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ABSTRAK 
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KARYA PIDI BAIQ BERDASARKAN TEORI 
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  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kepribadian tokoh utama 
dalam novel Dilan karya Pidi Baiq berdasarkan Teori Humanistik Abraham Maslow. 
Teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori 
Kebutuhan Bertingkat Abraham Maslow. Dalam pengumpulan data penelitian metode 
yang digunakan adalah metode deskripsi studi pustaka dan tehnik catat, sementara 
pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan 
pendekatan Kebutuhan Bertingkat Abraham Maslow. Setelah data selesai di analisis, data 
kemudian disajikan menggunakan metode deskripsi analisis. Hasil dari penelitian ini 
adalah kisah cinta tokoh Milea yang menarik yang membuat kepribadiannya sering 
berubah ubah namun dengan karakternya yang kuat ia mampu memenuhi beberapa aspek 
kebutuhan. Kebutuhan kebutuhan tersebut antara lain: kebutuhan fisiologis, kebutuhan 
akan rasa aman, rasa cinta, dihargai, dan kebutuhan akan aktualisasi diri seperti 
kebutuhan privasi, kebutuhan untuk mandiri dari kebudayaan lingkungan serta minat 
sosial dan lain lain dapat ia penuhi dengan baik. 
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ABSTRACT 
 

THE CHARACTERISTIC OF MILEA IN NOVEL DILAN BY PIDI BAIQ 
ACCORDING TO THE THEORY OF HUMANISTIC BY ABRAHAM 

MASLOW 
 

By  
Heru Febrian Arista 

 
 

The purpose of this research is to described personality the main figure in  novel 
Dilan by Pidi Baiq according to the theory humanistic Abraham Maslow . The theory used as 
the basis for analyzing this study is the theory abraham maslow’s Hierarchy of needs .data 
collection research methods used is the method description of the literature study and 
recorded technique , while approach that is used in the following analysis of data is by 
adopting the theory abraham maslow’s Hierarchy of needs. After finished analyzed data, data 
then served in a description of analysis. The result of this research is a love story milea 
interesting figures, so as to make her personality often fickle but with her strong character she 
was able to meet some aspects needs. The needs of this include: a physiological need , the 
need for safety , love , valued , and their demand for actuallyzed away as the needs of privacy 
,needs to be independent of culture environmental and social interest and others she could fill 
well . 
 
Keywords: personality the main character, needs, humanistic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENDAHULUAN  
 

Karya sastra merupakan hasil aktivitas manusia yang hidup dalam masyarakat dengan 
segenap persoalan. Sastra merupakan hasil ciptaan manusia yang mengekspresikan 
pengalaman, pikiran, gagasan, pemahaman, dan tanggapan perasaan penciptanya, tentang 
kehidupan dengan menggunakan bahasa yang imajinatif dan emosional. Aspek psikologi 
turut berperan dalam penganalisaan karya sastra. 

Salah satu novel yang dianalisis dari aspek psikologi yaitu novel Dilan. Novel ini 
menceritakan tentang cinta, impian, dan perasaan Milea pada Dilan. Novel Dilan karya Pidi 
Baiq ini mengisahkan tentang seorang gadis SMU yang baru pindah sekolah dan bertemu 
dengan sosok lelaki yang berbeda dari yang lainnya. Ketertarikan mulai timbul dan perasaan 
suka mulai muncul setiap harinya. 

Tokoh Milea dalam novel DilanKarya Pidi Baiq yang merupakan seorang gadis SMA 
yang baru pindah dari Jakarta ke Bandung karenaayahnya yang harus pindah tugas. Di 
Bandung ia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Dilan. Dilan merupakan seorang 
anggota genk motor yang terekenal pada masa itu. Setelah beberapa lama mengenal Dilan, 
Milea merasakan ketenangan ketika ia sedang bersama Dilan. Karena Dilan merupakan laki-
laki yang cukup disegani. Seiring berjalannya waktu, tumbuhlah perasaan khusus di hati 
Milea. Milea merasa ada sesuatu ketika Dilan tiba-tiba menghilang, seperti yang dikutip pada 
novel Dilanyang berbunyi"tetapi sejak adanya peristiwa itu aku tidak melihatDilan selama 
dua hari, di lingkungan sekolah atau di manapun. Mungkin, dia sakit. Mungkin, dia diskors. 
Aku tidak tahu dan aku ingin tahu kemana ". (Pidi Baiq, 2014:61) 

Karakter tokoh Milea sangatlah unik, selain cantik Milea memiliki sifat yang keras 
kepala, pemberani, egois, dan susah ditebak. Hal itu dibuktikan ketika dalam salah satu 
kejadian ketika sekolah Milea diserang oleh genk motor dari sekolah lain hanya untuk 
menyerang Dilan, seluruh siswa bersembunyi di tempat yang aman, sedangkan Milea sibuk 
kesana kemari bersikeras mencari Dilan, karena khawatir sesuatu terjadi pada Dilan. 

Keunikan di atas akan dianalisis menggunakan teori Humanistik Abraham Maslow. 
Sehingga penelitian ini dirumuskan dalam judul Kepribadian Tokoh Milea Dalam Novel 
Dilan Karya Pidi Baiq Berdasarkan Teori Humanistik Abraham Maslow. 

Novel merupakan kata yang berasal dari bahasa Italia yaitu novella yang secara 
harfiah berarti sebuah barang baru yang kecil, dan kemudian diartikan sebagai cerita pendek 
dalam bentuk prosa (Abrams dalam Nurgiyanto,2005:9). Sedangkan dalam pengertian yang 
kita pahami sekarang novel merupakan karangan prosa yang panjang, yang mengandung 
rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang disekelilingnya dengan 
menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku (Laelasari dan Nurlailah,2008:166). Sehingga 
dapat kita simpulkan bahwa novel bukan lagi cerita pendek sebagaimana definisi awalnya, 
akan tetapi merupakan sebuah prosa yang panjang yang berisi kisah rekaan tentang 
kehidupan seseorang atau beberapa tokoh yang berinteraksi dengan lingkungannya, dengan 
lebih menonjolkan watak dan sifat tokoh-tokohnya. Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah 
bahwa hal yang paling dititik-beratkan dalam novel adalah sisi psikologi pelaku. 

Dalam menelusuri dan mengikuti perkembangan sebuah karya sastra (cerita novel, 
cerpen, dan lain-lain), perlu dikenal dan diketahui tokoh dan penokohan yang terdapat di 
dalam cerita yang dibaca. Menurut Jones (dalam Nurgiyantoro,2005 : 165) penokohan adalah 
lukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam cerita. Nurgiyantoro 
(2005:165) merincikanlagi bahwa istilah "tokoh" menunjuk pada orangnya, pelaku cerita, 
misalnya sebagai jawaban atas pertanyaan : "Siapakah tokoh utama dalam novel itu?", atau 
"Ada berapa orang jumlah pelaku novel itu?", atau "Siapakah tokoh protagonis dan antagonis 
pada novel itu?", dan sebagainya. Watak, perwatakan, dan karakter menunjuk pada sikap dan 
sifat para tokokh seperti yang ditafsirkan oleh pembaca, lebih menunjuk pada kualitas pribadi 



tokoh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penokohan adalah penggambaran yang jelas rnengenai 
tokoh yang terdapat dalam cerita. 

Tokoh cerita (character), menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro,2005:165) adalah 
orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan 
memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ueapan 
dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Dari kutipan tersebut juga dapat diketahui bahwa 
antara seorang tokoh dengan kualitas pribadinya berkaitan erat dalam penerimaan pembaca. 
Dalam hal ini, khususnya dari pandangan resepsi, pembacalah sebenarnya yang memberi arti 
semuanya. Untuk kasus kepribadian seorang tokoh pemaknaan itu dilakukan berdasarkan 
kata-kata (verbal) dan tingkah laku lain (non verbal). Pembedaan antara tokoh yang satu 
dengan yang lain lebih ditentukan oleh kualitas pribadi daripada dilihat secara fisik. 

Secara etimologi karakterisasi berasal dari bahasa inggris character atau karakter yang 
berarti watak atau peran. Character atau karakter bisa juga berarti orang, masyarakat, ras, 
sikap mental dan moral, kualitas nalar, orang terkenal, tokoh dalam karya sastra (Minderop, 
2011 : 2). 

Menurut Thobroni (2008: 66) tokoh dan penokohan merapakan dua buah unsur cerita 
yang penting. Selain tokoh dan penokohan, di dalam ilmu sastra juga ada istilah-istilah serupa 
yaitu watak dan perwatakan, serta karakter dan karakterisasi. Tokoh merajuk kepada orang, 
alias pelaku cerita. 

Menurut Ratna (2004:350), "Psikologi Sastra adalah analisis teks dengan 
mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologis". Artinya, psikologi turut berperan 
penting dalam penganalisisan sebuah karya sastra dengan bekerja dan sudut kejiwaan karya 
sastra tersebut baik dari unsur pengarang, tokoh, maupun pembacanya. Dengan 
dipusatkannya perhatian pada tokoh-tokoh, maka akan dapat dianalisis konflik batin yang 
terkandung dalam karya sastra. Secara umum dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 
sastra dan psikologi sangat erat hingga melebur dan melahirkan ilmu baru yang disebut 
dengan "Psikologi Sastra". Artinya, dengan meneliti sebuah karya sastra melalui pendekatan 
Psikologi Sastra, secara tidak langsung kita telah membicarakan psikologi karena dunia sastra 
tidak dapat dipisahkan dengan nilai kejiwaan yang mungkin tersirat dalam karya sastra 
tersebut. 
Psikologi Humanistik 

Manusia adalah suatu ketunggalan yang mengalami, menghayati, dan pada dasarnya 
aktif, punya tujuan serta punya harga diri. Karena itu, walaupun dalam peneletian boleh saja 
dilakukan analisis rinci mengenai bagian-bagian dari jiwa (psyche) manusia. Namun dalam 
penyimpulan nya, manusia seperti ini dinamakan pandangan holistic (whole = menyeluruh). 
Selain itu manusia juga harus di pandang dengan penghargaan yang tinggi terhadap harga 
dirinya, perkembangan pribadinya, perbedaan individualnya dan dari sudut pandang 
kemanusiaannya itu sendiri. Karena itu psikologi harus masuk dalam topik-topik yang selama 
ini hampir tidak pernah diteliti oleh aliran-aliran behaviorisme dan psikoanalisis, seperti 
cinta, kreativitas, pertumbuhan, aktualisasi diri, kemandirian, tanggungjawab, dan 
sebagainya. Pandangan seperti ini disebut pandangan humanistik (human= manusia). 

Abraham Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York, pada tanggal 1 April 1908. 
Maslow dibesarkan dalam keluarga Yahudi Rusia dengan orangtua yang tidak mengenyam 
pendidikan tinggi. Pada masa kecilnya, ia dikenal sebagai anak yang kurang berkembang 
dibanding anak lain sebayanya. Ia mengatakan bahwa dirinya seorang anak Yahudi yang 
tumbuh dalam lingkungan yang mayoritas dihuni oleh non Yahudi. Maslow menjadi profesor 
di Universita Brandeis dari 1951 hingga 1969, dan menjabat ketua departemen psikologi 
disana selama 10 tahun. la menghabiskan masa pensiunnya di California, sampai akhirnya ia 
meninggal karena serangan jantung pada 8 Juni 1970. Kemudian, pada tahun1967, Asosiasi 
Humanis Amerika menganugerahkan gelar Humanist of the Year. (Wikipedia,2014). 



Berikut ini akan diuraikan hierarki kebutuhan Abraham Maslow : 
1. Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan-kebutuhan fisiologis (physiological needs) adalah sekumpulan kebutuhan 
dasar yang paling mendesak pemuasannya karena berkaitan langsung dengan pemeliharaan 
biologis dan kelangsungan hidup. Kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis itu anatara lain 
kebutuhan akan makanan, air, oksigen, istirahat, keseimbangan temperatur, seks, dan 
kebutuhan akan stimulasi sensoris. Karena merupakan kebutuhan yang paling mendesak, 
maka kebutuhan-kebutuhan fisiologis akan paling didahulukan pemuasannya oleh individu, 
dan jika kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi atau belum terpuaskan, maka individu tidak 
akan tergerak untuk bertindak memuaskan kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih tinggi. 
Sebagai contoh, jika sedang lapar, maka kita tidak akan bergerak untuk belajar, membuat 
komposisi musik, atau membangun sesuatu. Pada saat lapar ini kita dikuasai hasrat untuk 
memperoleh makanan secepatnya (Koeswara, 1991 : 119-120). 
2. Kebutuhan akan Rasa Aman 

Apabila kebutuhan fisiologis individu telah terpuaskan, maka dalam diri individu 
akan muncul satu kebutuhan lain sebagai kebutuhan yang dominan dan menuntut pemuasan, 
yakni kebutuhan akan rasa aman (need for self-security). 

Yang dimaksud oleh Maslow dengan kebutuhan akan rasa aman ini adalah sesuatu 
kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan 
keteraturan dari lingkungannya. 

Dengan demikian, dari contoh tersebut kita bisa memperoleh gambaran bahwa, 
sungguhpun kebutuhan akan rasa aman itu merupakan bawaan, faktor belajar atau 
pengalaman memilki pengaruh terhadap pengurangan urgensi atau mendesaknya kebutuhan 
akan rasa aman itu juga bisa terjadi akibat pengalaman. Pada orang-orang dewasa pun 
kebutuhan akan rasa aman itu nampak dan berpengaruh secara aktif. Usaha-usaha untuk 
memperoleh perlindungan dan keselamatan kerja, penghasilan tetap atau membayar asuransi, 
merupakan contoh-contoh dari tingkah laku yang mencerminkan kebutuhan rasa aman pada 
orang-orang dewasa (Koeswara, 1991 : 120-121). 
3. Kebutuhan akan Cinta dan Rasa Memilki 

Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki (needfor love and belongingness) ini adalah 
suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif atau ikatan 
emosional dengan individu lain, baik sesama jenis maupun dengan berlainan jenis, di 
lingkungan keluarga ataupun di lingkungan kelompok di masyarakat. 

.Maslow akhirnya menyimpulkan, bahwa antara kepuasan cinta dan efeksi di masa 
kanak-kanak dan kesehatan mental di masa dewasa terdapat korelasi yang signifikan. 
4. Kebutuhan akan Rasa Harga Diri 

Kebutuhan harga diri (need for sel-esteem) adalah adanya rasa penghargaan, prestise, 
dan harga diri. Menurut Maslow, kebutuhan ini terbagi menjadi dua, pertama penghormatan 
atau penghargaan diri sendiri yang mencakup keinginan untuk memperoleh kompetensi, 
kepribadian yang kuat. Kedua, adanya penghargaan dari orang lain yang mencakup, 
kebutuhan untuk mencapai prestasi dalam kehidupan sehingga memperoleh penghargaan dari 
pihak lain (Koeswara,1991:123-124). 

Dalam hal ini individu butuh penghargaan atas apa-apa yang dilakukannya. Individu 
akan berusaha memenuhi kebutuhan rasa harga diri apabila kebutuhan akan rasa cinta dan 
rasa memilikinya telah terpuaskan. Terpuaskannya kebutuhan akan rasa harga diri pada diri 
individu akan menghasilkan sikap percaya diri, rasa berharga, rasa kuat, rasa mampu, dan 
perasaan berguna. Sebaliknya, frustasi atau terhambatnya pemuasan kebutuhan akan rasa 
harga diri itu akan menghasilkan sikap rendah diri, rasa tak pantas, rasa lemah, rasa tak 
mampu, dan rasa tak berguna yang menyebabkan individu tersebut mengalami kehampaan, 
keraguan, dan keputusasaan dalam menghadapi tuntutan-runtutan hidupnya, serta memiliki 



penilaian yang rendah atas dirinya sendiridalam kaitannya dengan orang lain. Maslow 
menegaskan bahwa rasa harga diri yang sehat lebih didasarkan pada prestasi ketimbang 
prestise, status atau keturunan. Dengan perkataan lain, rasa harga diri individu yang sehat 
adalah hasil usaha individu yang bersangkutan. Dan merapakan bahaya psikologis yang nyata 
apabila seseorang lebih mengandalkan rasa harga dirinya pada opini orang lain ketimbang 
pada kemampuan dan prestasi nyata dirinya sendiri (Koeswara, 1991: 124) 
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Kebutuhan untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri ( need for sel 
actualization) merupakan kebutuhan manusia yang paling tinggi dalam teori Maslow. 
Kebutuhan ini akan muncul apabila kebutuhan-kebtuhan yang ada dibawahnya telah 
terpuaskan dengan baik. Maslow menandai kebutuhan akan aktualisasi diri sebagai hasrat 
individu untuk menjadi orang yang sesuai keinginan dan potensi yang dimilikinya. 
Contohnya dari aktualisasi diri ini adalah seseorang yang berbakat musik menciptakan 
komposisi musik, seseorang yang memiliki potensi intelektual menjadi ilmuwan (Koeswara, 
1991: 125). 

 
 
 

B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi analisis, 
maksudnya adalah mendeskripsikan data yang diperoleh apa adanya. Menurut Semi 
(1993:23) metode penelitian deskripsi dilakukan dengan mendeskripsikan data yang 
diperoleh tanpa mengartikannya dengan angka -angka, akan tetapi lebih menekankan pada 
pemahaman dan penghayatan atas hubungan yang terjadi antar konsep yang dikaji seeara 
empiris. 

Data adalah informasi yang diakui kebenarannya dan akan menjadi dasar untuk 
dianalisis dalam penelitian (Nurastuti, 2007:126). Sehingga dalam menentukan data dalam 
sebuah penelitian harus diakui kebenaran data tersebut. Data dalam penelitian ini adalah teks 
yang mengandung unsur kepribadian tokoh utama. Teks tersebut terdapat pada novel Dilan 
karya Pidi Baiq yang mengandungunsur kepribadian tokoh utama berapa tindakan yang 
dilakukan tokoh, Dalam penokohan novel ini, pembaca dapat menelusurinya lewat tuturan 
pengarang terhadap karakteristik pelakimya, gambaran yang diberikan pengarang lewat 
gambaran lingkungan kehidupannya maupun cara berpakaiannya, raenunjukkan bagaimana 
prilakunya, melihat bagaimana tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri, memahami 
bagaimana jalan pikirannya, melihat bagaimana tokoh lain berbicara 
tentangnya(Aminuddin,2013:80). Data menurut Mujahir(dalam Siswantoro,2005:63) 
diartikan sebagai alat untuk memperjelas pikiran, pada dasarnya merupakan sumber 
informasi yang diperoleh dan dikumpulkan lewat nurani dan dialog di dalam novel atau cerita 
pendek dengan merujuk pada konsep sebagai kategori. 

Sumber data adalah dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data 
yang digunakan adalah novel Dilan karya Pidi Baiq. Novel Dilan diterbitkan pada tahun 2014 
penerbit Dar Mizan terdiri dari 332 halaman. 
Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada duayaitu teknik 
studi pustaka dan teknik catat. Teknik studi pustaka adalah teknik yang menggunakan 
sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data, data yang diperoleh dalam bentuk tulisan, 
yang harus dibaca, Kemudian teknik catat adalah mencatat sumber data dengan teliti, 
menyimpulkan dan mempelajari sumbertulisan yang dapat dijadikan sebagai landasan teori 
dan acuan dalam hubungan dengan novel "Dilan" karya Pidi Baiq. 



Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah deskriptif analitis yang mengacu 
pada psikologi humanistik Abraham maslow yakni 5 kebutuhan bertmgkat yaitu : (1) 
kebutuhan fisiologis, (2) kebutuhan akan rasa aman, (3) kebutuhan akan cinta dan rasa 
memiliki, (4) kebutuhan akan rasa harga diri, dan (5) kebutuhan aktualisasi diri.. Teknik 
deskriptif analitis ini menguraikan fakta dalam suatu data. Adapun tujuan menggunakan 
teknik ini adalah untuk mendeskripsikan, menggambarkan, melukiskan secara sistematis 
mengenai fakta yang kemudian disusun dan dianalisis hubungan antara fenomena yang 
diteliti dalam novel Dilan karya Pidi Baiq. Dalam penelitian ini inti masalah yang akan dikaji 
ialah psikologi tokoh Milea menurut perspektif kebutuhan bertingkat Abraham Maslow. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Membaca novel Dilan karya Pidi Baiq. yang bertujuan untuk memahami psikologi tokoh 

Milea secara keseluruhan dengan cara berulang-ulang dan cermat, kata demi kata, 
kalimat demi kalimat. 

2. Mengumpulkan data dan referensi atau buku-buku yang berhubungan dengan objek 
penelitian. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan tokoh Milea berdasarkan Hierarki Kebutuhanbertingkat 
Abraham Maslow.  

4. Menganalisis   kebutuhan-kebutuhan  tersebut   dengan   menghubungkannyadengan 
aspek psikologi tokoh Milea.  

5. Menyimpulkan hasil yang didasarkan pada analisis data secara keseluruhan. 

C. PEMBAHASAN 

Penelitian ini menganalisis kebutuhan bertingkat menurut teori psikologi Abraham 
maslow yang dialami tokoh utama Milea pada novel “Dilan” karya Pidi Baiq. 
Kebutuhan Fisiologis 

Kebutuhan manusia paling dasar, yang paling kuat, dan jelas, di antara sekian 
kebutuhan manusia adalah kebutuhannya untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu 
kebutuhannya akan minum, makan, udara, istirahat dan seks. Hal tersebut dialami oleh tokoh 
Milea. Kebutuhan fisiologis yang terpenuhi secara sehat antara lain : 
Kebutuhan Makan dan Minum 

Milea sosok gadis yang cantik, pintar,pemberani, kuat dantangguh.  Namun 
kebutuhan akan makan, minum sebagai mahluk sosial secara sehat maka ia harus dapat 
memenuhi kebutuhan tersebut.  

a. Kebutuhan Makan 
Bagaimana cara Milea memenuhi kebutuhan ini dengan baik yaitu ketika Milea 

sedang berkumpul bersama teman temannya dirumah, kemudian si bibi dating membawakan 
Milea dan teman temannya kue untuk di santap, dapat dilihat dalam kutipan berikut ; 

“Si bibi datang, bawa minuman dan kue.“Gantinya kue aja,” 
kataku.“Barusak! Kue yeuh!” teriak Wati kepada orang-orang yang ada diluar.Aku 
ketawa oleh gaya bicaranya. Sambil menikmati makanan, kami mengeobrol sana-
sini, seperti kebanyakan anak remaja kalau sedang pada kumpul. (Dilan, 2014: 99) 
 

Data tersebut membuktikan bagaimana cara Milea memenuhi kebutuhannya 
agara dapat terpenuhi dengan baik,  

a. Kebutuhan minum 
Bagaimana cara Milea memenuhi kebutuhan ini dengan baik yaitu ketika 

sedang berkumpul di kediaman kang Adi bersama keluarga kang Adi dan keluarga 
Milea juga, pada saat Milea sedang mengobrol seru dengan kang Adi dan kawan 
kawannya. Ketika Milea sedang tidak nyaman dengan obrolan mereka saat itu, dan 



Milea hanya mampu mengiyakan saja obrolan mereka sambil mengunyah makanan 
dan merengguk segelas air yang sedari tadi ia pegang. Terlihat dalam teks berikut ; 

“Kalau udah kumpul kit mah, ya, gini. Seru!” kata kang Adi kepadaku sambil 
mengunyah makanan dan memandang kawan-kawannya dengan bangga.“Iya,” 
jawabku sambil lalu kureguk minuman digelas yang sedari tadi kupegang. (Dilan, 
2014:228) 

Data di atas membuktikan bahwa kebutuhan akan minum Milea dapat terpenuhi 
dengan sempurna. Dengan bukti-bukti tersebut maka kebutuhan makan dan minum Milea 
dapat terpenuhi dengan baik. Selanjutnya dalam kebutuhan fisiologis kebutuhan yang harus 
dipenuihi Milea ialah kebutuhan istirahat. Sebagai berikut : 
Kebutuhan Istirahat 

Kebutuhan istirahat adalah salah satu kebutuhan mendasar, karena itu kebutuhan 
istirahat yang paling mendesak untuk dipenuhi setelah kebutuhan makan dan minum. 
Kebutuhan istirahat Milea dapat dipenuhi pada saat ketika Milea merasa kebingungan 
melanda dirinya pada malam itu, karena Dilan tidak mengucapkan selamat ulang tahun 
padanya. Tanpa tahu harus bagaimana, Milea pun memilih untuk tidur sebagai jawaban atas 
kebingungannya. Terlihat pada teks berikut : 

“Aku bingung, apakah aku harus kecewa atau tidak? Jika aku kecewa, emang siapa 
diriku baginya? Kalau tidak kecewa, tapi aku menunggu ucapannya. Aku tidur dalam 
gelombang perasaan yang kosong”(Dilan, 2014:67) 

Maka dengan begitu sebagai mahluk sosial, setelah kebutuhan fisiologi tokoh Milea 
terpenuhi secara jasmani dan rohani yang sehat, seperti makan, minum dan istirahat akan 
muncul kebutuhan-kebutuhan berikutnya, seperti kebutuhan akan rasa aman, menuntut untuk 
dapat dipenuhi. 
Kebutuhan Rasa Aman 

Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk 
memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungannya. Sebagai 
manusia yang ingin selalu merasa sehat maka kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan 
pada tokoh Milea yang terdapat dalam cerita. Menyangkut: 
Mendapatkan Perlindungan  

Setiap manusia pasti menginginkan rasa aman dalam hidupnya, Milea sebagai 
manusia biasa sangat membutuhkan perlindungan baik dari orang disekelilingnya maupun 
benda-benda yang ada didekatnya demi menjaga kesehatan jiwa dan raganya. Begitu juga 
yang dirasakan tokoh Milea. Ia berusaha untuk mendapatkan perlindungan seperti yang 
terdapat dalm kutipan cerita berikut : 

“Senang sekali rasanya bersama orang yang kuanggap bisa memberiku penghiburan. 
Tenang sekali rasanya bersama orang yang kuanggap bisa memberiku 
perlindungan. Riang sekali rasanya bersama orang yang aku rindukan bisa berdua 
denganku”(Dilan, 2014: 212) 
Dari kutipan cerita yang ada diatas kebutuhan untuk mencari perlindungan dari orang 

lain telah ia penuhi dengan begitu baik. Terlihat bagaimana Milea begitu nyaman begitu 
tenang berada di samping Dilan, dan ia merasa seperti tak ada yang bisa mengganggunya jika 
Dilan disampingnya. 
Terbebas Dari Ketakutan  
 Ketakutan akan sesuatu sangat wajar dirasakan oleh manusia. Termasuk rasa cemas 
juga dapat membuat seorang manusia merasa tidak tenang, gelisah tak menentu. Ketakutan 
dan kekhawatiran Milea kepada Dilan sangatlah tinggimilea tidak ingin terjadi sesuatu 
terhadap Dilan. Tergambar dalam kutipan cerita berikut : 

 



“Dilan masih belum kutemukan. Di mana kamu, Dilan? Aku tetap cemas sampai aku 
bisa bertemu dengan Dilandalam kondisinya yang baik baik saja. Semua siswa di 
sekolah langsung pada membahas kejadian soal tadi. Aku baru saja keluar dari toilet 
ketika Dilan datang menemuiku di samping gedung Perpustakaan. Perasaan resahku 
serta merta langsung lenyap. Aku bersyukur dia selamat.(Dilan, 2014: 147). Data di 
atas membuktikan bahwa Milea merasa sangat lega, tenang, perasaan cemasnya 
seketika menghilang setelah bertemu dengan Dilan.  

Kebutuhan Rasa Cinta, Memiliki Dan Dimiliki 
Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki adalah satu kesatuan. Pada dasarnya 

perasaaan cinta akan menimbulkan perasaaan untuk memiliki dan dimiliki. Mencintai dan 
dicintai adalah fitrah manusia. Suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan 
hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis 
maupun dengan yang berlainan jenis, dilingkungan keluarga maupun didalam masyarakat, hal 
tersebut merupakan kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki. Dalam kebutuhan tokoh 
Milea sebagai manusia yang sehat, kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki sebagai 
berikut : 
Rasa Mencintai 

Mencintai lawan jenis adalah hal yang fitrah bagi manusia. Begitu pula dengan Milea, 
semenjak Milea pertama kali bertemu dengan Dilan, ia merasakan rasa penasaran, rasa suka, 
hal ini ia rasakan pada tokoh Dilan yang membuatnya sangat penasaran. Kemudian rasa itu 
berubah menjadi rasa cinta. Rasa cinta yang berawal dari rasa penasaran akan sosok Dilan 
yang berbeda dengan cowok pada umumnya.seperti terdapat dalam kutipan berikut : 

“Aku ingin pacaran dengan orang yang dia tau hal yang aku sukai tanpa perlu 
kuberitahu, yang membuktikan padaku bahwa cinta itu ada tetapi bukan oleh apa 
yang dikatakannya melainkan oleh sikap dan perbuatannya”.(Dilan, 2014: 
126)Data diatas membuktikan bahwa Milea sangat mencintai sosok yang dapat 
membuktikan cintanya dengan sikap dan perbuatannya. Hal tersebut kemudian ia lihat 
dari sosok seorang Dilan. Terdapat pula pada kutipan berikut, berawal dari berbagai 
jenis perhatian yang Dilan berikan kepada Milea. Dan Milea pun jatuh cinta. 
“Baru sekarang kusadari, mungkin bagi Dilan cokelat itu cuma alat, hanya medium  
(selain sebagai kue yang enak tentunya), “Jadi ketika dulu dia memberikannya 
padaku melalui aneka macam orang dari disiplin pekerjaan, dia bukan semata-
mata ngasih cokelat, melainkan ingin membuat aku merasa bahwa seolah-olah 
manusia diseluruh dunia sedang bersekongkol untuk membuat aku menjadi 
merasa istimewa!” (Dilan, 2014: 293) 
Data diatas membuktikan bahwa kebutuhan akan rasa mencintai Milea telah 

terpenuhi. Sikap Dilan yang selalu memberi perhatian yang berbeda dari lelaki lain membuat 
Milea semakin mencintai Dilan.  

 
Rasa Ingin Dicintai Oleh Lawan Jenis 
Rasa cinta yang dirasakan oleh tokoh Milea terhadap Dilan tidak bertepuk sebelah 

tangan, malah sebaliknya. Dilan juga sejak awal menyukai Milea bahkan sealu mendekati 
Milea dengan cara yang unik. Seperti yang terdapat pada kutipan berikut : 

“Ku akui dia selalu memiliki cara yang sulit kuduga untuk membuat aku m,erasa 
surprise dan sangat terharu. Apa yang dia lakukan benar-bnar istimewa, sesuatu 
yang berbeda yang tidak pernah terpikir orang lain.“Sesuatu yang selalu berhasil 
membuatku merasa sangat dicintai, merasa sangat dihargai dengan cara istimewa 
dan dengan cara yang tidak biasa”.(Dilan, 2014:70)Milea merasa selalu 
diistimewakan oleh sikap Dilan kepadanya dengan segala tingkah dan sikap Dilan 
yang unik dalam menunjukan ketertarikannya kepada Milea sehingga Milea merasa 



begitu istimewa menjadi seorang wanita. Teks tersebut membuktikan Dilan sangat 
mencintai Milea dan sangat sungguh-sungguh mencintai Milea. 

Rasa Ingin Memiliki 
Rasa cinta dan dicintai menimbulkan rasa memiliki dan dimiliki. Milea setelah 

mendapatkan kepastian cintanya merasa memiliki Dilan sepenuhnya, karena ikatan emosional 
yang erat antara dirinya dan Dilan. Milea merasa semakin dekat, semakin memahami satu 
sama lain dan sudah menyatukan cinta yang dulunya mengambang ini menjadi satu. Karena 
kepastian cinta itulah yang membuat ia bahagia memiliki Dilan. Seperti yang berada dalam 
kutipan berikut : 

“Bilang aku udah resmi pacaran sama kamu, haha,” jawabku. 
“Udah jadian, kan?” 
 (Dilan, 2014: 326) 
Teks tersebut membuktikan bagaimana perasaan Milea atas kejelasan hubungan 

dengan pujaan hatinya. Rasa memiliki sepenuhnya Dilan sudah ia dapatkan, cinta yang dulu 
tiada kini ada dan nyata, namun kini hubungannya dengan Dilan sudah pasti. Teks tersebut 
membuktikan bagaimana milea selama ini merasakan cintanya yang begitu besar kepada 
Dilan.  

Rasa Ingin Dimiliki 
“Informasi :  
Daftar orang orang yang ingin menjadi pacarmu 

1. Nandan (kelas 2 biologi) 
2.  Pak aslan (guru olahraga) 
3. Tobri (kelas 3 sosial) 
4. Ace (kelas 2 fisika) 
5. Dilan (manusia) 

Aku tersenyum membacanya kemudian kulihat dia mencoret semua nama didaftar itu, kecuali 
nama dirinya 
“kenapa?” kutanya, maksudnya kenapa semua dicoret kecuali nama dirinya 
“semua akan gagal, “dia bilang begitu dengan berbisik” 
“Kecuali kamu?” 
“Iya katanya” (Dilan,2014 : 46) 
 

Juga terbukti pada saat Milea sedang bersama kang Adi, dengan perhatiannya kang 
Adi memberikan nasehat kepada Milea. 
“kok, hati-hati? Kenapa gitu, kang?” 
“iya, berkawan boleh, dengan siapa aja, tapi harus hati-hati, lah,” katanya. “kawan itu 
yang bisa bimbing. Ngajarin ilmu. Saling ngingetin. Terus bisa melindungi.” (Dilan, 2014: 
163) Data diatas membuktikan bahwa kebutuhan Milea untuk dimiliki terpenuhi dengan 
sempurna 
Setelah kebutuhan tokoh Milea sebagai manusia yang sehat seperti kebutuhan akan rasa cinta, 
memiliki dan dimiliki terpenuhi, seorang manusia menuntut untuk memenuhi kebutuhan akan 
harga diri dan dihargai oleh masyarakat yang ada disekitarnya. 
Kebutuhan Akan Penghargaan 

Setiap orang yang sehat ingin memiliki dua kategori kebutuhan akan penghargaan 
yaitu harga diri dan penghargaan dari orang lain. Harga diri meliputi kebutuhan akan 
kepercayaan diri, kompetisi, prestasi, dan kebebesan. Selanjutnya, penghargaan dari orang 
lain berupa reputasi, kekaguman, status, dan popularitas. Pada tokoh Milea terdapat 
kebutuhan akan penghargaan berupa penghargaan dari diri sendiri yaitu rasa percaya diri. 
Selanjutnya, penghargaan dari orang lain berupa hadiah atas apa yang sudah ia kerjakan. 
Rasa Percaya Diri 



Rasa percaya diri merupakan sebuah penghargaan dari diri sendiri. Tokoh Milea 
memliki rasa percaya diri yang begitu kuat. Ia selalu merasa mampu, dan selalu yakin, jika 
apa yang ia lakukan akan lebih baik jika sudah diungkapkan, maka sebaliknya jika masalah 
itu tidak segera ditindak akan jadi beban. bagaimana rasa percaya diri tergambar jelas dalam 
teks berikut : 

Aku berusaha untuk mengabaikan semuanya kecuali ada satu orang yang mulai 
menggodaku. 
“Mau kemana, cantik?!” 
Aku langsung berbalik menghadap orang itu : 
“aku pacarnya Dilan!” kataku sambil memandang angkuh kepadanya. (Dilan: 
2014, 233-234) 
 
Data diatas membuktikan bahwa tokoh Milea memliki rasa percaya diri yang kuat 

sebagai wanita yang tak ingin direndahkan dan diganggu oleh lelaki lain. Terbukti dalam teks 
berikut : 

“Aku berusaha untuk mengabaikan semuanya kecuali ada satu orang yang 
mulai menggodaku, “Mau kemana, cantik?!”Aku langsung berbalik menghadap 
orang itu :“aku pacarnya Dilan!” kataku sambil memandang angkuh 
kepadanya. (Dilan: 2014, 233-234) 
 
 Tanpa rasa malu dan percaya diri ia mencoba untuk mengabaikan gangguan dari 

orang yang ingin menggodanya. Kalimat tersebut membuktikan bahwa tokoh Milea 
mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, cuek dan tidak peduli dengan orang yang tidak ia 
sukai, serta tidak takut akan ancaman karena menurutnya ancaman itu hanya akan 
membuatnya terlihat lemah. 

 
Penghargaan dari Orang Lain 
 Berprestasi dalam segala bentuk kegiatan maupun aktifitas merupakan suatu 
kebanggaan tersendiri bagi diri sendiri, maupun orangtua kita, bahkan untuk orang orang 
terdekat sekalipun. Memiliki umur yang panjang pun merupakan salah satu bentuk 
kebanggaan dari diri sendiri dan tentunya membuat orang lain akan memberikan sedikit 
penghargaan berupa hadiah. Begitu juga yang dialami oleh Milea. Di ulang tahunnya kini 
Milea mendapat penghargaan berupa kado yang begitu spesial dari Dilan. Itu pula yang 
membuatnya semakin berbunga bunga dan merasa samakin bahagia. Terbukti dalam kutipan 
berikut : 
 “Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar dan tidak sabar untuk 
segera membuka kado pemberian dari Dilan. Bungkus kadonya dipenuhi oleh gambar 
yang dibikin dengan menggunakan spidol warna warni, entah siapa yang bikin. 
Mungkin dia. Mungkin nyuruh kawannya yang jago gambar. Tak sabar rasanya segera ingin 
tahu apa isi kado itu.” (Dilan,2014 : 71) 
 
 Semenjak Milea masuk SMA di Bandung, ia sudah banyak mendapat surprise, hal hal 
yang tak terduga dari Dilan, yang membuatnya merasa sangat special, senang. Dan sampai 
halnya pada saat Milea ulangtahun, Milea mendapat kado dari Dilan, yang membuatnya 
merasa sangat bahagia ketika itu, Dilan member kado dengan cara yang sangat berbeda, yang 
tak terfikir oleh orang lain tentunya, dan itu membuat Milea sangat bahagia. Dengan 
demikian kebutuhan Milea akan penghargaan terpenuhi dengan sempurna. 
Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Merupakan puncak dari hierarki kebutuhan manusia, yaitu perkembangan atau 
perwujudan potensi dan kapasitas secara utuh. Maslow berpendapat bahwa manusia 



dimotivasi untuk menjadi segala seuatu yang dia mampu untuk menjadi apa yang ia inginkan. 
Walaupun kebutuhan lainnya terpenuhi, apabila kebutuhan aktualisasi diri tidak dipenuhi, 
tidak berkembang atau tidak menggunakan kemampuan bawaan secara penuh, seseorang 
akan mengalami kegelisahan, ketidaktenangan, atau frustasi. Kebutuhan untuk 
mengungkapkan diri atau aktualisasi diri merupakan kebutuhan manusia yang paling tinggi 
dalam teori Maslow. Dalam mendapatkan aktualisasi diri tidak mudah sehingga ada beberapa 
ciri-ciri seseorang yang mengatualisasikan dirinya sebagai manusia yang sehat antara lain : 

1. Mengamati Relitas secara Efisien 
Mengamati realitas dengan cermat dan efisien, melihat realitas apa adanya 

tanpa dicampuri oleh keinginan-keinginan atau harapan-harapannya. Tokoh Milea 
sebagai mahluk Tuhan yang sehat mampu melakukannya tanpa menutupi kenyataan 
yang ada. Dapat dilihat dalam kutipan berikut : 

“Aku senang, tapi sejak kapan itu mulai? Kenapa tidak kunjung ada 
kesepakatan bersama? Kenapa tidak ada peresmian? Kenapa tidak ada 
proklamasi? Atau, Dilan menganggap itu gak perlu? Aku bingung.” 
(Dilan, 2014 :192) 
 
Data diatas membuktikan bahwa Milea melihat kenyataan apa adanya, dia 

tidak melihat realitas sebagai harapan yang diinginkannya, dimana Milea ingin sebuah 
peresmian  hubungannya dengan Dilan, ia pun tidak mengerti mengapa dilan tidak 
melakukannya. Terlihat pada teks berikut  

“Kenapa tidak kunjung ada kesepakatan bersama? Kenapa tidak ada 
peresmian? Kenapa tidak ada proklamasi? Atau, Dilan menganggap itu gak 
perlu? Aku bingung”. 

 
Teks tersebut membuktikan bagaimana Milea menerima kenyataan dan 

kebingungan mencari jawaban atas sikap Dilan. Mungkin ketika itu Milea senang dan 
menerima realita yang terjadi bahwa dilan belum memberikan pernyataan secara 
khusus tentang hubungannya dengan Milea. Seperti yang dikatakan Maslow bahwa  
pengaktualisasi diri merupakan hakim yang teliti bagi orang lain, mampu menemukan 
ketidakjujuran, kecurangan, atau kelemahan orang lain dengan cepat. Milea mampu 
melihat kelemahan Dilan. 
 

2. Penerimaan atas Diri Sendiri, Orang Lain dan Kodrat 
Milea seorang yang sehat jiwa dan raga dapat menerima kodratnya atas 

perlakuan Beni. Ia bisa berfikir dengan positif tanpa mendendam ketika Beni 
mengeluarkan kata kata kotor mencaci Milea pada waktu itu. Hal tersebut dapat 
dilihat dalam kutipan berikut : 

“Itu kata yang bisa kudengar sebagai kata yang paling menyakitkan dari 
banyak kata-kata buruk lainnya yang biasa Beni ucapkan ketika dia marah. 
Kalau aku benar pelacur, mungkin tak masalah, tapi aku bukan!!!. 
Sekarang aku mau jujur, itulah aslinya Beni tidak sebagaimana yang 
kukatakan dari awal bahwa Beni itu baik. Dulu, aku berusaha tidak 
mengungkap hal buruk darinya, semata-mata hanya untuk menjaga 
wibawanya sebagai pacarku. Tapi, sekarang kau sudah tau sendiri. Kau 
bisa nilai sendiri.” (Dilan, 2014: 94) 
 
Data diatas membuktikan bahwa tokoh Milea dapat menerima perlakuan Beni 

atau kata-kata kasar dari Beni. Tapi, Milea tidak mempermasalahkan ucapan dan kata-



kata dari Beni karena saat itu ia sangat menjaga wibawanya Beni sebagai pacarnya. 
Terbukti pada teks berikut :  
“Sekarang aku mau jujur, itulah aslinya Beni tidak sebagaimana yang kukatakan 
dari awal bahwa Beni itu baik. Dulu, aku berusaha tidak mengungkap hal buruk 
darinya, semata-mata hanya untuk menjaga wibawanya sebagai pacarku. Tapi, 
sekarang kau sudah tau sendiri. Kau bisa nilai sendiri”. 
 

Dari teks tersebut Milea membuktikan bahwa Milea memberikan penerimaan 
kepada orang lain. Seperti yang diketahui bahwa Milea adalah pacarnya Beni. 
 

3. Spontan, Sederhana, dan Wajar 
Sikap Milea secara sehat yang sederhana, spontan, tidak dibuat-buat atau 

wajar dan tidak terikat. Tentunya mengisyaratkan suaru kejujuran karena respon yang 
spontan tidak mungkin mungkin mengandung kepura-puraan. Hal ini bersumber dari 
dalam pribadinya dan bukan hanya sesuatu yang tampak dipermukaan. Berikut ini 
adalah kutipannya :  
“Itu bukan senyuman bahagia, itu memang dari dalam tangis. Senyuman yang 
muncul lebih karena aku malu sudah menyebut nama Dilan tanpa bisa kusadari.” 
(Dilan, 2014: 95) 
 

4. Terpusat pada Masalah 
Tokoh Milea sebagai mahluk yang sehat dapat membuat ia fokus terhadap 

masalah yang dapat menuntunnya untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Hal 
tersebut dialami ketika mendapat masalah terkait hubungan asmaranya. Berikut 
adalah kutipan yang membuktikannya :  

“Gue ngeluh karena punya cowok macam elu!!!” kataku dengan suara 
yang sama tinggi. 
Setan!” Beni membentak. “ Jangan menelpon dengan  setan kalau gitu!!!” 
aku mengatakannya sambil menahan diri untuk tidak nangis. “Setan!!!” 
maki beni sambil menutup telponnya. 
Aku kembali ke kamar dalam tatapan si bibi yang ingin tahu ada apa 
gerangan. Aku tidak nangis. Aku marah. Dan itulah Beni. Maafkan 
mantanku. Mudah-mudahan sekarang kau bisa setuju kutinggalkan 
dirinya. Atau, terserah kau mau bilang apa, aku adalah aku. Bukan dirimu! 
Kalau kamu mau Beni, silahkan ambil! (Dilan, 2014: 134-135) 
 
Data diatas membuktikan bahwa Milea mampu mengatasai masalahnya yang 

rumit dengan Beni. Milea memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Beni. 
Entah mengapa Milea mampu melakukannya padahal biasanya dia bersikap lemah 
dan mengalah dengan Beni. Terlihat pada teks berikut Milea mengatasi masalahnya. 

“Gue ngeluh karena punya cowok macam elu!!!” kataku dengan suara 
yang sama tinggi. 
“Setan!” Beni membentak. “ Jangan menelpon dengan  setan kalau 
gitu!!!” aku mengatakannya sambil menahan diri untuk tidak nangis. 
“Setan!!!” maki beni sambil menutup telponnya. 
Aku kembali ke kamar dalam tatapan si bibi yang ingin tahu ada apa 
gerangan. Aku tidak nangis. Aku marah. Dan itulah Beni. Maafkan 
mantanku. Mudah-mudahan sekarang kau bisa setuju kutinggalkan 



dirinya. Atau, terserah kau mau bilang apa, aku adalah aku. Bukan dirimu! 
Kalau kamu mau Beni, silahkan ambil! 
 

Data diatas membuktikan bagaimana cara Milea mendinginkan masalah dengan Beni. 
5. Pemisahan Diri dan Kebutuhan Privasi 

Pemisahan diri dari kebutuhan privasi yang menurut Maslow lebih besar dari 
individu-indivdu yang mengaktualisasikan diri tidak lantas membuat mereka benar-
benar menjauhi orang lain dan jadi penyendiri. Itu karena mereka tidak membutuhkan 
orang lain untuk ikut campur urusan pribadinya serta ia percaya diri atas apa yang ia 
lakukan yang terlihat pada aspek harga diri. Seperti yang terdapat pada kutipan 
berikut : 

“udah,” kata Piyan. “Makam dulu, Lia.” 
 aku merasa Piyan berusaha mendinginkan suasana.  
“iya, Piyan,”kataku. “gak ke wati?” tanyaku.  
Maksudku kenapa Piyan tidak gabung dengan wati di kantin sekolah.  
“Enggak, jawabnya. “Nanti pulang bareng.” 
Emangnya harus bareng terus?” kata Susi angkat bicara seolah bukan ke aku, 
tapi aku yakin dia tujukan untuku. 
Tidak kutimpali. Aku Cuma diam sambil bingung harus ngapain. Kuambil 
kue dan langsung makan. (Dilan,2014 : 309) 
 
Data diatas membuktikan bahwa sebagai manusia yang sehat Milea dapat 

memisahkan kebutuhan privasinya, terlihat pada teks berikut : “Tidak kutimpali. 
Aku Cuma diam sambil bingung harus ngapain. Kuambil kue dan langsung 
makan.” Teks tersebut membuktikan bagaimana ia menghindari perselisihan dengan 
Susi dan memilih untuk makan kue. Dengan maksud mengalihkan perasaan kesalnya 
untuk menghindari perselisihan lebih lanjut. 

 
6. Kemandirian dari Kebudayaan dan Lingkungan 

Manusia yang sehat akan memiliki sifat mandiri dari kebudayaan dan 
lingkungannya, hal ini masih memiliki defenisi yang sama dengan kebutuhan privasi 
dalam bentuk ketergantungan terhadap potensi-potensi yang ada dalam dirinya 
sendiri. Artinya, orang-orang dengan sifat seperti ini tidak pernah terpengaruh kepada 
kebiasaan-kebiasaan orang lain yang ada dilingkungannya. Maslow mengungkapkan 
bahwa kemandirian dari lingkungan juga berarti kemampuan untuk mempertahankan 
ketenangan jiwa ditengah-tengah keadaan yang membuat orang lain ingin bunuh diri. 
Dalam kata lain sifat ini adalah meyakinkan dirinya bahwa ada jalan yang lain, disaat 
orang sudah putus asa dia tetap optimis. Dalam tokoh Milea sebagai sosok yang sehat, 
sifat ini ditunjukan ketika Milea khawatir dan mencari Dilan. Terbukti pada teks 
berikut : 

“Itu adalah tindakanku yang penuh resiko, termasuk sangat mungkin 
akan terkena lemparan batu. Tapi, aku tetap lari bagai tak perduli oleh 
apapun, juga oleh siapapun yang melarangku. Aku harus nyari Dilan! 
Aku  ari dan masuk ke kelas Dilan, berharap dia ada disitu” (Dilan,2014 : 
145 ) 
 
Data diatas membuktikan bahwa bagaimana Milea berjuang dengan sendiri 

mencari Dilan dan tak peduli apapun yang akan terjadikepadanya asalkan dia bertemu 
dengan dilan karena khawatir yang berlebihan 



 
7. Kesegeran dan Apresiasi 

Kesegaran dan semangat yang dimiliki oleh Milea sebagai manusia yang sehat 
yang dalam melakukan segala sesuatunya mendapatkan apresisasi dari pihak lain. Hal 
tersebut tergambar dalam kutipan berikut : 

“Dilan masuk, mendatangiku, dilihatin oleh hampir semua orang yang 
ada dikelas. Pada saat yang sama, samar samar aku mendengar wati 
bicara seolah olah pada dirinya sendiri :  
“rek naon si Dilan? Bungkusan yang dibawa Dilan, entah apa itu, dia 
berikan kepadaku, lalu menjabat tanganku yang gemetar melekat 
padanya :  
“ selamat ulang tahun, Milea.” Langsung aku mengerti apa tujuan Dilan 
masuk kelasku.” (Dilan,2014 : 69) 
 
Data diatas membuktikan bahwa Milea telah bersemangat untuk menanti 

hadiah apa yang akan Dilan berikan padanya di hari ulang tahunnya, terlihat pada teks 
berikut :      

“Bungkus kadonya dipenuhi oleh gambar yang dibikin dengan 
menggunakan spidol warna warni, entah siapa yang bikin. Mungkin dia. 
Mungkin nyuruh kawannya yang jago gambar. Tak sabar rasanya segera 
ingin tahu apa isi kado itu. Dan, baiklah, langsung kubeitahu apa isinya : 
buku TTS.” (Dilan,2014 : 71 ) Teks tersebut membuktikan apresiasi Dilan 
terhadap Milea. 

 
 

8. Pengalaman Puncak dan Pengalaman Mistik 
Sebagai orang yang sehat, pengalaman puncak menunjukan kepada moment-

moment dari perasaan yang mendalam. Orang yang mengalaminya merasakan dirinya 
selaras dengan dunia, lupa akan diri, dan bahkan melampauinya, juga merasakan silih 
berganti rasa kuat dan rasa lemah dari sebelumnya.Hal ini tergambar pada kutipan 
berikut :   

“Sore itu, aku merasa seperti berada di puncak dunia bersamanya, bersama 
Dilan yang memberi aku pelajaran bahwa cinta sejati adalah kenyamanan, 
kepercayaan, dan dukungan. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak perduli” 
(Dilan,2014 : 328 ) 
 
Data diatas membuktikan bahwa milea pada akhirnya menjadi bagian hidup 

dari orang yang dia sayang “Dilan”. Terlihat pada teks 
 “Sore itu, aku merasa seperti berada di puncak dunia bersamanya, bersama 

Dilan yang memberi aku pelajaran bahwa cinta sejati adalah kenyamanan, 
kepercayaan, dan dukungan. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak perduli.”  

 
Teks tersebut membuktikan bahwa bagaimana pengalaman puncak Milea yang 

pada akhirnya menjadi pacar Dilan. 
 

9. Minat Sosial 
Manusia yang sehat seperti Milea memiliki minat sosial dalam kehidupannya. 

Manusia lain tidak dapat hidup sendiri. Ia memiliki hasrat yang lulus dalam 
introspeksi sosialnya. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut:  



“siswa yang terpilih untuk berangkat ke jakarta, mewakii sekolahku 
menjadi peserta cerdas cermat di TVRI, adalahGatot, Haikal, dan Ayu. 
Siswa lain boleh ikut ke jakarta kalau mau. Sebenarnya malah dianjurkan 
untuk ikut, biar bisa menjadi suporter pemberi semangat. Syaratnya, ya, 
bayar ongkos sendiri untuk nyewa bus. Aku ikut dan senang karena bisa ke 
jakarta, untuk sekalian nostalgia. Tapi aku kecewa, karena Dilan tidak 
ikut!. Mengetahui Dilan gak ikut (aku dapat info dari Piyan), malamnya 
aku telepon beni”. (Dilan,2014 : 89 ) 
 

Teks tersebut membuktikan Milea sangat senang bisa ikut ke Jakarta bersama 
teman – temannya sekaligus nostalgia, tapi sedikit kecewa karena Dilan tidak ikut.  

10. Hubungan Antarpribadi 
Hubungan antarpribadi ini masih berkaitan dengan kebutuhan akan rasa cinta 

dan memiliki maka sebagai mahluk yang sehat ia harus mampu memenuhi kebutuhan 
tersebut. Maslow mengungkapkan bahwa individu yang mengaktualisasikan diri 
cenderung menciptakan hubungan yang mendalam. Hal tersebut dibuktikan dengan 
teks tersebut : 

“aku berdua dengan Dilan, gak tahu mau dibawa kemana, dan 
aku gak mau tahu. Aku hanya ingin tahu bahwa berdua dengan Dilan 
dan senang. Siapa pun, jangan ada yang bilang tidak boleh, termasuk 
kamu atau Susi, termasuk Beni atau Nandan, kang Adi atau Suripto, 
siapapun, biarkan kami! (Dilan,2014 : 212 ) 

 
Data diatas membuktikan bahwa Milea hanya ingin berdua dengan Dilan dan 

tak ingin ada seorangpun yang menggangu. Kutipan berikut dapat membuktikan 
sejauh mana perasaan Milea saat itu.  

“Senang sekali rasanya bersama orang yang kuanggap bisa memberiku 
penghiburan. Tenang sekali rasanya bersama orang yang kuanggap bisa 
memberiku perlindungan. Riang sekali rasanya bersama orang yang aku 
rindukan bisa berdua denganku”.  

Teks tersebut membuktikan bahwa begitu kuat hubungan antarpribadi antara 
Milea dengan Dilan yang sedang kasmaran pada masa remaja mereka. 

 
11. Berkarakter Demokratis 

Seorang yang sehat seperti Milea memiliki karakter demokratis dapat pula 
dikatakan dengan bebas dari prasangka, sehingga mereka cenderung menaruh hormat 
pada semua orang. mereka tidak pernah berusah merendahkan, mengurangi arti, atau 
merusak martabat orang lain. Tokoh milea berkarakter demokratis sebagai berikut:  

“Sebetulnya, aku juga bisa langsung nanya Dilan soal apakah betul dia 
dan kawan – kawannya akan melakukan penyerangan? Tapi kalau 
kutanya, aku sudah bisa nebak jawabannya, Dilan pasti bilang”Tidak”. 
Dilan juga tahu bahwa kalau dia bilang “iya “, maka itu bodoh, aku akan 
melarangnya, lalu gagallah rencananya.” (Dilan, 2014 : 236) 
 
Kutipan diatas dapat membuktikan bahwa sikap bijak dan demokratis Milea 

untuk menggagalkan penyerangan yang dilakukan dilan dan teman – temannya 
berhasil. Disinilah Milea menunjukkan sikapnya yang demokratis untuk tidak secara 
langsung meminta Dilan untuk membatalkan penyerangan, namun memilih untuk 
mengajak Dilan jalan jalan. Terbukti pada teks berikut :  



“Aku ingin jalan jalan sama kamu sekarang,” kataku memandang penuh 
matanya.  
“mmmm. Ya, udah, kalau gitu,” jawab Dilan. “langsung?”  
Dan itulah terjadi. Aku hanya merasa itu terpaksa kulakukan. Terserah 
orang mau bilang apa. Aku harus menggagalkan Dilan melakukan 
penyerangan! (Dilan, 2014: 236) 
 
 

12. Perbedaan antara Sarana dan Tujuan 
Tokoh milea dalam mengarungi kehidupannya mengarungi kehidupannya 

mengalami banyak hal yang mewarnai perbedaan antara sarana dan tujuannya. 
Namun, hal tersebut tidak menjadi penghalangannya dalam mengarungi hidup. Hal itu 
dibuktikan pada kutipan berikut.  
  

13. Rasa Humor yang Filosofis 
Orang yang self-actualized menyukai humor yang mengekspresikan kritik dan 

penuh dengan filosofis. Hal itu dilakukan Milea sebagai mahluk yang sehat pada 
kutipan berikut :  

“mau gak?” 
“mau apa? Nyamuk?” kataku balik nanya 
“iya. Kamu satu, aku satu.” 
“Di sini juga banyak.” 
“disitu juga ada?” Tanya Dilan. “subhanallah” 
“hahaha. Ada tujuh ribu!” 
“di sini mah sedikit,”katanya. “bagi, euy.” 
“sini kalau mau.” 
Data di atas membuktiukan bahwa Milea memilii sifat humoris, terbukti ketika 

Milea sedang bercanda mengobraol soal nyamuk dengan Dilan, Milea mampu 
mengimbangi lelucon yang dimainkan Dilan ketika itu. 

14. Kreativitas 
Dalam pengertiannya kreativitas sebagai suatu bentuk tindakan yang asli, naïf, 

dan spontan. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut : 
 “Bawa, lah, ka luar,” kata Anhar. “troublemaker!” “heu’euh!” timpal Sus. 
Sesaat setelah itu, aku maju dan langsung merenggut kerah baju Si Anhar. 
(Dilan,2014 :310 ) 
  
 Data di atas membuktikan bahwaMilea memiliki sikap kreatifitas dengan 
spontan menarik kerah baju Anhar, tanpa ia sadari dan menunjukkan sifat aslinya 
yang pemberani. Hal itu karena kata kata yang dilontar kan Anhar dan Susi yang 
membuat Milea sakit hati dan tersinggung. 
 

15. Penolakan Enkultrasi 
Penolakan terhadap enkultrasi bukan berarti pertentangan atau 

pembangkangan terhadap kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Maslow 
mengartikan penolakan enkultarsi sebagai usaha untuk mempertahankan pendirian-
pendirian tertentu dan begitu tidak terpengaruh oleh kebudayaan yang berlaku 
didalam lingkungan. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut : 
 “Melihat ada Susi, tadinya aku mau langsung balik lagi, malas rasanya kalau 
harus gabung dengan orang macam dia. Kau mengertilah pasti, apalagi saat itu 
kondisiku sedang sensitif oleh tekanan persoalan dan menstruasi. Karena Piyan 



memanggilku dan didorong oleh rasa gengsiku yang tak mau jadi pecundang, 
akhirnya aku masuk. Aku tidak langsung nanya Dilan, gak enak rasanya ada susi. 
“Tumben, ada apa?” Tanya Piyan sambil bergeser dari duduknya untuk memberi aku 
tempat.” 
 
 Dalam kutipan di atas membuktikan bahwa Milea menolak semua rasa 
gengsinya dan masuk untuk mencari Dilan tanpa memperdulikan semua perasaan tak 
jelas yang muncul dalam benaknya serta mampu bertindak dengan caranya sendiri 
melalui pengontrolan emosi dan sikap.. 
 Keberhasilan tokoh Milea dalam memenuhi empat kebutuhan paling dasar 
tersebut menunjukkan bahwa tokoh Milea mengalami pertumbuhan psikologis karena 
berhasil memenuhi kebutuhan kebutuhan tersebut. Maka berdasarkan hierarki 
kebutuhan bertingkat Abraham Maslow, dapat disimpulkan bahwa secara psikologis 
tokoh Milea digambarkan sebagai tokoh pribadi dengansosok yang  baik, kuat, 
tangguh, berani, percaya diri, sulit dipengaruhi, dan mudah bergaul.  

D. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilkukan pada novel Dilan karya Pidi Baiq 
dapat disimpulkan bahwa psikologi tokoh Milea berdasarkan psikologi humanistik 
Abraham Maslow adalah sosok yang sulit dipengaruhi dan mudah bergaul, sehingga 
memunculkan karakter yang baik, tangguh, berani, dan percaya diri. 

 
Psikologi tokoh Milea dalam hal ini mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

berdasarkan hierarki kebutuhan bertingkat Abraham Maslow, yaitu kebutuhan fisiologis, 
kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta, kebutuhan rasa dimiliki dan 
memiliki, dan aktualisasi diri. Adapun kebutuhan yang tidak terpenuhi yaitu kebutuhan 
seks, diakrenakan tokoh Milea belum menikah. 

Saran 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pembaca dan juga 

lebih-lebih masyarakat. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan pedoman khususnya 
untuk para gadis remaja yang masih duduk dibangku SMA, bagaimana mereka agar 
lebih terarah dalam masa-masa remaja mereka,  dan dalam mengatasi segala 
permasalahan yang mereka akan temui dalam masa-masa SMA, baik masalah 
percintaan, pertemanan, maupun masalah di sekolah mereka.  
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