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Abstrak
Masalah utama yang dikaji dalam penelitan ini adalah analisis psikologis tokoh Sriri dalam
novel Sri Rinjani karya Eva Nourma dan kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMA.
Penelitan ini bertujuan mendeskripsikan psikologis tokoh Sriri berdasarkan perilaku yang
tampak pada dirinya sesuai dengan teori psikologi behavior Skinner dan mengaitkannya
dengan pembelajaran sasrtra di SMA. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif.
Metode yang digunakan di dalam mengumpulkan data adalah studi kepustakaan dan teknik
catat. Pada metode analisis data digunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil
penelitian ini berupa deskripsi psikologis tokoh Sriri berdasarkan perilaku yang tampak pada
dirinya. Perilaku Sriri sangat dipengaruhi oleh stimulus dari lingkungannya baik yang
terkondisi maupun yang tidak terkondisi. Stimulus tersebut telah membentuk psikologis Sriri
yakni berjiwa tegar. Sriri tidak pernah larut dalam kesedihan, tetapi ia selalu

mengambil hikmah di balik peristiwa yang terjadi. Ketegaran jiwanya juga ditandai
dengan rasa empati, peduli, bertanggung jawab dan optimisme yang kuat dalam
dirinya. Hal ini diketahui dari perilakunya yang menulis mimpinya di atas batu,
menangis, tertawa, berteriak, marah, melindungi dirinya dari panas matahari, bekerja
sebagai penggembala kambing hingga menikah dengan sahabat ayahnya. Selanjutnya,
kaitan hasil penelitian ini dengan pembelajaran sastra yakni penelitian ini dapat dijadikan
acuan dalam pembelajaran sastra. Sesuai dengan silabus kurikulum 2013 KD 4.1 yakni

menginterpretasikan makna teks novel baik secara lisan maupun tulisan. Novel Sri
Rinjani dapat dijadikan bahan ajar dalam pembelajaran Sastra.
Kata kunci : perilaku, psikologis, psikologi behavior, pembelajaran sastra
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THE CHARACTERIZATION OF SRIRI IN SRI RINJANI NOVEL BY EVA
NOURMA : THE BEHAVIOR PSYCHOLOGY OF SKINNER THEORY AND
RELATED WITH LITERATURE LEARNING IN SENIOR HIGH SCHOOL
By
Tuti Nursihah
NIM E1C013050
Abstract
The main problem of this research is to analize the psychology of the characters’ Sriri
in Sri Rinjani’s novel by Eva Nourma and related with the literatures learning in
Senior High School. The aims of this research is to describe the psychology of the
character Sriri based on who is she combine with the behavior’s theory of Skinner
and will connected with the literatures learning in Senior High School. This research
is a qualitative research. The metodology to collecting the data used descriptive
qualitative analysis. The result of this research is describing the characters Sriri. The
behavior of Sriri affected by stimulation by the environment either it is conditionally
or unconditionally. The stimulation are formed have been create the psycology of
Sriri that she is though. She never feeling sad, but she always take the value of what
is happening. The strong soul is imagining of the symphatic, her care, responsiblelity,
and her optimistic. However, it is known by her dreams written onto the stone,
criying, laughing, screaming, angry, protect herself of the sunlight, working as a
breeder’s goat until married with her father’s friend. The next is related with the
knowledge by literatures learning is able to be reference of literature. Based on the
syllabus of 2013 curiculum in indicator 4.1 is to implemented the meaning of the text
in the novel either oral or written. The Sriri Rinjani novel becomes to be a maetry of
learning and teaching proccess.
Key words: behaviors, psychology, behavior of psychology, literatures learning.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perempuan memiliki kedudukan yang sangat istimewa jika dipandang dari
segi kultur atau budaya Sasak. Masyarakat Sasak mengistimewakan perempuan
dari segi sikap dan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat
terlihat melalui caranya dalam menyikapi persoalan-persoalan kehidupannya, baik
ketika berperan sebagai ibu, sebagai istri maupun sebagai anak.
Seorang ibu mampu mengurus suami dan anak-anak dengan begitu tulus,
berusaha membahagiakan mereka meskipun sedang berusaha menyembunyikan
rasa sakit, supaya tetap terlihat kuat di hadapan mereka, sehingga yang tampak
hanyalah senyum di wajahnya yang menandakan jiwa yang tidak akan pernah
tunduk pada sejuta kemiskinan dan penderitaan. Seorang ibu yang lebih memilih
menjerit sendiri dibanding menaburkan luka kepada suami dan anak-anaknya,
karena baginya kebahagiaan keluarga adalah segalanya, jika keluarganya sudah
bahagia maka sempurnalah kehidupannya sebagai seorang perempuan.
Seorang istri setia kepada suaminya. Kesetiannya terlihat ketika melayani
suaminya dengan setulus hati meyiapkan segala kebutuhannya, setia menunggu
suaminya yang merantau bertahun-tahun ke luar Negeri untuk mencukupi
kebutuhannya. Perempuan Sasak begitu memahami besarnya perjuangan suami
yang bekerja keras mencari nafkah. Perempuan Sasak yang ditinggal suaminya
mampu berjuang sekuat tenaga untuk menghidupi anak-anaknya sehingga kadang
perempuan Sasak melakukan pekerjaan layaknya seorang laki-laki untuk
1

mencukupi kebutuhannya tanpa pernah mengeluh dan di wajahnya tetap
tergambar ketabahan perempuan.
Seorang anak selalu mematuhi perintah orang tuanya. Wujud kepatuhannya
dapat terlihat saat membantu pekerjaan orang tuanya mulai dari pekerjaan rumah
tangga hingga mengurus ternak setiap hari menggantikan ayahnya. Perempuan
Sasak mau melakukan apapun yang diminta oleh orang tuanya, termasuk dalam
hal pernikahan. Perempuan Sasak yang menikah dengan laki-laki pilihan orang
tuanya, entah itu dengan alasan

mempertahankan keturunan atau gelar

kebangsawanan maupun alasan ekonomi.
Ketulusan, ketabahan, kepatuhan perempuan Sasak yang telah diuraikan di
atas dapat ditemukan dalam novel Sri Rinjani karya Eva Nourma. Eva Nourma
melukiskan jalan cerita kehidupan tokoh Sriri yang merupakan perempuan Sasak
yang memiliki prinsip hidup, semangat, dan optimisme yang sangat kuat sebagai
modal utama yang mengantarkannya ke kehidupan yang lebih baik. Sejatinya
semua perempuan Sasak setegar tokoh Sriri yang meyakini bahwa kemiskinan
hanya dapat ditanggalkan dengan optimisme dan kesungguhan.
Novel Sri Rinjani sangatlah bernilai dan sangat menarik untuk dijadikan
bahan kajian dalam penelitian ini. Novel ini berhasil mengangkat secara
transparan warna lokal kehidupan masyarakat Sasak yang tinggal di Lombok
Timur bagian selatan ke ranah sastra. Selain itu, nilai yang terkandung dalam
novel ini dapat dijadikan sebagai pegangan spiritual untuk mencapai masa depan
yang lebih baik. Novel ini juga menyadarkan kita bahwa perempuan Sasak
mampu berperan lebih besar untuk memperbaiki masa depan dengan keyakinan
2

dan perjuangan tiada henti untuk menggapai cita-cita di tengah kerasnya
kehidupan.
Penelitian ini akan mengkaji perilaku tokoh Sriri dengan teori psikologi
behavior, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa teori beharvior ini
merupakan teori yang beanggapan bahwa kepribadian merupakan bentukan dari
lingkungannya. Novel tersebut banyak mengandung stimulus-stimulus yang
mempengaruhi perilaku tokohnya baik stimulus tak terkondisi dari keadaan
tempat tinggalnya maupun stimulus terkondisi yang berasal dari tokoh-tokoh lain
dalam cerita tersebut.
Hasil kajian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar pada
pembelajaran sastra di SMA khususnya pada kelas XII semester genap sesuai
dengan Kurikulum 2013 (K13) KD 4.1 yang berbunyi “Menginterpretasikan
makna teks novel baik secara lisan maupun tulisan”. Pemilihan bahan ajar sangat
menetukan kualitas pembelajaran. Kurikulum 2013 menuntut pemilihan bahan
ajar yang harus sesuai dengan konteks dan berhubung novel Sri Rinjani ini
merupakan novel yang menceritakan warna lokal masyarakat suku Sasak dan
pengarangnya merupakan asli dari suku Sasak, ini merupakan wujud konteks
sosial budaya di daerah Lombok. Terlebih dalam hal menginterpretasikan, novel
ini akan mampu membawa siswa pada penalaran bagaimana kondisi daerahnya
atau kondisi lingkungan masyarakat Sasak dan membandingkannya dengan
kondisi perempuan Sasak di lingkungan yang begitu modern seperti saat ini. Jadi
sangat cocok dan menarik untuk dijadikan bahan ajar pada pembelajaran novel
khususnya di kelas XII SMA.
3

Peneliti akan mengkaji novel Sri Rinjani karya Eva Nourma, khususnya
mengkaji perilaku tokoh Sriri. Perilaku tokoh Sriri akan dikaji menggunakan teori
psikologi behavior dan mengaitkannya dengan pembelajaran sastra di SMA.
1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sangatlah beragam, mulai
dari permasalahan sosial, ekonomi, serta budaya tentunya semua itu merupakan
stimulus-stimulus dapat mempengaruhi perilaku sesorang dalam kehidupan
bermasyarakat. Beberapa persoalan yang telah disampaikan di atas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.2.1 Bagaimanakah psikologis tokoh Sriri dalam Novel Sri Rijani karya Eva
Nourma berdasarkan teori psikologi behavior Skinner?
1.2.2 Bagaimanakah kaitan hasil analisis psikologis tokoh Sriri yang terdapat
dalam Novel Sri Rijani karya Eva Nourma berdasarkan teori psikologi
behavior Skinner dengan pembelajara sastra di SMA?
1.3 Tujuan
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam pnelitian ini
adalah sebagai berikut.
1.3.1 Mendeskripsikan psikologis tokoh Sriri dalam Novel Sri Rijani karya Eva
Nourma berdasarkan teori psikologi behavior Skinner.
1.3.2 Mendeskripsikan kaitan hasil analisis perilaku tokoh Sriri yang terdapat
dalam Novel Sri Rijani karya Eva Nourma berdasarkan teori psikologi
behavior Skinner dengan pembelajara sastra di SMA.
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1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak baik manfaat
secara teoretis maupun praktis. Ada pun manfaat penelitian ini adalah sebagai
berikut.
1.4.1 Secara teoretis
Penelitian ini bermanfaat sebagai bekal pengalaman penelitian di bidang
psikologi sastra khususnya psikologi tokoh Sriri dalam novel Sri Rinjani karya
Eva Nourma serta kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMA. Penelitian ini
pula dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya mengetahui psikologi
seseorang untuk memotivasi diri untuk menyikapi persoalan-persoalan kehidupan
dengan prinsip, semangat dan optimisme.
1.4.2 Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat membantu menyadarkan masyarakat tentang
pentingnya memiliki prinsip dalam menyikapi persoalan kehidupan, terutama
masalah ekonomi, sebab kemiskinan hanya dapat ditanggalkan dengan optimisme
dan kesungguhan untuk menuju perubahan yang lebih baik.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian yang Relevan
Karya sastra memiliki daya tarik tersendiri bagi para peneliti ataupun
masyarakat akademis, sehingga banyak bermunculan penelitian-peneliatian yang
berhubungan dengan karya sastra, baik penelitian yang mengkaji unsur instrinsik
maupun unsur ekstrinsiknya. Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji karya
sastra juga bervariasi, di antaranya ada yang menggunakan pendekatan kritik
sastra, sosiologi sastra, maupun psikologi sastra. Beberapa penelitian sebelumnya
yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut.
Penelitian yang pertama dilakukan oleh Zurriyati (2015) yang berjudul
“Tingkah Laku Tokoh Harliman dalam Novel Firdaus yang Hilangg Karya Mira
W. dengan Pendekatan Teori Psikologi Behavior

dan Kaitannya dengan

Pembelajaran Sastra di SMA”. Penelitian ini Zurriyati menggunakan metode
deskrptip kualitatif dengan menggunakan kajian teori behavior dari BF Skinner
untuk mengkaji novel tersebut, dan hasilnya tokoh Harliman dalam novel tersebut
memiliki obsesi yang tinggi untuk mendapat sosok yang dicintainya yakni Lestari.
Penelitian yang dilakukan oleh Zurriyati (2015) di atas dijadikan penelitian
relevan sebab memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji
perilaku tokoh dalam novel. Teori yang digunakan juga sama yakni teori psikologi
behavior oleh Skinner dan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Perbedaan penenlian ini dengan penelitian

yang dilakukan oleh Zurriyati

(2015) yakni pada objek kajiannya, penelitian di atas menggunakan novel Firdaus
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yang Hilang karya Mira W, sedangkan pada penelitian ini menggunakan novel Sri
Rinjani karya Eva Nourma yang sepengahuan penulis belum pernah ada yang
menelitinya.
Penelitian selanjutnya yang memiliki kemiripan dengan peneltian ini adalah
peneltian yang berjudul “Analisis Perilaku Tokoh Minke dalam Roman Bumi
Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer dan Kaitannya dengan Pembelajaran
Sastra di SMA”. Penelitian ini dilakukan oleh Adi Novyansyah pada tahun 2015.
Penelitian ini menguraikan tentang kepribadian tokoh Minke dengan teori
humanistik dan peneliti mengklasifikasikan hierarki kebutuhan tokoh berdasarkan
teori dari Abraham Maslow.
Penelitian yang dilakukan oleh Novyansyah (2015) dijadikan penelitian
yang relevan oleh penulis sebab kedua penelitian ini sama-sama mengkaji tokoh
utama dalam novel dan hasil penelitian sama-sama akan dihubungkan dengan
pembelajaran sastra di SMA. Perbedaannya terdapat pada objek kajiannya yakni
penelitian yang dilakukan oleh Noviansyah menggunakan roman Bumi Manusia
karya Pramoedya Ananta Toer, sedangkan pada penelitian ini menggunakan novel
Sri Rinjani karya Eva Nourma
Tahun 2014, Penelitian yang serupa juga pernah dilakukan oleh Yeni
Adriani dengan judul “Kepribadian Tokoh Marissa dalam Novel Senyum Tuhan
di Barcelona Karya Wiwid Prasetyo : Kajian Psikologi Behavioristik BF
Skinner”. Penelitian ini medeskripsikan tentang kepribadian tokoh Marissa mulai
dari sebelum bercadar yang kemudian bercadar hingga melepas cadarnya kembali
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hal tersebut dipengaruhi oleh stimulus terkondisi dari tokoh lain yang ada dalam
novel tersebut.
Penelitian yang dilakukan oleh Adriani (2014) di atas memiliki relevansi
dengan penelitian ini, yaitu sama-sama mengkaji kepribadian tokoh dalam novel
dengan teori psikologi behavior BF Skinner yang perilaku tokoh utama yang
sangat dipengaruhi oleh stimulus-stimulus yang ada di lingkungan sekitarnya
yakni penelitian tersebut tidak dikaitkan dengan pembelajaran sastra di SMA
sedangkan penelitian ini nantinya akan dikaitkan dengan pembelajaran sastra di
SMA khususnya pada pembelajaran novel.
Penelitian yang paling relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang
dilakukan oleh Zurriyati (2014) yang mengkaji tingkah laku tokoh dengan teori
behavior Skinner dan mengaitkannya dengan pembeljaran sastra di SMA.
Penelitian ini juga meneliti perilaku tokoh dengan teori psikologi behavior
Skinner dan mengaitkannya dengan pembelajaran sastra di SMA. Kesamaannya
juga terlihat pada jenis dan metode penelitian yakni penelitian kualitatif.
2.2 Definisi Istilah
Peneliti memberikan batasan-batasan definisi mengenai istilah-istilah yang
digunakan dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut antara lain sastra, novel,
tokoh dan penokohan, psikologi sastra dan pembelajaran sastra di SMA.
a. Sastra
Definisi mengenai sastra telah banyak dikemukakan oleh para ahli sastra,
salah satunya adalaha definisi yang dikemukakan oleh Wellek & Werren. Menurut
Wellek & Werren (dalam Wiyatmi, 2011 : 14), sastra merupakan hasil karya seni
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yang diciptakan pengarang atau pun kelompok masyarakat tertentu bermediakan
bahasa. Karya sastra dipandang sebagai karya imajinatif. Istilah “sastra imajinatif”
(imaginative literature) memiliki kaitan dengan istilah belles letters (“tulisan yang
indah dan sopan”, berasal dari bahasa Prancis), kurang lebih menyerupai
pengertian etimologis kata susastra. Definisi ini kita dapat mengetahui sifat sastra
yaitu imajinatif. Imajinatif maksudnya adalah sastra merupakan hasil imajinasi
pengarang yang ditulis dengan bahasa yang indah yang dapat menarik pembaca
untuk terus menikmatinya.
Sastra juga kaya akan manfaat, atau dengan kata lain sastra juga kaya akan
nilai-nilai yang dapat dijadikan pelajaran hidup. Sejalan dengan definisi yang
dikemukakan oleh Sarjono yang mengatakan bahwa sastra sendiri sebenarnya
sama dengan obat atau racun. Pertanyaannya menjadi sama dengan “ apa peran
obat dan/atau racun bagi badan manusia?” Racun dan obat tentu saja tidak
memiliki pengaruh apa-apa jika tidak diserap, dimakan serta dicerna dalam tubuh.
Berlaku pula bagi sastra tidak punya pengaruh apa-apa jika tidak diapresiasi dan
dibaca (Sarjono, 2001 : 10). Sarjono telah menguraikan betapa pentingnya
mengapreasi karya sastra, sebab sastra memiliki pengaruh yang besar dalam
membentuk karakter manusia. Setelah membaca sastra seseorang dapat berkaca
mengenai dirinya dan perilakunya dalam bermasyarakat, sehingga ke depannya
diharapkan dapat mengubah pribadi manusia menjadi lebih baik.
Sastra tidak hanya membahas perihal kehidupan sosial, akan tetapi di dalam
sastra juga melibatkan psikologis, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh
Sastrowardoyo yang mengatakan bahwa sastra selalu melibatkan pikiran pada
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kehidupan sosial, moral, psikologi dan agama. Berbagai segi kehidupan itu
mengisi dunia dalam sastra. Sastra cenderung menjadi lebih penting dan menarik
perhatian

pembaca

dengan

mengabaikan

bentuknya

sebagai

jelmaan

pengungkapan seni (Sastrowardoyo, 1999 : 10).
Sastra yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sastra yang tidak hanya
melibatkan persoalan sosial, moral, dan agama melainkan lebih ditekankan pada
aspek psikologis tokohnya, walaupun demikian, tidak mengesampingkan aspekaspek yang telah disebutkan tadi sebab aspek tersebut juga sangat mempengaruhi
perilaku tokoh yang ada dalam novel tersebut.
b. Novel
Salah satu karya sastra yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari
adalah novel. Novel memiliki daya tarik tersendiri untuk dijadikan bahan
penelitian sastra, itulah alasan mengapa peneliti menjadikannya sebagai bahan
dalam penelitian ini. Peneliti akan menguraikan beberapa pengertian dari novel,
salah satunya disebutkan oleh Nurhayati ( 2013 : 7), novel merupakan
pengungkapan dari fragmen kehidupan manusia dalam jangka yang lebih panjang.
Konflik-konflik yang terjadi di dalam novel akhirnya menyebabkan perubahan
jalan hidup antar pelakunya. Berdasarkan pendapat Nurhayati dapat diketahui
bahwa novel merupakan pengungkapan konflik kehidupan manusia, oleh karena
itu, biasanya novel lebih tebal bila dibandingkan dengan prosa-prosa lainnya, hal
ini sejalan dengan pendapat Nurgiyantoro (2010 : 11), novel lebih panjang
daripada cerpen. Novel dapat mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan
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sesuatu secara lebih banyak, lebih rinci lebih detail, dan lebih banyak melibatkan
berbagai permasalahan yang lebih kompleks.
Perkembangan zaman membuat novel juga berkembang dengan sangat
pesat, banyak pengarang yang bermunculan dengan aliran dan gaya bahasa yang
khas dalam menyadurkan peristiwa kehidupan dalam novelnya. Salah satu
pengarang tersebut adalah Eva Nourma merupakan pengarang dari novel Sri
Rinjani yang melukiskan jalan cerita kehidupan perempuan Sasak yang memiliki
prinsip hidup, semangat, dan optimisme yang sangat kuat. Novel yang
dimaksudkan dalam penelitian ini adalah novel yang melukiskan jalan cerita
seorang tokoh yang tentunya masing-masing tokoh memiliki kepribadian yang
khas seperti yang telah dikemukakan di atas.
c. Perilaku
Perilaku sangat berperan penting dalam menentukan pribadi sesorang.
perilaku tersebut dapat diketahui dari caranya menyikapi persoalan-persoalan
kehidupan bermasyarakat. Pentingnya perilaku dalam kehidupan mendorong
keinginan peneliti untuk membahas lebih jauh megenai perilaku manusia.
Perilaku atau aktivitas yang ada pada inividu atau organisme itu tidak timbul
dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh
organisme yang bersangkutan baik stimulus ekstrnal maupun stimulus internal.
Perilaku organisme sebagai respon terhadap stimulus eksternal ( Walgito, 2003 :
15). Pendapat yang dikemukakan oleh Walgito dapat diketahui bahwa stimulus
eksternal lebih berpengaruh daripada stimulus internal dalam membentuk perilaku
manusia. Maksud dari stimulus eksternal yakni stimulus yang berasal dari luar diri
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manusia itu sendiri, misalnya dari lingkungan tempat tinggalnya atau dari orangorang yang ada di sekitarnya. Perilaku individu cenderung terbentuk setelah
adanya rangsangan misalnya dari orang terdekat atau orang-orang tercinta ,
misalnya keluarga, sahabat. Perilaku dapat pula terbentuk dari orang yang tidak
disukai.
Perilaku manusia dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku yang refleksif dan
nonrefleksif. Perilaku yang refleksif terjadi secara spontan, misalnya kedipan mata
bila kena sinar, gerak lutut jika terkena sentuhan palu, menarik jari jika terkena
api, dan sebagainya. Perilaku refleksif terjadi dengan sendirinya. Stimulus yang
diterima oleh individu tidak sampai ke pusat susunan syaraf atau otak, sebagai
pusat kesadaran atau pusat pengendalian perilaku manusia. Kondisinya berbeda
dengan perilaku nonrefleksif yang dikendalikan atau diatur oleh pusat kedasaran
atau otak. Stimulus diterima oleh reseptor, kemudian diteruskan ke otak sebagai
pusat syaraf, pusat kesadaran, baru kemudian terjadi respon yang disebut proses
psikologis. Branca (dalam Walgito, 2003 :17 – 18 ), juga menyebutkan perilaku
atau aktivitas atas dasar proses psikologis inilah yang disebut aktivitas psikologis
atau perilaku psikologis.
Skinner (dalam Badrun, 2005 : 15), membagi perilaku atau tingkah laku
menjadi dua yaitu (1) Tingkah laku tidak berkondisi, yang bersifat alami,
misalnya orang yang kepanasan mencari tempat yang teduh, (2) Tingkah laku
berkondisi, yaitu yang muncul karena adanya respon dari stimulus yang
berkondisi. Pendapat yang dikemukakan oleh Skinner inilah yang akan digunakan

12

dalam penelitian ini karena sesuai dengan kondisi yang ada dalam novel yang
dijadikan bahan penelitian.
Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku yang tanpak
atau yang dapat terlihat dari tokoh tersebut, baik yang terkondisi maupun yang
tidak terkondisi. Perilaku kemudian akan menjadi dasar pertimbangan dalam
menentukan sejauh mana pengaruh stimulus-stimulus terkondisi maupun tidak
terkondisi terhadap perilaku tokoh.
d. Tokoh dan Penokohan
Salah satu unsur instrinsik yang sangat berperan dalam membentuk karya
sastra adalah tokoh dan penokohan. Nurgiyantoro mengemukakan bahwa istilah
tokoh mengacu pada orangnya, pelaku cerita (Nurgiyantoro, 2010:165). Pendapat
ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2010:
165), mengemukakan bahwa tokoh dalam cerita adalah orang-orang yang
ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan
memiliki kualitas moral dan kecendrungan tertentu seperti yang diekspresikan
dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam. Pendapat-pendapat tersebut dapat
diketahui bahwa tokoh adalah salah satu unsur yang penting dalam suatu novel
atau cerita rekaan, tampa adanya tokoh cerita tidak akan berjalan.
Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Abrams (dalam Nurgiyantoro
1995:165), tokoh cerita merupakan orang-orang yang ditampilkan dalam suatu
karya naratif atau drama oleh pembaca kualitas moral dan kecenderungankecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan dilakukan
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dalam tindakan. Tokoh cerita adalah individu rekaan yang mempunyai watak dan
perilaku tertentu sebagai pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita.
Jones (dalam Nurgiyantoro, 2010:165), penokohan adalah pelukisan
gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita.
Penokohan berhubungan dengan cara pengarang menentukan dan memilih tokohtokohnya serta memberi nama tokoh tersebut, sedangkan perwatakan berhubungan
dengan bagaimana watak tokoh-tokoh tersebut. Pendapat ini menjelaskan bahwa
penokohan berhubungan dengan cara pengarang dalam menampilkan watak
tokoh.
Tokoh yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sosok yang berperan
dalam sebuah novel. Penelitian ini akan memfokuskan kajian pada tokoh utama,
dan yang akan dikaji dari tokoh tersebut adalah perilakunya yang tentunya telah
digambarkan oleh pengarang melalui penokohan dalam novel tersebut.
e. Psikologi Sastra
Karya sastra mengandung aspek kejiwaan yang sangat kaya, maka dari itu
dalam kajian ini penulis kiranya perlu menghadirkan konsep mengenai psikologi
sastra.

Pendapat-pendapat

mengenai

psikologi

sastra

sebelumnya

telah

dikemukakan oleh para ahli sastra, di antaranya adalah Endraswara yang
mengemukakan bahwa psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang
karya sebagai aktivitas kejiwaan. Bahkan, sebagai sosiologi refleksi psikologi
sastra pun mengenal karya sastra sebagai pantulan kejiwaan (Endraswara, 2013 :
96 ). Fenomena psikologis karya sastra akan menampilkan aspek-aspek kejiwaan
melalui tokoh-tokoh jika kebetulan teks berupa drama atau prosa.
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Pendapat mengenai psikologi sastra selanjutnya dikemukakan oleh Badrun
yang mengatakan bahwa psikologi sastra merupakan salah satu pendekatan dalam
memahami karya sastra (Badrun, 2005 : 4). Pendapat yang serupa juga
dikemukakan oleh Hartoko dan Rahmanto (dalam Badrun, 2005 : 4), psikologi
sastra adalah mengkaji sastra dari sudut psikologi. Pendapat-pendapat ini
menjelaskan bahwa psikologi sastra merupakan salah satu pendekatan untuk
mengkaji sebuah karya sastra.
Psikologi sastra ditopang oleh tiga pendekatan sekaligus. Pertama
pendektan teksual yang mengkaji aspek psikologis tokoh dalamkarya sastra.
Kedua, pendekatan reseptif-pragmatik, yang mengkaji aspek psikologis pemabaca
sebagai penikmat sastra yang sudah terpengaruh oleh karya sastra yang dibacanya,
serta proses resepsi pembaca dalam menikmati karya sastra. Ketiga, pendekatan
ekspresif, yang mengkaji aspek psikologis pengarang dalam menciptakan karya
sastra tersebut yang terproyeksi lewat karyanya, baik penulis sebagai pribadi
maupun wakil masyarakat (Roekhan dalam Endraswara, 2013 : 97 – 98).
Psikologi sastra yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu teori yang
akan digunakan dalam mengkaji karya sastra. Teori yang dimaksudkan adalah
teori psikologi behavior perspektif B.F. Skinner. Penggunaan teori tersebut
didasarkan pada kesesuaiannya dengan kondisi yang ada pada novel yang
dijadikan bahan kajian.
f. Psikologis Tokoh
Salah satu hal yang sering dikaji dalam penelitian sastra adalah psikologis
tokoh. Sebelum menguraikan pengertian psikologis tokoh yang dimaksudkan
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dalam penelitian ini, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian
mengenai Psikologi. Psikologi

adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku

manusia berdasarkan observasi dan eksperimen (Badrun, 2005 : 9). Pendapat ini
menjelaskan bahwa kajian utama psikologi adalah perilaku manusia.
Tokoh dalam karya sastra tidak hanya menyangkut aspek fisik, melainkan
juga aspek kejiwaan. Membicarakan tokoh dalam novel, berarti membicarakan
manusia dengan segala problematika yang dihadapinya. Problematika yang
dihadapi tokoh dalam karya sastra pada hakekatnya sama dengan problematika
yang dialami manusia dalam kehidupan masyarakat konkret (Badrun, 2005 : 10).
Para tokoh mengalami perasaan sedih, gembira, kecewa, dan frustasi, perasaan itu
adalah perasaan manusiawi.
Pendapat serupa diungkapkan oleh Schwartz dan David Wilborn (dalam
Badrun, 2005 : 11), bahwa aspek psikologis sudah melekat pada srtruktur karya
sastra sehingga sastra dan psikologi tidak lagi ditanggapi sebagai sesuatu yang
terpisah, tetapi sudah dianggap menyatu dalam tanggapan pembaca. Sastra dapat
dianalisis dari sudut ilmu jiwa (psikologi). Begitu juga dalam menganalisis
psikologis tokoh. Tokoh dapat dianalisis dengan ilmi jiwa atau teori-teori
psikologi.
Psikologis tokoh yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah representasi
perilaku manusia yang timbul akibat dari stimulus yang berasal dari
lingkungannya. Setelah menganalisis perilakunya kemudian akan diketahui seperti
apa psikologis tokoh tersebut.
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g. Pembelajaran Sastra di SMA
Kondisi pengajaran sastra sejauh ini sangat mengecewakan. Kekecewaan
terhadap pengajaran sastra di sekolah-sekolah dirasakan nyaris banyak kalangan
seperti sastrawan, pemerhati sastra, masyarakat, siswa dan bahkan juga kalangan
guru sastra sendiri (Sarjono, 2001 : 207). Keberhasilan dan kegagalan pengajaran
sastra sudah barang tentu memiliki sebab yang banyak, karena merupakan sebuah
sistem yang meliputi kurikulum sastra di sekolah, sarana dan prasana seperti
buku, minat baca masyarakat, dan sebagainya.
Pengajaran sastra di sekolah memiliki peluang besar untuk meningkatkan
kemampuan apresiasi dan minat siswa terhadap sastra. Penelitian terhadap minat
sastra di sekolah yang dilakukan oleh Suryana seperti yang dikutip dalam buku
Sarjono (2001 : 208), dapat diambil beberapa kesimpulan pokok yakni sebagai
berikut.
1) Pengajaran sastra berpengaruh pada minat siswa terhadap sastra, namun
ternyata tidak terdapat hubungan antara teori

yang diajarkan dengan

kemampuan apresiasi sastra.
2) Guru tidak memiliki waktu serta tidak tahu bagaimana caranya mengikuti
perkembangan sastra di luar buku teks.
3) Siswa tidak mampu mengaitkan nilai sastrawi dengan nilai-nilai etis/moral
budaya dalam kehidupan.
Kesimpulan di atas menegaskan bahwa sebenarnya pengajaran sastra di
sekolah sebenarnya memiliki peluang besar untuk meningkatkan apresiasi dan
keakraban siswa pada sastra. Peluang tersebut belum dimanfaatkan diantaranya
17

tidak terdapat hubungan antara teori yang diajarkan dengan kemampuan siswa.
Artinya terdapat kelemahan di tingkat pemilihan dan penguasaan materi untuk
diajarkan dan guru masih tidak memiliki waktu serta tidak tau bagaimana caranya
mengikuti perkembangan sastra di luar buku teks (buku ajar).
Rusyana (dalam sarjono, 2001 : 2010), mengemukakan bahwa betapapun
berubah-ubahnya kurikulum senantiasaa ada yang tetap yakni sebagai berikut.
1) Hasil sastra berupa novel cerpen dongeng, hikyat, puisi, dan drama. Pelajaran
sastra kapan pun hasil sastra harus tetap ada untuk dibaca.
2) Ilmu sastra berupa teori sastra, sejarah sastra dan lainnya. Ilmu sastra
diperlukan sebagai landasan dalam membahas hasil sastra sumber pengetahuan
tentang sastra.
Pembelajaran sastra di SMA khususnya pada kelas XII semester genap
sesuai

dengan

Kurikulum

2013

(K13)

KD

4.1

yang

berbunyi

“Menginterpretasikan makna teks novel baik secara lisan maupun tulisan”.
Pemilihan bahan ajar sangat menetukan kualitas pembelajaran. Kurikulum 2013
menuntut pemilihan bahan ajar harus sesuai dengan konteks. Novel Sri Rinjani
merupakan novel yang menceritakan warna lokal masyarakat suku Sasak dan
pengarangnya merupakan asli dari suku Sasak, ini merupakan wujud konteks
sosial budaya di daerah Lombok. Novel ini akan mampu membawa siswa pada
penalaran bagaimana kondisi daerahnya atau kondisi lingkungan masyarakat
Sasak dan membandingkannya dengan kondisi perempuan Sasak di lingkungan
yang begitu modern seperti saat ini.
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2.3 Landasan Teori
Penelitian tentunya membutuhkan landasan supaya penelitian tersebut dapat
dipertanggung jawabkan. Landasan yang dimaksudkan di sini adalah landasan
teori. Landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori
psikologi behavior yang dikemukakan oleh B.F. Skinner. Pemilihan teori ini tentu
saja berdasarkan kebutuhan peneliti dan sesuai dengan kondisi dalam karya sastra
yang dijadikan bahan penelitian.
2.3.1 Teori Psikologi Behavior B.F. Skinner
Peneliti menyinggung sedikit tentang sejarah tentang B.F. Skinner. Skinner
lahir di Susquehanna Pensylvania pada tahun 1904, bapaknya seorang pengacara
dan pernah kuliah di fakultas sastra, serta pernah menggeluti karya sastra. Skinner
melanjutkan kuliah pada Fakultas Psikologi Universitas Harvard dan menamatkan
pendidikannya (Ph. D). Psikolog yang berpengaruh pada Skinner adalah J. B.
Watson dan E. L. Thorndike. Selain itu juga dipengaruhi oleh beberapa pemikiran
filsuf yang beraliran behavior seperti Bertran Russel, Ernest Mach, Henri
Poincare, dan Percy Bridgmen ( Badrun, 2005 : 13).
Prinsip-prinsip Skinner didasarkan pada percobaan yang eksak dan sangat
memperhatikan dan memberi penghargaan tertinggi pada data yang terkontrol
dengan baik dan itulah kelebihan Skinner dibanding ahli-ahli yang lain. Pola-pola
penguatan khusus dapat menghasilkan penguatan spesifik dan mudah direpl
ikasikan pada kecepatan dalam pemberian respon yang dilakukan secara terusmenerus atau penghapusan respon itu. Hall dan Gardener (dalam Badrun, 2005 :
14), Skinner lebih menitikberatkan pada subjek individual dan hukum tingkah
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laku harus berlaku pada subjek-subjek yang diamati pada situasi yang tepat
sehingga Skinner memutuskan perhatiannya pada respon yang dilakukan, bukan
pada respon yang ditimbulkan, tekanannya pada operan, bukan pada responden.
Skinner (dalam Badrun, 2010 : 14), menyatakan bahwa prinsip
determinisme berlaku bagi manusia dan manusia merupakan pelaku bebas dengan
tujuan-tujuan hidup tertentu. Individu dapat saja melakukan kejahatan atau
kebajikan. Kedua tingkah laku itu merupakan pengaruh timbal balik dari variabelvariabel tertentu dan variabel itu dapat diidentifikasikan. Tingkah laku individu
merupakan hasil dunia objektif dan hanya dapat dipahami pada dunia objektif itu
sendiri. Hall dan Gardener (dalam Badrun, 2005 : 14), bahwa Perbuatan individu
yang lain sama halnya dengan bola billiard yang tersodok oleh bola yang lain.
Skinner membedakan analisis fungsional dan analisis tingkah laku
berdasarkan sebab-akibat dengan analisis yang bersifat korelatif antara variabelvariabel tergantung, mislanya orang yang agresif cenderung sangat cerdas, namun
bagaimana menunjukkan disposisi agresif atau kecerdasan itu dapat ditingkatkan
atau dihambat yang dalam hal ini akan menghubungkan sebab akibat dan tidak
ditemukan variabel antesedan yang menimbulkan kedua sifat itu. Pendapat
selanjutnya dikemukakan oleh Hall dan Gardener (dalam Badrun, 2005 : 14),
Tingkah laku organisme dapat dikontrol dengan memanipilasi lingkunagnnya dan
organisme tidak harus dipisahkn dari lingkungannya.
Perhatian Skinner berpusat pada tingkah laku yang dapat dikontrol, tingkah
laku yang dapat diubah, yaitu pada ciri-ciri yang bersifat relatif tetap. Kontrol itu
lebih mengarah pada pengubahan yang lingkungan yang dapat mengahsilkan
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tingkah laku yang berbeda. Skinner (dalam Badrun, 2005 : 14 – 15 ), juga
menyatakan bahwa aspek lingkungan dan pengalaman akan lebih banyak berperan
dalam tingkah laku.
Teori psikologi behavior hanya mengkaji perilaku yang tanpak dari manusia
tersebut. Perilaku yang tercermin lewat ucapan dan perbuatan merupakan data
atau fakta empiris yang menjadi agen penunjuk jiwa atau mental seseorang
(Siswantoro, 2005 : 27 ).
Teori behavior beranggapan bahwa perilaku manusia disikapi sebagai respon
yang akan muncul jika ada stimulus. Stimulus tertentu akan menimbulkan respon
tertentu. Skinner dalam Badrun (2005 : 15) membagi dua stimulus : (1) tidak
terkondisi, yang bersifat alami, misalnya rasa lapar dan haus yang dialamai oleh
setiap manusia, dan (2) stimulus berkondisi, yaitu hasil manipulasi manusia untuk
menghasilkan perilaku tertentu yang diharapkan. Berkaitan dengan stimulus tadi,
Skinner membagi tingkah laku (respon) menjadi dua : (1) tingkah laku tak
terkondisi, yang bersifat alami misalnya orang kepanasan mencari tempat yang
sejuk, dan (2) tingkah laku berkondisi, yaitu yang muncul karena adanya stimulus
terkondisi. Pendapat ini menegaskan bahwa teori behavior ini berpijak pada
anggapan bahwa keperibadian manusia merupakan hasil bentukan dari lingkungan
tempat ia berada, sehingga manusia menjadi jahat, beriman, penurut atau
pembangkang.
Kelebihan teori ini adalah prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Skinner
didasarkan pada percobaan yang eksak dan dia sangat memperhatikan dan
memberi penghargaan yang tinggi pada yang terkontrol dengan baik (Badrun,
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2005 : 14). Kelemahan teori ini yakni dalam percobaan yang dilakukan oleh
Skinner yang menggunakan tikus sebagai objeknya, sedangkan teori ini
diterapkan pada manusia. Secara tidak langsung Skinner menyamakan manusia
dengan tikus.
2.3.2 Langkah-langkah Penggunaan teori behavior dalam Membedah Karya Sastra
Endraswara (2013 : 104), langkah yang perlu dilakukan oleh peneliti
psikologi sastra tidak akan lepas dari sasaran penelitian. Apakah peneliti sekedar
menitikberatkan pada psikologi tokoh dan atau sampai proses kreativitas
pengarang, yang penting harus dilakukan dari sasaran penelitian tentang psikologi
tokoh ada beberapa proses yaitu: pertama pendekatan psikologi sastra
menekankan kajian keseluruhan, baik berupa unsur instrinsik maupun ekstrinsik.
Tekanan pada unsur instrinsik, yaitu tentang penokohan dan perwatakan.
Kedua, di samping tokoh dan watak, perlu dikaji pula masalah tema karya.
Analisis tokoh seharusnya ditekankan pada nalar perilaku tokoh. Tokoh yang
disoroti tak hanya berfokus pada tokoh utama, baik protagonis maupun antagonis.
Tokoh-tokoh bawahan yang tak penting pun harus diungkap, yang lebih penting
peneliti harus memiliki alasan yang masuk akal tentang watak tokoh, mengapa
oleh pengarang diberikan watak demikian.
Ketiga, konflik perwatakan tokoh perlu dikaitkan dengan alur cerita.
Misalnya ada tokoh yang phobi, neurosis, halusinasi, gila dan sebagainyaharus
dihubungkan dengan cerita secara struktural. Itulah sebabnya, struktur karya harus
tetap menjadi pegangan dari awal sampai akhir penelitian. Hal ini untuk
menghidari agar peneliti tidak terjebak hanya pada penggunaan teori psikologi.
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Jika yang terakhir ini sampai terjadi, berarti ini menjadi wilayah penelitian
psikologi, bukan penelitian psikologi sastra.
Badrun juga telah mengemukakan langkah-langkah menganalisis karya
sastra, khususnya dengan menggunakan teori Psikologi Sastra behavior Skinner.
Badrun (2005 : 16), mengatakan bahwa penerapan teori ini harus disesuaikan
dengan kondisi karya sastra yang dianalisis. Langkah pertama yakni kita harus
mengamati semua tingkah laku tokoh dalam cerita. Kita hendaknya mengamati
dan mengidentifikasi peran atau perilaku yang dimainkan oleh tiap-tiap tokoh.
Kemudian kita melihat apa hubungan perilaku tokoh utama dengan tokoh-tokoh
lain. Artinya, apa yang melatari perilaku tokoh utama dan bagaimana
hubungannya dengan tokoh lain. tokoh utama atau tokoh lain melakukan suatu
tindakan, setelah itu, baru kita menafsirkan perilaku tokoh untuk menemukan
maknanya. Menafsirkan perilaku tokoh diperlukan kecermatan, sesuai dengan
pendapat yang dikemukakn oleh Badrun yakni

perlu juga disadari bahwa

stimulus yang mendasari tingkah laku tokoh dalam karya sastra kadang-kadang
sifatnya implisit dan itu harus diidentifikasi oleh pembaca. Pemahaman stimulus
akan membantu dalam memahami tingkah laku tokoh. Hubungannya dengan
respon tertentu pada situasi tertentu (Badrun, 2005 : 16).
Perubahan tingkah laku tokoh hendaknya dilihat dalam hubungannya
dengan pengalaman dan pendidikan tokoh, serta latar cerita atau lingkungan
kehidupan tokoh. Memahaminya melalui dialog atau deskripsi cerita, yang paling
penting dalam penerapan teori ini adalah melihat perubahan tingkah laku tokoh
yang disebabkan oleh situasi tertentu.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian merupakan proses keseluruhan yang dipaparkan dalam
perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Jenis penelitian yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berbentuk
deskripsi. Sejalan dengan pendapat mengenai metode kualitatif

yang

dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2016 :4 ), mendefinisikan
metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptip berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
dapat diamati.
Nawawi (dalam Siswantoro, 2005:56), penelitian yang bersifat deskriptif
dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan dan
melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (novel, drama, cerita pendek,
puisi) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana
adanya. Penelitian ini diperguakan untuk memperoleh deskripsi tentang perilaku
tokoh utama yang bernama Sriri dalam novel Sri Rinjani dan kaitannya dengan
pembelajran sastra di SMA.
Alasan menggunakan penelitian kualitatif juga dikarenakan penelitian yang
paling cocok dengan fenomena sastra yang terdapat dalam novel tersebut. Dunia
sastra dipenuhi kata dan simbol yang penuh makna, sehingga perlu ditafsirkan
dan dideskripsikan maknanya agar mudah dipahami dan dimengerti.
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3.2 Data dan Sumber Data
3.2.1 Data
Data merupakan sumber informasi yang diperoleh dari sebuah narasi dan
dialog dalam sebuah karya sastra cerita pendek atau novel yang kemudian dirujuk
sebagai bahan analisis. Penelitian sastra juga memerlukan data tetapi dalam
bentuk verbal, yaitu berwujud kata, frasa atau kalimat (Siswantoro, 2010 : 70).
Kaitannya dengan pendapat di atas, penelitian ini berupa kutipan penggalan cerita
yang berupa kata, frase, dan kalimat yang berkaitan stimulus dan respon yang
membentuk perilaku tokoh Sriri dalam novel Sri Rinjani karya Eva Nourma.
3.2.2 Sumber Data
Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2016 : 157 ), sumber data utama
dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Seirama dengan pendapat siswantoro
yang mengemukakan bahwa. Sumber data terkait dengan subjek penelitian dari
mana data diperoleh ( Siswantoro, 2010 : 72). Objek penelitian sastra adalah teks
novel, novela, cerita pendek, drama dan puisi. Oleh karena ini termasuk penelitian
sastra maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel dengan uraian
sebagai berikut.
Judul

: Sri Rinjani

Pengarang

: Eva Nourma

Penerbit

: STKIP Hamzanwadi Press

Kota terbit

: Selong

Tahun terbit

: 2011
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Jumlah halaman : 213
Sampul

: Novel ini didominasi warna hijau tua dengan kombinasi
warna putih, sedikit sentuhan warna kuning, dan di
tengahnya terdapat selendang yang tertiup angin.

Data sekunder atau parameter yang menjadi rujukan dalam penelitian ini
yakni skrpsi terdahulu yang relevan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
dan silabus SMA khususnya pada kelas XII semester genap

sesuai dengan

Kurikulum 2013 (K13) KD 4.1 yang berbunyi “Menginterpretasikan makna teks
novel baik secara lisan maupun tulisan”.
3.3 Metode Pengumpulan Data
Metode berarti cara yang dipergunakan oleh peneliti di dalam usaha
memecahkan masalah yang diteliti (Siswantoro, 2010 : 55 – 56). Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.
3.3.1 Metode Studi Pustaka
Studi pustaka yaitu teknik yang menggunakan sumber-sumer tertulis seperti
buku-buku refrensi yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh data.
Pengertian metode studi pustaka disebutkan oleh Nazir mengatakan bahwa
metode studi pustaka (dalam http://nanangwest.blogspot.co.id/2013/01/metodepenelitian-html), adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan studi
penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan dan laporan
yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.
Metode studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan
mempelajari dan mengidentifikasi sumber tertulis yang berkaitan dengan
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informasi data, seperti halnya penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.
Penelitian tersebut di antaranya yang berjudul Tingkah Laku Tokoh Harliman
dalam Novel Firdaus yang Hilangg Karya Mira W. dengan Pendekatan Teori
Psikologi Behavior dan Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra di SMA yang
dilakukan oleh Nurhayati (2015), berikutnya Analisis Perilaku Tokoh Minke
dalam Roman Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer dan Kaitannya
dengan Pembelajaran Sastra di SMA

yang dilakukan oleh Adi Novyansyah

(2015), dan penelitian yang dilakukan oleh Adriani dengan judul Kepribadian
Tokoh Marissa dalam Novel Senyum Tuhan di Barcelona Karya Wiwid Prasetyo :
Kajian Psikologi Behavioristik BF Skinner.
Studi pustaka penelitian ini juga menggunakan silabus SMA Kurikulum
2013 semester genap dan buku-buku sastra yang ditulis oleh ahli sastra seperti
Lexi J. Moleong, Nyoman Kutha Ratna, Endraswara, Siswantoro, Walgito,
Badrun dan sebagainya. Studi pustaka yang utama dalam kajian ini adalah novel
Sri Rinjani karya Eva Nourma, data yang akan dianalisis dalam penelitian ini
merupakan data tulis. Data tulis yang dimaksud diperoleh dari novel Sri Rinjani
karya Eva Nourma.
3.3.2 Teknik Catat
Digunakan untuk memperoleh data dengan cara mencatat data-data setelah
melakukan pembacaan yang menyeluruh. Metode ini bertujuan untuk mencatat
hal-hal penting yang berkenaan dengan objek kajian untuk mempermudah proses
deskriptif data, pengolahan data, dan menarik kesimpulan dari data yang diolah.
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3. 4 Metode Analisis Data
Merampungkan serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengumpulan
data seperti metode studi pustaka dan teknik catat, langkah selanjutnya ialah
melakukan analisis data. Analisis dilakukan dengan pemaparan dalam bentuk
deskriptip terhadap masing-masing data secara fugsional dan relasional
(Siswantoro, 2010 : 80–81). Sesuai dengan metode yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu metode kualitatif maka data yang sudah terkumpul dianalisis
dengan analisis deskriptif kualitatif . Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan
Biklen (dalam Moleong, 2016 : 248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan
yang dapat dikelola, mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola,
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang
dapat diceritakan kepada orang lain.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif yang mengacu pada teori psikologi behavior Skinner. Wujud datanya
berupa deskripsi terhadap objek penelitian. Wujud data dalam penelitian ini
berupa kata-kata, frasa, dan kalimat-kalimat yang diperoleh dari novel Sri Rinjani
karya Eva Nourma. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam
menganalisis data pada penelitian ini.
1. Mengidentifikasi data stimulus dan respon yang membentuk perilaku tokoh
Sriri sesuai dengan teori psikologi behavior Skinner.
2. Mendeskripsikan data stimulus dan respon yang membentuk perilaku
berdasarkan teori psikologi behavior Skinner seperti stimulus terkondisi yang
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menimbulkan respon dan perilaku terkondisi serta stimulus tidak terkondisi
yang menimbulkan respon dan perilaku tidak terkondisi.
3. Mengklasifikasi stimulus dan respon yang membentuk perilaku berdasarkan
teori psikologi behavior Skinner seperti stimulus terkondisi yang menimbulkan
respon dan perilaku terkondisi serta stimulus tidak terkondisi yang
menimbulkan respon dan perilaku tidak terkondisi.
4. Menganalisis data perilaku tokoh Sriri dalam novel Sri Rinjani berdasarkan
teori psikologi behavior Skinner dan menentukan psikologis tokoh berdasarkan
perilaku yang tampak pada tokoh tersebut.
5. Mengaitkan hasil analisis dengan pembelajaran sastra di SMA.
6. Menyimpulkan hasil yang didasarkan pada analisis data secara keseluruhan.
3.5 Penyajian Hasil Analisis Data
Penyajian hasil penelitian sastra umumnya menggunakan metode analisis
deskriptif (Siswantoro, 2010 : 57). Peneliti sastra dituntut mengungkap fakta-fakta
yang tampak atau data dengan cara memberi deskripsi. Fakta atau data merupakan
sumber informasi yang menjadi basis analisis.
Penelitian ini adalah penelitian sastra, maka penyajian hasil analisis data
dalam penelitian

ini menggunakan metode analisis deskriptif. Sesuai dengan

judul penelitian, penyajian hasil penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah metode analisis deskriptif. Peneliti akan mendeskripsikan bentuk-bentuk
stimulus dan respon yang menghasilkan perilaku dan kemudian menganalisis
psikologis sesuai dengan perilaku yang tampak pada tokoh tersebut serta
mengaitkannya dengan pembelajaran sastra di SMA.
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BAB IV
DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Data
Data-data yang berhubungan dengan penelitian akan dideskripsikan pada
bagian ini. Data-data tersebut berupa kutipan-kutipan penggalan cerita yang
mengandung respon maupun yang menunjukkan perilaku tokoh yang dikaji
berdasarkan teori psikologi behavior perspektif Skinner yang terdapat dalam novel
Sri Rinjani karya Eva Nourma.
Perilaku tokoh Sriri sebagian besar dipengaruhi oleh stimulus-stimulus yang
berasal dari lingkungannya baik stimulus yang tidak terkondisi maupun yang
terkondisi. Stimulus tidak terkondisi berupa lingkungan seperti di desa kelahiran
ibunya yakni di Desa Selayar, lingkungan sekolah dasar, desa tempat tinggalnya
di Desa Perigi, serta lingkungan kampusnya yakni di STKIP Hamzanwadi Selong.
Stimulus-stimulus terkondisi berasal dari tokoh-tokoh lain dalam novel tersebut
terutama dari keluarganya seperti Ayah, Ibu, Nenek, Paman Badrun, Bibi Isyah,
Pak Kamil, Sailan, serta istri Pak Kamil.
Bermula dari lingkungan di Desa Selayar yang merupakan desa kelahiran
ibunya, desa yang miskin dan masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai
pemecah batu sangat mempengaruhi perilaku Sriri. Gambaran lingkungan di Desa
Selayar dapat dilihat pada deskripsi data berikut ini.
“Kemiskinan membungkus raga ibarat tulang dan kulit yang mengharuskan
mereka menjadi manusia tangguh tak terkalahkan. Lengan kokoh dan jemari
yang kuat membuat batu berkeping-keping hanya dengan satu kali hentakan
palu bergagang kayu serupa tangan peremuan itu yang membesi. Tangan
menghitam serupa besi.
Membelah batu
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Membelah sunyi
Mengalahkan deru ombak berbuih coklat
Perempuan-perempuan Selayar itu
Itulah Selayar.
“Sebuah desa miskin juga terkenal dengan pembisnis udang di seluruh
penjuru negeri, namun tidak serta merta membuat dapur penduduk
mengempul terus. Tambak udang berhektar-hektar luasnya tidak bisa
dinikmati oleh penduduk setempat dengan sempurna. Mereka hanya bisa
menjadi buruh kasar di sana dan sebagian mereka adalah si pemecah batu
dan nelayan.
Sebagaimana namanya ia adalah layar yang terus membentang tidak karuan.
Selayar sebuah layar tanda kemiskinan pulau Lombok berwarna pekat”
(Nourma, 2011 : 3 – 4).
Sriri mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Sriri bertemu dengan anakanak lainnya dari Desa Perigi. Banyak hal yang dialaminya di sekolah yang
kemudian membentuk perilakunya, salah satunya adalah teman-temannya sering
mengolok-olok namanya baik di dalam maupun di luar kelas. Gambaran mengenai
lingkungan sekolah Sriri terlihat pada kutipan berikut.
“Pada saat guru memanggil namaku di sekolah, ketika itu juga temanteman mencipta teriakan kompak tanpa merasa hormat dan takut kepada
guru. Memperolok namaku seolah tidak punya nilai bagi zamanku di
sekeliling mereka. Hal serupa sering aku alami pada saat berada di lapangan
sekolah, di kelas, maupun di tempat keramaian . Aku heran apakah ayah
tidak berfikir sejauh yang aku rasakan. Betapa berat beban batin yang harus
ku pikul karena sebuah nama disematkan dalam hidup ku ini. Bukannya aku
malu dengan nama Sri Rinjani. Tapi aku risih ketika setiap orang
mendengar namaku matanya akan terbelalak . menunjukkan diri dengan
jujur atas ketidakpercayaan mereka, namaku Sri Rinjani. Oh, betapa jelas
terpancar dari sinar mata mereka, rasa heran kemudian tertawa geli”
(Nourma, 2011 : 17 – 18).
“Ehem, tapi begitulah sebuah nama dan di tengah mereka yang memilih
memperolok namaku, tidak sedikit pula mengatakan nama Sri Rinjani
dengan panggilan Sriri ialah nama yang sangat bagus. Kenyataan mendua
inilah yang sering pula membuatku geli. Tertawa sendiri. Orang sasak
ternyata masih masih asyik memperhatikan nama. Tetapi belum sempat
terpikir, ada apa di balik sebuah nama?” (Nourma, 2011 : 18).
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Sriri merasa risih karena namaya sering diolok-olok oleh temannya, karena
terlalu sering diolok Sriri bertanya kepada ayahnya perihal namanya. Terlihat
pada kutipan berikut.
“Sri Rinjani nama yang indah sayang. Jika suatu saat kamu pergi ke negerinegeri terjauh untuk melihat peradaban manusia yang tidak pernah
terbayang dalam benakmu sekarang, kamu pasti akan bangga pada tanah
asalmu karena gunung Rinjani hanya ada di Lombok.
“Nama Sri Rinjani memberimu alamat pulang, Anakku. Sejauh mana pun
kamu pergi, ayah berharap kamu akan pulang membangun pulau ini dengan
potensi yang kamu miliki. Setidaknya aku bisa menikmati kecantikanmu
setelah besar nanti (Nourma, 2011 : 20).
Kutipan di atas menggambarkan bahwa ayah Sriri meyakinkan anaknya
bahwa namanya Sri Rinjani memiliki filosofis tersendiri supaya Sriri tidak lupa
akan muasalnya, yakni Gumi Sasak atau Lombok yang sering dikatakan miskin
oleh Sriri, namun tidak bagi ayahnya. Terihat pada kutipan berikut.
“Lombok tidak miskin, Anakku, hanya saja Lombok belum memiliki
manusiayang tangguh serta benar-benar memiliki keinginan kuat untuk
membangun pulau ini. “
“Ayah kembali berhenti dan memberikan tanda untuk aku berhenti juga.
Kali ini. Ayah benar-benar memandang mataku dengan penuh kasih sayang
dan pengharapan. Seolah-olah aku anak yang sudah dewasa dan di mata
ayah aku melihat waktu tersisa sedikit saja. Entah apa maksud tanda di mata
ayah itu. Untuk sementara aku tidak mau memikirkannya aku hanya ingin
mendengar apa yang ingin dikatakan lelaki yang kukenal sangat mulia
sebagai lelaki ini dan dia adalah ayahku (Nourma, 2011 : 21).
“Ayah sangat berharap kamu akan melakukannya. Kamu akan membawa
kemasyhuran pulau ini ke tempat-tempat yang akan kamu datangi kelak.
Karena ayah yakin Sri Rinjani akan menjadiperempuan tegar, cerdas, dan
tentu sangat cantik”. Secara spontan aku memajukan tubuh untuk membuat
ayah mundur selangkah.Wajahnya bersinar-sinar melihat tingkahku. Aku
tersenyum, sehingga sinar wajah ayah semakin terpancarkan.
“Terimakasih atas nama yang indah serta harapan ayah yang sangat mulia.”
Ayah kembali tersenyum. Kali ini terlihat sangat bijaksana. Aku melihat
kedamaian dalam pancaran matanya (Nourma, 2011 : 21).
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Lingkungan yang juga sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku
tokoh Sriri adalah Desa Perigi. Perigi juga merupakan desa yang miskin di Pulau
Lombok yang letaknya berdekatan dengan Selayar, kemiskinan yang melanda
Perigi juga telah dilukiskan dalam novel tersebut, seperti yang dideskripsikan di
bawah ini.
“Rumah-rumah miskin tersusun sesuai dengan permukaan tanah seakan
ingin dipamerkan hingga ke tepi barat Pulau Sumbawa. Perigi, desa
bersenyawa dengan muasal ibu yang didera kemiskinan” (Nourma, 2011 :
8).
“Cerita kususun ketika sepi sunyi berjelaga ditengah-tengah hayal terbang
mengelilingi surga karena hidupku yang nyata bukanlah surga, melainkan
bau kambing yang lekat akrab denganku. Aku semestinya harus bangga “
(Nourma, 2011 : 7).
“Kami melewati jalan lebarnya hanya setengah meter. Aku berjalan dengan
sangat hati-hati karena tanahnya licin. Meski ada batu-batu bertebaran di
badan jalan namun tidak cukup untuk menjaga pejalan kaki supaya tidak
terpeleset.
“ Sejauh mata memandang yang terlihat hanya ada satu warna, abu-abu
dengan wajah durja” (Nourma 2011 : 19).
“Ah, begitu indah dunia ini. Tapi kenapa aku harus terjebak dalam lingkaran
sangat sempit serta buram warnanya?
Masa kecil hingga remaja, bahkan ketika sudah dewasa yang memberontak.
Masa-masa seorang perempuan Sasak yang seharusnya setiap pagi dipanggil
cantik oleh semesta raya beserta isinya. Tapi sayang sekali harus perpeluh
dengan hati gaduh. Karena pemberontakan-pemberontakan yang bisa ku
lakukan adalah diam. Sebab bagaimanapun ibu ialah yang utama. Ia tidak
boleh terluka oleh darah dagingnya.
“Aku menulis doa dengan sandi-sandi yang hanya aku dan Tuhan
mengetahui keinginan, harapan dan cita-citaku. Aku menulisnya di tempat
yang aku istilahkan rumah hantu karena panas dan cadasnya desa Perigi.
Aku tidak mau menulisnya dengan huruf karena jika kawan-kawanku
melihat dan membacanya , mereka pasti tertawa mengejek. Seolah mereka
tidak dapat menjangkau mimpiku. Lalu memilih menjadi manusia bodoh
dan miskin di desa yang terpencil, gersang dan hanya bertuan kepada
matahari. Mereka pasti tidak pernah bisa meyakini, gadis desa yang hidup di
semak belukar berkawan dengan kambing, berharap menjadi manusia
berpendidikan.
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Manusia terhormat” (Nourma, 2011 : 64).
“Dan aku bersumpah, kelak akan memusnahkan kemiskinan ini.
Apapun taruhannya” (Nourma, 2011 : 57).
Kemiskinan di Desa Perigi membuat ayah Sriri terpaksa harus pergi ke
Malaysia untuk mencukupi kebutuhan keluarga serta biaya untuk melanjutkan
sekolah Sriri. Ayahnya sangat memahami anaknya dan tau apa yang dicita-citakan
oleh anaknya. Mereka punya mimpi untuk menjadi orang yang terhormat dan
mampu membangun Pulau Lombok menjadi lebih baik. Meninggalkan keluarga
adalah taruhan terbesar yang harus dipilih dengan bijaksana demi masa depan
keluarga dan anak-anaknya.
Sriri mengantar ayahnya ke Pelabuhan Lembar untuk menyeberang ke
negeri Jiran. Sriri tampak sedih ketika hendak berpisah dengan ayahnya di
pelabuhan. Ayahnya tetap berusaha menenangkan dan menghibur anaknya.
Terlihat dalam kutipan berikut.
“Jadilah perempuan yang tangguh seperti yang ayah harapkan. Pada saatnya
nanti, berdirilah dihadapan ayah seperti yang kamu cita-citakan, Sririku.
Ayah akan mengantarmu ke tempat-tempat yang kamu inginkan kelak ayah
berjanji, Sririku yang cantik”
Menangis aku.
Puas sudah menangis di hadapan ayah.
Lega aku dalam tangisan masa kanak yang luka!
Aku tertunduk sehingga tampak jelas mata jatuh dan terhempas di atas
kerikil-kerikil cadas tempat di mana kedua kakiku bertumpu. Ayah
mengelus rambut lalu mencium keningku penuh kasih sayang. “kelak kamu
akan menjadi manusia yang membuat ayah bangga.” Bisik ayah di
telingaku” (Nourma, 2011 : 28).
Sriri terpaksa harus menunda untuk melanjutkan kuliah sementara ayah
mencarikannya uang ke Malaysia untuk biaya kuliahnya. Sriri

terkadang iri

dengan teman-temannya, terlihat dalam kutipan berikut.
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“Entahlah, kenapa juga pernah merasa iri. Memandangi mereka yang hidup
jauh lebih baik. Lebih baik dari teman masa kanakku di desa Perigi. Aku
pun menjadi geram. Iya, geram yang sendiri. Lalu berteriak seolah gunung
Rinjani mendukung di belakang pundakku”.
“Jangan hanya membangun istana sendiri Bung! Tuhan tidak akan
menunggu satu detik untuk mengguncangnya jika itu kamu bangun dengan
keringat dan darah orang lain.!”
Bentakku pada seonggok batu yang aku bayangkan orang bernasib lebih
mujur”.
“Aku tertawa geli
Kenapa bisa aku berteriak begitu
Lama tercenung. Diam-diam aku membenarkan teriakanku sendiri. Dengan
begitu. Jelas. Aku semakin marah.
Jangan-jangan memang benar, akibat kemiskinan yang bertahun-tahun
inilah ayah pergi ? Dan ibu meradang karenanya, begitu pula aku!
Semakin aku beranjak besar. Pertanyaan itu semakin jelas menemukan
jawaban. Hingga usia pula yang membuat pengertianku tentang kemiskinan
semakin tajam. Setajam aku harus mencoba mengerti sebab ayah pergi.
Pergi yang berlapis alamat susah kembali pulang.
Aku sedang marah sendiri” (Nourma, 2011 : 46).
Selama ayahnya pergi ke Malaysia, Sriri bekerja sebagai penggembala
kambing. Sriri menggembala kambing-kambing yang ditinggal pergi oleh
ayahnya. Terlihat dalam kutipan berikut.
“Rutinitas seperti itu sudah menjadi bagian perjalanan kehidupanku.
Seperti terbit dan tenggelamnya matahari. Seperti nyanyian hujandi tengah
lautan biru selat alas. Kesedihan yang menyakitkan kerapkali menggigitku
ketika di bawah terik langit hanya berpayungkan kedua telapak tangan.
Kadang aku sangat benci dengan panas desa Perigi. Tapi begitulah, aku
harus sendiri mengembala kambing di tengah lading tak bertuan. Ladang
yang dihiasi oleh batu-batu bertebaran. Seperti rumah-rumah hantu yang
diasingkan kaumnya” (Nourma, 2011 : 63).

Perilaku Sriri juga dipengaruhi oleh neneknya. Nenek sering menceritakan
Sriri dongeng-dongeng Sasak seperti dongeng tentang putri Cilinaye, Cerita
pembantaian masyarakat Sasak oleh prajurit Karangasem Bali, serta cerita
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masuknya penjajahan yang mengambil saripati Nusantara sehingga terjadi
kemiskinan sampai saat ini. Terlihat dalam kutipan berikut.
“Nenek sering juga bercerita tentang putri Cilinaye.
Begitu banyak cerita keluar dari mulut nenek . hingga kadang aku
meneteskan air mata. Atau tiba-tiba tertawa riang gembira. Yang paling
menyedihkan bagiku adalah cerita tentang pembantaian yang dialami orangorang Sasak, yang dilakukan oleh prajurit Karangasem Bali di Mayura.
Wajah nenek pun selalu berubah muram setiap ia menceritakan bagian
pembantaian ini. Aku pun jadi selalu berpikir seperti apa wajah orang Bali
itu. Aku tidak pernah sekalipun bertemu dengan orang Bali. Karena di
Perigi ataudi Selayar aku belum menemukan orang Bali” (Nourma, 2011 :
8 – 9 ).
“Sesekali dengan lirih dia berkata, seperti itulah iring-iringan kapal dagang
Makasar datang ke Lombok. Kemudian tak lama berselang kapal dari Eropa
bersandar di Labuhan Haji dan pelabuhan Ampenan. Menurut nenek, itulah
awal kesengsaraan orang Sasak berkepanjangan dan mengerikan” (Nourma,
2011 : 11).
“Kadang tidak mengenal waktu. Tidak ingin mengatakan, masa lalu amatlah
sukar berlalu dari hidupnya. Hingga ingatan-ingatan itu membuatnya terus
bercerita agar cucunya tau. Betapa kelam pekat Lombok di masa lalu .
Seakan ia ingin menegaskan kemiskinan Lombok di masa lalu masih ia
rasakan hingga di zaman anak cucunya kini. Nenek pun sering kali tidak
bisa menahan tetesan air mata yang membasahi sisa kecantikan wajahnya.
Mungkin ia ingin meneriakkan kemiskinan dan derita di Lombok tidak
berakhir juga. Tidak jua dapat dienyahkan” (Nourma, 2011 : 11 – 12).
“Nenek adalah salah satu saksi sejarah yang menyimpan kenangan suram
atas penderitaan sebuah penjajahan keji” (Nourma, 2011 : 11).
Nenek juga sering bercerita tentang kakek Sriri. Sriri sering bermimpi
bertemu kakeknya, seperti yang terlihat dalam kutipan berikut.
“Karena cerita tentangnya mempengaruhi setiap jalan pikiran. Hingga
mimpi pun menggoda. Tidak sekali mimpi. Begitu sering hingga aku
menghapal mimpiku sendiri.
Iya, mimpi beragam, namun berulang-ulang”.
“Kakek mengeluarkan sesuatu dari balik punggungnya.seekor burung
berbulu merah dan hijau. Aku mengamati burung itu setelah berada di
genggaman tanganku.
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“Rawatlah burung yang aku berikan itu. Jika kamu bisa menyelamatkan
hidupnya maka burung itu akan menjadi burung yang sangat indah dan
kamu akan bahagia dalam hidupmu.
Kakek pergi setelah berwasiat.
Tiba-tiba aku terjaga dan mendapati tubuhku dibasahi keringat.benarkah
itu kakek? Seperti itukah wajahnya? Aku membatin. Aku terbawa dalam
ngiangan wajah kakek yang bercahaya, lalu terpikir ada apa di balik
burung yang ia berikan? Padahal keluarga kami tidak pernah memelihara
burung” (Nourma, 2011 : 15 – 16 ).
Waktu terus berlalu, suatu hari nenek yang sering menceritakan segala hal
kepada Sriri tiba-tiba jatuh pingsan setelah sholat duha. Ibu sriri lari terengahengah memanggil sriri ke ladang untuk melihat keadaan neneknya, dan itu
membuat Sriri kaget. Terlihat pada kutipan berikut.
“Sriri, nenekmu harus dibawa ke rumah sakit umum Selong. Ia tiba-tiba
pingsan setelah sholat duha”. Aku memandang mata ibu memerah. Aku
tidak perdulikan apa yang di belakangnya.
“Bidan Lia menyarankan agar nenek di bawa ke rumah sakit umum Selong
sekarang juga. Kita tak punya pilihan Sriri.” Suara ibu semakin berat. Aku
tidak bisa berkata apa-apa.
Dengan setengah berlari kami menembus kebun srikaya yang ayah tanam
beberapa tahun silam” (Nourma, 2011 : 49).
Sesampainya di rumah, sudah ada Paman Yusron dan Bibi Isyah menunggu
di mobil puskesmas dan Sriri pun ikut naik ke mobil mengantar neneknya ke
rumah sakit umum Selong. Sayangnya, di perjalanan menuju rumah sakit terjadi
kemacetan di pasar umum Aikmel. Akibatnya, nenek tidak bisa bertahan sampai
ke rumah sakit. Nenek pun meninggal di perjalanan menuju rumah sakit. Terlihat
pada kutipan berikut.
“Sementara itu, mobil ambulans hanya bisa mengerang di tengah jalan yang
sedang macet total. Wajah orang-orang berseliweran di ruas jalan tampak
seperti bayangan hantu di mataku. “ Nenek sudah meninggal,” bidan Lia
berbisik lirih setelah memeriksa detak jantung nenek dengan alat sederhana
yang ia bawa dari rumah “ (Nourma, 2011 : 51).
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“ Meski jiwa terasa remuk redam, karena sedih dan cemas melihat nenek
yang tiba-tiba tak bernyawa” (Nourma, 2011 :51).
“ Kamu telah banyak meyaksikan apa yang semestinya belum wajar amu
lalui, Sriri. Jangan sia-siakan pengalaman pahit, karena akan
mengajarkanmu tentang hidup” (Nourma, 2011 : 53).
“ Aku hanya bisa menganggukkan kepala. Bi Isyah mencoba mengingatkan,
btapa kelam idup yang sudah kau lalui dalam usia belum dewasa” (Nourma,
2011 : 53).
Banyak hal yang bisa dipelajari Sriri dari meninggalnya nenek, terutama
tradisi masyarakat Sasak yang selalu mengutamakan keluarga dekat, tetangga, dan
kerabat. Keluarga yang jauh pun harus berkumpul saling membantu dalam suka
maupun duka. Seperti itulah solidaritas masyarakat Sasak. Sriri menjadi
tercengang dan bertanya kepada ibunya seperti pada kutipan berikut.
“ O iya, Bu. Siapa yang mengabarkan paman berita duka ini?.”
“Ibu, Sriri. Keluarga di Labuhan haji dan di Selayar harus secepatnya tau.
Tidak boleh terlambat. Karena mereka bagian dari hidup kita” (Nourma,
2011 : 56).
“Aku tercenung. Pikiranku menalar sendiri. Beginilah seharusnya orang
Sasak. Selalu mengutamakan keluarga dekat, tetangga, dan kerabat. Yang
jauh pun harus berkumpul, saling membantu baik dalam suka dan duka”
(Nourma, 2011 : 56).
Ayah Sriri bekerja sebagai buruh perkebunan buah di Malaysia dengan gaji
yang pas-pasan. Tempat kerjanya pun sangat jauh dari kota sehingga tidak leluasa
pergi ke tempat pengiriman surat untuk memberi kabar selama setahun terakhir.
Sriri dan keluarganya menjadi risau. Pak Kamil datang

membawa telepon

genggam miliknya. Ternyata yang menelpon adalah ayahnya. Ayah Sriri
memunculkan beberapa stimulus terkondisi dalam percakapan di telepon itu, di
antaranya dapat dilihat pada kutipan berikut.
“Sriri, ayah pasti pulang. Maafkan ayah tidak pernah mengirim kabar
pada kalian di sini ayah tidak berani terlalu sering ke tempat umum karena
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masalah surat resmi dan kontrak kerja ayah yang sudah habis, Nak. Jadi
ayah mesti hati-hati. Teman-teman ayah sudah banyak yang ditangkap
karena keluyuran tanpa membawa dokumen resmi. Menjadi pendatang
haram di Malaysia ini lama-lama rasanya seperti di neraka, Sriri. Hampir
tiap malam polisi merazia para pekerja.untuk keamanan ayah memilih tidur
di hutan, Nak. Tapi ayah tidak sendiri. Banyak juga teman dari Lombok
maupun dari Jawa dan Sumatera bahkan ada juga dari Burma dan India. Bos
ayah baik. Dia orang Cina. Ayah sering disembunyikan di tempat aman
kalau ada razia waktu bekerja.” (Nourma, 2011 : 73).
“Ayah, aku tidak mau kuliah. Ijazah SMA sudah membuatku puas. Kami
hanya menginginkan ayah pulang. Toh rumah kita sudah bagus. Kambing
yang ayah tinggalkan dulu sudah berkembang biak dengan baik. Ayah
pulang dan kita bisa hidup dari tanah kita sendiri. Kita hidup bahagia dari
saripati negeri kita sendiri, Ayah” (Nourma, 2011 : 73).
“Sriri, ayah sudah berjanji akan menyekolahkanmu sampai kamu bisa
menjadi seorang guru seperti cita-citamu dulu. Jadi kamu sabar. Tabung
uang yang ayah akan kirim minggu bulan depan. Itu cukup untuk kamu
mendaftar kuliah. Kamu daftar gelombang kedua tidak masalah. Ayah ingin
ketika ayah pulang nanti kamu selesaikan kuliahmu” (Nourma, 2011 : 74).
“Sriri, jual semua binatang peliharaan itu. Biarkan ibumu bekerja di
ladang saja. Yamran pasti sudah bisa membantu ibu. Ayah rela jauh dari
kalian semata-mata demi cita-citamu yang mulia. Kalau ayah tau kamu akan
berubah pikiran di tengah perjuangan, ayah tidak akan datang ke negeri
yang kejam ini. Negeri yang tidak punya belas kasihan pada nyawa orang
lain !” (Nourma, 2011 : 74).
“ Aku tak mau meninggalkan ibu sendiri di desa Perigi, Ayah. Siapa
yang akan membantu ibu bekerja di ladang? Siapa juaga yang akan
mengurus kambing-kambing kita kalau aku tidak ada di rumah, Ayah?”(
Nourma, 2011 : 74) .
“Aku diam. Tenggorokan rasanya tercekat karena isakan tangis yang
tertahan. Air mata tergenang di mata indahku yang sering disanjung nenek
secara diam-diam di sela-sela cerita masa lalunya. Kemudian air mataku
yang terasa hangat setitik demi setitik bermunculan sehingga
menggelantung membuat pengelihatanku buram. Ayah tidak tau bagaimana
aku menghawatirkan nasibnya di sana. Ayah tidak tau aku rela menjadi
manusia yang hina papa. Terasing dari kamunitas sosial. Bergaul dengan
orang-orang yang terbuang sekalipun. Asalkan ayah ada di tengah-tengah
keluarga seperti dulu” (Nourma, 2011 : 74).
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“Sriri, mintalah pamanmu untuk menjual kambing-kambing itu.
Fokuslah untuk meraih cita-citamu menjadi perempuan bermartabat meski
dalam kemiskinan mulai sekarang. Apa yang ayah lakukan ini semata-mata
untukmu sebelum Yamran membutuhkan biaya lebih banyak. Percayalah
pada ayah. Bukankah ayah tidak pernah membohongimu, Sriri cantikku.”
“Ayah membuaiku dengan kelembutan suaranya. Ia membujuk agar aku
tegar dan tak goyah meraih cita-cita yang dulu sering kami ceritakan
diskusikan di tengah teriknya ladang desa Perigi”.
“Tugasmusekarang,
buktikan
pada
ayah
kamu
bisa
mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu minta pada ayah sebelum
ayah meninggalkan kalian dulu.
(Nourma, 2011 : 77).
“Baik, Ayah. Yang penting ayah sekarang jaga diri. Jaga kesehatan.jangan
lupa sholat, karena rajin sholat merupakan ciri-ciri ayah sebagai orang
Sasak” (Nourma, 2011 : 76 – 77).
Stimulus terkondisi juga datang dari Pak Kamil juga meyakinkan Sriri untuk
meneruskan keingingan ayahnya. Terlihat pada kutipan berikut.
”Kamu tidak boleh keras kepala dalam soal ini, Sriri. Orang tuamu
merancang masa depanmu dengan sangat baik. Malah kamu yang tidak mau.
Perempuan cantik sepertimu harus sama dengan orang tuamu yang baik itu.
“Lakukan saja niat baik ayahmu Sriri” (Nourma, 2011 : 79).
“ Aku menulis keinginanku pada begitu banyak wajah batu. Memahatnya
dengan ujung sabit yang menciptakan bunyi nyaring. Melengking,
membahana dalam sunyi sepi jiwaku (Nourma, 2011 : 81).
Sriri akhirnya mau melanjutkan kuliah karena memang memiliki mimpi
yang besar meskipun hidupnya di desa yang terpencil dan miskin. Semua itu tidak
menyurutkan semangatnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sriri
melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan yakin dengan
pendidikan akan mampu merubah nasibnya. Sriri pun melanjutkan pendidikannya
di kampus hijau yakni di STKIP Hamzanwadi Selong dan bercita-cita ingin
menjadi guru. Terlihat pada kutipan berikut.
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“Setiap pulang ke desa Perigi, banyak hal yang aku ceritakan pada ibu
tentang tempat baruku ini. Tempat yang paling nyaman bagiku di kampus
hijau itu adalah perpustakaan”.
“Wajah-wajah yang aku jumpai tampak kusut dan letih. Entah apa yang ada
dalam benak mereka” (Nourma, 2011 : 103).
Semoga mereka tidak seperti aku yang miskin. Jika iya. Maka betapa
banyak orang miskin di tanah bernama Lombok ini. Di bumi bernama Nusa
Tenggara Barat ini. Ah! aku kadang merasa takut dengan gerombolan
orang-orang miskin. Aku merasa hanya diriku yang miskin, sehingga
dengan mudah bisa memperbaiki hidup. Karena tidak terlalu banyak
gerombolan orang miskin berebut kehidupan. Tetapi wajah mereka? Ah, aku
tidak mau meletakkan mereka sejajar dalam kemiskinan denganku. Cukup
aku, Sri Rinjani yang miskin. Biarlah hanya kepadaku, luka karena miskin
itu bertumpu. Jangan pada mereka” (Nourma, 2011 : 103).
“Ehem, tapi siapa tau, semua orang di kampus hijau datang dari keluarga
kaya. Kawan-kawan dari Bima, Dompu, Flores, bahkan lebih jauh lagi
pastilah orang kaya sehingga mereka sampai di kampus hijau. Kalau tidak
bagaimana bisa mereka membayar kuliah. Baiklah, aku yakinkan diri.
Mereka semua orang kaya. Lagi pula tidak baik mengatakan orang lain
miskin. Kata itu hanya untuk diriku sendiri” (Nourma, 2011 : 104).
Sriri jatuh cinta kepada Sailan putra dari Pak Kamil. Pertama kalinya Sriri
merasakan hal yang berbeda ketika bersama dengan laki-laki. Sriri sudah
menyukai Sailan sejak pertama kali bertemu, Sailan yang membantunya mengurus
segala administrasi kuliahnya, mengajaknya jalan hingga pulang ke Desa Perigi.
Kecintaannya kepada Sailan juga dapat terlihat dari sikap Sriri yang cemburu
terhadap Misy kekasih Sailan. Terlihat dari kutipan berikut.
”Jantungku kembang kempis mendengar kabar yang sejujurnya
membahagiakan hati itu. Sungguh, Sailan aku bahagia karena perempuan itu
sudah terbang jauh. Hatiku bicara seolah di tengah juntaian bunga-bunga.
“Sailan. Apa boleh aku mengatakan, perempuan berwajah porselin itu mak
lampir atau duri dalam daging yang setiap saat menusuk hati saat aku
memikirksnnya. Apakah kamu sedang bersamanya atau tidak? Sailan,
tetaplah seperti ini karena aku menikmati waktu denganmu “(Nourma, 2011:
118).
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Istri Pak Kamil sangat tidak menyukai keluarga Sriri, ini disebabkan karena
kisah lama antara Pak Kamil, Nuraisah ibunya Sriri, dan istri Pak Kamil. Istri Pak
Kamil selalu berburuk sangka kepada keluarga Sriri, bahkan ketika Sriri ke
rumahnya bersama sailan pun sempat membuat hati Sriri terluka, seperti yang
terlihat dalam kutipan berikut.
“Kenapa dia ada di sini?”
Wajah perempuan itu tiba-tiba tegang. Ia segera meminta anaknya untuk
mengantarku pulang. Suaranya meninggi meski terdengar seperti induk
ayam yang sebentar lagi akan meregang nyawa”.
“Perempuan itu memalingkan wajahnya kea rah vas bunga yang terletak di
sudut kamar. Bunga tulip beraneka warna yang terbuat dari kaca itu tak
mampu membuat hatinya damai. Sailan mencium kening ibunya kemudian
membimbingku keluar dari kamar itu. Hatiku terasa berguncang hebat”
(Nourma, 2011 : 130).
“Aku berjalan kaki, Sailan. Itu lebih terhormat bagiku. Uruslah ibumu. Ia
lebih membutuhkanmu. Aku masih sanagt kuat. Masih banyak tenaga di
dalam jiwaku.” (Nourma, 2011 : 131).
“Sudahlah, Sriri. Sekarang kamu masuk saja. Tak ada gunanya dalam
kesedihan. Kita sudah terlalu lama kalah. Untuk itu, kita tidak boleh
membuat diri kita terlihat kalah.”.
“Aku memandang wajah ibu. Kemudian menangis sambil mencium
tangannya” (Nourma, 2011 : 132).
Ibarat petir yang selalu bersambung, duka tidak henti-hentinya menerpa
keluarga Sriri. Ayahnya yang bekerja di Malaysia dikabarkan mengalami
kecelakaan saat bekerja dan akhirnya meninggal dunia. Sriri sangat terpukul,
Terlihat pada kutipan berikut.
”Informasi yang keluarga dapatkan, jika perjalanan lancar. Ayah akan tiba
di rumah malam ini.
“Sudah cukup Sailan. Akau tau arah pembicaraanmu. Sudah. Jangan
dilanjutkan lagi.”
“Suaraku bergetar dalam isak tangis yang tumpah seketika bersama ribuan
pedih yang memburu jiwa ragaku. Aku berlari memeluk tubuh ibu yang
terkulai tak berdaya. Dan seluruh orang menangis. Menangis dan terus
menangis.
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Dalam isak yang tersembunyi.
Pada luka yang baru saja tertoreh” (Nourma, 2011 : 138).
“ Untung jenazah ayahmu segera dapat dibawa pulang, Sriri. Adik misan
paman kebetulan baru seminggu bersama ayahmu bekerja. Dia yang
berjuang mati-matian agar jenazah ayahmu dapat dikirim meskipun
ayahnmu sebagai tenaga kerja ilegal. Atas kebaikan ayahmu, semua
temannya bekerja mengumpulkan uang sebagai baiaya yang sepuluh kali
lipat lebih mahal dibanding tenaga kerja yang sah. Ini pertanda baik Sriri.
Bahwa ayahmu menjadi orang yang baik di manapun ia berada.”
Aku memeluk paman Badrun dalam tangisan. Rumahku serasa menjadi
lembah tangis seketika” ( Nourma, 2011 :139).
“Lihatlah wajah mereka, Sriri. Mereka semua kehilangan. Tapi perhatikan
bibir mereka yang tersenyum. Semua itu karena mereka yakin, Tuhan pasti
menyambut ayahmu di Surga.
“Paman Badrun kembali menghiburku dengan berbisik ketika jenazah ayah
dimasukkan ke dalam liang lahat. Aku pun tak kuasa menahan air mata yang
bercucuran. Kali ini ibu terlihat sangat kuat.
Tidak berapa lama, gundukan tanah sudah terlihat. Ayah di dalamnya.
“Ia sudah disurga, Sriri”
Paman badrun memegang pundakku. Aku mengangguk. Meninggalkan
pekuburan serasa berjalan di atas bening air. Mungkin ayah bersama kami
pulang dengan jiwa yang tenang” (Nourma, 2011 : 141 – 142 ).
Kematian ayahnya menimbulkan duka yang sangat mendalam bagi Sriri
beserta keluarga. Sriri memutuskan untuk berhenti kuliah karena kekurangan
biaya dan tidak mau melihat ibunya susah karena ayah yang merupakan tulang
punggung keluarga kini telah tiada.
Kabar berhentinya Sriri kuliah sampai ke Paman Badrun. Sriri meyakinkan ke
pamannya bahwa berhenti sekolah murni merupakan keinginannya sendiri. Paman
Badrun begitu memahami keponakannya itu. Terlihat dalam kutipan berikut.
“ Paman tahu kamu membohongi diri sendiri, Sriri”
“Paman sendiri baru tahu sekarang kalau kamu berhenti kuliah. Paman
kira kamu sekedar cuti. Paman memang orang miskin Sriri. Tapi paman
ada uang jika kau ajak bicara soal kuliahmu”
“Sudahlah, Paman. Aku hargaikebaikan paman. Untuk saat ini begililah
terbaik” (Nourma, 2011 : 169).
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Pak Kamil juga sangat menyayangkan keberhentian Sriri dari kuliahnya.
Pak Kamil menawarkan bantuan demi bantuan kepada keluarga Sriri, namun
selalu ditolak karena keluarga Sriri tidak ingin terlena dengan kebaikan Pak Kamil
sedangkan hutang yang dulu pun belum dibayar. Keluarga Sriri merasa berhutang
budi kepada Pak Kamil. Ibu Sriri datang ke Pak Kamil untuk mencicil hutang
suaminya. Pak Kamil dengan tegas menolaknya dan meminta untuk menikahi
Sriri supaya dapat membantu keluarga Sriri tanpa harus memikirkan apapun.
Setelah berpikir panjang dan melewati konflik bersama Jirah istri dari Pak Kamil,
akhirnya ibunya menyetujui permintaan Pak Kamil. Sriri terus menolak, namun
ibunya tidak henti-henti memberikan pemahaman. Terilihat pada kutipan berikut.
“Sudahlah Sriri. jangan membantah ibu. Ibu tahu mana yang harus ibu
lakukan untuk membuat hidupmu bahagia.”
“Aku tahu ibu tidak akan menyesatkan hidupku. Tapi tolonglah ibu.
Jangan membuat lubang kehancuran dalam hidupku. Ibu telah salah
memilih cara membahagiakan hidup anakmu ini.
“Mengapa ibu tega melakukan semua ini? Seolah-olah aku adalah barang
yang begitu mudah ibu jual tanpa mempertimbangkan hati dan
perasaanku” (Nourma, 2011 : 182).
Tangisku pecah seperti gemuruh hujan di ujung malam sunyi.
“Luar biasa ibu mencipatakan jalan hidupku. Aku sangat takut, Ibu. Aku
tidak mengenal laki-lak itu dengan baik sedangkan ibu memberikan
kepada laki-laki itu jiwa dan ragaku tanpa memikirkan keselamatanku
diwaktu-waktu yang akan datang.”
Aku terus saja berbicara pada isak tangis yang tertahan. Ibu terus berusaha
tenang” (Nourma, 2011 : 182).
“Ibu, Tolonglah, pikirkan sekali lagi sebelum semuanya terlambat. Rasa
takutku pada lelaki itu melebihi rasa takut ketika aku harus menjemput
ajalku” (Nourma, 2011 : 182).
“Sri Rinjani, Anakku. Ibu tahu ini sangat berat bagimu. Tetapi ini harus
kita jalani. Pak Kamil akan melindungimu seperti ayah yang akan
melindungi putri kandungnya.”
“Aku menarik napas untuk menyangkal ibu. Namun sangat cekatan ibu
menempelkan jari telunjuknya di bibirku”.
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“Semua tidak seburuk yang ada dalam pikiranmu, Anakku. Ibu sudah
mengatur semuanya dengan sebaik mungkin. Tolong kamu bekerja sama
denagn ibu” (Nourma, 2011 : 184).
“Segeralah kamu hilangkan keinginanamu dengannya. Ibu akan
mnjadikan hidupmu lebih baik dari yang kamu bayangkan. Karena tak
gunanya hidup dengan lelaki yang tidak memiliki prinsip”
“Sailan akan menikah dengan Misy, gadis kota yang datang dari kalangan
bangsawan itu. Sailan anak yang patuh ia akan mendengar apapun perintah
ibunya” (Nourma, 2011 : 185).
“ Ibu, aku tidak mampu gambarkan rasa kasih sayang dan baktiku
padamu. Meski harus ku ukir rasa cinta dan hormatku padamu dengan
tinta emas sekalipun. Tetapi tidak akan mampu terwakilkan. Aku berikan
segala yang ibu mau. Bahkan nyawaku, Ibu” (Nourma, 2011 : 185).
..”Kini ibu minta aku menikahi lelaki yang lebih pantas menjadi mertuaku,
aku pun rela. Rela dan ikhlas adalah kata yang paling ampuh menjadi obat
bagi hidupku. Selanjutnya karena ibu yakin tidak akan membuatku
menderita kelak” (Nourma, 2011 : 186).
“ Ibu tahu cita-citamu, Sri Rinjani. Dan ibu tahu kamu akan melakukan
apapun untuk memperolehnya. Dan ibu tahu kamu tidak akan pernah
mengecewakan ayahmu. Ibu telah membukakan jalan Sri Rinjani. Kamu
tinggal melanjutkannya. Bagi satu cita-cita mulia, seluruh hidup yang
menderita tidak cukup untuk menebusnya. Jangan berhenti karena hatimu
tergores agar kamu menemukan arti dari semua pengorbananmu.”
Astaga, ibu berbisisk di telingaku. Dan aku bagai memperoleh mukjizat
“Aku pun tegak menerima dan menjalani acara lamaran yang snagat
meriah” (Nourma, 2011 : 186 – 187 ).
“ Ini hari pernikahan
Rabu, 17 Desember
Janur kuning di sana-sini menghiasi pesta pernikahan yang dirancang
meriah”.
Janur kuning di sana-sini menghiasi pesta pernikahan yang dirancang
meriah” ( Nourma, 2011 : 192).
4.2 Analisis Data
Penelitian ini menganalisis tentang perilaku tokoh Sriri dalam novel Sri
Rinjani karya Eva Nourma dengan teori psikologi behavior perspektif Skinner.
Seperti yang sudah kita ketahui bahwa teori ini beranggapan bahwa kepribadian
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manusia dibentuk berdasarkan lingkungan tempatnya berada, sehingga manusia
menjadi penurut, pembangkang, semua merupakan respon dari stimulus yang
berasal dari lingkungannya. Begitu pula dengan perilaku Sriri yang terdapat dalam
novel Sri Rinjani karya Eva Nourma yang menjadi bahan analisis pada penelitian
ini.
Sesuai dengan teori behavior Skinner, pada tataran analisis ini, stimulus yang
mempengaruhi perilaku tokoh Sriri dibagi menjadi dua, yakni stimulus tidak
terkondisi yang menghasilkan perilaku tidak terkondisi dan stimulus terkondisi
yang menghasilkan perilaku terkondisi. Stimulus tidak terkondisi yang membentuk
perilaku tokoh Sriri berasal dari lingkungannya seperti lingkungan di Desa
Selayar, lingkungan sekolah, lingkungan di Desa Perigi dan lingkungan
kampusnya. Sedangkan stimulus terkondisi berasal dari tokoh-tokoh lain dalam
novel tersebut seperti ayah, ibu, paman, bibi, Pak Kamil, Jirah, Sailan dan lain
sebagainya. Stimulus-stimulus yang membentuk perilaku tokoh Sriri akan
diuraikan sebagai berikut.
4.2.1 Stimulus Tidak Terkondisi
Stimulus tidak terkondisi merupakan stimulus yang bersifat alamiah yang
bukan merupakan hasil manipulasi. Salah satu stimulus yang bukan hasil
manipulasi yakni keadaan lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal
merupakan bagian dari stimulus tak terkondisi yang terdapat dalam novel tersebut
dan sangat mempengaruhi perilaku tokoh. Bagaimana tidak, tokoh Sriri tinggal di
daerah yang begitu miskin yang menyebabkannya harus berusaha keras untuk
mempertahankan hidupnya. Terdapat beberapa lokasi yang dijelaskan oleh
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pengarang sebagai lingkungan yang sangat berpengaruh dalam membentuk
perilaku tokoh Sriri yakni Desa Selayar, lingkungan sekolah, Desa Perigi dan
lingkungan kampusnya.
Bermula dari Desa Selayar yang merupakan desa kelahiran ibunya, perilaku
Sriri terlihat ketika dia mengeluhkan kemiskinan di Desa Selayar dan menikah
dengan laki-laki yang sepantasnya menjadi ayahnya. Gambaran lingkungan desa
Selayar terlihat dalam kutipan berikut.
“Kemiskinan membungkus raga ibarat tulang dan kulit yang mengharuskan
mereka menjadi manusia tangguh tak terkalahkan.lengan kokoh dan jemari
yang kuat membuat batu berkeping-keping hanya dengan satu kali hentakan
palu bergagang kayu serupa tangan peremuan itu yang membesi. Tangan
menghitam serupa besi.
Membelah batu
Membelah sunyi
Mengalahkan deru ombak berbuih coklat
Perempuan-perempuan Selayar
Itulah Selayar “.
“Sebuah desa miskin. Juga terkenal dengan pembisnis udang di seluruh
penjuru negeri. Namun tidak serta merta membuat dapur penduduk
mengempul terus. Tambak udang berhektar-hektar luasnya tidak bisa
dinikmati oleh penduduk setempat dengan sempurna. Mereka hanya bisa
menjadi buruh kasar di sana dan sebagian mereka adalah si pemecah batu
dan nelayan.
Sebagaimana namanya adalah layar yang terus membentang tidak karuan.
Selayar adalah layar sebuah layar tanda kemiskinan pulau Lombok
berwarna pekat” (Nourma, 2011 : 3 – 4).
Stimulus tidak terkondisi yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah
kondisi lingkungan di Desa Selayar yang miskin dan mengaharuskan
masyarakatnya bekerja sebagai pemecah batu. Laut Selayar menyimpan kekayaan
berupa tambak udang, oleh sebab itu Selayar juga terkenal dengan pembisnis
udang di penjuru Negeri. Masyarakat selayar di sana hanya bisa bekerja sebagai
buruh. Respon Sriri berupa kekesalannya terhadap Selayar.
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Kerasnya lingkungan di Desa Selayar kemudian membuat Sriri menjadi
orang yang kritis terhadap lingkungannya dan rela melakukan apa saja supaya dia
dapat terus melanjutkan hidup dan mimpinya, termasuk menikah dengan Pak
Kamil yang merupakan sahabat ayahnya. Sriri berharap kehidupannya akan
menjadi lebih baik setelah menikah dengan laki-laki yang sepantasnya menjadi
bapaknya itu. Pernikahan Sriri dengan Pak Kamil terlihat pada kutipan berikut.
“Ini hari pernikahan.
Rabu, 17 Desember
Janur kuning di sana-sini menghiasi pesta pernikahan yang dirancang meriah”
(Nourma, 2011 : 192).
Kutipan di atas menggambarkan psikologisnya yakni menerima dengan
ikhlas takdir hidupnya, ini juga merupakan bentuk kepeduliannya terhadap
nasibnya dan nasib keluarganya. Sriri tidak egois, tapi peduli dengan masa
depannya dan masa depan keluarganya. Sriri berharap melalui pernikahannya
itulah bisa memperbaiki semuanya.
Lingkungan yang juga mempengaruhi perilaku Sriri adalah lingkungan
sekolah dasar. Ketika duduk di sekolah dasar, teman-teman Sriri sering meledek
namanya. Hal ini cukup mengganggu pikirannya, sebab Sriri tidak hanya diolok di
dalam kelas, tapi juga di luar kelas. Terlihat dalam kutipan berikut.
“Pada saat guru memanggil namaku di sekolah, ketika itu juga temanteman mencipta teriakan kompak tanpa merasa hormat dan takut kepada
guru. Memperolok namaku seolah tidak punya nilai bagi zamanku di
sekeliling mereka. Hal serupa sering aku alami pada saat berada di lapangan
sekolah, di kelas, maupun di tempat keramaian . Aku heran apakah ayah
tidak berfikir sejauh yang aku rasakan. Betapa berat beban batin yang harus
ku pikul karena sebuah nama disematkan dalam hidup ku ini. Bukannya aku
malu dengan nama Sri Rinjani. Tapi aku risih ketika setiap orang
mendengar namaku matanya akan terbelalak . menunjukkan diri dengan
jujur atas ketidakpercayaan mereka, namaku Sri Rinjani. Oh, betapa jelas
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terpancar dari sinar mata mereka, rasa heran kemudian tertawa geli”
(Nourma, 2011 : 17 – 18).
Kutipan di atas mengandung stimulus dari lingkungan sekolahnya yakni
teman-teman di sekolahnya sering

meneriaki dan mengolok-olok namanya.

Respon Sriri yakni merasa terbebani dengan nama tersebut. Perilakunya tampak
ketika Sriri menyalahkan ayahnya yang sudah memberikannya nama tersebut.
Terlihat dalam kutipan kalimat “Aku heran apakah ayah tidak berfikir sejauh
yang aku rasakan”. Secara tidak langsung, dalam kalimat tersebut Sriri
menyalahkan ayahnya. Perilakunya tersebut menggambarkan psikologisnya pada
saat itu yakni tertekan akibat terus diolok oleh temannya sehingga membuatnya
menyalahkan ayahnya. Sriri tetap berusaha tegar, rasa tertekan itulah

yang

kemudian dijadikan motivasi untuk lebih bersemangat untuk mencari makna di
balik namanya.
Beberapa orang menganggap nama Sri Rinjani adalah sebuah rangkaian
nama yang sangat bagus. Terlihat dalam kutipan berikut.
“Ehem, Tapi begitulah sebuah nama dan di tengah mereka yang
memilih memperolok namaku, tidak sedikit pula mengatakan nama Sri
Rinjani dengan panggilan Sriri ialah nama yang sangat bagus. Kenyataan
mendua inilah yang sering pula membuatku geli. Tertawa sendiri. Orang
Sasak ternyata masih masih asyik memperhatikan nama. Tetapi belum
sempat terpikir, ada apa di balik sebuah nama?” (Nourma, 2011 : 18).
Kutipan di atas menegaskan bahwa tidak sedikit orang yang mengatakan
bahwa nama Sri Rinjani merupakan nama yang bagus. Stimulus ini yang
kemudian menimbulkan respon terhadap Sriri yakni merasa geli. Perilakunya
terlihat ketika tertawa sendiri. Psikologisnya yakni rasa heran terhadap orang
Sasak yang masih memperhatikan nama. Sriri mengambil hikmah dan belajar
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banyak hal tentang masyarakat Sasak yang peduli terhadap sesama, sehingga halhal kecil pun sangat dipedulikan seperti halnya nama.
Salah satu lingkungan yang juga sangat berpengaruh dalam membentuk
perilaku tokoh Sriri adalah Desa Perigi. Sama halnya dengan Selayar, Perigi juga
merupakan desa yang miskin di Pulau Lombok yang letaknya berdekatan dengan
Selayar. Kemiskinan yang melanda Perigi juga telah dilukiskan dalam novel
tersebut, terlihat pada kutipan di bawah ini.
“Rumah-rumah miskin tersusun sesuai dengan permukaan tanah seakan
ingin dipamerkan hingga ke tepi barat pulau Sumbawa. Perigi, desa
bersenyawa dengan muasal ibu yang didera kemiskinan” (Nourma, 2011 :
8).
Kutipan di atas melukiskan kemiskinan di lingkungan tempat tinggal Sriri
yakni di Desa Perigi. Berdasarkan teori behavior Skinner, secara tidak langsung
kondisi lingkungan Desa Perigi yang miskin merupakan stimulus bagi Sriri.
Stimulus tersebut memicu respon terhadap Sriri yakni semakin bersemangat untuk
bertahan dalam kemiskinan. Perilaku yang ditimbulkan dari respon tersebut
adalah Sriri tidak gengsi melakoni pekerjaan sebagai pengembala kambing.
Perilaku tersebut menggambarkan psikologis tokoh Sriri yakni berjiwa tegar.
Terlihat dalam kutipan berikut ini.
“Meskipun hanya berwajah miskin dan kusam, setidaknya semangat awal
berdirinya bisa memicu jiwa untuk bertahan dalam ketiadaan” (Nourma,
2011 : 13).
Sriri tidak ingin larut dalam ketiadaan yang menerpa Desa Perigi. Sriri tetap
semangat melakoni hidupnya. Terlihat dari perilakunya yang memilih bekerja
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sebagai penggembala kambing, walaupun pekerjaan ini seharusnya dilakoni oleh
laki-laki, namun itu tidak menjadi masalah baginya. Terlihat pada kutipan berikut.
“Rutinitas seperti itu sudah menjadi bagian perjalanan kehidupanku.
Seperti terbit dan tenggelamnya matahari. Seperti nyanyian hujandi tengah
lautan biru selat alas. Kesedihan yang menyakitkan kerapkali menggigitku
ketika di bawah terik langit hanya berpayungkan kedua telapak tangan.
Kadang aku sangat benci dengan panas desa Perigi. Tapi begitulah, aku
harus sendiri mengembala kambing di tengah ladang tak bertuan. Ladang
yang dihiasi oleh batu-batu bertebaran. Seperti rumah-rumah hantu yang
diasingkan kaumnya” (Nourma, 2011 : 63).
Kutipan di atas menjelaskan pekerjaan Sriri sebagai pengembala kambing.
Sriri menggembala kambing di tengah panasnya Desa Perigi. Kutipan di atas juga
terdapat stimulus berupa kondisi Desa Perigi yang panas . Respon Sriri yang
memayungi dirinya dengan telapak tangannya. Perilaku ini juga dapat disikapi
sebagai respon yang ditimbulkan dari panasnya Desa Perigi. Perilaku-perilaku
yang telah disebutkan di atas menggambarkan psikologis tokoh Sriri yakni tegar
dan optimis. Ketegaran yang dimiliki membuatnya tidak hanya berdiam diri dan
terpuruk dengan kemiskinan, melainkan bekerja untuk dapat menyambung
hidupnya, meskipun pekerjaan yang dilakoni sepatutnya dikerjakan oleh laki-laki,
tetapi itulah Sriri Rinjani, perempuan Sasak yang tangguh yang tidak mau
menyusahkan orang tuanya. Sriri tidak berdiam diri saat merasakan kepanasan
ketika menggembala kambing, tetapi langsung memayungi dirinya dengan telapak
tangannya. Perilakunya ini menggambarkan kemampuannya dalam melindungi
dirinya menandakan bahwa Sriri termasuk orang yang kreatif.
Penggambaran miskinnya Desa Perigi tidak cukup sampai di situ. Kondisi
jalan di Desa Perigi juga sempit dan licin sehingga membuat pejalan kaki harus
berhati-hati dalam melewatinya. Terlihat dalam kutipan di bawah ini.
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“Kami melewati jalan lebarnya hanya setengah meter. Aku berjalan dengan
sangat hati-hati karena tanahnya licin. Meski ada batu-batu bertebaran di
badan jalan namun tidak cukup untuk menjaga pejalan kaki supaya tidak
terpeleset.
“ Sejauh mata memandang yang terlihat hanya ada satu warna, abu-abu
dengan wajah durja” (Nourma 2011 : 19).
Stimulus alamiah yang terdapat kutipan tersebut sesuai dengan teori
behavior Skinner berupa kondisi jalan yang sempit dan licin, sehingga membuat
Sriri berjalan dengan hati-hati. Perilaku Sriri yang berjalan dengan hati-hati
disikapi sebagai respon terhadap kondisi jalan di Desa Perigi yang licin
menandakan sikap

Sriri yang selalu berhati-hati dalam mengambil tindakan.

Psikologisnya meliputi rasa peduli terhadap apapun. Artinya, dalam melakukan
sesuatu Sriri tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi juga mempertimbangkan
akibat dari perilakunya terhadap diri dan lingkungannya.
Hari demi hari Sriri lalui dalam kemiskinan di Desa Perigi, hal tersebut
tidak membuatnya menjadi pribadi yang lemah. Sriri tidak pernah mengeluhkan
hal tersebut pada orang tuanya dan tetap memiliki harapan dan cita-cita yang tetap
disematkan dalam dirinya. Terlihat pada kutipan berikut.
“Ah, begitu indah dunia ini, tapi kenapa aku harus terjebak dalam lingkaran
sangat sempit serta buram warnanya?
Masa kecil hingga remaja, bahkan ketika sudah dewasa yang memberontak.
Masa-masa seorang perempuan Sasak yang seharusnya setiap pagi dipanggil
cantik oleh semesta raya beserta isinya. Tapi sayang sekali harus perpeluh
dengan hati gaduh. Karena pemberontakan-pemberontakan yang bisa
kulakukan adalah diam. Sebab bagaimanapun ibu ialah yang utama. Ia tidak
boleh terluka oleh darah dagingnya” (Nourma, 2011 : 64).
“Aku menulis doa dengan sandi-sandi yang hanya aku dan Tuhan
mengetahui keinginan, harapan dan cita-citaku. Aku menulisnya di tempat
yang aku istilahkan rumah hantu karena panas dan cadasnya desa Perigi.
Aku tidak mau menulisnya dengan huruf karena jika kawan-kawanku
melihat dan membacanya , mereka pasti tertawa mengejek. Seolah mereka
tidak dapat menjangkau mimpiku. Lalu memilih menjadi manusia bodoh
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dan miskin di desa yang terpencil, gersang dan hanya bertuan kepada
matahari. Mereka pasti tidak pernah bisa meyakini, gadis desa yang hidup di
semak belukar berkawan dengan kambing, berharap menjadi manusia
berpendidikan.
Manusia terhormat” (Nourma, 2011 : 64).
“Aku bersumpah, kelak akan memusnahkan kemiskinan ini.
Apapun taruhannya” (Nourma, 2011 : 57).
Kutipan di atas menegaskan perihal kondisi Desa Perigi terkadang ingin
membuat Sriri untuk memberontak, namun hal demikian tidak akan dilakukan
karena tidak mau membuat orang tuanya sedih. Sriri sangat mengutamakan
perasaan ibunya dan begitu memahami posisinya sebagai seorang anak yang tidak
ingin melukai hati orang tuanya.
Stimulus alamiah berdasarkan teori behavior Skinner yang terdapat dalam
kutipan tersebut adalah digambarkan oleh Sriri sebagai “lingkaran sangat sempit
serta buram warnanya”, yang dimaksud oleh Sriri dalam kalimat tersebut adalah
desa tempat tinggalnya yakni Desa Perigi. Respon yang ditimbulkan ialah Sriri
lebih memilih diam dari pada memberontak terhadap keadaan. Terlihat dari
perilakunya yang menulis doanya dengan sandi-sandi yang hanya dia dan Tuhan
yang bisa membacanya karena tidak ingin temannya menertawakan mimpinya
yang mulia yakni menjadi orang yang terhormat. Perilaku di atas menggambarkan
psikologis tokoh Sriri yakni peduli dan bertanggung jawab. Sriri peduli terhadap
perasaan orang tuanya, oleh karena itu Sriri selalu mempertimbangkan apapun
dalam bertindak, termasuk mempertimbangkan perasaan orang tuanya. Sriri juga
termasuk anak yang bertanggung jawab dan menyadari tanggung jawabnya
sebagai seorang anak yang tidak boleh melukai hati orang tuanya.
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Desa yang terpencil dan miskin iru membuat Sriri terus berusaha keras
untuk mempertahankan kehidupannya, mulai dari menggembala kambing hingga
menikah dengan sahabat almarhum ayahnya. Pernikahan itu merupakan pilihan
yang harus disikapi dengan bijaksana demi melanjutkan cita-citanya. Sriri
menikah dengan Pak Kamil murni tidak berlandaskan cinta melainkan sebagai
pengabdian dan balas jasa. Sriri berharap kehidupan keluarnya akan lebih baik
jika dia menikahi laki-laki yang sepantasnya menjadi ayahnya itu. Pak Kamil
membiayai kuliah Sriri dan memberikannya sebuah rumah mewah.
Sriri melanjutkan pendidikannya di kampus hijau STKIP Hamzanwadi
Selong karena bercita-cita menjadi guru. Gambaran lingkungan kampusnya
terlihat pada kutipan berikut.
“Setiap pulang ke desa Perigi, banyak hal yang aku certitakan pada ibu
tentang tempat baruku ini. Tempat yang paling nyaman bagiku di kampus
hijau itu adalah perpustakaan.
Wajah-wajah yang aku jumpai tampak kusut dan letih. Entah apa yang ada
dalam benak mereka.
Semoga mereka tidak seperti aku yang miskin. Jika iya. Maka betapa
banyak orang miskin di tanah bernama Lombok ini. Di bumi bernama Nusa
Tenggara Barat ini. Ah! aku kadang merasa takut dengan gerombolan
orang-orang miskin. Aku merasa hanya diriku yang miskin,sehingga dengan
mudah bisa memperbaiki hidup. Karena tidak terlalu banyak gerombolan
orang miskin berebut kehidupan. Tetapi wajah mereka? Ah, aku tidak mau
meletakkan mereka sejajar dalam kemiskinan denganku. Cukup aku, Sri
Rinjani yang miskin. Biarlah hanya kepadak, luka karena miskin itu
bertumpu. Jangan pada mereka”
“Ehem, tapi siapa tau, semua orang di kampus hijau datang dari keluarga
kaya. Kawan-kawan dari Bima, Dompu, Flores, bahkan lebih jauh lagi
pastilah orang kaya sehingga mereka sampai di kampus hijau. Kalau tidak
bagaimana bisa mereka mmebayar kuliah. Baiklah, aku yakinkan diri.
Mereka semua orang kaya. Lagi pula tidak baikmengatakan orang lain
miskin. Kata itu hanya untuk diriku sendiri”.
(Nourma, 2011 : 103 – 104).
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Kutipan tersebut menjelaskan perihal kampus tempat Sriri melanjutkan
pendidikannya. Sriri begitu bangga dengan kampusnya. Setiap

pulang ke

kampung halamannya Sriri selalu menceritakan tentang kampusnya kepada
ibunya. Sriri merasa ada yang bergejolak di dalam hatinya yakni selalu merasa
bahwa dirinyalah yang bernasib kurang mampu.
Lingkungan kampusnya merupakan stimulus alamiah berdasarkan teori
behavior Skinner, yang membentuk perilakunya karena di sana Sriri bertemu
dengan orang dari berbagai kalangan yang hendak menuntut ilmu demi masa
depannya. Respon Sriri terhadap lingkungannya tersebut adalah nyaman berada di
kampus tersebut, terutama di perpustakaan kampusnya. Terkadang Sriri
memikirkan perihal latar belakang teman-temannya. Sriri memikirkan apakah
mereka berasal dari keluarga kaya atau miskin seperti dirinya. Perilakunya inilah
yang membuatnya terkadang merasa hanya dirinyalah orang miskin, sesuai
dengan kalimat dalam kutipan, “Aku merasa hanya diriku yang miskin,sehingga
dengan mudah bisa memperbaiki hidup. Karena tidak terlalu banyak gerombolan
orang miskin berebut kehidupan”. Kutipan kalimat ini menggambarkan keinginan
Sriri untuk memperbaiki hidupnya kelak di masa yang akan datang. Psikologis
tokoh Sriri yaitu optimis.
Sriri jatuh cinta kepada Sailan putra dari Pak Kamil. Pertama kalinya Sriri
merasakan hal yang berbeda ketika bersama dengan laki-laki. Sriri sudah
menyukai Sailan sejak pertama kali bertemu, sailan yang membantunya mengurus
segala administrasi kuliahnya, mengajaknya jalan, hingga pulang ke Desa Perigi.
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Situasi ketika Sailan bersama Sriri merupakan stimulus tidak terkondisi
berdasarkan teori behavior Skinner. Sailan membantu Sriri mengurus administrasi
kuliahnya menimbulkan respon alamiah terhadap Sriri yakni menyebabkan Sriri
jatuh cinta kepada Sailan. Terlihat dari perilakunya yang cemburu terhadap
pacarnya Sailan dan merasa sangat bahagia ketika Misy kekasih Sailan hendak
pergi ke Jogjakarta untuk melanjutkan pascasarjananya. Terlihat dalam kutipan
berikut.
”Jantungku kembang kempis mendengar kabar yang sejujurnya
membahagiakan hati itu. Sungguh, Sailan aku bahagia karena perempuan itu
sudah terbang jauh. Hatiku bicara seolah di tengah juntaian bunga-bunga”.
“Sailan. Apa boleh aku mengatakan, perempuan berwajah porselin itu mak
lampir atau duri dalam daging yang setiap saat menusuk hati saat aku
memikirksnnya. Apakah kamu sedang bersamanya atau tidak? Sailan,
tetaplah seperti ini karena aku menikmati waktu denganmu” (Nourma, 2011
: 118).
Kutipan tersebut melukiskan perasaan Sriri terhadap Sailan yang begitu
bahagia ketika kekasih Sailan pergi melanjutkan kuliahnya. Sriri tidak peduli
bagaimana perasaan Sailan terhadapnya, yang diketahui hanya kebahagiaan bila
berada di dekat Sailan. Psikologis Sriri dalam perilakunya menyikapi stimulus
tersebut yakni optimis. Sriri optimis mendapatkan apa yang diinginkan, termasuk
mendapatkan Sailan.
Sriri mengalami rintangan demi rintangan ketika hendak mengenyam
bangku kuliah, mulai dari meninggalnya sang ayah yang kemudian menjadi akar
dari segala keterpurukan bagi keluarganya. Sriri terpaksa menerima bantuan dari
Pak Kamil untuk terus melanjutkan kuliahnya. Sriri menikah dengan lelaki yang
sepantasnya

menjadi

mertuanya.

Banyaknya

hutang

budi

keluarganya

membuatnya terpaksa menerima takdirnya untuk menikah dengan Pak Kamil
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walaupun dalam hati kecilnya dia sedikitpun tidak memiliki rasa cinta terhadap
Pak Kamil. Rasa cintanya hanya untuk Sailan yakni putra dari pak Kamil. Sriri
pun akhirnya menikah dengan Pak Kamil. Terlihat dalam kutipan berikut.
“ Ini hari pernikahan
Rabu, 17 Desember
Janur kuning di sana-sini menghiasi pesta pernikahan yang dirancang
meriah” ( Nourma, 2011 : 192).
Stimulusnya terkondisinya adalah keadaan keluarga yang kemudian
menimbulkan respon yakni Sriri menerima tawaran pernikahan itu. Respon
tersebut memunculkan perilaku Sriri yang mau menuruti keinginan suaminya
untuk melanjutkan kuliahnya. Sriri pun berusaha menjadi istri yang baik bagi lakilaki yang selalu membantu keluarganya ketika mengalami kesusahan. Perilaku
tersebut sekaligus sebagai wujud baktinya terhadap suami dan orang tuanya. Sriri
adalah perempuan Sasak yang mau melakukan apapun untuk bisa membahagiakan
dan menjaga kehormatan keluarganya.
Pernikahan Sriri dengan Pak Kamil merupakan pernikahan murni tidak
berlandaskan cinta, melainkan itu adalah cara terbaik yang harus dilakukan Pak
Kamil untuk terus bisa membantu keluarganya dan membiayai kuliahnya. Pak
Kamil juga sudah berjanji tidak akan menyentuh Sriri walaupun sudah
menikahinya. Perilakunya tersebut menggambarkan psikologis tokoh Sriri yakni
tegar dan bertanggung jawab. Menikah dengan laki-laki yang sepantasnya
menjadi ayah harus dipilih dengan bijaksana. Sriri merasa bertanggung jawab
untuk menyelesaikan masalah keluarganya, terutama masalah perekonomian. Sriri
tetap tegar karena yakin suatu saat kehidupannya akan lebih baik jika menikah
dengan Pak Kamil. Pak Kamil menepati janjinya untuk membiayai Sriri untuk
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melanjutkan kuliahnya dan memberikan Sriri sebuah rumah mewah. Sriri kini
telah menjadi nyonya di rumah itu dan segala kebutuhannya pun tercukupi oleh
Pak Kamil dan sudah tidak perlu hidup bersusah payah.
Uraian di atas menegaskan bahwa ada empat lingkungan yang sangat
berpengaruh terhadap perilakunya yakni lingkungan di Desa Selayar, Desa Perigi,
lingkungan sekolah dasar, dan lingkungan kampus. Lingkungan tersebut telah
membentuk perilaku-perilaku tokoh Sriri seperti halnya menuruti keinginan orang
tua, rajin kuliah , menggembala kambing, memayungi dirinya ketika kepanasan,
menyalahkan ayahnya karena merasa tertekan karena sering diolok namanya,
menulis mimpinya di atas batu, hingga menikah dengan sahabat ayahnya. Semua
itu merupakan perilaku-perilaku yang muncul dari stimulus-stimulus dari
lingkungan yang tidak terkondisi seperti yang telah disebutkan di atas.
Psikologis tokoh Sriri berdasarkan hasil bentukan dari lingkungan tidak
terkondisi yakni berjiwa tegar, optimis, peduli, dan bertanggung jawab, walaupun
terkadang ia merasa tertekan namun itu tidak membuatnya larut dalam kesedihan
dan kemiskinan. Sriri mampu mengatasi masalah hidupnya dengan ketegaran dan
optimisme yang dimilikinya. Sri Rinjani, perempuan Sasak yang sangat
mengutamakan perasaan orang tuanya. Perempuan Sasak yang tangguh yang rela
melakukan apapun demi kebaikan dan kehormatan keluarganya.
4.2.2 Stimulus Terkondisi
Stimulus terkondisi yang membentuk perilaku tokoh Sriri berasal dari
tokoh-tokoh lain dalam novel tersebut. Tokoh-tokoh tersebut kebanyakan dari
anggota keluarganya seperti ayah, ibu, nenek, bibi dan pamannya, selain dari
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keluarga tokoh yang berperan memberikan stimulus yakni Pak Kamil, Sailan, dan
Jirah.
Perilaku Sriri sengaja dibentuk untuk menumbuhkan kecintaannya terhadap
Sasak dan supaya mengetahui kondisi Lombok pada zaman dahulu dari masuknya
penjajahan hingga saat ini. Nenenk sengaja menceritakannya kepada Sriri.
Terlihat pada kutipan berikut.
“Nenek sering juga bercerita tentang putri Cilinaye.
Ah, nenek. Ia asyik bercerita meski tak semua ia ketahui ada apa di balik
ceritanya.
Begitu banyak cerita keluar dari mulut nenek . hingga kadang aku
meneteskan air mata. Atau tiba-tiba tertawa riang gembira. Yang paling
menyedihkan bagiku adalah cerita tentang pembantaian yang dialami orangorang Sasak, yang dilakukan oleh prajurit Karangasem Bali di Mayura.
Wajah nenek pun selalu berubah muram setiap ia menceritakan bagian
pembantaian ini. Aku pun jadi selalu berpikir seperti apa wajah orang Bali
itu. Aku tidak pernah sekalipun bertemu dengan orang Bali. Karena di
Perigi ataudi Selayar aku belum menemukan orang Bali” (Nourma, 2011 :
8 – 9 ).
“Kadang tidak mengenal waktu. Tidak ingin mengatakan, masa lalu amatlah
sukar berlalu dari hidupnya. Hingga ingatan-ingatan itu membuatnya terus
bercerita agar cucunya tau. Betapa kelam pekat Lombok di masa lalu .
seakan ia ingin menegaskan kemiskinana Lombok di masa lalu masih ia
rasakan hingga di zaman anak cucunya kini” (Nourma, 2011 : 11).
“Sesekali dengan lirih dia berkata, seperti itulah iring-iringan kapal dagang
Makasar datang ke Lombok. Kemudian tak lama berselang kapal dari Eropa
bersandar di Labuhan Haji dan pelabuhan Ampenan. Menurut nenek, itulah
awal kesengsaraan orang Sasak berkepanjangan dan mengerikan” (Nourma,
2011 : 12).
Pengkondisian lingkungan dalam kutipan di atas sengaja dilakukan oleh
nenek dengan cara menghias alur cerita supaya cucunya dapat meresapi cerita
tersebut. Nenek menceritakan tentang kisah putri Cilinaye dan pembantaian yang
dialami orang-orang Sasak di Mayura oleh Prajurit Karangasem Bali. Cerita nenek
tidak hanya tentang itu melainkan nenek juga bercerita tentang masuknya penjajah
59

Eropa di Gumi Sasak yang menjadi awal derita yang menimpa pulau Lombok.
Nenek seakan-akan sengaja ingin menegaskan kemiskinan di Lombok di masa
lalu masih dirasakan hingga di zaman anak cucunya kini. Respon yang
ditimbulkan dari pengkondisian lingkungan tersebut adalah Sriri merasa sedih.
Terlihat dari perilakunya yang meneteskan air mata ketika nenek hendak bercerita.
Perilakunya tersebut menggambarkan psikologis tokoh Sriri yakni empati
terhadap orang Sasak pada zaman dahulu.
Nenek juga sering bercerita tentang kakek Sriri. Sriri sering bermimpi
bertemu kakeknya. Terlihat dalam kutipan berikut.
“Karena cerita tentangnya mempengaruhi setiap jalan pikiran. Hingga
mimpi pun menggoda. Tidak sekali mimpi. Begitu sering hingga aku
menghapal mimpiku sendiri”.
Iya, mimpi beragam. Namun berulang-ulang.
“rawatlah burung yang aku berikan itu. Jika kamu bisa menyelamatkan
hidupnya maka burung itu akan menjadi burung yang sangat indah dan
kamu akan bahagia dalam hidupmu:. Setelah mengucapkan kata itu berbalik
kemudian berjalan dan menghilang di balik pohon randu tua
“Tiba-tiba aku terjaga dan mendapati tubuhku dibasahi keringat.benarkah
itu kakek? Seperti itukah wajahnya? Aku membatin. Aku terbawa dalam
ngiangan wajah kakek yang bercahaya.llau terpikir ada apa di balik burung
yang ia berikan? Padahal keluarga kami tidak pernah memelihara burung”
(Nourma, 2011 : 15 – 16 ).
Kutipan di atas menjelaskan perihal mimpi Sriri. Sriri sering memimpikan
kakeknya dan hal ini merupakan respon terhadap cerita-cerita nenek mengenai
kakeknya. Sriri bermimpi kakeknya berwasiat untuk merawat burung yang
terluka. Berdasarkan teori behavior Skinner, di dalam mimpi tersebut terdapat
stimulus terkondisi berupa wasiat dari sang kakek merawat burung yang
diberikan. Terlihat dalam kutipan “rawatlah burung yang aku berikan itu. Jika
kamu bisa menyelamatkan hidupnya maka burung itu akan menjadi burung yang
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sangat indah dan kamu akan bahagia dalam hidupmu”. Stimulus terkondisi ini
kemudian menimbulkan respon terhadap Sriri yakni berkeringat dan perilakunya
terlihat ketika bertanya pada diri sendiri perihal kakeknya, dan Sriri terus
penasaran makna dari mimpinya tersebut. Perilaku ini menggambarkan psikologis
Sriri yang peduli terhadap kakeknya sehingga dia tidak mengabaikan mimpinya.
Waktu terus berlalu, hingga suatu hari nenek yang sering menceritakan
segala hal kepada Sriri tiba-tiba jatuh pingsan setelah sholat duha. Ibu Sriri lari
terengah-engah memanggil sriri ke ladang untuk melihat keadaan neneknya, dan
itu membuat Sriri kaget. Terlihat pada kutipan berikut.
“Sriri, nenekmu harus dibawa ke rumah sakit umum Selong. Ia tiba-tiba
pingsan setelah sholat duha”. Aku memandang mata ibu memerah. Aku
tidak perdulikan apa yang di belkangnya.
“Bidan Lia menyarankan agar nenek di bawa ke rumah sakit umum Selong
sekarang juga. Kita tak punya pilihan Sriri.” Suara ibu semakin berat. Aku
tidak bisa berkata apa-apa.
“Dengan setengah berlari kami menembus kebun srikaya yang ayah tanam
beberapa tahun silam” (Nourma, 2011 : 49).
Kutipan tersebut mengandung stimulus terkondisi berdasarkan teori
behavior Skinner yang berasal dari ibu Sriri yaitu perkataannya ketika hendak
memanggil Sriri. Terdapat implikatur tertentu dalam kalimat-kalimat yang
diujarkan oleh ibu Sriri yakni menyuruhnya untuk segera pulang. Respon yang
ditimbulkan oleh stimulus terkondisi tersebut yakni Sriri kaget dan tidak bisa
berkata apa-apa. Terlihat dari perilakunya yang segera pulang dengan setengah
berlari menembus pohon srikaya. Perilaknya ini menggambarkan psikologis Sriri
yakni peduli terhaap neneknya. Tanpa berpikir panjang Sriri segera meninggalkan
pekerjaan untuk segera melihat neneknya.
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Sesampainya di rumah, sudah ada Paman Yusron dan Bibi Isyah menunggu
di mobil puskesmas dan Sriri ikut naik ke mobil dan membawa neneknya ke
rumah sakit umum Selong. Sayangnya, diperjalanan menuju rumah sakit terjadi
kemacetan di pasar umum Aikmel. Nenek tidak bisa bertahan hingga ke rumah
sakit. Nenek pun meninggal di perjalanan menuju rumah sakit. Terlihat pada
kutipan berikut.
“Sementara itu, mobil ambulans hanya bisa mengerang di tengah jalan yang
sedang macet total. Wajah orang-orang berseliweran di ruas jalan tampak
seperti bayangan hantu di mataku. “ Nenek sudah meninggal,” bidan Lia
berbisik lirih setelah memeriksa detak jantung nenek dengan alat sederhana
yang ia bawa dari rumah”.
“Jiwa terasa remuk redam, karena sedih dan cemas melihat nenek yang tibatiba tak bernyawa” .
“ Kamu telah banyak meyaksikan apa yang semestinya belum wajar kamu
lalui, Sriri. Jangan sia-siakan pengalaman pahit, karena akan
mengajarkanmu tentang hidup” (Nourma, 2011 : 53).
“ Aku hanya bisa menganggukkan kepala. Bi Isyah mencoba mengingatkan,
betapa kelam hidup yang sudah kau lalui dalam usia belum dewasa”
(Nourma, 2011 : 53).
Kutipan tersebut berisikan dua stimulus terkondisi. Stimulus pertama
berasal dari bidan Lia yang menyampaikan bahwa neneknya sudah meninggal.
Stimulus kedua berasal dari Bibi Isyah yang mencoba menghibur dan
mengingatkan Sriri untuk tidak menyia-nyiakan pengalaman yang semestinya
belum wajar dilaluinya. Respon yang ditimbulkan dari kedua stimulus tersebut
adalah Sriri tampak pasrah. Terlihat dari perilakunya yang menganggukkan kepala
sebab sudah tidak tahu harus bagaimana dengan situasi seperti itu. Perilaku
tersebut menggambarkan psikologis Sriri yakni tegar dan ikhlas menerima cobaan
hidup karena yakin di balik peristiwa tersebut pasti akan ada hikmahnya.
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Sriri

belajar banyak hal dari meninggalnya nenek, terutama tradisi

masyarakat Sasak. Salah satunya adalah solidaritas masyarakat Sasak yang selalu
mengutamakan keluarga dekat, tetangga, dan kerabat, yang jauh pun harus
berkumpul saling membantu dalam suka maupun duka. Terlihat pada kutipan
berikut.
“ O iya, Bu, siapa yang mengabarkan paman berita duka ini?.”
“Ibu, Sriri. Keluarga di Labuhan haji dan di Selayar harus secepatnya tau.
Tidak boleh terlambat. Karena mereka bagian dari hidup kita”.
“ Aku tercenung. Pikiranku menalar sendiri. Beginilah seharusnya orang
Sasak. Selalu mengutamakan keluarga dekat, tetangga, dan kerabat. Yang
jauh pun harus berkumpul saling bembantu baik dalam suka dan duka”
(Nourma, 2011 : 56).
Perkataan ibu Sriri merupakan bentuk pengkondisian lingkungan yang
dilakukan dengan tujuan supaya Sriri dapat mengetahui perihal kebiasaan orang
Sasak yang memiliki tingkat solidaritas yang tinggi. Perkataan ibu Sriri ini
dimasukkan ke kategori stimulus terkondisi sesuai dengan teori behavior Skinner.
Respon yang ditimbulkan oleh stimulus sesuai kutipan di atas adalah Sriri
tercenung dan kagum dengan solidaritas masyarakat Sasak. Sriri lebih memilih
tidur di dekat jasad nenek daripada tidur di kamarnya sesuai dengan kutipan “ Aku
memilih membaringkan diri di dekat jasad nenek” (Nourma, 2011 : 57). Perilaku
Sriri yang telah memilih tidur di luar dari pada tidur di kamarnya juga merupakan
bentuk solidaritasnya kepada orang-orang yang datang dan menginap untuk
membantu proses pemakaman neneknya. Psikologis Sriri yang tergambar dari
perilaku tersebut yakni peduli terhadap sesama. Sriri merasa akan lebih baik jika
tidur di luar dan tidak hanya memikirkan diri sendiri, melainkan juga memikirkan
orang lain di sekitarnya.
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Salah satu tokoh yang juga sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku
Sriri adalah ayahnya. Sri Rinjani merupakan anak yang sangat dekat dengan
ayahnya. Kedekatan mereka terlihat ketika mereka pergi ke ladang dan di sana
mereka mendiskusikan banyak hal termasuk perihal namanya. Terihat dalam
kutipan berikut.
“Sri Rinjani nama yang indah sayang, jika suatu saat kamu pergi ke negerinegeri terjauh untuk melihat peradaban manusia yang tidak pernah
terbayang dalam benakmu sekarang, kamu pasti akan bangga pada tanah
asalmu karena gunung Rinjani hanya ada di Lombok.
“Nama Sri Rinjani memberimu alamat pulang, Anakku. Sejauh mana pun
kamu pergi, ayah berharap kamu akan pulang membangun pulau ini dengan
potensi yang kamu miliki. Setidaknya aku bisa menikmati kecantikanmu
setelah besar nanti” (Nourma, 2011 : 20).
Kutipan di atas mengandung stimulus terkondisi dari ayah

yang

meyakinkan Sriri bahwa nama Sri Rinjani memiliki filosofis supaya Sriri tidak
lupa akan muasalnya yakni Gumi Sasak atau Lombok yang sering dianggap
miskin oleh Sriri, namun tidak bagi ayahnya. Terihat pada kutipan berikut.
“Lombok tidak miskin, Anakku, hanya saja Lombok belum memiliki
manusia yang tangguh serta benar-benar memiliki keinginan kuat untuk
membangun pulau ini. “
Ayah kembali berhenti. Ia memberikan tanda untuk aku berhenti juga. Kali
ini ia benar-benar memandang mataku dengan penuh kasih sayang dan
pengharapan. Seolah-olah aku anak yang sudah dewasa, di mata ayah aku
melihat waktu tersisa sedikit saja. Entah apa maksud tanda di mata ayah itu.
Untuk sementara aku tidak mau memikirkannya aku hanya ingin mendengar
apa yang ingin dikatakan lelaki yang ku kenal sangat mulia sebagai lelaki
ini. Dan dia adalah ayahku” (Nourma, 2011 : 21).
Ayah kembali memberikan stimulus terkondisi dengan meyakinkan Sriri
bahwa Lombok sebenarnya tidak miskin melainkan Lombok membutuhkan orang
yang berkeinginan kuat untuk membangunnya. Ayah mengatakan demikian pada
Sriri karena ayah berharap orang tersebut adalah anaknya sendiri. Sri Rinjani akan
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membangun Lombok menjadi lebih baik kelak di kemudian hari. Perilaku yang
dapat terlihat dari Sriri ketika ayahnya bercerita yakni lebih memilih dan terus
mendengarkan nasihat ayahnya. Sriri tidak meninggalkan orang yang sedang
berbicara, ini merupakan bentuk homatnya terhadap ayahnya. Perilakunya ini
menggambarkan psikologis Sriri pada saat ini yaitu rasa hormat dan bertanggung
jawab. Sriri menghormati ayahnya yang sedang memberikan nasihat dan juga
merasa bertanggung jawab untuk membangun Pulau Lombok menjadi lebih baik
lagi setelah mendengar nasihat-nasihat ayahnya.
Ayah Sriri terus mengkondisikan lingkungan dengan memberikan stimulus
kepada Sriri dengan meyakinkan Sriri

bahwa sriri dapat membangun pulau

Lombok menjadi lebih baik. Terlihat dalam kutipan berikut.
“Ayah sangat berharap kamu akan melakukannya. Kamu akan membawa
kemasyhuran pulau ini ke tempat-tempat yang akan kamu datangi kelak.
Karena ayah yakin Sri Rinjani akan menjadi perempuan tegar, cerdas, dan
tentu sangat cantik”. Secara spontan aku memajukan tubuh untuk membuat
ayah mundur selangkah.Wajahnya bersinar-sinar melihat tingkahku. Aku
tersenyum, sehingga sinar wajah ayah semakin terpancarkan.
“Terimakasih atas nama yang indah serta harapan ayah yang sangat mulia.”
Ayah kembali tersenyum. Kali ini terlihat sangat bijaksana. Aku melihat
kedamaian dalam pancaran matanya” (Nourma, 2011 : 21).
Kutipan di atas mengandung stimulus dan respon terkondisi. Stimulus
terkondisi berasal dari perkataan-perkataan Ayah Sriri. Stimulus tersebut berupa
harapan dan keyakinan bahwa Sriri akan membawa kemasyhuran bagi Pulau
Lombok. Respon dari stimulus tersebut berupa perilaku Sriri yang secara spontan
memajukan tubuh untuk membuat ayah mundur selangkah sambil berkata
“Terimakasih atas nama yang indah serta harapan ayah yang sangat mulia”.
Perilakunya tersebut menggambarkan psikologis Sriri yakni optimis dan merasa
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bertanggungjawab untuk membangun Pulau Lombok demi kehidupan yang lebih
baik.
Perjalanan hidup manusia penuh misteri dan rahasia, tidak ada yang bisa
menebak pahit manisnya kehidupan, termasuk kehidupan keluarga Sriri. Peliknya
kehidupan tidak menghalanginya untuk memiliki mimpi dan cita-cita yang agung.
Ayah Sriri memutuskan untuk pergi ke Malaysia untuk mencari uang untuk
membiayai sekolah Sriri, serta penghidupan yang lebih baik. Meninggalkan
keluarga adalah taruhan terbesar yang harus dipilih dengan bijaksana.
Sriri beserta ibu dan adiknya mengantarkan ayahnya ke Pelabuhan Lembar,
pelabuhan yang paling besar di Pulau Lombok yang menjadi pintu masuk dan
keluar Pulau Lombok. Pelabuhan penyeberangan ke Negeri seberang untuk
mencari puing-puing kehidupan. Sembari menunggu datangnya kapal ferry yang
akan membawanya ke Malaysia. Ayah Sriri berpesan kepada Sriri untuk tetap
menjadi perempuan yang tangguh. Terlihat pada kutipan berikut.
“Jadilah perempuan yang tangguh seperti yang ayah harapkan. Dan pada
saatnya nanti, berdirilah dihadapan ayah seperti yang kamu cita-citakan,
Sririku. Ayah akan mengantarmu ke tempat-tempat yang kamu inginkan
kelak ayah bejanji, Sririku yang cantik”
Menangis aku.
Puas sudah menangis di hadapan ayah.
Lega aku dalam tangisan masa kanak yang luka!
Aku tertunduk sehingga tampak jelas mata jatuh dan terhempas di atas
kerikil-kerikil cadas tempat di mana kedua kakiku bertumpu. Ayah
mengelus rambut lalu mencium keningku penuh kasih sayang. “kelak kamu
akan menjadi manusia yang membuat ayah bangga.”
Bisik ayah di telingaku” (Nourma, 2011 : 28).
Kutipan di atas menggambarkan kesedihan ketika ayah hendak menaiki
kapal ferry yang akan membawanya ke Malaysia. Terdapat beberapa stimulus
terkondisi yang sengaja dibentuk oleh ayahnya, di antaranya menatap Sriri dengan
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tersenyum. Ayah harus berpura-pura tersenyum supaya terlihat kuat. Stimulus
berikutnya berupa pesan yang disampaikan oleh ayah kepada Sriri untuk menjadi
perempuan yang tangguh dan kelak akan menjadi manusia yang membuat
ayahnya bangga. Respon yang ditimbulkan dari stimulus terkondisi ini adalah
Sriri menangis. Perilaku yang terlihat dari Sriri yakni menangis sambil tertunduk
karena tidak ingin ayahnya melihatnya menangis. Perilakunya tersebut
menggambarkan psikologis Sriri yakni empati terhadap ayahnya, namun Sriri
tetap berjiwa tegar karena yakin kepergian ayahnya akan mampu memberikan
penghidupan yang lebih baik kedepannya.
Sriri terpaksa harus menunda dulu untuk kuliah sementara ayah
mencarikannya biaya ke Malaysia. Sriri terkadang iri dengan teman-temannya.
Terlihat dalam kutipan berikut.
“Aku pun menjadi geram. Iya, geram yang sendiri. Lalu berteriak seolah
gunung Rinjani mendukung di belakang pundakku.
“Jangan hanya membangun istana sendiri bung! Tuhan tidak akan
menunggu satu detik untuk mengguncangnya jika itu kamu bangun dengan
keringat dan darah orang lain.!”
Bentakku pada seonggok batu yang aku bayangkan orang bernasib lebih
mujur.
Aku tertawa geli.
Kenapa bisa aku berteriak begitu
Lama tercenung. Diam-diam aku membenarkan teriakanku sendiri. Dengan
begitu. Jelas. Aku semakin marah.
Jangan-jangan memang benar, akibat kemiskinan yang bertahun-tahun
inilah ayah pergi ? Dan ibu meradang karenanya, begitu pula aku!
Semakin kau beranjak besar. Pertanyaan itu semakin jelas menemukan
jawaban. Hingga usia pula yang membuat pengertianku tentang kemiskinan
semakin tajam. Setajam aku harus mencoba mengerti sebab ayah pergi.
Pergi yang berlapis alamat susah kembali pulang.
Aku sedang marah sendiri” (Nourma, 2011 : 46).
Kutipan di atas melukiskan respon Sriri terhadap stimulus alamiah yang
berupa kemiskinan yang menimpa keluarganya. Perilaku Sriri yang dapat terlihat
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dari kutipan tersebut adalah berteriak kepada Gunung Rinjani yang diibaratkan
orang yang bernasib lebih mujur darinya. Sriri benci dan iri terhadap orang yang
bernasib lebih mujur darinya, namun itu tidak berlangsung lama, hanya sesaat
ketika merasa bahwa hidup ini tidaklah adil baginya. Orang bisa bernasib lebih
baik sedangkan Sriri tidak demikian. Perilaku demikian merupakan hal yang
wajar, mengingat Sriri juga termasuk remaja yang setiap saat emosinya bisa
berubah sesuai dengan situasi dan kondisi dari lingkungannya. Perilakunya
menggambarkan psikologisnya yakni merasa tertekan dengan lingkungan tempat
tinggalnya yang begitu miskin yang menjadi penyebab kemiskinan sehingga
ayahnya pergi. Sriri terus bertekad akan memperbaiki keadaan supaya menjadi
lebih baik dari sekarang.
Ayah Sriri bekerja sebagai buruh perkebunan buah di Malaysia dengan gaji
yang pas-pasan. Tempat kerjanya pun sangat jauh dari kota sehingga tidak leluasa
pergi ke tempat pengiriman surat, itulah sebabnya tidak bisa memberi kabar
selama setahun terakhir. Sriri dan keluarganya menjadi risau. Pak Kamil datang
membawa telepon genggam miliknya dan ternyata yang menelpon adalah ayahnya
Sriri dan di dalam percakapan di telepon itulah muncul beberapa stimulus
terkondisi dari ayah Sriri, di antaranya terlihat pada kutipan berikut.
“Sriri, ayah pasti pulang. Maafkan ayah tidak pernah mengirim kabar
pada kalian di sini ayah tidak berani terlalu sering ke tempat umum karena
masalah surat resmi dan kontrak kerja ayah yang sudah habis, Nak. Jadi
ayah mesti hati-hati. Teman-teman ayah sudah banyak yang ditangkap
karena keluyuran tanpa membawa dokumen resmi. Menjadi pendatang
haram di Malaysia ini lama-lama rasanya seperti di neraka, Sriri. Hampir
tiap malam polisi merazia para pekerja.untuk keamanan ayah memilih tidur
di hutan, Nak. Tapi ayah tidak sendiri. Abanyak juga teman dari Lombok
maupun dari Jawa dan Sumatera bahkan ada juga dari Burma dan India. Bos
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ayah baik. Dia orang Cina. Ayah sering disembunyikan di tempat aman
kalau ada razia waktu bekerja” (Nourma, 2011 : 73).
Kutipan di atas merupakan pengkondisian lingkungan yang sengaja
dilakukan oleh ayah Sriri dengan menceritakan betapa pahitnya bekerja sebagai
pendatang haram di Malaysia. Ayah menceritakan hal tersebut bukan untuk
membuat Sriri dan keluarganya khawatir melainkan untuk menjelaskan kepada
Sriri alasan mengapa selama ini tidak pernah memberi kabar pada keluarganya.
Respon yang ditimbulkan dari stimulus terkondisi tersebut adalah Sriri kasihan
dengan ayahnya. Terlihat dari perilakunya yang mengurungkan niatnya untuk
kuliah karena tidak mau memberatkan ayahnya dengan kondisi pekerjaannya
sekarang. Perilakunya tersebut melukiskan psikologis tokoh Sriri yang berupa rasa
empati terhadap ayahnya, walaupun sebenarnya di hati kecilnya masih
menyimpan keinginannya untuk melanjutkan kuliahnya, tapi tidak ingin
menyusahkan ayahnya. Terlihat dalam kutipan berikut.
“Ayah, aku tidak mau kuliah. Ijazah SMA sudah membuatku puas.
Kami hanya menginginkan ayah pulang. Toh rumah kita sudah bagus.
Kambing yang ayah tinggalkan dulu sudah berkembang biak dengan baik.
Ayah pulang dan kita bisa hidup dari tanah kita sendiri. Kita hidup bahagia
dari saripati negeri kita sendiri, ayah” (Nourma, 2011 : 73).
Sriri tidak mau menyusahkan orang tuanya. Terlihat ketika memutuskan
untuk tidak ingin melanjutkan kuliahnya. Sriri meminta ayahnya untuk pulang dan
bekerja di rumah saja, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat ayahnya
untuk terus bekerja di Negeri Jiran itu. Ayah terus meyakinkan anaknya untuk
bersabar dan tidak mengubur mimpinya. Terlihat dalam kutipan berikut.
“ Sriri, ayah sudah berjanji akan menyekolahkanmu sampai kamu bisa
menjadi seorang guru seperti cita-citamu dulu. Jadi kamu sabar. Tabung
uang yang ayah akan kirim minggu bulan depan. Itu cukup untuk kamu
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mendaftar kuliah. Kamu daftar gelombang kedua tidak masalah. Ayah ingin
ketika ayah pulang nanti kamu selesaikan kuliahmu” (Nourma, 2011: 74).
Kutipan di atas menjelaskan bahwa ayahnya sangat memperdulikan
pendidikannya, meskipun keadaannya di Malaysia tidak baik-baik saja, tapi tetap
mencari inforamasi mengenai pendaftaran kuliah untuk anaknya. Informasi
tersebut diperoleh dari sahabatnya yakni Pak Kamil. Pak Kamil mempunyai anak
yang bekerja sebagai dosen di kampus tersebut. Stimulus terkondisi dari kutipan
tersebut adalah ayahnya terus meyakinkan Sriri untuk mendaftar kuliah di
gelombang kedua. Responnya yakni Sriri tetap menolak untuk melanjutkan
kuliahnya. Perilakunya yang mengurungkan niat dilakukan dengan berbagai
alasan di antaranya tidak mau meninggalkan ibu dan kambing-kambingnya,
seperti yang terlihat dalam kutipan berikut.
“Tapi aku tak mau meninggalkan ibu sendiri di desa Perigi, Ayah. Siapa
yang akan membantu ibu bekerja di ladang? Siapa juaga yang akan
mengurus kambing-kambing kita kalau aku tidak ada di rumah, Ayah?”
( Nourma, 2011 : 74).
Ayahnya bahkan menyuruh Sriri untuk menjual kambing-kambing tersebut.
Terlihat pada kutipan berikut.
“Sriri, jual semua binatang peliharaan itu. Biarkan ibumu bekerja di ladang
saja. Yamran pasti sudah bisa membantu ibu. Ayah rela jauh dari kalian
semata-mata demi cita-citamu yang mulia. Kalau ayah tau kamu akan
berubah pikiran di tengah perjuangan, ayah tidak akan datang ke negeri
yang kejam ini. Negeri yang tidak punya belas kasihan pada nyawa orang
lain !” (Nourma, 2011 :74).
Kutipan tersebut menjelaskan ayah Sriri yang mengkondisikan stimulus
kepada anaknya. Ayah terlihat seperti sedang kesal terhadap Sriri yang terus
mencoba menolak keinginannya. Kekesalannya dapat dilihat dalam kalimat
“Kalau ayah tau kamu akan berubah pikiran di tengah perjuangan, ayah tidak
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akan datang ke negeri yang kejam ini”. Perkataan ayahnya tersebut menimbulkan
respon terhadap Sriri yakni menangis. Terlihat pada kutipan berikut.
“Aku diam. Tenggorokan rasanya tercekat karena isakan tangis yang
tertahan. Air mata tergenang di mata indahku yang sering disanjung nenek
secara diam-diam di sela-sela cerita masa lalunya. Kemudian air mataku
yang terasa hangat setitik demi setitik bermunculan sehingga
menggelantung membuat pengelihatanku buram. Ayah tidak tau bagaimana
aku menghawatirkan nasibnya di sana. Ayah tidak tau aku rela menjadi
manusia yang hina papa. Terasing dari kamunitas sosial. Bergaul dengan
orang-orang yang terbuang sekalipun. Asalkan ayah ada di tengah-tengah
keluarga seperti dulu” (Nourma, 2011 : 74).
Kutipan di atas berisikan respon Sriri yang menangis. Perilaku Sriri yang
tampak yakni Sriri sangat menghawatirkan ayahnya. Sriri rela menjadi manusia
yang hina papa, terasing dari komunitas sosial, bergaul dengan orang-orang yang
terbuang sekalipun. Terlihat jelas keinginannya untuk kembali berkumpul dengan
ayahnya. Perilakunya tersebut menggambarkan psikologois Sriri pada situasi ini
yaitu empati terhadap ayahnya yang berstatus sebagai pendatang haram yang
kapanpun bisa tertangkap oleh polisi. Sriri akan merasa lebih baik jika ayahnya
pulang dan bekerja di Lombok saja.
Ayahnya tidak henti-henti meyakinkan Sriri untuk tetap melanjutkan
sekolahnya. Sriri akhirnya luluh setelah ayahnya terus meyakinkannya. Terlihat
pada kutipan berikut.
“Sriri, mintalah pamanmu untuk menjual kambing-kambing itu. Fokuslah
untuk meraih cita-citamu menjadi perempuan bermartabat meski dalam
kemiskinan mulai sekarang. Apa yang ayah lakukan ini semata-mata
untukmu sebelum Yamran membutuhkan biaya lebih banyak. Percayalah
pada ayah. Bukankah ayah tidak pernah membohongimu, Sriri cantikku.”
“Tugasmu
sekarang,
buktikan
pada
ayah
kamu
bisa
mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu minta pada ayah sebelum
ayah meninggalkan kalian dulu” (Nourma, 2011 : 77).
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Kutipan di atas merupakan stimulus yang di kondisikan oleh ayah Sriri
untuk membujuk Sriri agar fokus meraih cita-citanya, untuk itu ayah menyuruh
Sriri untuk meminta Paman Badrun untuk menjual kambing-kambingnya. Sriri
tidak juga mau, maka ayahnya menagih janji berupa tanggung jawab Sriri atas apa
yang sudah diminta seperti yang terlihat dalam kalimat “Buktikan pada ayah kamu
bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu minta pada ayah sebelum
ayah meninggalkan kalian dulu”.
Sriri pun menyetujui keinginan ayahnya tersebut karena pada dasarnya
memang benar-benar ingin kuliah. Terlihat dalam kutipan kutipan berikut.
“Baik Ayah, yang penting ayah sekarang jaga diri. Jaga kesehatan.jangan
lupa sholat. Karena rajin sholat merupakan ciri-ciri ayah sebagai orang
Sasak” (Nourma, 2011 : 76 – 77).
Kutipan di atas merupakan bentuk respon terkondisi dari Sriri setelah
diberikan stimulus-stimulus oleh ayahnya. Repon tersebut menggambarkan Sriri
yang penurut. Sriri menuruti keinginan ayahnya dan keinginan yang tersimpan
dalam hatinya. Perilaku-perilaku Sriri dalam menyikapi stimulus-stimulus yang
diberikan oleh ayahnya menggambarkan psikologisnya yakni peduli dan
bertanggungjawab. Sriri peduli dengan keinginan ayahnya dan peduli terhadap
masa depannya. Sriri bertanggngjawab terhadap janji yang pernah diucapkan pada
ayahnya untuk membangun Pulau Lombok menjadi lebih baik. Stimulus
terkondisi juga datang dari Pak Kamil yang

juga meyakinkan Sriri untuk

meneruskan keingingan ayahnya. Tterlihat pada kutipan berikut.
”Kamu tidak boleh keras kepala dalam soal ini, Sriri . orang tuamu
merancang masa depanmu dengan sangat baik. Malah kamu yang tidak mau.
Perempuan cantik sepertimu harus sama dengan orang tuamu yang baik itu”.
”Lakukan saja niat baik ayahmu, Sriri” (Nourma, 2011 : 79).
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“Apa peduli bapak tentang bagaimana kami sekeluarga selama ayah
pergi?”(Nourma, 2011 : 80).
Respon dari Sriri dapat terlihat dalam kalimat “apa peduli bapak tentang
bagaimana kami sekeluarga selama ayah pergi?” Sriri tidak bermaksud
membentak Pak Kamil, hanya saja Sriri sudah tidak tahu harus berbuat apa. Sriri
tidak mau dikasihani oleh siapapun termasuk Pak Kamil. Perilaku Sriri yang
berkata demikian pada Pak Kamil menandakan psikologis Sriri pada saat itu yakni
bimbang, karena sudah tidak tau harus berbuat apa dan di sisi lain Sriri tidak mau
dikasihani. Sriri sangat ingin melanjutkan kuliahnya. Perilaku Sriri juga terlihat
dalam kutipan berikut.
“ Aku menulis keinginanku pada begitu banyak wajah batu. Memahatnya
dengan ujung sabit yang menciptakan bunyi nyaring. Melengking.
Membahana dalam sunyi sepi jiwaku “(Nourma, 2011 : 81).
Terlihat jelas bahwa Sriri benar-benar memiliki mimpi untuk menjadi orang
yang sukses, bekerja sebagai pengembala kambing. Sriri tidak pernah melupakan
mimpinya, bahkan saat bekerja pun Sriri sempat menulis mimpinya di batu-batu
menggunakan penyabit rumputnya. Perilakunya tersebut menggambarkan
psikologis tokoh Sriri yang yakni optimis, dalam keadaan apapun Sriri masih tetap
mempertahankan mimpinya, sebab Sriri yakin suatu saat mimpinya pasti akan
terwujud.
Istri Pak Kamil sangat tidak menyukai keluarga Sriri, disebabkan karena
kisah lama antara Pak Kamil, Nuraisah ibunya Sriri, dan istri Pak Kamil. Istri Pak
Kamil selalu berburuk sangka kepada keluarga Sriri. Jirah selalu mengira
Nuraisah ingin merebut suaminya. Ketika Sriri ke rumahnya bersama Sailan pun
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Jirah sempat membuat hati Sriri terluka, seperti yang terlihat dalam kutipan
berikut.
“Kenapa dia ada di sini?”
Wajah perempuan itu tiba-tiba tegang. Ia segera meminta anaknya untuk
mengantarku pulang. Suaranya meninggi meski terdengar seperti induk
ayam yang sebentar lagi akan meregang nyawa.
Perempuan itu memalingkan wajahnya ke arah vas bunga yang terletak di
sudut kamar.
Sailan mencium kening ibunya kemudian membimbingku keluar dari kamar
itu. Hatiku terasa berguncang hebat” (Nourma, 2011 : 130).
Pengkondisian lingkungan sengaja dilakukan oleh istri Pak Kamil terhadap
Sriri, meskipun sedang sakit, tetap saja menunjukkan rasa ketiaksukaannya
terhadap Sriri. Jirah sengaja bertanya supaya Sriri keluar dari kamarnya dan
meminta anaknya untuk membawa Sriri keluar dari kamar tempatnya berbaring
kesakitan. Respon yang ditimbulkan dari stimus tersebut yakni Sriri kecewa
terhadap ibunya Sailan. Terlihat dari perilakunya yang tidak mau diantar pulang
oleh Sailan. Sriri lebih memilih jalan kaki sebab menurutnya itu lebih terhormat.
Perilakunya ini menunjukkan psikologisnya yakni tegar dalam menghadapi
masalah. Sriri memilih berjalan kaki sebab tidak ingin masalah bertambah runyam
jika Sailan mengantarnya pulang. Sriri yakin akan baik-baik saja tanpa bantuan
dari Sailan. Terlihat dalam kutipan berikut.
“Aku berjalan kaki, Sailan. Itu lebih terhormat bagiku. Uruslah ibumu lebih
membutuhkanmu. Aku masih sangat kuat, masih banyak tenaga di dalam
jiwaku” (Nourma, 2011 : 131).
Sesampainya di rumah, Sriri masih kesal dengan perlakuan ibunya Sailan.
Ibunya sudah sangat memahami sikap teman lamanya itu dan mencoba
menenangkan hati anaknya. Terlihat dalam kutipan berikut.
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“Sudahlah, Sriri. Sekarang kamu masuk saja. Tak ada gunanya dalam
kesedihan. Kita sudah terlalu lama kalah. Untuk itu, kita tidak boleh
membuat diri kita terlihat kalah”.
Aku memandang wajah ibu. Kemudian menangis sambil mencium
tangannya “ (Nourma, 2011 : 132).
Kutipan tersebut mengandung stimulus dan respon terkondisi. Stimulus
terkondisi sengaja dibentuk oleh ibu Sriri untuk menenangkan hati anaknya
supaya tidak lagi bersedih atas sikap teman lamanya, dan menasehati anaknya
agar tetap tegar dan jangan pernah membuat diri terlihat kalah. Respon yang
ditimbulkan dari stimulus tersebut yakni Sriri terlihat menangis. Perilaku yang
dapat terlihat dari kutipan tersebut yakni Sriri memandang wajah ibu kemudian
mencium tangannya. Kondisi ini secara tidak langsung menegaskan bahwa Sriri
dan ibunya pernah merasakan hal sama yakni terzolimi oleh istri Pak Kamil.
Perilakunya tersebut menggambarkan psikologisnya yakni ikhlas menerima sikap
Jirah. Sriri mengambil pelajaran untuk tetap tegar dalam mengahadapi masalah.
Ibarat petir yang selalu bersambung, duka tidak henti-hentinya menerpa
keluarga Sriri. Ayahnya yang bekerja di Malaysia dikabarkan mengalami
kecelakaan saat bekerja dan ahkirnya meninggal dunia. Sriri sangat terpukul.
Terlihat dalam kutipan berikut.
”Dari informasi yang keluarga dapatkan, jika perjalanan lancar. Ayah akan
tiba di rumah malam ini.
“sudah cukup Sailan. Akau tau arah pembicaraanmu. Sudah. Jangan
dilanjutkan lagi.”
“Suaraku bergetar dalam isak tangis yang tumpah seketika bersama ribuan
pedih yang memburu jiwa ragaku. Aku berlari memeluk tubuh ibu yang
terkulai tak berdaya. Dan seluruh orang menangis. Menangis dan trus
menangis.
Dalam isak yang tersembunyi.
Pada luka yang baru saja tertoreh” (Nourma, 2011 : 138).
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Kutipan tersebut melukiskan suasana di rumah duka, Sailan dengan sangat
berhati-hati mencoba memberi tahu Sriri berita tentang kematian ayahnya. Sailan
sengaja mengkondisikan stimulus dengan mengabarkan kepada Sriri tentang
kematian ayahnya dengan pelan-pelan. Setelah melihat keadaan tersebut rasanya
Sriri tidak sanggup mendengarkan apa yang hendak dikatakan Sailan. Respon
yang ditimbulkan yakni Sriri sangat sedih. Perilaku Sriri yang menghentikan
pembicaraan Sailan hanya untuk menenangkan dirinya. Sriri sudah tidak sanggup
mendengarkan apapun dari orang lain karena dia sudah cukup tau bahwa yang
akan dikatakan adalah ayahnya sudah pulang menghadap sang Esa. Psikologisnya
dalam situasi ini yaitu kehilangan dan berusaha tegar. Sriri menghentikan
pembicaraan Sailan karena tidak ingin bertambah sedih karena sudah berusaha
menerima kenyataan yang penuh hikmah bagi kehidupannya.
Paman Badrun mencoba menenangkan Sriri di tengah kondisinya yang
sudah sangat terpuruk. Terlihat dari kutipan berikut.
“ Untung jenazah ayahmu segera dapat dibawa pulang, Sriri. Adik misan
paman kebetulan baru seminggu bersama ayahmu bekerja. Dia yang
berjuang mati-matian agar jenazah ayahmu dapat dikirim meskipun
ayahnmu sebagai tenaga kerja ilegal. Atas kebaikan ayahmu, semua
temannya bekerja mengumpulkan uang sebagai baiaya yang sepuluh kali
lipat lebih mahal dibanding tenaga kerja yang sah. Ini pertanda baik Sriri.
Bahwa ayahmu menjadi orang yang baik di manapun ia berada.”
“Aku memeluk paman Badrun dalam tangisan. Rumahku serasa menjadi
lembah tangis seketika” (Nourma, 2011 :139).
Kutipan di atas dapat dilihat usaha Paman Badrun menghibur Sriri dan
mengatakan bahwa ayah Sriri merupakan orang yang baik di mana pun berada
jadi Sriri tidak usah khawatir. Respon yang muncul dari Sriri yakni menangis
mendengar cerita tentang ayahnya. Perilakunya yang tampak ketika memeluk
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pamannya sambil menangis. Perilakunya tersebut menggambarkan psikologis
Sriri pada situasi ini yakni meliputi rasa kehilangan yang mendalam. Cerita
Paman Badrun tentang ayahnya membuat Sriri ingin meneladani sikap ayahnya
dalam berperilaku di lingkungannya.
Paman

Badrun

tidak

henti-hentinya

menenangkan

keponakan

kesayangannya itu, sampai di pemakamanpun Paman Badrun terus menghibur
Sriri. Terlihat pada kutipan berikut.
“Lihatlah wajah mereka, Sriri. Mereka semua kehilangan. Tapi perhatikan
bibir mereka yang tersenyum. Semua itu karena mereka yakin Tuhan pasti
menyambut ayahmu di Surga “.
“Paman Badrun kembali menghiburku dengan berbisik ketika jenazah ayah
dimasukkan ke dalam liang lahat. Aku pun tak kuasa menahan air mata yang
bercucuran. Kali ini ibu terlihat sangat kuat.
Tidak berapa lama, gundukan tanah sudah terlihat. Ayah di dalamnya.
“1a sudah disurga, Sriri ”
“Paman Badrun memegang pundakku. Aku mengangguk. Meninggalkan
pekuburan serasa berjalan di atas bening air. Mungkin ayah bersama kami
pulang dengan jiwa yang tenang” (Nourma, 2011 : 141 – 142).
Kutipan di atas melukiskan betapa semua orang merasa kehilangan dengan
meninggalnya ayah Sriri. Paman Badrun menenangkan Sriri. Paman Badrun
mengatakan kepada Sriri bahwa tidak hanya Sriri yang kehilangan melainkan
orang-orang di sana yang terus mendoakan ayah Sriri. Usaha yang dilakukan oleh
Paman Badrun termasuk Stimulus terkondisi menurut teori behavior Skinner
karena bertujuan untuk menenangkan Sriri. Respon yang ditimbulkan dari
stimulus tersebut yakni Sriri pun mengikhlaskan ayahnya. Terlihat dari
perilakunya

yang

mengangguk

ketika

dinasihati

oleh

Paman

Badrun

meninggalkan pekuburan dengan tenang. Perilaku tersebut menggambarkan
psikologisnya yakni berjiwa tegar.
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Kematian ayahnya menimbulkan duka yang sangat mendalam bagi Sriri
beserta keluarganya. Sriri pun memutuskan untuk berhenti kuliah karena
kekurangan biaya dan tidak mau menyusahkan ibunya karena ayah yang
merupakan tulang punggung keluarga kini telah tiada.
Kabar berhentinya Sriri kuliah sampai ke Paman Badrun. Sriri meyakinkan
pamannya bahwa berhentinya kuliah murni merupakan keinginannya sendiri.
Paman Badrun begitu memahami keponakannya itu. Terlihat dalam kutipan
berikut.
“ Paman tahu kamu membohongi diri sendiri, Sriri”
“paman sendiri baru tahu sekarang kalau kamu berhenti kuliah. Paman kira
kamu sekedar cuti. Paman memang orang miskin Sriri. Tapi paman ada
uang jika kau ajak bicara soal kuliahmu”
“sudahlah, Paman. Aku hargai kebaikan paman. Untuk saat ini beginilah
terbaik” (Nourma, 2011 : 169).
Kutipan di atas menggambarkan stimulus berupa usaha Paman Badrun
untuk membujuk Sriri untuk terus melanjutkan kuliahnya. Respon yang mucul
dari Sriri yakni menolak keinginan pamannya. Terlihat dari perilakunya yang
membantah pamannya sesuai dengan kutipan di atas. Perilaku tersebut
menggambarkan psikologis Sriri saat itu yakni peduli. Sriri ingin melanjutkan
kuliahnya, di sisi lain juga tidak ingin menyusahkan siapapun, Sriri tidak pernah
benar-benar mengubur mimpinya. Sriri tetap menyimpannya di lubuk hatinya
yang paling dalam, karena yakin suatu saat mimpi itu akan terwujud.
Pak Kamil juga sangat menyayangkan keberhentian kuliah Sriri. Pak Kamil
menawarkan bantuan demi bantuan kepada keluarga Sriri, namun selalu ditolak
karena keluarga Sriri tidak ingin terlena dengan kebaikan Pak Kamil, sedangkan
hutang yang dulu pun belum dibayar. Keluarga Sriri merasa berhutang budi
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kepada Pak Kamil, untuk itu, Ibu Sriri mendatangi Pak Kamil untuk mencicil
hutang suaminya, namun Pak Kamil menolaknya dengan tegas. Pak Kamil
meminta untuk menikahi Sriri supaya dapat membantu keluarga Sriri tanpa harus
memikirkan apapun. Setelah berpikir panjang dan melewati konflik bersama Jirah
istri dari Pak Kamil, akhirnya ibunya menyetujui permintaan Pak Kamil. Sriri
terus menolak namun ibunya tidak henti-henti memberikan pemahaman. Terlihat
pada kutipan berikut.
“Sudahlah Sriri. jangan membantah ibu. Ibu tahu mana yang harus ibu
lakukan untuk membuat hidupmu bahagia.”
“Aku tahu ibu tidak akan menyesatkan hidupku. Tapi tolonglah ibu. Jangan
membuat lubang kehancuran dalam hidupku. Ibu telah salah memelih cara
membahagiakan hidup anakmu ini.
“Mengapa ibu tega melakukan semua ini? Seolah-olah aku adalah barang
yang begitu mudah ibu jual tanpa mempertimbangkan hati dan perasaanku.”
Tangisku pecah seperti gemuruh hujan di ujung malam sunyi.
“Luar biasa ibu menciptakan jalan hidupku. Aku sangat takut, Ibu. Aku
tidak mengenal laki-lak itu dengan baik. Sedangkan ibu memberikan kepada
laki-laki itu jiwa dan ragaku tanpa memikirkan keselamatanku di waktuwaktu yang akan datang.”
Aku terus saja berbicara pada isak tangis yang tertahan. Ibu terus berusaha
tenang.
“Ibu, Tolonglah. Pikirkan sekali lagi sebelum semuanya terlambat. Rasa
takutku pada lelaki itu melebihi rasa takut ketika aku harus menjemput
ajalku” (Nourma, 2011 : 182).
Stimulus terkondisi berasal dari ibu Sriri yang terus membujuk anaknya
supaya mau menikah dengan Pak Kamil. Respon yang muncul dari stimulus
tersebut adalah Sriri menolak keinginan ibunya dengan tegas karena merasa takut
pada Pak Kamil. Perilakunya tampak ketika Sriri terus membantah dengan isak
tangis yang tertahan. Ketakutannya terhadap Pak Kamil dapat dilihat pada kalimat
berikut “ Rasa takutku pada lelaki itu melebihi rasa takut ketika aku harus
menjemput ajalku”. Ketakutan Sriri disebabkan karena Sriri tidak mengenal Pak
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Kamil lebih dekat. Psikologis Sriri dalam situasi ini yaitu tertekan dengan
permintaan ibunya, sebab keputusannya akan menentukan hidupnya di masa
mendatang.
Ibunya tidak henti-hentinya meyakinkan Sriri bahwa Pak Kamil ialah lakilaki yang baik. Ibu Sriri sudah sangat mengenal Pak Kamil dari dulu. Terlihat
dalam kutipan berikut.
“Ibu sudah mengenal lelaki itu jauh sebelum ibu mengenal ayahmu. Cukup
ibu yang mengetahui bagaimana karakternya. Jalani saja hidupmu dengan
dia. Ibu selalu ada di sampingmu.”
“Apa maksud Ibu telah mengenal pak Kamil?” tanyaku yang tidak bisa
menyimpan rasa ingin tahu yang seketika muncul dalam otakku.
“Dia pernah hadir dalam hidup ibu. Kami berteman sangat dekat, begitu
juga dengan ayahmu. Pak kamil lelaki yang baik dan bertanggung jawab.
Aku juga tidak akan membuangmu ke kandang harimau begitu saja.
Percayalah pada ibu, Anakku. Semua ini sudah ibu pikirkan dengan sangat
matang.
“Oh ibu, di mana hati nurani ibu?
Tangisku benar-benar pecah” (Nourma, 2011 : 183 – 184).
Kutipan di atas dapat diketahui bahwa ibu Sriri memberitahukan kepada
anaknya bahwa ibu Sriri sudah mengenal Pak Kamil jauh sebelum mengenal ayah
Sriri. Sengaja dilalukan supaya anaknya tidak takut lagi dengan Pak Kamil.
Responnya adalah Sriri semakin penasaran tentang hubungan ibunya dengan Pak
Kamil. Ibu menceritakan kisah masa mudanya yang dulu pernah dekat dengan Pak
Kamil. Perilaku Sriri benar-benar tidak bisa menerima rencana pernikahan itu,
terlihat ketika Sriri menangis dengan tangisan yang benar-benar pecah sesuai
dengan kutipan di atas. Perilakunya tersebut menggambarkan psikologisnya yakni
tertekan dan bimbang dengan keputusan yang begitu berat. Sriri tetap yakin akan
mampu menyelesaikan masalah tersebut.
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Stimulus demi stimulus dikondisikan oleh ibu Sriri yang terus membujuk
Sriri, dan meyakinkan bahwa inilah yang terbaik bagi cita-cita dan kehidupannya.
Ibu sangat berharap Sriri mau menerimanya, sepeti yang terlihat dalam kutipan
berikut.
“Sri Rinjani, Anakku. Ibu tahu ini sangat berat bagimu, tetapi ini harus kita
jalani. Pak Kamil akan melindungimu seperti ayah yang akan melindungi
putri kandungnya.”
Aku menarik nafas untuk menyangkal ibu, namun sangat cekatan ibu
menempelkan jari telunjuknya di bibirku.
“semua tidak seburuk yang ada dalam pikiranmu, Anakku. Ibu sudah
mengatur semuanya dengan sebaik mungkin. Tolong kamu bekerja sama
dengan ibu” (Nourma, 2011 : 184).
Kutipan di atas menggambarkan betapa ibunya sangat berharap Sriri akan
menerima pernikahan ini. Respon yang ditimbulkan Sriri adalah tetap menolak.
Terlihat dari perilakunya yang mencoba memberitahukan ibunya tentang
hubungannya dengan Sailan. Ibunya menentang hubungannya dengan Sailan,
Terlihat dalam kutipan berikut.
“Segeralah kamu hilangkan keinginanmu dengannya. Ibu akan menjadikan
hidupmu lebih baik dari yang kamu bayangkan. Karena tak gunanya hidup
dengan lelaki yang tidak memiliki prinsip”
“Sailan akan menikah dengan Misy, gadis kota yang datang dari kalangan
bangsawan itu. Sailan anak yang ptuh ia akan mendengar apapun perintah
ibunya.”
“Ibu, aku tidak mampu gambarkan rasa kasih sayang dan baktiku padamu.
Meski harus ukir rasa cinta dan hormatku padamu dengan tinta emas
sekalipun. Tetapi tidak akan mampu terwakilkan. Aku berikan segala yang
ibu mau. Bahkan nyawaku, Ibu.
..”Kini ibu minta aku menikahi lelaki yang lebih pantas menjadi mertuaku,
aku pun rela. Rela dan ikhlas adalah kata yang paling ampuh menjadi obat
bagi hidupku. Selanjutnya karena ibu yakin yakin tidak akan membuatku
menderita kelak” (Nourma, 2011 : 185 – 186).
Kutipan di atas menjelaskan Ibu Sriri mencoba membuatnya melupakan
Sailan, karena sudah jelas ibu Sailan tidak akan menyetujui hubungannya. Sailan
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akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh ibunya termasuk menikahi
Misy, gadis bangsawan yang datang dari kota itu. Respon dari Sriri yakni
menyetujui rencana pernikahan itu. Terlihat dari perilakunya yang menerima
lamaran dari Pak Kamil. Perilakunya ini semata-mata merupakan wujud baktinya
kepada orang tuanya. Perilakunya tersebut menggambarkan psikologis tokoh Sriri
yakni bertanggungjawab. Semua ini dilakukan sebagai wujud tanggung jawabnya
sebagai anak untuk menyelesaikan masalah yang menimpa keluarganya. Ibunya
bangga karena Sriri mau menerima keputusan yang suatu saat akan membuatnya
hidup bahagia. Terlihat dalam kutipan berikut.
“Ibu tahu cita-citamu, Sri Rinjani. Dan ibu tahu kamu akan melakukan
apapun untuk memperolehnya. Dan ibu tahu kamu tidak akan pernah
mengecewakan ayahmu. Ibu telah membukakan jalan Sri Rinjani. Kamu
tinggal melanjutkannya. Bagi satu cita-cita mulia, seluruh hidup yang
menderita tidak cukup untuk menebusnya. Jangan berhenti karena hatimu
tergores agar kamu menemukan arti dari semua pengorbananmu.”
Astaga, ibu berbisisk di telingaku. Dan aku bagai memperoleh mukjizat
”Aku pun tegak menerima dan menjalani acara lamaran yang sangat
meriah” (Nourma, 2011 : 186 – 187).
Sriri pun menikah dengan Pak Kamil yang semula adalah sahabat ayahnya
sekaligus mantan kekasih dari ibunya. Perilakunya yang menerima dengan ikhlas
menerima rencana pernikahan tersebut menandakan bahwa Sriri merupakan anak
yang penurut. Sriri ingin menjadi wanita terhormat dan meningkatkan martabat
keluarganya, sebab sudah tak ingin hidup dalam kemiskinan. Sriri mau
melanjutkan kuliahnya supaya bisa menjadi orang berhasil dan membangun Pulau
Lombok seperti yang sudah dicita-citakan dulu bersama ayahnya. Sriri pun bisa
melanjutkan kuliahnya dan tinggal di rumah mewah yang dibangun oleh Pak
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Kamil dengan desain sesuai dengan keinginan dari Sailan dan Sailan juga yang
memilihkan pakaian serta sepatunya.
Sri Rinjani merupakan peremuan Sasak yang begitu tangguh dan rela
melakukan apa saja demi menunjukkan baktinya terhadap orang tuanya.
Perilakunya tersebut menggambarkan psikologis Sriri yakni bertanggungjawab,
meskipun awalnya dia tidak mau menikah dengan Pak Kamil namun atas dasar
pertimbangan dan rasa baktinya terhadap ibunya akhirnya dia menerimanya. Sriri
juga merasa bahwa ini adalah tanggung jawabnya sebagai seorang anak untuk
menyelesaikan permasalahan ekonomi yang menimpa keluarganya. Cintanya
kepada sang suami tidak lebih dari sekedar pengabdian dan balas jasa.
Uraian di atas menegaskan bahwa stimulus terkondisi sangat mempengaruhi
perilaku Sriri seperti halnya menuruti keinginan orang tua, berteriak, menangis,
lebih memilih berjalan kaki, menulis mimpinya di atas batu, itu semua merupakan
bentukan dari stimulus terkondisi yang berasal dari keluarga seperti nenek, ayah ,
ibu, Bibi Isyah, Paman Badrun, Pak Kamil, Sailan dan Jirah. Perilaku-perilakunya
tersebut menggambarkan psikologis tokoh sriri yakni berjiwa tegar yang ditandai
dengan rasa optimisme, empati, peduli dan

bertanggungjawab, walaupun

terkadang Sriri merasakan ketegangan dan kehilangan, semua itu dapat diatasi
dengan jiwa tegar dan tanggung jawab yang dimilikinya.
4.3 Hasil Analisis
Hasil analisis ini akan dideskripsikan berdasarkan penelitian tentang
perilaku tokoh Sriri dalam novel Sri Rinjani karya Eva Nourma dengan teori
psikologi behavior Skinner. Setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa perilaku
83

tokoh Sriri sangat dipengaruhi oleh stimulus-stimulus yang ada di lingkungannya.
Stimulus-stimulus tersebut berupa stimulus tidak terkondisi yang menghasilkan
perilaku tidak terkondisi dan stimulus terkondisi yang menghasilkan perilaku
terkondisi.
Stimulus tidak terkondisi yang mempengaruhi perilaku Sriri adalah
lingkungan di sekitarnya seperti Desa Selayar, lingkungan sekolah dasar, Desa
Perigi, dan lingkungan kampus. Lingkungan Desa Selayar yang miskin dan
mengharuskan masyarakatnya bekerja sebagai pemecah batu, telah membentuk
perilaku Sriri menjadi orang yang kritis dan peka terhadap lingkungannya dan
berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu saat dia tidak akan hidup miskin. Sriri
kemudian menikah dengan Pak Kamil yang merupakan sahabat ayahnya. Sriri
yakin pernikahannya itu bisa merubah nasib keluarganya. Pak Kamil menepati
janjinya dan membiayai Sriri melanjutkan kuliahnya, serta memberikan sebuah
rumah mewah kepada Sriri. Sriri kini tidak lagi menjadi orang miskin, namun
sudah menjadi istri orang terkaya di kampungnya. Psikologis tokoh Sriri dari
perilakunya ini meliputi rasa peduli dan optimis. Sriri peduli terhadap nasib
keluarganya oleh karena itu Sriri menikah dengan Pak Kamil.
Lingkungan yang juga mempengaruhi perilakunya yakni lingkungan
sekolah. Sriri bertemu dengan teman-teman yang sering mengolok-olok namanya
di lingkungan sekolah baik di luar maupun di dalam kelas. Sriri heran terhadap
orang Sasak yang sangat memperhatikan nama. Perilaku Sriri tampak ketika dia
menyalahkan ayahnya yang memberikannya nama tersebut. Psikologisnya
menjadi tertekan karena diolok terus oleh teman-temannya. Rasa tertekan itulah
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yang kemudian membuatnya lebih bersemangat untuk mencari makna di balik
namanya. Sriri bertanya kepada ayahnya perihal nama tersebut. Namanya
memiliki filosofis dan makna yang mendalam yakni sebagai pengingat jalan
pulang dan muasal Sri Rinjani yakni di Gumi Sasak atau Lombok yang sering
dikatakan miskin oleh Sriri namun tidak bagi ayahnya.
Sriri belajar banyak hal tentang masyarakat Sasak yang peduli terhadap
sesama, sehingga hal-hal kecil seperti nama pun sangat dipedulikan. Sriri bangga
menjadi orang Sasak dan bertekad untuk membangun pulau Lombok menjadi
lebih baik lagi, terlihat psikologisnya yakni optimis.
Lingkungan selanjutnya

yang mempengaruhi perilaku Sriri yakni

lingkungan Desa Perigi. Desa Perigi juga merupakan desa yang miskin. Ayah
Sriri terpaksa harus menjadi tenaga kerja ilegal di Malaysia. Perilaku

Sriri

tumbuh menjadi perempuan yang perkasa sebagai penggembala kambing yang
ditinggal pergi oleh ayahnya. Sembari mengembala kambing-kambingnya, Sriri
menulis mimpi-mimpinya di batu-batu dan memahatnya dengan sabitnya.
Perilakunya ini menandakan pikologis Sriri yakni berjiwa tegar dan optimis. Sriri
percaya suatu saat mimpinya pasti akan terwujud. Berbagai macam cara dilakukan
untuk mewujudkan mimpinya tersebut, salah satunya adalah menikah dengan lakilaki yang sepantasnya menjaid ayah baginya. Desa Perigi juga merupakan salah
satu penyebab Sriri harus memilih pernikahan tersebut. Kemiskinan itu sudah
bertahun-tahun melilitnya. Menikah dengan Pak Kamil adalah salah satu caranya
untuk keluar dari kemiskinan supaya terus bisa melanjutkan mimpi dan
memperbaiki nasib keluarganya. Pak Kamil menepati janjinya untuk membiayai
85

Sriri melanjutkan kuliahnya, serta memberikannya sebuah rumah mewah dan
sekarang Sriri menjadi istri orang terkaya di kampungnya.
Stimulus tidak terkondisi berikutnya berasal dari lingkungan kampus. Sri
Rinjani bertemu dengan teman-teman dari berbagai kalangan dan penjuru. Sriri
mulai merasakan cinta kepada Sailan yakni putra dari Pak Kamil yang sering
membantu keluarganya. Lingkungan kampus telah membentuk perilakunya
menjadi perempuan yang bertekad untuk mengubah

nasibnya, untuk itulah

dikampusnya dan mengikuti kuliah dengan rajin dan sering ke perpustakaan. Hasil
analisis terhadap lingkungan kampus dapat diketahui

psikologis Sriri yakni

meliputi optimis akan mendapatkan apa yang diinginkan, baik mendapatkan masa
depan yang cerah maupun mendapatkan Sailan.
Nasib berkata lain, ayah Sriri yang bekerja di Malaysia dikabarkan
mengalami kecelakaan saat bekerja dan akhirnya meninggal dunia. Sriri sangat
sedih namun tetap tegar dan mengikhlaskan kepergian ayahnya. Menurut cerita
dari teman ayahnya bekerja, ayah Sriri merupakan orang baik dimanapun berada.
Sriri tetap tegar dan mengikhlaskan kepergian ayah yang sangat dibanggakannya .
Sriri tidak mau menyusahkan keluarganya, untuk itulah Sriri memutuskan
untuk berhenti kuliah, sebab ayah yang akan membiayai kuliahnya kini telah
tiada. Perilakunya ini menggambarkan psikologis tokoh Sriri yakni peduli
terhadap orang tuanya. Sriri tidak menghapus keinginannya untuk kuliah. Sriri
masih menyimpannya di hatinya yang paling dalam sebab yakin suatu saat mimpi
itu pasti akan terwujud.
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Perilaku Sriri juga dipengaruhi oleh stimulus terkondisi. Stimulus
terkondisi ini berasal dari tokoh-tokoh lain dalam novel tersebut seperti ayah, ibu,
nenek, Paman Badrun, Bibi Isyah, Pak Kamil dan Sailan. Stimulus yang diberikan
berupa dukungan sosial kepada Sriri. Tokoh yang memberikan stimulus berupa
hinaan yakni tokoh Jirah (istri Pak Kamil).
Perilaku Sriri sengaja dibentuk melalui cerita-cerita tentang dongeng Sasak
seperti putri Cilinaye, cerita tentang pembantaian masyarakat Sasak oleh prajurit
Karangasem Bali, serta cerita mengenai kedatangan penjajah dari Eropa yang
memiskinkan Pulau Lombok. Nenek sengaja menceritakan Sriri supaya
mengetahui bahwa kemiskinan Pulau Lombok zaman dahulu masih terasa sampai
sekarang. Sriri menjadi sedih dan bertekad untuk memusnahkan kemiskinan dan
membangun Pulau Lombok menjadi lebih baik lagi. Sriri juga bangga pada
neneknya yang merupakan satu dari saksi sejarah. Nenek Sriri pun meninggal
dunia, dari meninggalnya nenek, Sriri belajar banyak hal tentang tradisi suku
Sasak yang selalu berkumpul, saling membantu, baik dalam suka maupun duka.
Perilaku-perilaku yang dihasilkan dari stimulus yang berasal dari nenek
melukiskan psikologis tokoh Sriri yakni optimisme, empati, dan peduli terhadap
orang lain di sekitarnya.
Stimulus terkondisi berikutnya datang dari ayahnya yang sering memberi
motivasi kepada Sriri untuk menjadi perempuan tangguh yang tetap mengejar
mimpi dalam situasi apapun. Ayah ingin kelak Sriri bisa menjadi orang yang
sukses, terhormat, dan bisa membangun Pulau Lombok menjadi lebih baik.
Perilaku yang terlihat dari Sriri yakni menuruti nasihat-nasihat ayahnya, dan
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melanjutkan kuliahnya di STKIP Hamzanwadi Selong. Sriri sering bertemu Sailan
selama di kampus dan juga Sailan mengantarnya pulang ke desa Perigi. Psikologis
Sriri yang terlihat dari hasil analisis terhadap stimulus dari ayah yakni optimis.
Stimulus berikutnya datang dari ibunya Sailan. Pernah suatu ketika Sailan
mengajak Sriri mampir ke rumahnya dan di sana Sriri mendapat perlakuan yang
tidak mengenakkan dari Jirah (ibunya Sailan). Sriri kesal terhadap ibunya Sailan,
terlihat dari perilakunya yang tidak mau di antar pulang oleh Sailan. Sriri lebih
memilih berjalan kaki pulang ke rumahnya sebab menurutnya itu lebih terhormat.
Perilakunya tersebut menggambarkan psikologisnya yakni berjiwa tegar dan
bertanggungjawab. Sriri tidak mau diantar pulang oleh Sailan karena merasa kuat
dan merasa bertanggung jawab menjaga harga diri dan kehormatan keluarganya.
Sriri yakin semua akan baik-baik saja dengan keputusannya yang memilih
berjalan kaki.
Sriri mendapat kabar bahwa ayahnya mengalami kecelakaan saat bekerja
dan akhirnya meninggal. Sriri menjadi sangat terpuruk dan memilih untuk
berhenti kuliah. Kabar berhentinya Sriri kuliah terdengar sampai ke Paman
Badrun. Paman Badrun terus berusaha memberikan stimulus-stimulus kepada
Sriri supaya mau melanjutkan kuliahnya, tapi Sriri tetap menolak, sebab Sriri
sudah tidak mau menyusahkan siapapun. Sriri tidak ingin menyusahkan siapapun
dengan mementingkan keinginan sendiri, sebenarnya Sriri tetap menyimpan
keinginannya untuk kuliah yang suatu saat pasti akan terwujud.
Kabar berhentinya Sriri dari kuliahnya pun sampai pada Pak Kamil. Pak
Kamil sangat menyayangkan hal tersebut, maka dari itu Pak Kamil menawarkan
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bantuan demi bantuan kepada keluarga Sriri, namun keluarga Sriri tidak mau
terlena dengan bantuan dari Pak Kamil, untuk itulah ibu Sriri mencoba membayar
hutang suaminya dengan cara mencicil, dan tentu saja Pak Kamil menolaknya.
Pak Kamil kemudian meminta untuk menikahi Sriri dengan untuk
membantunya dan supaya keluarga Sriri tidak lagi merasa berhutang kepadanya
dan berjanji tidak akan menyentuh Sriri walaupun mereka sudah menikah. Setelah
berpikir panjang dan melewati konflik bersama Jirah istri pak Kamil, akhirnya ibu
Sriri menerima tawaran Pak Kamil. Sriri menolak dengan tegas pernikahan
tersebut. Ibunya memberikan stimulus demi stimulus dan akhirnya Sriri mau
menerima pernikahan tersebut. Psikologis Sriri pada situasi seperti yang telah
diuraikan di atas yakni rasa bimbang dan tertekan, namun semua itu dapat diatasi,
sebab dia yakin bahwa semua masalah akan dapat terselesaikan dengan jiwa tegar
dan rasa tanggung jawab yang dimilikinya.
Hasil analisis terhadap perilaku tokoh Sriri dengan teori psikolgi behavior
Skinner yaitu lingkungan terkondisi maupun yang tidak terkondisi sangat
mempengaruhi perilaku tokoh Sriri. Perilaku-perilaku tersebut di antaranya
menulis mimpinya di atas batu, menangis, tertawa, berteriak, marah, bekerja
sebagai penggembala kambing, melindungi dirinya dari panas matahari dan
menikah dengan sahabat ayahnya. Perilaku-perilku tersebut menggambarkan
psikologis Sriri yakni berjiwa tegar. Sriri tidak pernah larut dalam kesedihan.
Ketegaran jiwanya juga ditandai dengan rasa empati, peduli dan rasa optimisme
yang kuat dalam dirinya, ketika hendak melakukan sesuatu dia selalu yakin akan
berhasil. Sriri juga termasuk orang yang bertanggung jawab dan rela melakukan
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apa saja demi memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang anak, walaupun
terkadang merasa bimbang, tertekan dan kehilangan, semua itu dapat diatasi
karena dia yakin semua masalah akan dapat diselesaikan dengan jiwa tegar dan
tanggung jawab yang dimilikinya.
4.4 Kaitan Hasil Penelitian dengan Pembelajaran Sastra di SMA.
Pembelajaran Sastra merupakan sarana pengembangan nalar dan potensi
secara intelektual dan emosional terhadap peserta didik. Pembelajaran sastra
bertujuan untuk menanamkan nilai moral, sosial dan budaya kepada peserta didik.
Salah satu pendidikan yang berhubungan dengan hal tersebut adalah pelajaran
apresiasi sastra khususnya jenjang SMA yakni interpretasi novel.
Menginterpretasi novel dituntut kepekaan, pikiran kritis, serta mampu
membudidayakan nilai-nilai yang terkadung di dalamnya, sehingga peserta didik
dapat mendalami sampai ke pemahaman terhadap karya sastra yang dipelajari.
Karya sastra yang difokuskan dalam penelitian ini adalah novel yang merupakan
salah satu materi pembelajaran sastra yang diterapkan di SMA. Pembelajaran
sastra di SMA khususnya pada kelas XII semester genap

sesuai dengan

Kurikulum 2013 (K13) KD 4.1 yang berbunyi “Menginterpretasikan makna teks
novel baik secara lisan maupun tulisan”.
Materi

pembelajaran

yang

terkait

dengan

penelitian

ini

adalah

menginterpretasikan makna novel. Novel Sri Rinjani yang dikaji dengan teori
psikologi behavior Skinner akan menuntun Siswa menuju pemahaman dalam
memaknai sebuah novel. Hasil analisis ini pula nanti siswa akan mengetahui
sejauh mana lingkungan sangat mempengaruhi perilaku seseorang.
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Terkait dengan pembelajaran novel, pemilihan bahan ajar sangat menetukan
kualitas pembelajaran. Pada kurikulum 2013 pemilihan bahan ajar dituntut harus
sesuai dengan konteks, dan berhubung novel Sri Rinjani ini merupakan novel
yang menceritakan warna lokal masyarakat suku Sasak dan pengarangnya
merupakan asli dari suku Sasak, ini merupakan wujud konteks sosial budaya di
daerah Lombok dan diharapkan dapat meningkatkan minat peserta didik dalam
mempelajari novel. Terlebih dalam hal menginterpretasikan, novel ini akan
mampu membawa siswa pada penalaran bagaimana kondisi lingkungan sangat
mempengaruhi perilaku masyarakat Sasak, seperti halnya perempuan Sasak yang
yang diceritakan dalam penelitian ini. Kemampuan interpretatif peserta didik akan
meningkat, serta mampu memaknai novel berdasarkan perilaku-perilaku yang
dapat dicontoh dari tokoh Sriri terutama perilaku-perilaku dalam menyikapi
berbagai situasi.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Hasil penelitian tentang perilaku tokoh Sriri dalam novel Sri Rinjani karya
Eva Nourma dengan teori psikologi behavior Skinner, dapat disimpulkan bahwa
perilaku tokoh Sriri sangat dipengaruhi oleh stimulus terkondisi maupun yang
tidak terkondisi. Stimulus terkondisi berupa motivasi yang berasal dari
keluarganya, dan keluarga pak Kamil. Stimulus tidak terkondisi berupa
lingkungan Desa Selayar, Sekolah, Kampus dan Desa Perigi. Stimulus-stimulus
tersebut kemudian menimbulkan berbagai repon terhadap Sriri. Respon-respon
tersebut kemudian memunculkan perilaku-perilaku Sriri di antaranya menulis
mimpinya di atas batu, menangis, tertawa, berteriak, marah, bekerja sebagai
penggembala kambing, melindungi dirinya dari panas matahari, dan menikah
dengan sahabat ayahnya. Perilaku-perilku tersebut menggambarkan psikologis
Sriri yakni berjiwa tegar. Sriri tidak pernah larut dalam kemiskinan dan kesedihan
dan selalu mengambil hikmah di balik peristiwa yang terjadi. Ketegaran jiwanya
juga ditandai dengan rasa empati, peduli, bertanggung jawab dan optimisme yang
kuat dalam dirinya.
Kaitan hasil penelitian ini dengan pembelajaran sastra yakni penelitian ini dapat
dijadikan acuan dalam pembelajaran sastra. Sesuai dengan silabus kurikulum 2013

KD 4.1 yakni menginterpretasikan makna teks novel secara lisan maupun tulisan.
Novel Sri Rinjani dapat dijadikan bahan ajar dalam pembelajaran Sastra. Novel
ini mencerminkan kehidupan lokal masyarakat suku Sasak yang sangat
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mempengaruhi perilaku seseorang dan sarat dengan makna kehidupan, sehingga
nantinya dapat menarik minat peserta didik untuk lebih apresiatif terhadap novel
yang dipelajari serta meningkatkan kemampuan interpretatifnya.
5.2 Saran-saran
Saran yang ingin disampaikan dalam penelitian perilaku tokoh Sriri dalam novel
Sri Rinjani karya Eva Nourma dengan teori psikologi behavior Skinner dan
kaitannya dengan pembelajaran di SMA adalah sebagai berikut.
1. Semua pihak untuk menjadikan pesan yang terdapat dalam novel ini sebagai
pelajaran yang berharga, terutama dalam hal berperilaku.
2. Penelitian ini bisa menjadi motivasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya
terutama yang mengkaji objek atau teori yang sama dengan penelitian ini,
silakan penelitian ini dikembangkan sebaik mungkin karena penelitian ini
masih memiliki banyak kekurangan.
3. Guru mata pelajaran bahasa indonesia diharapkan mampu menggunakan
penelitian ini sebagai pedoman dalam memilih karya sastra yang tepat untuk
mendukung pembelajaran di sekolah.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Sampul Novel
2. Sinopsis Novel
3. Silabus
4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
5. Kartu Konsul
6. Kartu Seminar
7. Daftar Hadir Seminar
8. Pengajuan Judul Skripsi
9. Penetapan judul Skripsi
10. Surat Tugas

Lampiran 1
Sampul Novel Sri Rinjani

Lampiran II
SINOPSIS NOVEL
Judul

: Sri Rinjani

Pengarang

: Eva Nourma

Penerbit

: STKIP Hamzanwadi Press

Kota terbit

: Selong

Tahun terbit

: 2011

Jumlah halaman : 213

Sri Rinjani merupakan perempuan Sasak yang berjiwa tegar. Terlahir dari
keluarga yang tidak berkecukupan membuatnya harus bekerja sebagai
penggembala kambing di tengah teriknya Desa Perigi tidak menyurutkan
semangatnya untuk terus meraih mimpinya. Sembari menggembala kambingkambingnya ia menulis mimpi-mimpinya di atas batu dengan sabitnya. Mimpinya
ditulis dalam bentuk sandi-sandi yang hanya dia dan Tuhan yang mengetahuinya.
Kemiskinan di Desa Prigi tempat tinggalnya membuat ayahnya harus pergi
ke Malaysia untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Meninggalkan keluarga harus
dipilih dengan bijaksana untuk mencari nafkah dan membiayai sekolah Sriri.
Malaysia bekerja di perkebunan yang sangat jauh dari pusat kota. Terpaksa harus
pindah kerja dan memilih menjadi pendatang haram di Malaysia.
Sriri pun melanjutkan kuliahnya di STKIP Hamzanwadi Selong, di sana
Sriri bertemu dengan Sailan, anak dari sahabat ayahnya yang selalu membantunya
mengurusi administrasi kuliahnya. Sriri pun jatuh cinta kepada Sailan walaupun
Sriri tahu bahwa Sailan sudah mempunyai kekasih.
Nasib berkata lain, di tengah perkuliahan Sriri mendapat kabar bahwa
ayahnya mengalami kecelakaan saat bekerja dan akhirnya meninggal. Sriri sangat
sedih, namun Sriri tetap berusaha tegar dan mencoba mengambil hikmah dari
peristiwa yang terjadi.
Sebagai seorang anak, Sriri tidak mau menyusahkan orang tuanya. Sriri
memilih untuk berhenti kuliah, sebab ayah yang menjadi tulang punggung

keluarga kini telah tiada. Keputusannya untuk berhenti kuliah sangat disayangkan
oleh pamannya dan sahabat ayahnya yakni Pak Kamil. Pak Kamil kemudian
menawarkan bantuan demi bantuan, namun selalu ditolak oleh Sriri dan
keluarganya. Pak Kamil meminta untuk menikahi Sriri supaya bisa membiayai
kuliahnya. Sriri

berjanji tidak akan pernah menyentuh Sriri walaupun sudah

menjadi suaminya.
Setelah berpikir panjang dan melewati konflik bersama Jirah (istri Pak
Kamil), akhirnya ibu Sriri menyetujui rencana pernikahan itu. Sriri menolak
dengan tegas rencana tersebut, namun, setelah dibujuk oleh ibunya Sriri pun
menyetujuinya dan menikah dengan Pak Kamil yang merupakan bapaknya Sailan,
sahabat ayahnya dari dulu sekaligus mantan kekasih ibunya. Sri Rinjani,
perempuan Sasak yang bertanggungjawab dan rela melakukan apa saja untuk
menunjukkan baktinya terhadap orang tuanya.

Lampiran III
KOMPETENSI
DASAR
3.1 Memahami
struktur dan
kaidah teks
novel baik
melalui lisan
maupun tulisan
4.1 Menginterpretas
i makna teks
novel baik
secara lisan
maupun tulisan

MATERI POKOK
•
•

Teks penggalan
novel
Interpretasi
makna teks novel

PEMBELAJARAN
Mengamati:
• membaca teks
tentang struktur dan
kaidah teks novel
• mencermati uraian
yang berkaitan
dengan struktur dan
kaidah teks novel
Mempertanyakan
•

bertanya jawab tentang
hal-hal yang
berhubungan dengan
isi bacaan.

Mengeksplorasi:
•

Mencari dari berbagai
sumber informasi
tentang struktur dan

kaidah teks novel

Mengasosiasikan:
• mendiskusikan
tentang struktur dan
kaidah teks novel
• menyimpulkan halhal terpenting dalam
struktur dan kaidah
teks novel
Mengomunikasikan:
• menuliskan laporan

PENILAIAN
Tugas:
•

para siswa diminta
berdiskusi untuk memahami
struktur dan kaidah teks

•

secara individual peserta
didik diminta
menginterpretasi makna

novel

teks novel baik secara
lisan maupun tulisan

Observasi,: mengamati
kegiatan peserta didik dalam
proses mengumpulkan data,
analisis data dan pembuatan
laporan.
Portofolio : menilai laporan
peserta didik tentang struktur
dan kaidah teks novel
Tes tertulis : menilai
kemampuan peserta didik
dalam memahami,
menerapkan, dan
menginterpretasi makna teks
novel, baik secara lisan
maupun tulisan

ALOKASI
WAKTU
4 Mg x 4 jp

SUMBER BELAJAR
BUKU SISWA BAHASA
INDONESIA SMA KELAS XII
(WAJIB)
Buku referensi lain yang
menunjang materi struktur dan
kaidah teks novel.

•

•

3.2 Membandingka
n teks novel
baik melalui
lisan maupun
tulisan
4.2 Memproduksi
teks novel yang
koheren sesuai
dengan
karakteristik
teks baik secara
lisan maupun
tulisan

• Perbandingan
teks novel
• Menulis teks
penggalan novel

kerja kelompok
tentang struktur dan
kaidah teks novel
membacakan hasil
kerja kelompok di
depan kelas,
siswa lain
memberikan
tanggapan
menginterpretasi

makna teks novel
baik secara lisan
maupun tulisan

Mengamati:
• membaca dua buah
teks novel
• mencermati uraian
yang berkaitan
dengan persamaan
dan perbedaan dua
buah teks novel yang
dibaca.
Mempertanyakan
•

bertanya jawab tentang
hal-hal yang
berhubungan dengan
isi bacaan.

Mengeksplorasi:
•

Mencari dari berbagai
sumber informasi
tentang teks novel

Mengasosiasikan:
• mendiskusikan
persamaan dan

Tugas:
•

•

para siswa diminta
berdiskusi untuk memahami
persamaan dan perbedaan
dua buah teks novel yang
dibaca.
secara individual peserta
didik diminta memproduksi

teks novel yang koheren
sesuai dengan
karakteristik teks baik
secara lisan maupun
tulisan

Observasi,: mengamati
kegiatan peserta didik dalam
proses mengumpulkan data,
analisis data dan pembuatan
laporan.
Portofolio : menilai laporan
peserta didik tentang
persamaan dan perbedaan
dua buah teks novel yang

4 Mg x 4 jp

BUKU SISWA BAHASA
INDONESIA SMA KELAS XII
(WAJIB)
Buku referensi lain yang
menunjang materi
membandingkan dan
memproduksi teks novel

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SMA

: SMA………….

Mata Pelajaran

:Bahasa Indonesia

Kelas / Semester

: XII/ Genap

Materi Pokok

:

Alokasi Waktu

:

A. Komptensi Inti
KI 1 :

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2 :

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

KI 3 :

Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

KI 4 :

Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah
keilmuan

B Komptensi Dasar
4.1 Menginterpretasi makna teks novel baik secara lisan maupun tulisan
C. Indkator dan Pencapaian komptensi

4.1.1 Siswa mampu menginterpretasi makna teks novel baik secara lisan maupun tulisan
dengan berkelompok dan mandiri.
D. Materi pembelajaran
 Interpretasi teks novel
E. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pendahuluan
•

Pendidik dan peserta didik bertanya jawab tentang materi pembelajaran yang telah
dipelajari sebelumnya

•

Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan.

•

Pendidik dan peserta didik menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan
ditempuh untuk mencapai kompetensi.

Kegiatan Inti
Mengamati
•

Membaca teks novel dengan cermat

•

Membaca contoh interpretasi teks novel

•

Mencermati uraian yang berkaitan dengan struktur dan kaidah teks novel.

Menanya
•

Mendorong siswa mempertanyakan tentang interpretasi novel

•

Mempresentasikan hasil diskusi tentang interpretasi novel.

•

Menanggapi presentasi teman/kelompok lain secara lugas dan santun.

Mengeksplorasi
•

Mencari dari berbagai informasi tentang interpretasi teks novel

Mengasosiasikan
•

Mendiskusikan hal-hal penting berkaitan dengan novel yang akan diinterpretasikan

Mengomunikasikan
•

Menginterpretasikan makna teks novel baik secara lisan maupun tulisan

F. Media/alat, Bahan dan Sumber Belajar
•

Media : Teks novel Sri Rinjani karya Eva Nourma

•

Sumber: Buku Siswa Bahasa Indonesia SMA kelas XII (WAJIB)

•

Internet :
1. https://id.wikipedia.org/wiki/interpretasi

1. elvismeo.blogspot.com/interpretasi-novel-larung-ayu-utami.html
2. www.buruan.com/albert-camus-interpretasi-pada-novel-orang-asing
3. School.quipper.com/id/couse/b.indonesia

G. Penilaian
•

Teknik penilaian: observasi, tes lisan, tes tertulis

•

Instrumen penilaian
1. Pengetahuan
 Menginterpretasikan makna teks novel
No.
1.

Indikator
Disajikan teks novel , peserta
didik dapat:
4.1.1 Menjawab pertanyaan isi
teks novel.

2.

Butir Instrumen
Bacalah teks novel berikut!
1. Berdasarkan teks yang telah kalian baca,
interpretasikanlah makna teks novel
tersebut

Sikap spiritual dan sosial
Lembar Observasi Sikap Spiritual dan Sosial

Sikap

Deskriptor

Menghargai dan Terbiasa menggunakan bahasa Indonesia di kelas
bersyukur
dan di luar kelas dengan baik dan benar

4

Skor
3 2 1

Terbiasa menggunakan bahasa Indonesia secara
lisan untuk mengemukakan pendapat dalam diskusi

Jujur
Kreatif
Tanggung
jawab
Santun

Terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang
baik dan benar dalam menangkap makna teks
Memiliki perilaku jujur dalam mengemukakan
hasil diskusi.
Memiiki kreatifitas dalam menginterpretasikan
makna teks novel.
Memiliki rasa tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas
Senantiasa menggunakan kata-kata yang santun
dalam menyampaikan pendapat

Pedoman penskoran:
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ
𝑥𝑥 4 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
Mataram, … ….….. 2017
Mengetahui
Kepala Sekolah,

Guru Mata Pelajaran,

Lampiran

Lembar Kerja Siswa
Kelompok :
Skor :

Anggota :

Anggota:

Soal :
Tulislah makna yang terkandung di dalam novel Sri Rinjani karya Eva Nourma sesuai dengan
teks novel yang sudah dibagikan. Tulislah jawabanmu berdasarkan tabel di bawah ini :
No. Kutipan

Makna

Tugas Mandiri

Nama :

Skor :

Soal
Berdasarkan hasil interpretasi dari keseluruhan bab teks novel yang telah dipaparkan oleh
masing-masing kelompok maka tulislah kesimpulan makna yang terkandung dalam novel Sri
Rinjani karya Eva Nourma !

