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ABSTRAK

Wulandari, Wenny Fransiska. 2018 “Analisis Konflik Batin Tokoh Utama Tegar
dalam Novel Sunset dan Rosie Karya Tere Liye (Pendekatan Psikologi
Sastra)”. Skripsi. Yogyakarta: PBSI, FKIP, USD.
Penelitian ini mengkaji konflik batin tokoh utama Tegar dalam novel
Sunset dan Rosie karya Tere Liye. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan
alur, tokoh, penokohan, dan latar yang terdapat dalam novel Sunset dan Rosie
untuk mengetahui bagaimana konflik batin tokoh utama Tegar.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan unsur intrinsik berupa
alur, tokoh, penokohan, dan latar, serta konflik batin tokoh utama Tegar akibat
tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar.
Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam novel Sunset dan Rosie karya
Tere Liye terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah Tegar,
sedangkan tokoh tambahan adalah Nathan, Rosie dan Sekar. Penokohan
menggunakan teknik dramatic. Alur dalam novel Sunset dan Rosie karya Tere
Liye meliputi delapan unsur, yaitu paparan, rangsangan, gawatan, tikaian,
rumitan, klimaks, leraian, dan selesaian. Latar yang digambarkan dalam novel ini
adalah latar tempat, latar waktu dan latar sosial. Konflik batin tokoh utama Tegar
muncul karena tidak terpenuhinya beberapa aspek, yaitu kebutuhan fisiologis,
kebutuhan akan keamanan, tidak terpenuhinya akan cinta dan memiliki, tidak
terpenuhinya kebutuhan akan penghargaan, dan tidak terpenuhinya kebutuhan
akan aktualisasi diri. Akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut
adalah rasa sedih, rasa benci, rasa marah, rasa kecewa dan putus asa.
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ABSTRACT
Wulandari, Wenny Fransiska. 2018. “An Analysis on The Inner Conflicts of The
Main Character, Tegar, in Sunset Dan Rosie, A Novel Written By Tere
Liye (Psychology Literature Approach)”. Thesis. Yogyakarta: PBSI,
FKIP, USD.
This research examined the inner conflicts of the main character, Tegar, in
novel Sunset Dan Rosie written by Tere Liye. This research was aimed to
describe the plots, characterizations, and settings in novel Sunset Dan Rosie to
discover the inner conflicts of the main character, Tegar.
The method used in this research was descriptive qualitative method. This
method was used to describe intrinsic elements i.e. plots, characters and
characterizations, settings, and the inner conflicts of the main character, Tegar
since the basic needs were not fulfilled.
The results of the analysis show that in the novel Sunset Dan Rosie by
Tere Liye there are main character and additional figures. The main character is
Tegar, while the additional character are Nathan, Rosie and Sekar. The character
is depicted with dramatic techniques. The plot in the Sunset Dan Rosie by Tere
Liye includes eight elements, namely xposure, stimulation, emergency, conflict,
complication, climax, separation and settlement. The setting described in this
novel is the setting of the place, setting of time and setting of social. Tegar’s main
character’s inner conflict arises because some aspects are not fulfilled, namely
physiological needs, security needs, non-fulfillment of love and possessions, nonfulfillment of the need for appreciation and non-fulfillment of the need for selfactualization. As a result of unfulfilled these basic needs are feelings of sadness,
hatred, anger, disappointment, and despair.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Pada hakikatnya karya sastra adalah refleksi dari kehidupan masyarakat.
Sebagai refleksi, karya sastra memang tidak sepenuhnya meniru secara riil kehidupan
masyarakat, akan tetapi memberikan pelajaran dan kemungkinan dari sudut pandang
estetis terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat (Djojosuroto,
2006: 58). Rahmanto (1988: 15), berpendapat bahwa

karya-karya sastra tidak

bermanfaat lagi untuk menafsirkan masalah-masalah dunia nyata, pembelajaran sastra
sudah tidak ada gunanya. Namun, jika sastra itu dapat ditunjukkan mempunyai
relevansi dengan masalah dunia nyata, pembelajaran sastra harus dipandang sebagai
sesuatu yang penting. Yudiono (2007: 27) sebuah karya sastra dapat diterangkan atau
ditelaah secara tuntas apabila diketahui asal usulnya yang bersumber pada riwayat
hidup pengarang dan zaman yang melingkupinya.
Novel dalam arti luas adalah cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang luas.
Ukuran luas di sini dapat berarti cerita dengan plot (alur) yang kompleks, karakter
yang banyak, tema yang kompleks, suasana cerita yang beragam, dan setting cerita
yang berguna pula (Sumardjo, 1986: 29). Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan
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bahwa novel adalah cerita berbentuk prosa yang panjang yang di dalamnya terdapat
unsur intrinsik dan ekstrinsik yang setiap babnya berkaitan.
Unsur intrinsik ialah unsur yang menyusun sebuah karya sastra dari dalam
yang mewujudkan struktur suatu karya sastra, seperti: tema, tokoh, dan penokohan,
alur dan pengaluran, latar dan pelataran, dan pusat pengisahan, sedangkan unsur
ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu, tetapi secara tidak
langsung mempengaruhi sistem organisme karya sastra.
Novel Sunset dan Rosie menceritakan bahwa sehari menjelang pertunangan
Tegar dan Sekar, Tegar sedang tele-conference dengan keluarga bahagia Rosie yang
sedang merayakan ulang tahun perkawinan ke-13 di Jimbaran untuk menyaksikan
sunset. Saat itu terjadilah bom Jimbaran. Keluarga Rosie ada di tempat kejadian.
Kontak terputus seketika. Tegar merasa panik, langsung menuju Bali dan melupakan
bahwa besok hari pertunangannya dengan Sekar. Dalam peristiwa itu, Nathan suami
Rosie meninggal. Rosie merasa kehilangan dan mengalami depresi berat. Tegar
memutuskan untuk tinggal di Lombok bersama Rosie dan keempat anaknya. Hingga
2 tahun kemudian, Linda teman Sekar memberi tahu bahwa Sekar masih menunggu
janji Tegar untuk menikahinya. Dengan hati yang berat untuk meninggalkan Rosie
dan keempat anaknya, Tegar memutuskan kembali ke Jakarta untuk menikahi Sekar.
Namun, disaat pernikahan, Sekar menyadari bahwa Tegar bukan jodohnya. Ia
merelakan Tegar untuk menikah dengan Rosie.
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Dalam penelitian ini, peneliti memilih novel Sunset dan Rosie karya Tere Liye
dengan dua alasan. Pertama, novel ini menggambarkan kehidupan sehari-hari
manusia dengan segala permasalahannya terutama masalah percintaan dan konflik
batin tokoh utama yang bernama Tegar. Kedua cara penyampaian cerita menarik dan
mudah untuk dipahami.
Psikologi sastra dan sastra memiliki kaitan dengan manusia dan masyarakat.
Pendekatan psikologi sastra dapat memberikan gambaran atau penjelasan tentang
sastra terutama tentang masalah yang berkaitan dengan perasaan dalam sastra. Oleh
karena itu, pendekatan psikologi dipilih untuk dapat memberikan gambaran tentang
aspek kejiwaan pengarang, sejauh mana keterlibatan psikologi pengarang dan
kemampuan pengarang menampilkan tokoh rekaan yang terlibat dalam masalah
kejiwaan. Karya sastra juga menampilkan watak para tokoh.
Peneliti juga menggunakan pendekatan psikologi dalam memahami konflik
batin tersebut. Nilai-nilai psikologi tokoh digali dengan mengacu pada teori psikologi
Abraham Maslow tentang kebutuhan manusia. Menurut Maslow, kebutuhan manusia
ada lima tingkatan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis,
kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa saling memiliki, kebutuhan akan
harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri.
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1.2 Rumusan Masalah
Bedasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian
sebagai berikut.
a. Bagaimanakah tokoh, penokohan, alur, latar, dalam novel Sunset dan
Rosie karya Tere Liye?
b. Bagaimanakah konflik batin yang dialami tokoh utama dalam novel Sunset
dan Rosie karya Tere Liye?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan
yang akan dicapai adalah sebagai berikut.
a. Mendeskripsikan tokoh, penokohan alur, latar, dalam novel Sunset dan
Rosie karya Tere Liye.
b. Mendeskripsikan konflik batin yang dialami tokoh utama dalam novel
Sunset dan Rosie karya Tere Liye.
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1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak terutama bagi:
a. Peneliti sastra lain, penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu
sastra, yaitu masukan dan informasi khusunya novel Sunset dan Rosie karya
Tere Liye.
b. Bidang ilmu sastra, diharapkan dapat memberikan sumbanganya dalam
memperkaya pemahaman terhadap analisis unsur-unsur yang terkandung di
dalam novel, khususnya novel Sunset dan Rosie karya Tere Liye.
1.5 Batasan Istilah
a. Tokoh cerita
Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif,
atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki moral dan kecendrungan
tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan
dalam tindakan. (Abrams dalam Nurgiyantoro, 1995: 165).
b. Alur
Alur atau plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian
itu harus dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang satu disebabkan
atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain (Nurgiyantoro, 1995: 113).
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c. Latar
Latar menunjukan pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan
sosial tempat terjadinya pristiwa-pristiwa yang diceritakan, (Abrams via
Nurgiyantoro, 1995: 216).
d. Konflik
Konflik adalah aspek-aspek pada aktivitas manusia yang dapat timbul dalam
kehidupan sehari-hari tiap-tiap orang. Konflik terjadi karena kegagalan dalam
menyesuaikan diri (Soeitoe, 1971: 21).
e. Konflik batin
Konflik batin adalah konflik yang disebabkan adanya dua gagasan atau lebih
atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga
mempengaruhi tingkah laku (KBBI, 2008: 723).
1.6 Sistematika Penyajian
Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika
penyajian. Bab II berisi penelitian terdahulu yang relevan dan landasan teori. Bab III
berisi sumber data, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis
data. Bab IV berisi tentang deskripsi data, hasil penelitian dan pembahasan. Bab V
kesimpulan.
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BAB II
LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas beberapa hal, yaitu (1) penelitian yang relevan, (2)
landasan teori: (a) hakikat sastra, (b) hakikat novel, (c) unsur intrinsik (tema, tokoh,
penokohan, alur, latar) (d) pendekatan psikologi sastra (e) pendekatan psikoanalisis
dengan teori keperibadian humanistik menurut Abraham Maslow (f) pengertian
konflik batin. Berikut akan dibahas satu per satu.
2.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian yang pertama dilakukan oleh Suryadi (2011) yang berjudul
“Konflik Batin Tokoh Utama dalam cerepen “Jaring Laba-laba” karya Ratna
Indraswari Ibrahim dan Implementasinya dalam pembelajaran di SMA Kelas XII”.
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan apa saja konflik batin yang dialami
tokoh utama dalam cerpen “Jaring Laba-laba” karya Ratna Indraswari Ibrahim dan
bagaimana konflik

batin tersebut

terjadi dan mendeskripsikan bagaimana

implementasi cerpen “Jaring Laba-laba” karya Ratna Indraswari Ibrahim dalam
pembelajaran sastra di SMA kelas XII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Konflik tersebut terjadi beberapa kali
dan merupakan akibat dari adanya pertentangan antara dua kekuatan yang berbeda

7
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dalam diri tokoh utama. Penyebabnya adalah dorongan id begitu besar dan tidak
mampu diimbangi oleh ego.
Kedua, peneliti Wulandari, Devi (2014) yang berjudul. “Analisis Konflik
Batin Tokoh Utama Wanita dalam Novel Surat Kecil untuk Tuhan Karya Agnes
Davonar dan Relevansinya dalam Pembelajaran Sastra di SMA kelas XI (Pendekatan
Psikologi Sastra)”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode
deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah novel Surat Kecil Untuk
Tuhan karya Agnes Davonar. Pengumpulan data ini menggunakan teknik baca catat
dan instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Hasil analisis konflik batin
tokoh utama wanita Keke dalam novel ini ditunjukkan dari tokoh-tokoh yang terdapat
dalam cerita. Setiap tokoh memiliki karakter yang berbeda-beda. Berbagai peristiwa
yang dialami tokoh utama dalam menghadapi konflik batin dapat menjadi nilai positif
yang dapat dipelajari. Konflik batin yang dialami tokoh utama wanita yakni rasa
sedih, iri, marah, kecewa dan putus asa.
Ketiga, peneliti Prabaningtyas (2009) berjudul “Konflik Batik Tokoh
Setadewa dalam Novel Burung-burung Manyar Karya YB.Mangunwijaya dan
Implementasinya dalam Pembelajaran Sastra di SMA (Suatu Tinjauan Psikologi
Sastra)”. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan alur, latar, karakteristik tokoh
dan konflik batin yang dialami oleh tokoh Setadewa, serta implementasinya dalam
pembelajaran sastra di SMA. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebutuhan
fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan memiliki dan cinta, kebutuhan
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akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri tidak terpenuhi dari Setadewa.
Akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut timbul rasa takut, tidak
percaya diri, emosional, dan frustasi.
Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan unsur tokoh, penokohan, alur,
dan latar yang membentuk konflik batin tokoh utama dan menganalisis tokoh utama
novel Sunset dan Rosi karya Tere Liye. Yang kedua mendeskripsikan konflik batin
tokoh utama dalam novel Sunset dan Rosie karya Tere Liye.
2.2 Landasan Teori
Landasan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengertian novel, tokoh,
penokohan, alur, latar, pendekatan psikologi sastra, pendekatan psikoanalisis dengan
teori kepribadian humanistik menurut Abraham Maslow dan konflik batin.
2.2.1 Pengertian Novel
Novel adalah cerita yang berbentuk prosa dalam ukuran yang panjang dan
luas (Sumardjo,1984: 66). Novel merupakan cerita fiksi dalam bentuk tulisan ataupun
kata-kata dan mempunyai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Menurut KBBI (2011: 338)
novel merupakan karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita
kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya. Unsur intrinsik sebuah
novel adalah unsur yang secara langsung membangun sebuah cerita. Kesatuan antar
berbagai unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah novel terwujud. Unsur-unsur
yang dimaksud yaitu tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanat.Tetapi secara
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tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra. Menurut
Nurgiantoro, (1995: 23) unsur ekstrinsik yang dimaksud meliputi unsur religi, sosial,
moral, politik, kebudayaan, ekonomi, pendidikan, sejarah dan lainya.
2.2.2 Tokoh
Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi (Wiyatmi,
2006: 30); sedangkan menurut Sudjiman (1988: 16) yang dimaksud dengan tokoh
adalah

individu

rekaan yang mengalami peristiwa atau berlakuan dalam berbagai

peristiwa dalam cerita. Tokoh dalam cerita biasanya berwujud manusia, binatang atau
benda yang diinsankan. Watak, perwatakan, dan karakter

menunjuk pada sifat dan

sikap para tokoh seperti ditafsirkan oleh pembaca, lebih menunjuk pada kualitas
pribadi seorang tokoh (Nurgiyantoro, 2000: 165). Penokohan atau karakter atau
disebut juga perwatakan merupakan cara penggambaran tentang tokoh melalui
perilaku dan pencitraan. Panuti Sudjiman mendefinisikan penokohan adalah
penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh (1988: 23). Penokohan secara
umum merupakan cara pengarang untuk menampilkan watak para tokoh di dalam
sebuah cerita karena tanpa adanya tokoh, sebuah cerita tidak akan terbentuk.
Tokoh-tokoh dalam cerita mewakili fungsi tertentu. Menurut Altendbernd
dan Lewis (dalam Nurgiyantoro, 1995: 178) membedakan fungsi penampilannya
tokoh digolongkan menjadi tiga yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan
tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya
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dalam novel yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak
diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian
(Nurgiyantoro, 1995: 177). Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, yang
salah satu jenisnya secara popular disebut hero, tokoh

yang merupakan

pengejawataan norma-norma, nilai-nilai yang ideal bagi kita. Kriteria yang
digunakan untuk menentukan tokoh utama adalah intensitas keterlibatan tokoh
di dalam peristiwa-peristiwa yang membangun cerita, bukan hanya frekuensi
kemunculan tokoh di dalam cerita. Tokoh antagonis adalah tokoh yang
menyebabkan terjadinya konflik (Nurgiyantoro, 1995: 179).
Tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya dimunculkan sekali atau beberapa
kali dalam cerita, dan itupun mungkin dalam porsi penceritaan yang relatif
pendek (Nurgiyantoro, 1995: 176). Tokoh sederhana adalah tokoh yang memiliki
satu kualitas pribadi tertentu, satu sifat watak yang tertentu saja. Tokoh bulat adalah
tokoh yang dimiliki dan diungkapkan berbagai kemungkinan sisi kehidupanya, sisi
kepribadian dan jati dirinya. Ia dapat saja memiliki watak tertentu yang dapat
diformulasikan namun ia pun dapat menampilkan watak dan tingkah laku bermacammacam, dan mungkin seperti bertentangan dan sulit diduga. Karena di samping
memiliki berbagai kemungkinan sikap dan tindakan, ia sering memberikan kejutan.
Tokoh statis adalah tokoh cerita yang secara esensial tidak mengalami perubahan
sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tokoh berkembang adalah
tokoh cerita yang mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan sejalan
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dengan perkembangan peristiwa dan plot yang dikisahkan. Tokoh tipikal adalah
tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan individualitasnya, dan lebih banyak
ditonjolkan kualitas pekekerjaan atau kebangsaanya. Tokoh netral adalah

tokoh

cerita yang bereksistensi demi cerita itu sendiri. Ia benar-benar tokoh imajiner yang
hanya hidup dan bereksistensi dalam dunia fiksi.
2.2.3 Penokohan
Penokohan adalah penyajian tokoh dan pencitraan tokoh. Tokoh-tokoh
perlu digambarkan ciri-ciri lahir, sifat serta sikap-sikap batinnya agar wataknya
dapat dikenal oleh pembaca (Sudjiman, 1988: 23). Penokohan ialah cara pandang
melukiskan tokoh-tokoh dalam cerita yang ditulisnya, Penokohan sekaligus
menggambarkan teknik perwujudan dan tokoh dalam sebuah cerita (Nurgiyantoro,
1995: 166).
Menurut Sudjiman (1992: 23-26) terdapat empat metode dalam penokohan,
yaitu (1) metode langsung atau analitik, (2) metode tidak langsung atau dramatik, (3)
metode kontekstual dan (4) metode campuran.
1. Metode langsung atau analitik adalah teknik pelukisan watak tokoh di mana
pengarang memaparkan saja watak tokoh dan dapat juga menambah komentator
tentang watak tersebut.
2. Metode tidak langsung atau dramatik adalah teknik pelukisan watak tokoh di
mana pengarang tidak memaparkan watak tokoh secara langsung tetapi pembaca
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dapat menyimpulkan watak tokoh tersebut dari pikiran, cakapan, lakuan tokoh,
yang disajikan pengarang bahkan juga dari penampilan fisiknya serta dari
gambaran lingkungan atau tempat tokoh.
3. Metode kontekstual adalah teknik pelukisan watak tokoh dilihat dari bahasanya
yang digunakan pengarang dalam mengacu pada tokoh.
4. Metode campuran atau kombinasi adalah campuran dua atau tiga metode tersebut.

2.2.4 Alur
Alur adalah peristiwa-peristiwa yang diurutkan yang membangun tulang
punggung cerita. Peristiwa-peristiwa tidak hanya meliputi yang bersifat fisik seperti
cakapan atau lakuan tetapi juga termasuk perubahan sikap tokoh yang mengubah
nasib (Sudjiman, 1988: 30). Alur dalam karya sastra secara umum dapat dibedakan
menjadi tiga bagian yaitu awal, tengah, dan akhir. Bagian awal berisi eksposisi yang
mengandung instabilitas yang merangsang timbulnya konflik. Bagian tengah
mengandung klimaks yang merupakan puncak konflik. Bagian akhir mengandung
penyelesaian atau pemecahan

masalah (Sayuti via Wiyatmi, 2006: 37). Panuti

Sudjiman (1988: 30-36) membagi struktur umum alur menjadi delapan bagian
yaitu paparan, angsangan, gawatan, tikaian, rumitan, klimaks, leraian, dan selesaian.
a. Paparan adalah penyampaian informasi kepada pembaca. Paparan merupakan
fungsi utama awal suatu cerita.Pada tahap ini, berfungsi untuk memancing rasa
ingin tahu pembaca.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14

b. Rangsangan adalah peristiwa yang mengawali timbulnya gawatan. Rangsangan
sering ditimbulkan oleh masuknya seorang tokoh baru sebagai katalisator.
c. Gawatan adalah tahapan yang ditimbulkan oleh rangsangan.
d. Tikaian adalah perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya dua kekuatan yang
bertentangan (protagonis dan antagonis).
e. Rumitan adalah perkembangan dari gejala awal tikaian menuju klimaks.
f. Klimaks adalah titik puncak cerita. Klimaks tercapai apabila rumitan mencapai
puncak kehebatannya.
g. Leraian adalah tahap yang menunjukkan peristiwa ke arah selesaian atau
penyelesaian.
h. Selesaian adalah bagian akhir atau penutup cerita.
2.2.5 Latar
Latar menunjukkan pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan
sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Abrams via
Nurgiyantoro, 1995: 216). Sudjiman juga berpendapat bahwa latar adalah segala
keterangan petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana
terjadinya peristiwa dalam suatu karya sastra. Dalam fiksi latar dibedakan menjadi
tiga macam, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat berkaitan
dengan masalah geografi, di lokasi mana peristiwa itu terjadi, di kota atau desa apa,
dan sebagainya. Latar waktu berkaitan dengan masalah waktu, hari, jam maupun
historis atau kisah sejarah. Latar sosial berkaitan dengan hidup masyarakat (Sayuti
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via Wiyatmi, 2006: 40). Menurut Nurgiyantoro (1995: 227-234)

latar

dapat

dibedakan menjadi tiga unsur yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial.
a. Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan
dalam sebuah karya fiksi (Nurgiyantoro, 1995: 227). Deskripsi tempat secara
teliti dan realistis sangat penting untuk membuat pembaca terkesan seolah-olah
hal yang diceritakan itu sungguh-sungguh terjadi, yaitu tempat

(dan waktu)

seperti yang diceritakan itu.
b. Latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku
kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya
fiksi (Nurgiyantoro, 1995: 223). Latar sosial dapat berupa kebiasaan hidup,
adat istiadat, tradisi, pandangan hidup, cara berpikir, dan pola sikap tokoh.
Disamping itu, latar sosial juga berhubungan dengan status sosial tokoh yang
bersangkutan, misalnya kelas menengah, rendah, atau kelas atas.
c. Latar waktu

berhubungan dengan masalah „kapan‟ terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan pada sebuah karya fiksi. Masalah „kapan‟ tersebut
biasanya dihubungkan dengan waktu faktual, fakta yang ada kaitannya atau
dikaitkan dengan peristiwa sejarah (Nurgiyantoro, 1995: 230). Menurut (Genette
via Nurgiyantoro, 1995: 231) masalah waktu dalam karya naratif dapat bermakna
ganda, disatu pihak menunjuk pada waktu dan ukuran waktu yang terjadi dan
dikisahkan dalam cerita. Pengetahuan dan persepsi pembaca terhadap waktu
sejarah kemudian digunakan oleh pengarang untuk mencoba mengajak pembaca
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masuk dalam suasana cerita. Pembaca berusaha memahami dan menikmati cerita
berdasarkan acuan waktu yang berasal dari luar cerita yang bersangkutan.
2.3 Pendekatan Psikologi Sastra
Secara definitif tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek
kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya. Karya sastra memberikan pemahaman
terhadap masyarakat secara tak langsung. Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk
memahami antar psikologi dengan sastra yaitu 1. memahami unsur-unsur kejiwaan
pengarang sebagai penulis. 2. memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional
dalam karya sastra, dan 3. memahami unsur-unsur kejiwaan pembaca (Ratna, 2004 :
342-343).
Sebagai dunia dalam karya sastra memasukan berbagai aspek kehidupan
kedalamnya, khususnya manusia. Pada umumnya aspek kemanusiaan inilah yang
merupakan objek utama psikologi sastra, sebab semata-mata dalam diri manusia
itulah sebagai tokoh-tokoh, aspek kejiwaan dicangkokkan dan diinvestasikan. Dalam
analisis pada umumnya yang menjadi tujuan adalah tokoh utama, kedua, ketiga dst
(Ratna, 2004: 342-343).
Psikologi sastra tidak bermaksud untuk membuktikan keabsahan teori
psikologi, misal dengan penyesuaian apa yang dilakukan oleh teks dengan apa yang
dilakukan oleh pengarang. Dengan memusatkan perhatian pada tokoh-tokoh, maka
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akan dapat dianalisis konflik batin, yang mungkin bertententangan dengan teori
psikologis.
2.4 Pendekatan Psikoanalisis dengan Teori Kepribadian Humanistik Menurut
Abraham Maslow
Abraham Maslow, seorang psikolog berasumsi bahwa manusia sejatinya
merupakan makhluk yang baik sehingga manusia memiliki hak cipta untuk
merealisasikan jati dirinya agar mencapai aktualisasi dari. Manusia berupaya
memenuhi dan mengekspresikan potensi dan bakatnya yang kerap kali terhambat oleh
kondisi masyarakat yang menolaknya. Kondisi ini membuat seseorang menyangkal
keberadaan dirinya dan menghambat dirinya sendiri untuk mencapai kenyataan diri
nya. Keadaan semacam ini pula yang dapat menyebabkan seseorang mengalami
problem kejiwaan dan ketimpangan perilaku. Individu semacam ini membutuhkan
terapi agar memperoleh kesempatan bagi dirinya sendiri untuk mengekspresikan
dirinya sendiri secara bebas dan berupaya melepaskan perasaan dan pikiran yang
disembunyikan dan dihindarinya. Apabila ia mampu menerima dirinya secara penuh,
ia akan mampu mencapai integrasi psikologis yang memuaskan. (Krech, 1974 : 591).
Menurut Maslow tingkah laku manusia lebih ditentukan oleh kecenderungan
individu untuk mencapai tujuan agar kehidupan si individu untuk mencapai tujuan
lebih bahagia dan sekaligus memuaskan. Maslow menyampaikan teorinya tentang
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kebutuhan bertingkat yang tersusun sebagai berikut, kebutuhan: fisiologis, rasa aman,
cinta, dan memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri.
Kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan psikologis; bila
kebutuhan ini belum tercapai dan terpuaskan maka individu tidak akan bergerak
mencapai kebutuhan di atasnya. Maksudnya kebutuhan yang akan diaktualisasi diri
bisa tercapai bila kebutuhan akan harga diri sudah terpenuhi. Demikian pula,
kebutuhan harga diri dapat dicapai bila kebutuhan cinta dan memiliki telah diperoleh,
dst. Masalah yang terpenting menurut Maslow adalah seseorang harus terlebih dahulu
mencapai kebutuhan yang mendasar sebelum mampu mencapai kebutuhan di atasnya.
Seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan rasa aman sebelum ia memenuhi
kebutuhan fisiologis dst.
Teori kebutuhan bertingkat dari Maslow adalah sebagai berikut:
1. Kebutuhan Fisiologis
Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang jelas terhadap makanan, air, udara, tidur.
Pemuasan terhadap kebutuhan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup, karena
kebutuhan ini merupakan yang terkuat dari semua kebutuhan. Apabila kebutuhan
fisiologis telah dipenuhi maka kita didorong oleh kebutuhan rasa aman.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19

2. Kebutuhan Rasa Aman
Kebutuhan rasa aman meliputi kebutuhan akan jaminan, stabilitas, perlindungan,
ketertiban, bebas dari ketakutan dan kecemasan. Ketidakpastian yang dihadapi
manusia

membuat

manusia

harus

mencapai

sebanyak

mungkin

jaminan,

perlindungan, ketertiban menurut kemampuan kita apabila kita mencapi suatu tingkat
tertentu dari rasa aman dan jaminan, maka kita akan digerakkan untuk memuaskan
kebutuhan akan memiliki dan cinta.
3. Kebutuhan Rasa Memiliki dan Cinta
Kebutuhan rasa memiliki dan cinta dapat dipenuhi dengan cara menggabungkan diri
dengan suatu kelompok atau perkumpulan, menerima nilai-nilai dan sifat-sifat atau
memakai pakaian seragam dengan maksud agar merasakan perasaan memiliki. Untuk
memuaskan kebutuhan akan cinta kita dapat membangun suatu hubungan akrab dan
penuh perhatian dengan orang lain atau dengan orang-orang pada umumnya, dalam
hubungan ini memberi dan menerima cinta adalah sama penting. Menurut Maslow
sulit bagi kita memenuhi kebutuhan cinta dewasa ini sehingga menimbulkan rasa
kesepian dan keterasingan. Oleh karena itu, banyak tumbuh berbagai kelompok atau
komune untuk melepaskan diri dari perasaan terisolasi karena kegagalan mencapai
cinta dan memiliki. Bila kita telah mencapai cinta dan memiliki, kita akan bergerak
menuju kebutuhan akan rasa penghargaan.
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4. Kebutuhan Rasa Penghargaan
Kebutuhan rasa penghargaan, menurut Maslow terbagi dua, yaitu penghargaan yang
berasal dari orang lain dan penghargaan terhadap diri sendiri. Penghargaan yang
berasal dari orang lain adalah yang utama. Penghargaan ini berdasarkan reputasi,
kekaguman, status, popularitas, prestise atau keberhasilan dalam masyarakat semua
sikap bagaimana pandangan orang lain terhadap kita. Apabila kita merasak suatu
perasaan penghargaan dari dalam atau penghargaan diri, kita merasa yakin dan aman
akan diri kita; kita merasa berharga dan edukat. (serasi, seimbangan). Apabila kita
kekurangan harga diri, kita merasa rendah diri, kecil hati dan tak berdaya menghadapi
kehidupan. Agar kita memiliki perasaan harga diri sejati, kita harus mengetahui diri
kita dengan baik dan mampu menilai secara obyektif kebaikan dan kelemahan kita.
Kita tidak dapat menghargai diri kita bila kita tidak mengetahui siapa dan apa diri
kita. Bila kebutuhan ini tercapai kita didorong oleh kebutuhan tertinggi kebutuhan
aktualisasi diri.
5. Kebutuhan Akan Aktualisasi Diri
Kebutuhan akan aktualisasi diri dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang
paling tinggi dan penggunaan semua bakat kita, pemenuhan semua kualitas dan
kapasitas kita. Walaupun kita telah mencapai kebutuhan dalam tingkat yang lebih
rendah merasa aman secara fisik dan emosional, mempunyai rasa memiliki dan cinta,
merasa berharga, namun kita akan merasa kecewa, tidak tenang dan tidak puas kalau
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kita gagal berusaha memuaskan kebutuhan akan aktualisasi diri. Bila kondisi ini
terjadi, maka kita tidak berada dalam damai dengan diri kita dan tidak bisa dikatakan
sehat secara psikologis (Schultz, 1991 : 93).
2.5 Konflik Batin
Menurut Soeitoe (1971: 21) konflik merupakan aspek-aspek pada aktivitas
manusia yang dapat timbul dalam kehidupan sehari-hari tiap-tiap orang. Kalau
seseorang menemukan rintangan baik, besar maupun kecil dalam pemenuhan
kebutuhan vitalnya, ia akan mengalami frustasi. Frustasi hanya timbul bila orang
sadar akan rintangan dan kesulitan yang dihadapinya dan bila ia mengerti bahwa
semua itu merupakan tenaga yang kuat. Pengalaman tegangan yang kuat dapat
menimbulkan frustasi.
Frustasi terjadi sebagai akibat ketegangan emosional karena dorongan
dorongan yang tidak dapat disalurkan. Konflik terjadi karena kegagalan dalam
penyesuaian diri, sedangkan frustasi disebabkan oleh ketidakpuasan dalam
penyesuaian diri. Konflik batin berakar pada rintangan terhadap pemuasan diri dan
penolakan dari ambisi sosial. Konflik terjadi dalam:
a. Pemilihan mana yang tepat
b. Pemilihan antara dua cara untuk mencapai suatu tujuan yang vital
c. Pemilihan antara dua tujuan yang sama pentingnya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22

d. Merasakan adanya ancaman yang seakan-akan mengepung dan mengingat
seseorang sehingga ia tidak dapat mengadakan pemilihan sama sekali.
Konflik batin adalah konflik yang disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih
atau keinginan yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga
mempengaruhi tingkah laku. (KBBI, 2008: 723).
Konflik batin merupakan suatu perbuatan yang terlalu sering dilakukan yang
bertentangan dengan suara batin, di dalam kehidupan yang sadar, pertentangan
tersebut akan menyebabkan pecahnya pribadi seseorang, sehingga di dalamnya akan
selalu dirasakan konflik-konflik jiwa (Agus Sujanto dkk, 2006: 12).
Pernyataan Rohadi Wicaksono (2007: 1) konflik batin adalah konflik yang
terjadi di dalam hati dan disebabkan adanya dua gagasan atau keinginan yang
bertentangan menguasai diri individu sehingga mempengaruhi tingkah laku.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konflik batin, yaitu
konflik yang disebabkan oleh adanya pertentangan yang terjadi dalam diri tokoh.
Pertentangan tersebut terjadi akibat adanya dua gagasan atau lebih, atau keinginan
yang saling bertentangan untuk menguasai diri sehingga konflik tersebut
menimbulkan serta mempengaruhi tingkah laku. Konflik batin dapat diatasi dengan
menguatkan tiga fungsi batin.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Pada metode penelitian ini terdapat lima subbab, yaitu pendekatan dan jenis
penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan bahan, teknik analisis data, dan
sumber penelitian. Kelima hal tersebut dijelaskan secara terperinci setiap subbab
berikut ini.
3.1

Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi

sastra. Secara definitif tujuan psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek
kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya peneliti menggunakan novel Sunset dan
Rosie

karya Tere Liye karena penulis menganalisis konflik batin dalam novel

tersebut.
Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif
adalah penelitian dengan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan
bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipankutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut (Moleong,
1989: 7). Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data
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deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati (Moleong, 1989 : 3).
3.2 Metode Penelitian
Bedasarkan sumber dan data yang digunakan, metode penelitian ini adalah
deskriptif-analisis

penelitian

deskriptif

analisis

dilakukan

dengan

cara

mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Secara etimologi
deskriptif dan analisis berarti menguraikan, tidak hanya menguraikan, namun juga
memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Metode ini dapat digabungkan
dengan metode formal. Data dideskripsikan dengan maksud untuk menemukan unsurunsurnya kemudian dianalisis bahkan diperbandingkan (Kutha Ratna, 2009: 53).
Metode analisis digunakan peneliti untuk menganalisis tokoh utama pria pada novel
Sunset dan Rosie. Langkah awal yang dilakukan peneliti dalam memahami karya
sastra ini adalah menganalisis unsur intrinsik terlebih dahulu yang meliputi tokoh,
dan latar yang mempengaruhi.
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Sumber tertulis dapat dibagi atas buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip,
dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Sumber-sumber tersebut biasanya dapat
ditemukan di perpustakaan. Langkah awal yang digunakan dalam penelitian ini ada
dua yaitu membaca dan mencatat. Teknik membaca peneliti membaca novel yang
akan dianalisi dan teknik mencatat setelah selesai membaca, peneliti memcatat hal-
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hal yang penting yang berkaitan dengan konflik batin. Kegiatan mencatat merupakan
tindak lanjut Moleong (1989: 124).
3.4 Teknik Analisis Data
Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam mengnalisis data


Peneliti membaca dan mencatat informasi tentang tokoh, penokohan, alur,
latar dan konflik batin dalam novel Sunset dan Rosie karya Tere Liye sesuai
dengan teori.

3.5 Sumber Data Penelitian
Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber tertulis,
yaitu sebuah karya sastra novel yang berjudul : ”Sunset dan Rosie”.
Pengarang

: Tere Liye

Tebal Buku

: 426 halaman

Tahun Terbit : 2016
Penerbit

: Mahaka Publishing

Cetakan

: XV

3.6 Triangulasi
Temuan

dan

interprestasi

yang

diperoleh

peneliti

harus

diperiksa

keabsahannya dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini
diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara, dan berbagai waktu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26

(Sugiyono, 2010: 273). Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, untuk
membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Triangulasi
tersebut dapat dilakukan secara terus menerus sampai peneliti puas dengan
datanya, sampai yakin datanya valid (Hardiansyah, 2012: 168). Triangulasi adalah
penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang
menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti (Hardiansyah, 2012: 201).
Oleh karena itu, peneliti melakukan triangulasi terhadap data hasil analisis konflik
batin novel “Sunset dan Rosie” karya Tere Liye. Hasil analisis yang dilakukan
peneliti kemudian diperiksa keabsahannya oleh pakar/ahli dalam bidang sastra
yaitu dosen sastra Drs. B. Rahmanto, M. Hum. Triangulasi ini dilakukan
mengetahui kebenaran data yang diperoleh.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data
Dalam bab empat ini dideskripsikan unsur intrinsik karya sastra yang dibatasi
pada tokoh, penokohan, alur dan latar. Peneliti memilih empat unsur intrinsik yang
ada karena unsur tersebut bisa membantu dalam menemukan konflik batin yang
dialami tokoh Tegar.
Tokoh dan penokohan dimulai dari kutipan (1) sampai kutipan (15). Alur
meliputi beberapa bagian yaitu, paparan yang dimulai dari kutipan (16) sampai
kutipan (23), rangsangan dari kutipan (24), gawatan dari kutipan (25), tikaian dari
kitipan (26), rumitan dari kutipan (27), klimaks hanya terdapat pada kutipan (28),
leraian terdapat pada kutipan (29) dan (30),dan selesaian terdapat pada kutipan (31).
Latar dibagi menjadi 3 bagian yaitu, latar tempat dimulai dari kutipan (32) samapai
kutipan (37), latar waktu dimulai dari kutipan (38) samapi kutipan (44) dan latar
sosial dimulai dari kutipan (45) dan kutipan (46). Konflik batin tokoh dimulai dari
kutipan (47) sampai kutipan (57).
4.2 Tokoh dan Penokohan
Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah fiksi (Wiyatmi,
2006: 30) sedangkan menurut Sudjiman (1988: 16) yang dimaksud dengan tokoh
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adalah

individu

rekaan yang mengalami peristiwa atau berlakuan dalam berbagai

peristiwa dalam cerita. Penokohan adalah penyajian tokoh dan pencitraan tokoh.
Tokoh-tokoh perlu digambarkan ciri-ciri lahir, sifat serta sikap-sikap batinnya agar
wataknya dapat dikenal oleh pembaca (Sudjiman, 1988: 23). Nurgiyantoro (2010:
176-117) menyatakan bahwa tokoh terdiri dari tokoh utama dan tokoh tambahan.
Berikut akan dibahas toko utama dan tokoh tambahan dalam novel Sunset dan Rosie
karya Tere Liye.
4.2.1 Tokoh Utama
Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel
yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik
sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian (Nurgiyantoro, 1995: 177).
Tokoh dan penokohan dalam novel Sunset dan Rosie

karya Tere Liye,

peneliti menemukan tokoh utama dalam novel tersebut, yaitu Tegar karena tokoh ini
yang menjadi sorotan dari cerita awal sampai akhir. Hal ini dapat dibuktikan dengan
adanya kutipan dibawah ini.
4.2.1.1 Pusat Penceritaan
Pusat penceritaan pada novel dimulai ketika Tegar memutuskan untuk pergi
ke Jimbaran, Bali tempat dimana keluarga Rosie dan Nathan yang terkena bom di
Jimbaran. Dalam menggambarkan pernyataan tersebut pengarang menggunakan
teknik dramatik. Berikut adalah kutipan.
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(1)

Aku harus ke Bali. Malam ini juga. Aku harus memastikan. Harus
melihat langsung. Aku mengusap wajah. Lihatlah, wajahku terlihat
tegang sekali. Tidak pernah aku secemas ini. Pria berumur tiga puluh lima
tahun yang selama ini matang menyikapi banyak masalah, mapan dalam
karis, tidak terbayangkan mendesah berkali-kali memandangi wajah
sendiri di cermin lift. Mendesah menyebut nama Rosie dan anak-anaknya.
….
Aku terkesiap. Lututku lemas persis tiga jam tiga puluh menit sejak bom
itu meledak, akhirnya aku tiba di lokasi. Dan saat tiba di parkiran
Jimbaran, di depan jejeran bangunan kafe, lokasi yang lazimnya selalu
ramai oleh turis-turis yang berlalu-lalang, sekarang terlihat seperti bekas
arena pertempuran. Senyap. Menyedihkan. Seperti tidak ada siapa-siapa
di sana, meskipun banyak orang berlalu-lalang. Hening, meskipun
lengkingan memekakkan telinga. (Tere Liye, 2016: 25-26).

Kutipan di atas menjadi awal pusat penceritaan tokoh utama Tegar. Pusat
penceritaan berawal dari datangnya Tegar ke Jimbaran, Bali untuk mengetahui
keadaan keluarga Rosie dan Nathan yang terkena bom.
4.2.1.2 Terlibat dalam Konflik
Konflik yang dialami Tegar ketika membatalkan pertunangan dengan Sekar,
sehingga membuat Sekar sedih dan berniat untuk mengatur ulang acara
pertunangannya lagi. Dalam menggambarkan pernyataan tersebut pengarang
menggunakan teknik dramatik. Berikut adalah kutipan.
(2)

Aku melirik tangan, pukul 07.30 waktu Jakarta. Itu berarti pukul 08.30
di sini. Aku belum sempat menyesuaikan arah jarum besar jam di
pergelangan tangan. Astaga! Aku bener-bener lupa. Bukankah pukul 07.30
hari ini amat penting dalam kehidupanku? Dan persis saat aku menyadari
telah melupakan agenda di hari special ini, tiba-tiba telepon genggamku
bordering. Siapa lagi yang akan menelepon?
SEKAR. Ia meneleponku.
“Kau tidak lupa kalau kita hari ini bertunangan, kan, Tegar.” Suara Sekar
terdengar sedikit merajuk.
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….
“Maafkan aku, membuat kacau-balau rencana besar kita. Maafkan aku
lupa menelepon kau segera, Sekar.” Aku mendesis lemah setelah hening
sesaat. (Tere Liye, 2016: 49-51).
(3)

Telepon itu baru diakhiri dengan menelepon Sekar.
“Selamat pagi.” Aku berusaha seriang mungkin.
“Pagi,” Sekar menjawab pendek.
“Kau lagi di mana? Kantor? Jalan? Macet?”
“Kamar mandi? Kau tidak kerja?”
“Malas. Tadi pagi kesiangan.”
“Kesiangan? Semalam tidur larut? Susah tidur? Kangen? Jangan-jangan
kau mencemaskan hubungan kita?” Aku mencoba bergurau.
….
Sekar tertawa ganjil. Aku sungguh lalai mengenali kaun tawa itu
terdengar ganjil.
“Aku mencintaimu.”
“aku juga mencintaimu.”
Pembicaraan dengan Sekar ditutup. Sudah pukul 08.30, saatnya kembali
ke resor, aku mencekram tuas kemudian kapal cepat, lantas
mengarahkannya menuju Gili Trawangan. Tersenyum lebar. Sudah lama
sekali mengurus resor, membantu anak-anak, menemani Rosie melupakan
kesedihan, aku sekalian berlibur.(Tere Liye, 2016: 102-103).

Selain konflik dengan Sekar, Tegar juga mengalami konflik neng Rosie. Rosie
merasa bersalah ketika Tegar membatalkan pertunangan dengan Sekar karena Tegar
datang ke Bali untuk melihat keadaan keluarga Rosie. Dalam menggambarkan
pernyataan tersebut pengarang menggunakan teknik dramatik. Berikut adalah
kutipan.
(4)

Rosie yang duduk di sebelah menyentuh pelan sikuku. Aku menoleh.
Maaf, semua kesedihan ini mengganggu acara pertunanganmu. Rosie
menatapku lamat-lamat., berbicara lewat tatapan mata. Sejenak kecil
kami terbiasa dengan percakapan hebat ini. Dulu saat kami disetrap Oma
arena mencuri manga tetangga di Gili Trawangan, ini jadi andalan untuk
melakukan persekongkolan. Sepakat untuk tidak mengaku. Atau
menggunakannya untuk bicara dari kejauhan. Saling mengerti makna
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tatapan dan gesture wajah. Makanya Oma lebih suka menghukum kami
duduk terpisah tidak boleh saling mendekat.
Aku tersenyum. Menatap balik wajah sembap Rosie. Menggeleng.
Tidak. Kau tidak pernah mengganggu acara pertunangan itu. Hanya
tertunda.
Aku menggeleng lagi. Tidak. Aku akan menemanimu melewati semua
kesedihan ini.
Rosie tertunduk. Menghela napas panjang.
Aku mendekap bahunya. Tidak berkata-kata lagi.(Tere Liye, 2016: 5354).
4.2.1.3 Banyak Berkaitan dengan Tokoh Lain
Tokoh utama Tegar paling banyak berkaitan dengan tokoh lain, diantaranya
Rosie, anak-anak Rosie, dan Sekar. Mereka merupakan tokoh yang mendukung tokoh
utama. Dalam menggambarkan pernyataan tersebut pengarang menggunakan teknik
dramatik. Berikut adalah kutipan.
(5)

“ROS! ITU LILI!”
“PERGI KAU!”
“ROS! ITU LILI. AKU MOHON SADARLAH!”
Rosie terus menyeret LIli mendekati tiang pembatas pondok.
Aku melangkah gementar. Ya Tuhan, apa yang akan dilakukan Rosie.
Rosie menatapku galak. Matanya merah.
“Aku mohon Ros. Sadarlah, aku tahu semua urusan ini menyakitkan, aku
mohon, sadarlah….Itu Lili, Ros!”
Aku berusaha membujuk, berusaha tetap tenang, dengan napas yang
tersengal, gentar melangkah mendekat.
“BERHENTI! JANGAN DEKAT-DEKAT!” Rosie berteriak kalap.
Mengangkat kerah baju Lili. Gadis itu tersedak. (Tere Liye, 2016:203204)

(6)

“Gimana Bibi Sekar-nya? Jadi mau ke sini?” Anggrek bertanya.
Aku menggeleng.
“Nikahnya kapan?” Jasmine ingin tahu.
Aku mengangkat bahu. Tersenyum.
“Aduh, kok nggak dijawab, sih?” Anggrek memegang tanganku.
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“Tadi sekolahnya menyenangkan?” Aku mengalihkan pembicaraan.
“Yee, hari ini kan tanggal merah. Paman gimana sih?”
Aku nyengir. Mengusap rambut Jasmine. Aku lupa. Sakura mendorong
kursi rodanya. Bergabung. (Tere Liye 2016:181).
(7)

“Aku mencintaimu, Sekar. Aku mengingankan pernikahan itu. Tapi itu
tidak bias dilakukan dalam waktu dekat. Tidak bias.” Aku menelan ludah.
“Aku tidak akan memaksamu.” Suara Sekar terdengar serak.
Aku menatap gadis itu, “Atau, atau maukah kau yang pindah ke Gili
Trawangan. Kita bias menikah di sini, bukan? Tinggal di sini bersama
anak-anak Rosie.” Aku mengatakan kemungkinan pertama.
Sekar tertawa, amat getir, “Ya, dan aku sepanjang hari menjadi saksi
betapa aku hanya menjadi bayang-bayang dari Rosie-mu.”(Tere Liye,
2016: 177).

Kutipan di atas menggambarkan tokoh utama Tegar yang saling berkaitan
dengan tokoh lain. yang di dalam cerita, Tegar berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang
mendukung di dalam cerita.
4.2.2 Tokoh Tambahan
Tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya dimunculkan sekali atau beberapa
kali dalam cerita, dan itupun mungkin dalam porsi penceritaan yang relatif
pendek (Nurgiyantoro, 1995: 176). Dalam novel Sunset dan Rosie karya Tere Liye
terdapat tokoh tambahan yang berkaitan dengan tokoh utama.
4.2.2.1 Nathan (Suami Rosie)
Nathan adalah suami Rosie, dia merupakan suami dan ayah yang sangat baik.
Dalam menggambarkan pernyataan tersebut pengarang menggunakan teknik
dramatik. Hal ini dapat ditunjukan pengarang sebagai berikut.
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(8)

“Papa, biar Anggrek yang pegang. Biar Papa bisa kelihatan sama Om
Tegar.” Anggrek urung mengejar adiknya, menawarkan tangan untuk
memegang kamera dari Nathan. (Tere Liye, 2016: 8)

Kutipan di atas menggambarkan sesosok ayah yang baik dan mau mengalah
demi anaknya. Dia adalah sosok Ayah yang selalu sabar menghadapi tingkah laku
anaknya yang masih kanak-kanak. Nathan sosok Ayah yang sayang kepada keluarga
kecilnya.
Nathan memiliki kenangan yang begitu mengesankan pada saat Nathan
mengatakan cinta kepada Rosie

yang sekarang menjadi istrinya.

Dalam

menggambarkan pernyataan tersebut pengarang menggunakan teknik dramatik. Hal
ini dapat ditunjukan pengarang sebagai berikut.
(9)

“Aku tidak tahu kapam perasaan ini dating, Ros. Mungkin sejak kita
dikenalkan satu sama lain oleh Tegar, mungkin saat itu aku sudah
terpesona padamu. Mungkin juga dari pertemuan-pertemuan ganjil itu, “
Nathan tertawa sejenak, “Kita selalu bertengkar untuk urusan sepele
setiap kali bertemu, bukan?”
Rosie ikut tertawa.
….
“Aku….Aku mencintaimu, Ros.” Nathan berkata pelan.
Aku mendekap telinga
Matahari sempurna tenggelam di ufuk sana. Matahari di hatiku juga
sempurna tenggelam saat melihat Rosie tersenyum di remang puncak
Gunung Rinjani mendengar pernyataan itu. (Tere Liye, 2016: 33-34)

Kutipan di atas menggambarkan Nathan

merupakan sesosok orang yang

sangat mencintai Rosie apa adanya. Nathan menginginkan Rosie sebagai teman
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hidupnya untuk selama-lamanya. Itu kenangan Nathan saat mengungkapkan
perasaannya dengan Rosie waktu di puncak Gunung Rinjani tepatnya saat melihat
sunset.
Nathan selain mencintai Rosie sebagai istrinya, dia juga mempunyai sifat
yang baik dan setia kawan. Dalam menggambarkan pernyataan tersebut pengarang
menggunakan teknik dramatik. Hal ini dapat ditunjukan pengarang sebagai berikut.
(10) Di tahun keenam, kejutan besar, Rosie dan Nathan tiba-tiba mengunjungi
di Jakarta. Entah bagaimana mereka tahu alamatku. Padahal sejak
kepergian itu, aku memutuskan merahasiakan banyak hal. Aku, Nathan,
dan Rosie sama-sama anak tunggal, dengan sanak-kerabat terbatas. Tidak
banyak yang tahu aku tinggal di Jakarta. Jadi menatap wajah Rosie yang
dating membawa Anggrek dan Sakura mendadakl membuatku membeku.
Kesedihan itu. Kebencian itu. Aku kebas menahan marah, menerima
kehadiran mereka di depan pintu apartemen. Tetapi ya Tuhan, keajaiban
itu terjadi.
“Uncle, Sakura kebelet pup, kamar mandinya dimana?” Itu kalimat
Sakura persis saat pintu terbuka. Memandangku. Tampangnya rusuh.
Tangan dan kakinya bergerak-gerak tidak sabar.
Hatiku sempurna meleleh.
….
“UNCLE, SEBENTAR LAGI SUNSET!” Sakura berteriak, memotong
lamunan.
“Aduh, buruan dikit sih, kak. Biar Uncle Tegar ikut lihat sunset-nya. Kak
Anggrek selalu lambat seperti penyu.” Sakura berseru, ini kebiasaan
buruknya, suka menyuruh-nyuruh.
“Dasar berisik!” Anggrek melotot.
Senja sudah matang. Matahari bersiap bersembunyi.(Tere Liye, 2016: 911).
Nathan tidak bisa membayangkan bisa bertemu lagi dengan Tegar yang sudah
enam tahun lamanya tidak bertemu. Nathan memutuskan untuk mengunjungi Tegar
yang berada di Jakarta dengan keluarga kecilnya.
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Bedasarkan kutipan (8), (9), (10) di atas dapat disimpulkan bahwa Nathan
adalah sesosok ayah yang sangat menyayangi istri dan anaknya serta mempunyai
sifat yang setia kawan dengan sahabatnya waktu kecil yaitu Tegar.
4.2.2.2 Sekar
Sekar adalah calon tunangan Tegar. Dia merasa kecewa kepada Tegar karena
pertungannya batal. Dalam menggambarkan pernyataan tersebut pengarang
menggunakan teknik dramatik. Hal ini dapat ditunjukan pengarang sebagai berikut.
(11) Aku melirik tangan, pokul 07.30 waktu Jakarta. Itu berarti pukul 08.30 di
sini. Aku belum sempet menyesuaikan arah jarum besar jam di
pergelangan tangan. Astaga! Aku bener-bener lupa. Bukankah pukul
07.30 hari ini amat penting dalam kehidupanku? Dan persis saat aku
menyadari telah melupakan agenda di hari special ini, tiba-tiba telepon
genggamku bordering. Siapa lagi yang menelepon?
SEKAR. Ia yang meneleponku.
“Kau tidak lupa kalau kita hari ini bertunangan, kan, Tegar.” Suara Sekar
terdengar sedikit merajuk.
Aku bagai dicelupkan ke dalam kolam yang dipenuhi batang-batang es.
“Ergh.” Suaraku terputus. Kelu. Bagaimana mungkin aku lupa?
“Kau ada di mana, Tegar? Aku sudah menunggu dari tadi-maksudku
Papa, dan seluruh keluarga. Kami menunggu calon tunangan pria. Kau
tahu, kami menunggu dengan wajah harap-harap cemas seperti di filmfilm itu.” Suara Sekar terdengar riang.
“Aku, aku ada di Bali.” Tercekat. Semua ini benar-benar membuat lupa.
Kepanikan se,alam membuatku lupa kalau hari ini penting bagiku.
Pertunangan kami.
Suara riang Sekar mendadak hilang. Lengang.(Tere Liye, 2016: 49).
Selain kecewa dengan Tegar, Sekar tidak suka kalau Tegar selalu menyebut
nama Rosie dihadapannya. Dalam menggambarkan pernyataan tersebut pengarang
menggunakan teknik dramatik. Hal ini dapat ditunjukan pengarang sebagai berikut.
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(12) Di tahu keempat, Sekar memintaku memberikan komitmen hubungan
jangka panjang. Tanpa lelah. Sepanjang tahun. “Akhirnya, cintaku teramat
besar kepadamu bisa mengalahkan cintamu yang teramat besar kepada
Rosie.” Sekar tertawa, tersipu saat aku akhirnya bisa bilang iya dengan
lega untuk acara pertungan kami.
Gadis itu pilihanterbaik. Aku mencintainya, meski dengan kosa-kata dan
pemahaman cinta yang baru. Gadis itu sempurna-meski setahun terakhir
mulai tidak menyukai lagi setiap aku menyebut-nyebut nama Rosie di
depannya. (Tere Liye, 2016: 52-53)
Selain tidak suka dengan Tegar yang selalu menyebut nama Rosie di
depannya, Sekar juga merasa cemas dengan hubungannya dengan Tegar yang akan
berujung batal bertunangan lagi.. Dalam menggambarkan pernyataan tersebut
pengarang menggunakan teknik dramatik. Kutipan yang mendukung pernyataan
tersebut diatas adalah sebagai berikut.
(13) Lima kali nada panggil. Tidak ada jawaban.
Sebelas kali. Aku menghela napas kecewa, bersiap memutus.
“Malam.” Suara Sekar terdengar pelan.
“Malam, kekasihku yang cantik.” Aku menyapa seriang mungkin.
Mencoba membuat suasana terasa nyaman.
Senyap. Sekar tidak menjawab.
“Kau sudah tidur?”
“Belum-“
“Kau tidak mengantuk?”
Sekar lagi-lagi tidak menjawab. Sekar jauh dari mengantuk. Sebenarnya ia
enggan mengangkat telepon barusan.
“Kau tidak bisa tidur mala mini?” Aku bertanya, pelan.
“Bukankah kau sudah tahu?” Aku selalu tidak bisa tidur sepanjang tahun.
Cemas dengan janji-janji yang berikan.” Sekar menjawab cepat.
Perutku langsung melilit. Terdiam. Lama. Hingga langkah kakiku tiba di
ujung pulau Gili Trawangan. Berbalik arah lagi.
“Maafkan aku, Sekar.”(Tere Liye, 2016: 127-128).
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Berdasarkan kutipan (11), (12), (13) di atas dapat disimpulkan bahwa Sekar
tidak suka kalau Tegar selalu mengatakan nama Rosie dihadapannya dan Sekar juga
cemas akan batalnya pertunangan dengan Tegar.
4.2.2.3 Oma (Oma Rosie)
Oma adalah Omanya Rosie. Oma mempunyai sifat yang sangat khawatir dan
cemas akan keadaan keluarganya. Dalam menggambarkan pernyataan tersebut
pengarang menggunakan teknik dramatik. Kutipan yang mendukung pernyataan
tersebut diatas adalah sebagai berikut.
(14) Lima menit, motor gede Made merapat ke pelataran parker rumah sakit.
Halaman depan rumah-sakit itu berubah menjadi pasar-malem.
Pemandangan yang mengesankan. Aku melompat. Berlarian di koridor.
Menabrak beberapa orang. Mendesiskan kata maaf. Made mengunci
motornya.telepon genggamku mendadak berdeking. Mengumpat, siapa
lagi? Aku harus bergegas melihat Rosie dan keluarganya. Hamper
bertabrakan dengan slah satu seorang perawat. Telepon genggam it uterus
berdengking. Aku mendengus meraihnya.
Oma, ini dari Oma Rosie.
“Tegar, kau sudah tahu apa yang terjadi, nak?” Gemetar. Suara itu
terdengar amat cemas. Suara tua yang cemas.
Aku menghentikan lari. Menelan ludah.
“Sudah.”
“Kau sudah tahu kabar Rosie?”
“Belum. Tapi aku sudah ada di Bali, Oma. Sebentar lagi akan tahu.”
“Kau sudah di Bali?” Oma sedikit tersengal.
“Oma tenang saja. Jangan berpikir yang tidak-tidak.”
Aku mendesis pelan, berusaha menenangkan. “Aku akan hubungi Oma
sesegera mungkin setalah tahu. Aku akan mencari tahu di….Sebentar
lagi.” Aku menyeka keringat di dahi. Hamper melompat kata „rumahsakit’. Urung tidak menyenangkan mendengar kata itu sekarang,telepon
terputus. (Tere Liye, 2016: 38-39).
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Selain mempunyai sifat yang khawatir dan cemas, Oma juga mempunyai sifat
yang bijaksana dalam menasehati.. Dalam menggambarkan pernyataan tersebut
pengarang menggunakan teknik dramatik.

Kutipan yang mendukung pernyataan

tersebut diatas adalah sebagai berikut.
(15) Oma menyeka matanya yang basah.mengangguk. aku menyentuh
bahunya. Berbisik tentang janji kesembuhan. Memeluknya. Oma tergugu
di bahuku. “kau baik sekali, Tegar. Selalu baik dengan Rosie. Kau
seharusnya pulang ke Jakarta, kau punya janji kehidupan di sana. Bukan
di sini, nak?” aku tersenyum getir. Tidak. Urusan ini tidak ada kaitannya
dengan masa lalu itu. Oma seharusnya mengerti, semua sudah usai. Aku
hanya menunaikan tugas sebagai sahabat yanag baik. (Tere Liye, 2016:
133).
Berdasarkan kutipan (14), (15) di atas dapat disimpulkan bahwa Oma adalah
seorang Oma yang mempunyai sifat yang khawatir, cemas dan bersikap bijaksana
dalam segala hal.
4.3 Alur
Alur adalah peristiwa-peristiwa yang diurutkan yang membangun tulang
punggung cerita. Peristiwa-peristiwa tidak hanya meliputi yang bersifat fisik seperti
cakapan atau lakuan tetapi juga termasuk perubahan sikap tokoh yang merubah
nasib (Sudjiman, 1988: 30). Panuti Sudjiman (1988: 30-36) membagi struktur
umum alur menjadi delapan bagian yaitu paparan, rangsangan, gawatan, tikaian,
rumitan, klimaks, leraian, dan selesaian.
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Alur dalam cerita dapat memperkuat cerita yang ingin disampaikan pengarang oleh
pembaca. Peneliti akan menganilisis alur cerita dalam novel Sunset Dan Rosie karya
Tere Liye berdasarkan delapan struktur umum di atas.
4.3.1 Paparan
Paparan adalah

penyampaian

informasi

kepada pembaca. Paparan

merupakan fungsi utama awal suatu cerita. Tentunya bukan informasi selengkapnya
yang diberikan, melainkan keterangan sekedarnya untuk memudahkan pembaca
mengikuti kisah selanjutnya. Pada tahap ini, berfungsi untuk memancing rasa ingin
tahu pembaca (Sudjiman, 1986: 24).
Alur cerita dalam novel Sunset dan Rosie diawali dengan memaparkan indahnya
Sunset di Jimbaran, Bali berikut adalah kutipan.
(16) Aku bergegas memperbaiki posisi duduk. Sudah pukul 17.15. di
Jimbarangan itu berarti pukul 18.15. berbilang menit lagi matahari akan
tenggelam di sana (Tere Liye, 2016: 6).
(17) “ UNCLE! UNCLE! Lihat sunset-nya, deh. Sebentar lagi.” Sakura
menunjuk-nunjuk kaki cakrawala di belakangnya (Tere Liye, 2016: 7)
(18) Sama seperti malam-malam sebelumnya, malam ini Pantai Jimbaran
ramai oleh turis yang menyimak sunset-meski tetap lebih ramai meja
tempat keluarga dengan empat gadis kecil itu sedang berkumpul (Tere
Liye, 2016: 8).
(19) “UNCLE, SEBENTAR LAGI SUNSET!” Sakura berteriak, memotong
lamunan.(Tere Liye, 2016: 11).
Kutipan di atas menggambarkan keindahan Sunset di Jimbaran, Bali yang
kawasan tersebut memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjung turis asing yang
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berwisata di kawasan Bali. Selain keindahan Bali, peneliti akan memaparkan tentang
tokoh utama Tegar. Berikut adalah kutipan.
(20) Apa yang terjadi dengan Rosie? Apa ia selamat? Anggrek, Sakura,
Jasmine, Lili, Nathan? Clarice? Aku gemetar meletakkan telepon
genggam. Berdiri. Menelan ludah. Mengusap wajah.(Tere Liye, 2016:
24).
(21) Halaman depan rumah-sakit itu berubah menjadi pasar-malam.
Pemandangan yang mengenaskan. Aku melompat. Berlarian di koridor.
Menabrak beberapa orang. Mendesiskan kata maaf. (Tere Liye, 2016:
38).
(22) Di mana Rosie? Di mana Nathan? Di mana anak-anak itu? Made yang
berjalan di belakang tiba-tiba menarik kemejaku. (Tere Liye,2016: 40).
(23) Aku gemetar mendekat. Berdiri di sebelah Rosie. (Tere Liye, 2016: 41).
Kutipan diatas menunjukan bahwa Tegar merupakan seorang teman yang
sangat khawatir dengan keadaan keluarga Rosie yang terkena bom di Jimbaran, Bali.
4.3.2 Rangsangan
Rangsangan adalah peristiwa yang mengawali timbulnya gawatan. Rangsangan sering
ditimbulkan oleh masuknya seorang tokoh baru sebagai katalisator (Sudjiman, 1986:
35_36).
Rangsangan dimulai ketika Tegar mendengar terjadinya bom di Jimbaran,
Bali. Berikut adalah kutipan.
(24)

Tetapi ya Tuhan, orang-orang jahat itu hanya butuh waktu satu detik
untuk mengacak-ngacak seluruh kebahagiaan Rosie. Mengacak-acak
semuanya.
00.00.00.
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Timer boom itu sempurna menyentuh angka nol.
….
“Rosie…Keluarga Rosie bagaimana?”
“Tiang belum tahu.” Kadek tersengal.
“Kau cari di mana dia sekarang, Kadek! Kau-“
Tut! Tut! Tut! Hubungan Terputus (Tere Liye, 2016: 19-24).
Kutipan diatas membuktikan bahwa kepanikan Tegar terhadap keluarga
Nathan dan Rosie yang terkena bom di Jimbaran, Bali. Tegar sangat khawatir dengan
keadaan keluarga Nathan dan Rosie.
4.3.3 Gawatan
Gawatan adalah tahapan yang ditimbulkan oleh rangsangan. Gawatan terjadi
ketika Tegar khawatir dengan keadaan keluarga Nathan dan Rosie serta keadaan
anak-anaknya. Berikut adalah kutipan.
(25)

Apa yang terjadi dengan Rosie? Apa ia selamat? Anggrek, Sakura,
Jasmine, Lili, Nathan? Clarice? Aku gemetar meletakkan telepon
genggam. Berdiri. Menelan ludah. Mengusap wajah. Berhitung cepat
dengan situasi. Baiklah, tanpa piker pajang lagi langsung melesat menuju
pintu ruang. Tanpa perlu mematikan televisi layar lebar yang menyisakan
gambar semut, error. Tanpa perlu menyambar jas di sandaran kursi,
apalagi membereskan meja yang dipenuhi berkas berantakan.
….
“Rosie di sana, Made. Rosie dan anak-anaknya. Kau antar aku ke sana
atau aku sendiri yang merampas motor kau ini.” Aku menyergah. (Tere
Liye, 2016: 24-28).

4.3.4 Tikaian
Tikaian adalah perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya dua kekuatan
yang bertentangan. Pada tahap ini tikaian terjadi pada diri Tegar sendiri atas batalnya
pertunangan dengan Sekar. Berikut adalah kutipan.
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(26) Aku melirik tangan, pukul 07.30 waktu Jakarta. Itu berarti pukul 08.30 di
sini. Aku belum sempat menyesuaikan arah jarum besar jam di
pergelangan tangan. Astaga! Aku bener-bener lupa. Bukanlah pukul
07.30 hari ini amat penting dalam kehidupanku? Dan persis saat aku
menyadari telah melupakan agenda di hari special ini, tiba-tiba telepon
genggamku berdeking. Siapa lagi yang akan menelepon?
SEKAR. Ia yang meneleponku.
“Kau tidak lupa kalau kita hari ini tunangan, kan, Tegar.” Suara Sekar
terdengar sedikit merajuk.
Aku bagai dicelupkan ke dalam kolam yang dipenuhi batang-batang es.
“Ergh.” Suaraku terlepas. Kelu. Bagaiman mungkin aku lupa?
“Kau ada di mana, Tegar? Aku sudah menunggu dari tadi-maksudku
Papa, Mama, dan seluruh keluarga. Kami menunggu calon tunangan
prianya. Kau tahu, kami menunggu dengan wajah harap-harap cemas
seprti di film-film itu.” Suara Sekar terdengar riang.
….
“Sakura masih belum sadarkan diri. Anggrek baik-baik saja. Juga
Jasmine dan Lili. Mereka semua ada di rumahsakit. Aku bersama
mereka.” Aku berusaha merangkum semua detail dalam satu tarikan
napas. Menyebutkan nama-nama. (Tere Liye, 2016: 49-51).
4.3.5 Rumitan
Pada tahap rumitan, cerita sudah masuk pada tahap konflik yang terjadi.
Rumitan adalah perkembangan dari tikaian yang menghantar konflik menuju klimaks.
Pada cerita ini konflik mulai berkembang yakni, adanya konflik antara Tegar dan
Sekar. Dimana Tegar ingin menjelaskan bahwa dia ada di Bali saat hari
pertunangannya dengan Sekar. Berikut adalah kutipan.
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(27) Aku suadah menelepon Sekar. Menjelaskan semua detail yang belum
sempat dijelaskan sejak telepon tadi pagi. Sekar hanya mendengarkan.
Tidak mengeluh, apalagi berkeberatan seperti yang dicemaskan. Mungkin
ia sudah menonton banyak potongan berita di televisi. Sejauh ini sudah
ditemukan 143 korban meninggal. Sedikitnya 67 luka-luka. Sekar hanya
berbisik pelan saat kami mengakhiri pembicaraan, “Aku mencintaimu,
Tegar.” Aku balas bilang kalimat serupa. (Tere Liye, 2016: 64).
4.3.6 Klimaks
Klimaks adalah titik puncak cerita. Klimaks tercapai apa bila rumitan
mencapai puncak kehebatanya. Bagian ini merupakan tahapan ketika pertentangan
yang terjadi menjadi titik optimalnya. Klimaks terjadi ketika Tegar memutuskan
tinggal di Gili Trawangan untuk merawat Rosie yang sedang depresi. Berikut
kutipan.
(28)

Anggrek menggurat tekstur hiasan piring dengan ujung jemarinya. Aku
menghela napas. Kebiasan buruk itu kembali lagi. Sakura bergeming di
atas kursi roda. Menyentuh gelas air minum pun tidak. Oma ada di
kamarnya. Tadi Rosie sempat memukul paha Oma kencang. Oma perlu
beristirahat, lebih untuk mengistirahatkan hatinya yang terguncang. Rosie
dibaringkan di kamar. Tertidur, tepatnya belum sadarkan diri. Dua orang
pelayan khusus ditugaskan menungguinya. Aku kali ini berusaha
menjauhkan anak-anak dari Rosie. Kesedihan itu akan semakin besar
kalau anak-anak melihat langsung wajah ibunya di atas tempat tidur.
….
Tadi Mitchell menjelaskan banyak hal. Aku tahu Mitchell berusaha
memilih padanan kata yang baik. Kalimat-kalimat yang halus. Tetapi
pesannya jelas sudah, Rosie depresi hebat. “Kebahagiaan selama tiga
belas tahun dengan intensitas yang hebat itu kita ibaratkan seperti gelas
panas. Nah, kejadian di Jimbaran empat hari lalu seperti air es yang tibatiba dituangkan. Gela situ pecah, teman. Eh, maksudku untuk kasus Rosie
mungkin belum pecah. Tetapi jelas sudah gelas Rosie retak.” Mitchell
berkata pelan. (Tere Liye,122-123).
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4.3.7 Leraian
Leraian adalah tahap yang menunjukkan peristiwa ke arah selesaian atau
penyelesaian. Leraian dimulai ketika Tegar membawa Rosie ke Denpasar untuk
mendatangi pusat rehabilitas kejiwaan. Berikut adalah kutipan.
(29)

Pagi itu juga Rosie dibawa ke Denpasar. Aku belum sempat bicara
dengan anak-anak. Nanti-nanti bias diurus. Meraih telepon genggam di
saku, menekan nomor telepon Clarise. Kali ini aku butuh bantuannya;
lagi, dan lagi. Entah apa yang bias kulakukan tanpa Clarice. Hanya perlu
menyebutkan satu kalimat permintaan, Clarice langsung bilang iya. Tidak
perlu penjelasan. Tidak perlu prolog. “Smith akan segera menyiapkan
helicopter. Aku akan menjemput Rosie sekarang, Tegar. Kau tidak usah
cemas.” Clarice membesarkan hatiku. Aku menyeringai getir, bahkan
suara Clarice tidak seyakin biasanya. Tidak cemas? Semua kesedihan ini
tidak berkurang sejengkal pun.(Tere Liye, 2016: 133).
(30) Clarice tidak sedang berbohong ketika ia bilang punya kenalan dokter
spesialis kejiwaan yang hebat. Helicopter itu tidak mendarat di Denpasar.
Helicopter itu mengarah ke utara, mengarah ke situs GWK., mendekati
sekitaran pantai dreamland. Di sutu ada shelter. Sebutan lain untuk
pusatrehabilitasi kejiwaan. Milik sebuah yayasan. Setelah kuingat-ingat,
aku pernah mendengarnya dari kalimat-kalimat Frans saat bergurau tetang
rekan kerja yang setres. Masalahnya dulu aku tidak menyadari kalau
Frans berkata serius. Aku piker semua ucapan hanya gurauan, selingan
dari penatnya pekerjaan kantor.
….
Beberapa perawat shelter berlarian mendekati helicopter. Membantu
menurunkan Rosie. Clarice sudah menelepon kenalannya bahkan sebelum
berangkat menjemput ke Gili. Aku menggendong Jasmine, membantunya
turun, lantas berjalan menuju bangunan paling besar sambil
menggenggam erat jemarinya. Mata Jasmine penuh pertanyaan. Syang,
aku juga punya sejuta pertanyaan yang belum terjawab. Jadi kami
melangkah dengan diam, mengikuti perawat yang memapah Rosie.
Langkah-langkah kecil. (Tere Liye, 2016: 137-138).
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4.3.8 Selesaian
Selesian adalah bagian akhir atau penutup cerita. Selesaian dalam novel
Sunset dan Rosie yaitu Sekar merelakan Tegar bersama Rosie untuk menikah. Berikut
adalah kutipan.
(31)

Lima langkah lagi menuju tengah ruangan. Entah mengapa, tiba-tiba
Lili berlari ke arahku. Tangannya dengan cepat memegang celanaku.
Langkahku terhenti. Langkah sekar terhenti.
….
Aku menggigit bibir, mendongakkan kepala.
“Lili tidak ingin memanggil Paman dengan sebutan Paman seperti Kak
Jasmine. Lili tidak ingin memanggil Uncle seperti Kak Sakura. Lili tidak
ingin memanggil Om seperti Kak Anggrek. Lili ingin memanggil Paman
dengan…Lili ingin memanggil Paman dengan sebutan Papa. Papa Tegar.”
Lili mencengkram lenganku.
….
“dua puluh tahun kelak, aku pasti menyesali telah melakukan ini,
Tegar. Tetapi, dua puluh tahun kelak juga, aku pasti lebih menyesalinya
jika tidak melakukannya.” Sekar menahan tangis, tubuhnya bergetar, satu
tangannya yang lain meraih lenganku, menatapku, “Menikahlah dengan
rosie, Tegar. Menikahlah. Pagi ini aku paham, aku mengerti, kalian
ditakdirkan bersama sejak kecil. Aku sungguh akan belajar bahagia
menerimanya, dan itu akan lebih mudah dengan pemahaman yang baru.
Aku akan baik-baik saja. Menikahlah!” (Tere Liye, 2016: 423-425).

Bedasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan alur yang terdapat dalam
novel Sunset dan Rosie karya Tere Liye adalah alur maju mundur. Pada awalnya
Pengarang menceritakan tentang kesuksesan Tegar dalam pekerjaan. Tegar juga
pernah mengalami patah hati menyaksikan pujaan hatinya menikah dengan teman
Tegar sendiri yang baru dua bulan dikenalkannya dengan Rosie. Akhirnya Rosie
menikah dengan Nathan teman Tegar. Setelah Nathan meninggal terkena bom
jimbaran, Bali Tegar pun merasa mempunyai kesempatan untuk mendekati Rosie
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walaupun Tegar mempunyai calon tunangan. Dan akhirnya sekar merelakan Tegar
untuk menikah dengar Rosie. Alur tersebut sangat jelas dan ceritanya mengalir dari
awal hingga akhir cerita.
4.4 Latar
Latar menunjukkan pada pengertian tempat, waktu dan lingkungan sosial.
Tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Abrams dalam Nurgiyantoro,
1995:216). Sudjiman juga berpendapat bahwa latar adalah segala keterangan petunjuk
pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa
dalam suatu karya sastra. Dalam fiksi latar dibedakan menjadi tiga yaitu latar tempat,
latar waktu, dan latar sosial.
4.4.1 Latar Tempat
Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan
dalam sebuah fiksi (Nurgiyantoro,1995: 227). Latar tempat pertama yang terdapat
dalam novel Sunset Dan Rosie yaitu di Gili Trawangan, Lombok.
(32) Selepas menikah, Nathan dan Rosie kembali ke Gili Trawangan,
salah satu anak pulau di gugusan utara pulau Lombok-kata gili artinya
pulau. Pulau yang dikelilingi terumbu karang memesona. Pulau dengan
air laut yang bening-membiru. Kalian bisa melihat jelas dari permukaan
air ribuan ikan yang berenang membentuk formasi. Penyu-penyu menari.
Nathan melanjutkan bisnis keluarga Rosie Mengelola resor. (Tere Liye,
2016: 9).
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Kutipan di atas menunjukan latar tempat yaitu Gili Trawangan. Gili Trawangan
memiliki turumbu karang yang memesona dan air laut yang bening-membiru.. Disini
pengarang mengisahkan keadaan Gili Trawangan yang begitu indah.
Latar tempat di bawah ini menunjukan latar tempat di Jimbaran. Di Jimbaran
keluarga Nathan dan Rosie merayakan hari pernikahan yang ke 13. Tapi semua
kebahagian itu musnah akibat bom di Jimbaran.
(33) Sepuluh detik yang menikam.
Sepuluh detik yang menghabisi kebahagiaan malam itu.
Rangkakan Rosie terhenti. Berganti teriakan. Teriakan sendu. Lihatlah di
atas hamparan pasir lembut Pantai Jimbaran, Nathan, tergolek dengan
kepala bersimbah darah.
Jimbaran, dalam sekejap dari keriangan antarbangsa berubah menjadi
kesedihan tak terhingga. Awan hitam seolah mengantung di langit-langit
malam. Mengusir pesona purnama bundar di angkasa dan ribuan lampu
yang menyala indah di sepanjang tubir pantai. Mengusir pesona ribuan
formasi bintang gemintang. ( Tere Liye, 2016: 22).
Latar tempat di bawah ini adalah rumah sakit. Kejadian bom Jimbaran membuat
banyak orang yang terluka dan meninggal,

keluarga Rosie juga mengalaminya.

Sehingga membuat hati Tegar merasa cemas terhadap keadaan keluarga Rosie.
(34) Di mana Rosie? Di mana Nathan? Di mana anak-anak itu?
Made yang berjalan di belakang tiba-tiba menarik kemejaku.
Aku menoleh. Made gemetar menunjuk ruangan yang baru saja kami
lewati. Mataku mengikuti arah jemari telunjuk Made, dan semuanya
terjelaskan. Aku mentap gemetar.
Kakiku patah-patah melangkah.
Di dalam ruangan itu Kadek berdiri mencengkeram rambutnya,
menatapku lemah. Di atas ranjang persis di tengah ruangan, tubuh Nathan
terlihat membeku. Tubuh itu sudah ditutup kain putih. Tiga puluh menit
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tadi beberapa dokter berjuang menyelamatkan. Sia-sia. Sudah terlambat.
Nathan menjemput janji kehidupan, pergi selamanya.
Rosie tersungkur memeluk tubuh dingin itu, menciuminya.
(Basuki,2005: 205-206).
Latar tempat di bawah ini adalah Gunung Rinjani. Gunung Rinjani sering dikunjungi
Tegar untuk melihat sunset dan hamparan Pulau Lombok.
(35) Matahari tenggelam di kaki cakrawala. Langit biru meski redup terlihat
bersih mempesona. Membuat sunset terlihat begitu menggetarkan hati.
Sore ini puncak Gunung Rinjani tanpa kabut sehelai pun. Seluruh mata
memandang tanpa penghalang. Itu berarti seluruh hamparan Pulau
Lombok terlihat. Lengkap dengan laut birunya. (Tere Liye, 2016: 30).
Latar tempat di bawah ini adalah di Denpasar, tepatnya di Shelter. Tegar membawa
Rosie ke Shelter karena Rosie mengalami depresi.
(36) Pagi itu juga Rosie dibawa ke Denpasar. Aku belum sempat bicara
dengan anak-anak. Nanti-nanti bisa diurus. Meraih telepon genggam di
saku, menekan nomor telepon Clarice. Kali ini aku butuh bantuannya;
lagi dan lagi. Entah apa yang bisa kulakukan tanpa Clarice. Hanya perlu
menyebutkan satu kalimat permintaan, Clarice langsung bilang iya. Tidak
perlu penjelasan. Tidak perlu prolog. “Smith akan segera menyiapkan
helicopter. Aku akan menyemput Rosie sekarang, Tegar. Kau tidak usah
cemas.” Clarice membesarkan hatiku. Aku menyeringai getir, bahkan
suara clarice tidak seyakin biasanya. Tidak cemas? Semua kesedihan ini
tidak berkurang sejengkal pun. (Tere Liye, 2016: 133)
(37) Clarice tidak sedang berboong ketika ia bilang punya kenalan dokter
spesialis kejiwaan yang hebat. Helikopter itu tidak mendarat di Denpasar.
Helicopter itu mengarah ke utara, mengarah ke situs GWK, mendekati
sekitaran pantai dreamland. Di situ ada shelter. Sebutan lain untuk pusat
rehabilitasi kejiwaan. Milik sebuah yayasan. Setelah kuingat-ingat, aku
pernah mendengarnya dari kalimat-kalimat Frans saat bergurau tentang
rekan kerja yang setres. Masalahnya dulu aku tidak menyadari kalau frans
berkata serius. Aku piker semua ucapannya hanya gurauan, selingan dari
penatnya pekerjaan kantor.(Tere Liye, 2016: 137).
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4.4.2 Latar Waktu
Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwaperistiwa yang diceritakan pada sebuah karya fiksi. Masalah “kapan” tersebut
biasanya dihubungkan dengan waktu faktual, fakta yang ada kaitanya dengan
peristiwa sejarah. (Nurgiyantoro,1995: 230).
Latar waktu yang digambarkan dalam novel Sunset dan Rosie karangan Tere Liye
untuk mengawali cerita adalah pagi. Kutipan yang mendukung pernyataan tersebut
diatas adalah sebagai berikut.
(38) Bagiku waktu selalu pagi. Diantara potongan dua puluh empat jam
sehari., bagiku pagi adalah waktu yang paling indah. Ketika janji-janji
baru muncul seiring embun menggelayut di ujung dedaunan. Ketika
harapan-harapan baru merekah bersama kabut yang mengambang di
persawahan hingga nun jauh di kaki pegunungan. Pagi, berarti satu hari
yang sangat melelehkan telah terlampaui lagi. Pagi, berarti satu malam
dengan mimpi-mimpi yang menyesakkan terlewati lagi; malam-malam
panjang, gerakan tubuh resah, kerinduan, dan napas tertahan. (Tere Liye,
2016: 1).
(39) Aku melirik tangan, pukul 07.30 waktu Jakarta. Itu berarti pukul 08.30 di
sini. Aku belum sempat menyesuaikan arah jarum besar jam di
pergelangan tangan. Astaga! Aku benar-benar lupa. Bukankah pukul
07.30 hari ini amat penting dalam kehidupanku? Dan persis saat aku
menyadari telah melupakan agenda di hari special ini, tiba-tiba telepon
genggamku berdengking. Siapa lagi yang akan menelepon? (Tere Liye,
2016: 49)
(40) Dua hari yang berlalu bagi dua ratus abad.
Esok paginya Jasmine dan Anggrek enggan berangkat sekolah. Mereka
memaksa menemani ibunya. Aku kehabisan kata untuk mencegah.
Biarlah, biarlah mereka menemani Rosie. Maka aku mengizinkan mereka
libur. Mengizinkan mereka tinggal di kamar Rosie. (Tere Liye, 2016:
124)
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Selanjutnya adalah siang hari dimana Tegar merasa senang melihat anak-anak
bersama Rosie sedang makan siang di kamar.
(41) Anak-anak makan siang di kamar Rosie. Rosie sempat terbangun, dan ia
tidak menolak saat Anggrek menyuapinya. Pemandangan yang
mengesankan. Aku menghela napas, tidak banyak berkomentar.
Sementara Jasmine menyuapi Lili, duduk di sebalahnya. (Tere Liye,
2016: 63).
(42) Sepanjang sore, Sakura menatapku dua-tiga kali melewati ruamg depan
resor. Ragu-ragu mendekat. Ragu-ragu menyapa. Aku hanya meliriknya
sekilas. Nanti akan Uncle jelaskan, jangan sekarang. Uncle masih perlu
waktu, tempat, dan suasana yang tepat. Jasmine sudah sibuk mengurusi
Lili, menyuapi adiknya. Anggrek membantu Oma membereskan kamar.
Sekali-dua aku mendapati Jasmine bicara dengan Sakura. Entahlah. (Tere
Liye, 2016: 145)
Selanjutnya adalah menjelang sore dimana Tegar mengajak Rosie dan anak-anaknya
kembali ke Gilitrawanga untuk memakamkan Nathan.
(43) Menjelang sore keputusan diambil. Rosie, Anggrek, Jasmine, dan Lili
segera kembali ke Gili Trawangan. Membawa peti kayu Nathan senja ini
juga. Menggunakan helikopter. Tentu saja itu slah satu peralatan yang
dimiliki tim riset ekologi Clarice. Mereka menyewanya untuk penelitian
dua bulan kedepan. (Tere Liye, 2016: 58).
Selanjutnya adalah malam hari. Dimana Tegar menelepon Clarice untuk
menceritakan keadaan Rosie yang tidak stabil setalah ditinggal oleh Natahan..
(44) Malam itu saat mereka akhirnya jatuh tertidur aku menelepon banyak
orang. Clarice tertegun lama saat aku menceritakan kejadian Kamis siang.
“Buruk….Buruk sekali nasib Rosie.” Clarice mendesah, “Kau bisa
memintaku melakukan banyak hal, Tegar. Apa aku perlu mengirimkan
psikiater yang baik dari Denpasar?” (Tere Liye, 2016: 126).
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4.4.3 Latar Sosial
Latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan prilaku
kehidupan sosial masyarakat. Di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi
(Nurgiyantoro,1995: 223). Latar sosial dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat,
tradisi, pandangan hidup, cara berpikir dan pola sikap tokoh. Disamping itu, latar
sosial juga berhubungan dengan status sosial tokoh yang bersangkutan, misal kelas
menengah,rendah atau kelas atas.
Latar sosial yang ditunjukan dalam novel Sunset dan Rosie karya Tere Liye
adalah acara prosesi penyambutan jenasah Nathan ke kampung halamannya yang
berada di Gili Trawangan oleh penduduk sekitar.

Kutipan yang mendukung

pernyataan diatas adalah sebagai berikut.
(45) Lihatlah, di bawah sana. Di halaman resor yang luas. Entah siapa yang
memasangnya, ribuan formasi obor dipancangkan di atas pasir. Ribuan
obor duka-cita mengelilingi pulau. Seperti lampu-lampu bandara yang
menuntun pendaratan. Dua api ungggun besar menyala-nyala, terlihat
merah dari atas sini. Dan ratusan penduduk pulau menunggu, juga
puluhan turis yang berada di resor. Mereka sudah menunggu sejak satu
jam lalu.
Kabar menyedihkan itu telah tiba.
Aku menelan ludah, menggegam tangan Rosie yang mulai tersengal lagi.
Smith pelan mendaratkan helikopter. Made gesit membuka pintu. Loncat
turun. Aku ikut meloncat turun. Baling-baling helikopter bergerak
melamban.
Rosie patah-patah turun. Aku menyambutnya. Mendekap.
Oma dengan tongkat di tangan maju melangkah dari kerumunan. Wajah
keriput tua itu terlihat sedih. Rosie menghambur memeluk Oma.
Menangis tanpa air mata dan suara. Halaman resor lengang langsung
seketika. Ya Tuhan, pemandangan ini amat menggetarkan. Aku
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menggigit bibir. Penduduk yang berkerumun mulai menyeka ujung-ujung
mata.
Jasmine
mengulurkan
Lili
kepadaku.
Aku
menyambutnya,
menggendongnya. Salah satu anak gadis tetangga membantu, menerima
Lili dariku. Jasmine turun. Aku membantunya. Anggrek merangkak pelan
menyusul. Jasmine mengambil lagi lili. Anggrek yang sempat
terjerembab berusaha berdiri, tidak mempedulikan bajunya yang kotor
oleh pasir. Aku memeluk kepala Jasmine. Juga kepala Anggrek. Bertiga,
bersisian melangkah menuju resor. Melangkah pelan. Senyap. Hanya
suara isak-tangis penduduk yang terdengar. Hanya suara gemeletuk api
unggun membakar kayu. Cahaya formasi obor menimpa wajah-wajah
kami. Peti kayu Nathan diturunkan hati-hati. Maka lebih banyak lagi isaktangis terdengar lihatlah, semua kesedihan ini bahkan bisa membunuh. \
Seorang penduduk entah apa. Pasalnya mendadak berlari memeluk Rosie,
berseru. Yang sontak oleh beberapa penduduk lain. Maka meledaklah
kesedihan itu. Mereka mencintai keluarga ini. Amat mencintainya. Dan
sungguh siapakah yang kuasa menatap wajah-wajah sedih dari orangorang yang dicintainya. Mereka ingin turut merasakan. (Tere Liye, 2016:
70-72)
Latar sosial yang ditunjukan dalam novel Sunset Dan Rosie karya Tere Liye
yang berikutnya adalah prosesi pemakaman Nathan ketempat pemakaman umum
didekat rumah Rosie. Semua warga sekitar dan para tauris mengantarkan jenasah
Nathan ke peristirahatan terakhir. Kutipan yang mendukung pernyataan diatas adalah
sebagai berikut.
(46) Sesuai rencana, saat matahari mulai merangkak naik, peti mayat Nathan
dibopong oleh beberapa penduduk local. Pagi ini seluruh kegiatan di Gili
Trawangan, pulau kecil dengan penduduk hanya berbilang dua ribu orang
praktis terhenti. Prahu-perahu nelayan yang biasanya mengantar turis-turis
menjelajahi terumbu karang tertambat, senyap. Pintu-pintu rumah tertutup
dan terkunci rapat. Kuda-kuda dan kerbau terikat di istal dan kandang.
Aktivitas sekolah dan pekerjaan tertunda. Semua orang berkumpul di
halaman resor kecil-resor „Rosie‟ deng plang selamat dating warna biru
berbentuk ikan paus.
Aku mendekap bahu Rosie. Memberikan pegangan. Melangkah pelan
menuruni anak tangga. Rosie mengenakan krudung hitam. Matanya
sembap memerah. Tidur semalam baginya hanya kelanjutan menangis
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dalam bentuk lain. Menangis dalam tidur. Kalau kalian tahu apa
maksudnya itu sungguh lebih menyakitkan. Kalian tidur, tapi menangis
dalam mimpi. Kalian tidur tapi hati tetap terisak sendu.
Anggrek berjalan di belakangku. Tertunduk. Jasmine menggendong Lili.
Tadi Oma yang terlalu lelah berjaga sepanjang malam menawarkan
menjaga Lili di resor, Jasmine seperti biasa menatap galak. Aku buru-buru
tersenyum., membantu mengikatkan gendongan Lili. “biarlah ,
Oma.Biarlah Lili juga melihat semuanya. Biarlah Jasmine yang
menggendong.”
Iringan –iringan prosesi itu melangkah pelan menuju pemakaman umum.
Wajah-wajah sendu mengukir jalanan berpasir. Tidak ada kidung yang
dinyanyikan di sini. Tidak ada terompet panjang di tiup melenguh. Tidak
ada tifa dipukul tertahan. Tidak ada kata sambutan. Tidak ada. Peti kayu
Nathan, setiba di pemakaman umum langsung diturunkan ke dalam lianglahat. Senyap. (Tere Liye, 2016: 75-76).

4.5 Analisis Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Sunset Dan Rosie Karya
Tere Liye
Analisis psikologis pada penelitian ini akan menggunakan teori Abraham
Maslow. Teori ini digunakan sebagai dasar penelitian novel Sunset dan Rosie.
Analisis psikologi mengenai kebutuhan manusia menurut Maslow yang akan
diuraikan berkaitan dengan konflik tokoh utama Tegar, yaitu kebutuhan fisiologis,
kebutuhan akan keamanan, tidak terpenuhinya kebutuhan akan cinta dan keberadaan,
tidak terpenuhinya kebutuhan akan penghargaan, dan tidak terpenuhinya aktualisasi
diri. Kebutuhan ini berkaitan erat dalam membentuk konflik batin tokoh utama.
4.5.1 Kebutuhan yang Tidak Terpenuhi
Berikut ini akan diuraikan mengenai kelima aspek kebutuhan yang
tidak terpenuhi:
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4.5.1.1 Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Fisiologis
Kebutuhan yang paling mendasar dari setiap manusia dan mempunyai
kekuatan atau pengaruh paling besar dari semua kebutuhan, seperti makanan, air,
oksigen, mempertahankan suhu tubuh, dan lain sebagainya Berikut peneliti akan
membahas kebutuhan fisiologis tokoh utama yang tidak terpenuhi.
Dalam novel Sunset dan Rosie kebutuhan fisiologis Tegar mengalami panik.
Hal itu dapat dilihat melalui kutipan di bawah ini.
(47) Astaga! Aku hampir membanting telepon genggam, memakai jaringan
telepon seluler, selalu putus dalam situasi genting. Gemetar menekan
kembali nomor kadek. Nada sibuk. Sibuk. Dan sibuk. Aku menatap layar
telepon genggam dengan perasaan jengkel. Putus asa. Hingga esok,
jaringan telepon genggam menuju Jimbaran overloaded, seratus kali lipat.
Dan hatiku saat ini juga sedang seratus kali lipat panik. ( Tere Liye, 2016:
24).
4.5.1.2 Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Rasa Aman
Ketika orang telah memenuhi kebutuhan fisiologis mereka, mereka menjadi
termotivasi dengan kebutuhan akan keamanan (safety needs), yang termasuk di
dalamnya adalah keamanan fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan
kebebasan dari kekuatan-kekuatan yang mengancam, seperti perang, terorisme,
penyakit, rasa takut, kecemasan, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Peneliti akan
menganalisis kebutuhan rasa aman yang tidak terpenuhi oleh tokoh utama.
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Dalam novel Sunset dan Rosie Cinta tampak bahwa kebutuhan rasa aman
Tegar tidak terpenuhi karena keluarga Rosie terkena bom Jimbaran sehingga Tegar
merasa cemas. Hal ini terdapat dalam kutipan.
(48) Apa yang terjadi dengan Rosie? Apa ia selamat? Anggrek, Sakura,
Jasmine, Lili, Nathan? Clarice? Aku gemetar meletakkan telepon
genggam. Berdiri. Menelan ludah. Mengusap wajah. Berhitung cepat
dengan situasi. Baiklah, tanpa piker panjang lagi langsung melesat
menuju pintu ruangan. Tanpa perlu mematikan televise layar lebar yang
menyaksikan gambar semur, error. Tanpa perlu menyambar jas di
sandaran kursi, apalagi membereskan meja yang dipenuhi berkas
berantakan. ( Tere Liye, 2016: 24).
4.5.1.3 Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Rasa Cinta dan Memiliki
Kebutuhan ini biasanya akan muncul setelah rasa aman dalam diri
seseorang sudah terpenuhi. Namun didalam novel Sunset dan Rosie, Tegar merasa
kasihan dengan keadaan Rosie yang mengalami depresi dan nasib anak-anak Rosie.
Tegar memutuskan untuk merawat Rosie dan anak-anaknya. Hal tersebut terdapat
dalam kutipan.
(49) Aku sudah memutuskan untuk menemani mereka. Apa pun harga yang
harus kubayar. Oma mungkin benar. Aku selalu mencintai anak-anak ini.
Tetapi apa salahnya? Aku ingin melihat mereka tumbuh menjadi anakanak yang membanggakan, anak-anak yang tetap riang dengan masa
kanak-kanaknya. Meski nasib mengambil ayah, juga ibu mereka. ( Tere
Liye, 2016: 183).
4.5.1.4 Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Rasa Penghargaan
Dalam novel ini, kebutuhan rasa penghargaan Tegar sebagai tokoh utama
tampak tidak terpenuhi. Ini tampak dilihat dari

Tegar memutuskan untuk
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membatalkan pertunangannya dengan Sekar. Sekar

beranggapan Tegar tidak

melupakan hari pertunangannya. Hal tersebut terdapat dalam kutipan.
(50) “Apakah kau mencintainya?”
“Bagi kami jauh lebih baik menikah dengan orang yang mencintai, bukan
dengan orang yang dicintai.” Sekar menjawab pelan.
“Kau keliru, Sekar, kalimat itu dusta. Berikan aku waktu seminggu, kau
masih punya kesempatan, asal kau berikan aku kesempatan untuk
memperbaiki kesalahan ini. Aku mohon, percayalah.”
Sekar mengngkat kepalanya.
“Aku akan memperbaiki semuanya, Sekar. Aku berjanji.”
Tubuh Sekar bergetar, ia hendak menangis lagi.
Aku tetap mengusap bulir air dipipinya.
Senyap. Malam itu akan mengambil keputusan penting. (Tere Liye, 2016:
351).
4.5.1.5 Kebutuhan Aktualisasi Diri
Aktualisasi diri sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai
media untuk mengeksplorasikan segala kemampuan yang dimilikinya. Jika seseorang
tidak dapat mengaktualisasikan diri dengan baik, maka orang tersebut merasa terasing
dari lingkunganya dan mengalami konflik berupa kecemasan, kebimbangan,
ketakutan Peneliti akan menganalisis kebutuhan alktualisasi diri yang tidak terpenuhi
oleh tokoh utama.
Dalam novel Sunset dan Rosie tampak bahwa kebutuhan aktualisasi diri
Tegar tidak terpenuhi karena Tegar di landa rasa takut dan cemas. Hal ini terdapat
dalam kutipan.
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(51) SEKAR. Ia yang meneleponku.
“Kau tidak lupa kalau kita hari ini bertunangan, kan, Tegar.” Suara Sekar
terdengar sedikit merajuk.
Aku bagai dicelupkan ke dalam kolam yang dipenuhi batang-batang es.
“Ergh.” Suaraku terputus. Kelu. Bagaimana mungkin aku lupa?
“Kau ada di mana, Tegar? Aku sudah menunggu dari tadi-maksudku
Papa, Mama, dan seluruh keluarga,. Kami menunggu calon tunangan
prianya. Kau tahu, kami menunggu dengan wajah harap-harap cemas
seperti di film-film itu.” Suara Sekar terdengar riang.
“Aku, aku ada di Bali.” Tercekat. Semua ini bener-benar membuat lupa.
Kepanikan semalam membuatku lupa kalau hari ini hari penting bagiku.
Pertunangan kami,
Suara riang sekar mendadak hilang. Lengang. (Tere Liye, 2016: 49).

4.6 Konflik Batin
Dari analisis diatas, tokoh utama Tegar mengalami konflik batin. Hal itu
dikarenakan adanya konflik batin yang bertentangan, yaitu kebutuhan yang tidak
terpenuhi oleh tokoh utama yang mengakibatkan tokoh utama Tegar merasa sedih,
marah, kecewa, Putus asa dan benci. Berikut peneliti akan tunjukan mengenai
keempat konflik batin yang diakibatkan karena kebutuhan yang tidak terpenuhi.
4.6.1 Sedih
Dalam novel Sunset dan Rosie karya Tere Liye, tokoh utama Tegar
mengalami konflik batin sedih. Hal itu ditunjukan dalam kutipan berikut.
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(52) Kakiku patah-patah melangkah.
Di dalam ruangan itu Kadek berdiri mencengkeram rambutnya,
menatapku lemah. Di atas ranjang persis di tengah ruangan, tubuh Nathan
terlihat membeku. Tubuh itu sudah ditutup kain putih. Tiga puluh menit
tadi beberapa dokterberjuang menyelamatkan. Sia-sia. Sudah terlambat.
Nathan menjemput janji kehidupan, pergi selamanya. (Tere Liye, 2016:
40).
(53) Aku seketika terluka melihatnya.
Senyap sejenak.
“Nathan sudah pergi, Tegar.” Rosie berbisik lirih.
Aku kehilangan kalimat. (Tere Liye, 2016: 41).
4.6.2 Benci
Dalam novel Sunset dan Rosie karya Tere tokoh utama Tegar mengalami
konflik batin yang mengakibatkan dirinya merasa benci. Hal itu ditunjukan dalam
kutipan.
(54) Enam bulan kemudian selepas wisuda, mereka menikah. Dan aku
memutuskan pergi. Jauh-jauh hari sebelum itu terjadi. (Tere Liye, 2016:
9).
4.6.3 Marah
Dalam novel Sunset dan Rosie karya Tere Liye, tokoh utama Tegar
mengalami konflik batin yang mengakibatkan dirinya marah.
(55) Aku yang memperkenalkan mereka satu-sama lain. Dua bulan
berkenalan, saat kami bertiga bersama-sama mendaki Gunung Rinjani.,
Nathan menyatakan perasaannya ke Rosie. Cepat sekali. Teramat cepat
malahan. Dua bulan Nathan sebanding dengan dua puluh tahun milikku.
Masa lalu mereka yang indah, sekaligus sungguh masa laluku yang getir.
(Tere Liye, 2016: 9).
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4.6.4 Kecewa dan Putus Asa
Dalam novel Sunset dan Rosie karya Tere Liye, tokoh Tegar mengalami
konflik batin yang mengakibatkan dirinya putus asa hal itu dapat dibuktikan dalam
kutipan.
(56) Aku mengeluh, seketika ulu hatiku mengirim sinyal bahaya. Apa
maksudnya? Jangan-jangan Rosie sekali lagi mencoba mengakhiri
semuanya. Ya Tuhan! Bukankah ada pelayanan khusus yang bertugas
mengawasi? Bukankah dua hari terakhir Rosie baik-baik saja? Mulai bisa
tersenyum tipis melihat kelakuan Jasmine? Bukanlah Rosie sudah bisa
mendengarkan seluruh pembicaraan tentang , Bertahanlah, Ros. Sekuat
yang bisa kau lakukan. Sisanya serahkan pada waktu. Waktu akan
mengubur seluruh kesedihan. Waktu akan membakar setiap jengkal rasa
sakit. Demi anak-anakmu. Bertahanlah? (Tere Liye, 2016: 119).
(57) Tadi Mitchell menjelaskan banyak hal. Aku tahu Mitchell berusaha
memilih padanan kata yang baik. Kalimat-kalimat yang halus. Tetapi
pesannya sudah jelas, Rosie depresi hebat. “kebahagiaan selama tiga
belas tahun dengan intensitas yang hebat itu kita ibaratkan seperti gelas
panas. Nah, kejadian di Jimbaran empat hari lalu seperti air es yang tibatiba dituangkan. Gelas itu pecah, teman. Eh, maksudku untuk kasus Rosie
mungkin belum pecah. Tetapi jelas sudah gelas Rosie retak.” Mitchell
berkata pelan. (Tere Liye, 2016: 123).
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Novel Sunset dan Rosie karya Tere Liye mempunyai alur yang meliputi
paparan, rangsangan, gawatan, tikaian, rumitan, klimaks, leraian, dan selesaian.
Paparan diawali dengan menceritakan keindahan sunset di Jimbaran, Bali dan Gili
Trawangan. Lalu pengarang menceritakan tokoh utama Tegar yang mempunyai
sahabat Rosie dan Nathan. Rangsangan mulai tampak ketika Tegar mendengar berita
bom Jimbaran, Bali. Sebab, keluarga Nathan dan Rosie berada disitu. Gawatan
dimulai ketika Tegar khawatir dengan keadaan keluarga Nathan dan Rosie yang
terkena bom jimbaran, Bali. Tikaian terjadi pada diri Tegar sendiri atas batalnya
pertunangan dengan Sekar. Rumitan terjadi ketika Tegar akan menjelaskan kepada
Sekar atas batalnya pertunangan disebabkan karena Tegar berada di Bali saat
pertunangan berlangsung. Klimaks terjadi ketika Tegar memutuskan tinggal di Gili
Trawangan untuk merawat Rosie yang sedang depresi. Leraian terjadi ketika Tegar
membawa Rosie ke Denpasar untuk mendatangi pusat rehabilitas kejiwaan. Pada
tahap selesaian, cerita diakhiri Sekar merelakan Tegar bersama Rosie untuk menikah.
Novel Sunset dan Rosie karya Tere Liye memiliki tokoh utama dan tokoh
tambahan. Tokoh utama dalam novel Sunset dan Rosie adalah Tegar. Tokoh
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tambahan Rosie dan Nathan sebagai sahabat Tegar, Anggrek, Sakura, Jasmine, Lili
sebagai anak Rosie dan Nathan, Sekar sebagai tunangan Tegar, Oma, Clarice teman
Roshie dan Natan, dan Kadek sebagai manager café di Jimbaran. Teknik penokohan
yang digunakan adalah teknik dramatic.
Novel Sunset dan Rosie karya Tere Liye mempunyai tiga latar, yaitu, latar
tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat terdapat dalam novel Sunset dan
Rosie di Gili Trawangan, Jimbaran, Bali, rumah sakit, gunung Rinjani, Denpasar,
Jakarta. Latar waktu dalam penceritaan novel Sunset dan Rosie karya Tere Liye
adalah pagi, siang dimana waktu makan siang, menjelang sore dimana sunset dan
malam hari. Latar sosial yang ditunjukkan dalam novel Sunset dan Rosie karya Tere
Liye adalah prosesi penyambutan jenasah dan pemakaman penduduk disekitar Gili
Trawangan.
Dalam meneliti novel Sunset dan Rosie karya Tere Liye, peneliti
menggunakan pendekatan psikologi sastra yang ditinjau dari sisi persepektif
kepribadian humanistic Abraham Maslow. Peneliti menggunakan lima teori
kebutuhan untuk menganalisis konflik batin yang dialami tokoh utama Tegar. Ada
lima teori kebutuhan yang peneliti gunakan, yaitu (1) kebutuhan fisiologis, (2)
kebutuhan akan keamanan, (3) kebutuhan akan cinta dean keberadaan, (4) kebutuhan
akan penghargaan, dan (5) kebutuhan akan aktualisasi diri.
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Pertama, tidak terpenuhinya kebutuhan fisiologis yang dinyatakan bahwa
Tegar merasakan panic ketika teleponnya tidak tersambung. Kedua, tidak
terpenuhinya kebutuhan rasa aman dinyatakan bahwa keluarga Rosie terkena bom
Jimbaran, Bali. Ketiga, tidak terpenuhinya kebutuhan rasa cinta dan memiliki
dinyatakan bahwa Tegar merasa kasihan dengan keadaan Rosie yang mengalami
depresi dan nasib anak-anak Rosie. Keempat, tidak terpenuhinya kebutuhan rasa
penghargaan dinyatakan bahwa Sekar beranggapan bahwa Tegar tidak melupakan
hari pertunangan. Kelima, kebutuhan aktualisaai diri dinyatakan bahwa Tegar dilanda
rasa takut dan cemas.
Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya dalam hidup Tegar menyebabkan
konflik batin. Konflik batin Tegar alami yaitu (1) rasa sedih, pertama, saat Tegar
melihat tubuh Nathan membeku dan ditutupi kain putih. Kedua, saat Rosie berbisik
lirih kepada Tegar bahwa Nathan pergi untuk selamanya. (2) Rasa benci, ketika Tegar
mengetahui Nathan dan Rosie menikah. (3) Rasa Marah, ketika Tegar melihat Nathan
menyatakan perasaan pada Rosie tanpa sengaja. (4) Rasa kecewa dan putus asa,
ketika Tegar merasa khawatir dengan keadaan Rosie yang mencoba mengakhiri
hidupnya. Kedua, tegar merasa kecewa saat rosie mengalami depresi.
5.2 Saran
Secara umun, bagi peneliti sastra, peneliti ini dapat dijadikan sebagai masukan
dalam meneliti novel, khususnya novel Sunset dan Rosie karya Tere Liye. Dengan
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menemukan permasalahan yang lainnya, novel ini dapat diangkat menjadi sebuah
penelitian sastra yang lebih baik. Bagi peneliti lain, novel Sunset dan Rosie karya
Tere Liye dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitiannya dan diharapkan dapat
dikembangkan serta ditinjau kembali. Baik dari segi sastra, psikologi sastra dan yang
lainnya.
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Sinopsis Sunset dan Rosie

Tegar yang sejak kecil bersahabat dengan Rosie di Pulau Gili Trawangan.
Mereka adalah sahabat yang selalu bersama, sering bermain di pantai, menanti senja,
mendaki gunung Rinjani dan sama-sama kuliah. Sedangkan, Nathan adalah teman
Tegar yang tinggal di pulau seberang yang jaraknya hanya selangkah kaki dari Gili
Trawangan.
Tegar lalu mengenalkan Nathan kepada sahabatnya, Rosie. Mereka berdua
menjadi akrab, bahkan saat mereka bertiga mendaki ke Gunung Rinjani Nathan
menyatakan perasaannya kepada Rosie. Akhirnya, mereka memutuskan untuk
menikah. Tegar pun kaget bukan kepalang, dia menghilang dari Gili Trawangan dan
pergi merantau ke Jakarta.
Tegar tidak terima dengan keadaan itu, namun dia berusaha melupakan
perasaannya dengan Rosie. Akhirnya Nathan dan Rosie menikah. Lalu Tegar tinggal
di Jakarta, Tegar bekerja di sebuah perusahaan sekuritas, dia lalu fokus pada
pekerjaan dan menjadi karyawan yang disenangi oleh atasan karena bekerja dengan
memuaskan. Karena fokus terhadap pekerjaan tersebut, Tegar mampu melupakan
kesedihan akan masa lalunya bersama Rosie.
Kemudian, tanpa disangka Rosie dan Nathan menemukan di mana Tegar
tinggal. Mau tidak mau Tegar berusaha dekat dengan mereka lagi, bahkan akhirnya
Tegar akrab dengan anak-anak Rosie. Anggrek, umurnya 12 tahun, dia suka
membaca, menulis dan bertanya beberapa hal yang kadang aneh dan ganjil. Kalau
sudah begitu, Rosie menyuruh Anggrek bertanya kepada Tegar. Anggrek memanggil
Tegar dengan om.
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Sakura, umurnya 9 tahun. Bisa 4 bahasa asing, Australia, Inggris, Jepang dan
Hongkong dengan kosakata yang terbatas. Hal ini karena dia sering berinteraksi
dengan turis pengunjung resor yang dikelola oleh ayahnya Nathan di Gili Trawangan.
Dia suka komik, dan suka musik utamanya biola. Dia memanggil Tegar dengan
uncle.
Jasmine, umurnya 5 tahun. Pendiam ketimbang Sakura. Memanggil Tegar
dengan paman. Seringkali melakukan hal yang menakjubkan dan kalimat-kalimatnya
menyentuh. Senang didongengi oleh Tegar. Dan terakhir Lili, baru berumur 1 tahun.
Sejak kecil dia biasa digendong oleh Jasmine. Jasmine memiliki kecenderungan
sangat menyayangi asiknya itu.
Bagi keempat anak Rosie, Tegar adalah om, paman, uncle yang hebat dan
juara di mata mereka. Terkadang saat ada waktu Tegar datang ke Gili Trawangan,
atau bertatap muka dengan mereka via streaming internet dikala senggangnya.
Hingga suatu waktu, mereka melakukan tatap muka via internet, tepatnya ulang tahun
pernikahan orangtua mereka, Rosie dan Nathan.
Namun, sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Mereka yang berada di
Jimbaran, terkena teror bom. Tegar yang tahu ada apa-apa di Jimbaran karena
streaming terputus, dia langsung terbang ke Jimbaran. Bahkan, dia pun melupakan
sementara jadwal pertungannya dengan Sekar esok harinya.
Bersama Sekar, Tegar awalnya hanya bersahabat. Tegar banyak bercerita
tentang masa lalunya, termasuk kehidupannya yang dulu bersama kedua sahabatnya
Rosie dan Nathan. Ternyata, selama perjalanan persahabatan mereka, Sekar
mencintai Tegar dengan sangat besar. Tegar pun akhirnya belajar mencintai Sekar.
Karena kejadian pemboman di Jimbaran yang mengakibatkan banyak orang
meninggal, keluarga Rosie juga sangat berduka. Nathan meninggal dunia, Sakura
harus menjalani perawatan di rumah sakit. Selain itu Rosie mengalami guncangan
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dan depresi berat, yang membuat dia sering mengurung diri sendiri, bahkan sering
mengamuk kepada banyak orang termasuk anak-anaknya.
Akhirnya, Rosie dimasukkan ke rumah rehabilitasi jiwa atau shelter di Bali.
Hal ini menyebabkan Tegar harus mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Diam
memutuskan akan menemani anak-anak Rosie sampai Rosie dinyatakan sembuh, dia
juga melanjutkan menangani resor di Pulau Gili Trawangan peninggalan Nathan.
Dia pun memutuskan untuk berhenti dari perusahaan sekuritas tempatnya
bekerja, meskipun dia termasuk dalam karyawan yang akan naik pangkat, termasuk
dia juga belum jadi melanjutkan pertunangannya dengan Sekar di waktu yang belum
dapat dipastikan, hal ini membuat Sekar sungguh sangat sedih.
Hingga pada akhirnya Sekar menyadari bahwa Tegar bukan lagi untuknya
karena tanpa disadari kenangan lama Tegar kembali pada Rosie dan menyebabkan
perasaan Tegar sedikit berkurang pada Sekar. Sekar akhirnya harus merelakan Tegar
kembali kepada Rosie, sahabat dan cintanya yang ada sejak mereka sama - sama
masih kecil.
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CUPLIKAN NOVEL

(1)

Aku harus ke Bali. Malam ini juga. Aku harus memastikan. Harus
melihat langsung. Aku mengusap wajah. Lihatlah, wajahku terlihat tegang
sekali. Tidak pernah aku secemas ini. Pria berumur tiga puluh lima tahun
yang selama ini matang menyikapi banyak masalah, mapan dalam karis, tidak
terbayangkan mendesah berkali-kali memandangi wajah sendiri di cermin
lift. Mendesah menyebut nama Rosie dan anak-anaknya.
….
Aku terkesiap. Lututku lemas persis tiga jam tiga puluh menit sejak bom
itu meledak, akhirnya aku tiba di lokasi. Dan saat tiba di parkiran
Jimbaran, di depan jejeran bangunan kafe, lokasi yang lazimnya selalu
ramai oleh turis-turis yang berlalu-lalang, sekarang terlihat seperti bekas
arena pertempuran. Senyap. Menyedihkan. Seperti tidak ada siapa-siapa
di sana, meskipun banyak orang berlalu-lalang. Hening, meskipun
lengkingan memekakkan telinga. (Tere Liye, 2016: 25-26).

Kutipan di atas menjadi awal pusat penceritaan tokoh utama Tegar. Pusat penceritaan
berawal dari datangnya Tegar ke Jimbaran, Bali untuk mengetahui keadaan keluarga
Rosie dan Nathan yang terkena bom.
(2)

Aku melirik tangan, pukul 07.30 waktu Jakarta. Itu berarti pukul 08.30
di sini. Aku belum sempat menyesuaikan arah jarum besar jam di
pergelangan tangan. Astaga! Aku bener-bener lupa. Bukankah pukul 07.30
hari ini amat penting dalam kehidupanku? Dan persis saat aku menyadari
telah melupakan agenda di hari special ini, tiba-tiba telepon genggamku
bordering. Siapa lagi yang akan menelepon?
SEKAR. Ia meneleponku.
“Kau tidak lupa kalau kita hari ini bertunangan, kan, Tegar.” Suara Sekar
terdengar sedikit merajuk.
….
“Maafkan aku, membuat kacau-balau rencana besar kita. Maafkan aku
lupa menelepon kau segera, Sekar.” Aku mendesis lemah setelah hening
sesaat. (Tere Liye, 2016: 49-51).

(3)

Telepon itu baru diakhiri dengan menelepon Sekar.
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“Selamat pagi.” Aku berusaha seriang mungkin.
“Pagi,” Sekar menjawab pendek.
“Kau lagi di mana? Kantor? Jalan? Macet?”
“Kamar mandi? Kau tidak kerja?”
“Malas. Tadi pagi kesiangan.”
“Kesiangan? Semalam tidur larut? Susah tidur? Kangen? Jangan-jangan
kau mencemaskan hubungan kita?” Aku mencoba bergurau.
….
Sekar tertawa ganjil. Aku sungguh lalai mengenali kaun tawa itu
terdengar ganjil.
“Aku mencintaimu.”
“aku juga mencintaimu.”
Pembicaraan dengan Sekar ditutup. Sudah pukul 08.30, saatnya kembali
ke resor, aku mencekram tuas kemudian kapal cepat, lantas
mengarahkannya menuju Gili Trawangan. Tersenyum lebar. Sudah lama
sekali mengurus resor, membantu anak-anak, menemani Rosie melupakan
kesedihan, aku sekalian berlibur.(Tere Liye, 2016: 102-103).
Konflik yang dialami Tegar ketika membatalkan pertunangan dengan Sekar, sehingga
membuat Sekar sedih dan berniat untuk mengatur ulang acara pertunangannya lagi
(4)

Rosie yang duduk di sebelah menyentuh pelan sikuku. Aku menoleh.
Maaf, semua kesedihan ini mengganggu acara pertunanganmu. Rosie
menatapku lamat-lamat., berbicara lewat tatapan mata. Sejenak kecil
kami terbiasa dengan percakapan hebat ini. Dulu saat kami disetrap Oma
arena mencuri manga tetangga di Gili Trawangan, ini jadi andalan untuk
melakukan persekongkolan. Sepakat untuk tidak mengaku. Atau
menggunakannya untuk bicara dari kejauhan. Saling mengerti makna
tatapan dan gesture wajah. Makanya Oma lebih suka menghukum kami
duduk terpisah tidak boleh saling mendekat.
Aku tersenyum. Menatap balik wajah sembap Rosie. Menggeleng.
Tidak. Kau tidak pernah mengganggu acara pertunangan itu. Hanya
tertunda.
Aku menggeleng lagi. Tidak. Aku akan menemanimu melewati semua
kesedihan ini.
Rosie tertunduk. Menghela napas panjang.
Aku mendekap bahunya. Tidak berkata-kata lagi.(Tere Liye, 2016: 5354).
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Selain konflik dengan Sekar, Tegar juga mengalami konflik neng Rosie. Rosie
merasa bersalah ketika Tegar membatalkan pertunangan dengan Sekar karena Tegar
datang ke Bali untuk melihat keadaan keluarga Rosie.
(5)

“ROS! ITU LILI!”
“PERGI KAU!”
“ROS! ITU LILI. AKU MOHON SADARLAH!”
Rosie terus menyeret LIli mendekati tiang pembatas pondok.
Aku melangkah gementar. Ya Tuhan, apa yang akan dilakukan Rosie.
Rosie menatapku galak. Matanya merah.
“Aku mohon Ros. Sadarlah, aku tahu semua urusan ini menyakitkan, aku
mohon, sadarlah….Itu Lili, Ros!”
Aku berusaha membujuk, berusaha tetap tenang, dengan napas yang
tersengal, gentar melangkah mendekat.
“BERHENTI! JANGAN DEKAT-DEKAT!” Rosie berteriak kalap.
Mengangkat kerah baju Lili. Gadis itu tersedak. (Tere Liye, 2016:203204)

(6)

“Gimana Bibi Sekar-nya? Jadi mau ke sini?” Anggrek bertanya.
Aku menggeleng.
“Nikahnya kapan?” Jasmine ingin tahu.
Aku mengangkat bahu. Tersenyum.
“Aduh, kok nggak dijawab, sih?” Anggrek memegang tanganku.
“Tadi sekolahnya menyenangkan?” Aku mengalihkan pembicaraan.
“Yee, hari ini kan tanggal merah. Paman gimana sih?”
Aku nyengir. Mengusap rambut Jasmine. Aku lupa. Sakura mendorong
kursi rodanya. Bergabung. (Tere Liye 2016:181).

(7)

“Aku mencintaimu, Sekar. Aku mengingankan pernikahan itu. Tapi itu
tidak bias dilakukan dalam waktu dekat. Tidak bias.” Aku menelan ludah.
“Aku tidak akan memaksamu.” Suara Sekar terdengar serak.
Aku menatap gadis itu, “Atau, atau maukah kau yang pindah ke Gili
Trawangan. Kita bias menikah di sini, bukan? Tinggal di sini bersama
anak-anak Rosie.” Aku mengatakan kemungkinan pertama.
Sekar tertawa, amat getir, “Ya, dan aku sepanjang hari menjadi saksi
betapa aku hanya menjadi bayang-bayang dari Rosie-mu.”(Tere Liye,
2016: 177).
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Kutipan di atas menggambarkan tokoh utama Tegar yang saling berkaitan dengan
tokoh lain. yang di dalam cerita, Tegar berinteraksi dengan tokoh-tokoh yang
mendukung di dalam cerita.
(8)

“Papa, biar Anggrek yang pegang. Biar Papa bisa kelihatan sama Om
Tegar.” Anggrek urung mengejar adiknya, menawarkan tangan untuk
memegang kamera dari Nathan. (Tere Liye, 2016: 8)

Kutipan di atas menggambarkan sesosok ayah yang baik dan mau mengalah demi
anaknya. Dia adalah sosok Ayah yang selalu sabar menghadapi tingkah laku anaknya
yang masih kanak-kanak. Nathan sosok Ayah yang sayang kepada keluarga kecilnya.
(9)

“Aku tidak tahu kapam perasaan ini dating, Ros. Mungkin sejak kita
dikenalkan satu sama lain oleh Tegar, mungkin saat itu aku sudah
terpesona padamu. Mungkin juga dari pertemuan-pertemuan ganjil itu, “
Nathan tertawa sejenak, “Kita selalu bertengkar untuk urusan sepele
setiap kali bertemu, bukan?”
Rosie ikut tertawa.
….
“Aku….Aku mencintaimu, Ros.” Nathan berkata pelan.
Aku mendekap telinga
Matahari sempurna tenggelam di ufuk sana. Matahari di hatiku juga
sempurna tenggelam saat melihat Rosie tersenyum di remang puncak
Gunung Rinjani mendengar pernyataan itu. (Tere Liye, 2016: 33-34)

Kutipan di atas menggambarkan Nathan

merupakan sesosok orang yang sangat

mencintai Rosie apa adanya. Nathan menginginkan Rosie sebagai teman hidupnya
untuk selama-lamanya. Itu kenangan Nathan saat mengungkapkan perasaannya
dengan Rosie waktu di puncak Gunung Rinjani tepatnya saat melihat sunset.
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(10) Di tahun keenam, kejutan besar, Rosie dan Nathan tiba-tiba mengunjungi
di Jakarta. Entah bagaimana mereka tahu alamatku. Padahal sejak
kepergian itu, aku memutuskan merahasiakan banyak hal. Aku, Nathan,
dan Rosie sama-sama anak tunggal, dengan sanak-kerabat terbatas. Tidak
banyak yang tahu aku tinggal di Jakarta. Jadi menatap wajah Rosie yang
dating membawa Anggrek dan Sakura mendadakl membuatku membeku.
Kesedihan itu. Kebencian itu. Aku kebas menahan marah, menerima
kehadiran mereka di depan pintu apartemen. Tetapi ya Tuhan, keajaiban
itu terjadi.
“Uncle, Sakura kebelet pup, kamar mandinya dimana?” Itu kalimat
Sakura persis saat pintu terbuka. Memandangku. Tampangnya rusuh.
Tangan dan kakinya bergerak-gerak tidak sabar.
Hatiku sempurna meleleh.
….
“UNCLE, SEBENTAR LAGI SUNSET!” Sakura berteriak, memotong
lamunan.
“Aduh, buruan dikit sih, kak. Biar Uncle Tegar ikut lihat sunset-nya. Kak
Anggrek selalu lambat seperti penyu.” Sakura berseru, ini kebiasaan
buruknya, suka menyuruh-nyuruh.
“Dasar berisik!” Anggrek melotot.
Senja sudah matang. Matahari bersiap bersembunyi.(Tere Liye, 2016: 911).
Nathan tidak bisa membayangkan bisa bertemu lagi dengan Tegar yang sudah enam
tahun lamanya tidak bertemu. Nathan memutuskan untuk mengunjungi Tegar yang
berada di Jakarta dengan keluarga kecilnya.
Bedasarkan kutipan (8), (9), (10) di atas dapat disimpulkan bahwa Nathan adalah
sesosok ayah yang sangat menyayangi istri dan anaknya serta mempunyai sifat yang
setia kawan dengan sahabatnya waktu kecil yaitu Tegar.
(11) Aku melirik tangan, pokul 07.30 waktu Jakarta. Itu berarti pukul 08.30 di
sini. Aku belum sempet menyesuaikan arah jarum besar jam di
pergelangan tangan. Astaga! Aku bener-bener lupa. Bukankah pukul
07.30 hari ini amat penting dalam kehidupanku? Dan persis saat aku
menyadari telah melupakan agenda di hari special ini, tiba-tiba telepon
genggamku bordering. Siapa lagi yang menelepon?
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SEKAR. Ia yang meneleponku.
“Kau tidak lupa kalau kita hari ini bertunangan, kan, Tegar.” Suara Sekar
terdengar sedikit merajuk.
Aku bagai dicelupkan ke dalam kolam yang dipenuhi batang-batang es.
“Ergh.” Suaraku terputus. Kelu. Bagaimana mungkin aku lupa?
“Kau ada di mana, Tegar? Aku sudah menunggu dari tadi-maksudku
Papa, dan seluruh keluarga. Kami menunggu calon tunangan pria. Kau
tahu, kami menunggu dengan wajah harap-harap cemas seperti di filmfilm itu.” Suara Sekar terdengar riang.
“Aku, aku ada di Bali.” Tercekat. Semua ini benar-benar membuat lupa.
Kepanikan se,alam membuatku lupa kalau hari ini penting bagiku.
Pertunangan kami.
Suara riang Sekar mendadak hilang. Lengang.(Tere Liye, 2016: 49).
Selain kecewa dengan Tegar, Sekar tidak suka kalau Tegar selalu menyebut nama
Rosie dihadapannya.
(12) Di tahu keempat, Sekar memintaku memberikan komitmen hubungan
jangka panjang. Tanpa lelah. Sepanjang tahun. “Akhirnya, cintaku teramat
besar kepadamu bisa mengalahkan cintamu yang teramat besar kepada
Rosie.” Sekar tertawa, tersipu saat aku akhirnya bisa bilang iya dengan
lega untuk acara pertungan kami.
Gadis itu pilihanterbaik. Aku mencintainya, meski dengan kosa-kata dan
pemahaman cinta yang baru. Gadis itu sempurna-meski setahun terakhir
mulai tidak menyukai lagi setiap aku menyebut-nyebut nama Rosie di
depannya. (Tere Liye, 2016: 52-53)
Selain tidak suka dengan Tegar yang selalu menyebut nama Rosie di depannya, Sekar
juga merasa cemas dengan hubungannya dengan Tegar yang akan berujung batal
bertunangan lagi.
(13) Lima kali nada panggil. Tidak ada jawaban.
Sebelas kali. Aku menghela napas kecewa, bersiap memutus.
“Malam.” Suara Sekar terdengar pelan.
“Malam, kekasihku yang cantik.” Aku menyapa seriang mungkin.
Mencoba membuat suasana terasa nyaman.
Senyap. Sekar tidak menjawab.
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“Kau sudah tidur?”
“Belum-“
“Kau tidak mengantuk?”
Sekar lagi-lagi tidak menjawab. Sekar jauh dari mengantuk. Sebenarnya ia
enggan mengangkat telepon barusan.
“Kau tidak bisa tidur mala mini?” Aku bertanya, pelan.
“Bukankah kau sudah tahu?” Aku selalu tidak bisa tidur sepanjang tahun.
Cemas dengan janji-janji yang berikan.” Sekar menjawab cepat.
Perutku langsung melilit. Terdiam. Lama. Hingga langkah kakiku tiba di
ujung pulau Gili Trawangan. Berbalik arah lagi.
“Maafkan aku, Sekar.”(Tere Liye, 2016: 127-128).
Berdasarkan kutipan (11), (12), (13) di atas dapat disimpulkan bahwa Sekar tidak
suka kalau Tegar selalu mengatakan nama Rosie dihadapannya dan Sekar juga cemas
akan batalnya pertunangan dengan Tegar.
(14) Lima menit, motor gede Made merapat ke pelataran parker rumah sakit.
Halaman depan rumah-sakit itu berubah menjadi pasar-malem.
Pemandangan yang mengesankan. Aku melompat. Berlarian di koridor.
Menabrak beberapa orang. Mendesiskan kata maaf. Made mengunci
motornya.telepon genggamku mendadak berdeking. Mengumpat, siapa
lagi? Aku harus bergegas melihat Rosie dan keluarganya. Hamper
bertabrakan dengan slah satu seorang perawat. Telepon genggam it uterus
berdengking. Aku mendengus meraihnya.
Oma, ini dari Oma Rosie.
“Tegar, kau sudah tahu apa yang terjadi, nak?” Gemetar. Suara itu
terdengar amat cemas. Suara tua yang cemas.
Aku menghentikan lari. Menelan ludah.
“Sudah.”
“Kau sudah tahu kabar Rosie?”
“Belum. Tapi aku sudah ada di Bali, Oma. Sebentar lagi akan tahu.”
“Kau sudah di Bali?” Oma sedikit tersengal.
“Oma tenang saja. Jangan berpikir yang tidak-tidak.”
Aku mendesis pelan, berusaha menenangkan. “Aku akan hubungi Oma
sesegera mungkin setalah tahu. Aku akan mencari tahu di….Sebentar
lagi.” Aku menyeka keringat di dahi. Hamper melompat kata „rumahsakit’. Urung tidak menyenangkan mendengar kata itu sekarang,telepon
terputus. (Tere Liye, 2016: 38-39).
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Selain mempunyai sifat yang khawatir dan cemas, Oma juga mempunyai sifat yang
bijaksana dalam menasehati.. Dalam menggambarkan pernyataan tersebut pengarang
menggunakan teknik dramatik. Kutipan yang mendukung pernyataan tersebut diatas
adalah sebagai berikut.
(15) Oma menyeka matanya yang basah.mengangguk. aku menyentuh
bahunya. Berbisik tentang janji kesembuhan. Memeluknya. Oma tergugu
di bahuku. “kau baik sekali, Tegar. Selalu baik dengan Rosie. Kau
seharusnya pulang ke Jakarta, kau punya janji kehidupan di sana. Bukan
di sini, nak?” aku tersenyum getir. Tidak. Urusan ini tidak ada kaitannya
dengan masa lalu itu. Oma seharusnya mengerti, semua sudah usai. Aku
hanya menunaikan tugas sebagai sahabat yanag baik. (Tere Liye, 2016:
133).
Berdasarkan kutipan (14), (15) di atas dapat disimpulkan bahwa Oma adalah seorang
Oma yang mempunyai sifat yang khawatir, cemas dan bersikap bijaksana dalam
segala hal.
(16) Aku bergegas memperbaiki posisi duduk. Sudah pukul 17.15. di
Jimbarangan itu berarti pukul 18.15. berbilang menit lagi matahari akan
tenggelam di sana (Tere Liye, 2016: 6).
(17) “ UNCLE! UNCLE! Lihat sunset-nya, deh. Sebentar lagi.” Sakura
menunjuk-nunjuk kaki cakrawala di belakangnya (Tere Liye, 2016: 7)
(18) Sama seperti malam-malam sebelumnya, malam ini Pantai Jimbaran
ramai oleh turis yang menyimak sunset-meski tetap lebih ramai meja
tempat keluarga dengan empat gadis kecil itu sedang berkumpul (Tere
Liye, 2016: 8).
(19) “UNCLE, SEBENTAR LAGI SUNSET!” Sakura berteriak, memotong
lamunan.(Tere Liye, 2016: 11).
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Kutipan di atas menggambarkan keindahan Sunset di Jimbaran, Bali yang kawasan
tersebut memiliki daya tarik tersendiri bagi pengunjung turis asing yang berwisata di
kawasan Bali.
(20) Apa yang terjadi dengan Rosie? Apa ia selamat? Anggrek, Sakura,
Jasmine, Lili, Nathan? Clarice? Aku gemetar meletakkan telepon
genggam. Berdiri. Menelan ludah. Mengusap wajah.(Tere Liye, 2016:
24).
(21) Halaman depan rumah-sakit itu berubah menjadi pasar-malam.
Pemandangan yang mengenaskan. Aku melompat. Berlarian di koridor.
Menabrak beberapa orang. Mendesiskan kata maaf. (Tere Liye, 2016:
38).
(22) Di mana Rosie? Di mana Nathan? Di mana anak-anak itu? Made yang
berjalan di belakang tiba-tiba menarik kemejaku. (Tere Liye,2016: 40).
(23) Aku gemetar mendekat. Berdiri di sebelah Rosie. (Tere Liye, 2016: 41).
Kutipan diatas menunjukan bahwa Tegar merupakan seorang teman yang sangat
khawatir dengan keadaan keluarga Rosie yang terkena bom di Jimbaran, Bali.
(24)

Tetapi ya Tuhan, orang-orang jahat itu hanya butuh waktu satu detik
untuk mengacak-ngacak seluruh kebahagiaan Rosie. Mengacak-acak
semuanya.
00.00.00.
Timer boom itu sempurna menyentuh angka nol.
….
“Rosie…Keluarga Rosie bagaimana?”
“Tiang belum tahu.” Kadek tersengal.
“Kau cari di mana dia sekarang, Kadek! Kau-“
Tut! Tut! Tut! Hubungan Terputus (Tere Liye, 2016: 19-24).

Kutipan diatas membuktikan bahwa kepanikan Tegar terhadap keluarga Nathan dan
Rosie yang terkena bom di Jimbaran, Bali. Tegar sangat khawatir dengan keadaan
keluarga Nathan dan Rosie.
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(25)

Apa yang terjadi dengan Rosie? Apa ia selamat? Anggrek, Sakura,
Jasmine, Lili, Nathan? Clarice? Aku gemetar meletakkan telepon
genggam. Berdiri. Menelan ludah. Mengusap wajah. Berhitung cepat
dengan situasi. Baiklah, tanpa piker pajang lagi langsung melesat menuju
pintu ruang. Tanpa perlu mematikan televisi layar lebar yang menyisakan
gambar semut, error. Tanpa perlu menyambar jas di sandaran kursi,
apalagi membereskan meja yang dipenuhi berkas berantakan.
….
“Rosie di sana, Made. Rosie dan anak-anaknya. Kau antar aku ke sana
atau aku sendiri yang merampas motor kau ini.” Aku menyergah. (Tere
Liye, 2016: 24-28).
Tegar khawatir dengan keadaan keluarga Nathan dan Rosie serta keadaan anakanaknya.
(26) Aku melirik tangan, pukul 07.30 waktu Jakarta. Itu berarti pukul 08.30 di
sini. Aku belum sempat menyesuaikan arah jarum besar jam di
pergelangan tangan. Astaga! Aku bener-bener lupa. Bukanlah pukul
07.30 hari ini amat penting dalam kehidupanku? Dan persis saat aku
menyadari telah melupakan agenda di hari special ini, tiba-tiba telepon
genggamku berdeking. Siapa lagi yang akan menelepon?
SEKAR. Ia yang meneleponku.
“Kau tidak lupa kalau kita hari ini tunangan, kan, Tegar.” Suara Sekar
terdengar sedikit merajuk.
Aku bagai dicelupkan ke dalam kolam yang dipenuhi batang-batang es.
“Ergh.” Suaraku terlepas. Kelu. Bagaiman mungkin aku lupa?
“Kau ada di mana, Tegar? Aku sudah menunggu dari tadi-maksudku
Papa, Mama, dan seluruh keluarga. Kami menunggu calon tunangan
prianya. Kau tahu, kami menunggu dengan wajah harap-harap cemas
seprti di film-film itu.” Suara Sekar terdengar riang.
….
“Sakura masih belum sadarkan diri. Anggrek baik-baik saja. Juga
Jasmine dan Lili. Mereka semua ada di rumahsakit. Aku bersama
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mereka.” Aku berusaha merangkum semua detail dalam satu tarikan
napas. Menyebutkan nama-nama. (Tere Liye, 2016: 49-51).
Tikaian terjadi pada diri Tegar sendiri atas batalnya pertunangan dengan Sekar.
(27) Aku suadah menelepon Sekar. Menjelaskan semua detail yang belum
sempat dijelaskan sejak telepon tadi pagi. Sekar hanya mendengarkan.
Tidak mengeluh, apalagi berkeberatan seperti yang dicemaskan. Mungkin
ia sudah menonton banyak potongan berita di televisi. Sejauh ini sudah
ditemukan 143 korban meninggal. Sedikitnya 67 luka-luka. Sekar hanya
berbisik pelan saat kami mengakhiri pembicaraan, “Aku mencintaimu,
Tegar.” Aku balas bilang kalimat serupa. (Tere Liye, 2016: 64).
Adanya konflik antara Tegar dan Sekar. Dimana Tegar ingin menjelaskan
bahwa dia ada di Bali saat hari pertunangannya dengan Sekar.
(28)

Anggrek menggurat tekstur hiasan piring dengan ujung jemarinya.
Aku menghela napas. Kebiasan buruk itu kembali lagi. Sakura bergeming
di atas kursi roda. Menyentuh gelas air minum pun tidak. Oma ada di
kamarnya. Tadi Rosie sempat memukul paha Oma kencang. Oma perlu
beristirahat, lebih untuk mengistirahatkan hatinya yang terguncang. Rosie
dibaringkan di kamar. Tertidur, tepatnya belum sadarkan diri. Dua orang
pelayan khusus ditugaskan menungguinya. Aku kali ini berusaha
menjauhkan anak-anak dari Rosie. Kesedihan itu akan semakin besar
kalau anak-anak melihat langsung wajah ibunya di atas tempat tidur.
….
Tadi Mitchell menjelaskan banyak hal. Aku tahu Mitchell berusaha
memilih padanan kata yang baik. Kalimat-kalimat yang halus. Tetapi
pesannya jelas sudah, Rosie depresi hebat. “Kebahagiaan selama tiga
belas tahun dengan intensitas yang hebat itu kita ibaratkan seperti gelas
panas. Nah, kejadian di Jimbaran empat hari lalu seperti air es yang tibatiba dituangkan. Gela situ pecah, teman. Eh, maksudku untuk kasus Rosie
mungkin belum pecah. Tetapi jelas sudah gelas Rosie retak.” Mitchell
berkata pelan. (Tere Liye,122-123).

Tegar memutuskan tinggal di Gili Trawangan untuk merawat Rosie yang sedang
depresi.
(29)

Pagi itu juga Rosie dibawa ke Denpasar. Aku belum sempat bicara
dengan anak-anak. Nanti-nanti bias diurus. Meraih telepon genggam di
saku, menekan nomor telepon Clarise. Kali ini aku butuh bantuannya;
lagi, dan lagi. Entah apa yang bias kulakukan tanpa Clarice. Hanya perlu
menyebutkan satu kalimat permintaan, Clarice langsung bilang iya. Tidak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81

perlu penjelasan. Tidak perlu prolog. “Smith akan segera menyiapkan
helicopter. Aku akan menjemput Rosie sekarang, Tegar. Kau tidak usah
cemas.” Clarice membesarkan hatiku. Aku menyeringai getir, bahkan
suara Clarice tidak seyakin biasanya. Tidak cemas? Semua kesedihan ini
tidak berkurang sejengkal pun.(Tere Liye, 2016: 133).
(30) Clarice tidak sedang berbohong ketika ia bilang punya kenalan dokter
spesialis kejiwaan yang hebat. Helicopter itu tidak mendarat di Denpasar.
Helicopter itu mengarah ke utara, mengarah ke situs GWK., mendekati
sekitaran pantai dreamland. Di sutu ada shelter. Sebutan lain untuk
pusatrehabilitasi kejiwaan. Milik sebuah yayasan. Setelah kuingat-ingat,
aku pernah mendengarnya dari kalimat-kalimat Frans saat bergurau tetang
rekan kerja yang setres. Masalahnya dulu aku tidak menyadari kalau
Frans berkata serius. Aku piker semua ucapan hanya gurauan, selingan
dari penatnya pekerjaan kantor.
….
Beberapa perawat shelter berlarian mendekati helicopter. Membantu
menurunkan Rosie. Clarice sudah menelepon kenalannya bahkan sebelum
berangkat menjemput ke Gili. Aku menggendong Jasmine, membantunya
turun, lantas berjalan menuju bangunan paling besar sambil
menggenggam erat jemarinya. Mata Jasmine penuh pertanyaan. Syang,
aku juga punya sejuta pertanyaan yang belum terjawab. Jadi kami
melangkah dengan diam, mengikuti perawat yang memapah Rosie.
Langkah-langkah kecil. (Tere Liye, 2016: 137-138).
Ketika Tegar membawa Rosie ke Denpasar untuk mendatangi pusat rehabilitas
kejiwaan
(31)

Lima langkah lagi menuju tengah ruangan. Entah mengapa, tiba-tiba
Lili berlari ke arahku. Tangannya dengan cepat memegang celanaku.
Langkahku terhenti. Langkah sekar terhenti.
….
Aku menggigit bibir, mendongakkan kepala.
“Lili tidak ingin memanggil Paman dengan sebutan Paman seperti Kak
Jasmine. Lili tidak ingin memanggil Uncle seperti Kak Sakura. Lili tidak
ingin memanggil Om seperti Kak Anggrek. Lili ingin memanggil Paman
dengan…Lili ingin memanggil Paman dengan sebutan Papa. Papa Tegar.”
Lili mencengkram lenganku.
….
“dua puluh tahun kelak, aku pasti menyesali telah melakukan ini,
Tegar. Tetapi, dua puluh tahun kelak juga, aku pasti lebih menyesalinya
jika tidak melakukannya.” Sekar menahan tangis, tubuhnya bergetar, satu
tangannya yang lain meraih lenganku, menatapku, “Menikahlah dengan
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rosie, Tegar. Menikahlah. Pagi ini aku paham, aku mengerti, kalian
ditakdirkan bersama sejak kecil. Aku sungguh akan belajar bahagia
menerimanya, dan itu akan lebih mudah dengan pemahaman yang baru.
Aku akan baik-baik saja. Menikahlah!” (Tere Liye, 2016: 423-425).
Sekar merelakan Tegar bersama Rosie untuk menikah.
(32)

Selepas menikah, Nathan dan Rosie kembali ke Gili Trawangan,
salah satu anak pulau di gugusan utara pulau Lombok-kata gili artinya
pulau. Pulau yang dikelilingi terumbu karang memesona. Pulau dengan
air laut yang bening-membiru. Kalian bisa melihat jelas dari permukaan
air ribuan ikan yang berenang membentuk formasi. Penyu-penyu menari.
Nathan melanjutkan bisnis keluarga Rosie Mengelola resor. (Tere Liye,
2016: 9).

Kutipan di atas menunjukan latar tempat yaitu Gili Trawangan. Gili Trawangan
memiliki turumbu karang yang memesona dan air laut yang bening-membiru.. Disini
pengarang mengisahkan keadaan Gili Trawangan yang begitu indah.
Latar tempat di bawah ini menunjukan latar tempat di Jimbaran. Di Jimbaran
keluarga Nathan dan Rosie merayakan hari pernikahan yang ke 13. Tapi semua
kebahagian itu musnah akibat bom di Jimbaran.
(33) Sepuluh detik yang menikam.
Sepuluh detik yang menghabisi kebahagiaan malam itu.
Rangkakan Rosie terhenti. Berganti teriakan. Teriakan sendu. Lihatlah di
atas hamparan pasir lembut Pantai Jimbaran, Nathan, tergolek dengan
kepala bersimbah darah.
Jimbaran, dalam sekejap dari keriangan antarbangsa berubah menjadi
kesedihan tak terhingga. Awan hitam seolah mengantung di langit-langit
malam. Mengusir pesona purnama bundar di angkasa dan ribuan lampu
yang menyala indah di sepanjang tubir pantai. Mengusir pesona ribuan
formasi bintang gemintang. ( Tere Liye, 2016: 22).
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Latar tempat di bawah ini adalah rumah sakit. Kejadian bom Jimbaran membuat
banyak orang yang terluka dan meninggal,

keluarga Rosie juga mengalaminya.

Sehingga membuat hati Tegar merasa cemas terhadap keadaan keluarga Rosie.
(34) Di mana Rosie? Di mana Nathan? Di mana anak-anak itu?
Made yang berjalan di belakang tiba-tiba menarik kemejaku.
Aku menoleh. Made gemetar menunjuk ruangan yang baru saja kami
lewati. Mataku mengikuti arah jemari telunjuk Made, dan semuanya
terjelaskan. Aku mentap gemetar.
Kakiku patah-patah melangkah.
Di dalam ruangan itu Kadek berdiri mencengkeram rambutnya,
menatapku lemah. Di atas ranjang persis di tengah ruangan, tubuh Nathan
terlihat membeku. Tubuh itu sudah ditutup kain putih. Tiga puluh menit
tadi beberapa dokter berjuang menyelamatkan. Sia-sia. Sudah terlambat.
Nathan menjemput janji kehidupan, pergi selamanya.
Rosie tersungkur memeluk tubuh dingin itu, menciuminya.
(Basuki,2005: 205-206).
Latar tempat di bawah ini adalah Gunung Rinjani. Gunung Rinjani sering dikunjungi
Tegar untuk melihat sunset dan hamparan Pulau Lombok.
(35) Matahari tenggelam di kaki cakrawala. Langit biru meski redup terlihat
bersih mempesona. Membuat sunset terlihat begitu menggetarkan hati.
Sore ini puncak Gunung Rinjani tanpa kabut sehelai pun. Seluruh mata
memandang tanpa penghalang. Itu berarti seluruh hamparan Pulau
Lombok terlihat. Lengkap dengan laut birunya. (Tere Liye, 2016: 30).
Latar tempat di bawah ini adalah di Denpasar, tepatnya di Shelter. Tegar membawa
Rosie ke Shelter karena Rosie mengalami depresi.
(36) Pagi itu juga Rosie dibawa ke Denpasar. Aku belum sempat bicara
dengan anak-anak. Nanti-nanti bisa diurus. Meraih telepon genggam di
saku, menekan nomor telepon Clarice. Kali ini aku butuh bantuannya;
lagi dan lagi. Entah apa yang bisa kulakukan tanpa Clarice. Hanya perlu
menyebutkan satu kalimat permintaan, Clarice langsung bilang iya. Tidak
perlu penjelasan. Tidak perlu prolog. “Smith akan segera menyiapkan
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helicopter. Aku akan menyemput Rosie sekarang, Tegar. Kau tidak usah
cemas.” Clarice membesarkan hatiku. Aku menyeringai getir, bahkan
suara clarice tidak seyakin biasanya. Tidak cemas? Semua kesedihan ini
tidak berkurang sejengkal pun. (Tere Liye, 2016: 133)
(37) Clarice tidak sedang berboong ketika ia bilang punya kenalan dokter
spesialis kejiwaan yang hebat. Helikopter itu tidak mendarat di Denpasar.
Helicopter itu mengarah ke utara, mengarah ke situs GWK, mendekati
sekitaran pantai dreamland. Di situ ada shelter. Sebutan lain untuk pusat
rehabilitasi kejiwaan. Milik sebuah yayasan. Setelah kuingat-ingat, aku
pernah mendengarnya dari kalimat-kalimat Frans saat bergurau tentang
rekan kerja yang setres. Masalahnya dulu aku tidak menyadari kalau frans
berkata serius. Aku piker semua ucapannya hanya gurauan, selingan dari
penatnya pekerjaan kantor.(Tere Liye, 2016: 137).
Latar waktu yang digambarkan dalam novel Sunset dan Rosie karangan Tere Liye
untuk mengawali cerita adalah pagi.
(38) Bagiku waktu selalu pagi. Diantara potongan dua puluh empat jam
sehari., bagiku pagi adalah waktu yang paling indah. Ketika janji-janji
baru muncul seiring embun menggelayut di ujung dedaunan. Ketika
harapan-harapan baru merekah bersama kabut yang mengambang di
persawahan hingga nun jauh di kaki pegunungan. Pagi, berarti satu hari
yang sangat melelehkan telah terlampaui lagi. Pagi, berarti satu malam
dengan mimpi-mimpi yang menyesakkan terlewati lagi; malam-malam
panjang, gerakan tubuh resah, kerinduan, dan napas tertahan. (Tere Liye,
2016: 1).
(39) Aku melirik tangan, pukul 07.30 waktu Jakarta. Itu berarti pukul 08.30 di
sini. Aku belum sempat menyesuaikan arah jarum besar jam di
pergelangan tangan. Astaga! Aku benar-benar lupa. Bukankah pukul
07.30 hari ini amat penting dalam kehidupanku? Dan persis saat aku
menyadari telah melupakan agenda di hari special ini, tiba-tiba telepon
genggamku berdengking. Siapa lagi yang akan menelepon? (Tere Liye,
2016: 49)
(40) Dua hari yang berlalu bagi dua ratus abad.
Esok paginya Jasmine dan Anggrek enggan berangkat sekolah. Mereka
memaksa menemani ibunya. Aku kehabisan kata untuk mencegah.
Biarlah, biarlah mereka menemani Rosie. Maka aku mengizinkan mereka

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85

libur. Mengizinkan mereka tinggal di kamar Rosie. (Tere Liye, 2016:
124)
Selanjutnya adalah siang hari dimana Tegar merasa senang melihat anak-anak
bersama Rosie sedang makan siang di kamar.
(41) Anak-anak makan siang di kamar Rosie. Rosie sempat terbangun, dan ia
tidak menolak saat Anggrek menyuapinya. Pemandangan yang
mengesankan. Aku menghela napas, tidak banyak berkomentar.
Sementara Jasmine menyuapi Lili, duduk di sebalahnya. (Tere Liye,
2016: 63).
(42) Sepanjang sore, Sakura menatapku dua-tiga kali melewati ruamg depan
resor. Ragu-ragu mendekat. Ragu-ragu menyapa. Aku hanya meliriknya
sekilas. Nanti akan Uncle jelaskan, jangan sekarang. Uncle masih perlu
waktu, tempat, dan suasana yang tepat. Jasmine sudah sibuk mengurusi
Lili, menyuapi adiknya. Anggrek membantu Oma membereskan kamar.
Sekali-dua aku mendapati Jasmine bicara dengan Sakura. Entahlah. (Tere
Liye, 2016: 145)
Selanjutnya adalah menjelang sore dimana Tegar mengajak Rosie dan anak-anaknya
kembali ke Gilitrawanga untuk memakamkan Nathan.
(43) Menjelang sore keputusan diambil. Rosie, Anggrek, Jasmine, dan Lili
segera kembali ke Gili Trawangan. Membawa peti kayu Nathan senja ini
juga. Menggunakan helikopter. Tentu saja itu slah satu peralatan yang
dimiliki tim riset ekologi Clarice. Mereka menyewanya untuk penelitian
dua bulan kedepan. (Tere Liye, 2016: 58).
Selanjutnya adalah malam hari. Dimana Tegar menelepon Clarice untuk
menceritakan keadaan Rosie yang tidak stabil setalah ditinggal oleh Natahan..
(44) Malam itu saat mereka akhirnya jatuh tertidur aku menelepon banyak
orang. Clarice tertegun lama saat aku menceritakan kejadian Kamis siang.
“Buruk….Buruk sekali nasib Rosie.” Clarice mendesah, “Kau bisa
memintaku melakukan banyak hal, Tegar. Apa aku perlu mengirimkan
psikiater yang baik dari Denpasar?” (Tere Liye, 2016: 126).
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Prosesi penyambutan jenasah Nathan ke kampung halamannya yang berada di Gili
Trawangan oleh penduduk sekitar.
(45) Lihatlah, di bawah sana. Di halaman resor yang luas. Entah siapa yang
memasangnya, ribuan formasi obor dipancangkan di atas pasir. Ribuan
obor duka-cita mengelilingi pulau. Seperti lampu-lampu bandara yang
menuntun pendaratan. Dua api ungggun besar menyala-nyala, terlihat
merah dari atas sini. Dan ratusan penduduk pulau menunggu, juga
puluhan turis yang berada di resor. Mereka sudah menunggu sejak satu
jam lalu.
Kabar menyedihkan itu telah tiba.
Aku menelan ludah, menggegam tangan Rosie yang mulai tersengal lagi.
Smith pelan mendaratkan helikopter. Made gesit membuka pintu. Loncat
turun. Aku ikut meloncat turun. Baling-baling helikopter bergerak
melamban.
Rosie patah-patah turun. Aku menyambutnya. Mendekap.
Oma dengan tongkat di tangan maju melangkah dari kerumunan. Wajah
keriput tua itu terlihat sedih. Rosie menghambur memeluk Oma.
Menangis tanpa air mata dan suara. Halaman resor lengang langsung
seketika. Ya Tuhan, pemandangan ini amat menggetarkan. Aku
menggigit bibir. Penduduk yang berkerumun mulai menyeka ujung-ujung
mata.
Jasmine
mengulurkan
Lili
kepadaku.
Aku
menyambutnya,
menggendongnya. Salah satu anak gadis tetangga membantu, menerima
Lili dariku. Jasmine turun. Aku membantunya. Anggrek merangkak pelan
menyusul. Jasmine mengambil lagi lili. Anggrek yang sempat
terjerembab berusaha berdiri, tidak mempedulikan bajunya yang kotor
oleh pasir. Aku memeluk kepala Jasmine. Juga kepala Anggrek. Bertiga,
bersisian melangkah menuju resor. Melangkah pelan. Senyap. Hanya
suara isak-tangis penduduk yang terdengar. Hanya suara gemeletuk api
unggun membakar kayu. Cahaya formasi obor menimpa wajah-wajah
kami. Peti kayu Nathan diturunkan hati-hati. Maka lebih banyak lagi isaktangis terdengar lihatlah, semua kesedihan ini bahkan bisa membunuh. \
Seorang penduduk entah apa. Pasalnya mendadak berlari memeluk Rosie,
berseru. Yang sontak oleh beberapa penduduk lain. Maka meledaklah
kesedihan itu. Mereka mencintai keluarga ini. Amat mencintainya. Dan
sungguh siapakah yang kuasa menatap wajah-wajah sedih dari orangorang yang dicintainya. Mereka ingin turut merasakan. (Tere Liye, 2016:
70-72)
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Prosesi pemakaman Nathan ketempat pemakaman umum didekat rumah Rosie.
Semua warga sekitar dan para tauris mengantarkan jenasah Nathan ke peristirahatan
terakhir.
(46) Sesuai rencana, saat matahari mulai merangkak naik, peti mayat Nathan
dibopong oleh beberapa penduduk local. Pagi ini seluruh kegiatan di Gili
Trawangan, pulau kecil dengan penduduk hanya berbilang dua ribu orang
praktis terhenti. Prahu-perahu nelayan yang biasanya mengantar turis-turis
menjelajahi terumbu karang tertambat, senyap. Pintu-pintu rumah tertutup
dan terkunci rapat. Kuda-kuda dan kerbau terikat di istal dan kandang.
Aktivitas sekolah dan pekerjaan tertunda. Semua orang berkumpul di
halaman resor kecil-resor „Rosie‟ deng plang selamat dating warna biru
berbentuk ikan paus.
Aku mendekap bahu Rosie. Memberikan pegangan. Melangkah pelan
menuruni anak tangga. Rosie mengenakan krudung hitam. Matanya
sembap memerah. Tidur semalam baginya hanya kelanjutan menangis
dalam bentuk lain. Menangis dalam tidur. Kalau kalian tahu apa
maksudnya itu sungguh lebih menyakitkan. Kalian tidur, tapi menangis
dalam mimpi. Kalian tidur tapi hati tetap terisak sendu.
Anggrek berjalan di belakangku. Tertunduk. Jasmine menggendong Lili.
Tadi Oma yang terlalu lelah berjaga sepanjang malam menawarkan
menjaga Lili di resor, Jasmine seperti biasa menatap galak. Aku buru-buru
tersenyum., membantu mengikatkan gendongan Lili. “biarlah ,
Oma.Biarlah Lili juga melihat semuanya. Biarlah Jasmine yang
menggendong.”
Iringan –iringan prosesi itu melangkah pelan menuju pemakaman umum.
Wajah-wajah sendu mengukir jalanan berpasir. Tidak ada kidung yang
dinyanyikan di sini. Tidak ada terompet panjang di tiup melenguh. Tidak
ada tifa dipukul tertahan. Tidak ada kata sambutan. Tidak ada. Peti kayu
Nathan, setiba di pemakaman umum langsung diturunkan ke dalam lianglahat. Senyap. (Tere Liye, 2016: 75-76).
Dalam novel Sunset dan Rosie kebutuhan fisiologis Tegar mengalami panik.
(47) Astaga! Aku hampir membanting telepon genggam, memakai jaringan
telepon seluler, selalu putus dalam situasi genting. Gemetar menekan
kembali nomor kadek. Nada sibuk. Sibuk. Dan sibuk. Aku menatap layar
telepon genggam dengan perasaan jengkel. Putus asa. Hingga esok,
jaringan telepon genggam menuju Jimbaran overloaded, seratus kali lipat.
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Dan hatiku saat ini juga sedang seratus kali lipat panik. ( Tere Liye, 2016:
24).
terpenuhi oleh tokoh utama.
Keluarga Rosie terkena bom Jimbaran sehingga Tegar merasa cemas.
(48) Apa yang terjadi dengan Rosie? Apa ia selamat? Anggrek, Sakura,
Jasmine, Lili, Nathan? Clarice? Aku gemetar meletakkan telepon
genggam. Berdiri. Menelan ludah. Mengusap wajah. Berhitung cepat
dengan situasi. Baiklah, tanpa piker panjang lagi langsung melesat
menuju pintu ruangan. Tanpa perlu mematikan televise layar lebar yang
menyaksikan gambar semur, error. Tanpa perlu menyambar jas di
sandaran kursi, apalagi membereskan meja yang dipenuhi berkas
berantakan. ( Tere Liye, 2016: 24).
Tegar merasa kasihan dengan keadaan Rosie yang mengalami depresi dan nasib
anak-anak Rosie. Tegar memutuskan untuk merawat Rosie dan anak-anaknya.
(49) Aku sudah memutuskan untuk menemani mereka. Apa pun harga yang
harus kubayar. Oma mungkin benar. Aku selalu mencintai anak-anak ini.
Tetapi apa salahnya? Aku ingin melihat mereka tumbuh menjadi anakanak yang membanggakan, anak-anak yang tetap riang dengan masa
kanak-kanaknya. Meski nasib mengambil ayah, juga ibu mereka. ( Tere
Liye, 2016: 183).
Tegar memutuskan untuk membatalkan pertunangannya dengan Sekar
(50) “Apakah kau mencintainya?”
“Bagi kami jauh lebih baik menikah dengan orang yang mencintai, bukan
dengan orang yang dicintai.” Sekar menjawab pelan.
“Kau keliru, Sekar, kalimat itu dusta. Berikan aku waktu seminggu, kau
masih punya kesempatan, asal kau berikan aku kesempatan untuk
memperbaiki kesalahan ini. Aku mohon, percayalah.”
Sekar mengngkat kepalanya.
“Aku akan memperbaiki semuanya, Sekar. Aku berjanji.”
Tubuh Sekar bergetar, ia hendak menangis lagi.
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Aku tetap mengusap bulir air dipipinya.
Senyap. Malam itu akan mengambil keputusan penting. (Tere Liye, 2016:
351).
Tegar di landa rasa takut dan cemas. Hal ini terdapat dalam kutipan.
(51) SEKAR. Ia yang meneleponku.
“Kau tidak lupa kalau kita hari ini bertunangan, kan, Tegar.” Suara Sekar
terdengar sedikit merajuk.
Aku bagai dicelupkan ke dalam kolam yang dipenuhi batang-batang es.
“Ergh.” Suaraku terputus. Kelu. Bagaimana mungkin aku lupa?
“Kau ada di mana, Tegar? Aku sudah menunggu dari tadi-maksudku
Papa, Mama, dan seluruh keluarga,. Kami menunggu calon tunangan
prianya. Kau tahu, kami menunggu dengan wajah harap-harap cemas
seperti di film-film itu.” Suara Sekar terdengar riang.
“Aku, aku ada di Bali.” Tercekat. Semua ini bener-benar membuat lupa.
Kepanikan semalam membuatku lupa kalau hari ini hari penting bagiku.
Pertunangan kami,
Suara riang sekar mendadak hilang. Lengang. (Tere Liye, 2016: 49).
Tegar mengalami konflik batin sedih.
(52) Kakiku patah-patah melangkah.
Di dalam ruangan itu Kadek berdiri mencengkeram rambutnya,
menatapku lemah. Di atas ranjang persis di tengah ruangan, tubuh Nathan
terlihat membeku. Tubuh itu sudah ditutup kain putih. Tiga puluh menit
tadi beberapa dokterberjuang menyelamatkan. Sia-sia. Sudah terlambat.
Nathan menjemput janji kehidupan, pergi selamanya. (Tere Liye, 2016:
40).
(53) Aku seketika terluka melihatnya.
Senyap sejenak.
“Nathan sudah pergi, Tegar.” Rosie berbisik lirih.
Aku kehilangan kalimat. (Tere Liye, 2016: 41).
Tegar mengalami konflik batin yang mengakibatkan dirinya merasa benci.
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(54) Enam bulan kemudian selepas wisuda, mereka menikah. Dan aku
memutuskan pergi. Jauh-jauh hari sebelum itu terjadi. (Tere Liye, 2016:
9).
Tegar mengalami konflik batin yang mengakibatkan dirinya marah.
(55) Aku yang memperkenalkan mereka satu-sama lain. Dua bulan
berkenalan, saat kami bertiga bersama-sama mendaki Gunung Rinjani.,
Nathan menyatakan perasaannya ke Rosie. Cepat sekali. Teramat cepat
malahan. Dua bulan Nathan sebanding dengan dua puluh tahun milikku.
Masa lalu mereka yang indah, sekaligus sungguh masa laluku yang getir.
(Tere Liye, 2016: 9).
Tegar mengalami konflik batin yang mengakibatkan dirinya putus asa.
(56) Aku mengeluh, seketika ulu hatiku mengirim sinyal bahaya. Apa
maksudnya? Jangan-jangan Rosie sekali lagi mencoba mengakhiri
semuanya. Ya Tuhan! Bukankah ada pelayanan khusus yang bertugas
mengawasi? Bukankah dua hari terakhir Rosie baik-baik saja? Mulai bisa
tersenyum tipis melihat kelakuan Jasmine? Bukanlah Rosie sudah bisa
mendengarkan seluruh pembicaraan tentang , Bertahanlah, Ros. Sekuat
yang bisa kau lakukan. Sisanya serahkan pada waktu. Waktu akan
mengubur seluruh kesedihan. Waktu akan membakar setiap jengkal rasa
sakit. Demi anak-anakmu. Bertahanlah? (Tere Liye, 2016: 119).
(57) Tadi Mitchell menjelaskan banyak hal. Aku tahu Mitchell berusaha
memilih padanan kata yang baik. Kalimat-kalimat yang halus. Tetapi
pesannya sudah jelas, Rosie depresi hebat. “kebahagiaan selama tiga
belas tahun dengan intensitas yang hebat itu kita ibaratkan seperti gelas
panas. Nah, kejadian di Jimbaran empat hari lalu seperti air es yang tibatiba dituangkan. Gelas itu pecah, teman. Eh, maksudku untuk kasus Rosie
mungkin belum pecah. Tetapi jelas sudah gelas Rosie retak.” Mitchell
berkata pelan. (Tere Liye, 2016: 123).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91

BIODATA

Fransiska Wenny Wulandari di Klaten pada tanggal 7 April
1991. Menempuh Pendidikan di Sekolah Dasar Kanisius
Murukan Wedi, lulus pada tahun 2003. Lalu melanjutkan
pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Pangudi Luhur 1
Klaten, lulus pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan
pendidikan Sekolah Menengah Atas Santa Maria Yogyakarta,
lulus pada tahun 2010. Penulis tercatat sebagai mahasiswa
aktif di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta sejak tahun 2010. Masa studi di
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta diakhiri dengan menyelesaikan skripsi yang
berjudul Analisis Konflik Batin Tokoh Utama Tegar Dalam Novel Sunset Dan Rosie
Karya Tere Liye (Pedekatan Psikologi Sastra).

91

