengalami banyak masalah, 

Tuhan tidak pernah datang untuk 

menolongnya. Ketika ia sangat 

mengharapkan pertolongan-Nya, 

Ryan mengharapkan kemunculan 

Tuhan, tetapi karena Tuhan tidak 

pernah muncul dihadapannya ketika 

ia mengharapkan pertolongan dari-

Nya, krena itu Ryan semakin yakin 

bahwa Tuhan itu tidak pernah ada. 

Fase Preemption (P), 
melakukan reduksi, yaitu 

penyempitan atau seleksi atas 

berbagai pertimbangan atau 

kemungkinan yang ada dipikirannya 

untuk menjadi pilihan yang paling 

sesuai dengan situasi yang 

dihadapinya. Ini berarti ia terlibat 

secara kognitif didalam proses 

pengambilan keputusan setelah 

melewati pilihan terhadap berbagai 

opsi atau alternatif. 

Berdasarkan berbagai per-

timbangan yang telah direnungi oleh 

Ryan dari berbagai pemahaman dan 

peristiwa yang ia alami, Ryan lebih 

dominan memilih untuk meragukan 

dan meyakini akan ketidakadanya 

Tuhan, dia meyakini Tuhan itu hanya 

mitos belaka dan kebudayaan yang 

diturunkan turun-temurun dari nenek 

moyang saja seperti pada kutipan di 

bawah ini : 

“Jadi, kalau boleh sedikit menyindir 

orang-orang yang memegang penuh 

kebenaran agama, seperti islam 

misalnya, mungkin yang mereka 

maksud sebagai nenek moyang 

mereka yang pertama itu adalah 

kera. Tapi mereka pelesetkan 

namanya menjadi Adam…,” ujarku 

meledak tentang paparanku 

mengenai asal usulmanusia dan 

agama”. (Cogito Allah Sum, 

2008:46) 

Pada kutipan di atas 

menggambarkan bahwa Ryan 

menganggap bahwa Tuhan itu hanya 

datang dari pemikiran-pemikiran 

orang-orang yang dahulu bahwa 

Tuhan itu hanya rekayasa belaka dan 

menganggap agama itu hanya datang 

dari pemikiran nenek moyang saja. 

Yang kemudian di percayai oleh 

orang-orang yang memegang penuh 

kebenaran agama mereka. 

Pada kutipan di atas, terlihat 

jelas bahwa Ryan sudah me-

mantapkan keyakinannya tentang 

keberadaan Tuhan yang hanya 

sebuah mitos ada kebudayaan, 

disinilah dia mulai merubah diri dari 

rasa ragu kemudian menjadi 

keyakinan yang kuat. Setelah me-

lakukan reduksi, yaitu penyempitan 

atau seleksi atas berbagai per-

timbangan atau kemungkinan yang 

ada dipikirannya untuk menjadi 

pilihan yang paling sesuai dengan 

situasi yang dihadapinya. Ryan akan 

mengekspresikan pilihannya tersebut 

ke dalam sebuah bentuk tindakan 

atau perilaku, yang akan 

digambarkan pada fase selanjutnya 

yaitu fase control. 

Fase Control (C2), yang 

bersangkutan mengekspresikan 

pilihannya ke dalam bentuk tindakan 

secara eksternal. Karena Ryan 

merasa bahwa Tuhan adalah sebuah 

mitos dan hasil dari kebudayaan, 

maka dari itu dia mulai menunjukkan 

perilaku untuk tidak memiliki agama 

yaitu atheis, seperti pada kutipan di 

bawah ini : 

“Ayah dan ibu masih saja 

melakukan ritual sia-sia itu. 

Seandainya mereka tahu bahwa 

Tuhan itu tidak ada..”. ingin rasanya 
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aku berbagi dengan mereka 

mengenai perjalananku “mencari 

Tuhan”. Sampai aku mencetak tebal 

dalam pikiran bahwa Tuhan 

sebenarnya tidak ada.Namun, kurasa 

mereka belum siap untuk menerima 

pemahaman ini. Selain itu, mereka 

pasti akan kecewa besar jika 

mengetahui anaknya telah berhaluan 

atei.”(Cogito Allah Sum, 2008:11) 

Kutipan di atas meng-

gambarkan bahwa Ryan me-

nunjukkan dirinya menjadi seseorang 

yang tidak memiliki Tuhan atau 

seseorang yang berhaluan atheis 

yang meremehkan semua orang yang 

beragama dan meremehkan orang 

tuanya yang masih saja rutin 

melaksanakan ibadah. Ia merasa 

bahwa yang dilakukan oleh orang 

tuanya hanya sia-sia belaka. Selama 

perjalanannya dalam mencari 

keberadaan Tuhan dengan 

pemikiran-pemikiran baru yang 

didapatnya dalam setiap diskusi yang 

diikutinya ia menjadi benar-benar 

berpikir bahwa Tuhan itu tidak 

pernah ada. 

  

3. Fase CPC Tahap Ketiga 
Fase Circumspection (C1), 

Pada tahap ketiga ini, situasi atau 

peristiwa yang dilihat oleh Ryan 

adalah ketika dia meragukan bahkan 

sampai meyakini tentang ke-

tidakadanya Tuhan yang men-

jadikannya seorang atheis dan men-

tuhankan akal pikirannya tetapi dia 

seperti mulai resah kembali. Seperti 

akal pikiran tidak bisa sejalan dengan 

hatinya. Hal tersebut tergambar pada 

kutipan di bawah ini: 

“Tak berdaya menjawab pertanyaan 

besar melingkar di kepala, secara 

tak sadar tanganku memegang 

kepala yang seakan mau pecah. 

Pikiranku yang percaya bahwa 

Tuhan tidak ada kini mulai 

tergoyahkan”. (Cogito Allah Sum, 

2008:166) 

Pada kutipan di atas meng-

gambarkan bahwa Ryan mulai 

merasa resah dengan semua peristiwa 

yang dihadapinya. Ia mulai merasa 

bingung dengan semua yang ada 

dalam pikirannya mengenai ke-

beradaan Tuhan yang pada mulanya 

ia mencetak tebal bahwa tidak 

adanya Tuhan kini mulai ter-

goyahkan dengan semua peristiwa 

yang dia lalui. 

Selain itu, terlihat juga ketika 

Ryan merasakan sesuatu pada dirinya 

ketika ia mendengarkan alunan ayat 

suci Al-Qur’an di lantunkan, ia 

merasakan ketenangan pada dirinya, 

namun ia menghalaunya yang terlihat 

pada kutipan di bawah ini: 

“Ingin rasanya menghalau 

kedamaian yang tercipta ketika 

mendengar suara lantunan itu, 

khawatir rasionalitas yang selama 

ini kubangun menjadi terpengaruh. 

Namun, karena kedamaian ini 

mampu melenyapkan segala masalah 

yang ruwet dipikiranku, niat 

menghalau suara Al-Qur’an 

kuurungkan.Aku tak bisa menipu diri 

jika sebenarnya aku sangat butuh 

kedamaian jiwa, bukan hanya 

kedamaian pikiran dalam 

rasionalitas”. (Cogito Allah Sum, 

2008:206) 

Kutiapan di atas meng-

gambarkan ketika Ryan merasakan 

kebingungan atas apa yang terjadi 

pada dirinya. Ia kebingungan 

mengenai dirinya yang entah 

mengapa merasakan kedamaian 

ketika mendengarkan lantunan al-

Qur’an. Namun, ia berusaha menepis 

rasa untuk tidak menghiraukan suara 

lantunan al-Qur’an. Tetapi, tetap saja 

ia tidak mampu untuk menepis rasa 

kedamaian yang mampu membuat 
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segala masalah yang ada dalam 

dirinya hilang. 

Setelah Ryan melihat situasi 

atau peristiwa yang sedang 

dialaminya, bahwa ia merasa 

bingung atas dirinya yang entah 

mengapa mendengar alunan suara al-

Qur’an mampu membuat rasa damai 

dalam dirinya, walaupun ia berusaha 

menepis dirinya.. Disinilah timbul 

rasa kecemasan yang dialami oleh 

Ryan karena ketidakpahamannya 

terhadap peristiwa yang sedang 

dihadapinya. Kecemasan Ryan jelas 

terlihat, ketika, Seperti kutipan di 

bawah ini : 

“Bagaimana bisa kutemukan, sedang 

yang kucari, aku sendiri tidak 

tahu…, ada resah yang tak terjawab 

dalam hati.” (Cogito Allah Sum, 

2008:160) 

Pada kutipan di atas Ryan 

merasa bingung dengan dirinya 

yang jelas-jelas membuat cemas 

akan dirinya. Ia merasa resah 

dengan apa yang ada di dalam 

pikirannya, bingung dengan apa 

yang ia cari selama ini tak 

kunjung terjawab. 

Diperkuat lagi ketika Ryan 

semakin merasa bingung dengan 

pertanyaan yang muncul dalam 

dirinya seperti pada kutipan di bawah 

ini : 

“Pertanyaan-pertanyaan di kepalaku 

seakan menyerang fondasi-fondasi 

rasionalitas yang kucoba bangun 

dalam pemahamanku selama ini. 

Aku memejamkan mata rapat-rapat, 

dan semakin rapat seakan ingin lari 

dari kenyataan pikiran yang tak 

mampu aku jawab secuil pun. 

Pikiran yang aku anggap rasional 

selama ini seakan runtuh 

berserakan.” (Cogito Allah Sum, 

2008:166-167) 

Setelah individu melihat 

situasi atau peristiwa yang sedang 

dihadapi seperti yang diuraikan di 

atas, ia akan merenungi dan 

menemukan adanya berbagai 

kemungkinan atas situasi yang ia 

hadapi. Ia disodori oleh beragam opsi 

atau alternatif yang mengelilingi 

dirinya. Opsi atau Alternatif  yang 

dimiliki oleh Ryan berdasarkan atas 

pengalaman/peristiwa yang sedang 

atau sudah dilaluinya adalah 

memperkuat anggapan bahwa dirinya 

harus percaya atau tidak dengan 

adanya Tuhan, karena semakin dia 

menapik semakin kuat perasaan 

untuk mempercayai akan 

keberadaan-Nya. 

Preemption (P), Ryan 

akhirnya memutuskan untuk kembali 

ingin mengenal Tuhan lebih dekat 

karena kebingungan yang tidak dia 

mengerti, kemudian dia meminta 

tolong kepada Pak Haji yang telah 

menolongnya ketika ia mengalami 

masalah. Untuk memastikan semua 

yang mengganjal dalam dirinya 

selama ini, karenaia mulai merasa 

akan keberadaan Tuhan dalam 

dirinya. Seperti pada kutipan di 

bawah ini : 

“Saya ingin pak haji mengenalkan 

saya lagi dengan-Nya. Saya ingin 

Dia ada dalam pikiran saya lagi, 

yang senantiasa menjadi harapan 

saya seperti masa kecil dulu”. 

(Cogito Allah Sum, 2008:214) 

Pada kutipan di atas 

menggambarkan bahwa Ryan ingin 

kembali mengenal Tuhan. Ia 

meminta pertolongan kepada Pak 

Haji untuk menuntunya kembali 

menemukan keyakinannya terhadap 

Tuhan. Ia ingin mencari semua 

jawaban atas pengalamannya selama 

ini mengenai Tuhan. 

Selama usahanya dalam 

menjalani menemukan keberadaan 

Tuhan dengan Pak Haji, Ryan 

merasa konstruknya terancam. 



 13 

Keadaan terancam ini manakala 

individu merasa terjadinya 

goncangan dalam sistem 

konstruknya. Sebelum merasa 

terancam individu akan mengalami 

kebingungan. Kebingungan ini me-

mungkinkan dapat mengarahkan 

kepada hal-hal baru, tetapi juga 

mungkin akan menjadi ancaman bagi 

individu. Seseorang akan mengalami 

ancaman, manakala dia menyadari 

bahwa sistem konstruknya secara 

drastis dipengaruhi oleh apa 

(peristiwa/fenomena) yang di-

hadapinya, respon terhadap ancaman 

ini mungkin bersifat regresif yaitu 

mundur ke konstruk yang lama agar 

dapat menghindar dari 

kepanikan/kebingungan. rasa 

ancaman ini yang akan me-

ngantarkan ke pengalaman baru atau 

pembentukan konstruk/interpretasi 

yang baru dan meninggalkan 

konstruk yang lama untuk meng-

hadapi peristiwa. 

Proses konsep rasa terancam 

ini, akan merubah interpretasi Ryan 

sebelumnya tentang tidak adanya 

Tuhan menjadi seseorang yang sadar 

bahwa Tuhan itu ada yang dijelaskan 

oleh Pak Haji. Hal ini terlihat seperti 

pada kutipan di bawah ini : 

“Anakku, ketahuilah, jika Tuhan 

telah kita masukkan dalam pikiran 

maka sesungguhnya apa yang ada 

dalam pikiran kita bukan Tuhan. 

Sebab, tidak mungkin kebesaran 

Tuhan sebagai Sang Pencipta tunduk 

pada manusia yang teramat terbatas, 

sedang Tuhan sesungguhnya tak 

terbatas. Anakku, gunakan 

pancaindra untuk mengenal alam. 

Jika sekiranya kemampuan 

pancaindra telah terbatas, 

selanjutnya gunakan kesadaran 

rasional untuk memahami hukum-

hukum alam. Insya Allah, dengan 

mengetahui hukum-hukum alam, kita 

akan terbawa secara tidak langsung 

pada pemahaman tentang-Nya 

karena hukum alam adalah 

ketentuan-Nya. Mengenal ketentuan-

Nya berarti mengenal tentang 

keberadaan-Nya. Maka, pemahaman 

rasional atau ilmu pengetahuan 

berperan penting saat pancaindra 

telah tak mampu lagi membaca 

alam. Baru setelah ilmu 

pengetahuan mencapai keterbatasan 

mengetahui tentang-Nya, yang bisa 

mengantarkan kita pada pemahaman 

sesungguhnya tentang Tuhan. 

Seperti sifat-sifat-Nya, adalah 

kesadaran spiritual,” terang Pak 

Haji. Akupun mulai mengangguk , 

mulai paham dengan apa 

yangdimaksudkan beliau. Sebuah 

tekad kini terukir dalam jiwa untuk 

berpetualang mengenal Sang 

Pencipta alam semesta.” (Cogito 

Allah Sum, 2008: 215-217) 

Setelah Ryan dijelaskan oleh 

Pak Haji, Ryan baru menyadari 

bahwa selama ini penafsirannya atau 

pengetahuannya tentang mencari 

keberadaan Tuhan tidak hanya 

dengan pengetahuan rasional saja 

tetapi dibarengi dengan kemampuan 

pancaindra kita yang akan meng-

hantarkan kita pada pemahaman 

sesungguhnya tentang Tuhan. Maka 

dari itu, Ryan merubah penafsirannya 

dan membangun kembali 

konstruknya tentang Agama dan 

Tuhan serta memberikan pandangan 

baru tentang hal tersebut. Hal ini 

yang akan merembet ke cara Ryan 

bertindak atau berperilaku ke-

depannya yaitu menjadi seseorang 

yang beragama.  

Control (C2), tanpa sadar 

Ryan  sudah memeluk agama lagi 

seperti pada kutipan di bawah ini : 

“Setelah berwudhu dan melafazkan 

doa kepada-Nya, aku melangkah 

pasti menuju sebuah mushola kecil 
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dekat di dekat ruang Tamu Pak Haji, 

di sana Pak Haji beserta Bu Fatimah 

dan Qadafi sudah menungguku untuk 

melaksanakan shalat zhuhur 

bersama.” (Cogito Allah Sum, 2008: 

234). 

Pada kutipan di atas meng-

gambarkan bahwa Ryan sudah 

kembali menjadi seseorang yang 

percaya dengan adanya Tuhan. Ia 

mulai kembali menjalankan perintah 

agama dan ia benar-benar tulus 

bertobat kembali ke jalannya. Selain 

itu, diperkuat tentang Ryan yang 

benar-benar kembali menjadi 

seseorang yang percaya dengan 

adanya Tuhan. Seperti yang terlihat 

pada kutipan di bawah: 

“Oh…, begitu damai hati ini kala 

bersama-Mu. Tak ingin aku jauh 

dari-Mu, Wahai Dzat yang hidup 

dan matiku senantiasa 

kupersembahkan untuk-Mu. Allah…, 

maafkan bila kini aku telah jatuh 

cinta kepada-Mu,”ungkapku dengan 

Tulus kepada-Nya seusai shalat dan 

mengucap beberapa kali kalimat 

istighfar.” (Cogito Allah Su, 2008: 

235) 

Kutipan di atas meng-

gambarkan Ryan terlihat meminta 

ampunan terhadap Tuhan atas segala 

kesalahpahaman tentang pe-

mahamannya terhadap Tuhan. Ia ber-

sungguh-sungguh ingin kembali 

kejalan-Nya  serta ia ingin men-

jalankan ibadah kepada Tuhan 

dengan tulus dan seyakin-yakinnya 

dan dalam menjalankan ibadahnya ia 

berharap Tuhan benar-benar 

menerima permohonan ampun atas 

segala kekhilafan yang telah 

dilakukan selama ia dalam haluan 

atheis. 

Berdasarkan fase CPC pada 

tahap ketiga seperti uraian di atas, 

sebelum Ryan berhasil merubah 

interpretasinya/konstruk tentang ke-

beradaan Tuhan. Pada siklus CPC 

ketiga  ini, Ryan mengalami rasa 

cemas dan rasa terancam terhadap 

konstruk yang dijalankannya, dia 

berpikir bahwa apa yang dilakukan 

selama ini yang mentuhankan akal 

pikiran dan menganggap Tuhan tidak 

ada adalah benar, tetapi ternyata hati 

nuraninya bertentangan dengan hal 

tersebut. Disitulah Ryan merasa 

cemas, karena ketidakpahamannya 

dengan peristiwa yang dia hadapi 

dan ketidakberterimanya konstruk 

yang telah dibuat. Rasa cemas ini 

akan merembet pada rasa ke-

bingungan dan terancam terhadap 

konstruk yang sudah dia persepsi dan 

dijalani melalui sebuah tindakan tadi. 

Konsep dari rasa ancaman ini 

manakala individu merasa terjadinya 

goncangan dalam sistem konstruknya 

yang akan mengantarkan ke 

pengalaman baru atau pembentukan 

konstruk/interpretasi yang baru dan 

meninggalkan konstruk yang lama 

untuk menghadapi peristiwa yang 

akan datang. 

 

4.1 Hubungan Hasil Analisis Teori 

Kognitif George Abraham Kelly 

pada Tokoh Ryan dalam Novel 

Cogito Allah Sum Karya Lalu 

Mohammad Zaenudin dengan 

Pembelajaran Sastra di SMA. 

Pembelajaran sastra pada 

dasarnya bertujuan agar siswa 

memiliki rasa peka terhadap karya 

sastra yang berharga sehingga 

merasa terdorong dan tertarik untuk 

membacanya. Pembelajaran sastra di 

SMA telah ditetapkan dan telah 

diterapkan sebagai bagian dari 

kurikulum tingkat satuan pendidikan 

(KTSP). Sebelum mengajarkan suatu 

pembelajaran sastra, tentu harus 

mengetahui materi/bahan ajar yang 

akan diajarkan di kelas, bahan ajar 

yang diterapkan di kelas dapat 
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berupa naskah drama, puisi cerpen, 

novel. 

Berdasarkan (KTSP), standar 

kompetensi (SK) yang ingin dicapai 

seperti: “Memahami berbagai 

hikayat, novel Indonesia/novel 

terjemahan” yang sejalan dengan 

kompetensi dasar (KD) 

“Menganalisis unsur-unsur instrinsik 

dan ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemahan”. Pelaksanaan 

pembelajaran sastra mempunyai 

tujuan-tujuan khusus yaitu agar siswa 

mampu membandingkan dengan 

kreatif unsur ekstrinsik dan instrinsik 

novel terjemahan dengan novel 

Indonesia. 

Berdasarkan tujuan pem-

belajaran di atas, dapat tercapai jika 

bahan ajar yang diberikan sesuai 

dengan tingkatan kelas siswa. 

Pengajaran yang diberikan juga harus 

sesuai dengan kemampuan siswa itu 

sendiri tanpa adanya kesesuaian 

antara siswa dengan bahan yang 

diajarkan, maka kegiatan belajar-

mengajar akan gagal. Sehingga 

indikator pembelajaran tidak akan 

tercapai. Terdapat beberapa materi 

pembelajaran yang diterapkan dalam 

pembelajaran di kelas XI semester I 

bahasa Indonesia seperti berikut: (1) 

novel Indonesia dan novel 

terjemahan; (2) unsur instrinsik novel 

adalah unsur yang membangun karya 

sastra dari dalam. Unsur instrinsik 

novel meliputi: tema, penokohan, 

setting, alur, sudut pandang, amanat; 

(3) unsur ekstrinsik novel adalah 

unsur yang membangun karya sastra 

dari luar, meliputi: biografi 

pengarang, pendidikan pengarang, 

agama atau kepercayaan pengarang, 

nilai-nilai (pendidikan, moral, 

religi/agama, sosial, budaya. 

Bahan ajar sastra yang 

diterapkan di SMA dapat berupa: 

naskah drama, puisi, cerpen, dan 

novel. Bahan ajar ini sesuai dengan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan 

(KTSP) tingkat SMA/MA. Dengan 

demikian, tujuan pengajaran sastra di 

sekolah untuk tercapainya ke-

mampuan siswa dalam meng-

apresiasi, mengkritik, maupun meng-

hasilkan suatu karya sastra. Tujuan 

umum dari pembelajaran sastra itu 

sendiri merupakan penyelenggara 

pendidikan nasional untuk me-

wujudkan suasana dan proses pem-

belajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang 

dimiliki diri, masyarakat, 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

Sesuai dengan pemaparan di 

atas dan sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan terhadap Perilaku 

Tokoh Ryan ditinjau dari Psikologi 

Kognitif dalam Novel Corgito Allah 

Sum karya Lalu Mohammad 

Zaenudin dan relevansinya dengan 

materi pembelajaran sastra di SMA, 

penelitian ini memiliki kaitan dengan 

SK/KD yang telah ditetapkan dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan 

Pembelajaran (KTSP). Berdasarkan 

SK/KD tersebut, penelitian ini 

dianggap berpotensi untuk dijadikan 

materi/bahan ajar pembelajaran 

sastra guna memenuhi kompetensi 

tersebut. 

Hasil dari penelitian ini 

terkait tentang aspek perubahan 

perilaku tokoh utama Ryan dalam 

novel Cogito Allah Sum karya Lalu 

Mohammad Zaenudin yang jika 

dikaitkan dengan pembelajaran sastra 

di SMA akan banyak pelajaran yang 

dapat diperoleh oleh siswa baik sifat 

yang positif maupun negatif. Sifat 

positif dari tokoh utama Ryan ini 

dapat dijadikan sebagai bahan 
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evaluasi untuk terus menjadi 

seseorang yang baik sedangkan 

untuk sifat negatif dari tokoh utama 

tersebut dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan untuk menata 

hidup. Seperti halnya siswa bisa 

belajar untuk tidak mudah menerima 

dan memutuskan sesuatu dengan 

cepat tanpa sebuah pertimbangan 

yang matang. Serta siswa juga dapat 

belajar untuk tidak cepat merasa puas 

dan sombong akan pengetahuan yang 

dimiliki dan tidak menyebabkan 

untuk malas memperluas 

pengetahuannya. Selain itu, karena 

novel ini sarat tentang agama maka 

siswa juga dapat menambah 

pengetahuannya mengenai agama. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pem-

bahasan yang telah diuraikan se-

belumnya dapat disimpulkan bahwa 

tokoh utama pada novel Cogito Allah 

Sum karya Lalu Mohammad 

Zaenudin mengalami siklus fase CPC 

sebanyak tiga kali. Ketika dia mulai 

meragukan kepercayaan yang 

dianutnya selama ini tentang adanya 

Tuhan sampai dia meyakini jika 

Tuhan adalah sebuah hasil dari 

kebudayaan dan mitos belaka yang 

menghantarkannya menjadi seorang 

atheis dan mentuhankan akal 

pikirannya sendiri sampai dia me-

rasakan kebingungan dan ke-

gelisahan karena semakin dia 

menapikkan tentang keberadaan 

Tuhan itu, semakin kuat pula 

perasaannya untuk menentang akan 

hal itu. Hingga pada akhirnya dia 

dihantarkan ke medan pengalaman 

baru, diberikan pemahaman baru 

tentang agama dan Tuhan. Dia mulai 

mereduksi kembali tentang 

pemahaman-pemahaman yang di-

dapatinya selama ini dan ternyata 

pemahaman yang diyakininya selama 

ini telah mengantarkan dirinya jauh 

dari Tuhan dan tanpa sadar dia sudah 

memeluk agama kembali seperti 

dahulu yaitu agama islam.  

Kaitannya dengan materi 

pembelajaran sastra di SMA, berupa 

pembelajaran tentang novel, puisi, 

pantun, drama, hikayat, dll sesuai 

dengan jenjang kelasnya yang 

bertujuan agar siswa dapat semakin 

peka terhadap karya sastra. Analisis 

novel sudah ditetapkan dalam KTSP 

yaitu kelas XI semester 1 tentang 

penokohan dalam novel sesuai 

dengan Standar Kompetensi (SK): 

Memahami berbagai hikayat, novel 

Indonesia/novel terjemahan 

Kompetensi Dasar (KD): yaitu 

menjelaskan unsur-unsur instrinsik 

dan ekstrinsik dari pembacaan 

penggalan novel. Oleh karena itu, 

Cogito Allah Sum karya Lalu 

Mohammad Zenudin ini dapat 

dijadikan sebagai materi pem-

belajaran sastra di SMA. Pada 

penerapannya, siswa juga akan 

ditugaskan membaca novel Cogito 

Allah Sum karya Lalu Mohammad 

Zaenudin dan perubahan perilaku 

yang terjadi pada tokoh utama. 
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