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ABSTRAK
Hona, Theresia Emelia. 2021. Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Jingga
Dalam Elegi Karya Esti Kinasih: Tinjauan Psikologi Sastra. Skripsi.
Yogyakarta: Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan
Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata
Dharma.
Penelitian ini mengkaji tentang unsur intrinsik (tokoh, penokohan dan alur)
dan konflik batin tokoh utama dalam novel Jingga Dalam Elegi karya Esti
Kinasih. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, mendeskripsikan unsur
intriksik (tokoh, penokohan dan alur) dalam novel Jingga Dalam Elegi karya Esti
Kinasih. Kedua, mendeskripsikan konflik batin tokoh utama berdasarkan teori
kebutuhan manusia Abraham Maslow.
Penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi sastra. Jenis penelitian
ini bersifat kualitatif. Data penelitian berupa kutipan kata, kalimat, paragraf dan
percakapan antar tokoh yang terdapat dalam novel Jingga Dalam Elegi karya Esti
Kinasih. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik baca dan catat.
Hasil dari penelitian ini adalah deskripsi unsur intrinsik yang melitputi
tokoh, penokohan dan alur dan konflik batin tokoh utama dalam novel Jingga
Dalam Elegi berdasarkan teori kebutuhan manusia Abraham Maslow. Tokoh
utama adalah Ari, sedangkan tokoh tambahan ialah Tari, Oji, Ridho, Fio, Ibu Sam
dan Mama Tari. Penggambaran watak tokoh dalam novel digambarkan secara
langsung dan tidak langsung. Jenis alur yang digunakan dalam novel merupakan
alur campuran. Terdapat tujuh tahapan alur yaitu, bagian eksposisi, tahap
rangsangan, tahap gawatan, tahap komplikasi, tahap klimaks, tahap leraian dan
tahap penyelesaian. Berdasarkan teori Abraham Maslow, diketahui bahwa konflik
batin tokoh Ari disebabkan oleh tidak terpenuhinya empat kebutuhan dalam diri
tokoh Ari yaitu kebutuhan akan rasa aman, cinta dan memiliki, kebutuhan akan
penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Akibat dari tidak terpenuhinya
kebutuhan-kebutuhan tersebut, menimbulkan konflik batin dalam diri tokoh Ari
yaitu, kesedihan, harapan, rasa bersalah, penolakan, penyesalan dan cemburu.
Novel Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih memiliki implikasi dengan
dunia pendidikan khususnya pada pembelajaran sastra. Secara teoretis, penelitian
ini berimplikasi pada pengembangan pembelajaran sastra di SMA khususnya pada
kajian analisis novel Indonesia yang memiliki keanekaragaman bentuk dari
berbagai angkatan. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk
mengembangkan materi pembelajaran sastra yang lebih variatif, kreatif, dan
inovatif. Secara praktis penelitian ini adalah pengembangan kajian psikologi
sastra secara umum.
Kata kunci

: tokoh, konflik batin, novel Jingga Dalam Elegi
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ABSTRACT
Hona, Theresa Emelia. 2021. The Inner Conflict of the Main Character in the
Novel Jingga Dalam Elegi by Esti Kinasih: A Review of Literary
Psychology. Essay. Yogyakarta: Indonesian Literary Language
Education, Department of Language and Arts, Faculty of Teacher
Training and Education, Sanata Dharma University.
This study examines the intrinsic elements (characters, characterizations
and plot) and the inner conflict of the main character in the novel Jingga Dalam
Elegi by Esti Kinasih. This research has two objectives. First, describe the
intrinsic elements (characters, characterizations and plot) in the novel Jingga
Dalam Elegi by Esti Kinasih. Second, describe the inner conflict of the main
character based on Abraham Maslow's theory of human needs.
This study uses a literary psychology approach. This type of research is
qualitative. Research data in the form of quotes, sentences, paragraphs and
conversations between characters contained in the novel Jingga Dalam Elegi by
Esti Kinasih. The data collection technique used in this research is reading and
note-taking technique.
The result of this research is a description of the intrinsic elements that
include characters, characterizations and plots and the inner conflict of the main
character in the novel Jingga Dalam Elegi based on Abraham Maslow's theory of
human needs. The main character is Ari, while the additional characters are Tari,
Oji, Ridho, Fio, Ibu Sam and Mama Tari. The depiction of the character's
character in the novel is described directly and indirectly. The type of plot used in
the novel is a mixed plot. There are seven stages of the plot, namely, the
exposition part, the stimulus stage, the emergency stage, the complication stage,
the climax stage, the divorce stage and the completion stage. Based on Abraham
Maslow's theory, it is known that the inner conflict of Ari's character is caused by
the unfulfilled four needs in Ari's character, namely the need for security, love and
belonging, the need for esteem and the need for self-actualization. As a result of
not fulfilling these needs, it creates an inner conflict in Ari's character, namely,
sadness, hope, guilt, rejection, regret and jealousy.
The novel Jingga Dalam Elegi by Esti Kinasih has implications for the
world of education, especially in learning literature. Theoretically, this research
has implications for the development of literary learning in high school,
especially in the study of analyzing Indonesian novels which have a variety of
forms from various generations. This research can also be used as a reference for
developing more varied, creative, and innovative literature learning materials.
Practically, this research is the development of literary psychology studies in
general.
Keywords: character, inner conflict, novel Jingga Dalam Elegi
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BAB I
PENDAHULUAN
Pada bagian ini membahas tentang 1) latar belakang, 2) rumusan masalah, 3)
tujuan penelitian, 4) manfaat penelitian, 5) batasan istilah dan 6) sistematika
penulisan.
1.1.

Latar Belakang Masalah
Karya sastra tidak terlepas dari kisah hidup manusia. Imajinasi pengarang

terhadap karya sastra yang diciptakannya berkesinambungan erat dengan
permasalahan yang sering dihadapi atau terjadi dalam kehidupan manusia. Selain
itu, karya sastra juga mengungkapkan banyak hal mengenai kehidupan di
masyarakat saat ini. Meskipun sastra merupakan hasil imajinasi dari pengarang
namun sastra tidak dapat dilepaskan dari pengamatan, pengalaman dan pelajaran
mengenai kehidupan manusia atau makluk hidup lainnya di dunia nyata yang
diwujudkan oleh pengarang dalam dunia fiksi. Karya sastra juga menggambarkan
berbagai ragam konflik atau masalah yang dihadapi oleh manusia. Hal ini
dikarenakan konflik merupakan suatu permasalahan yang tidak diinginkan oleh
setiap manusia seperti percekcokan, perselisihan maupun pertentangan. Konflikkonflik yang dihadirkan oleh pengarang dalam cerita novel tidak luput dari
kenyataan bahwa keberadaannya merupakan bagian dari kehidupan manusia.
Selain itu, setiap kejadian atau peristiwa yang ditulis oleh pengarang dalam
novel dihidupkan oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Setiap tokoh dalam cerita novel
memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan karakter tokoh dalam cerita
mempengaruhi peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam cerita novel. Hal ini
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dikarenanakan novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian
cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dan menonjolkan watak
dan sifat pelaku atau tokoh dalam cerita. Hal ini tersebut sejalan dengan penpadat
Kosasih (2014:60) yang menyatakan bahwa novel adalah karya imajinatif yang
mengisahkan sisi utuh atas problematika kehidupan seseorang atau beberapa
orang tokoh. Oleh karena itu, pengarang menampilkan tokoh utama dengan
beragam konflik yang dihadapinya.
Tokoh utama memiliki peran penting dalam suatu cerita karena merupakan
tokoh yang paling banyak diceritakan baik sebagai pelaku kejadian maupun yang
dikenai kejadian. Dengan adanya tokoh utama, memiliki peran penting dalam
membangun emosi dalam suatu cerita. Penyebab terjadinya emosi dalam cerita
disebabkan oleh perbedaan watak atau perbedaan argumen-argumen dari setiap
tokoh yang terdapat dalam cerita. Hal tersebut menghadirkan jalan cerita yang
menarik.
Dengan adanya jalan cerita yang menarik, membuat pembaca semakin
penasaran untuk mengetahui akhir dari cerita sebuah novel. Selain itu, sebuah alur
atau jalan cerita yang baik akan membuat para penikmat cerita ikut terbawa
suasana memahami perjalanan emosi yang tertuang dalam novel. Oleh karenanya,
alur menjadi salah satu unsur yang penting dan tidak boleh dilewatkan karena alur
merupakan urutan atau rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita
menjadi satu kesatuan yang utuh. Rangkaian peristiwa yang tersusun dalam cerita
membuat pembaca mengetahui konflik apa saja yang terdapat dalam cerita.
Penyebab terjadinya konflik dalam cerita bisa disebabkan oleh beberapa hal
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seperti konflik tokoh utama dengan lingkungan sekitar, dengan keluarga maupun
konflik yang terjadi dalam dirinya sendiri atau konflik batin.
Konflik batin adalah konflik yang terjadi dalam diri seorang tokoh. Konflik
ini disebut konflik kejiwaan karena seorang tokoh melawan dirinya sendiri untuk
menentukan dan menyelesaikan sesuatu yang dihadapinya. Nurgiyantoro
(2013:181) menjelaskan bahwa konflik batin adalah konflik yang terjadi dalam
hati dan pikiran sekaligus dalam jiwa seseorang. Konflik batin disebabkan oleh
adanya pertentangan antara keinginan, keyakinan, pilihan yang berbeda harapanharapan serta berbagai masalah lainnya. Konflik batin biasanya muncul pada saat
adanya kejadian yang bersifat kurang mengenakan dalam diri tokoh, sehingga
dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan atau masalah psikologis. Adapun Alwi
Hasan, dkk (2005:587) berpendapat bahwa konflik batin adalah suatu konflik
yang ditimbulkan karena adanya dua keinginan atau lebih yang saling
bertentangan

satu

sama

lain

dalam

menguasai

diri

sehingga

mampu

mempengaruhi tingkah laku orang tersebut. Konflik batin akan terus ada dan
muncul dalam alam tidak sadar manusia dan akan terus mengganggu
ketenteraman pikiran individu meskipun hal itu tidak dapat disadari oleh individu
tersebut. Dan biasanya kondisi psikologi seperti ini, dihadapi oleh seseorang yang
memiliki masalah pribadi dan tidak dapat memecahkan persoalannya (Surakhmad,
1980:141).
Untuk mengetahui konflik atau masalah kejiwaan dalam diri tokoh utama
dalam novel dibutuhkan sebuah teori dan pendekatan yang tepat yakni pendekatan
psikologi sastra. Pemilihan kajian psikologi sastra dalam penelitian ini karena
membahas tentang konflik batin atau masalah kejiwaan tokoh utama dalam novel.
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Maka, kajian ini merupakan kajian yang tepat dalam menganalisis konflik batin
yang dialami oleh tokoh utama dalam novel. Endraswara (2003:97), mengatakan
bahwa psikologi sastra merupakan kajian yang memandang karya sastra sebagai
aktivitas kejiwaan. Dalam arti luas bahwa karya sastra tidak terlepas dari
kehidupan yang menggambarkan berbagai rangkaian kepribadian manusia. Ratna
(2012:349) menyatakan bahwa psikologi adalah model mendisiplinkan dengan
menetapkan karya sastra sebagai memiliki posisi yang lebih dominan. Jadi, dapat
dikatakan bahwa antara karya sastra dan psikologi terdapat hubungan timbalbalik, hubungan itu bukanlah hubungan kausal yang sederhana namun merupakan
hubungan yang dapat dipahami. Dalam penelitian ini, sebelum merumuskan
konflik-konlik batin yang terjadi, peneliti terlebih dahulu mengkaji psikologi
Abraham Maslow tentang kebutuhan-kebutuhan dasar pada seorang manusia.
Setelah mengkaji ketidakterpenuhinya kebututuhan-kebutuhan dasar, peneliti akan
merumuskan bentuk-bentuk konflik batin yang terjadi pada diri tokoh utama.
Alasan penulis memilih novel Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih untuk
dijadikan bahan dalam penelitian didasarkan oleh dua alasan. Pertama, novel ini
memiliki kekhasan dengan menggambarkan konflik-konflik yang terjadi dalam
dunia nyata dengan sangat jelas melalui tokoh-tokoh dalam novel. Konflik-konflik
yang ditampilkan dalam novel ini diceritakan dengan sangat baik oleh pengarang
sehingga menimbulkan keingintahuan peneliti untuk meneliti konflik batin yang
dialami oleh tokoh utama. Pada novel Jingga Dalam Elegi menceritakan tokoh
utama yaitu Ari yang memiliki latarbelakang kehidupan yang berasal dari
keluarga yang broken home. Akibat dari perpisahan kedua orangtuanya, Ari
berpisah dengan ibu dan saudara kembarnya, Ata. Ari tinggal bersama ayahnya
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yang selalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak pernah memperhatikannya. Hal
inilah yang menyebabkan Ari menjadi anak yang nakal, pembangkang, melawan
terhadap guru, dan terlibat dalam tawuran hanya untuk meringankan sedikit beban
kesepian yang selama ini dirasakannya. Ari juga rela merubah segala aspek dari
dirinya menyerupai saudara kembarnya dengan menyamar menjadi Ata hanya
untuk mendapatkan perhatian dari Tari dan juga sebagai bentuk protes atas
kesendirian dan rasa sepi yang selalu menyiksanya. Kedua, cara pengarang
menceritakan konflik yang terjadi dalam novel ini dengan baik membuat pembaca
tidak bisa menebak konflik selanjutnya yang terjadi. Hal ini menjadi salah satu hal
yang membuat pembaca semakin penasaran dengan akhir dari novel ini. Selain
itu, novel Jingga Dalam Elegi menggunakan gaya bahasa percakapan sehari-hari
sehingga memudahkan pembaca untuk memahami pesan yang ingin disampaikan
oleh penulis.
Berdasarkan konflik-konflik yang dialami oleh tokoh utama Ari dalam
novel Jingga Dalam Elegi, penulis merasa bahwa gejolak psikologis yang dialami
tokoh utama merupakan fenomena psikologis yang menarik untuk diteliti. Selain
itu, tujuan dari psikologi sastra adalah untuk meneliti aspek-aspek kejiwaan
seorang tokoh dalam suatu karya sastra. Oleh karena itu, penulis akan
menggunakan teori Abraham Maslow untuk mengetahui konflik-konflik atau
masalah kejiawaan yang dialam oleh tokoh utama. Maslow dalam (Minderop
2010: 49) mengatakan bahwa tingkah laku manusia lebih ditentukan oleh
kecenderungan individu untuk mencapai tujuan agar individu lebih bahagia dan
memuaskan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dilihat bahwa ada beberapa
aspek-aspek kebutuhan yang harus terpenuhi dalam diri seseorang agar dapat
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bahagia. Hal ini sejalan dengan karakter tokoh utama dalam novel ini. Ari rela
mengubah dirinya menjadi orang lain hanya untuk mendapatkan perhatian dan
merasakan kebahagian dalam hidupnya.
Selain itu, novel ini menggambarkan pendidikan karakter pada seorang anak
tentang cara menghormati dan menghargai guru serta pentingnya peranan orang
tua dalam kehidupan seorang anak. Dalam dunia pendidikan, novel Jingga Dalam
Eleagi karya Esti Kinasih dapat dimanfaatkan oleh guru sebagai media tambahan
pembelajaaran Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan pembelajaran sastra.
Novel ini juga diharapkan mampu menambah sikap apresiasi terhadap karya
sastra secara lebih baik. Melalui novel ini, siswa diharapkan mampu menanamkan
nilai-nilai positif dalam kehidupannya sehari-hari.
1.2.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, rumusan masalah yang

akan menjadi fokus penulis dalam penelitian ini sebagai berikut.
1. Bagaimanakah unsur intrinsik (tokoh, penokohan dan alur) dalam novel
Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih?
2. Konflik batin apa sajakah yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Jingga
Dalam Elegi berdasarkan teori Abraham Maslow?
1.3.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut.
1. Mendeskripsikan unsur intrinsik (tokoh, penokohan dan alur) dalam novel
Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih.
2. Mendeskripsikan konflik batin yang dialami oleh tokoh utama dalam novel
Jingga Dalam Elegi berdasarkan teori Abraham Maslow.
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1.4.

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian konflik batin tokoh utama (Ari) dalam novel Jingga Dalam

Elegi karya Esti Kinasih diharapkan dapat memberikan manfaat teori dan praktis
sebagai berikut.
a. Manfaat Teoretis
Bagi

bidang

keilmuan,

penelitian

ini

diharapkan

dapat

memperkaya literatur-literatur tentang analisis psikologi pada tokoh
utama dalam novel. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan atau
referensi bagi peneliti dibidang psikologi sastra.
b. Manfaat Praktis
Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi
sebagai bahan pertimbangan bagi yang ingin melakukan penelitian yang
serupa serta dapat

memberikan manfaat

sebagai media untuk

memperkenalkan kajian psikologi sastra.
1.5.

Batasan Istilah
Istilah-istilah penting dalam penelitian ini perlu diberi batasan sehingga

tidak terjadi kesalahpahaman. Beberapa istilah-istilah penting yang digunakan
dalam penelitian ini sebagai berikut.
a. Unsur intrinsik
Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri.
Unsur-unsur tersebut yakni tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang,
gaya bahasa dan amanat (Nurgiyantoro 2012:23).
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b. Tokoh
Tokoh adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau
drama, yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan
kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang
dilakukan dalam tindakan (Abrams via Nurgiyantoro 2012:165).
c. Penokohan
Penokohan atau perwatakan adalah lukisan mengenai tokoh cerita baik
keadaan lahirnya maupun batinnya, sikapnya, keyakinan atau adat-istiadatnya
(Suharyanto, 2010:31).
d. Alur
Alur adalah jalinan cerita yang disusun dalam urutan waktu yang
menunjukkan hubungan sebab akibat dan memiliki kemungkinan agar
pembaca menebak-nebak peristiwa yang akan datang (Waluyo, 2011:9).
e. Konflik Batin
Konflik batin adalah konflik atau pertentangan dalam diri seorang tokoh
dalam suatu cerita yang dapat mengembangkan alur cerita. Muis (2009:63)
masalah psikis atau pergolakan batin seseorang dapat berupa depresi, rasa
bersalah, bimbang harapan, kesedihan, penolakan, penyesalan dan cemburu.
f. Psikologi sastra
Endraswara (Via Minderop, 2010:59) psikologi sastra adalah sebuah
interdisiplin antara psikologi dan sastra Psikologi merupakan suatu hal
berhubungan dengan perasaan atau kejiwaan, pikiran maupun tingkah laku
manusia. Kemudian, bila berkaitan dengan sastra, maka dikatakan psikologi
sastra.
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g. Teori kebutuhan Abraham Maslow
Abraham Maslow menyusun teori kebutuhan manusia yang tersusun dalam
bentuk hirarki atau berjenjang yakni kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa
aman, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan
akan aktualisasi diri (Maslow via Goble 1987:70).
1.6.

Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab. Bab I berisi pendahuluan.

Dalam pendahuluan akan membahas mengenai (a) latar belakang penelitian, (b)
rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) batasan istilah,
dan (f) sistematika penulisan. Bab II berisi kajian pustaka. Pada bab ini akan
memparkan mengenai penelitian yang relevan, kajian teori (tokoh, penokohan,
alur, konflik batin, psikologi sastra, teori kebutuhan Abraham Maslow), dan
kerangka berpikir. Bab III adalah metodologi penelitian. Bab ini akan
menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data dan data, metode dan teknik
pengumpulan data, instrument penelitian, teknik analisis data dan trianggulasi
data.
Bab IV adalah pembahasan. Bab ini akan memaparkan hasil penelitian,
hasil analisis dan pembahasan atas hasil analisis terhadap unsur intrinsik (tokoh,
penokohan dan alur) dan konflik yang dialami oleh tokoh utama dalam novel
Jingga Dalam Elegi berdasarkan teori kebutuhan Abraham Maslow. Bab V adalah
penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang
ditulis oleh peneliti.
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BAB II
LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan disampaikan beberapa kajian pustaka yang mengkaji novel
dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra. Terdapat empat penelitian
yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Penelitian tersebut dilakukan oleh
Livia Florencia Angela (2020), Virana Amanda (2019), Wahyu Mintarsih (2016)
dan Tabita Nugrahani Putri (2020).
2.1. Penelitian yang relevan
Fokus penelitian ini untuk membahas mengenai konflik batin yang dialami
oleh tokoh utama dalam novel. Terdapat beberapa penelitian yang dijadikan acuan
dan referensi dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan
dan persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Oleh karena itu, berikut penulis
akan memaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis.
Penelitian pertama yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Livia
Florencia Angela (2020) dengan judul skripsi Konflik Batin Tokoh Utama Dalam
Novel Di Tanah Lada Karya Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie: Kajian Psikologi
Sastra. Tujuan penelitian tersebut untuk mendeskripsikan tokoh dan penokohan
serta latar yang terjalin dalam membentuk konflik batin, serta analisis konflik
batin yang dialami oleh tokoh Ava. Penelitian tersebut menggunakan dua
pendekatan yaitu pendekatan objektif dan pendekatan psikologis. Pendekatan
objektif digunakan untuk mendeskripsikan tokoh dan penokohan serta latar
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sehingga membentuk konflik batin tokoh Ava. Pendekatan psikologis digunakan
untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi pada tokoh
Ava sehingga menimbulkan terjadinya konflik batin. Hasil analisis tokoh dan
penokohan pada novel Di Tanah Lada menunjukkan bahwa tokoh utama pada
novel tersebut adalah tokoh Ava yang masih berumur 6 tahun. Tokoh tambahan
yang dianalisis oleh peneliti terdiri dari tokoh Pepper, Mama dan Papa Ava,
Kakek Kia, Kak Suri dan Mas Ari. Hasil analisis psikologis menunjukkan bahwa
tokoh Ava mengalami ketidakterpenuhinya beberapa kebutuhan dasar. Kebutuhan
dasar tersebut terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman,
kebutuhan akan rasa memiliki-dimiliki dan akan kasih sayng serta kebutuhan akan
penghargaan. Ketidakterpenuhinya kebutuhan dasar tersebut mengakibatkan
terjadinya konflik batin pada diri Ava.
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama
menggunakan novel sebagai objek kajian dalam penelitian. Selain itu, pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan psikologis dengan menggunakan teori
kebutuhan Abraham Maslow. Persamaan selanjutnya adalah sama-sama mengkaji
tentang konflik batin yang dialami oleh tokoh utama dalam novel. Peneltian
tersebut juga bertujuan untuk menganalisis unsur intrinsik novel dan konflik batin
tokoh utama. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh utama dalam
novel ini mengalami ketidakterpenuhan pada beberapa kebutuhan berdasarkan
teori Abraham Maslow yang meliputi kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan
cinta dan memiliki, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri.
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada judul novel yang
berbeda. Selanjutnya, pada penelitian tersebut menggunakan dua pendekatan yaitu
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pendekatan objektif dan pendekatan psikologis sedangkan dalam penelitian ini
hanya menggunakan satu pendekatan yaitu pendekatan psikologis. Selain
menganalisis konflik batin, penelitian tersebut juga mengalisis tokoh dan
penokohan.
Penelitian kedua yang relevan dengan penelitian ini adalah skripsi dari Virana
Amanda (2019) dengan judul Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Esem Ing
Lingsir Sore Karya Sunaryata Soemardjo. Penelitian tersebut bertujuan untuk
mengungkap konflik batin yang dialami oleh tokoh utama yaitu tokoh Prayit.
Penelitian tersebut juga ingin mengungkapkan wujud konflik batin yang dibangun
pengarang melalui tokoh Prayit dan faktor-faktor yang menjadi penyebab
terjadinya konflik batin tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
tersebut adalah psikologi sastra dengan menggunakan teori psikoanalisis Sigmund
Freud. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik
pengumpulan data berupa teknik catat dan pustaka. Hasil dari penelitian tersebut
menunjukkan bahwa terdapat lima konflik batin yang dialami tokoh Prayit dengan
lima tokoh lainnya yaitu tokoh Uni, Windi, Isti, kedua orangtua serta keluarga
besar Prayit. Struktur kepribadian Prayit yang menimbulkan konflik batin
didominasi oleh Id, daripada Ego dan Superego.
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama
menggunakan novel sebagai objek penelitian. Penelitian tersebut juga
menggunakan pendekatan psikologi sastra. Persamaan lainnya adalah masalah
yang dibahas tentang konflik batin yang dialami oleh tokoh utama dalam novel.
Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan.
Pada penelitian tersebut menggunakan teori psikoanalisis Sigmund Freud
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sedangkan penelitian ini menggunakan teori humanistik Abraham Maslow. Selain
itu, judul novel yang digunakan juga berbeda. Tujuan penelitian tersebut berfokus
pada konflik batin tokoh utama dan faktor-faktor penyebabnya sedangkan
penelitian ini menganalisis unsur intrinsik novel dan konflik batin tokoh utama.
Penelitian ketiga yang relevan dengan penelitian ini adalah skripsi Wahyu
Mintarsih (2016) dengan judul Konflik Batin Tokoh Utama Pusparatri Dalam
Novel Pusparatri: Gairah Tarian Perempuan Kembang Karya Nurul, Ibad, MS
Dan Relevansinya Sebagai Pembelajaran Sastra Di SMA Kelas XII Semester I
(Suatu Tinjauan Psikologi Sastra). Tujuan dari penelitian tersebut untuk
mendeskripsikan alur, tokoh, penokohan, dan latar dalam novel. Penelitian
tersebut juga bertujuan untuk mengetahui konflik batin tokoh utama Pusparatri
dan relevansinya sebagai bahan pembelajaran sastra di SMA Kelas XII. Metode
yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode deskriptif analisis.
Metode tersebut digunakan untuk mengungkapkan alur, tokoh, penokohan, latar,
psikologi novel dan konflik batin tokoh utama. Hasil dari penelitian tersebut
menunjukkan bahwa konflik batin yang dialami oleh tokoh utama dikarenakan
timbulnya rasa takut, tidak percaya diri, dan rasa marah yang disebabkan oleh
tidak terpenuhinya kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan
cinta dan keberadaan, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri
pada tokoh Pusparatri.
Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena samasama bertujuan untuk mengetahui unsur intrinsik novel dan konflik batin yang
dialami oleh tokoh utama dalam novel. Persamaan lainnya terletak pada
pendekatan yang digunakan yaitu psikologi sastra dengan teori Abraham Maslow.
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Objek yang digunakan dalam penelitian yaitu novel sama seperti yang digunakan
dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu
penelitian tersebut selain ingin mengetahui konflik batin yang dialami oleh tokoh
utama, juga relevansinya sebagai pembelajaran sastra di SMA Kelas XII Semester
I. Pada penelitian ini hanya berfokus untuk mengetahui konlik batin yang dialami
oleh tokoh utama dan aspek-aspek psikolgis tokoh utama dengan menggunakan
teori Abraham Maslow.
Penelitian keempat dilakukan oleh Tabita Nugrahani Putri (2020) dengan
judul skripsi Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Pecun Mahakam Karya
Yatie Asfan Lubis: Kajian Psikologi Sastra. Penelitian tersebut bertujuan untuk
mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan konflik batin
tokoh utama dalam novel Pecun Mahakam Karya Yatie Asfan Lubis. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan psikologi sastra teori
Abraham Maslow. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.
Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya kebutuhan yang tidak
terpenuhi sehingga menyebabkan terjadinya konflik batin pada tokoh utama.
Faktor penyebab terjadinya konflik batin karena kurangnya kasih sayang,
kurangnya penghargaan serta tidak adanya kesempatan untuk mengaktualisasikan
diri.
Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti
tentang konflik batin yang dialami oleh tokoh utama dalam novel. Penelitian
tersebut juga menggunakan pendekatan psikologi sastra Abraham Maslow seperti
yang digunakan oleh peneliti saat ini. Objek yang digunakan juga sama-sama
novel. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian
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tersebut hanya berfokus untuk meneliti konflik batin yang dialami oleh tokoh
utama sedangkan pada penelitian ini, selain meneliti konflik batin pada diri tokoh
utama juga meneliti unsur intrinsik (tokoh, penokohan dan alur) novel.
Keempat penelitian di atas masih relevan dengan penelitian ini. Keempat
penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini baik dari pendekatan
yang digunakan maupun masalah yang dikaji. Namun, dari keempat penelitian
tersebut tidak ada yang menggunakan novel dengan judul yang sama. Hal ini
menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis pada novel Jingga
Dalam Elegi merupakan penelitian yang pertama atau penelitian yang baru. Oleh
karena itu, referensi penelitian di atas dapat dijadikan acuan oleh peneliti yang
hendak melakukan penelitian yang sama.
2.2.Kajian Teori
Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai acuan
dalam melaksanakan penelitian. Teori-teori tersebut antara lain, tokoh dan
penokohan, alur, konflik batin, psikologi sastra, dan psikologi sastra Abraham
Maslow.
2.2.1. Tokoh dan penokohan
Tokoh menunjuk pada orang atau pelaku cerita yang terdapat dalam suatu
cerita novel. Cerita novel akan menjadi baik jika didalamnya terdapat tokoh atau
pemeran dari cerita novel tersebut. Jumlah tokoh yang terlibat dalam sebuah cerita
novel terbatas apalagi tokoh utama tergantung pada kebutuhan tokoh cerita yang
diciptakan oleh pengarang. Tokoh-tokoh dalam cerita novel akan digambarkan
dengan jelas oleh pengarang, terlebih khususnya tokoh utama.
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Abrams dalam (Nurgiyantoro 2012:165) mengatakan bahwa tokoh adalah
orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, yang oleh
pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti
yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan.
Artinya bahwa kualitas seorang tokoh dalam cerita novel dapat dilihat oleh
pembaca. Tokoh dalam cerita novel yang diciptaan pengarang diceritakan
memiliki kehidupan dalam dunia fiksi layaknya kehidupan manusia serta
mempuyai ciri-ciri kepribadian tertentu layakanya manusia dalam dunia nyata.
Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan oleh tokoh disesuaikan dengan
tuntutan cerita yang dibuat oleh pengarang.
Dalam cerita novel terdapat banyak tokoh yang dihadirkan oleh pengarang.
Tokoh-tokoh tersebut antara lain tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh
dalam cerita novel memiliki perannya masing-masing. Burhan (2012:176-177)
mengatakan bahwa tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya
dalam novel yang bersangkutan. Artinya bahwa tokoh utama merupakan tokoh
yang memiliki peran paling banyak atau paling sering muncul dalam cerita novel.
Selain itu, tokoh utama juga merupakan tokoh yang mengalami konflik atau
masalah yang diceritakan pengarang dalam novel tersebut. Tokoh utama dalam
cerita juga berhubungan dengan tokoh lainnya atau yang biasa disebut sebagai
tokoh tambahan. Tokoh tambahan tidak selalu muncul dalam cerita dan menjadi
pendukung peran tokoh utama. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang tidak
sering muncul dalam cerita. Tokoh tambahan dalam cerita hadir jika diperlukan
untuk mendukung peran dari tokoh utama. Pembeda antara tokoh utama dan tokoh
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tambahan yaitu tokoh utama biasanya dihadirkan dalam sinopsis novel sedangkan
tokoh tambahan tidak selalu hadir dalam sinopsis novel.
Pada novel Jingga Dalam Elegi, tokoh utamanya adalah Ari. Hal ini
dikarenakan Ari merupakan tokoh yang paling banyak dimunculkan oleh
pengarang dalam cerita dan yang mengalami konflik. Tokoh tambahan dalam
novel Jingga Dalam Elegi yaitu Tari, Oji, Ridho, Fiona, Bu Sam dan Mama Tari.
Penokohan atau perwatakan menunjuk pada sifat atau karakter tokoh
dalam cerita novel yang digambarkan oleh pembaca. Penokohan lebih menunjuk
pada kualitas diri seorang tokoh dalam cerita. Seperti yang dikatakan Jones dalam
(Nurgiyantoro 2012:165) bahwa penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas
tentang seseorang yang ditamppilkan dalam sebuah cerita.
Pemberian watak terhadap tokoh dalam novel tidak semata-mata hanya
berhubungan dengan masalah pemilihan jenis dan perwatakan para tokoh dalam
novel tetapi harus melukisskan kehadiran tokoh secara tepat sehingga mampu
menciptakan dan mendukung tujuan dan menyampaikan pesan yang ingin
disampaikan pengarang dalam cerita tersebut.
2.2.2. Alur
Alur memegang peran penting dalam struktur novel. Alur atau jalan cerita
merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita novel. Menurut depdiknas
(2008:45), alur adalah jalinan peristiwa dalam cerita untuk memperoleh efek
tertentu. Stanton (2007:26) berpendapat bahwa alur merupakan rangkaian
peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Menurut Waluyo (2011:9) alur atau plot
sering disebut karangan cerita yang disusun dalam waktu secara bertahap yaitu
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dari tahapan awal, pertengahan, munculnya konflik, puncak konflik dan
penyelesaian. Dari tahapan-tahapan alur tersebut akan membuat pembaca
memahami jalan cerita sebuah novel. Menurut Waluyo (2011:10), berikut
rangkaian kejadian yang melliputi alur:
a. Eksposisi
Eksposisi

artinya

paparan

awal

dari

cerita.

Pengarang

memperkenalkan tokoh-tokoh cerita, watak, tempat kejadian dan hal halhal yang melatarbelakangi tokoh sehingga akan mempermudah pembaca
dalam mengetahui jalinan cerita sesudahnya. Panjang eksposisi bagi
sebuah roman atau novel mungkin mencapai beberapa halaman, namun
untuk cerita pendek eksposisi hanya beberapa alinea (Waluyo, 2011:10).
Eksposisi merupakan istilah yang pilih dan dipergunakan untuk menunjuk
pada proses informasi yang diperlukan dalam pemahaman cerita (Sayuti,
2000:36).
b. Incting moment
Incting moment artinya mulainya prolem cerita muncul. Tahap
munculnya konflik, masalah-masalah dan peristiwa-peristiwa yang
menyulut terjadinya konflik dan konflik itu sendiri akan berkembang atau
menjadi konflik-konlik pada tahap berikutnya, (Nurgiyantoro, 2015:209).
c. Risisng action
Rising action artinya konflik dalam cerita meningkat. Tahap peningkatan
konflik, konflik yang telah dimunculkan pada tahap sebelumnya semakin
berkembang.

Peristiwa-peristiwa

dramatic

dalam

cerita

semakin

memncekam dan menegangkan. Konflik-konflik yang terjadi internal dan
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eksternal atau keduanya, pertentangan-pertentangan, benturan-benturan
antar kepentingan masalah dan tokoh yang mengarah ke klimaks semakin
tidak dapat dihindari, Nurgiyantoro, 2015:109).
d. Complication
Complication

menunjukkan

konflik

yang

semakin

ruwet.

Komplikasi bagi seorang pengarang berfungsi untuk mengendalikan
bagaimana secara berangsur-angsur pengarang itu mempertinggi intensitas
naratifnya dan dengan demimkian menyiapkan pembaca untuk menerima
benturan yang penuh pada klimaksnya (Sayuti, 2000:44)
e. Climax
Climax atau puncak cerita atau pun cak penggawatan, yaitu puncak
dari kejadian-kejadian dan merupakan jawaban dari semua problem atau
konflik yang tidak mungkin dapat meningkat atau dapat lebih ruwet lagi
(Waluyo, 2011:11). Klimaks sebuah cerita akan dialami oleh tokoh-tokoh
utama yang berperan sebagai pelaku dan penderita terjadinya konflik
utama. Sebuah fiksi yang panjang mungkin saja memiliki satu klimaks
atau paling tidak dapat ditafsirkan demikian (Nurgiyantoro, 2015:209)
f. Falling action and Denouement
Pada tahap ini berupa penyelesaian masalah. Bagian ini terdiri dari
segala sesuatu yang berasal dari klimaks menuju pemecahan (denouement)
atau hasil ceritanya (Sayuti, 2000:45). Tahap penyelesaian, konflik yang
telah mencapai klimaks diberi jalan keluar, cerita diakhiri (Nurgiyantoro,
2015:209).
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Menurut Nurgiyantoro, (2015:215) jenis plot berdasarkan urutan
waktu dibagi menjadi tiga yaitu progresif atau maju, regresif atau mundur
dan alur campuran (alur maju dan alur mundur). Berikut ini penjelasan
dari ketiga alur tersebut.
a. Progresif atau maju
Alur sebuah cerita dikatakan progresif jika peristiwa-peristiwa
yang diceritakan bersifat kronologis, peristiwa yang diceritakan memiliki
cerita yang runtut dimulai dari tahap awal, tengah dan akhir.
b. Regresif atau mundur
Alur pada tahap ini peristiwa-peristiwa yang diceritakan tidak
bersifat kronologis. Pristiwa yang diceritakan tidak secara runtut, mungkin
saja dimulai dari tengah atau akhir lalu akan berakhir ditahap awal.
c. Campuran (alur maju dan mundur)
Dalam sebuah novel plot yang dimiliki mungkin progresif ataupun
regresif. Pada sebuah nonvel sebenarnya boleh dikatakan tidak mungkin
ada sebuah cerita yang mutlak melakukan iflashbacki. Jika hal ini terjadi,
maka dapat membuat pembaca kesulitan dalam membaca dan mengikuti
cerita. Tetapi dalam alur campuran ini tahap yang dilakukan yaitu alur
yang bercampur dimana alur maju dan alur mundur bercampur. Tahapan
pertama mungkin membahas awal, lalu ada kemunduruan cerita atau
flashback dan diakhiri dengan tahap akhir cerita.
Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa alur atau plot
adalah rangkaian cerita yang memiliki sebab akibat yang membuat
pembaca menebak-nebak peristiwa yang akan datang. Alur juga memiliki

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21

tiga bagian struktur yaitu awal, tengah dan akhir. Bagian awal (eksposis,
inciting, moment, rising action), bagian tengah (complication dan climax)
dan bagian akhir (fallin action dan denouement).

2.2.3. Konflik batin
Menurut Sunendar 2018:864 (dalam tugas akhir Angelica, 2020) konflik
adalah percekcokan, perselisihan, pertentangan, ketegangan atau pertentang
didalam cerita rekaan atau drama. Pertentangan tersebut dapat berupa dua
kekuatan yang beradu, pertentangan dalam diri satu tokoh, maupun pertentangan
antara dua tokoh. Selain itu, juga didefinisikan bahwa konflik batin adalah konflik
yang disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih atau keinginan yang saling
bertentangan untuk menguasai diri sehingga memengaruhi tingkah laku
seseorang.
Konflik batin juga merupakan konflik yang dialami manusia dengan dirinya
sendiri. Hal ini lebih merupakan perasaan intern seorang manusia dengan dirinya
sendiri (Nurgiantoro, 2010: 124). Konflik batin juga dapat diartikan sebagai
situasi disaat seseorang merasa bimbang atau bingung karena harus memilih
antara dua atau beberapa motif yang muncul bersamaan.
Berdasarkan pendapat dari dua pakar di atas, peneliti menyimpulkan bahwa
konflik batin adalah sesuatu yang bersifat tidak menyenangkan yang terjadi atau
dialami oleh tokoh dalam cerita. Seorang tokoh dalam cerita akan mengalami
pertentangan dalam dirinya ketika dihadapkan pada dua pilihan dan diharuskan
untuk memilih diantara dua pilihan tersebut. Hal inilah yang sering dialami oleh
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tokoh dalam cerita novel sehingga menimbulkan konflik batin pada diri tokoh
dalam cerita novel.
2.2.4. Psikologi sastra
Psikologi merupakan suatu hal yang berhubungan dengan perasaan atau
kejiwaan, pikiran maupun tingkah laku manusia. Kemudian, bila berkaitan dengan
sastra, maka dikatakan psikologi sastra. Psikologi sastra merupakan dua cabang
ilmu, yaitu psikologi dan sastra. Artinya, jika mempelajari psikologi sastra sama
dengan mempelajari manusia dari sisi dalam. Hal ini dikarenakan karya sastra
tidak dapat terlepas dari masalah yang melibatkan masalah kejiwaan. Maka, untuk
memahaminya perlu dilakukan dengan menggunakan ilmu psikologi.
Minderop (2010:54) mengatakan bahwa psikologi sastra adalah telaah karya
yang diyakini mencerminkan proses dan aktivitas kejiwaan. Dalam menganalisis
suatu karya psikologis, hal penting yang perlu dipahami adalah sejauh mana
keterlibatan psikologi pengarang dan kemampuan pengarang dalam menampilkan
para tokoh rekaan yang terlibat dengan masalah kejiwaan.
Psikologi sastra juga dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, karya sastra
merupakan kreasi dari suatu proses kejiwaan dan pemikiran pengarang yang
berada pada situasi setengah sadar (subconscious) yang selanjutnya dituangkan
dalam bentuk sadar (conscious), Endraswara dalam (Minderop 2010:55). Kedua,
Telaah psikologi sastra adalah kajian yang menelaah cerminan psikologis dalam
diri para tokoh yang disajikan sedemikian rupa oleh pengarang sehingga pembaca
merasa terbuai oleh problema psikologis kisahan yang kadang kala merasakan
dirinya terlibat dalam cerita.
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Menurut wellek dan Warren dalam (Wahyuningtyas dan Santoso, 2011:8),
psikologi terdapat empat kategori, yaitu (1) studi psikologi pengarang sebagai tipe
atau sebagai pribadi, (2) studi hukum-hukum psikologi yang diterapkan dalam
karya sastra, (3) proses kreatif, dan (4) pengarang dan latar belakang
pengarangnya mempelajari dampak sastra terhadap pembaca atau psikologi karya
sastra.
Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa
psikologi adalah ilmu yang mempelajari kejiwaan dan tingkah laku seseorang.
Psikologi juga merupakan ilmu yang bisa berdiri sendiri, tidak bersama dengan
ilmu yang lainnya. Psikologi sastra merupakan ilmu yang mempelajari kejiwaan
dan tingkah laku seseorang dalam karya sastra. Psikologi sastra mempelajari dari
aspek pengarang, pembaca dan tokoh-tokoh dalam karya sastra. Dalam penelitian
ini, akan meneliti mengenai tokoh utama dalam novel Jingga Dalam Elegi dengan
menggunakan teori psikologi Abraham Maslow untuk menganalisis konflik batin
tokoh utama.
2.2.5. Psikologi sastra Abraham Maslow
Abraham Maslow seorang psikolog berasumsi bahwa manusia sejatinya
merupakan makhluk yang baik sehingga manusia memiliki hak untuk
mewujudkan jati dirinya agar mencapai kebutuhan aktualisasi diri, Minderop
(2010:48). Menurut Maslow, tingkah laku manusia lebih ditentukan oleh
kecenderungan individu untuk mencapai tujuan agar kehidupan si individu lebih
berbahagia dan sekaligus memuaskan. Maslow menyampaikan teorinya tentang
kebutuhan bertingkat yang bersusun atas kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta
dan memiliki, harga diri, dan aktualisasi diri. Kebutuhan yang paling memndasar
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ialah kebutuhan fisiologis. Bila kebutuhan ini belum tercapai dan terpuaskan
maka individu tidak akan bergerak mencapai kebutuhan diatasnya. Maksudnya,
kebutuhan akan aktualisasi diri bisa tercapai bila kebutuhan akan harga diri sudah
terpenuhi. Demikian pula, kebutuhan harga diri dapat dicapai bila kebutuhan akan
cinta dan memiliki telah diperoleh dan seterusnya.
Menurut Maslow dalam (Minderop 2010:50), masalah yang terpenting dari
kebutuhan dasar manusia adalah seseorang harus terlebih dahulu mencapai
kebutuhan yang paling mendasar sebelum mampu mencapai kebutuhan diatasnya.
Seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan rasa aman sebelum ia memenuhi
kebutuhan fisiologi dan seterusnya. Jadi, seseorang tidak dapat melompati
pencapaian kebutuhan yang berada diatasnya sebelum kebutuhan yang berada
dibawahnya terpenuhi
Abraham Maslow mennyusun teori kebutuhan manusia yang tersusun dalam
bentuk hirarki atau berjenjang. Hirarki teori kebutuhan bertingkat dari Maslow
sebagai berikut.
a. Kebutuhan Fisiologis
kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk
mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan
makan, minum, perlindungan, fisik. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang
paling kuat dan mendesak yang harus dipenuhi paling utama oleh manusia dalam
menjalani kehidupan kesehariannya. Hal ini berarti bahwa pada diri manusia yang
sangat

merasa

kekurangan

segala-galanya

dalam

kehidupannya,

besar

kemungkinan bahwa kebutuhan yang paling dibutuhkan adalah kebutuhan
fisiologis.
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b. Kebutuhan akan rasa aman
Ketika seseorang telah memenuhi kebutuhan fisiologis, mereka menjadi
termotivasi dengan kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan rasa aman merupakan
kebutuhan akan perlindungan, kebebasan dari rasa takut, cemas dan kekalutan.
Yang dimaksud Maslow dengan kebutuhan akan rasa aman adalah suatu
kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketenteraman, kepastian
dan keteraturan dari keadaan lingkungan.
Ketidakpastian yang dihadapi membuat manusia harus mencapai sebanyak
mungkin jaminan, perlindungan, ketertiban menurut kemampuan kita. Apabila
kita mencapai suatu tingkat tertentu dari rasa aman dan jaminan, akan digerakkan
untuk memuaskan kebutuhan akan memiliki dan rasa cinta (Minderop, 2010:
283).
c. Kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki
Kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki adalah suatu kebutuhan yang
mendorong manusia untuk melakukan hubungan afektif atau hubungan emosional
dengan orang lain, Minderop (2010:296). Kebutuhan ini ditandai dengan seorang
individu yang berkeinginan untuk memiliki kawan, cinta dan perasaan diterima.
Sebagai makhluk sosial, manusia senang apabila mereka disenangi, dan berusaha
memenuhi kebutuhan sosial. Kebutuhan rasa memiliki dan cinta dapat dipenuhi
dengan cara menggabungkan diri dengan suatu kelompok atau perkumpulan,
menerima nilai dan sifat atau memakai pakaian seragam dengan maksud agar
merasakan perasaan memiliki.
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d. Kebutuhan akan penghargaan
Kebutuhan ini berhubungan dengan hasrat untuk memiliki cinta positif dan
menerima pengakuan, perhatian dan apresiasi dari orang lain. Menurut Maslow
(2010:301), kebutuhan ini terbagi menjadi dua, pertama, kebutuhan akan harga
diri yang mencakup keinginan untuk memperoleh kompetensi, adanya rasa
percaya diri, memiliki kebebasan, kemandirian dan kepribadian yang kuat. Kedua,
kebutuhan dihormati dan dihargai orang lain. Kebutuhan penghargaan yaitu
penghargaan dari orang lain meliputi pengakuan, dan penerimaan.
e. Kebutuhan aktualisasi diri
Kebutuhan akan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang paling tinggi
dalam teori Maslow. Kebutuhan ini tercapai apabila kebutuhan-kebutuhan
dibawahnya telah terpenuhi dan terpuaskan, Minderop (2010: 305). Kebutuhan ini
adalah kebutuhan untuk mengalami pemenuhan diri. Kebutuhan ini terdiri atas
kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri secara
menyeluruh, meningkatkan kemampuan diri, dan menjadi orang yang lebih baik.
Kebutuhan akan aktualisasi diri juga untuk menggunakan kemampuan, skill,
potensi,

kebutuhan

untuk

berpendapat

dengan

mengemukakan

ide-ide,

memberikan penilaian dan kritik terhadap sesuatu.

2.3. Kerangka berpikir
Novel merupakan karya sastra yang berisi gambaran kehidupan manusia yang
dituangkan pengaranng dalam karyanya. Sebuah novel mengisahkan atau
menceritakan tentang kehidupan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan
dan juga sesamanya. Oleh karena itu, pengarang berusaha semaksimal mungkin
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untuk mengarahkan pembaca kepada berbagai macam gambaran realita kehidupan
melalui cerita yang terkandung di dalam cerita novel.
Penelitian yang dilakukan dalam novel Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih
menekankan pada unsur intrinsik (tokoh, penokohan dan alur) dan konflik batin
yang dialami oleh tokoh utama dalam novel berdasarkan teori kebutuhan
Abraham Maslow. Tokoh dianggap sebagai tempat yang cocok bila dalam
penelitian karya sastra menggunakan kajian psikologi sastra karena tokoh dalam
cerita diberi perwatakan sehingga bisa dilihat aspek-aspek kejiwaannya.
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Fenomena karya sastra berupa novel

Novel Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih perlu di
teliti karena novel ini mengangkat fenomena psikologi
yang dialami oleh tokoh utama

Teori Kebutuhan manusia oleh Abraham
Maslow

Unsur intrinsik (tokoh,
penokohan dan alur)

Wujud konflik batin
tokoh utama
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang metode penelitian. Hal-hal yang
berkaitan dengan metode penelitian meliputi jenis penelitian, sumber data dan
data penelitian, instrumen peneltian, teknik pengumpulan data, teknik analisis
data, dan trianggulasi.
3.1. Jenis penelitian
Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif. Peneliti
mengggunakan jenis penelitian kualitatif karena jenis penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis kata, kalimat yang terdapat dalam novel Jingga Dalam Elegi
karya Esti Kinasih. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007: 4),
penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati.
Penelitian ini juga menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan
prosedur analisis statistik atau cara kualifikasi lainnya.
Penelitian ini termasuk kualitatif karena peneliti akan menyajikan katakata tertulis yang mengandung konflik batin dari tokoh utama yang terdapat
dalam novel Jingga Dalam Elegi. Menurut Moloeng (2001: 3) penelitian kualitatif
adalah penelitian yang memiliki data dan berupa data deskriptif (kata-kata tertulis
atau lisan) yang merupakan hasil dari pengamatan suatu perilaku individu secara
holistik (utuh). Perilaku yang diamati tersebut sudah bukan merupakan suatu
hipotesis, melainkan sudah berupa hasil dari perilaku yang utuh dan terkonstruksi.
Selain itu, metode kualitatif juga merupakan metode yang fokus pada pengamatan
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yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan jenis penelitian kualitatif dalam
penelitian ini dapat menjelaskan secara menyeluruh masalah yang akan diamati
oleh peneliti.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian
dengan judul Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Jingga Dalam Elegi
Karya Esti Kinasih: Kajian Psikologi Sastra Abraham Maslow termasuk dalam
jenis penelitian kualitatif. Dalam konteks penelitian sastra termasuk dalam jenis
penelitian pustaka atau dokumentatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan
dengan mengumpulkan data-data berupa kutipan kata, kalimat maupun paragraf
yang diambil dari novel Jingga Dalam Elegi Karya Esti Kinasih.

3.2. Sumber Data dan Data Penelitian
Arikunto, Suharsimi (1990: 172) mengatakan bahwa, sumber data dalam
penelitian adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data merupakan tempat
asal data diperoleh. Sumber data pada penelitian ini sebagai berikut.
Judul

: Jingga Dalam Elegi

Pengarang

: Esti Kinasih

Penerbit

: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Tahun Terbit

: 2011

Jumlah Halaman

: 392 halaman

Data dalam penelitian ini adalah unsur intrinsik (tokoh, penokohan, dan
alur) dan konflik batin tokoh utama yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat
dan paragraf yang mengandung konflik batin yang dialami oleh tokoh utama
dalam novel Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih.
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3.3.Instrumen penelitian
Dalam penelitian ini yang berperan sebagai alat pengumpulan data adalah
peneliti sendiri. Menurut Moloeng (2007: 168), peneliti merupakan perencana,
pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti
juga yang berperan sebagai pelapor hasil penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti
akan mengumpulkan data-data dari novel Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih.
3.4. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk
mengumpulkan data dari sumber data yang telah ditentukan. Pengumpulan data
merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dengan
menggunakan teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang
memiliki kredibilitas tinggi dan sebaliknya. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan teknik baca dan catat dalam mengumpulkan data penelitian. Teknik
baca dan catat digunakan untuk membaca dan memahami keseluruhan isi novel
agar mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti,
kemudian data tersebut dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Teknik baca dan
catat dilakukan sebagai berikut.
1. Peneliti membaca novel Jingga Dalam Elegi secara cermat dan
menyeluruh.
2. Peneliti menandai atau menggaris bawahi setiap kata, kalimat dan paragraf
yang mengandung konflik batin yang dialami oleh tokoh utama dalam
novel Jingga Dalam Elegi.
3. Peneliti mencatat setiap kata, kalimat dan paragraf yang mengandung
konflik batin yang dialami oleh tokoh utama
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4. Peneliti mendeskripsikan data yang telah didapatkan sesuai tahapantahapan tersebut.
3.5.Teknik Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
telah diperoleh, kemudian dipelajari

sehingga memudahkan pada

saat

menganalisis data. Menurut Moloeng (2007), teknik analisis data adalah proses
mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga
dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
Spradley dalam Yusuf (2014: 401), analisis adalah cara berpikir untuk mencari
pola tentang sesuatu yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan oleh
peneliti untuk melakukan analisis data pada novel Jingga Dalam Elegi sebagai
berikut.
1. Mengidentifikasi data berupa kata, kalimat dan paragraf dalam novel yang
mengandung konflik batin,
2. Mengkategorikan atau mengklasifikasi data berupa kata, kalimat dan
paragraf yang sudah di identifikasi ke dalam bagian yang memiliki
kesamaan.
3. Menginterpretasi atau menafsirkan maksud kata, kalimat dan paragraf yang
terdapat didalam data penelitian,
4. Membuat kesimpulan berdasarkan acuan teori yang digunakan.

3.6.Trianggulasi Data
Menurut Moleong (2007: 330), trianggulasi adalah teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Trianggulasi juga dapat
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dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk mengecek
kembali derajat kepercayaan data. Hal ini memiliki manfaat untuk mengurangi
kemelencengan dalam pengumpulan data. Selain itu, trianggulasi dimaksudkan
untuk meningkatkan ketepatan dan kebenaran data penelitian, sehingga
menggiring pada keakuratan hasil penelitian. Cara ini sekaligus dapat mencegah
subjektivitas dalam penelitian. Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah trianggulasi sumber data.
Trianggulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu dengan
menggunakan berbagai sumber data. Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kata, kalimat dan paragraf yang terdapat dalam novel Jingga
Dalam Elegi yang mengandung unsur intrinsik (tokoh, penokohan dan alur) dan
konflik batin yang dialami oleh tokoh utama berdasarkan teori kebutuhan
Abraham Maslow. Trianggulator adalah ahli yang akan memeriksa keabsahan dan
menentukan kebenaran dari data yang telah telah diperoleh. Oleh karena itu, data
trianggulasi akan diperiksa keabsahannya oleh Ibu Rishe Purnama Dewi, S.Pd.,
M. Hum.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini, peneliti akan memaparkan deskripsi data, hasil penelitian dan
pembahasan hasil analisis unsur intrinsik (tokoh, penokohan dan alur) dan konflik
batin yang dialami tokoh utama dalam novel Jingga Dalam Elegi karya Esti
Kinasih. Analisis konflik batin tokoh utama didasarkan pada wujud konflik batin
yang menyebabkan terjadinya konflik batin pada diri tokoh utama dan
dikategorikan berdasarkan teori kebutuhan dasar manusia menurut Abraham
Maslow.
4.1.Deskripsi Data
Deskripsi data merupakan penjabaran data yang ditemukan oleh peneliti
berdasarkan rumusan masalah. Data-data tersebut merupakan hasil temuan pada
novel Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih. Data dalam penelitian ini
berjumlah 89 data.
Data yang ditemukan oleh peneliti berupa kata, kalimat, dan paragraf dalam
novel Jingga Dalam Elegi. Data-data tersebut memuat unsur intrinsik (tokoh,
penokohan dan alur) dan konflik batin tokoh utama berdasarkan teori kebutuhan
dasar manusia menurut Abraham Maslow.
4.1.1. Deskripsi Data Unsur Intrinsik Novel Jingga Dalam Elegi Karya Esti
Kinasih
Peneliti menemukan data unsur intrinsik sebanyak 52 data. Data terbagi
menjadi data tokoh dan penokohan sebanyak 24 dan 26 data alur yang
membuktikan jenis dan tahapan alur dalam novel Jingga Dalam Elegi karya Esti
Kinasih. Sebagai contoh, berikut peneliti memaparkan beberapa contoh data yang
34
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telah ditemukan dalam novel mengenai unsur intrinsik berupa tokoh, penokohan
dan alur.
Contoh data tokoh
1. Ari tidak mau menunggu lama. Dua mata sembap pagi itu melekat
kuat di dalam kepala dan terus menyiksanya. Karenanya, selama
sepasang bibir itu belum menjelaskan, penyebabnya dirinya tidak
akan pernah bisa tenang (Kinasih, 2011: 9).
2. Ari tersenyum tipis. “hari ini yang jaga gerbang Pak Rahardi,”
ucapnya kalem seketika kedua mata Tari terbelalak. “Nggak
mungkin! Bohong lo! Lo sengaja nakut-nakutin gue, kan?
Contoh data alur
3. Buat gue sama Ari, mesin jahit itu nyimpen banyak kenangan waktu
kami masih tinggal sama-sama Tar. Masa-masa kami kecil. Itu masamasa paling manis dalam hidup gue dan Ari. waktu keluarga kami
masih utuh, kayak keluarga-keluarga yang lain. Waktu anggotanya
masih lengkap. Belum ada kemarahan yang kami nggak ngerti. Belum
ada kebencian yang kami nggak pahami juga, (Kinasih, 191).
4.1.2. Deskripsi Data Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Jingga Dalam
Elegi Berdasarkan Teori Abraham Maslow.
Selain menemukan data mengenai unsur intrinsik, peneliti juga menemukan
data sebanyak 37 yang terdiri atas 22 data mengenai teori kebutuhan
Abraham Maslow dan 15 data konflik. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan teori Abraham Maslow yaitu teori kebutuhan manusia untuk
mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam diri tokoh
utama sehingga menyebabkan terjadinya konflik batin pada tokoh utama
dalam novel Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih. Berikut peneliti
memaparkan data yang membuktikan konflik batin yang dialami oleh tokoh
utama dalam novel.
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Kesedihan
1. Sakit sehitam jelaga seketika mencengkeramnya erat. Sama sekali tak
diduganya, banyak kenangan ternyata masih tersimpan rapi dalam
salah satu sudut benak dan alam bawah sadarnya. Dan semua itu kini
menyeruak keluar seperti putaran cepat sebuah jentera. Banyak rasa yang
selama ini dipaksanya untuk tertidur, kini juga terjaga. Menggeliat dan
menggila. Nyaris menggilas kesadarannya (Kinasih, 2011: 177)
Harapan
2. “Karena tidak mampu lagi menyembunyikan kelamnya kepedihan yang
panjang, Ari menganggukkan kepala lalu cepat-cepat melangkah keluar.
Sesaat kedua matanya sempat terpejam. Jika saja bisa, jika dimungkinkan,
dia tidak ingin pergi. Tapi rumah ini bukan rumahnya. Dan wanita yang
ada di dalam sana juga bukan ibunya. Tidak ada alasan untuk tetap tinggal,
meskipun dia merasa seperti pulang (Kinasih, 2011: 207).
Rasa bersalah
3. Kedua tangan Ari terkepal kuat saat cewek yang telah dilukainya tanpa
ampun itu berlalu dihadapannya. Mati-matian ditahannya hati dan kedua
lengannya untuk tidak meraih lalu menahannya dalam pelukan (Kinasih,
2011: 261)
Penolakan
4. Kali kedua setelah usia delapan tahunnya terentang begitu jauh di
belakang, kembali Ari di koyak rasa frustasi. Perasaan ditolak dan tak
diinginkan. Sesuatu yang kuat tapi tak dipahaminya kala itu. Namun masih
dikenalinya rasa sakit ini. Karena rasa inilah yang telah memicunya untuk
“mematikan” dirinya sendiri. Hidup sebagai saudara kembarnya demi satu
harapan, entah bagaimana caranya, akan membawa dua orang yang
mendadak hilang dari hidupnya itu kembali (Kinasih, 2011: 274)
Penyesalan
5. “Kalo gue bilang…gue nyesel waktu harus jadi Ata…lo percaya?” Tari
memalingkan muka. Tak dijawabnya tanya yang diulurkan Ari dengan
suara lirih dan terputus-putus itu. “Lo nggak percaya.” Ari menjawab
sendiri pertanyaannya itu. “Lebih dari nyesel…Gue ancur” (Kinasih 2011:
283)
Cemburu
6. “Cukup satu kali aja lo nangis gara-gara dia, ya?” Ucapnya, pelan tapi
tajam. “Sekarang lo liat orang yang ada di depan lo aja. Oke?” “Ini
peringatan serius. Gue nggak main- main. Jadi lo juga jangan main-main.”
Tari tertegun. Kedua matanya seperti terkunci dalam pekatnya kedua bola
mata Ari (Kinasih, 2011: 38-39)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
37

4.2.Hasil penelitian
Pada bagian hasil penelitian, peneliti mengelompokkan subbab hasil
penelitian menjadi dua yakni, unsur intrinsik yang meliputi tokoh, penokohan,
dan alur serta konflik batin berdasarkan teori kebutuhan manusia menurut
Abraham Maslow. Pada penelitian ini, peneliti menemukan data dengan
menggunakan teknik baca dan catat. Berikut ini, peneliti akan memamparkan
hasil penelitian unsur intrinsik (tokoh, penokohan dan alur) dan konflik batin
tokoh utama berdasarkan teori kebutuhan manusia Abraham Maslow yang
terdapat dalam novel Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih.
4.2.1. Hasil Penelitian Unsur Intrinsik Novel Jingga Dalam Elegi Karya Esti
Kinasih
Hasil penelitian unsur intrinsik dalam penelitian ini menggunakan novel
Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih. Tujuan dari penelitian ini untuk
memperoleh gambaran mengenai isi novel secara menyeluruh. Padda
penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada unsur intrinsik novel
mengenai tokoh, penokohan dan alur. Peneliti menggunakan teknik baca dan
catat. Dalam pengumpulan data, terlebih dahuli peneliti membaca novel.
Kemudian peneliti akan menandai dan mencatat kata, kalimat maupun
percakapan antar tokoh yang menggambarkan tokoh, menggambarkan watak
tokoh serta menunjukkan jenis dan tahapan alur.
Berdasarkan hasil analisis, peneliti mengetahui bahwa tokoh dalam novel
terbagi menjadi dua yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Penggambaran
watak tokoh dalam novel digambarkan secara langsung (ekspositori) dan tidak
langsung (dramatic) oleh pengarang. Berdasarkan jenis alur, alur terbagi
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menjadi tiga jenis yaitu alur maju, alur mundur dan alur campuran.
Berdasarkan tahapannya, alur terbagi menjadi tujuh tahapan alur yaitu,
eksposisi, incting moment, rising action, compilcation, climax, dan falling
action dan denouement. Berikut hasil penelitian unsur intrinsik novel Jingga
Dalam Elegi karya Esti Kinasih.

4.2.1.1.Tokoh dan Penokohan
Tokoh menunjuk pada orang atau pelaku cerita yang terdapat dalam suatu cerita
novel. Cerita novel akan menjadi baik jika didalamnya terdapat tokoh atau
pemeran dari cerita novel tersebut. Tokoh-tokoh dalam cerita novel akan
digambarkan dengan jelas oleh pengarang, terlebih khususnya tokoh utama.
Abrams dalam (Nurgiyantoro 2012:165) mengatakan bahwa tokoh adalah orangorang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, yang oleh pembaca
ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang di
ekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Artinya bahwa
kualitas seorang tokoh dalam cerita novel dapat dilihat oleh pembaca. Dalam
cerita novel terdapat banyak tokoh yang dihadirkan oleh pengarang. Tokoh-tokoh
tersebut antara lain tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh dalam cerita
novel memiliki perannya masing-masing dengan penggambaran watak yang
berbeda-beda pula.
a. Tokoh utama
Nurgiantoro (2012:176-177) mengatakan bahwa tokoh utama adalah tokoh
yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang bersangkutan. Artinya
bahwa tokoh utama merupakan tokoh yang memiliki peran paling banyak atau
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paling sering muncul dalam cerita novel.

Selain itu, tokoh utama juga

merupakan tokoh yang mengalami konflik atau masalah yang diceritakan
pengarang dalam novel tersebut. Selain itu, tokoh utama juga merupakan
tokoh yang mengalami konflik atau masalah yang diceritakan pengarang
dalam novel tersebut. Tokoh utama dalam cerita juga berhubungan dengan
tokoh lainnya atau yang biasa disebut sebagai tokoh tambahan. Tokoh utama
dalam Jingga Dalam Elegi adalah tokoh Ari. Tokoh Ari disebut sebagai tokoh
utama karena merupakan tokoh yang diutamakan dalam cerita. Selain itu, Ari
juga merupakan tokoh yang mendapatkan banyak konflik dalam cerita.
Pengarang menggambarkan watak tokoh utama dalam novel Jingga Dalam
Elegi yaitu jail, otoriter, pemaksa kehendak orang lain, keras kepala tetapi
sebenarnya baik, menghargai perempuan, dan paling anti kekerasan fisik
terhadap perempuan. Berikut merupakan bukti kutipannya.
1) Ari tidak mau menunggu lama. Dua mata sembap pagi itu melekat kuat di
dalam kepala dan terus menyiksanya. Karenanya, selama sepasang bibir
itu belum menjelaskan, penyebabnya dirinya tidak akan pernah bisa
tenang (Kinasih, 2011: 9).
2) “Cukup satu kali aja lo nangis gara-gara dia, ya?” Ucapnya, pelan tapi
tajam. “Sekarang lo liat orang yang ada di depan lo aja. Oke?” “Ini
peringatan serius. Gue nggak main-main. Jadi lo juga jangan main-main.”
Tari tertegun. Kedua matanya seperti terkunci dalam pekatnya kedua bola
mata Ari (Kinasih, 2011: 38-39)
3) “Nggak pernah ada Ata. Dia udah lama pergi. Gue nggak pernah ngeliat
dia lagi. Gue nggak pernah tau dia ada dimana. Gue nggak tau kabar
apapun tentang dia.” Tari terhuyung mundur. Pucat pasi. Nanar
ditatapnya sosok di depannya. Benar-benar tak sanggup percaya bahwa
mereka ternyata satu orang yang sama (Kinasih, 2011: 254)
4) Namun Ari sudah tidak sanggup melihat lebih banyak lagi. Tubuhnya
terhuyung mundur dan membentur tembok dengan keras. Dia meluruh di
sana. Dalam cengkeraman tangis yang benar-benar hebat. Tangis hebat
yang pertama, setelah bertahun-tahun dia tak lagi mengeluarkan air mata.
Setelah bertahun-tahun dia memutuskan untuk berhenti menangis dan
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mulai belajar menjalani hidupnya tanpa mama dan saudara kembarnya
(Kinasih, 2011: 336)
5) Ari tersenyum tipis. “hari ini yang jaga gerbang Pak Rahardi,” ucapnya
kalem seketika kedua mata Tari terbelalak. “Nggak mungkin! Bohong lo!
Lo sengaja nakut-nakutin gue, kan?
Dalam novel Jingga Dalam Elegi, tokoh Ari merupakan biang onar di
sekolahnya yang menyandang sederet predikat buruk dan pelanggar sederet
peraturan. Ia adalah sosok yang telah lama tidak merasakan kasih sayang dari
orangtua bahkan orang-orang di sekitarnya. Dan suatu hari, Ia bertemu dengan
seseorang yang memiliki nama yang sama dengannya yaitu Tari. Saat itu juga,
Ia tahu bahwaTari menyukai orang lain sehingga membuat Ari marah. Ari
bahkan rela berubah menjadi menjadi sosok Ata saudara kembarnya agar bisa
mendekati Tari. Hal ini dapat dibuktikan melalui kutipan 1 dan 2)
menunjukkan bahwa tokoh Ari merasa tidak tenang dengan setelah melihat
Tari muncul di sekolah dengan mata yang sembap. Selain itu kutipan ini juga
menunjukkan bahwa sifat tokoh Ari yang tidak suka basa-basi jika ada hal
yang tidak di sukainya. Pada kutipan 3 dan 4) membuktikan bahwa konflik
yang dialami oleh tokoh Ari bukan hanya tentang kisah cinta antara Ari dan
Tari, tetapi juga karena masalah keluarga. Ari yang selama sembilan tahun
berpisah dengan Mama dan Ata saudara kembarnya. Pada kutipan 5)
menunjukkan

bahwa

Ari

mencoba

untuk

menjahili

Tari

dengan

membohonginya bahwa yang menjaga gerbang sekolah adalah Pak Rahardi
kepala sekolah.
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b. Tokoh tambahan
Tokoh tambahan merupakan tokoh yang tidak sering muncul dalam
cerita dan hanya menjadi pendukung peran tokoh utama. Berikut
merupakan beberapa tokoh tambahan yang terdapat dalam cerita novel
Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih.
a) Tokoh Tari
Berdasarkan hasil analisis tokoh Tari pada novel Jingga Dalam
Elegi, tokoh Tari merupakan sosok yang sering terlibat dengan tokoh
Ari dan menjadi salah satu tokoh penyebab terjadinya konflik batin
dalam diri tokoh Ari. Ia adalah sosok yang sering diganggu oleh Ari
dan yang di sukai oleh Ari. Karena kejahilan yang selalu dilakukan Ari
kepadanya, membuat Tari membenci sosok Ari. Namun, jauh di dalam
hatinya, Ia tahu bahwa Ari adalah orang yang baik. Pada novel Jingga
Dalam Elegi, tokoh Tari digambarkan sebagai tokoh yang baik, ramah
pada semua orang, penyayang namun keras kepala, dan paling tidak
mau nurut sama Ari. Hal ini dapat dibuktikan melalui kutipan-kutppan
dibawah ini.
6) Kadang-kadang gue nyesel sih”, keluhnya. “Coba hari itu gue
nggak datang telat. Jadinya kan nggak ke jebak tawuran. Jadinya
juga nggak bakalan kenal Angga. Jadinya hari-hari gue nggak
bakalan jadi ribet kayak gini.” “Kadang-kadang gue juga nyesel
kenapa waktu itu kak Ari pilih berdiri di depan gue. Waktu dia
datang telat pas upacara. Padahal ada banya alternatif. Dia bisa
berdiri di depan Fio atau Devi, atau siapa ajalah cewek yang
berdiri sejajar sama gue waktu itu.” “Kalau dia nggak berdiri di
depan gue, kami kan juga nggak bakal saling kenal” (Kinasih,
2011: 26)
7) “Ada yang mau gue kasih tau ke elo”, nada suaranya kembali
santai. “Hari ini lo nggak perlu repot-repot ngumpet. Soalnya
hari ini gue Cuma sampe Jam keempat aja. Mau cabut. Jadi
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nggak bisa gangguin elo.” “Kecuali kalo ntar jam istirahat
pertama lo bersedia turun ke koridor utama, gue bisa gangguin
lo sebentar” (Kinasih, 2011: 39)
8) “Kak Ari itu emang bermasalah. Tapi nggak separah orang lain.
Yang sampe kena narkoba atau tukag bikin rusuh gitu. Dia
Cuma trouble maker yang sering ngeselin aja. Tapi dia
sebenarnya baik kok” (Kinasih, 2011: 162)
9) “Mau pulang dalam keadaan begitu?” Langkah Tari sontak
terhenti. Dengan terkejut diangkatnya kepala. Ari berdiri tidak
jauh di depannya. Punggungnya bersandar di dinding luar toilet.
Kedua tangannya terlipat di depan dada (Kinasih, 2011: 365)

Pada kutipan-kutipan tersebut dapat dilihat bahwa tokoh Tari selalu
terlibat dengan tokoh Ari, sehingga tokoh Tari merupakan tokoh
tambahan dalam novel Jingga Dalam Elegi. Selain itu, tokoh Tari juga
merupakan tokoh yang selalu terlibat masalah dengan tokoh Ari. Hal
inilah yang membuat tokoh Tari tidak menyukai tokoh Ari. Namun, jauh
didalam lubuk hatinnya, Tari tahu bahwa Ari sebenarnya baik hanya
semua itu tidak terlihat karena sifatnya yang sering berbuat masalah.
b) Tokoh Oji
Oji merupakan sahabat karib Ari selain Ridho. Oji merupakan sosok
yang selalu ada untuk Ari baik saat Ari dalam keadaan senang maupun
sedih. Tokoh Oji digambarkan sebagai tokoh yang baik, suka jail
(membantu Ari dalam menjahili Tari), setia kawan, melawan terhadap
guru dan menghargai perempuan. Hal ini dapat dilihat pada kutipankutipan berikut.
10) Sepuluh menit setelah Oji sampai di sekolah, Tari memasuki
gerbang. Baik Ari maupun Oji, keduanya langsung bergerak. “Gue
duluan”. Oji melangkah cepat menuju koridor utama. “Oke!” Ari
mengacungkan jempol kanannya. Bibirnya mengembangkan
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senyum lebar. Melihat itu, Oji pergi sambil geleng-geleng kepala
(Kinasih, 2011: 15).
11) “Mau kemana lo?” Oji langsung bertanya dengan nada heran.
“Kalo gue udah begini, menurut lo mau ke mana? Hmm?” Ari
merentangkan sedikit kedua lengannya. Ditatapnya Oji dengan
kedua ali terangkat tinggi (Kinasih, 2011: 201).
12) Oji ikut berlutut, tidak jauh di depan keduanya. Kelima jari tangan
kirinya mengurung seekor cicak besar, hingga tak seorang pun
melihat penyebab utama Tari kehilangan kekuatan tubuhnya.
“kasar lo Ji bercandanya,” tegur Ari. “hehehe…kan Bos yang
nyuruh?

Kehadiran tokoh Oji dalam cerita membuat Ari merasa tidak sendirian.
Oji adalah sosok yang selalu ada untuk Ari, bahkan ketika Ari tawuran Oji
menjadi salah satu orang yang selalu menemani Ari. 10) terlihat bahwa Oji
membantu Ari untuk menjahili Tari. 11) Oji selalu peduli dengan Ari,
meskipun Ari tdak pernah membagi masalah yang sedang dihadapinya,
namun Oji akan selalu ada untuknya. Dan hanya denga melihat keadaan
Ari, Oji langsung tahu bahwa Ari sedang dalam keadaan yang baik atau
tidak. Pada kutipan 12) menunjukkan Oji yang membantu Ari untuk
menjahili Tari dengan melemparkan seekor cicak ke arah Tari. Hal
tersebut membuat Tari ketakutan hingga pingsan karena melihat seekor
cicak.
c) Tokoh tambahan Ridho
Tokoh tambahan selanjutnya adalah Ridho. Ia adalah sahabat karib Ari
selain Oji. Ridho digambarkan sebagai tokoh yang baik, setia kawan,
selalu membantu Ari, melawan terhadap guru dan suka tawuran seperti Ari
dan Oji. Ridho merupakan sosok yang selalu ada untuk Ari. Sama seperti
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Oji, Ridho merupakan salah satu tokoh yang sering terlibat percakapan
dengan tokoh Ari, sehingga Ia termasuk dalam tokoh tambahan. berikut
merupakan bukti kutipannya.
13) Gue cabut, Dho,” ucapnya sambil meraih ransel dan jaket
hitamnya. “bercanda lo!” Ridho terbelalak. “Kita mau ulangan
matematika.” Ari tak peduli. Setelah menepuk pelan satu bahu
Ridho, dia melangkah keluar kelas (Kinasih, 2011: 201)
14) “lo kenapa?”
“Nggak apa-apa.” Ari menolak bicara. Tapi Ridho, benar-benar
karena merasa cemas, memaksanya untuk bicara. Akhirnya Ari
menjawab desakan itu (Kinasih, 2011: 230)
15) “Mau nemenin gue cabut?” Beberapa detik kontak mata, Ridho
mendapati lebih dari sekadar letih dan kurang tidur sobat karibnya
ini seperti tak berjiwa. “Oke.” Ridho langsung mengangguk.
“Thanks,” ucap Ari lirih dan langsung berjalan ke arah motornya
(Kinasih, 2011: 295)

Kemunculan tokoh Ridho dalam cerita tidak terlalu banyak.
Kemunculan tokoh Ridho juga bersamaan dengan tokoh Oji meskipun
tidak sering. Pada kutipan 13) membuktikan bahwa tokoh Ridho peduli
dengan tokoh Ari. Hal ini terlihat ketika Ari hendak bolos sekolah, Ridho
mengingatkan bahwa hari ini mereka ada ulangan matematika. 14)
menjelaskan bahwa tokoh Ridho peduli dengan keadaan tokoh Ari. Ia tahu
bahwa Ari sedang ada masalah. 15) kesetiakawananan dalam diri tokoh
Ridho begitu besar, sehingga ketika Ari mengajaknya untuk menemaninya
bolos sekolah dengan senang hati Ridho mau menemani karena Ia tahu Ari
sedang tidak berada dalam keadaan baik-baik saja.
d) Tokoh tambahan Fio
Tokoh Fio merupakan tokoh tambahan dalam novel Jingga Dalam
Elegi. Selain itu, tokoh Fio juga merupakan sahabat Tari dan sering
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bersama dengan Tari. Hal inilah yang menyebabkan tokoh Fio sering
terlibat dalam percakapan langsung dengan tokoh Ari serta beberapa
kali muncul dalam cerita. Tokoh Fio digambarkan oleh pengarang
sebagi tokoh yang baik hati, selalu ada untuk Tari dan membantu Tari
dalam menghadapi Ari. Berikut merupakan kutipan-kutipannya.
16) “Sini, Kak. Saya bawa Tari ke kelas.” Sepasang mata Ari yang
bergerak ke arah Fio langsung menatapnya tajam. Fio nggak
peduli. Ada bu Sam. Aman (Kinasih, 2011: 21)
17) Fio beranjak menuju pintu dan membukanya. Detik itu juga dia
mematung. Ari berdiri di depannya! Cowok itu kemudian
melangkah masuk, membuat Fio refleks menepi, memberinya
jalan. “Pak Yakob udah datang, Fi” ucap Ari tanpa menoleh. Fio
langsung mengerti (Kinasih, 2011: 213)

18) “Kak A…?” Fio tidak bisa mengenali siapa yang saat ini sedang
berdiri di depannya. Ari menghela napas. “Nggak pernah ada
Ata,” ucapnya berat (Kinasih, 2011: 260).
Berdasarkan kutipan-kutipan diatas, menjelaskan bahwa tokoh Fio
beberapa kali terlibat dengan tokoh Ari. Pada kutipan 16) menceritakan
tokoh Fio yang ingin mengambil Tari yang baru sadar karena pingsan dari
pelukan Ari. Kutipan 17) menunjukkan tokoh Fio yang merasa takut jika
berhadapan langsung dengan Ari. Kutipan 18) menunjukkan tokoh Fio
yang tidak membedakan orang berada di depannya Ari atau Ata.
Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut, menunjukkan bahwa kemunculan
tokoh Fio selalu bertepatan dengan kemunculan tokoh Tari dalam cerita.
Oleh karena itu, dapat dikatakan kemunculan tokoh Fio dalam cerita
dipengaruhi oleh kemunculan tokoh Tari yang sering terlibat masalah
dengan tokoh Ari.
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e) Tokoh Ibu Sam
Tokoh tambahan selanjutnnya adalah Ibu Sam. Tokoh Bu Sam
merupakan tokoh yang selalu memarahi Ari di sekolah karena Ari
selalu membuat masalah. Bu Sam bahkan tidak hanya menegur tetapi
juga memukul Ari karena saking kesalnya dengan sikap Ari yang
selalu berbuat onar di sekolah. Tokoh bu Sam digambarkan sebagai
tokoh yagn baik hati, tegas dan keras terutama jika berhubungan
dengan Ari, Ridho dan Oji. Hal ini dibuktikan melalui kutipan-kutipan
berikut.
19) “Ada apa ini?” Bu Sam muncul mengoyak adegan itu.
Dipandanginya Ari dengan sorot curiga. “Tari sakit, Bu,” Ari
menjawab dalam atmosfer malaikat. Bukan cuma dalam suara, tapi
juga ekspresi wajah dan bahasa tubuhnya. “Begitu?” ucap Bu sam
dingin. Jelas dia tidak percaya. Apalagi kalau Cherubin dan
Seraphim pendamping Ari model Ridho dan Oji yang datangnya dari
neraka (Kinasih, 2011: 21).
20) Sejak awal bu Sam sadar, percuma berdebat dengan Ari. Hanya akan
membuat proses belajar-mengajar di semua kelas sepuluh terhambat.
Dibantu pak Yakob dan semua guru kelas sepuluh yang mengajar
pada jam pertama, bu Sam memerintahkan semua siswa kelas
sepuluh yang memenuhi koridor itu untuk masuk ke kelas masingmasing (Kinasih, 2011: 105)

21) “ARI!!!” sebuah suara yang sudah amat sangat di kenalnya terdengar
di belakang punggungnya. Sambil mempercepat langkah, Ari balik
badan. “Mau kemana kamu!?” tanya bu Sam galak. Ari Cuma
tersenyum. Tak menjawab. Langkahnya yang kini mundur semakin
cepat. “Pagi, Bu.” Dia anggukkan kepala dan langsung balik badan.
Dengan sekali lompat, dihabisinya undakan tangga pendek di mulut
koridor dan langsung berjalan ke arah motor hitamnya. Bu Sam
hanya bisa geleng-geleng kepala (Kinasih, 2011: 202)

Kutipan-kutipan diatas membuktikan bahwa ari merupakan tokoh yang
selalu membuat masalah. Ari juga selalu melawan jika ditegur oleh Bu
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Sam. Kutipan 19) menunjukkan bahwa bu Sam tidak mempercayai semua
hal yang dilakukan oleh Ari karena Ari terkenal sebagi biang onar di
sekolah. Pada kutipan 20) menunjukkan bahwa bu Sam sebenarnya
menyadari bahwa Ari tidak akan pernah mendengarkan perintahnya. Ari
akan selalu melawan jika Ia menegurnya. Kutipan 21) membuktikan
bahwa Bu Sam merupakan salah satu tokoh yang selalu memarahi dan
menegur Ari. Bu Sam juga tidak segan-segan untuk memukul Ari jika
sifatnya sudah keterlaluan.
f) Tokoh Mama Tari
Tokoh mama Tari merupakan tokoh yang dimunculkan beberapa
kali dalam novel Jingga Dalam Elegi Karya Esti Kinasih. Ia
diceritakan sebagai tokoh yang mengerti akan keadaan tokoh Ari,
keibuan dan tidak menghakimi. Dan kehadiran tokoh mama Tari yang
berlangsung dalam beberapa kali membuktikan bahwa tokoh mama
Tari merupakan salah satu tokoh tambahan. Hal ini dapat dilihat pada
kutipan-kutipan berikut.
22) “Ari?!” Mama Tari terlihat kaget, melihat yang berdiri di depan
pagar rumahnya pagi ini bukan hanya tukang sayur langganannya.
Ari menganggukkan kepala. Nyaris terlontar dari mulut mama Tari
pertanyaan kenapa pada jam sekolah Ari keluyuran, namun beliau
mengurungkannya begitu melihat wajah ari yang keruh. “Kok nggak
masuk?” tanya mama Tari sambil membuka pintu pagar. “Ayo,
masuk. Sebentar ya, Tante belanja dulu.” (Kinasih, 2011: 203)
23) “Mama Tari mengikuti kepergian Ari dengan keprihatinan dan
pengertian seorang Ibu. Ada keinginan untuk menahannya agar tetap
tinggal, tapi ditahannya karena dia sangat menyadari Ari harus
menemukan jalannya sendiri. Dalam sebagian besar waktu, Ari telah
hidup dalam pusaran badai (Kinasih, 2011: 304)
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24) “Ari?” mama Tari terlihat surprise. “Apa kabar kamu?” “Baik, Tan,”
Ari menjawab sambil menganggukan kepala dan membungkukkan
sedikit punggungnya. “Tante apa kabar? sehat?” (Kinasih, 2011:
325)

Kehadiran tokoh mama Tari dalam cerita memberi warna baru dalam
hidup Ari. Ditambah lagi tokoh mama Tari yang suka menjahit,
mengingatkan Ari akan sosok mamanya. Selain itu, keramahan yang selalu
ditunjukkan mama Tari terhadap Ari membuat Ari merasa nyaman berada
didekatnya.

Pada kutipan 22) menunjukkan

bahwa mama Tari

digambarkan sebagai tokoh dengan sifat keibuan dan pengertian. Pada
kutipan tersebut terlihat jelas bahwa mama Tari ingin menanyakan alasan
Ari bolos pada jam sekolah namun Ia mengurungkan niatnya. Kutipan 23)
menunjukkan bahwa mama Tari tahu sebenarnya Ari memiliki banyak
permasalahan. Namun, ia tidak membantunya karena yang mengetahui
semua masalah yang dihadapi oleh Ari adalah Ari sendiri. Kutipan 23)
menunjukkan bahwa mama Tari tetap baik terhadap Ari meskipun Ia tahu
bahwa Ari telah menyakiti Tari anaknya dengan menyamar sebagai Ata.
4.2.1.2.Alur
Alur atau plot merupakan unsur yang sangat penting. Pada novel Jingga
Dalam Elegi alur menjadi unsur yang sangat penting untuk mengetahui jalan
cerita dan hubungan sebab akibat yang terjalin dalam novel Jingga Dalam Elegi
karya Esti Kinasih. Pada penelitian ini, peneliti meneliti alur dengan berdasarkan
pada kata, kalimat, dan kutipan percakapan antar tokoh dalan novel. Hal ini
dilakukan untuk mengetahui jenis alur yang digunakan oleh pengarang dalam
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cerita.

Terdapat enam tahapan alur yang digunakan oleh peneliti untuk

menemukan konflik cerita yaitu eksposisi, incting moment, rising action,
compilcation, climax, dan falling action dan denouement.
Berdasarkan hal tersebut, peneliti menemukan bahwa jenis alur yang
digunakan oleh pengarang dalam novel Jingga Dalam Elegi adalah alur campuran
atau flashback. Pada novel Jingga Dalam Elegi terdapat beberapa bab yang
menunjukkan alur flashback dimana pengarang mengisahkan cerita masa lalu
tokoh utama dalam novel. Alur kilas balik atau flashback yang diceritakan oleh
pengarang dalam novel dapat ditemukan pada bab 6, 7, 8, 10, 11 dan 12. Cerita
masa lalu yang diceritakan oleh pengarang mengenai kisah hidup tokoh Ari dan
menjadi penyebab munculnya konflik dalam cerita. Berikut ini merupakan bukti
yang menunjukkan adanya alur campuran dalam novel Jingga Dalam Elegi.
25) Waktu kecil, setiap kali nggak sengaja ngeliat bintang jatuh, gue selalu
berdoa supaya keluarga gue bisa utuh lagi. Kumpul berempat kayak dulu.
Begitu udah agak gede, gue sadar kayaknya itu nggak mungkin. Dan doa
gue berubah. Gue cuma minta bisa bahagia. Terserah Tuhan mau gimana
bentuknya. Mau tanpa alasan juga nggak apa-apa (Kinasih, 2011: 160)
26) Sakit sehitam jelaga seketika mencengkeramnya erat. Sama sekali tak
diduganya, banyak kenangan ternyata masih tersimpan rapi dalam salah
satu sudut benak dan alam bawah sadarnya. Dan semua itu kini menyeruak
keluar seperti putaran cepat sebuah jentera. Banyak rasa yang selama ini
dipaksanya untuk tertidur, kini juga terjaga. Menggeliat dan menggila.
Nyaris menggilas kesadarannya (Kinasih, 2011: 177)
27) “Kedua mata Ari mengerjap pelan. Perlahan dia duduk bersimpuh di
depan mesin jahit itu. Menatapnya namun dengan fokus yang terbentang
teramat jauh ke waktu-waktu yang hilang. Disentuhnya mesin jahit itu
dengan gerakan yang benar-benar perlahan. Seperti takut benda itu adalah
khayalan. Disentuhnya setiap detailnya dengan jari-jari gemetar. Setiap
detailnya adalah nyanyian. Namun setiap detailnya juga tangisan. Setiap
detail juga seribu tanya dalam kepanikan dan keputusasaan. Setiap detail
juga hardikan ayahnya dalam putus asa karena ketidakmampuan
memberikan jawaban (Kinasih, 2011: 179)
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28) “Sesak cekilan masa lalu yang tadi ditahannya mati-matian kini tumpah.
Mewujud dalam bening air mata yang tak lagi sanggup di tahan. “Sialan!
Desis Ari.” Cepat-cepat diusapnya kedua matanya dengan salah satu
lengan baju. Dirutukinya kebodohannya. Tak sadar dia tidak menggunakan
helm saat pagi tadi bergegas meninggalkan rumah demi benda tua itu
(Kinasih, 2011: 180).
29) Buat gue sama Ari, mesin jahit itu nyimpen banyak kenangan waktu kami
masih tinggal sama-sama Tar. Masa-masa kami kecil. Itu masa-masa
paling manis dalam hidup gue dan Ari. waktu keluarga kami masih utuh,
kayak keluarga-keluarga yang lain. Waktu anggotanya masih lengkap.
Belum ada kemarahan yang kami nggak ngerti. Belum ada kebencian yang
kami nggak pahami juga, (Kinasih, 191).
30) Kali kedua setelah usia delapan tahunnya terentang begitu jauh di
belakang, kembali Ari di koyak rasa frustasi. Perasaan ditolak dan tak
diinginkan. Sesuatu yang kuat tapi tak dipahaminya kala itu. Namun masih
dikenalinya rasa sakit ini. Karena rasa inilah yang telah memicunya untuk
“mematikan” dirinya sendiri. Hidup sebagai saudara kembarnya demi satu
harapan, entah bagaimana caranya, akan membawa dua orang yang
mendadak hilang dari hidupnya itu kembali (Kinasih, 2011: 274)
31) Tante tau, kenapa dulu mama milih Ata? kenapa mama nggak milih saya?
Tante kan tau Ata tuh nakal banget. Sebentar-sebentar bikin nangis orang.
Nggak pernah berhenti usil. Kalo di suruh Mama beli apa ke warung,
nggak pernah mau. Ata juga nggak pernah bantuin Mama jahit apalagi ikut
beresin baju-baju jahitan. Saya yang selalu bantuin Mama jahit. Saya yang
selalu berangkat kalo mama nyuruh apa-apa. Kenapa bukan saya yang
diajak? Kenapa malah Ata? Kenapa saya yang di tinggal? (Kinasih, 2011:
330-331).
Pada kutipan 25) alur kilas balik (flashback) menceritakan kisah
masa lalu tokoh Ari saat Ia masih kecil dimana keluarganya sudah
berpisah. Saat itu tokoh Ari selalu berdoa ketika ada bintang jatuh agar
keluarga bisa kembali utuh seperti sebelumnya. Namun, semakin lama
doanya tidak terkabul sehingga Ari mengubah doanya dan meminta
kebahagiaan kepada Tuhan. Kutipan 26, 27, dan 28 menceritakan tokoh
Ari yang kembali teringat akan masa lalu ketika keluarganya masih
bersama karena melihat mesin jahit yang mirip dengan milik mamanya.
Kutipan 29) menceritakan kenangan masa lalu Ata dan Ari saat itu. Saat
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keluarga

Ari

dan

Ata

masih

utuh,

kehidupan

mereka

sangat

menyenangkan. Pada masa itu mereka sangat bahagia sama seperti
keluarga-keluarga yang lainnya.
Kutipan 30) menceritakan kejadian masa lalu ketika Ari yang
berumur delapan tahun di tolak oleh mamanya. Meskipun kejadian itu
sudah lama tetapi Ari masih mengenali rasa sakit akan penolakan tersebut.
Akibat dari penolakan tersebut membuat Ari merubah dirinya menjadi
seperti saudara kembarnya, Ata. Kutipan 31) menceritakan kejadian saat
Ari menjadi anak yang baik. Ari yang selalu menuruti perintah mamanya.
Selalu melakukan permintaan mamanya. Bahkan Ari tidak marah jika Ata
selalu menjahilinya.
Kutipan-kutipan yang dipaparkan diatas merupakan bukti adanya
hubungan sebab akibat dari masa lalu dan masa kini serta menjadi
penyebab terjadinya konflik dalam cerita. Hal tersebut membuat peneliti
yakin bahwa alur yang digunakan dalam novel Jingga Dalam Elegi adalah
alur campuran (flashback). Alur kilas balik (flashback) yang disisipkan
pengarang dalam cerita bertujuan agar pembaca mengetahui bahwa
kejadian masa lalu mempengaruhi kejadian pada masa kini serta
menunjukkan bahwa konflik yang terjadi dalam cerita memiliki hubungan
sebab akibat.
Selain itu, peneliti juga menemukan tahapan-tahapan alur dalam
novel jinggga dalam elegi. Tahapan-tahapan tersebut bertujuan untuk
mengetahui penyebab teradinya konflik dalam cerita. Berdasarkan tahapan
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alur, terdapat tujuh tahapan alur yaitu eksposisi, incting moment, rising
action, compilcation, climax, dan falling action dan denouement.
a. Eksposisi
Eksposisi merupakan tahap pengenalan. Tahap pengenalan
merupakan tahapan awal cerita yang digunakan untuk mengenalkan
tokoh, latar, situasi, waktu dan lain sebagainya. Pada novel Jingga
Dalam Elegi cerita diawali dengan pengenalan tokoh Ari dan tokoh
Tari. Pengenalan tokoh dalam novel juga disertai dengan pengenalan
watak tokoh Ari dan Tari. Berikut merupakan bukti kutipannya.
32) Ari atau lengkapnya Matahari Senja adalah biang onar di SMA
Airlangga. Penyandang sederet predikat buruk dan pelanggar
sederet peraturan. Dia menyimpan satu rahasia karena tak
seorang pun dia biarkan mengetahui tempat tinggalnya
(Kinasih, 2011:7)
33) Tari atau lengkapnya Jingga Matahari, seorang siswi angkatan
baru membuat seisi SMA Airlangga tercengang. Ari yang
selama ini dikenal tidak peduli terhadap cewek dan
membuatnya jadi incaran karena statusnya yang terus jomblo,
tiba-tiba saja berusaha mendapatkan tari dengan segala cara.
Semua menduga karena persamaan nama (Kinasih, 2011:7)
Bagian eksposisi merupakan awalan cerita. Pada novel jingga
dalam elegi, pengarang menunjukkan tahap eksposisi pada bab 1.
Pada kutipan-kutipan diatas menceritakan tentang pengenalan antara
tokoh Ari dan tokoh Tari. Kutipan tersebut juga menunjukkan watak
dari kedua tokoh tersebut. Pengarang hanya memperkenalkan tokoh
Ari dan Tari, karena keduanya merupakan tokoh yang paling
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bannyak diceritakan dalam novel ini. Oleh karena itu, pada bab 1,
pengarang hanya memperkenalkan tokoh Ari dan Tari.
b. Incting moment (rangsangan)
Incting moment atau tahap pemunculan konflik merupakan tahap
dimunculkannya konflik atau masalah. Tahap ini ditandai dengan
adanya ketegangan atau pertentangan antar tokoh. Dalam novel
Jingga Dalam Elegi, pengarang memunculkan banyak sekali konflik
atau masalah-masalah. Namun konflik awal yang dimunculkan
pertama kali adalah saat Tari muncul di sekolah dengan mata yang
sembab. Hal itu membuat Ari merasa tidak aman. Berikut dipaparkan
bukti kutipannya.
34) Ini bukan lagi sekedar teror. Ini terror yang sudah bisa
dikategorikan mengarah ke pembunuhan. Tidak dalam bentuk
tindak kekerasan secara langsung tapi dalam bentuk serangan
jantung (Kinasih, 2011:9).
35) Ari tidak mau mau menunggu lama. Dua mata sembap pagi itu
melekat kuat dalam kepala dan terus menyiksanya. Karenanya
selama sepasang bibir itu belum menjelaskan penyebabnya,
dirinya tidak akan pernah bisa tenang. Dan Ari sudah terkenal
tidak akan berkompromi terhadaap siapapun yang membuat
dirinya tidak tenang (Kinasih, 2011:9)
36) “Jadi siapa yang udah bikin lo nangis waktu itu? Angga bukan?
Kok gue belum denger pengakuan elo nih?” Tanyanya
menciptakan desir hawa dingin yang membuat tubuh Tari
menggigil (Kinasih, 2011:11)

Pada bagian ini, pengarang menceritakan awal mula munculnya
konflik yang terjadi antara Ari dan Tari. Berdasarkan kutipan-kutipan
diatas, diceritakan bahwa konflik yang terjadi disebabkan karena Tari
yang muncul disekolah dengan mata yang sembap karena habis
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menangis. Hal itu membuat Ari tidak tenang dan ingin tahu penyebab
Tari menangis dan siapa orang yang sudah membuat Tari menangis.
Kutipan 36) menceritakan Ari yang bertanya kepada Tari tentang
siapa yang telah membuat dirinya menangis, namun Tari tidak
menjawab pertanyaan tersebut karena menurutnya Ari tidak memiliki
hak untuk menanyakan hal tersebut.
c. Rising action (gawatan)
Rising action artinya konflik dalam cerita meningkat. Tahap
peningkatan konflik, konflik yang telah dimunculkan pada tahap
sebelumnya semakin berkembang. Peningkatan konflik dalam novel
Jingga Dalam Elegi dikarenakan Ata yang memberitahu Ari penyebab
Tari menangis waktu itu. Hal itu membuat Tari marah kepada Ata.
Tari merasa, dengan memberitahu Ari penyebab dirinya menangis
akan menjadi sebuah kekalahan untuk dirinya.
37) “Lo ngomong apa ke kak Ari!?” suara Tari langsung menajam.
“hah?” Ata tersentak. “Ooooh,” dia langsung sadar. “Lo nggak
apa-apa kan? Aman?” tanyanya kemudian dengan nada cemas
(Kinasih, 2011:42).
38) “gue bilang, ‘mulai sekarang lo perlakukan Tari lebih manis
deh. Karena sekarang lo udah nggak ada punya rival. Tu cowok
udah mundur…”
“Apaaaaa!!!?” Fio yang tadinya hanya sekadar berdiri
menemani dalam jarak yang terjaga, langsung mendekat.
Dengan halus didorongnya Tari benar-benar sampai ke tepi
koridor (Kinasih, 2011:43).
39) “Gue kecewa banget sama elo!” desis Tari dengan nada pahit.
“Gue pikir gue bisa percaya elo. Gue lupa, darah tuh lebih
kental daripada air!” (Kinasih, 2011:43)
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Pada bagian ini, pengaranga menceritakan peningkatan konflik
yang terjadi dalam novel Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih.
Konflik dalam novel ini semakin meningkat saat Tari tahu bahwa Ata
telah memberitahu Ari penyebab Tari menangis. hal tersebut
membuat Tari marah kepada Ata. Pada kutipan 37) menunjukkan Tari
yang bertanya kepada Ata tentang apa yang diberitahukannya kepada
Ari. pada kutipan 39) menunjukkan Tari yang kecewa dengan Ata
karena telah memberitahu Ari penyebab dirinya menangis. Dan
karena hal itu, Tari tidak lagi percaya kepada Ata.
d. Complication
Complication menunjukkan konflik yang semakin ruwet dan
memanas. Pada tahap ini menceritakan Ari yang mendatangi kelas
Tari dan membuat heboh didalam kelas tersebut. Ari mengambil buku
tugas kimia Tari dan mengoreksi jawaban Tari pada tugas tersebut.
Ari juga sengaja membuat Tari emosi dengan mencoret buku tugas
Tari menggunakan spidol berwarna dengan coretan yang besar pula.
Hal itu membuat Tari marah dan emosi. Namun, bukannya berhenti
Ari malah semakin mencoret buku Tari untuk memancing emosi Tari.
Berikut ini merupakan bukti kutipan-kutipan yang menunjukkan
tahapan kommlikasi dalam novel Jingga Dalam Elegi karya Esti
Kinasih.
40) “Apa nih?” tanpa mengacuhkan tatap terperangah itu Ari
menarik buku di depan Tari. “Oh tugas kimia”.
“Apaan sih?!” reflex Tari berusaha menarik kembali bukunya.
“Gue mau liat lo bener nggak ngerjainnya”.
“Nggak usah sok pinter deh”.
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“gue emang pinter lagi. Jadi nggak perlu sok.” Ari
menyeringai. “liat!”
Dalam lima menit sebelum Bu Pur sampai, dalam hening yang
langsung tercipta begitu kemunculan sang pentolan sekolah itu
disadari seisi kelas, dalam atmosfer ketegangan karena mereka
sadar selalu akan terjadi sesuatu, teman-teman sekelas Tari
menyaksikan satu pertempuran, atau bisa juga dikatakan satu
penindasan atau unjuk senioritas, terserah masing-masing mata
yang memandang. Tari yang berusaha keras untuk merebut
kembali buku tugas kimianya dan Ari yang ngotot-memaksa
untuk mengoreksinya (Kinasih, 2011: 61-62)
41) “ini salah…yang ini apalagi, salah banget! Nah, kalo yang ini
baru bener….” Untuk jawaban Tari yang benar, Ari membuat
tanda centang di tengah-tengah jawaban. Dengan stabilo
berwarna hijau, hasil meminjam paksa milik Devi. Untuk
jawaban yang penggunaan rumusnya benar tapi perhitungannya
salah, Ari membuat gabungan tanda centang dan tanda silang
menggunakan stabilo warna shocking pink. Hasi minjam paksa
juga. Kali ini milik Okta. Sementara jawaban yang salah, tanpa
ampun Ari langsung membuat tanda silang dengan spidol
merah. Hasil pinjam paksa milik Jimmy (Kinasih, 2011:62)
42) Tari ternganga melihat penampilan buku tugas kimianyakini.
Begitu semarak dengan warna. Begitu cheerful dan ceria.
Panik, dia berusaha semakin keras menyelamatkan buku tugas
kimiannya itu.
“Kak Ari apaan sih!?” bentaknya mulai diwarnai getaran.
Dengan kasar dia berusaha mengenyahkan tanga Ari yang
memegang spidol merah itu jauh-jauh dari bukunya (Kinasih,
2011:63)
43) Tari mengulurkan kedua tangannya dengan posisi kesepuluh
jari terarah lurus ke tubuh Ari. selain dia berusaha mencegah
agar tugas kimianya tidak berubah menjadi tugas menggambar
taman bunga, dia juga berusaha mencubit, mencakar,
menjambak rambut atau mencabik seragam Ari. Targetnya
emang kacau. Yang penting kena! Kinasih, 2011:62)
Pada bagian ini, terjadinya peninkatan konflik dalam novel. Hal ini
ditandai melalui percakapan antar tokoh Ari dan Tari. Pada kutipan
40) menunjukkan Ari yang mengambil buku tugas kimia Tari dan
ingin mengoreksi jawaban Tari. Kutipan 41) menceritakakn Ari yang
mencoret buku tugas Tari menggunakan spidol berwarna. Hal itu
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membuat Tari semakin marah dan tidak terima dengan perbuatan Ari
tersebut. Bahkan pada kutipan tersebut dikatakan bahwa spidol yang
digunakan oleh Ari merupakan hasil pinjam paksa dari teman kelas
Tari. Kutipan 42) menunjukkan tari yang mulai marah dengan
perbuatan Ari tersebut. Pada kutipan 43) menunjukkan Tari yang
merasa geram dengan perbuatan Ari sehingga membuat Tari melawan
dengan cara mencubit, mencakar, menjambak rambut atau mencabik
seragam Ari hany untuk menghentikan aksi Ari terhadao buku
tugasnya itu.
e. Climax
Tahap konflik memuncak atau biasa disebut klimaks merupakan
tahap dimana permasalahan atau ketengan berada pada titik paling
puncak. Pada tahap ini menceritakan Tari dan Ata yang menghampiri
Ari di rumahnya. Rumah yang tidak diketahui oleh siapapun dan yang
dirahasiakan oleh Ari dari teman-temannya. Pada tahap ini pula Ari
mengaku kepada Tari bahwa selama ini Ia telah menyamar menjadi
Ata. Pengakuan tersebut membuat Tari menjadi marah. Hal tersebut
menjadi puncak dari segala permasalahan yang ditampilkan oleh
pengarang dalam novel. Berikut dipaparkan kutipan-kutipan yang
menunjukkan klimaks dalam novel Jingga Dalam Elegi.
44) “PERMISIII! SELAMAT SOREEE!”
“Lo gila!” Tari terkesiap. Dia segera melompat ke belakang
punggung Ata, mencari perlindungan (Kinasih, 2011:248)
45) PERMISIII!!!” teriak Ata lagi. Kali ini dengan suara gilagilaan.
Tari memejamkan mata. “Mampus deh gue hari Senin di
sekolah!” desisnya (Kinasih, 2011:249)
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46) “Nggak pernah ada Ata.” Ucap Ari dengan suara lirih yang
bahkan dalam deru badai pun akan bias terdengar karena dia
bicara dengan seluruh sesal, seluruh luka. Seluruh sakit.
Namun juga dengan seluruh kesabaran dan harapan. “Nggak
pernah ada Ata” Ari kembali mengulamgi perkataannya. “gue
nggak pernah ngeliat dia lagi. Gue nggak pernah tauu dia adda
dimana. Gue nggak tau kabar apapun tentang dia”. Tari
terhuyung mundur. Pucat pasi. Nanar, ditatapnya cowok sosok
di depannya. Tari benar-benar tanggup percaya bahwa mereka
terrnyata satu orang yang sama (Kinasih, 2011:254)

Konflik dalam novel semakin memuncak. Hal ini ditandai dengan
nekatnya Ata mengajak Tari untuk memasuki rumah Ari. rumah yang
selama ini dirahasiakan oleh Ari dari siapapun. Dan sampai sekarang
Ari belum mengetahui jika Ata dan Tari sudah mengetahui
keberadaan rumahnya. Selain itu, puncak konflik dalam novel ini juga
ditandai dengan Ari yang mengaku kepada Tari bahwa selama ini
dirinyalah yang menyamar sebagai Ata. Hal ini dibuktikan melalui
kutipan-kutipan di atas. Pada kutipan 44) dan 45) menunjukkan Ata
yang berusaha memanggil pemilik rumah. Pada saat itu pula, Tari
merasa takut jika Ari tiba-tiba muncul dan membukakan pintu untuk
mereka.

Kutipan

46)

menceritakan

Ari

yang

mengakui

penyamarannya menjadi Ata kepada Tari.

f. Falling action
Falling action atau leraian merupakan tahap penyelesaian konflik.
Tahap ini merupakan tahap dimana permasalahan mulai dapat diatasi
dan ketegangan berangsur-angsur menghilang. Pada tahap ini tokoh
Tari mulai mengerti alasan Ari yang selalu memancing amarah para
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guru, berbuat onar di sekolah, semua itu dilakukan karena Ari
kesepian dan tidak ada orang yang memahami dirinya. Tari juga
menyadari alasan Ari yang merubah dirinya menjadi Ata. Dan setelah
mengetahui alasan-alasn tersebut, kemarahan Tari kepada Ari
seketika mulai menguap, lenyap dan tergantikan dengan rasa prihatin
akan keadaan Ari. berikut dipaparkan kutipan-kutipan yang
membuktikan leraian konflik dalam novel Jingga Dalam Elegi.
47) Sekarang Tari mengerti kenapa cowok itu gemar sekali
membuat keonaran di sekolah. Hobi memancing kekesalan
bahkan kemarahan guru-guru. Karena satu bentakan atau
teriakan marah dari seorang guru, siapa pun dia, jadi terasa
sedikit meringankan beban kesepian itu, jadi sedikit mengikis
sunyi dari lubang besarnya yang selalu menganga (Kinasih,
2011: 310).
48) Ketika sampai pada kesadaran itu, kemarahan Tari menguap.
Setelah bertahun-tahun menjadi Ata, kembali menjadi diri
sendiri pasti akan teramat sangat sulit bagi Ari (Kinasih, 2011:
310).
49) Mungkin saat ini Ari sedang berlatih kembali menjadi dirinya
sendiri di tempat lain. Di depan orang-orang yang tidak
mengenalnya, agar gagal dan berhasil bisa dengan pasti
diketahuinya. Dugaan itu menguapkan sisa-sisa kemarahan
Tati. Menghilangkannya sama sekali dan mulai menghadirkan
rasa besalah. “kenapa gue nggal nyoba ngerti ya?” bisiknya
menyalahkan diri sendiri. “Padahal waktu jadi Ata dia udah
nyeritain semuanya.” (Kinasih, 2011: 310).

Konflik dalam novel semakin menurun. Hal ini ditandai dengan
Tari yang mulai menyadari alasan dibalik penyamaran Ari sebagai
Ata serta alasan mengapa Ari seringkali membuat para guru marah,
suka bikin onar di sekolah dan ikut tawuran. Pada kutipan 47)
menceritakan Tari yang mulai mengerti alasan Ari yang suka berbuat
onar di sekolah karena dengan satu bentakan atau teriakan marah dari
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seorang guru dalam menghilangkan sedikit beban kesepian dalam diri
Ari. Kutipan 48) menunjukkan bahwa kemarahan Tari kepada Ari
mulai menguap. Kutipan 49) menunjukkan bahwa Tari yang mulai
sadar akan alasan dari semua perbuatan Ari, merasa bersalah karena
tidak mencoba untuk mengerti keadaan Ari saat itu.
g. Denouement
Tahap penyelesaian merupakan tahap dimana konflik sudah
terselesaikan. Sudah tidak ada lagi permasalahan maupun ketegangan
antar tokohnya, karena telah menemukan penyelesaiannya. Pada tahap
ini merupakan akhir dari semua konflik yang telah ditampilkan dalam
novel. Tahap akhir dalam novel ini ditunjukkan saat Ari menjelaskan
kepada Tari bagaimana ia mengatur semua hal ketika Ia menyamar
menjadi Ata bahkan saat Ia sedang bersama Tari. Pada tahap ini pula,
Ari meminta maaf kepada Tari atas semua perlakuannya kepada Tari
selama

ini.

Beriktu

mrupakan

bukti

kutipan-kutipan

yang

menunjukkan tahap penyelesaian dalam novel Jingga Dalam Elegi
karya Esti Kinasih.
50) Tari ternganga. Terjawab sudah semuanya. Ari membayar
seseorang untuk menjadi dirinya pada saat dia menjadi Ata.
Hadir pada tempat yang sama untuk mengesankan bahwa Ata
memang benar-benar Ada (Kinasih, 2011: 369).
51) Ari mengatur semuanya. Setiap kejadian. Setiap tindakan.
Setiap dialog. Setiap respons. Juga waktu dan tempat. Kodekode digunakan agar semua berjalan sesuai scenario yang telah
disusun. SMS-SMS telah disimpan dalam fitur draf dan tinggal
di kirimkan sesuai urutan skenario atau pemberian kode
(Kinasih, 2011: 369).
52) Masih dengan mulut ternganga, Tari menggeleng-gelengkan
kepala. “Lo hebat. Pinter. Cerdas. Smart.” Pujian itu tulus, tapi
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Ari benar-benar merasa bersalah. Ditatapnya Tari tepat di
manik mata. “Gue minta maaf,” ucapnya sungguh-sungguh
(Kinasih, 2011: 369-370).
Pada tahap ini merupakan tahao akhir dari semua konflik yang
terjadi dalam novel. Hal ini ditandai dengan tidak adanya konflik
yang muncul dalam novel. Pada novel Jingga Dalam Elegi, tahap
penyelesaian ditandai dengan Ari yang mulai menceritakan awal mula
dirinya menyamar menjadi Ata serta cara ia mengatur skenario
penyamarannya agar terkesan bahwa Ata memang benar-benar ada
pada saat itu. Pada kutipan 50) dan 51) Tari merasa takjub dengan apa
yang telah dilakukan oleh Ari. Tari merasa bahwa cara Ari dalam
mengatur semuanya sangat menakjubkan. Bahkan Tari tidak merasa
curiga sama sekali bahwa Ata dan Ari merupakan orang yang sama.
Pada kutipan 52) menunjukkan Tari yang memberikan pujian kepada
Ari.
Berdasarkan hasil analisis unsur intrinsik (tokoh, penokohan dan
alur) pada novel Jingga Dalam Elegi, ditemukan bahwa tokoh utama
dalam novel ini adalah Ari. Selain

itu, konflik yang dialami oleh

tokoh utama disebabkan oleh hadirnya tokoh lain dalam novel Jingga
Dalam Elegi karya Esti Kinasih. Peneliti juga menemukan bahwa
jenis alur yang digunakan dalam novel Jingga Dalam Elegi adalah
alur campuran (flashback). Hal ini ditandai dengan adanya kilas balik
cerita dalam novel dalam bab 6, 7, 8, 11 dan 12. Selain itu, peneliti
juga menemukan tujuh tahapan alur yaitu eksposisi, incting moment,
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rising action, compilcation, climax, dan falling action dan
denouement.
4.2.2. Hasil Penelitian Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Jingga
Dalam Elegi Berdasarkan Teori Kebutuhan Abraham Maslow.
Hasil penelitian konflik batin yang dialami oleh tokoh utama dalam
penelitian ini menggunakan novel Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih.
Penelitian ini berrtujuan untuk memperoleh gambaran isi novel secara
menyeluruh. Pada subbab ini akan berfokus pada teori konflik batin yang
dialami oleh tokoh utama dalam novel Jingga Dalam Elegi yang terdiri
atas kesedihan, harapan, rasa bersalah, penolakan, penyesalan dan
cemburu. Sebelum itu, peneliti terlebih dahulu menganalisis kebutuhankebutuhan dalam diri tokoh utama berdasarkan teori kebutuhan Abraham
Maslow untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang tidak terpenuhi dalam
diri tokoh utama sehingga menyebabkan terjadinya konflik batin. Peneliti
menganalisis dengan mengidentifikasi dan menggolongkan data berupa
kutipan kalimat dan paragraf yang mengandung konflik batin. Berikut
penjelasan mengenai konflik batin yang dialami oleh tokoh utama Ari.
4.2.2.1. Teori Kebutuhan Manusia Abraham Maslow
Berdasarkan

hasil

analisis

yang

telah

dilakukan,

peneliti

menemukan bahwa terdapat kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi
dalam diri tokoh Ari dalam novel Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih.
Hal tersebut didasarkan pada teori kebutuhan dasar manusia menurut
Abraham Maslow. Teori kebutuhan dasar manusia diklasifikasikan dalam
lima tingkatan, kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman (safety),
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kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki (belonging and love), kebutuhan
penghargaan (self esteem), kebutuhan aktualisasi diri (meta). Berikut
merupakan penjelasan dan hasil analisis peneliti terhadap teori kebutuhan
dasar manusia oleh Abraham Maslow.
4.2.2.1.1. Kebutuhan Fisiologis
Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan fisiologis tokoh Ari terpenuhi dengan
baik. Bahkan di rumahnya, tokoh Ari tidak perlu memikirkan akan kekurangan
makanan karena semuanya sudah tersedia. Berikut peneliti memaparkan beberapa
bukti kutipannya.
53) “Dimakan kuenya. Itu Tante yang bikin lho. Iya, Tan. Terima kasih.” Ari
mengangguk dan berucap dengan suara lirih (Kinasih, 2011: 205)
54) Cowok itu (Ari) makan bakwan dengan sambal kacang ekstra pedas, tanpa
minum, pada saat jam pelajaran Pak Sitanggang, guru matematika yang
terkenal pemarah. Makan kerupuk kulit pas pelajaran Bu Ida yang terkenal
selau hening senyap (Kinasih, 2011: 276)
55) Makan dulu ya, Ri. Tante sudah masakin makanan kesukaan kamu tuh. Yuk,”
Tante Lidya bicara setengah membujuk (Kinasih, 2011: 341)
56) Pada ke mana sih tu kuya-kuya?” gerutunya saat menyadari tak ada seorang
pun di ruangan itu kecuali dirinya sendiri. “woii! Ambilin gue minum!
serunya parau. Sepi. “Sialan, beneran gak ada orang! Akhirnya Ari pasrah
mendapati dirinya hanya sendirian (Kinasih, 2011: 314).
57) Cowok itu bergegas turun menuju dapur. Barangkali ada yang bisa
digunakannya untuk mengganjal perut. Kulkas sudah seperti minimarket
dalam bentuk lebih mini. Semuanya ready stock. Beberapa botol minuman
ringan, buah dan sayuran, yang jika layu akan langsung diganti dengan yang
segar oleh pembantu paruh waktunya (Kinasih, 2011: 345)
58) Cowok itu duduk bersandar pada tubuh mamanya, tidak sadar bahwa sang
mama sekarang lebih kecil darinya. Memeluk tubuh mamanya lalu meletakkan
kepala di salah satu bahunya. Ikut meminum teh manis hangat dari gelas sang
mama meskipun untuknya sudah dibuatkan di gelas sendiri. Makan dari piring
mamanya dan dengan sendok yang dipakai mamanya pula (Kinasih, 2011:
373)
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Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, semuanya menunjukkan bahwa kebutuhan
fisiologis tokoh Ari terpenuhi semuanya. Hal tersebut dibuktikan dengan tokoh
Ari yang tidak mengalami kekurangan akan makanan. Kutipan 53) dan 55)
menunjukkan Tante Lidya menyiapkan makanan untuk Ari. Pada kutipan 54)
menceritakakn Ari yang makan bakwan pada saat jam pelajaran berlangsung.
Kutipan 56) menceritakakn Ari yang meminta minum kepada teman-temannya
tetapi mereka sedang tidak berada diruangan tersebut. Kutipan 57) pada kalimat
“Kulkas sudah seperti minimarket dalam bentuk lebih mini. Semuanya ready
stock” membuktikan bahwa tokoh Ari tidak kekurangan akan kebutuhan makanan.
Semuanya sudah tersedia di rumahnya. Selain itu, Ari juga tinggal di rumah yang
mewah dan dengan fasilitas yang mewah pula.
Berdasarkan hasil analisis pada kutipan-kutipan di atas, disimpulkan bahwa
kebutuhan fisiologis pada diri tokoh Ari terpenuhi semuanya. Baik itu makanan,
minuman dan tempat tinggal yang mewah.
4.2.2.2.Kebutuhan akan rasa aman
Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang membuat seseorang
merasa aman dari berbagai macam hal dan tidak merasa ketakutan ataupun cemas.
Pemenuhan akan kebutuhan ini memungkinkan setiap individu untuk menjalankan
aktivitasnya dengan baik. Berikut, peneliti memaparkan beberapa kutipankutipannya.
59) Rumahnya selalu sunyi dan mesin jahit itu membuat kesunyian rumah ini
semakin berat untuk dihadapi. Ari memasuki rumah dengan langkahlangkah cepat. Jinsnya yang basah kuyup meninggalkan jejak berupa titiktitik air. Cowok itu langsung menuju kamarnya. Tidak menoleh ke kiri atau
kanan, karena memang tidak ada yang perlu dilihat apalagi disapa (Kinasih,
2011: 181)
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60) Selama ini dia merahasiakan rumahnya bukan karena tempat ini mewah.
Tapi lebih karena dia tidak ingin menjawab ribuan pertanyaan yang pasti
akan muncul. Pertanyaan-pertanyaan yang sesungguhnya sederhanan dan
wajar, tapi akan berefek hebat terhadap pertahanan mental dan emosinya
(Kinasih, 2011: 347)
61) Malam itu, untuk pertama kalinya Ari tertidur pulas di kamarnya dengan
perasaan tenang. Nyaman. Lepas. Karena kesunyian rumahnya sudah tidak
lagi menjadi hantu yang bahkan dalam keadaan terlelap pun bisa dia rasakan
kehadirannya. Berkuasa, absolut, dan kerap membuatnya takluk dalam
kelelahan.
Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, menunjukkan bahwa kebutuhan akan rasa
aman pada diri tokoh Ari tidak terpenuhi. Tokoh Ari selalu merasa sendirian dan
menjadi orang yang tertutup dengan orang lain. Tokoh Ari juga merasa tidak
nyaman dan betah berada di rumahnya, karena rumahnya selalu sepi dan sunyi.
Hal ini dapat dibuktikan melalui kutipan 59) yang menunjukkan bahwa rumahnya
selalu sunyi. Kutipan 60) membuktikan bahwa Ari menyembunyikan rumahnya
dari teman-temannya bukan rumah itu besar dan mewah melainkan Ari tidak ingin
menjawab pertanyaan dari teman-temannya yang akan menanyakan keberadaan
orang tuanya. Dan penyebab Ari tinggal sendiri di rumah sebesar itu. Pada kutipan
61) membuktikan bahwa selama ini tokoh Ari selalu merasa tidak nyaman dan
tenang saat berada di rumahnya. Rumahnya mewah namun Ari merasa sunyi dan
tidak nyaman berada didalamnya.
4.2.2.3.Kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki
Kebutuhan akan rasa cinta dan dimiliki tidak terpenuhi bagi tokoh Ari.
Orangtuanya berpisah sejak Ia masih kecil, sehingga Ari tidak merasakan kasih
sayang dari orang tuanya. Meskipun Ari tinggal bersama ayahnya, tetapi ayahnya
tidak selalu ada untuknya. Ayahnya selalu sibuk dengan pekerjaannya.
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Ari mendapatkan rasa cinta hanya dari teman-teman dekatnya. Namun, hal itu
lantas tidak membuat Ari menjadi pribadi yang terbuka dengan orang lain. Karena
menurutnya, ketika Ia menceritakan masalahnya kepada orang lain akan
membuatnya menjadi seseorang yang menyedihkan. Berikut dipaparkan kutipan
yang membuktikan kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki tidak terpenuhi pada
diri tokoh Ari dalam novel Jingga Dalam Elegi.
62) Waktu kecil, setiap kali nggak sengaja ngeliat bintang jatuh, gue selalu
berdoa supaya keluarga gue bisa utuh lagi. Kumpul berempat kayak dulu.
Begitu udah agak gede, gue sadar kayaknya itu nggak mungkin. Dan doa
gue berubah. Gue cuma minta bisa bahagia. Terserah Tuhan mau gimana
bentuknya. Mau tanpa alasan juga nggak apa-apa (Kinasih, 2011: 160)
63) “Sori banget. Tapi gue bener-bener harus pulang.” “Mau ngapain sih?
Bapakmu itu kan nggak peduli anaknya ada dimana (Kinasih, 2011: 316)
64) Ada satu hal yang disadari keduanya dengan sangat jelas. Terlepas dari
semua kemewahan yang bisa ditemukan di hampir setipa sudut rumah:
rumah ini dingin. Tak berjiwa. Kosong. “Bokap lo ke mana? Sabtu kerja
juga? tanya Oji dengan nada hati-hati. “Nggak tau,” Ari mejawab dengan
nada tak peduli “Dari sebelum berangkat ke Bali gue udah nggak ngeliat
dia” (Kinasih, 2011: 353)
65) Ari tahu, sesungguhnya saat ini dirinya sangat membutuhkan seorang
teman. Tapi reputasinya selama ini membuatnya tak sanggup membiarkan
seseorang melihat kejatuhannya nanti seandainya semua kecemasannya itu
benar-benar terjadi, meskipun itu kedua sahabatnya sendiri (Kinasih, 2011:
355)
66) Ari merasa dia harus pergi secepatnya, karena tidak yakin akan sanggup
menangani dirinya jika jiwanya yang tertahan pada usia delapan tahun itu
berhasil menyeruak keluar. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukannya
terhadap mama Tari: tanpa sadar meringkuk dengan kepala dipangkuan
seperti saat-saat kecil dulu, atau lagi-lagi tanpa sadar mererngek meminta
wanita itu mengusap-usap kepalanya, seperti yang dulu selalu dilakukan
mamanya jika dirinya mulai mengantuk (Kinasih, 2011: 206)
67) Perlahan pula Tari mengerti akan satu hal lagi. Ari kesepian. Dia tidak bisa
menceritakan itu, atau mungkin juga tidak ingin. Karena menceritakan
semuanya berarti akan meruntuhkan segala pertahanan diri. Pertahanan yang
dibangun bertahun-tahun, yang sebenarnya tidak terlalu kuat karena retak
(Kinasih, 2011: 310)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67

Kutipan-kutipan di atas membuktikan bahwa kebutuahn akan rasa cinta dan
memiliki tidak terpenuhi oleh tokoh Ari. Kutipan 62) membuktikan bahwa tokoh
Ari tidak merasa bahagia dengan hidupnya saat ini. Jika dulu Ia selalu meminta
agar orangtuanya kembali bersatu ketika ada bintang jatuh, sekarang Ari meminta
agar Ia bisa bahagia. Pada kutipan 63) dan 64) Ari tidak pernah merasakan kasih
sayang dari Ayahnya. Ayahnya bahkan tidak pernah memperhatikannya. Ayahnya
selalu sibuk bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan Ari. Namun, Ia tidak sadar
bahwa sebenarnya Ari juga butuh kasih sayang dari Ayahnya bukan hanya harta
berlimpah, rumah mewah dan sebagainya. Kutipan 65) membuktikan bahwa Ari
sebenarnya kesepian dan membutuhkan orang lain. Namun, Ari tidak bisa
menceritakan masalahnya atau membiarkan orang lain tahu akan dirinya karena
Ari merasa itu sama saja dengan menjatuhkan reputasinya.
Pada kutipan 66) Ari merindukan saat-saat ia menemani mamanya menjahit
ketika melihat mama Tari sedang menjahit, Ari merasakan semua kenangan
tentang kebersamaannya bersama mamanya kembali muncul. Oleh karena itu, Ari
merasa Ia harus secepatnya pulang. Jika tidak, Ia mungkin tidak bisa
mengendalikan dirinya dan menganggap orang yang ada dihadapannya adalah
mamanya dan mengulang semua hal yang dilakukannya saat Ia bersama mamanya
dulu. Kutipan 67) menunjukkan bahwa Tari mulai menyadari penyebab Ari sering
membuat masalah, melawan guru dan ikut tawuran. Ari melakukan semua itu
karena Ia kesepian.
4.2.2.4.Kebutuhan akan penghargaan
Kebutuhan akan penghargaan tidak terpenuhi dalam diri tokoh Ari. Dalam hal
ini, Ari tidak pernah menerima perhatian, pengakuan dan apresiasi dari orang lain.
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Orang-orang memandangnya sebagai seseorang yang bermasalah, tukang tawuran
dan masih banyak lagi. Selain itu, Ari membuat masalah di sekolah hanya untuk
mendapatkan perhatian dari para guru karena tidak ada orang yang memarahinya
di rumah. Ditambah ayahnya yang tidak peduli dengan dirinya dan hanya sibuk
dengan pekerjaan. Berikut merupakan bukti kutipannya.
68) Kalopun semua omongan lo itu bener, gue yakin itu pasti nggak bener. Dia
tetep lebih baik dari pada elo kemana-mana. Kalopun bener, dia pasti
punya alasan kenapa begitu.” Tari menghapus habis air matanya. “Dia
nggak jahat kayak elo! kata Tari. “Gue akan menganggap bahwa dalam
alam bawah sadar lo, sebenernya itu buat gue. Kata Ari kepada Tari
(Kinasih,2011: 139).
69) Laci terbawah adalah laci miliki Ata. Berisi mainan-mainan Ata, bajubajunya, topi, sepatu, kaus kaki, dan semua barang milik Ata yang
berhasil diselamatkannya dari usaha “genosida” yang dilancarkan
papanya saat laki-laki itu murka. Walaupun belakangan papanya
menyesal, Ari terlanjur sakit hati. Tidak ada jaminan Papa tidak akan
murka lagi pada lain waktu (Kinasih, 2011: 343).
70) Sekarang Tari mengerti kenapa cowok itu gemar sekali membuat
keonaran di sekolah. Hobi memancing kekesalan bahkan kemarahan
guru-guru. Karena satu bentakan atau teriakan marah dari seorang guru,
siapa pun dia, jadi terasa sedikit meringankan beban kesepian itu, jadi
sedikit mengikis sunyi dari lubang besarnya yang selalu menganga
(Kinasih, 2011: 305).

Kutipan 68) menceritakakn Tari tidak percaya dengan apapun yang dikatakan
oleh Ari. Pada kutipan ini membuktikan, meskipun Ari sudah menjelaskan
semuanya tetap tidak ada yang mempercayai dan menghargai apa yang
dikatakannya. Pada kutipan 69) dapat dilihat bahwa ayah Ari tidak menghargai
apapun yang dimiliki oleh Ari. Ari menyimpan semua barang-barang yang
memiliki kenangan bersama saudara kembarnya karena Ari menghargainya.
Namun, hal itu berbeda dengan ayahnya yang ingin membuang semua barang
tersebut. Kutipan 70) membuktikan betapa Ari sangat ingin diperhatikan dan
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dihargai oleh orang lain. Oleh karena itu, Ari berusaha memancing kemarahan
para guru di sekolah agar dimarahi karena di rumahnya tidak ada orang yang
memperhatikan dirinya. Berdasarkan hasil analisis pada kutipan, dismpulkan
bahwa kebutuhan akan penghargaan dalam diri tokoh Ari tidak terpenuhi.
4.2.2.5.Kebutuhan aktualisasi diri
Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk memperoleh kepuasan
dengan diri sendiri sesuai dengan yang diharapkan. Dalam novel Jingga Dalam
Elegi kebutuhan aktualisasi diri pada tokoh Ari tidak terpenuhi. Hal ini
dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam dirinya. Hambatan-hambatan
tersebut timbul karena adanya keraguan, takut, cemas dan malu. Berikut bukti
kutipan akan hambatan-hambatan tersebut.
71) “Jangan bilang siapa-siapa kalo lo berdua pernah ngeliat gue nangis ya,”
ancamnya, tapi dengan suara lemah. Kedua sobatnya tertawa pelan dan
mengetatkan rangkulan bersamaan. “Nggaklah. Kami paham,” bisik
Ridho. “Lo udah bilang Tari?” Ari tersenyum, menggelengkan kepalanya.
“Lo pasti nggak percaya,” ucapnya sambil menatap Ridho. “Gue nggak
berani.” Kedua alis Ridho sontak bertaut rapat, membuat Ari tertawa
pelan. “Serius, gue nggak berani ngasih tau dia (Kinasih, 2011: 354)
72) “Sori, gue harus ke bandara.” “Sekarang?” Ridho mengangkat kedua alis.
“Masih empat jam lagi pesawatnya landing. Ini aja mereka baru
berangkat.” Ari tersenyum tipis. “Nyiapin mental,” ucapnya pendek. Tak
ingin mengatakan yang sebenarnya. Dia cemas dengan pertemuan ini. Dia
cemas jika ternyata mama dan saudara kembarnya sudah bukan lagi orang
yang sama. Dia cemas sembilan tahun kehilangan itu telah menciptakan
dinding yang kekokohannya mungkin akan abadi (Kinasih, 2011: 355)
73) Namun, menjelang sampai tujuan, Ari baru menyadari dia tidak punya
alasan kuat untuk menemui Tari. Apa yang harus dikatakannya untuk SMS
dari cewek itu yang efeknya melegakannya? Ari tersentak. Mendadak
muncul rasa cemas dan kekuatiran. Gimana kalau ternyata SMS itu salah
kirim? Karena sampai saat ini, hampir dua puluh tiga jam sejak SMS itu
dikirimkan, tidak ada SMS lagi (Kinasih, 2011: 318)
74) Tubuh Ari seketika menegak. Dia berharap menemukan jawaban untuk
keraguannya. Apapun bentuknya, yang bisa memberikan kepastian bahwa
SMS itu memang di kirimkan Tari untuknya. Namun, harapannya pupus
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saat kedua daun jendela itu menutup. Ari menatap keremangan yang
memeluknya dari segala arah itu. Bukan dengan mata tapi dengan hati.
Sedih, nelangsa, dan merasa konyol. Kalau ingat bagaimana dia tinggalkan
Bali dengan pontang-panting demi sebuah SMS dan demi harapan besar
yang muncul karenanya. Cowok itu tertawa tanpa suara. Pahit. Sumbang.
Getir (Kinasih, 2011: 322-323)

Kebutuhan aktualisasi diri pada tokoh Ari tidak terpenuhi karena didalam diri
tokoh Ari muncul keraguan, takut, cemas dan malu. Meskipun selama ini tokoh
Ari dikenal sebagai orang yang pemberani dan tidak takut pada apapun tetapi
semua itu hanya kelihatan dari luar karena Ari pandai menyembunyikan semua
itu. Hal ini dapat dibuktikan melalui kutipan-kutipan di atas. Pada kutipan 71)
dapat terlihat bahwa Ari merasa malu karena menunjukkan kelemahannya di
depan teman-temannya. Satu hal yang tidak pernah dilakukannya selama ini.
Kutipan 72) menceritakakn Ari merasa cemas karena akan bertemu dengan mama
dan saudara kembarnya untuk pertama kalinya setelah mereka berpisah.
Kecemasan dalam diri Ari disebabkan karena keraguan Ari. Akankah mama dan
saudara kembarnya masih orang yang sama atau sudah berubah. Pada kutipan 73)
dan 74) membuktikan bahwa tokoh Ari merasa ragu, khawatir dan takut untuk
menghampiri Tari. Ari takut jika hal yang dipikirkannya tidak sesuai dengan
kenyataan yang akan dihadapinya.
Berdasarkan paparan kutipan diatas, disimpulkan bahwa kebutuhan aktualisasi
diri tokoh Ari tidak terpenuhi karena munculnya keraguan, takut, cemas dan malu
dalam dirinya. Hal tersebut menjadi hambatan bagi tokoh Ari untuk mencapai
kepuasan dengan dirinya sendiri sesuai dengan harapannya.
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4.2.2.2 Konflik batin
Menurut peneliti, konflik batin merupakan suatu permasalahan yang
berhubungan dengan jiwa seseorang. Dalam novel Jingga Dalam Elegi, konflik
batin yang dialami oleh tokoh utama disebabkan oleh beberapa hal yang
dipengaruhi oleh masa lalu yang dialami oleh tokoh Ari. Dalam menganalisis
konflik batin yang dialami oleh tokoh Ari, data dalam penelitian ini berupa
kutipan-kutipan kata, kalimat dan paragraf yang mengandung konflik batin dalam
novel Jingga Dalam Elegi. Setelah peneliti membaca novel Jingga Dalam Elegi
karya Esti Kinasih, peneliti menyimpulkan bahwa tidak terpenuhinnya beberapa
kebutuhan dalam dirinya menjadi penyebab terjadinya konflik batin pada diri
tokoh utama. Hal tersebut terdiri atas kesedihan, harapan, rasa bersalah,
penolakan, penyesalan dan cemburu. Berikut ini penjelasan mengenai konflik
batin yang dialami oleh tokoh Ari.
4.2.2.2.1. Kesedihan
Dalam menjalani kehidupan, manusia tidak luput dari kesedihan karena
kesedihan berhubungan langsung dengan perasaan yang ada pada manusia.
Kesedihan adalah emosi atau sifat dasar manusia yang tergantung pada situasi
terjadinya kesedihan. Misalnya, kita akan sedih saat gagal dalam ujian, seseorang
yang dekat dengan kita meninggal dunia, putus cinta, kehilangan pekerjaan atau
memiliki konflik di rumah. Beberapa individu sangat mudah melupakan
kesedihan, ada juga yang jarang menampakkan kesedihan dan ada yang tidak bisa
menyembunyikan kesedihannya. Kesedihan adalah sesuatu yang dapat dirasakan
oleh siapa saja yang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam hati dan pikiran.
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Kesedihan

juga

dapat

diartikan

sebuah

rasa

atau

perasaan

dimana

ketidaksanggupan menghadapi permasalahan yang dialami.
Kesedihan adalah suatu emosi yang ditandai oleh perasaan tidak beruntung,
kehilangan, dan ketidakberdayaan. Saat sedih, manusia sering menjadi lebih diam,
kurang bersemangat dan menarik diri. Kesedihan dapat juga dipandang sebagai
penurunan suasana hati atau perasaan dimana ketidaksanggupan menghadapi
permasalahan yang ada dan permasalahan yang dialami. Oleh karena itu,
kesedihan yang berkepanjangan berakibat buruk bagi kesehatan yaitu mata
sembab dan juga rasa pusing saat menangis. Dan kesedihan yang berkepanjangan
akan dapat merugikan diri sendiri. Dalam novel Jingga Dalam Elegi, kesedihan
yang di rasakan oleh tokoh Ari disebabkan oleh munculnya mesin jahit yang sama
dengan milik mamanya. Kehadiran mesin jahit tersebut mengingatkan Ari akan
kehidupannya dulu yang begitu membahagiakan karena mereka semua masih
tinggal di rumah yang sama. Kutipan-kutipan dibawah ini menggambarkan
kesedihan yang dirasakan oleh tokoh utama dalam novel Jingga Dalam Elegi.
75) Sakit sehitam jelaga seketika mencengkeramnya erat. Sama sekali tak
diduganya, banyak kenangan ternyata masih tersimpan rapi dalam salah satu
sudut benak dan alam bawah sadarnya. Dan semua itu kini menyeruak
keluar seperti putaran cepat sebuah jentera. Banyak rasa yang selama ini
dipaksanya untuk tertidur, kini juga terjaga. Menggeliat dan menggila.
Nyaris menggilas kesadarannya (Kinasih, 2011: 177)
76) “Kedua mata Ari mengerjap pelan. Perlahan dia duduk bersimpuh di depan
mesin jahit itu. Menatapnya namun dengan fokus yang terbentang teramat
jauh ke waktu-waktu yang hilang. Disentuhnya mesin jahit itu dengan
gerakan yang benar-benar perlahan. Seperti takut benda itu adalah khayalan.
Disentuhnya setiap detailnya dengan jari-jari gemetar. Setiap detailnya
adalah nyanyian. Namun setiap detailnya juga tangisan. Setiap detail juga
seribu tanya dalam kepanikan dan keputusasaan. Setiap detail juga hardikan
ayahnya dalam putus asa karena ketidakmampuan memberikan jawaban
(Kinasih, 2011: 179)
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77) “Sesak cekilan masa lalu yang tadi ditahannya mati-matian kini tumpah.
Mewujud dalam bening air mata yang tak lagi sanggup di tahan. “Sialan!
Desis Ari.” Cepat-cepat diusapnya kedua matanya dengan salah satu lengan
baju. Dirutukinya kebodohannya. Tak sadar dia tidak menggunakan helm
saat pagi tadi bergegas meninggalkan rumah demi benda tua itu (Kinasih,
2011: 180).
Pada kutipan diatas menggambarkan kesedihan Ari yang disebabkan oleh
munculnya mesin jahit yang mengingatkannya pada masa lalu ketika Mama dan
saudara kembarnya masih bersamanya. Pada masa itu, Ari merasa senang dan
bahagia. Ari selalu menemani mamanya yang sedang menjahit. Namun, semuanya
telah berubah karena saat ini, kedua orang di masa lalunya tidak lagi bersamanya.
Hal ini membuat Ari kembali merasakan kesedihan. Pada kutipan 75)
menunjukkan bahwa Ari merasa bahwa pertahanannya selama ini dengan menjadi
orang lain agar terlihat kuat seketika hancur hanya dengan kehadiran sebuah
mesin jahit yang mengingatkannya pada masa lalu, 76) menunjukkan kerinduan
Ari akan kehadiran Mama dan Saudara kembarnya. Dan kehadiran mesin jahit itu,
membuka kembali semua kenangan saat Ari masih bersama Mama dan Saudara
kembarnya serta ketika Ari ditinggal bersama dengan ayahnya yang tidak
memperdulikannya, 77) menceritakan untuk pertama kalinya Ari menangis sejak
Ari ditinggalkan oleh mama dan saudara kembarnya sembilan tahun lalu. Untuk
melihat kembali mesin jahit tersebut, Ari sampai rela bangun pagi-pagi dan tidak
memperhatikan bahwa sejak Ia dari rumah Ari tidak memakai helm.
4.2.2.2.2

Harapan

Harapan adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan
akan didapatkan atau suatu kejadian akan berubah kebaikan di waktu yang akan
datang. Pada umumnya harapan berbentuk abstrak, tidak tampak, tetapi diyakini
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bahkan terkadang dibatin dan dijadikan sugesti agar terwujud. Harapan juga
dapat diartikan sebagai suatu keadaan mental yang positif tentang kemampuan
mencapai tujuan dimasa depan. Harapan dalam kehidupan manusia merupakan
cita-cita, keinginan, penantian, kerinduan supaya sesuatu itu terjadi. Dalam
menantikan adanya sesuatu yang terjadi dan diharapkan, manusia melibatkan
manusia lain diluar dirinya supaya sesuatu terjadi. Dalam novel Jingga Dalam
Elegi, terdapat beberapa harapan tokoh Ari yang tidak sesuai dengan
keinginannya sehingga menyebabkan konflik batin dalam diri tokoh Ari. Berikut
kutipan yang membuktikan harapan tokoh Ari yang tidak sesuai dengan
keinginannya.
78) “Karena tidak mampu lagi menyembunyikan kelamnya kepedihan yang
panjang, Ari menganggukkan kepala lalu cepat-cepat melangkah keluar.
Sesaat kedua matanya sempat terpejam. Jika saja bisa, jika dimungkinkan, dia
tidak ingin pergi. Tapi rumah ini bukan rumahnya. Dan wanita yang ada di
dalam sana juga bukan ibunya. Tidak ada alasan untuk tetap tinggal, meskipun
dia merasa seperti pulang (Kinasih, 2011: 207).
79) “Kak Ari tau nggak, Ata kenapa?” Malu dan tak bisa berlari pergi atau
sembunyi, dia bertanya dengan suara sehalus embusan angin. Ari tidak
menjawab pertanyaan itu. Dia justru mengucapkan sesuatu yang sangat
mengejutkan. “Gue akan jadi Ata. Untuk elo. Tapi Cuma untuk hari ini,”
ucapnya lirih (Kinasih, 2011: 215)
80) Pembelaan itu, menyalakan lagi pijar di kedua bola mata cokelat tua itu,
meskipun tak secemerlang kerlip awalnya. Ketika pijar itu kembali, Ari
mendapati keseluruhan dirinya nyaris luruh dalam kelegaan yang sarat.
Sebuah senyum lembut kemudian muncul di bibirnya. “Gue akan menganggap
bahwa dalam alam bawah sadar lo, sebenernya itu buat gue” (Kinasih,
2011:139)
Pada kutipan 78) menggambarkan harapan Ari yang ingin bersama dengan
mamanya. Pada saat Ari berkunjung ke rumah Tari, saat itu mama Tari sedang
menjahit. Mesin jahit yang digunakan oleh mama Tari sama seperti mesin jahit
yang digunanakan oleh mamanya dulu. Hal ini membuat Ari merasa nyaman dan
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seperti berada di rumahnya sendiri. Namun, Ari sadar bahwa semua yang
dilihatnya berbeda dan wanita yang saat ini berada didekatnya juga bukan
mamanya. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat betapa besarnya harapan Ari
untuk bertemu mamanya sampai Ia berpikir bahwa orang yang ada dihadapannya
saat ini adalah mamanya. Kutipan 79) menunjukkan bahwa Ari tidak ingin Tari
terus memikirkan Ata saudara kembarnya. Ari ingin Tari cukup memikirkan
dirinya saja. “Gue akan jadi Ata. Untuk elo. Tapi Cuma untuk hari ini” kutipan
tersebut menjelaskan harapan Ari yang ingin Tari tidak berlarut dalam kesedihan
karena kehilangan Ata. Pada kutipan 80) menunjukkan harapan Ari yang ingin
Tari percaya akan perkataannya. Namun, karena reputasinya yang dikenal sebagai
pembuat masalah, Tari tidak percaya pada apa yang dikatakan oleh Ari. Dan
untuk menguatkan diri sendiri, Ari menganggap bahwa pujian yang diberikan Tari
untuk saudara kembarnya sebenarnya ditujukan untuk dirinya.
4.2.2.2.3

Rasa bersalah

Perasaan bersalah biasanya adalah saat hati nurani kita mengatakan ke diri kita
sendiri bahwa kita telah melakukan sesuatu yang salah. Perasaan bersalah yang
dirasakan oleh seseorang akan membuat orang tersebut kesulitan untuk menyadari
kesuksesan dan hal-hal positif pada diri orang tersebut. Perasaan bersalah juga
akan memberikan dampak negatif pada rasa peracya diri. Selain itu, rasa bersalah
dapat juga diartikan sebagai emosi penyesalan yang dihasilkan ketika seseorang
menilai perilaku mereka sendiri sebagai kegagalan. Oleh karena itu, rasa bersalah
adalah perasaaan menyesal, kecewa, keputusasaan seseorang terhadap tindakan
yang dilakukan oleh orang tersebut. Dalam novel Jingga Dalam Elegi, rasa
bersalah yang dirasakan oleh tokoh utama disebabkan oleh perasaan marah pada
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dirinya sendiri karena keegoisannya, Ia telah melukai Tari dengan menyamar
menjadi saudara kembarnya (Ata) hanya untuk mendapatkan perhatian Tari.
81) “Nggak pernah ada Ata.” Ucap Ari dengan suara lirih yang bahkan dalam deru
badai pun akan bias terdengar karena dia bicara dengan seluruh sesal, seluruh
luka. Seluruh sakit. Namun juga dengan seluruh kesabaran dan harapan.
“Nggak pernah ada Ata” Ari kembali mengulamgi perkataannya. “gue nggak
pernah ngeliat dia lagi. Gue nggak pernah tauu dia adda dimana. Gue nggak
tau kabar apapun tentang dia”. Tari terhuyung mundur. Pucat pasi. Nanar,
ditatapnya cowok sosok di depannya. Tari benar-benar tanggup percaya
bahwa mereka terrnyata satu orang yang sama.
82) Ari menundukkan kepala. Tangis ini menghancurkannya. Perlahan,
direbahkannya kepala Tari dipusat segala rasa sakitnya selama ini. Ribuan
luka yang nyeri di dadanya. “Kenapa?” Tari bertanya dengan suara lirih dan
serak karena tangis (Kinasih, 2011: 256)
83) Kedua tangan Ari terkepal kuat saat cewek yang telah dilukainya tanpa ampun
itu berlalu dihadapannya. Mati-matian ditahannya hati dan kedua lengannya
untuk tidak meraih lalu menahannya dalam pelukan (Kinasih, 2011: 261)

Kutipan 81) menunjukkan perasaan Ari yang merasa bersalah karena telah
membohongi Tari dengan berpura-pura menjadi Ata saudara kembarnya. Kutipan
82) menunjukkan perasaan Ari yang merasa marah dan kecewa dengan dirinya
sendiri. Demi mendapatkan perhatian dari Tari, Ari harus membohongi Tari
dengan menyamar menjadi saudara kembarnya, Ata. Bahkan, Ari tidak mampu
menjawab pertanyaan dari Tari yang berupa satu kata “kenapa” karena Ia sendiri
tidak tahu jawaban dari pertanyaan itu. Pada kutipan 83) Ari berusaha sekuat hati
dan tenaga untuk tidak memeluk Tari karena Ia sadar seberapa dalam luka yang
telah ditorehkanya kepada Tari demi mengikuti egonya sendiri tanpa tahu bahwa
yang dilakukannya menimbulkan luka bagi orang lain.
Berdasarkan hasil analisis terhadap kutipan-kutipan di atas, disimpukan bahwa
konflik batin yang dialami oleh tokoh utama disebabkan oleh perasaan bersalah
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karena berusaha membohongi Tari dengan menyamar jadi Ata saudara kembarnya
hanya unntuk mendapatkan perhatian dari Tari.
4.2.2.2.4. Penolakan
Penolakan adalah reaksi negatif dari sikap seseorang terhadap permintaan,
ajakan, tawaran, desakan dan pernyataan. Tindak penolakan pada dasarnya
merupakan ekspresi dari pendapat dalam percakapan antara dua orang atau lebih
dalam komunikasi tertentu. Penolakan juga merupakan aspek negatif terhadap
permintaan, ajakan, tawaran desakan dan pernyataan. Berikut kutipan yang
membuktikan penolakan yang diterima oleh tokoh Ari dalam novel Jingga Dalam
Elegi.
84) Kali kedua setelah usia delapan tahunnya terentang begitu jauh di belakang,
kembali Ari di koyak rasa frustasi. Perasaan ditolak dan tak diinginkan.
Sesuatu yang kuat tapi tak dipahaminya kala itu. Namun masih dikenalinya
rasa sakit ini. Karena rasa inilah yang telah memicunya untuk “mematikan”
dirinya sendiri. Hidup sebagai saudara kembarnya demi satu harapan, entah
bagaimana caranya, akan membawa dua orang yang mendadak hilang dari
hidupnya itu kembali (Kinasih, 2011: 274)
85) “Nih Pake.” Ridho mengulurkan jaket hitam Ari. Seketika kedua mata Tari
menatap jaket itu dengan sorot akan dikoyaknya jaket itu jadi serpihan kalau
sampai ada yang nekat memaksa. “Oke. Nggak pa-pa kalo nggak mau.
Nggak usah
emosi.” Ridho melemparkan jaket itu ke sang pemilik.
“Dia nggak mau”. Ari menangkap jaketnya. Terlihat agak terpukul dengan
penolakan tandas itu (Kinasih, 2011: 288).
86) Tante tau, kenapa dulu mama milih Ata? kenapa mama nggak milih saya?
Tante kan tau Ata tuh nakal banget. Sebentar-sebentar bikin nangis orang.
Nggak pernah berhenti usil. Kalo di suruh Mama beli apa ke warung, nggak
pernah mau. Ata juga nggak pernah bantuin Mama jahit apalagi ikut beresin
baju-baju jahitan. Saya yang selalu bantuin Mama jahit. Saya yang selalu
berangkat kalo mama nyuruh apa-apa. Kenapa bukan saya yang diajak?
Kenapa malah Ata? Kenapa saya yang di tinggal? (Kinasih, 2011: 330-331).
Kutipan 84) menunjukkan bahwa konflik yang dialami oleh tokoh Ari
disebabkan oleh penolakan dari orang-orang terdekatnya. Ari sedih karena untuk
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kedua kalinya Ia kembali ditolak oleh orang yang disayanginya. Dan, karena
peraasan inilah Ari berusaha mematikan dirinya yang dulunya dikenal sebagai
pribadi yang tenang, tidak berbuat masalah dan selalu menurut justru melakukan
kebalikannya. Pada kutipan 85) menunjukkan penolakan Tari untuk tidak
memakai jaket milik Ari. Hal itu membuat Ari merasa sedih dan terpukul karena
Tari menunjukkan ketidaksukaannya pada Ari secara langsung. Pada kutipan 86)
Ari menanyakan alasan mamanya lebih memilih Ata saudara kembarnya. Padahal,
dulu Ari adalah anak yang penurut, tidak nakal dan selalu membantu mamanya.
Namun, yang dibawa oleh mamanya malah Ata dan dirinya di tinggalkan bersama
ayahnya.
Berdasarkan hasil analisis dan bukti-bukti kutipan di atas, dapat disimpulkan
bahwa konflik batin yang dialami oleh tokoh utama karena adanya penolakan dari
orang-orang terdekatnya. Hal itu membuat tokoh utama merasa tidak diinginkan.
4.2.2.2.5. Penyesalan
Penyesalan diartikan sebagai rasa takut setelah membuat keputusan yang
salah. Penyesalan juga didefinisikan sebagai sesuatu yang negatif yang
menentukan emosi yang dialami secara kognitif pada saat menyadari atau
membayangkan bahwa situasi yang sedang dihadapi akan menjadi lebih baik jika
mengambil tindakan berbeda. Penyesalan adalah emosi yang dirasakan individu
saat mereka mulai mennyadari bahwa situasi mereka pada saat itu dapat lebih baik
apabila mengambil keputusan yang berbeda.
87) “Kalo gue bilang…gue nyesel waktu harus jadi Ata…lo percaya?” Tari
memalingkan muka. Tak dijawabnya tanya yang diulurkan Ari dengan suara
lirih dan terputus-putus itu. “Lo nggak percaya.” Ari menjawab sendiri
pertanyaannya itu. “Lebih dari nyesel…Gue ancur” (Kinasih 2011: 283)
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Kutipan di atas menunjukkan bahwa tokoh Ari menyesal dan sedih. Menyesal
karena harus membohongi orang yang disayangi dan membuatnya sakit karena
perbuatannya. Ari sedih karena selain membuat Tari sakit hati Ia juga membuat
Tari tidak mempercayainya lagi. Berapa kalipun Ari mencoba untuk menjelaskan
kepada Tari bahwa Ia menyesal telah menyamar jadi Ata, tetapi Tari tetap tidak
mempercayainya dan tidak mau menerima permintaan maafnya.
Berdasarkan hasil analisis pada kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa
konflik batin yang dialami oleh tokoh utama disebabkan oleh rasa penyesalan
karena telah membohongi Tari dengan menyamar sebagai ata.
4.2.2.2.6. Cemburu
Cemburu merupakan reaksi terhadap ancaman yang dianggap terjadi dalam
suatu hubungan. Cemburu muncul karena adanya keinginan memiliki sendiri
pasangannya dan perasaan terancam karena kehadiran orang lain dalam
hubungannya. Perasaan cemburu ini bisa menjadi sinyal bahwa hubungan sedang
bermasalah atau butuh langkah baru untuk mendapatkan perhatian dari orang lain.
Perasaan cemburu juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, tidak dihargai,
sensitif, marah, frustasi dan bahkan bisa berujung pada ganguan kecemasan atau
depresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cemburu adalah perasaan
takut karena munculnya orang ketiga dalam suatu hubungan.
88) Ari tidak mau menunggu lama. Dua mata sembap pagi itu melekat kuat di
dalam kepala dan terus menyiksanya. Karenanya,selama sepasang bibir itu
belum menjelaskan, penyebabnya dirinya tidak akan pernah bisa tenang
Kinasih, 2011: 9).
89) “Cukup satu kali aja lo nangis gara-gara dia, ya?” Ucapnya, pelan tapi
tajam. “Sekarang lo liat orang yang ada di depan lo aja. Oke?” “Ini
peringatan serius. Gue nggak main- main. Jadi lo juga jangan main-main.”
Tari tertegun. Kedua matanya seperti terkunci dalam pekatnya kedua bola

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
80

mata Ari (Kinasih, 2011: 38-39)
Ari adalah sosok yang telah lama tidak merasakan kasih sayang dari orangtua
bahkan orang-orang di sekitarnya. Dan suatu hari, Ia bertemu dengan seseorang
yang memiliki nama yang sama dengannya yaitu Tari. Saat itu juga, Ia mulai
menyukai Tari dan tidak ingin orang lain merebut Tari darinya. Namun, saat Ia
tahu bahwa Tari menyukai orang lain, hal itu membuat Ari cemburu dan marah.
Ari tidak ingin Tari menyukai orang lain. Kutipan 88) menunjukkan bahwa Ari
merasa terganggu dengan Tari yang muncul dengan mata sembab akibat
menangisi kepergian Angga. Kutipan 89) membuktikan bahwa Ari tidak ingin
Tari menangis karena laki-laki lain. Ari ingin Tari cukup melihat dirinya saja.
4.3.

Pembahasan Hasil Penelitian
Pada bagian ini, peneliti akan menghubungkan pembahasan ini dengan teori
ahli, hasil penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang relevan dengan
penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk membuktikan bahwa teori para ahli tersebut
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti
mengangkat dua rumusan masalah yaitu unsur intrinsik (tokoh, penokohan dan
alur) dalam novel dan konflik batin yang dialami oleh tokoh utama Jingga Dalam
Elegi berdasarkan teori kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow.

4.3.2.

Pembahasan Hasil Penelitian Unsur Intrinsik Novel Jingga Dalam
Elegi Karya Esti Kinasih.
Pada penelitian ini, pembahasan mengenai unsur intrinsik yang meliputi

tokoh, penokohan dan alur novel Jingga Dalam Elegi menggunakan dua teori
acuan yaitu teori dari Nurgiyantoro dan Waluyo. Menurut Nurgiyantoro (2012:23)
unsur intrinsik terdiri atas tokoh, penokohan, tema, alur latar sudut pandang, gaya
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Bahasa dan amanat. Waluyo (2011:6) menyatakan bahwa unsur intrinsik sebuah
novel terdiri atas tema cerita, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang,
gaya Bahasa, amanat dan lain-lain. Berdasarkan teori acuan yang digunakan
dalam penelitian ini, peneliti membahas tiga unsur intrinsik yaitu tokoh,
penokohan dan alur yang dianggap memiliki keterkaitan dalam menemukan
konflik batin yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Jingga Dalam Elegi
karya Esti Kinasih. Berikut peneliti memaparkan keterkaitan teori yang digunakan
dengan temuan hasil analisis.
4.3.2.2. Tokoh
Unsur intrinsik yang pertama adalah tokoh. Menurut Nurgiyantoro
(2015:258-259) menyatakan bahwa pembedaan tokoh dalam cerita berdasarkan
peran dan pentingnya seorang tokoh dalam cerita fiksi secara keseluruhan dibagi
menjadi dua yaitu, tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh
yang memegang peran penting dalam cerita serta menjadi pusat perhatian. Tokoh
utama juga menjadi tokoh yang dikenai banyak konflik dalam cerita. Hal ini
sejalan dengan data temuan penelitian novel Jingga Dalam Elegi karya Esti
Kinasih. Penggalan kutipan yang memperjelas teori ini ada pada kutipan kutipan
5) saat Ari meminta Tari agar tidak bersembunyi untuk menghindari dirinya
karena Ia akan bolos pada jam istirahat, kutipan 9) saat Ari meminta Tari agar
tidak pulang dengan keadaan mata yang sembap, kutipan 10) saat Ari dan Oji
bersiap untuk menjahili Tari, kutipan 13) saat Ari membeitahu Ridho bahwa Ia
akan bolos, 15) saat Ari meminta Ridho untuk menemaninya bolos sekolah.
Tokoh Ari merupakan tokoh yang banyak diceritakan serta tokoh yang berkonflik
dalam cerita.
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Selain tokoh utama, Nurgiyantoro (2015:258-259) juga mengemukakan
adanya tokoh tambahan, yakni tokoh yang mengalami keterlibatan dalam cerita
hanya sedikit. Tokoh tambahan berperan sebagai tokoh pendukung atau
penunjang tokoh utama. Hal tersebut sejalan dengan temuan peneliti mengenai
keterlibatan tokoh Tari selaku tokoh yang disukai Ari dan terlibat konflik dengan
Ari, Oji dan Ridho selaku sahabat Ari, Fio selaku sahabat Tari, Ibu Sam selaku
guru di SMA Airlangga dan mama Tari. Keenam tokoh tersebut dianggap sebagai
tokoh tambahan karena memiliki keterkaitan dengan Ari selaku tokoh utama.
Penggalan kutipan yang menjelaskan teori ini pada kutipan 8) saat Tari menyadari
bahwa Ari memang bermasalah tetapi tidak sammpai seperti orang lain
bermasalah hingga menggunakan narkoba sebagai pelarian, 11) saat Oji
menanyakan kemana Ari pergi pada jam sekolah, 14) saat Ridho menanyakan
keadaan Ari, 16) saat Fio membukakan pintu untuk Ari yang hendak menemui
Tari, 21) saat bu Sam menegur Ari yang hendak bolos sekolah. Intensitas
kemunculan tokoh-tokoh tersebut sangatlah singkat. Pengarang melibatkan tokoh
tambahan apabila perlu untuk membangun emosi pembaca.
Berdasarkan keterkaitan antara teori para ahli dan analisis peneliti
mengenai tokoh Ari, terdapat bukti-bukti yang menguatkan posisi Ari sebagai
tokoh utama. Hal ini terlihat dari intensitas kemunculan tokoh Ari yang sangat
dominan dan menjadi tokoh yang dikenai konflik dalam novel Jingga Dalam
Elegi karya Esti Kinasih.
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4.3.2.3. Penokohan
Unsur intrinsik yang kedua adalah penokohan. Penokohan merupakan cara
pengarang menggambarkan watak atau sifat tokoh dalam cerita. Menurut
Nurgiyantoro (2010:185), penokohan adalah penggambaran tiap tokoh yang ada
dalam novel. Peneliti menemukan kecocokan antara teori tersebut dengan
penggambaran watak tokoh dalam novel Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih.
Penggalan kutipan untuk menunjukkan watak atau sifat tokoh terlihat pada
kutipan 1 dan 2) yang menunjukkan bahwa tokoh Ari merasa tidak tenang dengan
setelah melihat Tari muncul di sekolah dengan mata yang sembap, 6) saat Tari
merasa menyesal telah mengenal Ari dan sering bertengkar dengan Ari, 12) saat
Oji membantu Ari untuk menjahili Tari, 15) saat Ridho mengiyakan ajakan Ari
untuk bolos bersama, dan 21) menunjukkan bu Sam yang sangat tegas jika
menyangkut Ari.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pengarang menggambarkan
setiap watak tokoh-tokohnya. Watak setiap tokoh dianalisis dengan teliti melalui
penggambaran watak setiap tokohnya berdasarkan perrcakapan antara tokoh satu
dengan tokoh lainnya dalam cerita. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa
penelitian ini berisfat mendukung teori yang dikemukakan para ahli.
4.3.2.4. Alur
Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Waluyo (2011:9) mengemukakan
bahwa alur atau plot disebut kerangka cerita, yaitu jalinan cerita yang disusun
dalam urutan waktu yang menunjukkan hubungan sebab akibat yang memiliki
kemungkinan agar pembaca menebak-nebak peristiwa yang akan datang. Menurut
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Nurgiyantoro (2015:213-215), jenis alur berdasrkan urutan waktu dibagi menjadi
tiga yaitu alur maju (progresif), mundur (regresif) dan campuran (flashback). Alur
sebuah cerita dikatakan alur maju jika peristiwa-peristiwa yang diceritakan
bersifat kronologis. Artinya, bahwa cerita yang diceritakan memiliki cerita yang
runtut dimulai dari tahap awal, tengah hingga akhir. Alur mundur merupakan alur
yang tidak bersifat kronologis, peristiwa yang diceritakan tidak secara runtut. Alur
campuran merupakan gabungan dari kedua alur sebelumnya yaitu alur maju dan
alur mundur. Berdasarkan hasil analisis alur terhadap novel Jingga Dalam Elegi,
peneliti menemukan 7 kutipan yang menunjukkan adanya alur kilas balik
(flashback) dalam novel ini yang membahas mengenai masa lalu tokoh utama.
Tujuan pengarang menyisipkan alur kilas balik dalam novel ini untuk mengetahui
hubungan sebab akibat masa lalu dan masa kini yang menjadi penyebab terjadinya
konflik batin dalam diri tokoh utama. Butki kutipan tersebut dapat dilihat pada
kutipan 25) saat Ari bercerita kepada Tari tentang dirinya yang membuat
permohonan saat ada bintang jatuh sewaktu dirinya masiih kecil, 26) kejadian
munculnya mesin jahit membangkitkan kembali segala kenangan masa lalu dalam
diri Ari, 27) ketika Ari menyentuh mesin jahit tersebut, seketika segala kenangan
indah dan hardikan ayahnya kembali muncul dalam ingatannya, 28) munculnya
mesin jahit yang sama dengan milik mamannya, membuat tokoh Ari kembali
teringat akan kenangan bersama mamanya, 29) saat Ata menceritakan kepada Tari
bahwa mesin jahit itu menyimpan banyak kenangan akan kebersamaan mereka di
masa lalu, 30) ketika Ari mengalami penolakan untuk kedua kalinya, yang
membuat Ia berubah menjadi Ata, saudara kembarnya, 31) ketika Ari bertanya
kepada tante Lidya, alasan mamanya tidak memilih dirinnya dulu. Berdasrkan
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teori ahli dan bukti temuan hasil penelitian, peneliti mennyimpulkan bahwa jenis
alur yang digunakan dalam novel Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih
merupakan alur campuran.
Selain itu, peneliti juga menemukan adanya tahapan-tahapan alur yan
menunjukkan awal mula munculnya konfli pada tokoh-tokoh dalam cerita hingga
puncak permasalahannya. Waluyo (2011:10) membagi tahapan alur menjadi tujuh
tahapan yakni, tahapan eksposisi, rangsangan, gawatan, komplikasi, klimaks,
leraian dan penyelesaian. Peneliti mengacu pada teori tersebut dan menemukan
beberapa tahapan alur dalam novel Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih.
Pada tahapan rangsangan, ada yang disebut sebagai “the element of
instability” mennyebabkan adanya konflik yang memicu komplikasi sampai pada
klimaks cerita. Hal ini sejalan dengan temuan peneliti dalam analisis. Konflik
pertama yang muncul pada tahap rangsangan yakni pada kutipan 34) ketika Ari
mulai meneror Tari dengan SMS atau pun langsung bertanya kepada Tari tentang
alasan dirinya menangis, 35) dan 36) Ari yang tidak sabaran terus bertanya
kepada Tari, siapa orang yang telah membuatnnya menangis. Selanjutnya adalah
tahap gawatan, yang ditandai melalui kutipan 37) saat Tari mengetahui bahwa Ata
memberitahu Ari, orang yang telah membuatnya menangis, 39) Tari marah dan
kecewa dengan Ata yang dengan mudahnya memberitahukan penyebab dirinya
menangis.
Selanjutnya konflik semakin rumit saat menuju tahap komplikasi.
Kutipan-kutipan mennunjukkan tahap komplikasi dibuktikan pada kutipan 40)
Saat Ari memancing emosi Tari dengan mengambil paksa buku tugas kimia Tari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86

dan mengoreksi jawaban Tari dengan menggunakan spidol berwarna, 41) saat Ari
membuat Tari silang ditengah-tengah jawaban Tari dengan menggunakan spidol
berwarna merah, 42) dan 43) Tari mulai emosi dengan Ari yang mencoret-coret
buku tugasnya. Tari bahkan menyerang Ari dengan mencubit bahkan menjambak
rambut Ari untuk menghentikan aksi Ari pada buku tugasnya. Selanjutnya
merupakan tahap klimaks, yakni puncak cerita atau puncak penggawatan dari
seluruh kejadian. Bukti tahap klimaks ada pada kutipan 44) dan 45) saat Ata
berteriak memanggil Ari, 46) seluruh kebenaran terungkap. Tahap klimaks terjadi
saat Ata berteriak memanggil Ari. Saat itu Tari merasa takut jika Ari benar-benar
keluar dan bertemu dengannya dan Ata. Pada kutipan ini, seluruh kebenaran
terungkap bahwa selama ini Ari menyamar sebagai Ata dan konflik mencapai titik
puncak tertinggi. Selanjutnya merupakan tahap leraian dan penyelesaian, yakni
konflik mulai menuju pada pemecahan masalah dan hasil akhir dari cerita. Bukti
yang menunjukkan tahap ini terlihat pada kutipan 47) saat Tari menyadari alasan
Ari yang selalu membuat masalah, 48) setelah menyadari semuanya, sedikit demi
sedikit, kemarahan Tari kepada Ari mulai menghilang, 50) Ari menceritakan
bagaimana Ia menyamar menjadi Ata kepada Tari. Pada tahap akhir ini, masingmasing tokoh menemukan kejelasan dan jalan keluar dari permasalahan yang
telah terjadi.
Berdasarkan paparan analisis dan teori mengenai unsur intrinsik yang telah
dipaparkan diatas, terlihat bahwa penelitian ini sesuai dengan dua acuan teori
yang digunakan, yakni teori dari Nurgiyantoro (2015) dan Waluyo (2011).
Peneliti menemukan kecocokan antara teori-teori tersebut dengan data yang
ditemukan dalam novel Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih. Oleh sebab itu,
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peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penelitian ini bersifat mendukung
teori yang dikemukakan oleh Nurgiyantoro (2015) dan Waluyo (2011).
Selain beberapa teori ahli yang digunakan, peneliti juga mengacu pada
penelitian yang relevan dengan penelitian ini. terdapat tiga peneltian yang relevan
dengan penelitian ini. Penelitian pertama yang relevan dengan penelitian ini
dilakukan oleh Angela (2020). Penelitian tersebut meneliti tokoh dan penokohan
serta latar yang terjalin dalam membentuk konflik batin. Penelitian selanjutnya
yang relevan dengan penelitian ini adalah Mintarsih (2016). Penelitian tersebut
memiliki persamaan dengan penelitian ini karena meneliti tentang unsur intrinsik
novel (tokoh, penokohan alur dan latar) yang bertujuan untuk mengetahui konflik
batin tokoh utama. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu
penelitian tersebut selain ingin mengetahui konflik batin yang dialami oleh tokoh
utama juga relevansinya sebagai pembelajaran sastra di SMA Kelas XII Semester
I. Berdasarkan teori yang diacu oleh peneliti dan penelitian yang relevan dengan
penelitian yang peneliti lakukan, disimpulkan bahwa peneleitian ini secara
keseluruhan cenderung mendukung, menambahkan dan membandingkan dengan
penelitian yang relevan.

4.3.3.

Pembahasan Hasil Penelitian Konflik Batin Tokoh Utama dalam
Novel Jingga Dalam Elegi Berdasarkan Teori Kebutuhan Abraham
Maslow.
Peneliti menemukan satu teori acuan yang membahas mengenai teori

kebutuhan dasar manusia. Penelitian ini dibahas dengan mengaitkan teori
Abraham Maslow tentang teori kebutuhan dasar manusia. Maslow dalam
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Minderop (2010:48) berasumsi bahwa manusia sejatinya merupakan makhluk
yang baik sehingga manusia memiliki hak untuk merealisasikan jati dirinya agar
mencapai kebutuhan aktualisasi yaitu puncak pemenuhan kebutuhan diri
seseorang. Maslow menyampaikan teorinya tentang kebutuhan bertingkat yang
bersusun atas kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta dan memiliki, harga diri, dan
aktualisasi diri. Kebutuhan yang paling mendasar ialah kebutuhan fisiologis. Bila
kebutuhan ini belum tercapai dan terpuaskan maka individu tidak akan bergerak
mencapai kebutuhan diatasnya. Maksudnya, kebutuhan akan aktualisasi diri bisa
tercapai bila kebutuhan akan harga diri sudah terpenuhi. Demikian pula,
kebutuhan harga diri dapat dicapai bila kebutuhan akan cinta dan memiliki telah
diperoleh dan seterusnya. Menurut Maslow dalam (Minderop 2010:50), masalah
yang terpenting dari kebutuhan dasar manusia adalah seseorang harus terlebih
dahulu mencapai kebutuhan yang paling mendasar sebelum mampu mencapai
kebutuhan diatasnya. Seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan rasa aman
sebelum ia memenuhi kebutuhan fisiologi dan seterusnya. Jadi, seseorang tidak
dapat melompati pencapaian kebutuhan yang berada diatasnya sebelum kebutuhan
yang berada dibawahnya terpenuhi. Dalam penelitian ini, terlebih dahulu peneliti
menganalisis teori kebutuhan Abraham Maslow untuk mengetahui kebutuhan apa
saja yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan konflik batin dalam diri tokoh
utama. Setelah peneliti akan menjabarkan konflik batin tokoh utama. Berikut,
peneliti akan memaparkan teori kebutuhan dasar manusia.
4.3.3.2. Teori Kebutuhan Manusia Abraham Maslow
Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling mendasar dalam teori
kebutuhan dasar manusia oleh Abraham Maslow. Kebutuhan ini juga disebut
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kebutuhan yang paling utama. Minderop (2010:280) menjelaskan bahwa
kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang jelas terhadap makan, minum,
tempat tinggal dan pakaian. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang
paling kuat dan mendesak pemenuhannya untuk kelangsungan hidup. Oleh karena
itu, manusia akan memenuhi kebutuhan fisiologis terlebih dahulu sebelum
beranjak ke kebutuhan berikutnya. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan
oleh peneliti, ditemukan bahwa kebutuhan fisiologis tokoh Ari terpenuhi dengan
baik. Segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan fisiologis semuanya sudah
terpenuhi. Kutipan Kutipan 53) dan 55) menunjukkan Tante Lidya menyiapkan
makanan untuk Ari, 57) menjelaskan bahwa kebutuhan fisiologis Ari sudah
terpenuhi. Seperti kutipan berikut “kulkas sudah seperti minimarket dalam bentuk
lebih mini. Semuanya ready stock” membuktikan bahwa kebutuhan fisiologis
tokoh Ari terpenuhi, Selanjutnya merupakan kebutuhan akan rasa aman.
Minderop (2010:280) mengatakan bahwa kebutuhan akan rasa aman meliputi
kebutuhan akan jaminan, perlindungan ketertiban, bebas dari ketakutan dan
kecemasan. Kebutuhan akan rasa aman dibuktikan pada kutipan 59) Ari merasa
kesepian berada di rumahnya, 60) Ari merahasiakan keberadaan rumahnya bukan
karena rumahnya mewah, 61) Ari merasa tidak nyaman dan tenang saat berada di
rumahnya karena kesunyian lebih mendominasi rumah tersebut.
Kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki adalah suatu kebutuhan yang
mendorong manusia untuk melakukan hubungan emosional dengan orang lain,
Minderop (2010:296). Kebutuhan ini ditandai dengan seorang individu yang
berkeinginan untuk memiliki kawan, cinta dan perasaan diterima. Kutipan-kutipan
yang membuktikan kebutuhan ini ada pada kutipan 62) menceritakan tentang
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harapan Ari saat masih kecil yang ingin keluarganya utuh dengan berdoa setiap
kali melihat bintang jatuh namun seiring berjalannya waktu Ari hanya meminta
kebahagiaan pada Tuhan, 26) Ari ingin pulang ke Jakarta tapi dilarang oleh
teman-temannya karena mereka tahu bahwa ayahnya tidak pernah memperdulikan
Ari, 63) menceritakan Ari yang membutuhkan seorang teman tetapi Ia gengsi
meminta teman-temannya untuk menemaninya, 64) menceritakan Ari yang
melihat mama Tari yang sedang menjahit membuat Ari kembali pada kenangan
masa lalu saat Ia menemani mamanya yang sedang menjahit, 65) Tari mulai
menyadari arti dari semua sikap Ari yang suka membuat masalah.
Selanjutnya kebutuhan akan penghargaan atau disebut juga kebutuhan akan
harga diri merupakan suatu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan dari orang
lain. Kebutuhan ini berhubungan dengan hasrat untuk memiliki cinta positif dan
menerima pengakuan, perhatian dan apresiasi dari orang lain. Menurut Maslow
(2010:301), kebutuhan ini terbagi menjadi dua, pertama, kebutuhan akan harga
diri yang mencakup keinginan untuk memperoleh kompetensi, adanya rasa
percaya diri, memiliki kebebasan, kemandirian dan kepribadian yang kuat. Kedua,
kebutuhan dihormati dan dihargai orang lain. Kutipan-kutipan yang menandai
kebutuhan ini yaitu pada kutipan 68 Tari tidak percaya pada semua yang
dikatakan oleh Ari meskipun Ari sudah mengatakan hal yang sebenarnya, 69)
menjelaskan bahwa ayah Ari tidak menghargai barang-barang milik mama dan
saudara kembar Ari yang masih disimpan oleh Ari di lemari, 70) menjelaskan
bahwa tokoh Ari membuat masalah di sekolah hanya untuk mendapatkan
perhatian dari para guru karena di rumahnya, tidak ada orang yang memarahinya.
Terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri
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merupakan kebutuhan yang paling tinggi dalam teori Maslow. Kebutuhan ini
mencakup kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri,
kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan diri serta kebutuhan untuk menjadi
orang yang lebih baik. Kebutuhan ini tercapai apabila kebutuhan-kebutuhan
dibawahnya telah terpenuhi dan terpuaskan, Minderop (2010: 305). Kutipankutipan berikut menunjukkan kebutuhan aktualisasi diri pada tokoh utama melalui
kutipan 71) Ari merasa malu karena menunjukkan kelemahannya di depan temantemannya, 72) Ari merasa ragu dan cemas karena akan bertemu kembali dengan
mama dan saudara kembarnya setelah sekian lama mereka berpisah, 73 dan 74)
tokoh Ari merasa ragu, khawatir dan takut untuk menghampiri Tari.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa terdapat
empat aspek psikologi tokoh Ari yang tidak terpenuhi yaitu, kebutuhan akan cinta
dan memiliki, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan penghargaan dan
kebutuhan aktualisasi diri. Penelitian ini juga dikaitkan dengan teori Maslow
(dalam Minderop 2010:277) mengenai teori kebutuhan dasar manusia.
4.3.3.3. Konflik Batin
Berdasarkan hasil analisis pada teori kebutuhan manusia menurut Abraham
Maslow, ditemukan bahwa ada empat kebutuhan dalam diri tokoh utama yang
tidak terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan akan rasa
aman, kebutuhan akan cinta dan memiliki kebutuhan penghargaan dan kebutuhan
aktualisasi diri. Pada subbab ini, pembahasan dikaitkan dengan dua teori ahli.
Nurgiantoro (2013:181) mengatakan konflik batin merupakan permasalahan
intern seorang manusia. Misalnya, hal itu terjadi akibat adanya pertentangan antar
dua keinginan, keyakinan, pilihan yang berbeda, harapan-harapan, atau masalah-
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masalah lainnya. Konflik batin biasanya merupakan perjuangan seseorang
melawan rasa egois dalam dirinya sendiri. Dengan adanya konflik batin yang
dialami oleh seseorang biasanya akan mempengaruhi jalan pikiran, tindakan dan
emosi. Menurut Muis (2009:63) masalah psikis atau pergolakan batin seseorang
dapat berupa depresi, rasa bersalah, bimbang harapan, kesedihan, penolakan,
penyesalan dan cemburu. Hal ini sesuai dengan yang dirasakan oleh tokoh Ari
selaku tokoh utama dalam novel Jingga Dalam Elegi. Berdasarkan hasil analisis
pada kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, ditemukan empat
kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diri tokoh utama sehingga menimbulkan
konflik batin. Peneliti menemukan enam konflik batin yang dialami oleh tokoh
utama. Konflik-konflik tersebut meliputi kesedihan, harapan, rasa bersalah,
penolakan, penyesalan dan rasa cemburu.
Rasa sedih atau kesedihan adalah perasaan manusia yang menyatakan
kecewa atau frustasi terhadap seseorang atau sesuatu, Muis (2009:57). Kesedihan
dapat terjadi karena seseorang memiliki keinginan dan mengalami kehilangan atau
kegagalan atas sesuatu yang diinginkannya itu. Kutipan yang membuktikan
konflik pada diri tokoh utama yaitu, kutipan 75) menunjukkan tokoh Ari yang
merasa pertahanan dirinya selama ini seketika hancur karena munculnya sebuah
mesin jahit yang sama dengan milik mamanya. Dan mesin jahit tersebut membuat
Ari kembali teringat semua kenangan bersama mamanya. Kutipan 76)
menunjukkan betapa Ari sangat merindukan saat-saat bersama mamanya serta
kenangan saat Ari di tinggalkan oleh mama dan saudara kembarnya. Kutipan 77)
menggambarkan kesedihan Ari yang begitu besar. Dan demi mesin jahit tersebut,
Ari bahkan rela bangun pagi-pagi dan lupa memakai helm dari rumah agar bisa
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melihat mesin jahit tersebut. Konflik dalam diri tokoh Ari juga disebabkan oleh
adanya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang diinginkan. Muis,
(2009:56) mengatakan bahwa saat harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang
diharapkan, seseorang akan merasa kecewa. Hal yang harus dilakukan saat
merasakan hal tersebut adalah ikhlas, introspeksi (mengoreksi dari perbuatan diri
sendiri) dan terus berusaha untuk mendapatkan yang diinginkan. Berikut kutipankutipan yang membuktikan harapan tokoh Ari yang tidak sesuai kenyataan yaitu,
kutipan 78) Ari berharap bahwa wanita yan berada di depannya adalah mamanya,
79) Ari ingin menjadi Ata untuk Tari agar Tari bisa kembali tersenyum meski
sebenarnya Ari berharap bahwa Tari akan menolak hal tersebut, 80)
menggambarkan harapan Ari yang ingin di puji oleh Tari dengan menganggap
semua pujian yang diberikan Tari untuk Ata sebenarnya untuk dirinya.
Selanjutnya, konflik batin tokoh utama juga disebabkan rasa bersalah.
Nurgiyantoro (2013:181), menyatakan bahwa rasa bersalah termasuk dalam jenis
konflik internal yaitu konflik yang terjadi dalam diri tokoh itu sendiri. Selain itu,
rasa bersalah juga dapat ditunjukkan dengan adanya kecenderungan untuk
mengevaluasi perilaku negatif dan kecenderungan untuk memperbaiki keadaan.
Berikut kutipan yang menunjukkan rasa bersalah yaitu, kutipan 81) Ari mengakui
kebohongannya kepada Tari bahwa selama ini Ata dan Ari adalah orang yang
sama, 82) Ari tidak bisa menjawab pertanyaan Tari yang menanyakan alasannya
menyamar menjadi Ari, 83) menggambarkan besarnya perasaan bersalah dalam
diri Ari sehingga membuat Ari tidak bisa membawa Tari yang sedang menangis
ke dalam pelukannya. Penolakan adalah proses mengeluarkan seseorang dari
perhatian atau kasih sayang dari kelompoknya atau keadaan yang timbul dari
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proses tersebut. Menurut Nurgiyantoro (2013:181), konflik batin akibat penolakan
termasuk dalam bentuk konflik internal karena merupakan konflik yang dialami
seseorang dengan dirinya sendiri. Pada kutipan 84) menunjukkan bahwa tokoh
Ari mengalami penolakan dari mama dan saudara kembarnya, 85) Tari menolak
untuk memakai jaket milik Ari, 86) Ari menanyakan alasan mamanya
meninggalkan dirinya dan lebih memilih pergi bersama Ata, saudara kembarnya.
Konflik selanjutnya yang dialami oleh tokoh Ari adalah penyesalan.
Penyesalan merupakan perasaan yang menggambarkan reaksi emosi seseorang
tentang tindakan-tidakannya dimasa lampau. Reaksi emosi itu dapat berbentuk
kesedihan, rasa malu, depresi, dan rasa bersalah, Muis (2009:58). Kutipan yang
menunjukkan penyesalan dalam diri tokho Ari yaitu, kutipan 87) menunjukkan
betapa Ari sangat menyesal telah membohongi Tari. Saat Ari mengatakan bahwa
Ia menyesal kepada Tari tetapi Tari tidak mempercayai perkataannya. Terakhir
adalah rasa cemburu. Muis (2009:60) mengatakan bahwa rasa cemburu
merupakan emosi dan biasanya merujuk pada pikiran negatif dan perasaan
terancam, takut dan khawatir kehilangan sesuatu yang dihargai oleh seseorang
terutama merujuk pada hubungan manusia. Pada novel Jingga Dalam Elegi,
perasaan cemburu menjadi penyebab konflik batin yang dialami oleh tokoh
utama. Pada kutipan 88) Ari terganggu dengan Tari yang muncul dalam kondisi
mata sembap karena menangis, 89) menceritakan Ari yang secara langsung
menunjukkan perasaan tidak sukanya kepada Tari yang menangisi orang lain. Ari
hanya ingin Tari melihat dirinya saja.
Selain beberapa teori ahli yang digunakan, peneliti juga mengacu pada
penelitian yang relevan dengan penelitian ini. terdapat tiga peneltian yang relevan
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dengan penelitian ini. Penelitian pertama yang relevan dengan penelitian ini
dilakukan oleh Angela (2020). Penelitian tersebut meneliti tokoh dan penokohan
serta latar yang terjalin dalam membentuk konflik batin, serta analisis konflik
batin yang dialami oleh tokoh Ava. Penelitian tersebut memiliki persamaan
karena meneliti unsur intrinsik yang meliputi toko, penokohan serta latar dan
konflik batin yang dialami oleh tokoh utama sedangkan perbedaannya yaitu
penelitian ini hanya menggunakan satu pendekatan yaitu psikologi sastra
sedangkan peneltian tersebut menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan
objektif dan psikologis. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini relevan dengan
penelitin yang peneliti lakukan.
Penelitian kedua yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Amanda
(2019). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengungkap konflik batin yang
dialami oleh tokoh utama yaitu tokoh Prayit. Penelitian tersebut juga ingin
mengungkapkan bagaimana wujud konflik batin yang dibangun pengarang
melalui tokoh Prayit dan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya
konflik batin tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
penelti saat ini. Penelitian ketiga dilakukan oleh Putri (2020). Penelitian tersebut
bertujuan

untuk

mengidentifikasi

dan

menjelaskan

faktor-faktor

yang

menyebabkan konflik batin tokoh utama dalam novel Pecun Mahakam Karya
Yatie Asfan Lubis. Penelitian tersebut juga menggunakan pendekatan psikologi
sastra serta menggunakan teori kebutuhan dasar manusia menurut Abraham
Maslow. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya kebutuhan yang tidak
tercukupi sehingga menyebabkan terjadinya konflik batin pada tokoh utama.
Faktor penyebab terjadinya konflik batin karena kurangnya kasih sayang,
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kurangnya penghargaan serta tidak adanya kesempatan untuk mengaktualisasikan
diri. Oleh karena itu, penelitian tersebut masih relevan dengan penelitian ini.
Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mintarsih (2016). Hasil dari
penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik batin yang dialami oleh tokoh
utama dikarenakan timbulnya rasa takut, tidak percaya diri, dan rasa marah yang
disebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman,
kebutuhan akan cinta dan keberadaan, kebutuhan akan penghargaan dan
kebutuhan aktualisasi diri pada tokoh Pusparatri.
Berdasarkan teori yang diacu oleh peneliti dan penelitian yang relevan dengan
penelitian yang peneliti lakukan, disimpulkan bahwa peneleitian ini secara
keseluruhan cenderung mendukung, menambahkan dan membandingkan dengan
penelitian yang relevan.
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BAB V
PENUTUP
Bab ini berisi paparan kesimpulan, amanat, dan saran. Subbab simpulan
merupakan hasil simpulan berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan interpretasi
yang dilakukan oleh peneliti. Subbab amanat merupakan interpretasi peneliti yang
diperoleh dari sumber penelitian yakni novel Jingga Dalam Elegi karya Esti
Kinasih. Subbab saran merupakan saran-saran yang ditulis oleh peneliti yang akan
dipaparkan untuk pembaca, dan peneliti selanjutnya.
5.1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian pada novel Jingga Dalam Elegi karya Esti
Kinasih, diperoleh dua simpulan pada penelitian ini. Pertama, novel Jingga
Dalam Elegi memiliki tokoh-tokoh cerita yang terbagi menurut perannya. Tokoh
utama dalam utama dalam novel ini adalah tokoh Ari, sedangkan tokoh
tambahannya adalah tokoh Tari, Oji, Ridho, Fio, Ibu Sam dan Mama Tari.
Penokohan dalam novel Jingga Dalam Elegi yaitu, tokoh Ari digambarkan
sebagai tokoh yang suka berbuat onar, suka tawuran, melawan terhadap guru,
pemberontak, pemberani dan misterius. Tari digambarkan sebagai tokoh yang
periang, pemberani, plin-plan, keras kepala dan baik hati. Oji dan Ridho
digambarkan sebagai tokoh yang suka melawan guru, ikut membantu Ari dalam
menjahili Tari dan setia kawan. Tokoh Fio digambaran sebagai tokoh baik, selalu
membantu Tari dalam mengahdapi Ari, tokoh Ibu Sam digambarkan sebagai
tokoh yang tegas dan disiplin. Alur yan digunakan dalam novel Jingga Dalam
Elegi merupakan alur campuran. Tahapan alur dalam novel Jingga Dalam Elegi
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karya Esti Kinasih terbagi menjadi tujuh tahapan yaitu, tahap eksposisi, tahap
tahap rangsangan (incting moment), tahap gawatan (rising action), tahap
komplikasi (complication), tahap klimaks (climax), tahap leraian (falling action)
dan tahap penyelesaian (denouement).
Kedua, konflik batin tokoh utama dalam novel Jingga Dalam Elegi karya Esti
Kinasih diteliti berdasarkan teori kebutuhan Abraham Maslow. Teori kebutuhan
manusia oleh Maslow terdiri dari (1) kebutuhan fisiologis, (2) kebutuhan akan
rasa aman, (3) kebutuhan akan cinta dan memiliki, (4) kebutuhan penghargaan
dan (5) kebutuhan aktualisasi diri. Pada novel Jingga Dalam Elegi, kebutuhan
fisiologi tokoh Ari terpenuhi sedangkan kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan
akan cinta dan memiliki, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri
tidak terpenuhi pada diri tokoh utama dalam novel Jingga Dalam Elegi karya Esti
Kinasih. Hal ini menjadi penyebab terjadinya konflik batin dalam diri tokoh Ari.
Konflik batin yang dialami oleh tokoh Ari meliputi (1) kesedihan yang dirasakan
tokoh Ari karena munculnya mesin jahit yang mirip dengan mesin jahit milik
mamanya, (2) harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, (3) rasa bersalah
dalam diri Ari karena berusaha menjadi orang lain untuk mendapatkan cinta dan
perhatian dari Tari, (4) penolakan oleh orang lain juga menjadi salah satu
penyebab konflik batin dalam diri tokoh Ari, (5) penyesalan dan (6) rasa cemburu.

5.2.Amanat
Berdasarkan hasil penelitian atau hasil analisis dari membaca novel Jingga
Dalam Elegi karya Esti Kinasih peneliti menemukan amanat atau pesan moral
yang disampaikan oleh pengarang melalui novel ini. Adapaun amanat dan pesan
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moral dari novel ini yaitu sebagai pelajar kita tidak boleh melakukan hal negatif
dalam hal ini tawuran, tidak melakukan kekerasan untuk mengatasi masalah, tidak
memaksakan kehendak kita kepada orang lain, menghargai hak orang lain dan
menghornati guru.
Selain itu, novel Jingga Dalam Elegi mengajarkan kita tentang pentingnya
peran orang tua dalam kehidupan seorang anak. Novel ini menggambarkan
kehidupan sebuah keluarga yang tidak sempurna yang dapat berakibat buruk
untuk kepribadian anak-anaknya. Tokoh utama dalam novel ini yaitu Ari. Ari
merupakan anak broken home. Akibat dari perpisahan dari kedua orang tuanya,
Ari dan Ata harus ikut terpisah. Hal ini membuat Ari menghadirkan sosok Ata
dalam hidupnya dengan berubah menjadi sosok Ata. Selain itu, di rumah Ari tidak
mendapatkan perhatian dari Ayahnya. Hal itu membuat Ari kesepian dan mencari
perhatian dari luar dengan cara memancing kemarahan para guru di sekolah, ikut
tawuran dan menjadi anak yang bermasalah.
5.3.Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti dapat saransaran sebagai berikut.
1. Bagi Siswa
Siswa diharapkan dapat memanfaatkan novel Jingga Dalam Elegi
karya Esti Kinasih sebagai bahan bacaan yang bermanfaat untuk
menambah wawasan tentang karya sastra. Novel tersebut juga diharapkan
mampu menambah sikap apresiasi terhadap karya sastra secara lebih baik.
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Siswa juga diharapkan dapat meneladani sifat-sifat baik dalam karakter
tokoh yang terdapat dalam novel tersebut.
2. Bagi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia
Guru diharapkan dapat memanfaatkan novel Jingga Dalam Elegi
karya Esti Kinasih sebagai media tambahan pembelajaran bahasa
Indonesia yang berkaitan dengan materi ajar sastra. Guru juga diharapkan
dapat lebih menanamkan sifat apresiasi terhadap karya sastra agar siswa
dapat membedakan mana hal baik dan buruk dalam suatu karya yang
patut untuk ditiru maupun sebaliknya.
3. Bagi pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam
memahami isi novel secara mendalam. Selain itu, akan lebih baik apabila
pembaca juga memperdalam buku yang menjadi referensi pada karya
ilmiah ini. Selain itu, dalam novel ini pengarang menggambarkan
pendidikan karakter tentang cara menghormati dan menghargai guru serta
pentingnya peranan orang tua dalam kehidupan seorang anak.
4. Bagi peneliti selanjutnya
Bagi peneliti lain, diharapkan dapat meneliti dan mengembangkan
penelitian dengan objek dan tinjauan yang lebih beragam.
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TRIANGGULASI DATA
KONFLIK BATIN TOKOH UTAMA
DALAM NOVEL JINGGA DALAM ELEGI
KARYA ESTI KINASIH: TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA
Ole: Theresia Emelia Hona (171224052)
Pembimbing: Septina Krismawati, S.S., M.A
Penelitian ini membahas tentang unsur intrinsik (tokoh, penokohan dan alur) dan konflik batin yang dialami oleh tokoh
utama novel Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih. Data dalam penelitian ini berupa kutipan-kutipan kata, kalimat dan paragraf
yang mengandung konflik batin dalam novel Jingga Dalam Elegi. Untuk menentukan kebenaran dan keabsahan data, peneliti
menggunakan trianggulasi sumber data. Trianggulasi sumber data digunakan untuk menggali kebenaran dari data penelitian yang
berupa kutipan-kutipan kata, kalimat maupun paragraf yang terdapat dalam novel Jingga Dalam Elegi yang dilakukan oleh
trianggulator. Trianggulator adalah pakar atau ahli yang akan memeriksa kebenaran dari data penelitian yang telah diperoleh. Oleh
karena itu, trianggulator dalam penelitian ini adalah Ibu Rishe Purnama Dewi S.Pd., M.Hum.
Petunjuk Trianggulasi:
1. Trianggulator memberikan tanda centang () pada kolom Setuju dan Tidak setuju untuk menggambarkan penilaian Anda.
2. Berilah catatan pada kolom komentar untuk membantu kebenaran dari hasil analisis.
3. Setelah mengisi data, Trianggulator dimohon untuk membubuhkan tanda tangan di bagian akhir
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Novel Jingga Dalam Elegi
A. Unsur intrinsik (tokoh, penokohan dan alur)
1. Tokoh dan penokohan
Unsur

Nama

Hasil Analisis

Keterangan hasil analisis

Tokoh
Tokoh

Tokoh

utama

Ari

Setuju Tidak
setuju

1) Ari tidak mau menunggu lama.
Dua mata sembap pagi itu melekat
kuat di dalam kepala dan terus
menyiksanya. Karenanya, selama
sepasang
bibir
itu
belum
menjelaskan, penyebabnya dirinya
tidak akan pernah bisa tenang
(Kinasih, 2011: 9).
2) “Cukup satu kali aja lo nangis
gara-gara dia, ya?” Ucapnya, pelan
tapi tajam. “Sekarang lo liat orang
yang ada di depan lo aja. Oke?”
“Ini peringatan serius. Gue nggak
main-main. Jadi lo juga jangan
main-main.” Tari tertegun. Kedua
matanya seperti terkunci dalam
pekatnya kedua bola mata Ari
(Kinasih, 2011: 38-39)

Dalam novel Jingga Dalam
Elegi, tokoh Ari merupakan
biang onar di sekolahnya
yang menyandang sederet
predikat buruk dan pelanggar
sederet peraturan. Ia adalah
sosok yang telah lama tidak
merasakan kasih sayang dari
orangtua bahkan orang-orang
di sekitarnya. Dan suatu hari,
Ia bertemu dengan seseorang
yang memiliki nama yang
sama dengannya yaitu Tari.
Saat itu juga, Ia tahu
bahwaTari menyukai orang
lain sehingga membuat Ari
marah. Ari bahkan rela
berubah menjadi menjadi

Catatan
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Tokoh
tambahan

4) “Nggak pernah ada Ata. Dia udah
lama pergi. Gue nggak pernah
ngeliat dia lagi. Gue nggak pernah
tau dia ada dimana. Gue nggak tau
kabar apapun tentang dia.” Tari
terhuyung mundur. Pucat pasi.
Nanar ditatapnya sosok
di
depannya.
Benar-benar
tak
sanggup percaya bahwa mereka
ternyata satu orang yang sama
(Kinasih, 2011: 254)
6) Kadang-kadang gue nyesel sih”,
keluhnya. “Coba hari itu gue nggak
datang telat. Jadinya kan nggak ke
jebak tawuran. Jadinya juga nggak
bakalan kenal Angga. Jadinya harihari gue nggak bakalan jadi ribet
kayak gini.” “Kadang-kadang gue
juga nyesel kenapa waktu itu kak
Ari pilih berdiri di depan gue.
Waktu dia datang telat pas upacara.
Padahal ada banya alternatif. Dia
bisa berdiri di depan Fio atau Devi,
atau siapa ajalah cewek yang
berdiri sejajar sama gue waktu itu.”
“Kalau dia nggak berdiri di depan
gue, kami kan juga nggak bakal
saling kenal” (Kinasih, 2011: 26)

sosok Ata saudara kembarnya
agar bisa mendekati Tari.
Pengarang menggambarkan
watak tokoh utama dalam
novel Jingga Dalam Elegi
yaitu jail, otoriter, pemaksa
kehendak orang lain, keras
kepala tetapi sebenarnya baik,
menghargai perempuan, dan
paling anti kekerasan fisik
terhadap perempuan
Pada kutipan-kutipan tersebut
dapat dilihat bahwa tokoh
Tari selalu terlibat dengan
tokoh Ari, sehingga tokoh
Tari
merupakan
tokoh
tambahan dalam novel Jingga
Dalam Elegi. Selain itu, tokoh
Tari juga merupakan tokoh
yang selalu terlibat masalah
dengan tokoh Ari. Hal inilah
yang membuat tokoh Tari
tidak menyukai tokoh Ari.
Namun, jauh didalam lubuk
hatinnya, Tari tahu bahwa Ari
sebenarnya baik hanya semua
itu tidak terlihat karena
sifatnya yang sering berbuat
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Tokoh

Tokoh

tambahan

Oji

7) “Ada yang mau gue kasih tau ke
elo”, nada suaranya kembali santai.
“Hari ini lo nggak perlu repot-repot
ngumpet. Soalnya hari ini gue
Cuma sampe Jam keempat aja. Mau
cabut. Jadi nggak bisa gangguin
elo.” “Kecuali kalo ntar jam
istirahat pertama lo bersedia turun
ke koridor utama, gue bisa
gangguin lo sebentar” (Kinasih,
2011: 39)
10) Sepuluh menit setelah Oji sampai di
sekolah, Tari memasuki gerbang.
Baik Ari maupun Oji, keduanya
langsung bergerak. “Gue duluan”.
Oji melangkah cepat menuju
koridor
utama.
“Oke!”
Ari
mengacungkan jempol kanannya.
Bibirnya mengembangkan senyum
lebar. Melihat itu, Oji pergi sambil
geleng-geleng kepala (Kinasih,
2011: 15).

masalah.
Tokoh
Tari
digambarkan sebagai tokoh
yang baik, ramah pada semua
orang, penyayang namun
keras kepala, dan paling tidak
mau nurut sama Ari.

Kehadiran tokoh Oji dalam
cerita membuat Ari merasa
tidak sendirian. Oji adalah
sosok yang selalu ada untuk
Ari, bahkan ketika Ari
tawuran Oji menjadi salah
satu orang yang selalu
menemani Ari. Tokoh Oji
digambarkan sebagai tokoh
yang
baik,
suka
jail
(membantu
Ari
dalam
menjahili Tari), setia kawan,
11) “Mau kemana lo?” Oji langsung melawan terhadap guru dan
bertanya dengan nada heran. “Kalo menghargai perempuan.
gue udah begini, menurut lo mau ke
mana? Hmm?” Ari merentangkan
sedikit kedua lengannya. Ditatapnya
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Oji dengan kedua ali terangkat
tinggi (Kinasih, 2011: 201).
Tokoh

Tokoh

tambahan

Ridho

13) Gue cabut, Dho,” ucapnya sambil
meraih ransel dan jaket hitamnya.
“bercanda lo!” Ridho terbelalak.
“Kita mau ulangan matematika.”
Ari tak peduli. Setelah menepuk
pelan satu bahu Ridho, dia
melangkah keluar kelas (Kinasih,
2011: 201)
14) “lo kenapa?”
“Nggak apa-apa.” Ari menolak bicara.
Tapi Ridho, benar-benar karena
merasa cemas, memaksanya untuk
bicara. Akhirnya Ari menjawab
desakan itu (Kinasih, 2011: 230)

Tokoh

Tokoh

tambahan

Fio

16) “Sini, Kak. Saya bawa Tari ke
kelas.” Sepasang mata Ari yang
bergerak ke arah Fio langsung
menatapnya tajam. Fio nggak peduli.
Ada bu Sam. Aman (Kinasih, 2011:
21)
17) Fio beranjak menuju pintu dan
membukanya. Detik itu juga dia

Tokoh tambahan selanjutnya
adalah Ridho. Ia adalah
sahabat karib Ari selain Oji.
Ridho digambarkan sebagai
tokoh yang baik, setia kawan,
selalu
membantu
Ari,
melawan terhadap guru dan
suka tawuran seperti Ari dan
Oji. Ridho merupakan sosok
yang selalu ada untuk Ari.
Sama seperti Oji, Ridho
merupakan salah satu tokoh
yang
sering
terlibat
percakapan dengan tokoh Ari,
sehingga Ia termasuk dalam
tokoh tambahan.
Tokoh Fio merupakan sahabat
Tari dan sering bersama
dengan Tari. Hal inilah yang
menyebabkan
tokoh
Fio
sering
terlibat
dalam
percakapan langsung dengan
tokoh Ari serta beberapa kali
muncul dalam cerita. Tokoh
Fio
digambarkan
oleh
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Tokoh

Tokoh

tambahan

Ibu Sam

mematung. Ari berdiri di depannya!
Cowok itu kemudian melangkah
masuk, membuat Fio refleks menepi,
memberinya jalan. “Pak Yakob udah
datang, Fi” ucap Ari tanpa menoleh.
Fio langsung mengerti (Kinasih,
2011: 213)

pengarang sebagi tokoh yang
baik hati, selalu ada untuk
Tari dan membantu Tari
dalam menghadapi Ari.

19) “Ada apa ini?” Bu Sam muncul
mengoyak
adegan
itu.
Dipandanginya Ari dengan sorot
curiga. “Tari sakit, Bu,” Ari
menjawab dalam atmosfer malaikat.
Bukan cuma dalam suara, tapi juga
ekspresi
wajah
dan
bahasa
tubuhnya. “Begitu?” ucap Bu sam
dingin. Jelas dia tidak percaya.
Apalagi kalau Cherubin dan
Seraphim pendamping Ari model
Ridho dan Oji yang datangnya dari
neraka (Kinasih, 2011: 21).
20) Sejak awal bu Sam sadar, percuma
berdebat dengan Ari. Hanya akan
membuat proses belajar-mengajar
di semua kelas sepuluh terhambat.
Dibantu pak Yakob dan semua guru
kelas sepuluh yang mengajar pada
jam
pertama,
bu
Sam

Tokoh Bu Sam merupakan
tokoh yang selalu memarahi
Ari di sekolah karena Ari
selalu membuat masalah. Bu
Sam bahkan tidak hanya
menegur tetapi juga memukul
Ari karena saking kesalnya
dengan sikap Ari yang selalu
berbuat onar di sekolah.
Tokoh bu Sam digambarkan
sebagai tokoh yagn baik hati,
tegas dan keras terutama jika
berhubungan dengan Ari,
Ridho dan Oji.
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memerintahkan semua siswa kelas
sepuluh yang memenuhi koridor itu
untuk masuk ke kelas masingmasing (Kinasih, 2011: 105)
Tokoh

Tokoh

tambahan

Mama
Tari

23) “Mama Tari mengikuti kepergian
Ari dengan keprihatinan dan
pengertian seorang Ibu. Ada
keinginan untuk menahannya agar
tetap tinggal, tapi ditahannya
karena dia sangat menyadari Ari
harus
menemukan
jalannya
sendiri. Dalam sebagian besar
waktu, Ari telah hidup dalam
pusaran badai (Kinasih, 2011: 304)
24) “Ari?” mama Tari terlihat surprise.
“Apa kabar kamu?” “Baik, Tan,”
Ari
menjawab
sambil
menganggukan
kepala
dan
membungkukkan
sedikit
punggungnya. “Tante apa kabar?
sehat?” (Kinasih, 2011: 325)

Tokoh mama Tari merupakan
tokoh yang dimunculkan
beberapa kali dalam novel
Jingga Dalam Elegi Karya
Esti Kinasih. Ia diceritakan
sebagai tokoh yang mengerti
akan keadaan tokoh Ari,
keibuan
dan
tidak
menghakimi. Kehadiran tokoh
mama Tari dalam cerita
memberi warna baru dalam
hidup Ari. Ditambah lagi
tokoh mama Tari yang suka
menjahit, mengingatkan Ari
akan sosok mamanya. Selain
itu, keramahan yang selalu
ditunjukkan
mama
Tari
terhadap Ari membuat Ari
merasa
nyaman
berada
didekatnya.
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2. Alur
Unsur

Jenis alur

Hasil analisis

Keterangan hasil analisis

setuju

Tidak
setuju

Alur

Alur
campuran

Pada novel Jingga Dalam Elegi
peneliti menemukan alur campuran
atau flashback. Terdapat beberapa
bab
yang
menunjukkan
alur
flashback
dimana
pengarang
mengisahkan cerita masa lalu tokoh
utama dalam novel. Alur kilas balik
atau flashback yang diceritakan oleh
pengarang dalam novel dapat
ditemukan pada bab 6, 7, 8, 10, 11
dan 12. Cerita masa lalu yang
diceritakan oleh pengarang mengenai
kisah hidup tokoh Ari dan menjadi
penyebab munculnya konflik dalam
cerita. Berikut ini merupakan bukti
yang menunjukkan adanya alur
campuran dalam novel Jingga Dalam
Elegi.
25) Waktu kecil, setiap kali nggak
sengaja ngeliat bintang jatuh, gue
selalu berdoa supaya keluarga gue
bisa utuh lagi. Kumpul berempat

Pada kutipan 25) alur kilas
balik (flashback) menceritakan
kisah masa lalu tokoh Ari saat
Ia
masih
kecil
dimana
keluarganya sudah berpisah.
Saat itu tokoh Ari selalu berdoa

catatan
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kayak dulu. Begitu udah agak
gede, gue sadar kayaknya itu
nggak mungkin. Dan doa gue
berubah. Gue cuma minta bisa
bahagia. Terserah Tuhan mau
gimana bentuknya. Mau tanpa
alasan juga nggak apa-apa
(Kinasih, 2011: 160)
26) Sakit sehitam jelaga seketika
mencengkeramnya erat. Sama
sekali tak diduganya, banyak
kenangan
ternyata
masih
tersimpan rapi dalam salah satu
sudut benak dan alam bawah
sadarnya. Dan semua itu kini
menyeruak keluar seperti putaran
cepat sebuah jentera. Banyak rasa
yang selama ini dipaksanya untuk
tertidur, kini juga terjaga.
Menggeliat dan menggila. Nyaris
menggilas
kesadarannya
(Kinasih, 2011: 177)
27) “Kedua mata Ari mengerjap
pelan. Perlahan dia duduk
bersimpuh di depan mesin jahit
itu. Menatapnya namun dengan
fokus yang terbentang teramat
jauh ke waktu-waktu yang hilang.

ketika ada bintang jatuh agar
keluarga bisa kembali utuh
seperti sebelumnya. Namun,
semakin lama doanya tidak
terkabul
sehingga
Ari
mengubah doanya dan meminta
kebahagiaan kepada Tuhan.
Kutipan 26, 27, dan 28
menceritakan tokoh Ari yang
kembali teringat akan masa lalu
ketika
keluarganya
masih
bersama karena melihat mesin
jahit yang mirip dengan milik
mamanya.
Kutipan
29)
menceritakan kenangan masa
lalu Ata dan Ari saat itu. Saat
keluarga Ari dan Ata masih
utuh, kehidupan mereka sangat
menyenangkan. Pada masa itu
mereka sangat bahagia sama
seperti keluarga-keluarga yang
lainnya.
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Disentuhnya mesin jahit itu
dengan gerakan yang benar-benar
perlahan. Seperti takut benda itu
adalah khayalan. Disentuhnya
setiap detailnya dengan jari-jari
gemetar. Setiap detailnya adalah
nyanyian. Namun setiap detailnya
juga tangisan. Setiap detail juga
seribu tanya dalam kepanikan dan
keputusasaan. Setiap detail juga
hardikan ayahnya dalam putus
asa karena ketidakmampuan
memberikan jawaban (Kinasih,
2011: 179
28) “Sesak cekilan masa lalu yang
tadi ditahannya mati-matian kini
tumpah. Mewujud dalam bening
air mata yang tak lagi sanggup di
tahan. “Sialan! Desis Ari.” Cepatcepat diusapnya kedua matanya
dengan salah satu lengan baju.
Dirutukinya kebodohannya. Tak
sadar dia tidak menggunakan
helm saat pagi tadi bergegas
meninggalkan rumah demi benda
tua itu (Kinasih, 2011: 180).
29) Buat gue sama Ari, mesin jahit itu
nyimpen banyak kenangan waktu
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kami masih tinggal sama-sama
Tar. Masa-masa kami kecil. Itu
masa-masa paling manis dalam
hidup gue dan Ari. waktu
keluarga kami masih utuh, kayak
keluarga-keluarga yang lain.
Waktu
anggotanya
masih
lengkap. Belum ada kemarahan
yang kami nggak ngerti. Belum
ada kebencian yang kami nggak
pahami juga, (Kinasih, 191).
30) Kali kedua setelah usia delapan
tahunnya terentang begitu jauh di
belakang, kembali Ari di koyak
rasa frustasi. Perasaan ditolak dan
tak diinginkan. Sesuatu yang kuat
tapi tak dipahaminya kala itu.
Namun masih dikenalinya rasa
sakit ini. Karena rasa inilah yang
telah
memicunya
untuk
“mematikan” dirinya sendiri.
Hidup
sebagai
saudara
kembarnya demi satu harapan,
entah bagaimana caranya, akan
membawa dua orang yang
mendadak hilang dari hidupnya
itu kembali (Kinasih, 2011: 274)

Kutipan 30) menceritakan
kejadian masa lalu ketika Ari
yang berumur delapan tahun di
tolak oleh mamanya. Meskipun
kejadian itu sudah lama tetapi
Ari masih mengenali rasa sakit
akan
penolakan
tersebut.
Akibat dari penolakan tersebut
membuat Ari merubah dirinya
menjadi
seperti
saudara
kembarnya, Ata. Kutipan 31)
menceritakan kejadian saat Ari
menjadi anak yang baik. Ari
yang selalu menuruti perintah
mamanya. Selalu melakukan
permintaan mamanya. Bahkan
Ari tidak marah jika Ata selalu
menjahilinya.
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31) Tante tau, kenapa dulu mama
milih Ata? kenapa mama nggak
milih saya? Tante kan tau Ata tuh
nakal banget. Sebentar-sebentar
bikin nangis orang. Nggak pernah
berhenti usil. Kalo di suruh
Mama beli apa ke warung, nggak
pernah mau. Ata juga nggak
pernah bantuin Mama jahit
apalagi ikut beresin baju-baju
jahitan. Saya yang selalu bantuin
Mama jahit. Saya yang selalu
berangkat kalo mama nyuruh apaapa. Kenapa bukan saya yang
diajak? Kenapa malah Ata?
Kenapa saya yang di tinggal?
(Kinasih, 2011: 330-331).
Tahapan Eksposisi
alur

(exposition)

Eksposisi
merupakan
tahap
pengenalan.
Tahap
pengenalan
merupakan tahapan awal cerita yang
digunakan untuk mengenalkan tokoh,
latar, situasi, waktu dan lain
sebagainya. Pada novel Jingga Dalam
Elegi
cerita
diawali
dengan
pengenalan tokoh Ari dan tokoh Tari.
Pengenalan tokoh dalam novel juga
disertai dengan pengenalan watak

Bagian eksposisi merupakan
awalan cerita. Pada novel
jingga dalam elegi, pengarang
menunjukkan tahap eksposisi
pada bab 1. Pada kutipankutipan diatas menceritakan
tentang pengenalan antara
tokoh Ari dan tokoh Tari.
Kutipan
tersebut
juga
menunjukkan watak dari kedua

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
117

tokoh Ari dan Tari. Berikut tokoh tersebut. Pengarang
merupakan bukti kutipannya.
hanya memperkenalkan tokoh
Ari dan Tari, karena keduanya
32) Ari atau lengkapnya Matahari merupakan tokoh yang paling
Senja adalah biang onar di SMA bannyak diceritakan dalam
Airlangga. Penyandang sederet novel ini. Oleh karena itu, pada
predikat buruk dan pelanggar bab 1, pengarang hanya
sederet
peraturan.
Dia memperkenalkan tokoh Ari dan
menyimpan satu rahasia karena Tari.
tak seorang pun dia biarkan
mengetahui tempat tinggalnya
(Kinasih, 2011:7)
33) Tari atau lengkapnya Jingga
Matahari, seorang siswi angkatan
baru membuat seisi SMA
Airlangga tercengang. Ari yang
selama ini dikenal tidak peduli
terhadap cewek dan membuatnya
jadi incaran karena statusnya
yang terus jomblo, tiba-tiba saja
berusaha
mendapatkan
tari
dengan segala cara. Semua
menduga karena persamaan nama
(Kinasih, 2011:7)
Rangsangan
(incting

Rangsangan (Incting moment) atau Pada bagian ini, pengarang
tahap pemunculan konflik merupakan menceritakan
awal
mula
tahap dimunculkannya konflik atau munculnya konflik yang terjadi
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moment)

masalah. Tahap ini ditandai dengan
adanya ketegangan atau pertentangan
antar tokoh. Dalam novel Jingga
Dalam
Elegi,
pengarang
memunculkan banyak sekali konflik
atau
masalah-masalah.
Namun
konflik awal yang dimunculkan
pertama kali adalah saat Tari muncul
di sekolah dengan mata yang sembab.
Hal itu membuat Ari merasa tidak
aman. Berikut dipaparkan bukti
kutipannya.
34) Ini bukan lagi sekedar teror. Ini
terror yang sudah bisa dikategorikan
mengarah ke pembunuhan. Tidak
dalam bentuk tindak kekerasan secara
langsung tapi dalam bentuk serangan
jantung (Kinasih, 2011:9).
35) Ari tidak mau mau menunggu
lama. Dua mata sembap pagi itu
melekat kuat dalam kepala dan terus
menyiksanya. Karenanya selama
sepasang bibir itu belum menjelaskan
penyebabnya, dirinya tidak akan
pernah bisa tenang. Dan Ari sudah
terkenal tidak akan berkompromi
terhadaap siapapun yang membuat

antara
Ari
dan
Tari.
Berdasarkan kutipan-kutipan
diatas,
diceritakan
bahwa
konflik yang terjadi disebabkan
karena Tari yang muncul
disekolah dengan mata yang
sembap karena habis menangis.
Hal itu membuat Ari tidak
tenang dan ingin tahu penyebab
Tari menangis dan siapa orang
yang sudah membuat Tari
menangis.
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dirinya
2011:9)
Gawatan
(Rising
Action)

tidak

tenang

(Kinasih,

Tahap peningkatan konflik, konflik
yang telah dimunculkan pada tahap
sebelumnya semakin berkembang.
Peningkatan konflik dalam novel
Jingga Dalam Elegi dikarenakan Ata
yang memberitahu Ari penyebab Tari
menangis waktu itu. Hal itu membuat
Tari marah kepada Ata. Tari merasa,
dengan memberitahu Ari penyebab
dirinya menangis akan menjadi
sebuah kekalahan untuk dirinya.
37) “Lo ngomong apa ke kak Ari!?”
suara Tari langsung menajam.
“hah?” Ata tersentak. “Ooooh,”
dia langsung sadar. “Lo nggak
apa-apa kan? Aman?” tanyanya
kemudian dengan nada cemas
(Kinasih, 2011:42).
38) “gue bilang, ‘mulai sekarang lo
perlakukan Tari lebih manis deh.
Karena sekarang lo udah nggak
punya rival. Tu cowok udah
mundur…”

Pada bagian ini, pengaranga
menceritakan
peningkatan
konflik yang terjadi dalam
novel Jingga Dalam Elegi
karya Esti Kinasih. Konflik
dalam novel ini semakin
meningkat saat Tari tahu
bahwa Ata telah memberitahu
Ari penyebab Tari menangis.
hal tersebut membuat Tari
marah kepada Ata. Pada
kutipan 37) menunjukkan Tari
yang bertanya kepada Ata
tentang
apa
yang
diberitahukannya kepada Ari.
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Komplikasi

Complication menunjukkan konflik
yang semakin ruwet dan memanas.
(complication) Pada tahap ini menceritakan Ari yang
mendatangi kelas Tari dan membuat
heboh didalam kelas tersebut. Ari
mengambil buku tugas kimia Tari
dan mengoreksi jawaban Tari pada
tugas tersebut. Ari juga sengaja
membuat
Tari
emosi
dengan
mencoret
buku
tugas
Tari
menggunakan
spidol
berwarna
dengan coretan yang besar pula. Hal
itu membuat Tari marah dan emosi.
Namun, bukannya berhenti Ari malah
semakin mencoret buku Tari untuk
memancing emosi Tari. Berikut ini
merupakan bukti kutipan-kutipan
yang
menunjukkan
tahapan
kommlikasi dalam novel Jingga
Dalam Elegi karya Esti Kinasih.
40) “Apa nih?” tanpa mengacuhkan
tatap terperangah itu Ari menarik
buku di depan Tari. “Oh tugas
kimia”.
“Apaan sih?!” reflex Tari berusaha
menarik kembali bukunya.
“Gue mau liat lo bener nggak

Pada bagian ini, terjadinya
peninkatan
konflik
dalam
novel. Hal ini ditandai melalui
percakapan antar tokoh Ari dan
Tari.
Pada
kutipan
40)
menunjukkan
Ari
yang
mengambil buku tugas kimia
Tari dan ingin mengoreksi
jawaban Tari. Kutipan 41)
menceritakakn
Ari
yang
mencoret buku tugas Tari
menggunakan spidol berwarna.
Hal itu membuat Tari semakin
marah dan tidak terima dengan
perbuatan Ari tersebut. Bahkan
pada kutipan tersebut dikatakan
bahwa spidol yang digunakan
oleh Ari merupakan hasil
pinjam paksa dari teman kelas
Tari.
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ngerjainnya”.
“Nggak usah sok pinter deh”.
“gue emang pinter lagi. Jadi nggak
perlu sok.” Ari menyeringai. “liat!”
Dalam lima menit sebelum Bu Pur
sampai, dalam hening yang langsung
tercipta begitu kemunculan sang
pentolan sekolah itu disadari seisi
kelas, dalam atmosfer ketegangan
karena mereka sadar selalu akan
terjadi sesuatu, teman-teman sekelas
Tari menyaksikan satu pertempuran,
atau bisa juga dikatakan satu
penindasan atau unjuk senioritas,
terserah masing-masing mata yang
memandang. Tari yang berusaha
keras untuk merebut kembali buku
tugas kimianya dan Ari yang ngototmemaksa
untuk
mengoreksinya
(Kinasih, 2011: 61-62)
41) “ini salah…yang ini apalagi,
salah banget! Nah, kalo yang ini baru
bener….” Untuk jawaban Tari yang
benar, Ari membuat tanda centang di
tengah-tengah jawaban. Dengan
stabilo
berwarna
hijau,
hasil
meminjam paksa milik Devi. Untuk
jawaban yang penggunaan rumusnya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
122

benar tapi perhitungannya salah, Ari
membuat gabungan tanda centang
dan tanda silang menggunakan
stabilo warna shocking pink. Hasi
minjam paksa juga. Kali ini milik
Okta. Sementara jawaban yang salah,
tanpa ampun Ari langsung membuat
tanda silang dengan spidol merah.
Hasil pinjam paksa milik Jimmy
(Kinasih, 2011:62)
Klimaks
(climax)

Tahap konflik memuncak atau biasa
disebut klimaks merupakan tahap
dimana permasalahan atau ketengan
berada pada titik paling puncak. Pada
tahap ini menceritakan Tari dan Ata
yang menghampiri Ari di rumahnya.
Rumah yang tidak diketahui oleh
siapapun dan yang dirahasiakan oleh
Ari dari teman-temannya. Pada tahap
ini pula Ari mengaku kepada Tari
bahwa selama ini Ia telah menyamar
menjadi Ata. Pengakuan tersebut
membuat Tari menjadi marah. Hal
tersebut menjadi puncak dari segala
permasalahan yang ditampilkan oleh
pengarang dalam novel. Berikut
dipaparkan kutipan-kutipan yang

Konflik dalam novel semakin
memuncak. Hal ini ditandai
dengan nekatnya Ata mengajak
Tari untuk memasuki rumah
Ari. rumah yang selama ini
dirahasiakan oleh Ari dari
siapapun. Dan sampai sekarang
Ari belum mengetahui jika Ata
dan Tari sudah mengetahui
keberadaan rumahnya. Selain
itu, puncak konflik dalam novel
ini juga ditandai dengan Ari
yang mengaku kepada Tari
bahwa selama ini dirinyalah
yang menyamar sebagai Ata.
Hal ini dibuktikan melalui
kutipan-kutipan di atas. Pada
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menunjukkan klimaks dalam novel kutipan
44)
dan
45)
Jingga Dalam Elegi.
menunjukkan
Ata
yang
berusaha memanggil pemilik
44) “PERMISIII!
SELAMAT rumah. Pada saat itu pula, Tari
SOREEE!”
merasa takut jika Ari tiba-tiba
“Lo gila!” Tari terkesiap. Dia segera muncul dan membukakan pintu
melompat ke belakang punggung untuk mereka. Kutipan 46)
Ata, mencari perlindungan (Kinasih, menceritakan
Ari
yang
2011:248)
mengakui
penyamarannya
menjadi Ata kepada Tari.
45) PERMISIII!!!” teriak Ata lagi.
Kali ini dengan suara gila-gilaan.
Tari
memejamkan
mata.
“Mampus deh gue hari Senin di
sekolah!” desisnya (Kinasih,
2011:249)
46) “Nggak pernah ada Ata.” Ucap
Ari dengan suara lirih yang
bahkan dalam deru badai pun
akan bias terdengar karena dia
bicara dengan seluruh sesal,
seluruh luka. Seluruh sakit.
Namun juga dengan seluruh
kesabaran dan harapan. “Nggak
pernah ada Ata” Ari kembali
mengulamgi perkataannya. “gue
nggak pernah ngeliat dia lagi.
Gue nggak pernah tauu dia adda
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dimana. Gue nggak tau kabar
apapun tentang dia”. Tari
terhuyung mundur. Pucat pasi.
Nanar, ditatapnya cowok sosok di
depannya.
Tari
benar-benar
tanggup percaya bahwa mereka
terrnyata satu orang yang sama
(Kinasih, 2011:254)
Leraian
(falling
action)

Falling
action
atau
leraian
merupakan
tahap
penyelesaian
konflik. Tahap ini merupakan tahap
dimana permasalahan mulai dapat
diatasi dan ketegangan berangsurangsur menghilang. Pada tahap ini
tokoh Tari mulai mengerti alasan Ari
yang selalu memancing amarah para
guru, berbuat onar di sekolah, semua
itu dilakukan karena Ari kesepian
dan tidak ada orang yang memahami
dirinya. Tari juga menyadari alasan
Ari yang merubah dirinya menjadi
Ata. Dan setelah mengetahui alasanalasn tersebut, kemarahan Tari
kepada Ari seketika mulai menguap,
lenyap dan tergantikan dengan rasa
prihatin akan keadaan Ari. berikut
dipaparkan kutipan-kutipan yang

Konflik dalam novel semakin
menurun. Hal ini ditandai
dengan Tari yang mulai
menyadari
alasan
dibalik
penyamaran Ari sebagai Ata
serta alasan mengapa Ari
seringkali membuat para guru
marah, suka bikin onar di
sekolah dan ikut tawuran. Pada
kutipan 47) menceritakan Tari
yang mulai mengerti alasan Ari
yang suka berbuat onar di
sekolah karena dengan satu
bentakan atau teriakan marah
dari seorang guru dalam
menghilangkan sedikit beban
kesepian dalam diri Ari.
Kutipan 48) menunjukkan
bahwa kemarahan Tari kepada
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membuktikan leraian konflik dalam Ari mulai menguap.
novel Jingga Dalam Elegi.
47) Sekarang Tari mengerti kenapa
cowok itu gemar sekali membuat
keonaran di sekolah. Hobi
memancing kekesalan bahkan
kemarahan guru-guru. Karena
satu bentakan atau teriakan marah
dari seorang guru, siapa pun dia,
jadi terasa sedikit meringankan
beban kesepian itu, jadi sedikit
mengikis sunyi dari lubang
besarnya yang selalu menganga
(Kinasih, 2011: 310).
48) Ketika sampai pada kesadaran
itu, kemarahan Tari menguap.
Setelah bertahun-tahun menjadi
Ata, kembali menjadi diri sendiri
pasti akan teramat sangat sulit
bagi Ari (Kinasih, 2011: 310).
Penyelesaian
(denoument)

Tahap penyelesaian merupakan tahap
dimana konflik sudah terselesaikan.
Sudah tidak ada lagi permasalahan
maupun ketegangan antar tokohnya,
karena
telah
menemukan
penyelesaiannya. Pada tahap ini
merupakan akhir dari semua konflik

Pada tahap ini merupakan
tahao akhir dari semua konflik
yang terjadi dalam novel. Hal
ini ditandai dengan tidak
adanya konflik yang muncul
dalam novel. Pada novel
Jingga Dalam Elegi, tahap
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yang telah ditampilkan dalam novel.
Tahap akhir dalam novel ini
ditunjukkan saat Ari menjelaskan
kepada Tari bagaimana ia mengatur
semua hal ketika Ia menyamar
menjadi Ata bahkan saat Ia sedang
bersama Tari. Pada tahap ini pula,
Ari meminta maaf kepada Tari atas
semua perlakuannya kepada Tari
selama ini. Beriktu mrupakan bukti
kutipan-kutipan yang menunjukkan
tahap penyelesaian dalam novel
Jingga Dalam Elegi karya Esti
Kinasih.

penyelesaian ditandai dengan
Ari yang mulai menceritakan
awal mula dirinya menyamar
menjadi Ata serta cara ia
mengatur
skenario
penyamarannya agar terkesan
bahwa Ata memang benarbenar ada pada saat itu. Pada
kutipan 50) dan 51) Tari
merasa takjub dengan apa yang
telah dilakukan oleh Ari. Tari
merasa bahwa cara Ari dalam
mengatur semuanya sangat
menakjubkan. Bahkan Tari
tidak merasa curiga sama sekali
50) Tari ternganga. Terjawab sudah bahwa Ata dan Ari merupakan
semuanya. Ari membayar seseorang orang yang sama.
untuk menjadi dirinya pada saat dia
menjadi Ata. Hadir pada tempat yang
sama untuk mengesankan bahwa Ata
memang benar-benar Ada (Kinasih,
2011: 369).
51) Ari mengatur semuanya. Setiap
kejadian. Setiap tindakan. Setiap
dialog. Setiap respons. Juga waktu
dan tempat. Kode-kode digunakan
agar semua berjalan sesuai scenario
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yang telah disusun. SMS-SMS telah
disimpan dalam fitur draf dan tinggal
di kirimkan sesuai urutan skenario
atau pemberian kode (Kinasih, 2011:
369).

B. Wujud konflik Batin Tokoh utama dalam novel Jingga Dalam Elegi karya Esti Kinasih
1. Teori kebutuhan manusia Abraham Maslow
Teori-teori
kebutuhan
Abraham
Maslow
Kebutuhan
Fisiologis

Hasil analisis

Kebutuhan fisiologis merupakan
kebutuhan paling mendasar untuk
mempertahankan hidup secara fisik.
Kebutuhan
fisiologis meliputi
kebutuhan makan, minum, oksigen,
dan
perlidungan.
kebutuhan
fisiologis tokoh Ari tercukupi
dengan baik. Berikut dijabarkan
bukti kutipan yang menunjukkan
hal tersebut.

Keterangan hasilanalisis

Berdasarkan hasil analisis,
kebutuhan fisiologis tokoh Ari
terpenuhi denganbaik. Bahkan di
rumahnya, tokoh Ari tidak perlu
memikirkan akan kekurangan
makanan karena semuanya sudah
tersedia. Hal ini dapat dibuktikan
melalui dengan tokoh Ari yang
tidak mengalami kekurangan
akan makanan. Kutipan 53) dan

Setuju

Tidak
setuju

Catatan
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53) “Dimakan kuenya. Itu Tante
yang bikin lho. Iya, Tan. Terima
kasih.”
Ari mengangguk dan
berucap dengan suara lirih
(Kinasih, 2011: 205)
55) Makan dulu ya, Ri. Tante sudah
masakin makanan kesukaan kamu
tuh. Yuk,” Tante Lidya bicara
setengah membujuk (Kinasih,
2011: 341)

55) menunjukkan Tante Lidya
menyiapkan makanan untuk Ari.
Kutipan 57) pada kalimat “Kulkas
sudah seperti minimarket dalam
bentuk lebih mini. Semuanya
ready stock” membuktikan bahwa
tokoh Ari tidak kekurangan akan
kebutuhan makanan. Semuanya
sudah tersedia di rumahnya.
Selain itu, Ari juga tinggal di
rumah yang mewah dan dengan
fasilitas yang mewah pula.

57) Cowok itu bergegas turun menuju
dapur. Barangkali ada yang bisa
digunakannya untuk mengganjal
perut. Kulkas sudah seperti
minimarket dalam bentuk lebih
mini. Semuanya ready stock.
Beberapa botol minuman ringan,
buah dan sayuran, yang jika layu
akan langsung diganti dengan
yang segar oleh pembantu paruh
waktunya (Kinasih, 2011: 345)
Kebutuhan akan
rasa aman

Kebutuhan akan rasa aman
merupakan
kebutuhan
akan
perlindungan, kebebasan dari rasa
takut, cemas dan kekalutan. Adanya

Berdasarkan kutipan- kutipan
disamping, aspek kebutuhan
akan rasa aman pada diri tokoh
Ari tidak terpenuhi. Tokoh Ari
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ketidakpastian
yang
dihadapi
membuat manusia harus mencapai
sebanyak
mungkin
jaminan,
perlindungan,
dan
ketertiban
menurut kemampuan kita. Berikut
dijabarkan bukti kutipan tidak
terpenuhinya kebutuhan akan rasa
aman pada diri tokoh Ari.
59) Rumahnya selalu sunyi dan
mesin jahit itu membuat
kesunyian rumah ini semakin
berat untuk dihadapi. Ari
memasuki rumah dengan langkahlangkah cepat. Jinsnya yang basah
kuyup meninggalkan jejak berupa
titik-titik air. Cowok itu langsung
menuju
kamarnya.
Tidak
menoleh ke kiri atau kanan,
karena memang tidak ada yang
perlu dilihat apalagi disapa
(Kinasih, 2011: 181).
60) Selama ini dia merahasiakan
rumahnya bukan karena tempat ini
mewah. Tapi lebih karena dia tidak
ingin menjawab ribuan pertanyaan
yang
pasti
akan
muncul.

selalu merasa sendirian dan
menjadi orang yang tertutup
dengan orang lain. Tokoh Ari
juga merasa tidak nyaman dan
betah berada di rumahnya,
karena rumahnya selalu sepi
dan sunyi. Hal ini dapat
dibuktikan melalui kutipan di
samping bahwa selama ini Ari
merasa tidak nyaman jika
berada dirumahnya.
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Pertanyaanpertanyaan
yang
sesungguhnya
sederhanan dan
wajar, tapi akan berefek hebat
terhadap pertahanan mental dan
emosinya (Kinasih, 2011: 347)
Kebutuhan akan
cinta
dan
memiliki

Kebutuhan akan rasa cinta dan
dimiliki adalah suatu kebutuhan
yang sangat penting dalam hidup
manusia. Kebutuhan ini ditandai
dengan seorang individu yang
berkeinginan
untuk
memiliki
kawan,
cinta dan
perasaan
diterima. Hal ini sejalan dengan apa
yang dibutuhkan oleh tokoh Ari.
62) Waktu kecil, setiap kali nggak
sengaja ngeliat bintang jatuh, gue
selalu berdoa supaya keluarga gue
bisa utuh lagi. Kumpul berempat
kayak dulu. Begitu udah agak
gede, gue sadar kayaknya itu
nggak mungkin. Dan doa gue
berubah. Gue cuma minta bisa
bahagia. Terserah Tuhan mau
gimana bentuknya. Mau tanpa
alasan juga nggak apa-apa
(Kinasih, 2011: 160).

Kutipan-kutipan di
samping
membuktikan bahwa kebutuahn
akan rasa cinta dan memiliki
tidak terpenuhi oleh tokoh Ari.
Kutipan 62) membuktikan bahwa
tokoh Ari tidak merasa bahagia
dengan hidupnya saat ini. Jika
dulu Ia selalu meminta agar
orangtuanya kembali bersatu
ketika ada bintang jatuh, sekarang
Ari meminta agar Ia bisa bahagia.
Pada kutipan 63) dan 64) Ari
tidak pernah merasakan kasih
sayang dari Ayahnya. Ayahnya
bahkan
tidak
pernah
memperhatikannya.
Ayahnya
selalu sibuk bekerja untuk
memenuhi segala kebutuhan Ari.
Namun, Ia tidak sadar bahwa
sebenarnya Ari juga butuh kasih
sayang dari Ayahnya bukan
hanya harta berlimpah, rumah
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mewah dan sebagainya.
63) “Sori banget. Tapi gue benerbener harus pulang.”
“Mau ngapain sih? Bapakmu itu
kan nggak peduli anaknya ada
dimana (Kinasih, 2011: 316)
64) Ada satu hal yang disadari
keduanya dengan sangat jelas.
Terlepas dari semua kemewahan
yang bisa ditemukan di hampir
setiap sudut rumah: rumah ini
dingin. Tak berjiwa. Kosong.
“Bokap lo ke mana? Sabtu kerja
juga? tanya Oji dengan nada hatihati. “Nggak tau,” Ari menjawab
dengan nada tak peduli “Dari
sebelum berangkat ke Bali gue
udah nggak ngeliat dia” (Kinasih,
2011: 353)
Kebutuhan akan
penghargaan

Kebutuhan
akan
penghargaan
adalah kebutuhan untuk memiliki
cinta,
menerima
pengakuan,
perhatian, dan apresiasi dari orang
lain. Tokoh Ari tidak sepenuhnya
mendapatkan penghargaan dari
orang-orang di sekitarnya. Di
sekolah Ari di dikenal sebagai anak

Kutipan 68) menceritakakn
Tari tidak percaya dengan apapun
yang dikatakan oleh Ari. Pada
kutipan
ini
membuktikan,
meskipun Ari sudah menjelaskan
semuanya tetap tidak ada yang
mempercayai dan menghargai apa
yang dikatakannya. Pada kutipan
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yang nakal, tidak bisa diatur dan
Ari selalu ditakuti oleh anak-anak
di sekolahnya. Berikut diberikan
beberapa bukti kutipannya.
68) Kalopun semua omongan lo itu
bener, gue yakin itu pasti nggak
bener. Dia tetep lebih baik dari
pada elo kemana-mana. Kalopun
bener, dia pasti punya alasan
kenapa begitu.” Tari menghapus
habis air matanya. “Dia nggak
jahat kayak elo! kata Tari. “Gue
akan
menganggap
bahwa
dalam alam bawah sadar lo,
sebenernya itu buat gue. Kata
Ari kepada Tari (Kinasih,2011:
139).
69) Laci terbawah adalah laci miliki
Ata. Berisi mainan- mainan Ata,
baju-bajunya, topi, sepatu, kaus
kaki, dan semua barang milik
Ata
yang
berhasil
diselamatkannya dari usaha
“genosida” yang dilancarkan
papanya saat laki-laki itu murka.
Walaupun belakangan papanya
menyesal, Ari terlanjur sakit hati.

69) dapat dilihat bahwa ayah Ari
tidak menghargai apapun yang
dimiliki oleh Ari. Ari menyimpan
semua
barang-barang
yang
memiliki kenangan bersama
saudara kembarnya karena Ari
menghargainya. Namun, hal itu
berbeda dengan ayahnya yang
ingin membuang semua barang
tersebut.
Kutipan
70)
membuktikan betapa Ari sangat
ingin diperhatikan dan dihargai
oleh orang lain. Oleh karena itu,
Ari
berusaha
memancing
kemarahan para guru di sekolah
agar dimarahi karena di rumahnya
tidak
ada
orang
yang
memperhatikan dirinya.
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Tidak ada jaminan Papa tidak
akan murka lagi pada lain
waktu (Kinasih, 2011: 343).
70) Sekarang Tari mengerti kenapa
cowok itu gemar sekali membuat
keonaran di sekolah. Hobi
memancing kekesalan bahkan
kemarahan guru-guru. Karena
satu bentakan atau teriakan
marah dari seorang guru,
siapa pun dia, jadi terasa
sedikit meringankan beban
kesepian itu, jadi sedikit
mengikis sunyi dari lubang
besarnya yang selalu menganga
(Kinasih,2011:305).
Kebutuhan
aktualisasi diri

Kebutuhan aktualisasi diri pada
tokoh Ari tidak terpenuhi. Hal ini
dikarenakan adanya hambatanhambatan dalam dirinya. Hambatanhambatan tersebut timbul karena
adanya keraguan, takut dan malu.
Berikut
bukti
kutipan
akan
hambatan-hambatan tersebut.
71) “Jangan bilang siapa-siapa kalo
lo berdua pernah ngeliat gue

Kebutuhan aktualisasi diri
pada tokoh Ari tidak terpenuhi
karena didalam diri tokoh Ari
muncul keraguan, takut, cemas
dan malu. Meskipun selama ini
tokoh Ari dikenal sebagai orang
yang pemberani dan tidak takut
pada apapun tetapi semua itu
hanya kelihatan dari luar karena
Ari pandai menyembunyikan
semua itu. Hal ini dapat
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nangis ya,” ancamnya, tapi
dengan suara lemah. Kedua
sobatnya tertawa pelan dan
mengetatkan
rangkulan
bersamaan. “Nggaklah. Kami
paham,” bisik Ridho. “Lo udah
bilang Tari?” Ari tersenyum,
menggelengkan kepalanya. “Lo
pasti nggak percaya,” ucapnya
sambil menatap Ridho. “Gue
nggak berani.” Kedua alis Ridho
sontak bertaut rapat, membuat Ari
tertawa pelan. “Serius, gue nggak
berani ngasih tau dia (Kinasih,
2011: 354)
72) “Sori, gue harus ke bandara.”
“Sekarang?” Ridho mengangkat
kedua alis. “Masih empat jam lagi
pesawatnya landing. Ini aja
mereka
berangkat.”
Ari
tersenyum
tipis.
“Nyiapin
mental,” ucapnya pendek. Tak
ingin
mengatakan
yang
sebenarnya. Dia cemas dengan
pertemua ini. Dia cemas jika
ternyata mama dan saudara
kembarnya sudah bukan lagi
orang yang sama. Dia cemas

dibuktikan
melalui
kutipankutipan di atas. Pada kutipan 71)
dapat terlihat bahwa Ari merasa
malu
karena
menunjukkan
kelemahannya di depan temantemannya. Satu hal yang tidak
pernah dilakukannya selama ini.
Kutipan 72) menceritakakn Ari
merasa cemas karena akan
bertemu dengan mama dan
saudara
kembarnya
untuk
pertama kalinya setelah mereka
berpisah. Kecemasan dalam diri
Ari disebabkan karena keraguan
Ari. Akankah mama dan saudara
kembarnya masih orang yang
sama atau sudah berubah. Pada
kutipan 73) dan 74) membuktikan
bahwa tokoh Ari merasa ragu,
khawatir dan
takut
untuk
menghampiri Tari. Ari takut jika
hal yang dipikirkannya tidak
sesuai dengan kenyataan yang
akan dihadapinya.
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sembilan tahun kehilangan itu
telah menciptakan dinding yang
kekokohannya mungkin akan
abadi (Kinasih, 2011:355)
73) Namun, menjelang sampai
tujuan, Ari baru menyadari dia
tidak punya alasan kuat untuk
menemui Tari. Apa yang harus
dikatakannya untuk SMS dari
cewek
itu
yang
efeknya
melegakannya? Ari tersentak.
Mendadak muncul rasa cemas
dan kekuatiran. Gimana kalau
ternyata SMS itu salah kirim?
Karena sampai saat ini, hampir
dua puluh tiga jam sejak SMS itu
dikirimkan, tidak ada SMS lagi
(Kinasih,2011: 318)
74) Tubuh Ari seketika menegak.
Dia berharap menemukan
jawaban untuk keraguannya.
Apapun bentuknya, yang bisa
memberikan kepastian bahwa
SMS itu memang di kirimkan
Tari
untuknya.
Namun,
harapannya pupus saat kedua
daun jendela itu menutup. Ari
menatap
keremangan
yang
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memeluknya dari segala arah itu.
Bukan dengan mata tapi dengan
hati. Sedih, nelangsa, dan merasa
konyol. Kalau ingat bagaimana
dia tinggalkan Bali dengan
pontang-panting demi sebuah
SMS, dan demi harapan besar
yang muncul karenanya, cowok
itu
tertawa
suara.
Pahit.
Sumbang.
Getir
(Kinasih,
2011:322-323)

2. Konflik batin
Unsur

Wujud

Hasil analysis

Keterangan hasil analysis

konflik

Tidak
setuju

batin
Kesedihan

Setuju

Kesedihan adalah emosi atau sifat
dasar manusia yang tergantung pada
situasi
terjadinya
kesedihan.
Misalnya, kita akan sedih saat gagal

Pada kutipan disamping
menggambarkan kesedihan Ari
yang
disebabkan
oleh
munculnya mesin jahit yang

catatan
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dalam ujian, seseorang yang dekat
dengan kita meninggal dunia, putus
cinta, kehilangan pekerjaan atau
memiliki konflik di rumah. Beberapa
individu sangat mudah melupakan
kesedihan, ada juga yang jarang
menampakkan kesedihan dan ada
yang tidak bisa menyembunyikan
kesedihannya.
75) Sakit sehitam jelaga seketika
mencengkeramnya erat. Sama
sekali tak diduganya, banyak
kenangan
ternyata
masih
tersimpan rapi dalam salah satu
sudut benak dan alam bawah
sadarnya. Dan semua itu kini
menyeruak keluar seperti putaran
cepat sebuah jentera. Banyak rasa
yang selama ini dipaksanya untuk
tertidur, kini juga terjaga.
Menggeliat dan menggila. Nyaris
menggilas kesadarannya (Kinasih,
2011: 177)
76) Kedua mata Ari mengerjap pelan.
Perlahan dia duduk bersimpuh di

mengingatkannya pada masa
lalu ketika Mama dan saudara
kembarnya masih bersamanya.
Pada masa itu, Ari merasa
senang dan bahagia. Ari selalu
menemani mamanya yang
sedang menjahit. Namun,
semuanya telah berubah karena
saat ini, kedua orang di masa
lalunya tidak lagi bersamanya.
Hal ini membuat Ari kembali
merasakan kesedihan. Pada
kutipan 75) menunjukkan
bahwa Ari merasa bahwa
pertahanannya selama ini
dengan menjadi orang lain
agar terlihat kuat seketika
hancur
hanya
dengan
kehadiran sebuah mesin jahit
yang mengingatkannya pada
masa lalu, 76) menunjukkan
kerinduan Ari akan kehadiran
Mama
dan
Saudara
kembarnya. Dan kehadiran
mesin jahit itu, membuka
kembali semua kenangan saat
Ari masih bersama Mama dan
Saudara
kembarnya
serta
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depan
mesin
jahit
itu.
Menatapnya namun dengan fokus
yang terbentang teramat jauh ke
waktu-waktu
yang
hilang.
Disentuhnya mesin jahit itu
dengan gerakan yang benar-benar
perlahan. seperti takut benda itu
adalah khayalan. Disentuhnya
setiap detailnya dengan jari-jari
gemetar.
Setiap
detailnya
adalah nyanyian. Namun setiap
detailnya juga tangisan. Setiap
detail juga seribu tanya dalam
kepanikan dan keputusasaan.
Setiap detail juga hardikan
ayahnya dalam putus asa
karena
ketidakmampuan
memberikan jawaban (Kinasih,
2011: 179)
77) Sesak cekilan masa lalu yang
tadi ditahannya mati-matian
kini tumpah. Mewujud dalam
bening air mata yang tak lagi
sanggup di tahan. “Sialan! Desis
Ari.” Cepat-cepat diusapnya

ketika Ari ditinggal bersama
dengan ayahnya yang tidak
memperdulikannya,
77)
menceritakan untuk pertama
kalinya Ari menangis sejak Ari
ditinggalkan oleh mama dan
saudara kembarnya sembilan
tahun lalu. Untuk melihat
kembali mesin jahit tersebut,
Ari sampai rela bangun pagipagi dan tidak memperhatikan
bahwa sejak Ia dari rumah Ari
tidak memakai helm.
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kedua matanya dengan salah satu
lengan
baju.
Dirutukinya
kebodohannya. Tak sadar dia
tidak menggunakan helm saat pagi
tadi
bergegas
meninggalkan
rumah demi benda tua itu
(Kinasih, 2011: 180).
Harapan

Harapan adalah bentuk dasar dari
kepercayaan akan sesuatu yang
diinginkan akan didapatkan atau
suatu
kejadian
akan
berubah
kebaikan di waktu yang akan datang.
Pada umumnya harapan berbentuk
abstrak, tidak tampak, tetapi diyakini
bahkan terkadang dibatin dan
dijadikan sugesti agar terwujud.
Harapan juga dapat diartikan sebagai
suatu keadaan mental yang positif
tentang kemampuan mencapai tujuan
dimasa depan.
78) Karena tidak mampu lagi
menyembunyikan
kelamnya
kepedihan yang panjang, Ari
menganggukkan
kepala
lalu

Pada
kutipan
78)
menggambarkan harapan Ari
yang ingin bersama dengan
mamanya. Pada saat Ari
berkunjung ke rumah Tari, saat
itu
mama
Tari
sedang
menjahit. Mesin jahit yang
digunakan oleh mama Tari
sama seperti mesin jahit yang
digunanakan oleh mamanya
dulu. Hal ini membuat Ari
merasa nyaman dan seperti
berada di rumahnya sendiri.
Namun, Ari sadar bahwa
semua yang dilihatnya berbeda
dan wanita yang saat ini berada
didekatnya
juga
bukan
mamanya. Berdasarkan hal
tersebut, dapat dilihat betapa
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cepat- cepat melangkah keluar.
Sesaat kedua matanya sempat
terpejam. Jika saja bisa, jika
dimungkinkan, dia tidak ingin
pergi. Tapi rumah ini bukan
rumahnya. Dan wanita yangada di
dalam sana juga bukan ibunya.
Tidak ada alasan untuk tetap
tinggal, meskipun dia merasa
seperti pulang (Kinasih, 2011:
207)
79) “Kak Ari tau nggak, Ata kenapa?”
Malu dan tak bisa berlari pergi
atau sembunyi, dia bertanya
dengan suara sehalus embusan
angin. Ari tidak menjawab
pertanyaan
itu.
Dia
justru
mengucapkan sesuatu yang sangat
mengejutkan. “Gue akan jadi
Ata. Untuk elo. Tapi Cuma
untuk hari ini,” ucapnya lirih
(Kinasih, 2011: 215)
80) Pembelaan itu, menyalakan lagi
pijar di kedua bola mata cokelat
tua itu, meskipun tak secemerlang

besarnya harapan Ari untuk
bertemu mamanya sampai Ia
berpikir bahwa orang yang ada
dihadapannya saat ini adalah
mamanya.
Kutipan
79)
menunjukkan bahwa Ari tidak
ingin Tari terus memikirkan
Ata saudara kembarnya. Ari
ingin Tari cukup memikirkan
dirinya saja. “Gue akan jadi
Ata. Untuk elo. Tapi Cuma
untuk hari ini” kutipan tersebut
menjelaskan harapan Ari yang
ingin Tari tidak berlarut dalam
kesedihan karena kehilangan
Ata.
Pada
kutipan
80)
menunjukkan harapan Ari
yang ingin Tari percaya akan
perkataannya. Namun, karena
reputasinya
yang
dikenal
sebagai pembuat masalah, Tari
tidak percaya pada apa yang
dikatakan oleh Ari. Dan untuk
menguatkan diri sendiri, Ari
menganggap bahwa pujian
yang diberikan Tari untuk
saudara kembarnya sebenarnya
ditujukan untuk dirinya.
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kerlip awalnya. ketika pijar itu
kembali,
Ari
mendapati
keseluruhan dirinya nyaris luruh
dalam kelegaan yang sarat. sebuah
senyum lembut kemudian muncul
di
bibirnya.
“Gue
akan
menganggap
bahwa
bawah
sadar
lo,
sebenernya
itu
sebenernya itu buat gue”
(Kinasih, 2011:139)
Rasa
bersalah

Perasaan bersalah biasanya adalah saat
hati nurani kita mengatakan ke diri
kita sendiri bahwa kita telah
melakukan sesuatu yang salah.
Perasaan bersalah yang dirasakan oleh
seseorang akan membuat orang
tersebut kesulitan untuk menyadari
kesuksesan dan hal-hal positif pada
diri orang tersebut. Perasaan bersalah
juga akan memberikan dampak negatif
pada rasa peracya diri.
81) “Nggak pernah ada Ata.” Ucap Ari
dengan suara lirih yang bahkan
dalam deru badai pun akan bias

Kutipan 81) menunjukkan
perasaan Ari yang merasa
bersalah
karena
telah
membohongi Tari dengan
berpura-pura menjadi Ata
saudara kembarnya. Kutipan
82) menunjukkan perasaan Ari
yang merasa marah dan
kecewa dengan dirinya sendiri.
Demi mendapatkan perhatian
dari
Tari,
Ari
harus
membohongi Tari dengan
menyamar menjadi saudara
kembarnya, Ata. Bahkan, Ari
tidak
mampu
menjawab
pertanyaan dari Tari yang
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terdengar karena dia bicara dengan
seluruh sesal, seluruh luka. Seluruh
sakit. Namun juga dengan seluruh
kesabaran dan harapan. “Nggak
pernah ada Ata” Ari kembali
mengulamgi perkataannya. “gue
nggak pernah ngeliat dia lagi. Gue
nggak pernah tauu dia adda
dimana. Gue nggak tau kabar
apapun
tentang
dia”.
Tari
terhuyung mundur. Pucat pasi.
Nanar, ditatapnya cowok sosok di
depannya.
Tari
benar-benar
tanggup percaya bahwa mereka
terrnyata satu orang yang sama.
82) Ari menundukkan kepala. Tangis
ini menghancurkannya. Perlahan,
direbahkannya kepala Tari dipusat
segala rasa sakitnya selama ini.
Ribuan luka yang nyeri di
dadanya. “Kenapa?” Tari bertanya
dengan suara lirih dan serak
karena tangis (Kinasih, 2011: 256)
83) Kedua tangan Ari terkepal kuat
saat cewek yang telah dilukainya

berupa satu kata “kenapa”
karena Ia sendiri tidak tahu
jawaban dari pertanyaan itu.
Pada kutipan 83) Ari berusaha
sekuat hati dan tenaga untuk
tidak memeluk Tari karena Ia
sadar seberapa dalam luka
yang
telah
ditorehkanya
kepada Tari demi mengikuti
egonya sendiri tanpa tahu
bahwa yang dilakukannya
menimbulkan luka bagi orang
lain.
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tanpa
ampun
itu
berlalu
dihadapannya.
Mati-matian
ditahannya hati dan kedua
lengannya untuk tidak meraih lalu
menahannya
dalam
pelukan
(Kinasih, 2011: 261)
Penolakan

Penolakan adalah reaksi negatif dari
sikap seseorang terhadap permintaan,
ajakan,
tawaran,
desakan
dan
pernyataan. Tindak penolakan pada
dasarnya merupakan ekspresi dari
pendapat dalam percakapan antara dua
orang atau lebih dalam komunikasi
tertentu. Penolakan juga merupakan
aspek negatif terhadap permintaan,
ajakan,
tawaran
desakan
dan
pernyataan. Berikut kutipan yang
membuktikan
penolakan
yang
diterima oleh tokoh Ari dalam novel
Jingga Dalam Elegi.
84) Kali kedua setelah usia delapan
tahunnya terentang begitu jauh di
belakang, kembali Ari di koyak
rasa frustasi. Perasaan ditolak dan
tak diinginkan. Sesuatu yang kuat
tapi tak dipahaminya kala itu.

Kutipan 84) menunjukkan
bahwa konflik yang dialami
oleh tokoh Ari disebabkan oleh
penolakan dari orang-orang
terdekatnya. Ari sedih karena
untuk kedua kalinya Ia
kembali ditolak oleh orang
yang
disayanginya.
Dan,
karena peraasan inilah Ari
berusaha mematikan dirinya
yang dulunya dikenal sebagai
pribadi yang tenang, tidak
berbuat masalah dan selalu
menurut justru melakukan
kebalikannya. Pada kutipan
85) menunjukkan penolakan
Tari untuk tidak memakai jaket
milik Ari. Hal itu membuat Ari
merasa sedih dan terpukul
karena Tari menunjukkan
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Namun masih dikenalinya rasa
sakit ini. Karena rasa inilah yang
telah
memicunya
untuk
“mematikan”
dirinya
sendiri.
Hidup sebagai saudara kembarnya
demi
satu
harapan,
entah
bagaimana
caranya,
akan
membawa dua orang yang
mendadak hilang dari hidupnya itu
kembali (Kinasih, 2011: 274)
85) “Nih Pake.” Ridho mengulurkan
jaket hitam Ari. Seketika kedua
mata Tari menatap jaket itu
dengan sorot akan dikoyaknya
jaket itu jadi serpihan kalau
sampai ada yang nekat memaksa.
“Oke. Nggak pa-pa kalo nggak
mau. Nggak usah emosi.” Ridho
melemparkan jaket itu ke sang
pemilik. “Dia nggak mau”. Ari
menangkap jaketnya.Terlihat agak
terpukul dengan penolakan tandas
itu (Kinasih, 2011: 288).
86) Tante tau, kenapa dulu mama
milih Ata? kenapa mama nggak
milih saya? Tante kan tau Ata tuh
nakal banget. Sebentar-sebentar
bikin nangis orang. Nggak pernah

ketidaksukaannya pada Ari
secara langsung. Pada kutipan
86) Ari menanyakan alasan
mamanya lebih memilih Ata
saudara kembarnya. Padahal,
dulu Ari adalah anak yang
penurut, tidak nakal dan selalu
membantu mamanya. Namun,
yang dibawa oleh mamanya
malah Ata dan dirinya di
tinggalkan bersama ayahnya.
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berhenti usil. Kalo di suruh Mama
beli apa ke warung, nggak pernah
mau. Ata juga nggak pernah
bantuin Mama jahit apalagi ikut
beresin baju-baju jahitan. Saya
yang selalu bantuin Mama jahit.
Saya yang selalu berangkat kalo
mama nyuruh apa-apa. Kenapa
bukan saya yang diajak? Kenapa
malah Ata? Kenapa saya yang di
tinggal? (Kinasih, 2011: 330331).
Penyesalan

Penyesalan diartikan sebagai rasa
takut setelah membuat keputusan yang
salah. Penyesalan juga didefinisikan
sebagai sesuatu yang negatif yang
menentukan emosi yang dialami
secara kognitif pada saat menyadari
atau membayangkan bahwa situasi
yang sedang dihadapi akan menjadi
lebih baik jika mengambil tindakan
berbeda.
87) “Kalo gue bilang…gue nyesel
waktu
harus
jadi
Ata…lo
percaya?”
Tari
memalingkan

Kutipan
disamping
menunjukkan bahwatokoh Ari
menyesal. Berapa kalipun Ari
mencoba untuk menjelaskan
kepada Tari
bahwa
Ia
menyesal telah menyamar jadi
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Cemburu

muka. Tak dijawabnya tanya yang
diulurkan Ari dengan suara lirih
dan terputus-putus itu. “Lo nggak
percaya.” Ari menjawab sendiri
pertanyaannya itu. “Lebih dari
nyesel…Gue ancur” (Kinasih
2011: 23)
Cemburu merupakan reaksi terhadap
ancaman yang dianggap terjadi dalam
suatu hubungan. Cemburu muncul
karena adanya keinginan memiliki
sendiri pasangannya dan perasaan
terancam karena kehadiran orang lain
dalam hubungannya.
88) Ari tidak mau menunggu lama.
Dua mata sembap pagi itu
melekat kuat di dalam kepala
dan
terus
menyiksanya.
Karenanya, selama sepasang bibir
itu
belum
menjelaskan,
penyebabnya dirinya tidak akan
pernah bisa tenang (Kinasih,
2011: 9).
89) “Cukup satu kali aja lo nangis
gara-gara dia, ya?” Ucapnya,
pelan tapi tajam. “Sekarang lo

Ata tetapi Tari tetap tidak
mempercayainya dan tidak
m a u menerima permintaan
maafnya.

Ari adalah sosok yang telah
lama tidak merasakan kasih
sayang dari orangtua bahkan
orang-orang disekitarnya. Dan
suatu hari, Ia bertemu dengan
seseorang yang memiliki
nama yang sama dengannya
yaitu Tari. Saat itu juga, Ia
mulai menyukai Tari dan
tidak ingin orang lain merebut
Tari darinya. Namun, saat Ia
tahu bahwa Tari menyukai
orang lain, hal itu membuat
Ari cemburu dan marah. Ari
tidak ingin Tari menyukai
orang lain. Kutipan 88)
menunjukkan bahwa Ari
merasa terganggu dengan Tari
yang muncul dengan mata
sembab akibat menangisi
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liat orang yang ada di depan lo
aja. Oke?” “Ini peringatan
serius. Gue nggak main- main.
Jadi lo juga jangan main-main.”
Tari tertegun. Kedua matanya
seperti terkunci dalam pekatnya
kedua bola mata Ari (Kinasih,
2011: 38-39)

kepergian Angga. Kutipan 89)
membuktikan bahwa Ari tidak
ingin Tari menangis karena
laki-laki lain. Ari ingin Tari
cukup melihat dirinya saja.

Yogyakarta, 6 Agustus 2021
Trianggulator

Rishe Purnama Dewi, S.Pd., M.Hum

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
148

BIOGRAFI PENELITI
Theresia Emelia Hona, lahir di Pakuka Beimanu, Sumba
Barat Daya tanggal 6 Januari 1999. Pendidikan dasar
ditempuh di SD Katolik Waipanda pada tahun 2005-2011.
Pendidikan menengah pertama di tempuh di SMP Katolik
Anda Luri Waingapu pada tahun 2011-2014. Pada tahun
2014-2017 melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Katolik Anda Luri
Waingapu. Tahun 2017-2021 peneliti melanjutkan studi di Program Pendidikan
Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Sanata Dharma. Masa pendidikan di Universitas Sanata Dharma diakhiri dengan
menulis skripsi sebagai tugas akhir berjudul Konflik Batin Tokoh Utama Dalam
Novel Jingga Dalam Elegi Karya Esti Kinasih: Tinjauan Psikologi Sastra. Skripsi
ini disusun sebagai syarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar sarjana
pendidikan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
149

