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Bentuk karya fiksi yang terkenal dewasa ini adalah novel. Novel biasanya menyajikan 

cerita tentang kehidupan manusia dengan bermacam- macam masalah interaksi dengan 

lingkungan sekitarnya. Seorang pengarang berusaha semaksimal mungkin menyarankan 

pembaca kepada gambaran-gambaran realita kehidupan lewat cerita yang ada dalam novel 

tersebut. 
Novel Assalamu’alaikum Calon Imam Karya Ima Madani merupakan karya sastra 

bernuansa religi yang dapat memberikan pengalaman menarik untuk menjalani kehidupan sehari-

hari. Novel ini memiliki kecemasan dan konflik yang dialami oleh tokoh utama, sehingga novel 

tersebut dikaji dengan kajian psikologi sastra yang merujuk pada teori psikoanalisis sosial Karen 

Horney. Sebagaimana yang terdapat pada landasan teori, kajian psikologi sastra merupakan 

kajian yang memandang  karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan dan teori psikoanalisis sosial 

Karen Horney merupakan teori yang membahas kecemasan, konflik, dan mengatasi konflik. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah deskripsi kecemasan dan konflik tokoh 

utama dan deskripsi tokoh utama untuk mengatasi konflik dalam novel Assalamu’alaikum Calon 

Imam Karya Ima Madani. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pertautan 

antara kecemasan dan konflik tokoh utama serta mendeskripsikan wujud mengatasi konflik yang 

dilakukan oleh tokoh utama menjadi objek yang dikaji dalam penelitian ini yang tertera dalma 

rumusan masalah diatas. Penelitian ini menggunkan pendekatan psikologi sastra dengan 

menggunakan kajian psikoanalisis sosial Karen Horney dan menggunakan metode deskriptif 

analisis. Metode ini dilaksanakan dengan mengetengahkan deskripsi fakta-fakta yang ada dalam 

karya sastra, dan dilanjutkan dengan analisis terhadap fakta-fakta tersebut. 

Hasil penelitian ini adalah pertama, kecemasan dan konflik yang dialami Nafisya sebagai 

tokoh utama yang disebabakan oleh kecemasan dasar dan permusuhan dasar, konfik 

interpersonal, serta konflik intrapsikis  antara lain: (1) Nafisya membenci Abinya karena telah 

bercerai dengan Umminya dan meninggalkan Nafisya begitu saja, (2) Nafisya membenci Jidan 

karena cintanya Nafisya hanya sepihak, Jidan tidak mencintai Nafisya, (3) Nafisya mengalami 

trauma untuk mengenal laki-laki karena kekecewaan yang dialami terhadap Abinya dan Jidan, 

dan (4) perceraian Nafisya dengan Pak Alif karena penyakit yang diderita oleh Nafisya. Kedua, 

terdapat tiga cara yang digunakan Nafisya dalam mengatasi konfik antara lain: (1) bergerak 

mendekat orang lain, (2) bergerak melawan orang lain, dan (3) bergerak mejauh dari orang lain. 

 


