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ABSTRAK – Paper ini digunakan sebagai publikasi di SNIT 2014. Sesuai dengan tema yang terdapat dalam
SNIT 2014,”Peran Indonesia dalam Memberikan Aspirasi dan Kontribusi guna Mendukung Komunitas
ASEAN”, maka novel inspiratif “Athirah” yang ditulis oleh Alberthi ene Endah merupakan salah satu kontribusi
tersebut, khususnya dalam bidang sosial budaya, industri kreatif terkait dengan penulisan konten buku dengan
karya novel inspiratif dan nilai-nilai baik sebagai pembentukan karakter dan perkembangan psikologi yang
dapat ditiru oleh generasi muda. Kajian novel yang dipergunakan adalah pendekatan tek stual psikologi sastra
yang membahas mengenai peran ibu dalam perkembangan psikologi tokoh utama. Pendekatan tersebut hanya
dibatasi pada kajian intrinsik mengenai perkembangan psikologi tokoh utama yang dipengaruhi oleh peran
ibunya. Metode yang dipergunakan adalah deskriptif. Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah pembaca
terinspiratif untuk hidup lebih baik dan berkontribusi dalam mendukung kegiatan sosial budaya menuju
Komunitas ASEAN, khususnya di industri kreatif.
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I. PENDAHULUAN
ASEAN
Economic
Community
2015
dideklarasikan berdasarkan Declaration of ASEAN
Concord II yang diselenggarakan di Bali, 7 Oktober
2003. Deklarasi tersebut dihadiri oleh Brunei
Dasussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia,
Republik Rakyat Demokratik Laos, Malaysia, Uni
Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura,
Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam.
Pada Deklarasi tersebut, para pemimpin ASEAN
mendeklarasikan bahwa komunitas Ekonomi ASEAN
(KEA) merupakan tujuan integrasi ekonomi Regional
(Bali Concord II) pada tahun 2020 yang kemudian
dipercepat menjadi 2015 [5]. Selain KEA, Komunitas
Keamanan ASEAN dan Komunitas Sosial Budaya
ASEAN merupakan dua pilar integral lain dari
komunitas ASEAN yang akan dibentuk.Ketiga pilar
tersebut diharapkan dapat bekerja secara erat dalam
pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2020.
Hal tersebut tercantum dalam penyusunan cetak biru
yang terpadu pada pertemuan ke-38 Menteri Ekonomi
ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada Agustus
2006 mengindetifikasi berbagai karakteristik dan
elemen KEA pada tahun 2015 sesuai Bali Concord II
[5].
ASEAN Community ASEAN 2015 dapat
disatukan menjadi tiga pilar, yaitu Keamanan
ASEAN,
Komunitas
Ekonomi ASEAN, dan
Komunitas Sosial-Budaya ASEAN. Komunitas
Keamanan ASEAN merupakan pilar pembentukan
norma-norma politik negara anggota ASEAN.
Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan pilar

pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan
sehingga memberikan peluang bagi negara-negara
anggota ASEAN untuk memperluas cakupan skala
ekonomi, setiap warga negara anggota ASEAN
mempunyai kesempatan untuk bekerja atau membuka
usaha di wilayah ASEAN manapun, sebuah barang
bisa memiliki harga yang sama di seluruh wilayah
ASEAN, mengurangi kemiskinan, mengurangi biaya
transaksi perdagangan, serta memperbaiki fasilitas
perdagangan dan bisnis. Komunitas Sosial Budaya
ASEAN merupakan pilar yang diharapkan akan
terbentuk hubungan saling berbagi dan peduli pada
masyarakat anggota ASEAN yang mencakup kerja
sama di bidang kepemudaan, wanita, kepegawaian,
pendidikan,
penerangan,
kebudayaan, IPTEK,
kesehatan, pengentasan kemiskinan, lingkungan
hidup, penanganan bencana alam, pembangunan
sosial, tenaga kerja, serta Yayas an ASEAN.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis
memfokuskan pembahasan pada Komunitas Sosial
Budaya sebagai salah satu pilar dalam ASEAN
Economic Community ASEAN 2015, khususnya
dalam bidang industri kreatif penerbitan dan
percetakan yang terkait dengan pendidikan. Kegiatan
kreatif tersebut berkaitan dengan konten penerbitan
buku, novel.
Adapun, novel yang dikaji adalah Athirah
karangan
Alberthiene
Endah.
Kajian
novel
menggunakan pendekatan tekstual psikologi sastra
yang membahas mengenai peran ibu dalam
perkembangan psikologi tokoh utama. Pendekatan
tersebut hanya dibatasi pada kajian intrinsik novel
secara umum dan secara khusus mengenai
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perkembangan
psikologi tokoh
utama yang
dipengaruhi oleh peran ibunya. Perkembangan
tersebut dilatarbelakangi oleh poligami yang
dilakukan Bapak kepada Emma, ibu sang tokoh
utama. Metode yang dipergunakan adalah deskriptif.
Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah pembaca
terinspiratif untuk hidup lebih baik dan berkontribusi
dalam mendukung kegiatan sosial budaya menuju
Komunitas ASEAN, khususnya di industri kreatif.
Perumusan masalahnya adalah bagaimanakah peran
ibu dalam perkembangan psikologi tokoh utama pada
novel Athirah karangan Alberthiene Endah?
Tujuan pembahasan penelitian ini diharapkan
berguna bagi masyarakat, secara umum sebagai peran
Indonesia dalam memberikan apresiasi dan kontribusi
guna mendukung komunitas ASEAN. Secara khusus,
pembahasan penelitian ini masyarakat di Indonesia
dapat terinspirasi untuk lebih semangat dan lebih baik
dalam
menjalankan
kehidupan
sehari-harinya,
utamanya menjelang ASEAN Economic Community
2015.
Dengan demikian, berdasarkan latar belakang
pendahuluan, judul yang diambil oleh penulis adalah
“Peran Ibu dalam Perkembangan Psikologi Tokoh
Utama pada Novel Athirah Karangan Alberthiene
Endah”.

II. LANDASAN TEORI
2.1 Psikologi Sastra
Asumsi dasar penelitian psikologi sastra antara
lain dipengaruhi oleh beberapa hal [7], yaitu:
pertama, adanya anggapan bahwa karya sastra
merupakan produk dari suatu kejiwaan dan pemikiran
pengarang yang berada pada situasi setengah sadar
atau subconcious setelah jelas sadar baru dituangkan
ke dalam bentuk secara sadar (conscious). Kedua,
kajian psikologi sastra di samping meneliti
perwatakan tokoh secara psikologis juga aspek-aspek
pemikiran dan perasaan pengarang ketika menciptakan
karya tersebut.
Lebih lanjut, berdasarkan asumsi dasar
tersebut, psikologi sastra adalah kajian sastra yang
memandang karya sebagai aktivitas kejiwaaan [7].
Pada dasarnya, psikologi sastra akan
ditopang oleh tiga pendekatan sekaligus [7]. Pertama,
pendekatan tekstual, yang mengkaji aspek psikologis
tokoh dalam karya sastra. Kedua, pendekatan
representif-pragmatik, yang mengkaji aspek psikologis
pembaca sebagai penikmat karya sastra yang
terbentuk dari pengaruh karya yang dibacanya, serta
proses resepsi pembaca dalam menikmati karya sastra.
Ketiga, pendekatan ekspresif, yang mengkaji aspek
psikologis sang penulis ketika melakukan proses
kreatif yang terproyeksi lewat karyanya, baik penulis
sebagai pribadi maupun wakil masyarakatnya.
Psikologi
sastra
mempunyai
empat
kemungkinan penelitian [7]. Pertama, penelitian
terhadap psikologi pengarang sebagai tipe atau
sebagai pribadi. Studi ini mengarah psikologi seni.
Kedua, penelitian proses kreatif dalam kaitannya
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dengan kejiwaan. Studi ini bergubungan dengan
psikologi proses kreatif. Ketiga, penelitian hukumhukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra.
Dalam kaitan ini, studi dapat diarahkan pada teoriteori psikologi. Keempat, penelitian dampak
psikologis teks sastra kepada pembaca. Studi ini
cenderung ke arah aspek-aspek pragmatik psikologis
teks sastra terhadap pembacanya.
Secara kategori, sastra berbeda dengan
psikologi karena sastra berhubungan dengan dunia
fiksi, drama, puisi, esai, yang diklasifikasikan ke
dalam seni (art) sedangkan psikologi merujuk kepada
studi ilmiah tentang prilaku manusia dan proses
mental [8]. Walaupun demikian, keduanya memiliki
kesamaan, yaitu berangkat dari manusia dan
kehidupan sebagai sumber kajian. Psikologi berkaitan
dengan manusia dan mempelajari prilakunya
sedangkan prilaku tersebut tidak lepas dari aspek
kehidupan yang membungkusnya dan mewarnai
perilakunya.
Novel atau cerpen sebagai bagian bentuk
sastra merupakan jagad realita yang didalamnya
terjadi peristiwa dan perilaku yang dialami dan
diperbuat manusia (tokoh). Realita tersebut dapat
berupa realita sosial, realitas psikologi, ataupun realita
religius yang merupakan tema-tema yang sering
disebut dalam novel sebagai realita kehidupan.
Berkaitan dengan realita psikologis, terdapat
fenomena di dalamnya, yaitu fenomena itu mampu
memberikan interpretasi dan hal tersebt baru akan
memberi arti kalau pembaca mampu memberikan
interpretasi dan memiliki bekal teori tentang psikologi
yang memadai [8].
Pendapat lain mengenai psikologi sastra,
yaitu psikologi sastra lahir sebagai salah satu jenis
kajian sastra yang digunakan untuk membaca dan
menginterpretasikan karya sastra, pengarang karya
sastra dan pembacanya dengan menggunakan berbagai
konsep dan kerangka teori yang ada dalam psikologi
[9].
Ketika digunakan dalam kerangka ilmu
sastra, maka sastra mengacu pada salah satu cabang
ilmu pengetahuan yang mengkaji karya sastra sebagai
objek formalnya secara bersistem dan terorganisir.
Dalam kajian sastra yang menggunakan pendekatan
psikologi sastra inilah, hubungan antara sastra dan
psikologi terjadi. Peneliti atau kritikus sastra membaca
dan mengkaji karya sastra, pengarang yang
menciptakannya, dan pembaca yang mengalami
berbagai proses kejiwaan ketika membaca dan
menanggapi karya yang
dibacanya dengan
menggunakan konsep-konsep yang terdapat dalam
psikologi [9].
Dengan demikian, berdasarkan penjelasan
para ahli mengenai psikologi sastra, dapat disimpulkan
bahwa psikologi sastra merupakan salah satu cabang
penelitian sastra yang berkaitan dengan psikologi.
Unsur-unsur sastra baik intrinsik maupun ekstrinsik
dapat
dikaji
masing-masing
kemudian
diinterpretasikan dalam konsep dan kerangka teori
yang ada dalam psikologi yang tercermin dalam

Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2014

perilaku baik ucapan maupun perbuatan para tokoh di
dalamnya.
2.2 Psikologi Perkembangan
Berkaitan dengan psikologi perkembangan,
terdapat beberapa hal di dalamnya yang awalnya dapat
ditinjau dari character building, yaitu kepribadian,
watak, dan temperamen. Kepribadian dan watak lebih
dekat satu sama lain, bahkan sering disamakan. Jika
bermaksud menggambarkan pribadi seseorang apa
adanya, sifat dan pembawaannya yang khas, terutama
mengenai kepribadiannya yang punya keunikan
tersendiri. Jika kita melakukan penilaian atas pribadi
seseorang, maka hal itu lebih mengarah kepada
dirinya yang sudah terbentuk, yang dia sendiri turut
bertanggung jawab di dalamnya. Inilah yang terutama
dimaksud dengan watak. Temperamen lebih banyak
ditentukan oleh struktur fisik-biologis seseorang, dan
sifatnya tetap, oleh karenanya dibuat perbedaan yang
jelas dan bersifat tetap antara satu orang dengan yang
lain [2].
Pendapat lain mengenai character building,
yaitu,”The traditional view of character as a set of
qualities unique to individuals – encompassing their
chosen values and beliefs or their natural and
unalterable personality – positions it as a private
matter, lying outside the realm of public policy. But to
the extent that certain elements of character impact
equality,opportunity and fairness, it ought to be a
concern for policy makers interested in those
outcomes. Given that these character capabilities are
overwhelmingly developed in childhood, there is a
strong case for public policy interest, especially if a
child will not develop these character capabilities
without further support.” [6]
Adapun,
berkaitan
dengan
psikologi
perkembangan [10], perkembangan rohani terjadi
sejak manusia lahir sampai ia menjadi dewasa. Dalam
perkembangan
hidupnya
menjadi
dewasa,
perkembangan rohani itu tidak lepas dari pengaruh
keturunan dan pengaruh dunia lingkungan tempat
seseorang
hidup
dan
dibesarkan.
Proses
perkembangan rohani tersebut terjadi perubahan yang
terus-menerus, tetapi perkembangan itu tetap
merupakan suatu kesatuan. Di antara masa-masa
perkembangan itu adalah masa bayi, masa kanakkanak, masa anak sekolah, masa remaja (pubertas dan
adolesen), dan masa dewasa.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
psikologi perkembangan berkaitan dengan proses
perkembangan manusia sejak lahir hingga dewasa.
Pembentukan karakter berperan dalam perkembangan
manusia karena dapat mencerminkan sifat-sifat yang
khas mengenai gejala psikologis yang nampak.
III. PEMBAHASAN
3.1 Ringkasan Novel Athirah
Novel Athirah karangan Alberthiene Endah
merupakan novel yang terinspirasi kisah Jusuf Kalla
dengan Ibundanya yang bernama Athirah atau Emma
(baca: Emak). Peran Emma selaku ibunda Jusuf Kalla
turut mewarnai perkembangan karakternya. Emma tak

hanya melahirkan tapi juga membesarkan dan
memberikan teladan bagi Jusuf Kalla. Ketika satu per
satu putra-putri Emma meninggalkan rumah untuk
melanjutkan studi, Jusuf Kalla tetap setia menemani
beliau. Bahkan, ketika Emma dipoligami oleh Bapak,
Jusuf Kalla tetap setia menemaninya.
Tak hanya mengenai hubungan Emma
dengan Jusuf Kalla tapi juga dikisahkan bagaimana
Jusuf Kalla mengisi masa mudanya dengan bekerja di
toko membantu ayahnya, tetap bersosialisasi dengan
para sahabatnya, mengantikan peran Bapak jika beliau
tak ada di rumah, menuntut ilmu, serta perjuangannya
untuk menyunting Mufidah sebagai istrinya.
Mufidah, istri Jusuf Kalla dekat dengan sosok
Emma. Tak hanya dengan Emma, tetapi juga dekat
dengan Bapak. Sepeninggal Emma, tak lama Bapak
meninggal dunia dan jenazah Bapak disemayamkan di
keluarga istri keduanya.
3.2 Analisis Instrinsik Novel Athirah
Terdapat unsur intrinsik di dalam novel
Athirah. Unsur-unsur itu terdiri dari tema, amanat,
latar, penokohan, alur, dan sudut pandang.
Tema di dalam novel merupakan hal
fundamendal ketika penulis ingin mengungkapkan
gagasannya di dalam cerita. Terdapat tema umum dan
tema khusus di dalam novel Athirah. Tema umumnya
adalah kasih sayang yang terdapat di dalam keluarga,
tak hanya Jusuf Kalla dengan Emma tapi juga dengan
anggota keluarga lainnya. Tema khususnya terbagi
lagi menjadi beberapa macam, yaitu poligami,
persahabatan, dan kesetiaan.
Amanat di dalam novel merupakan pesan
yang
disampaikan penulis kepada pembaca.
Hendaknya, pesan tersebut merupakan pesan positif.
Secara keseluruhan, amanat dalam novel Athirah
jangan mudah menyerah terhadap kesulitan,
hendaknya para perempuan tetap berjuang dalam
memberi kekuatan kepada keluarga, serta ikhlas
terhadap segala situasi dan kondisi.
Latar (setting) merupakan unsur instrinsik
yang menggambarkan baik tempat, waktu, maupun
suasana dimana sebuah cerita berlangsung, Secara
umum, latar novel Athirah berlatar tempat Bone dan
Kota Makassar. Latar waktu mengisahkan awal Emma
dilahirkan, menikah dengan Bapak, melahirkan dan
membesarkan anak-anaknya, serta meninggal dunia,
pada tahun 1924 hingga 1982. Selain itu, latar juga
menceritakan sekilas bagaimana pemberontakan
terjadi di Kota Makassar, masa pendudukan Jepang,
komunisme di Indonesia, dan zaman kemerdekaan
Indonesia. Selain itu, sempat dibahas mengenai
suasana keluarga Jusuf Kalla pergi haji.
Penokohan merupakan salah satu unsur
intrinsik penting lainnya karena dengan adanya para
tokoh maka cerita akan mudah mengalir. Penokohan
bisa ditampilkan baik segi perwatakan, fisik, maupun
dialog. Tokoh utama dalam novel Athirah adalah
Jusuf Kalla dan Emma. Tokoh lainnya sebagai
pendukung cerita, di antaranya adalah Bapak,
Mufidah, Nuraini, Rosyid, dan Zohra.
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Alur merupakan jalan cerita yang disusun
berdasarkan urutan waktu. Alur bisa alur maju,
mundur, ataupun campuran. Alur dalam novel Athirah
dibuka dengan alur maju, kemudian dilanjutkan
dengan alur mundur, dan silih berganti alur yang
dipergunakan.
Sudut pandang (point of view) yang
digunakan penulis dalam novel Atirah menggunakan
sudut pandang orang pertama, yaitu menggunakan
kata ganti “aku” atau “kamu”. Sudut pandang
merupakan unsur intrinsik bagaimana penulis
menggambarkan kisah dan tokoh yang terlibat di
dalamnya.
3.3 Peran Ibu dalam Perkembangan Psikologi
Tokoh Utama
Tokoh utama di dalam novel Athirah adalah
Jusuf Kalla. Di bawah pengasuhan dan bimbingan
Emma, panggilan ibu untuk Athirah, Jusuf Kalla
mengalami perkembangan psikologi. Banyak hal
positif yang diserap oleh Jusuf Kalla.
Emma dilahirkan di Bone, pada tahun 1924.
Emma merupakan
putri dari istri keempat
Mohammad, sang kepala kampung Bukaka, Bone,
pada saat itu. Kerra adalah nama ibunda Emma.
Pernikahan keempat Mohammad dengan Kerra
mendapatkan tentangan keras dan yang paling tajam
datang dari tiga istri Mohammad dan anak-anak
mereka. Berikut petikannya.
Bukaka
terkejut. Pernikahan
Mohammad
mengundang reaksi keras. Yang paling tajam
datang dari tiga istri Mohammad dan anak -anak
mereka. Kerra dihujat sebelum ia mengenakan
baju pengantin dan duduk dipelaminan. Ia dikutuk
dan dilontari caci maki.”Kau akan membawa
kesialan bagi Mohammad.” [1]
Di tengah pernikahan yang sulit, Emma pun lahir.
Emma dilahirkan sebagai bayi perempuan berkulit
putih dengan mata, hidung, dan bibir yang sangat
indah. Orang-orang yang mencintai Kerra
mengatakan bahwa bayi tersebut secantik Kerra
namun tiga istri Mohammad mengatakan bahwa
bayi itu buruk rupa. Oleh karena kecantikan yang
bercahaya, Emma dinamakan Athirah yang berarti
‘anak yang dimuliakan’ [1].
Seperti mimpi yang diterima Mohammad, Athirah
menjadi perempuan bercahaya yang memancarkan
kemuliaan dan dia takkan menciptakan gelap. Hal
tersebut menciptakan optimisme kehidupan tiada
beban bagi Kerra. Kerra berharap putrinya takkan
bersentuhan dengan poligami, baik sebagai pihak
yang menyakiti perempuan lain sebagai istri
kesekian atau menciptakan sakit hati bagi istri
pertama dengan melakukan pernikahan lagi [1].
Akan tetapi, Emma mengalami poligami
karena Bapak menikah lagi. Awalnya, kabar tersebut
berembus sebatas gossip namun ternyata menjadi
kenyataan. Kenyataan tersebut memukul Jusuf Kalla.
Kenyataan tersebutlah yang turut membentuk karakter
dan perkembangan psikologi tokoh utama. Berikut
beberapa petikan berkaitan dengan hal itu:
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Jika kau tanya apa yang menyakitkan dari
kenyataan ayah menikah lagi, aku tak akan
menjawab berlama-lama. Mendengarnya pun
sudah sangat sakit. Apalagi melewati masa-masa
sesudahnya. Aku tahu, ketika pernikahan itu telah
resmi, maka rumahku di Jalan Andalas akan
merintis perjuangan baru. Bukan lagi perjuangan
gigih orangtua membesarkan usaha seperti yang
kulihat sejak kecil. Tapi perjuangan untuk
bersabar dan tawakal. Bukan hanya Emma. Juga
kami, anak -anaknya. Perasaan luka Bapak
menikah lagi tak hanya menggesek satu hari.
Barangkali, akan beribu-ribu hari setelah
pernikahan itu terjadi. Barangkali, sepanjang
hidup kami. [1].
Pada hari pernikahan itu, aku mendekam dalam
kamar. Aku tak ingin melihat matahari. Tak ingin
tersadarkan seperti apa wajah Emma, wajah
saudara-saudaraku. Aku ingin hari cepat-cepat
menjadi gelap. [1.]
Ketika hari itu berakhir, apa yang telah terjadi
menjadi sejarah. Tinggal kesanggupanku untuk
lupa yang dipertanyakan. Rasanya akan berat. [1].
Efek poligami yang dialami Jusuf Kalla
secara psikologis cukup dramatis karena dari sanalah
perkembangan psikologis dialaminya selaku tokoh
utama, baik kekecewaan, keikhlasan, maupun nilainilai
lainnya
mewarnai
perkembangannya.
Perkembangan psikologi tersebut dialami melalui
proses pendewasaan dirinya. Berikut beberapa petikan
berkaitan hal tersebut.
Itu ujian dari luar. Ujian di dalam rumah jauh
lebih berat [1].
Budaya baru dimulai di rumah kami. Bapak telah
memutuskan, ia tidur dan akan lebih banyak
berada di rumah istri kedua. Tapi Bapak berjanji,
pada pagi hari dimulai dari shalat Shubuh,
napasnya ada di rumah kami. Ia juga akan muncul
lagi di rumah saat shalat Maghrib, bersantap
malam sejenak di meja makan mungil di ruang
makan kami yang tidak seberapa luas, sebelum
kembali ke rumah barunya. Pada hari ia mulai
hendak tinggal di rumah istri keduanya, Bapak
melenggang keluar dari rumah kami tanpa
membawa apa pun. Seluruh pakaiannya ditinggal
di rumah. Tapi kami merasa ia seperti membawa
seluruh perasaan kami. Rasanya hampa setelah
bayangannya tak lagi terlihat [1].
Tahun itu mendewasakanku dengan cepat.
Mengantarku melewati masa-masa yang penuh
dengan bumbu emosi. Kisahku adalah kisah
tentang anak laki-laki yang hidup mendampingi
ibunya yang sakit hati [1].
Kehilangan” Bapak membuatku sedih. Tapi jauh
lebih tatkala muncul “perlawanan” Emma. Dan,
sama sedihnya ketika kusadari, aku pun
sesungguhnya hendak melawan. Kau bisa
mengatakan itu sebagai tak ikhlas. Aku lebih
mengatakannya sebagai “tak siap” [1].
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Walaupun Jusuf Kalla kecewa dan sedih
terhadap poligami yang dilakukan oleh ayahnya, dia
tetap melewati masa mudanya dengan baik dan tidak
terpengaruh hal negatif. Hal ini karena peran serta
Emma dan kepercayaan Bapak kepadanya. Bapak
mempercayakan pengelolaan toko kepadanya dan
Bapak juga memintanya menjadi kepala rumah tangga
ketika beliau tak ada di rumah. Energi positif tersebut
diperoleh Jusuf Kalla dari lingkungan sekitarnya.
Jusuf Kalla pun semangat berorganisasi ketika kuliah
yang kelak akan membawanya masuk dalam dunia
politik di Indonesia. Berikut petikannya.
“Kau akan Bapak beri kepercayaan untuk
mengelola toko sendiri, Jusuf. Tapi pastikan
sekolahmu beres. Jangan kau buang wak tu
terlalu banyak untuk bersuka-suka. Jaga ibumu
dan belajar.” Bapak berulang kali mengatakan
itu. Jaga ibumu dan belajar. Betapa “dalam”nya kalimat itu. Seolah Bapak tengah
menyerahkan sebuah kepercayaan lebih
kepadaku [1].
Harus kuakui, aku memang berubah. Saat Bapak
menikah lagi, aku masih duduk di bangku SMP.
Aku masih menikmati berbagai kenakalan wajar
anak remaja dan banyak menghabiskan waktu di
luar rumah. Setelah duduk di SMA, aku selalu
merindukan rumah. Aku selalu diburu untuk
segera berada di sana, memastikan Emma baik baik saja. Mataku tak lagi terbius pemandangan
remaja berkumpul di pinggiran pantai. Aku tak
gusar walau banyak acara tak lagi kuikuti.
Langkahku pasti setelah bel sekolah berbunyi.
Aku melangkahkan kaki ke rumahku. Tidak lain
[1].
Aku berusaha membangun perasaan yang baik di
rumah, Kulayangkan pikiranku kepada banyak
anak yang malang. Yang kehilangan orangtua.
Yang berada dalam kehidupan tak tentu arah.
Aku masih jauh lebih beruntung. Orangtuaku
lengkap walau ada perisiwa yang haru s
meninggalkan jejak luka [1].
Dengan catatan keberhasilan orangtuaku, aku
mengusir jauh-jauh perasaan buruk. Kuserap
saja energi positif agar bisa mempelajari banyak
hal di kantor Bapak. Aku belajar tentang
pembukuan, pembuatan surat-surat, perizinan,
juga teknik dagang. Aku berpakaian rapi dan
baik
untuk
menghormati
orang-orang
professional yang bekerja pada Bapak. Kadang
kutangkap pandangan penuh cahaya simpati
dari mereka, pegawai-pegawai Bapak [1].
Barangkali karena hawa politik yang
menggugah daya kritis anak muda atau karena
aku memang telah cukup dewasa dan mulai
gemar berdiskusi hal-hal yang serius, saat itu
aku masuk ke organisasi Himpunan Mahasiswa
Islam cabang Sulawesi Selatan. Aku bahkan juga
menjadi salah satu pengurus… [1].
“Organisasi akan mematangkanmu, Jusuf. Kau
bisa belajar berdiskusi , mencetuskan pikiranpikiranmu, menghargai pendapat orang lain,
dan bermusyawarah. Kalau bukan karena

tempaan sosialisasi, ayahmu ini juga belum tentu
bisa berkembang seperti sekarang. Jangan
menjadi pribadi yang menyudut dan sunyi,” kata
bapak suatu k ali [1].
Peran Emma lainnya dalam perkembangan
psikologi Jusuf Kalla dialami oleh Emma sendiri dan
turut memberi warna dalam kehidupannya. Sama
seperti halnya Jusuf Kalla, Emma pun mengalami
perkembangan psikologi terkait dengan pembangunan
karakter pada dirinya sendiri sebagai pihak yang
dipoligami,
seperti
kegelisahan,
ketegaran,
kemandirian, kekuatan, kebenaran, dan keberanian
dalam menghadapi segala persoalan. Berikut
petikannya.
Tapi hari itu, aku merasakan sesuatu yang tak
enak. Sesuatu yang seperti hadir sebagai pertanda.
Ibuku, perempuan paling tenteram yang kukenal,
mendadak mengalirkan gelombang gelisah.
Pertanda ia dikalahkan ketakutan. Yang entah
apa. [1].
Aku tahu bahwa Emma akan kuat. Sebab, ada
hikayat kekuatan yang sungguh dahsyat di dalam
hidup ibuku [1].
Hikayat itu harus kuceritakan agar kau mengerti
bagaimana hidup Emma bermula. Sebuah kisah
masa lalu yang tak pernah terekam oleh mataku,
tapi sangat menguasai hidupku [1]
Inilah kisah itu. Hiruk pikuk dunia yang bersiap
menyambut tangis pertama perempuan yang
paling kuhormati. Ibuku. Emma [1].
Aku membawa gelisah Emma dalam shalatku. Aku
tafakur berlama-lama di mesjid. Mataku terbang
di permukaan karet berwarna hijau tua yang
melapisi masjid besar itu… [1].
Sejak Bapak menikah lagi, rumah kami redup.
Tapi ibuku adalah perempuan pemantik cahaya.
Aku bisa menangkap sedihnya walau dunia selalu
melihat kebahagiaannya [1].
Emma pergi ke “orang pintar”. Itu menyakitkan
hatiku. Kudengar itu dari saudara-saudara
perempuanku. Itulah perlawanan Emma. Bukan, ia
tidak sedang ingin berbuat jahat. Ia hanya ingin
mendapat kejelasan mengapa bapak berbuat itu.
Ini perjalanan yang memijak fase yang sulit. Meski
masih remaja belia, aku tahu Emma butuh
berproses untuk membangun ikhlas sekukuhkukuhnya. Dan, saat berjalan menuju kukuh, ia
terguncang dulu [1].
Emak sedemikian kesal pada tindak tanduk
Hussain. Pada suatu hari Hussain datang ke
rumah kami ketika Bapak sedang berjualan. Emma
menemuinya. Aku dan Nur bergidik ngeri di
kamar. Takut Hussain melakukan sesuatu yang
berbahaya terhadap Emma. Tapi ibuku sangat
berani [1].
Jadi, aku percaya, Emma memiliki kekuatan yang
terpancar dari pikiran kerasanya pada sesuatu
yang memberatkan dirinya. Dukun dan orang orang pintar tidak akan mampu mengalahkan
Emma ketika ia sadar akan bahaya yang
mengancamnya [1].
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Tak ada pembicaraan apa pun tentang orang
pintar jika Bapak datang… Bapak tak pernah tahu
Emma bertandang ke orang-orang pintar. Emma
tetap ada untuk Bapak dengan senyum dan
pelayanan
yang
tak pernah berkurang
takarannya… [1].
…. Perempuan-perempuan Makassar yang modern
dan pandai. Mereka berkumpul di sekitar Emma
dan mereka berbicara dengan luwesnya. Ibuku
bukan lagi perempuan kampung yang pintar
berdagang. Ia telah menjadi partner bisnis Bapak
yang sangat professional [1]
Tapi tiada yang membuatku bahagia selain
melihat kemajuan pesat pada diri Emma. Ya,
kemajuan. Bahkan, aku bisa mengatakannya
sebagai dobrakan. Aku mulai merasakan kembali
denyut riang yang jujur pada dirinya… [1].
Sebagai anak lelaki tertua, Jusuf Kalla tak
menyangka bahwa Bapak akan berpoligami karena
baginya Bapak adalah laki-laki hebat yang takkan
tergoda oleh perempuan lain namun hal tersebut
keliru. Walaupun demikian, kenangan Jusuf Kalla
pergi haji saat usia kanak-kanak sebelum Bapak
berpoligami begitu lekat dibenaknya. Berikut
petikannya.
Indah, Terlalu indah momen itu. Ketika kapal kami
bergerak dari Teluk Bone menuju Jakarta, aku
berada dalam gendongan Bapak. Emma
menggendong Zohra. Nur dan Salmah dipeluk
kerabat Bapak. Mataku larut ke dalam
pemandangan di tepi jalan kampung… [1].
Efek poligami yang dilakukan Bapak pun
mempengaruhi asmaranya dengan Mufidah. Orangtua
Mufidah sempat tidak menyetujui Jusuf menjalin
hubungan dengan putrinya karena tak ingin putrinya
mengalami hal yang sama. Selain itu, perbedaan suku
di antara mereka dan Mufidah sudah dijodohkan
dengan orang lain. Namun, kesulitan tersebut berhasil
dilalui oleh Jusuf Kalla dan Mufidah berkat peran
paman Mufidah, serta keteguhan hati Mufidah dan
Jusuf Kalla. Bahkan, Mufidah akrab dengan Bapak
dan Emma setelah dia menikah dengan Jusuf Kalla.
Usaha keluarga yang dijalankan oleh Jusuf kalla
berjalan
maju
dan
lancar seiring
dengan
perkembangan di dalam keluarganya. Kecemasan
orangtua Mufidah pun tak terbukti. Berikut
petikannya.
“Pertama, kau orang Bugis. Ayah Mufidah selalu
bercita-cita putri satu-satunya bisa menikah
dengan pemuda satu asal. Dan dia keras dengan
hal itu. Kedua, kau memiliki latar belakang
poligami.
Maaf Jusuf, Mufidah
pernah
menceritakan ini kepadaku. Itu berat. Tak ada
seorang ayah pun yang ingin melihat putrinya
disakiti. Meski Ayah Mufidah adalah seorang yang
arif, tapi ketakutannya melebihi kearifannya. Yang
ketiga…” Paman Mufidah menunduk sebentar.
Mematikan rokok dengan menggosok -gosokkan
batang pendek itu di asbak. Menghasilkan serpih
abu beterbangan dan asap kecil. “Sebetulnya
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Mufidah telah dijodohkan … Seorang pemuda
minang yang kuliah di Amerika, cukup kaya, sudah
meminangnya. Ayah Mufidah sangat merestui.
Hanya saja, Mufidah tak menyukai pemuda itu.”
[1]
Waktu berlalu. Ayah Mufidah pun menyerah.
Putrinya tidak memperlihatkan kehendak pada
pria yang disodorkan keluarga. Kearifan ayah
Mufidah kemudian muncul di antara ketakutannya.
Restu meluncur. Untukku dan Mufidah [1].
Kemajuan bisnisku berjalan seiring dengan
perkembangan dalam keluargaku. Anak -anakku
lahir. Muchlis Jusuf, lalu Musjwirah Yusuf.Pada
penghujung dasawarsa 60-an, telah banyak
perubahan terjadi. Hanya dalam beberapa tahun,
bisnis yang kubangun berkembang pesat [1].
Mufidah juga dengan luwes mengimbangi
perkembanganku. Ia menjelma menjadi wanita
serba bisa. Diurusnya dua anak kami dengan
sangat baik, ia juga memastikan kondisi rumah
beres, dan ia selesaikan tugas administrasi bisnis
otomotif. Ketika aku bepergian untuk urusan
bisnis, Mufidah dan Emma saling mengunjungi.
Kupesankan kepada istriku, ia akan menjadi
wakilku untuk menjadi teman berbagi rasa bagi
Emma. Aku tak perlu merasa resah karena
Mufidah ternyata mampu melaksanakan harapan
ini dengan sangat sempurna [1].
Mufidah banyak belajar dari Emma. Seperti juga
Emma banyak terhibur oleh celotehan Mufidah.
Keduanya kompak [1].
Bapak, di luar dugaan, juga cocok dengan
Mufidah dalam berbagi rasa. Sering pula ia
bertandang ke rumah dan menghabiskan waktu
berjam-jam mengobrol dengan istriku… [1].
Emma
juga
berperan
aktif
dalam
pembentukan karakter dan perkembangan terhadap
anak-anaknya di rumah mereka. Emma bahkan
mampu berdagang dan memberikan bantuan ketika
Bapak kesulitan dana. Berikut petikannya.
Satu per satu anak -anaknya pergi dari rumah itu,
terbawa oleh perjalanan hidup masing-masing.
Satu per satu dari kami telah dimatangkan di
rumah itu oleh tempaan mental yang luar biasa.
Kami mengayunkan langkah keluar dari rumah itu
dengan bekal kekuatan hati yang terbentuk oleh
berbagai peristiwa yang terjadi. Kami menantang
dunia. Rumah itu guru kami. Emma adalah
penyampai ajaran kesabaran dan kebesaran jiwa
[1].
… Emma. Ia, dengan kesabaran, kebijaksanaan,
kearifan, dan cara sederhananya dalam menyikapi
hidup telah menyajikan ajaran yang luar biasa
tentang kehidupan. Yang membawa kami pada
daratan masa dewasa tanpa merasa menjadi
manusia yang bimbang. Emma membentuk kami
menjadi manusia utuh sebagai sebuah keluarga. Ia
mengajarkan untuk selalu melihat kesempurnaan
di tengah kondisi yang tak sempurna. Itulah
keindahan ajaran emma. Kondisi sulit tak perlu
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mengorbankan siapa pun, tidak perlu merusak
segalanya [1].
Uniknya,
perusahaan
transportasi
yang
dikendalikan Emma mengalami peningkatan
pendapatan. Juga penjualan sarung serta kain
sutra dan berlian. Emma menangguk keuntungan
setiap hari. Dengan sigap ia membeli emas, terusmenerus ketika ia mendapatkan uang… [1].
Salah satu anak perusahaan Bapak mengalami
keguncangan finansial yang sangat parah.
Perusahaan itu bergerak di bidang kontraktor.
Ada proyek mandek, padahal seluruh pekerja yang
jumlahnya ratusan orang harus segera dibayar.
Sementara, keuangan Bapak sedang kepayahan
[1].
Dengan ringan Emma berkata,”Baik, Pak, aku
yang akan membayar semua pegawaimu. Beri tahu
saja berapa biaya yang kau butuhkan. Aku segera
siapkan….”[1].
Bapak tercenung. Ia menatap Emma dengan
takjub. Wajahnya tetap datar. Tapi dari pancaran
matanya aku menangkap sinar kekaguman. Atau,
lebih tepat lagi, sinar kesadaran. Mungkin Bapa k
menyadari betapa tinggi nilai batin perempuan di
hadapannya. Istri pertamanya [1].

dan doa bersahutan. Setelah itu ribuan orang
berarak menuju Mesjid Raya, mesjid kebanggaan
Bapak yang terletak hanya sejengkal dari rumah
bersejarah kami di Jalan Andalas nomor 2. Itulah
keputusanku
yang
kuharapkan
mampu
menciptakan
keadilan.
Biarlah
Bapak
disemayamkan di rumah keluarga keduanya.
Namun, rumah kami tetap mendapatkan
kesempatan menghormati Bapak untuk terakhir
kalinya. Doa-doa dari Masjid Raya mengalir ke
rumahku yang begitu dekat. Bukankah Mesjid
Raya juga telah kami rasakan bagai rumah kami?
[1].
Berkat peran Emma, Jusuf Kalla mengalami
perkembangan psikologis dan pelajaran hidup tentang
keadilan, keikhlasan, dan perdamaian sepanjang
perjalanan hidup, bisnis, dan kariernya. Berikut
kutipannya.
Sepanjang perjalanan hidup, bisnis, dan karierku,
adalah ajaran Emma yang senantiasa melekat.
Terutama
ajarannnya
tentang
keadilan,
keikhlasan, dan perdamaian [1].

IV. KESIMPULAN
Emma wafat pada usia 65 tahun, tepat di
muka rumah. Emma menderita kanker hati. Sirosisnya
luar biasa parah. Operasi yang telah dilakukan tak
berhasil membawa kesembuhan. Ketika menaburkan
bunga di atas tanah merah bersama saudarasaudaranya, langit Makassar redup dan Jusuf Kalla
berangkulan menyampaikan rasa cinta mereka kepada
jenazah yang telah benam di dalamnya. Berikut
kutipannya.
Emma, kau telah berhasil memberi kami pelajaran
paling penting dalam hidup. Bagaimana batin bisa
terjaga ikhlas dan penuh syukur saat melintasi
berbagai peristiwa. Dan bagaimana menciptakan
damai di atas kondisi yang tak adil sekalipun…
Selamat jalan Emma. Hidupmu adalah cahaya
yang tak pernah mati [1].
Sepeninggal Emma, Bapak sangat berduka
hingga beliau menyusul kurang dari seratus hari
setelah napas terakhir Emma terembus . Jasad Bapak
pun disemayamkan di rumah istri kedua tetapi akan
didoakan di Mesjid Raya. Berikut petikannya.
Bapak larut dalam duka yang dalam. Sangat
dalam. Orang-orang mengatakan cahaya di wajah
Pak Haji Kalla telah hilang. Jiwa Pak Haji Kalla
telah mati. Ia tidak pernah lagi tersenyum, apalagi
tertawa [1].
Bapak menyusul Emma kurang dari seratus hari
setelah napas terakhir Emma terembus. Kesedihan
yang luar biasa telah memangkas semangat hidup
Bapak. Habis sudah harapannya terhadap
hidup…. [1].
Dan itulah terjadi. Ribuan pelayat kembali
berduyun-duyun menyampaikan belasungkawa
atas kematian orangtua kami. Mereka akhirnya
berdatangan ke rumah istri kedua Bapak. Tangis

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang
memandang karya sebagai aktivitas kejiwaaan.
Salah satu bagian dari psikologi adalah psikologi
perkembangan.
Psikologi
perkembangan
membahas mengenai perkembangan rohani sejak
manusia lahir sampai ia menjadi dewas a.
Berkaitan dengan hal itu, maka kajian yang
dibahas adalah Peran Ibu dalam Perkembangan
Psikologi Tokoh Utama pada Novel Athirah
Karangan Alberthiene Endah.
2. Peran Emma sebagai ibu kandung Jusuf Kalla
turut mempengaruhi dalam perkembangan
psikologinya,
khususnya
saat
Bapak
berpoligami. Dari keadilan, keikhlasan, dan
perdamaian yang diberikan oleh Emma, Jusuf
Kalla tumbuh menjadi sosok yang bertanggung
jawab terhadap diri sendiri dan keluarganya.
3. Diharapkan, setelah para pembaca membaca
novel Athirah yang ditulis berdasarkan kisah
inspiratif Jusuf Kalla dan Ibunda oleh
Alberthiene Endah, maka pembaca terinspirasi
untuk tidak mudah menyerah, ikhlas, dan jujur
dalam
menjalani
kehidupan
sehari-hari.
Kehidupan pasang-surut, utamanya, menjelang
ASEAN Economic Community 2015 dapat
mengembangkan kepribadian diri masing-masing
anggota ASEAN, khususnya warga negara
Indonesia.
4. Hasil yang diharapkan dari kajian ini adalah
pembaca terinspiratif untuk hidup lebih baik dan
berkontribusi dalam mendukung kegiatan sosial
budaya menuju Komunitas ASEAN, khususnya
di industri kreatif.
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