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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman siswa dalam memahami 

unsur intrinsik karya sastra, khususnya alur. Pahadal, dengan memahami alur, siswa 

dapat memahami unsur intrinsik yang lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu:(1) bagaimana alur dalam novel Inferno karya Dan Brown;(2) bagaimana alur 

novel Inferno dalam perspektif strukturalisme genetik;(3) bagaimana keterkaitan 

antara alur dengan tema novel Inferno;(4) bagaimana keterkaitan antara alur dengan 

tokoh dan penokohan novel Inferno;(5) bagaimana keterkaitan antara alur dengan 

latar novel Inferno;(6) bagaimana keterkaitan antara alur dengan gaya bahasa novel 

Inferno;(7) bagaimana keterkaitan antara alur dengan sudut pandang novel Inferno;(8) 

bagaimana keterkaitan antara alur dengan amanat novel Inferno; dan (9) bagaimana 

implikasi hasil analisis alur novel Inferno karya Dan Brown dalam aspek penilaian 

pembelajaran sastra di SMA. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis 

alur novel Inferno karya Dan Brown perspektif strukturalisme genetik dan 

implikasinya dalam aspek penilaian pembelajaran sastra di SMA. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. 

Sumber data pada penelitian ini adalah novel Inferno dan biografi Dan Brown. Data 

dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode pustaka dan metode simak, 

kemudian data dianalisis menggunakan metode dialetik. Sementara, metode 

penyajian hasil analisis data yang digunakan adalah metode informal, yaitu penyajian 

hasil analisis yang dituangkan dalam bentuk kata-kata. Hasil analisis dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa (1) alur dalam novel Inferno dominan terhadap konflik 

utama; (2) komponen strukturalisme genetik tergambar dalam konflik utama; (3) 

hubungan alur dengan tema tergambar dalam konflik utama yaitu overpopulasi; (4) 

hubungan alur dengan latar terlihat dalam penggambaran tempat, lingkungan sosial 

serta waktu peristiwa sejarah yang nyata sesuai konflik utama dalam analisis alur; (5) 

hubungan alur dan penokohan terlihat pada penafsiran terhadap sikap, watak, dan 

kualitas pribadi seorang tokoh yang mendasarkan diri pada apa yang diucapkan dan 

apa yang dilakukan dalam rangkaian peristiwa alur; (6) hubungan alur dengan gaya 

bahasa terlihat pada penggunaan berbagai pemilihan bahasa yang indah dan menarik 

sehingga dapat memperkuat makna yang ingin disampaikan melalui ceritanya; (7) 

hubungan alur dengan sudut pandang terlihat pada penggunaan sudut pandang orang 

ketiga yaitu sebagai pengamat atau orang ketiga; (8) hubungan alur dengan amanat 

tergambar pada pemecahan persoalan yang terkandung dalam tema; (9) implikasi 

aspek penilaian hasil analisis alur novel Inferno berupa penilaian yang akan dilakukan 

secara kelompok dan terbagi menjadi penilaian proses serta penilaian hasil kerja. 

 

Kata kunci :  novel, alur, strukturalisme genetik dan aspek penilaian 
 

 

 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah karya sastra tidak serta merta hadir karena seorang pengarang 

mendapatkan sebuah berkah misterius kemudian tercipta sebuah karya sastra yang 

indah. Suatu karya sastra tercipta dikarenakan hasil pengalaman, pemikiran, refleksi, 

dan rekaman budaya terhadap sesuatu hal yang terjadi dalam diri pengarang dan 

masyarakat.  

Seorang pengarang biasanya mengungkapkan kehidupan masyarakat 

disekelilingnya, memantulkan potret zamannya dan menegaskan harapan-harapan, 

visi atau bahkan kecemasan tentang masa depan kehidupan masyarakatnya. Dengan 

demikian, pembaca diharapkan mampu memperluas, memperdalam, dan 

mempengaruhi penghayatan pembaca terhadap salah satu sisi kehidupan yang 

disajikan oleh seorang pengarang. 

Boulton (dalam Aminuddin, 2011:37) mengungkapkan bahwa cipta sastra, 

selain menyajikan nilai-nilai keindahan serta paparan peristiwa yang mampu 

memberikan kepuasan batin pembacanya, juga mengandung pandangan yang 

berhubungan dengan renungan atau kontemplasi batin, baik berhubungan dengan 

masalah keagamaan, filsafat, politik maupun berbagai macam problema yang 

berhubungan dengan kompleksitas kehidupan ini. Kandungan makna yang kompleks 

serta berbagai macam nilai keindahan yang bersifat aktual dan imajinatif tersebut 



 
 

dalam hal ini akan mewujudkan atau tergambar lewat media kebahasaan, media 

tulisan, dan struktur wacana.  

Novel sebagai salah satu produk sastra, memegang peranan penting dalam 

memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk menyikapi rahasia kehidupan 

manusia. Hal ini dimungkinkan karena persoalan-persoalan yang dibicarakan di 

dalam novel adalah permasalahan manusia dan kemanusiaan. Permasalahn 

kemanusiaan seperti penghianatan, kepahlawanan, penipuan, pelanggaran hak asasi, 

serta hal-hal kemanusiaan lainnya yang disajikan oleh pengarang di dalam karyanya. 

Pada umumnya yang menarik perhatian pembaca dalam membaca sebuah 

novel adalah ceritanya. Foster (dalam Nurgiyantoro, 2012:90) menyatakan bahwa 

cerita merupakan hal yang fundamental dalam karya fiksi. Tanpa unsur cerita, 

eksistensi sebuah fiksi tidak mungkin terwujud. Peranan sentral cerita erat berkaitan 

dengan unsur pembangun fiksi yang lainnya. Kelancaran cerita akan ditopang oleh 

kekompakan dan kepaduan berbagai unsur pembangun. Salah satu unsur pembangun 

yang tidak mungkin dipisahkan dari cerita adalah alur. Bahkan cerita dan alur sama-

sama mendasarkan diri pada rangkaian peristiwa sebagaimana yang disajikan dalam 

sebuah karya. Walaupun sama-sama mendasarkan diri pada rangkaian peristiwa, 

namun “tuntutan” alur bersifat lebih kompleks daripada cerita. Cerita sekedar 

mempertanyakan apa atau bagaimana kelanjutan peristiwa, sedangkan alur lebih 

menekankan permasalahannya pada hubungan kausalitas, kelogisan hubungan 

antarperistiwa yang dikisahkan dalam karya naratif yang bersangkutan. 



 
 

Selanjutnya, Foster (dalam Nurgiyantoro, 2012:96) menegaskan bahwa alur 

merupakan sesuatu yang lebih tinggi dan kompleks daripada cerita. Alur mengandung 

unsur misteri di samping untuk memahami sebuah cerita, menuntut adanya unsur 

intelegensia. Alur menuntut adanya kejelasan antarperistiwa yang dikisahkan, dan 

tidak sekedar urutan temporal saja.  

Bagi seorang pengarang, alur diibaratkan sebagai suatu kerangka karangan 

yang dijadikan pedoman dalam mengembangkan keseluruhan isi cerita. Sedangkan 

bagi pembaca, pemahaman alur berarti juga pemahaman terhadap keseluruhan isi 

cerita secara runtut dan jelas. Oleh karena itu, dalam membaca pemahaman sebuah 

karya fiksi, kegiatan memahami alur merupakan kegiatan yang sangat penting 

(Aminuddin, 2011:87). Dikatakan sangat penting karena dalam setiap tahapan alur, 

terkandung semua unsur yang membentuk karya fiksi. Tahapan alur terbentuk oleh 

satuan-satuan peristiwa. Setiap peristiwa selalu diemban oleh pelaku-pelaku dengan 

perwatakan tertentu, memiliki latar tertentu dan menampilkan suasana tertentu pula. 

Sehingga, lewat pemahaman alur yang baik pembaca sekaligus dapat berusaha 

memahami penokohan, perwatakan, maupun latar cerita yang disajikan. 

Sebuah cerita tidak akan pernah seutuhnya dimengerti tanpa adanya 

pemahaman terhadap peristiwa yang mempertautkan alur, hubungan kausalitas, dan 

keberpengaruhannya. Seperti halnya elemen lain dalam unsur intrinsik, alur memiliki 

hukum-hukum sendiri. Dalam alur hendaknya memiliki bagian awal, tengah, dan 

akhir yang nyata, meyakinkan, logis, menciptakan kejutan, serta memunculkan 

sekaligus mengakhiri ketegangan-ketengangan (Nurgiyantoro, 2012:114). Dengan 



 
 

demikian di dalam benak pembaca mampu merangsang berbagai pertanyaan “Apa 

yang akan terjadi selanjutnya?”  

Salah satu produk karya sastra yang memiliki alur yang menarik, mengejutkan 

serta merangsang pembaca dengan berbagai pertanyaan adalah novel Inferno. Novel 

karya Dan Brown ini menceritakan sebuah pencarian lokasi virus oleh seorang 

Profesor bernama Robert Langdon. Dengan bantuan seorang dokter muda dan cantik 

Sienna Brooks, Robert Langdon memulai pencarian dengan memecahkan beberapa 

kode untuk menemukan lokasi virus tersebut.   

Dalam dunia pengarang, nama Dan Brown mulai dikenal setelah novel 

pertamanya The Da Vinci Code memunculkan berbagai macam kontroversi. Selain 

tema fenomenal yang diusung dalam setiap karyanya, Dan Brown berhasil menarik 

perhatian pembaca dengan ending yang mengejutkan disetiap akhir cerita.  

Benteng Digital, The Da Vinci Code, Angels and Demons, The Last Symbol, 

Deception Point dan Inferno adalah karya-karya Dan Brown beralur cepat dan pada 

setiap subbabnya saling berkaitan. Setiap pembaca dalam karyanya akan dijejalkan 

oleh pertanyaan “Kenapa?” disetiap akhir subbabnya, dan pertanyaan ini akan 

terjawab pada bab berikutnya. Dalam setiap novelnya, Dan Brown menampilkan 

kejadian-kejadian yang mengandung konflik yang mampu menarik atau bahkan 

mecekam pembaca. Selain peristiwa konflik yang selalu mewarnai novelnya, Dan 

Brown mampu mempertahankan suspense pembaca yang mampu mendorong, 

menggelitik, dan memotivasi pembaca untuk setia mengikuti cerita, mencari jawaban 

terhadap rasa ingin tahu terhadap kelanjutan dan akhir cerita. Kepiawaian Dan Brown 



 
 

dalam meletakkan alur ini (serupa dengan pernyataan Vince Flynn, penulis Term 

Limits) membuat para pembaca paling berpengalaman pun terus menebak-nebak 

akhir ceritanya.  

Sebagai sebuah karya sastra, novel Inferno dapat diarahkan sebagai bahan ajar 

dalam pembelajaran sastra di sekolah, pembelajaran sastra ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya sastra. Tujuan 

pembelajaran sastra ini,  berkaitan erat dengan latihan mempertajam perasaan-

perasaan, penalaran, daya khayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya dan 

lingkungan. Untuk memahami dan menghayati karya sastra, siswa diharapkan 

langsung membaca karya sastra bukan membaca ringkasannya (Kurikulum 

Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan, dalam 

Rahman, 2010:7). 

Kurikulum KTSP pada jenjang pendidikan SMA, terdapat beberapa materi 

pelajaran yang membahas tentang sastra (cerpen dan novel). Salah satu kompetensi 

dasar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA kelas XI Semester 1 adalah 7.2 

Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel terjemahan/indonesia. Tujuan 

pembelajaran dalam kompetensi dasar tersebut adalah terbinanya apresiasi dan 

kegemaran terhadap sastra yang didasari oleh pengetahuan dan keterampilan di 

bidang sastra.  

 Novel sebagai salah satu bahan ajar yang digunakan guru dalam menganalisis 

unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Keberhasilan pembelajaran sastra diantaranya 

ditentukan oleh kepandaian guru dalam memilih bahan ajar. Penggunaan novel 



 
 

Inferno dalam pembelajaran sastra mengenai unsur intrinsik novel khususnya alur 

dilatarbelakangi oleh pemahaman siswa yang masih sangat kurang mengenai tahapan-

tahapan alur. Selama ini guru hanya memperkenalkan unsur intrinsik yang terdapat 

dalam sebuah novel sehingga siswa hanya mengenal unsur-unsur intrinsik tanpa 

memahami dan mengetahui unsur intrinsik secara mendalam.  

Khususnya dalam memahami alur, siswa hanya mengenal jenis alur, sehingga 

sulit bagi siswa untuk menentukan tahapan-tahapan peristiwa yang terdapat dalam 

sebuah novel. Seringkali hal itu terjadi karena untuk mengidentifikasi sebuah 

peristiwa apakah termasuk sebagai tahapan eksposisi (pengenalan), komplikasi, 

konflik maupun klimaks, terjadi tumpah tindih dan siswa merasa kesulitan 

memutuskan karena suatu peristiwa dapat dimasukkan konflik ataupun klimaks. 

Selain itu, tidak jarang siswa menjumpai novel yang sama sekali tidak dapat 

mengidentifikasi tahapan ceritanya karena pengarang begitu saja memasuki konflik, 

bercerita panjang lebar hingga penyelesaian.  

 Berangkat dari pemahaman siswa yang kurang dalam memahami unsur 

intrinsik sastra khususnya mengenai alur dan peneliti benganggapan bahwa novel 

Inferno karya Dan Brown ini merupakan salah satu produk sastra yang masih relevan 

untuk dianalisis sebagai bahan ajar pembelajaran. Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

mencoba mengkaji “Analisis alur novel Inferno karya Dan Brown perspektif 

strukturalisme genetik dan implikasinya dalam aspek penilaian pembelajaran sastra di 

SMA”. 

 



 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

diangkat dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimanakah alur dalam novel Inferno karya Dan Brown? 

1.2.2 Bagaimanakah alur dalam novel Inferno karya Dan Brown perspektif 

strukturalisme genetik? 

1.2.3 Bagaimanakah keterkaitan antara alur dengan tema novel Inferno? 

1.2.4 Bagaimanakah keterkaitan antara alur dengan tokoh dan penokohan novel 

Inferno? 

1.2.5 Bagaimanakah keterkaitan antara alur dengan latar novel Inferno? 

1.2.6 Bagaimanakah keterkaitan antara alur dengan gaya bahasa novel Inferno? 

1.2.7 Bagaimanakah keterkaitan antara alur dengan sudut pandang novel 

Inferno? 

1.2.8 Bagaimanakah keterkaitan antara alur dengan amanat novel Inferno? 

1.2.9 Bagaimanakah implikasi hasil analisis alur novel Inferno karya Dan Brown 

dalam aspek penilaian pembelajaran sastra di SMA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai peneliti 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Mendeskripsikan alur dalam novel Inferno karya Dan Brown. 

1.3.2 Mendeskripsikan alur dalam novel Inferno karya Dan Brown perspektif 

strukturalisme genetik. 



 
 

1.3.3 Mendeskripsikan keterkaitan antara alur dengan tema novel Inferno. 

1.3.4 Mendeskripsikan keterkaitan antara alur dengan tokoh dan penokohan 

novel Inferno. 

1.3.5 Mendeskripsikan keterkaitan antara alur dengan latar novel Inferno. 

1.3.6 Mendeskripsikan keterkaitan antara alur dengan gaya bahasa novel Inferno. 

1.3.7 Mendeskripsikan keterkaitan antara alur dengan sudut pandang novel 

Inferno. 

1.3.8 Mendeskripsikan keterkaitan antara alur dengan amanat novel Inferno. 

1.3.9 Mendeskripsikan implikasi hasil analisis alur novel Inferno karya Dan 

Brown dalam aspek penilaian pembelajaran sastra di SMA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah tujuan penelitian dipaparkan maka manfaat yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan mengenai kelimuan dalam pengajaran bidang bahasa dan 

sastra, khususnya dalam analisis alur secara mendalam serta mengetahui 

implikasi analisis alur dalam aspek penilaian pembelajaran di SMA. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menarik perhatian dalam 

pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya, terutama pada kalangan 



 
 

akademis yang tertarik akan dunia sastra khususnya penelitian sastra, 

sehingga penelitian sastra terus berkembang.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dengan penelitian-penelitian lain yang telah ada sebelumnya, 

serta dapat dijadikan referensi bagi guru Bahasa Sastra Indonesia untuk 

materi sastra yang diajarkan kepada siswa baik di sekolah-sekolah formal 

maupun informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Sebuah karya ilmiah mutlak membutuhkan acuan yang menopang proyek 

yang sedang dikerjakannya. Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat dijadikan titik tolak dalam melakukan 

penelitian dan berfungsi mengembangkan sistematik penelitian terdahulu yang ada 

hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, tinjauan 

terhadap penelitian terdahulu sangat penting untuk mengetahui relevansinya. Seiring 

dengan perkembangan ilmu sastra,  penelitian sastra yang membahas mengenai alur 

telah banyak dilakukan, di antaranya : 

Penelitian yang dilakukan oleh Hamidah (2006) dalam skripsinya yang 

berjudul “Analisis Alur dalam Novel Belantik Karya Ahmad Tohari”, terfokus pada 

peristiwa pengembangan alur, konflik, dan klimaks. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan struktural objektif yang membatasi diri pada penelahaan karya sastra itu 

sendiri terlepas dari pengarang dan pembacanya. Adapun hasil dari penelitian 

Hamidah adalah terdapat tiga peristiwa dalam novel ini yaitu peristiwa fungsional, 

peristiwa kaitan, dan peristiwa acuan serta tiga konflik yang terkandung dalam novel 

tersebut yaitu konflik internal, konflik eksternal dan konflik utama.  

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Rahman (2010), dalam skripsinya 

yang berjudul “Analisis Alur dan Nilai Pendidikan Novel “Kekasih Rembulan” Karya 



 
 

Fahri Asiza dan Hubungannya dengan Pembelajaran Sastra di SMP”. Dalam 

penelitian ini Rahman menggunakan metode deskriptif dan menyimpulkan alur dalam 

novel “Kekasih Rembulan” karya Fahri Asiza adalah alur progresif karena karangan 

dimulai dari pangkal cerita sampai ujung cerita sesuai urutan kejadian demi kejadian 

yang dijelma secara kronologis. 

Penelitian lainnya dilakukan oleh Hafazah (2012) dalam skripsinya yang 

berjudul “Analisis Struktural Genetik dan Nilai-Nilai Kebudayaan pada Novel 

Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari serta Penerapannya dalam 

Pembelajaran Sastra di SMA”. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Turkiyah 

(2013) dengan judul skripsinya “Analisis Novel “Titian Nabi” karya M. Masykur 

A.R. Said Perspektif Strukturalisme Genetik serta Implikasinya dengan Pembelajaran 

Sastra di SMA”. Dalam penelitiannya ini, Turkiyah menggunakan metode dialetik 

dan menyimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara pengarang dengan novel Titian 

Nabi dalam setiap komponen strukturalisme genetik baik dalam konsep fakta 

kemanusiaan, subjek kolektif, pandangan dunia serta struktur karya sastra dan sosial 

masyarakat. Selain itu, Turkiyah juga menyimpulkan implikasi pembelajaran sastra di 

SMA, novel Titian Nabi dapat dijadikan materi pembelajaran sastra di SMA dalam 

kompetensi dasar kelas XI semester 1 dengan indikator menganalisis unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik novel. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas,  dapat diketahui bahwa penelitian 

yang membahas tentang alur dan menggunakan pandangan strukturalisme genetik 

sudah banyak dilakukan serta sangat relevan dengan objek kajian yang akan diteliti 



 
 

dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian di atas dijadikan sebagai bahan acuan dan 

referensi untuk penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya adalah penelitian ini hanya berfokus pada alur dalam 

perspektif strukturalisme genetik. Disamping itu, penelitian ini juga akan mengarah 

pada implikasi terhadap aspek penilaian pembelajaran sastra di SMA. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Sastra 

Sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, 

perasaan, ide-ide, semangat, dan keyakinan dalam satu bentuk gambaran yang 

konkret serta membangkitkan pesona dengan alat bahasa (Sumardjo dalam Hamidah, 

2006:6). Selain sebagai ungkapan pribadi manusia, sastra juga merupakan imajinasi 

pengarang yang direfleksikan ke dalam kata-kata. 

Menurut Ratna (2009:107),karya sastra merupakan alat penghubung antara 

pengarang dan masyarakat, baik masyarakat sebagai genesis karya maupun 

masyarakat yang dibayangkan sebagai pembacanya. Dengan kata lain yang lebih luas 

karya seni adalah struktur dialogis dalam rangka membentuk sistem komunikasi 

antara masyarakat, karya, dan pembaca. 

Selain itu, sastra dapat berfungsi sebagai karya seni yang bisa digunakan 

sebagai sarana menghibur diri pembaca. Hal ini sesuai dengan pendapat Wellek dan 

Warren (dalam Nurgiyantoro, 2012:3) yang menyatakan bahwa membaca sebuah 

karya sastra fiksi berarti menikmati cerita dan menghibur diri untuk memperoleh 

kepuasan batin. 



 
 

Karya sastra terbagi tiga genre, yaitu puisi, prosa dan drama. Salah satu genre 

karya sastra yang menjadi objek penelitian ini adalah prosa. Prosa dalam pengertian 

kesastraan disebut juga fiksi (fiction), teks naratif (narrative text), wacana naratif 

(narrative discoure). Istilah fiksi dalam pengertian ini berarti cerita rekaan atau cerita 

khayalan. Hal ini disebabkan fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak 

menyaran pada kebenaran sejarah (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2012:2). Pernyataan 

tersebut senada dengan pendapat Altenbernd dan Lewis (dalam Nurgiyantoro, 

2012:2-3) yang menyatakan fiksi dapat diartikan sebagai prosa naratif yang bersifat 

imajinatif, namun biasanya masuk akal dan mengandung kebenaran yang 

mendramatisasikan hubungan antarmanusia. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

sastra sebagai karya fiksi yang bersifat imajinatif dan memiliki nilai estetik. Sesuai 

dengan hakikatnya yang imajinatif dan estetis, sastra dengan sendirinya mengandung 

intens pengarangnya berupa pikiran dan perasaan, pandangan dan gagasannya, atau 

segenap pengalaman. Oleh sebab itu, karya sastra didefinisikan sebagai karya dan 

kegiatan seni yang berhubungan dengan ekspresi dan penciptaan. 

2.2.2 Novel 

Kata novel berasal dari bahasa Italia novella yang secara harfiah berarti, sebuah 

barang baru yang kecil, dan kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk 

prosa. Dewasa ini istilah novella dan novelle mengandung pengertian yang sama 

dengan istilah Indonesia yaitu novelet (Inggris:novellette) yang berarti sebuah karya 



 
 

prosa yang tidak terlalu panjang, namun juga tidak terlalu pendek (Abrams dalam 

Nurgiyantoro, 2012:9). 

Nurgiyantoro (2012:32) menyatakan bahwa novel merupakan sebuah struktur 

yang kompleks, unik, dan mengungkapkan sesuatu secara tidak langsung. Sedangkan 

menurut Aminuddin (2011:66) novel adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh 

pelaku-pelaku tertentu dengan pemeranan, latar serta tahapan dan rangkaian cerita 

tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu 

cerita. 

Senada dengan pendapat di atas, Alwi menyatakan novel adalah karya prosa 

yang panjang mengandung rangkaian cerita seseorang dengan orang-orang di 

sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap perilaku (KBBI, 

2005:694).Dalam pengertian modern, novel berarti cerita prosa yang menggambarkan 

pengalaman-pengalaman psikologis maupun sosiologis dari beberapa orang yang 

berhubungan satu dengan yang lain dalam suatu keadaan. 

Berdasarkan beberapa pengertian novel sebelumnya, disimpulkan bahwa novel 

merupakan karya imajinatif yang menceritakan sebuah kehidupan yang bersifat 

realistis yang terjadi disekeliling pengarang tanpa meninggalkan nilai 

keestetikaannya. Dalam novel, pengarang mencerminkan kehidupan sosial 

masyarakatnya yang mengandung berbagai nilai-nilai moral yang ingin disampaikan 

pengarang terhadap pembacanya. 

Novel sebagai sebuah totalitas, yaitu suatu kemenyeluruhan yang bersifat 

artistik, mempunyai unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain secara 



 
 

erat dan saling menggantungkan (Nurgiyantoro, 2012:23). Unsur-unsur pembangun 

sebuah novel yang kemudian membentuk sebuah totalitas secara tradisional 

dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik.  

Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra. Walaupun 

unsur ini berada di luar karya sastra, namun secara khusus dapat mempengaruhi karya 

sastra tersebut. Adapun yang termasuk unsur ekstrinsik menurut Wellek dan Warren 

(dalam Nurgiyantoro, 2012:24) adalah keadaan subjektivitas individu pengarang yang 

memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup yang kesemuanya mempengaruhi 

karya yang ditulisnya. Sedangkan unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang 

membangun karya sastra itu sendiri. Kepaduan berbagai unsur intrinsik yang 

membuat sebuah novel berwujud dan secara faktual akan dijumpai jika seseorang 

membaca karya sastra. Unsur-unsur intrinsik yang dimaksud adalah : 

a) Tema 

Menurut Nurgiyantoro tema adalah dasar cerita, gagasan dasar umum, sebuah 

karya cerpen/novel. Gagasan dasar umum inilah yang tentunya telah ditentukan 

sebelumnya oleh pengarang yang dipergunakan untuk mengembangkan cerita. 

Dengan kata lain, cerita tentunya akan setia mengikuti gagasan dasar umum yang 

telah ditetapkan sebelumnya sehingga berbagai peristiwa-konflik dan pemilihan 

berbagai unsur intrinsik yang lain dapat mencerminkan gagasan dasar umum 

(baca:tema) tersebut (Nurgiyantoro, 2012:70). Hubungan alur dengan tema terlihat 

bahwa alur sebenarnya adalah berusaha memahami tema atau ide dasar dalam suatu 

cerita. Dalam alur, tergambar berbagai hal yang berhubungan dengan tokoh, sehingga 



 
 

pemahaman terhadap cerita ditentukan oleh alur. Oleh karena itu, penafsiran terhadap 

tema pun akan banyak memerlukan informasi dari alur. 

b) Amanat  

Amanat adalah “gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin 

disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Di dalam karya sastra 

modern, amanat ini biasanya tersirat dan di dalam karya sastra lama pada umumnya 

tersurat” (Sudjiman dalam Hafazah, 2012:45). Tema dan amanat sangat erat 

kaitannya. Amanat merupakan pemecahan persoalan yang terkandung dalam tema. 

Amanat juga merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam rangka 

menyelesaikan persoalan yang ada. Hubungan antara alur dengan amanat terlihat dari 

persoalan tema yang ada dan pemecahan persoalan yang dibawa oleh amanat dalam 

rangkaian peristiwa alur.  

c) Latar  

Latar atau setting adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan 

dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu karya sastra 

(Sudjiman dalam Hafazah, 2012:54). Latar tidak hanya menunjukkan di mana dan 

kapan cerita itu terjadi. Lebih dari itu, latar juga harus sesuai dengan situasi sosial dan 

diagesis atau logika ceritanya. Fananie (dalam Hafazah,2012:55) berpendapat bahwa 

dalam telaah setting/latar sebuah karya sastra, bukan berarti bahwa persoalan yang 

dilihat hanya sekedar tempat terjadinya peristiwa, saat terjadinya peristiwa, dan 

situasi sosialnya, melainkan juga dari konteks diagesis-nya kaitannya dengan perilaku 

masyarakat dan watak para tokohnya sesuai dengan situasi pada saat karya tersebut 



 
 

diciptakan. Karena itu, dari telaah yang dilakukan harus diketahui sejauh mana 

kewajaran, logika peristiwa, perkembangan karakter pelaku sesuai dengan pandangan 

masyarakat yang berlaku saat itu. Hubungan alur dengan latar terletak pada hubungan 

waktu, khususnya pada latar yang dikaitkan dengan unsur kesejarahan. Peristiwa-

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah novel yang berhubungan dengan peristiwa 

sejarah, tidak dapat bertentangan dengan kenyataan sejarah yang terjadi. Jika tidak 

adanya kesesuaian, cerita menjadi tidak masuk akal dan terjadilah anakronisme.  

d) Tokoh dan Penokohan 

Tokoh cerita, menurut Abrams dalam Nurgiyantoro (2012:165) 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 tindakan. Dari kutipan 

tersebut dapat diketahui bahwa antara seorang tokoh dengan kualitas pribadinya erat 

berkaitan dalam penerimaan pembaca. Hubungan alur dengan tokoh dan penokohan 

terjalin amat erat dengan saling mempengaruhi dan menggantungkan satu dengan 

yang lain. Alur adalah apa yang dilakukan tokoh dan apa yang menimpanya. Adanya 

kejadian demi kejadian, ketegangan, konflik, dan sampai klimaks hanya mungkin 

terkadi jika ada pelakunya. Tokoh-tokoh cerita itulah yang sebagai pelaku sekaligus 

penderita kejadian, dan karenanya penentu perkembangan alur. Bahkan, alur tak lain 

dari perjalanan kehidupan tokoh, baik dalam cara berpikir dan berperasaan, bersikap, 

berperilaku, maupun bertindak srcaea verbal maupun nonverbal. 

e) Sudut pandang 



 
 

Abrams mendefinisikan sudut pandang atau point of view sebagai suatu cara 

sebuah cerita dikisahkan. Ia merupakan dan atau pandangan yang dipergunakan 

pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai 

peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca (Abrams 

dalam Nurgiyantoro, 2012:248). Pusat pengisahan atau sudut pandang dapat diartikan 

sebagai cara penampilan tokoh dalam cerita yang dipaparkan. Pada dasarnya, pusat 

pengisahan atau sudut pandang adalah visi pengarang, artinya sudut pandang yang 

yang diambil pengarang untuk melihat suatu kejadian cerita. Hubungan alur dengan 

sudut pandang terletak pada penggunaan sudut pandang yang digunakan oleh 

pengarang. Penggunaan sudut pandang tertentu menekankan pada berbagai peristiwa 

yang akan menampilkan konflik dalam alur. Jika pengarang ingin menceritakan 

berbagai peristiwa fisik, aksi, bersifat luaran dan dapat diindera, namun juga batin 

yang berupa jalan pikiran dan perasaan, beberapa tokoh sekaligus dalam sebuah 

novel, maka pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga khususnya bersifat 

mahatahu. Sebaliknya, jika pengarang ingin melukiskan segi kehidupan batin 

manusia yang paling dalam dan rahasia, maka pengarang dapat menggunakan sudut 

pandang orang pertama. 

f) Gaya bahasa 

Gaya bahasa atau style adalah cara pengucapan bahasa dalam prosa, atau 

bagaimana seorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan 

(Abrams dalam Nurgiyantoro, 2002:71). Gaya bahasa merupakan bahasa kias atau 

bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan kesan (efek) dengan jalan 



 
 

memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan 

benda atau hal lain yang lebih umum. Gaya bahasa merupakan teknik atau cara 

pengarang mengungkapkan sesuatu di dalam ceritanya dengan memilih bahasa yang 

indah dan menarik. Bahasa yang indah dan menarik dapat berupa ungkapan dan 

peribahasa. Hubungan alur dengan gaya bahasa terletak pada penyampaian makna 

yang ingin disampaikan pengarang terhadap pembacanya. Penggunaan berbagai gaya 

bahasa ini, menunjukkan sikap pengarang terhadap para tokoh, tindakan para tokoh, 

dan keadaan tokoh yang terdapat dalam peristiwa alur. 

2.2.3 Alur  

Kehadiran berbagai unsur intrinsik dalam karya fiksi dimaksudkan untuk 

membangun cerita, salah satunya adalah alur. Tinjauan struktural terhadap karya fiksi 

pun sering ditekankan pada pembicaraan alur. Tinjauan ini merupakan kegiatan yang 

sangat penting. Dianggap sangat penting, dikarenakan setiap tahapan alur sebenarnya 

sudah terkandung semua unsur yang membentuk karya fiksi. Tahapan alur yang 

dibentuk oleh satuan-satuan peristiwa, dimana dalam setiap tahapan tersebut terdapat 

unsur pembangun karya fiksi lainnya seperti tokoh-tokoh dengan perwatakan tertentu, 

latar, temaserta unsur-unsur pembangun karya fiksi lainnya. Sehingga lewat 

pemahaman alur yang baik, pembaca sekaligus memahami penokohan, perwatakan, 

maupun latar cerita.  

Menurut Brooks (dalam Tarigan, 2011:126) alur atau plot adalah “struktur 

gerak yang terdapat dalam fiksi atau drama”. Sedangkan menurut Aminuddin 

(2011:83), alur dalam karya fiksi pada umumnya adalah rangkaian cerita yang 



 
 

dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang 

dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita.  

Stanton (2012:31) mengemukakan bahwa alur adalah cerita yang berisi urutan 

kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa 

yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Serupa 

dengan pernyataan di atas, Forster menyatakan bahwa alur adalah peristiwa-peristiwa 

cerita yang mempunyai penekanan pada adanya hubungan kausalitas (Nurgiyantoro, 

2012:113). Peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak hanya mendasarkan diri pada urutan 

waktu, namun haruslah diolah dan disiasati secara kreatif, sehingga hasil pengolahan 

dan penyiasatannya menghasilkan efek kejutan bagi pembaca. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa alur 

merupakan tahapan-tahapan peristiwa yang bersifat kausalitas, yakni antara peristiwa 

yang satu dengan yang lain harusnya bersebab-akibat, tidak hanya berurutan secara 

kronologis. Hal inilah yang membedakan antara alur dengan cerita. Abrams (dalam 

Nurgiyantoro, 2012:113) juga menyetujui adanya perbedaan antara cerita dan alur. Ia 

mengemukakan bahwa alur sebuah fiksi merupakan struktur peristiwa-peristiwa, 

yaitu sebagaimana yang terlihat dalam pengurutan dan penyajian berbagai peristiwa 

tersebut untuk mencapai efek emosional dan efek artistik tertentu.  

Peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam alur dimanifestasikan lewat 

perbuatan, tingkah laku, dan sikap tokoh-tokoh cerita. Peristiwa yang ditampilkan tak 

lain adalah dari perbuatan dan tingkah laku para tokoh, baik yang bersifat verbal 

maupun nonverbal, baik yang bersifat fisik maupun batin. Sehingga dapat 



 
 

disimpulkan bahwa alur merupakan cerminan tingkah laku para tokoh dalam 

bertindak, berpikir, berasa dan bersikap dalam menghadapi berbagai masalah 

kehidupan.  

Istilah alur tidak terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kausal 

saja. Tuntutan alur dalam sebuah karya fiksi lebih daripada sekedar cerita. Menurut 

Forster (dalam Nurgiyantoro, 2012:96), alur merupakan sesuatu yang lebih tinggi dan 

kompleks daripada cerita. Alur mengandung misteri di samping untuk memahaminya, 

menuntut adanya unsur intelegensia serta adanya kejelasan antarperistiwa yang 

dikisahkan, tidak sekedar urutan temporal saja.  

Peristiwa, konflik, dan klimaks merupakan tiga unsur yang amat esensial dalam 

perkembangan sebuah alur cerita. Eksistensi alur, kualitas dan kadar kemenarikan 

sebuah cerita sangat ditentukan oleh ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut 

mempunyai hubungan yang mengerucut sebagai salah satu cara untuk mencapai efek 

keindahan karya sastra. Hubungan antara ketiganya, dijabarkan sebagai berikut : 

a) Peristiwa   

Peristiwa menurut Luxemburg (dalam Nurgiyantoro, 2012:117), dapat diartikan 

sebagai peralihan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dalam hubungannya 

dengan pengembangan alur dan perannya dalam penyajian cerita, peristiwa dibedakan 

ke dalam tiga jenis, yaitu peristiwa fungsional, kaitan, dan acuan (Luxemburg dalam 

Nurgiyantoro, 2012:118).  

Peristiwa fungsional adalah peristiwa-peristiwa yang menentukan 

perkembangan alur. Urutan peristiwa fungsional merupakan inti cerita dalam sebuah 



 
 

karya fiksi. Jika dalam sebuah alur, peristiwa fungsional ditanggalkan akan berakibat 

cerita menjadi lain atau bahkan menjadi kurang logis. 

Peristiwa kaitan adalah peristiwa-peristiwa yang berfungsi mengaitkan 

peristiwa fungsional dalam pengurutan penyajian cerita. Berbeda dengan peristiwa 

fungsional, peristiwa kaitan kurang mempengaruhi perkembangan alur, sehingga 

apabila peristiwa kaitan ditanggalkan maka tidak akan mempengaruhi perkembangan 

alur. Namun, walaupun peristiwa-peristwa kaitan tidak mempengaruhi perkembangan 

alur, melalui peristiwa kaitan pengarang dapat memperlengkap cerita, menyambung 

logika cerita, memperkuat adegan dan peristiwa fungsional. 

Peristiwa acuan adalah peristiwa yang tidak secara langsung berpengaruh atau 

berhubungan dengan perkembangan alur, melainkan mengacu pada unsur-unsur lain, 

misalnya berhubungan dengan masalah perwatakan atau suasana yang melingkupi 

batin seorang tokoh. Dalam hal ini, bukan alur maupun peristiwa penting yang 

diceritakan melainkan bagaimana suasana alam dan batin dilukiskan (Luxemburg, 

dalam Nurgiyantoro, 2012:119).  

Melalui analisis peristiwa akan dapat diketahui jumlah dan perbandingan jenis 

peristiwa yang berwujud peristiwa fisik atau batin. Jika peristiwa fungsional 

mendominasi, maka alur dalam karya tersebut cenderung beralur padat. Sedangkan 

apabila peristiwa kaitan dan acuan kurang lebih sama jumlahnya, maka alur dalam 

karya tersebut cenderung menjadi longgar. 

b) Konflik 



 
 

Perkembangan alur sebuah karya sastra dipengaruhi oleh wujud dan isi 

konflikyang ditampilkan oleh pengarang. Kemampuan pengarang untuk memilih dan 

membangun konflik melalui berbagai peristiwa akan menentukan kadar kemenarikan 

dansuspense cerita yang dihasilkan.  

Konflik menurut Meredith dan Fitzgerald (dalam Nurgiyantoro, 2012:122) 

menyarankan pada pengertian sesuatu yang bersifat tidak menyenangkan yang terjadi 

dan atau dialami oleh tokoh cerita, jika tokoh itu mempunyai kebebasan untuk 

memilih, ia tidak akan memilih peristiwa itu menimpa dirinya. Sedangkan menurut 

Brooks& Warren (dalam Tarigan, 2011:135), konflik adalah sesuatu yang dramatik, 

mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang dan menyiratkan 

adanya aksi-aksi balasan.  

Bentuk peristiwa dalam sebuah cerita dapat berupa peristiwa fisik maupun 

batin. Peristiwa fisik melibatkan aktifitas fisik, seperti interaksi antara seorang tokoh 

dengan tokoh lain maupun dengan lingkungannya. Sedangkan peristiwa batin adalah 

sesuatu yang terjadi dalam batin, jiwa, dan hati seorang tokoh. Keterkaitan antara 

kedua peristiwa tersebut dapat menyebabkan sebuah konflik. Menurut Stanton 

(2012:16), konflik dibedakan menjadi dua kategori, yaitu konflik fisik (eksternal) dan 

konflik batin (internal). 

Konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan 

sesuatu yang di luar dirinya. Konflik eksternal dibagi menjadi dua menjadi konflik 

fisik dan konflik sosial. Konflik fisik adalah konflik yang disebabkan perbenturan 



 
 

antara tokoh dengan lingkungan alamnya. Sebaliknya konflik sosial disebabkan oleh 

kontak sosial antarmanusia. 

Konflik internal adalah konflik yang terjadi dalam hati, jiwa seorang tokoh 

cerita. Konflik ini merupakan konflik yang dialami manusia dengan dirinya sendiri, 

seperti pertentangan antara kedua keinginan, keyakinan, pilihan yang berbeda, 

harapan-harapan, ataupun masalah yang lainnya. Konflik internal umumnya dialami 

oleh tokoh utama cerita dalam sebuah karya sastra yang menggunakan sudut pandang 

orang pertama. 

c) Klimaks 

Konflik dan klimaks merupakan hal esensial dalam struktur alur. Konflik demi 

konflik yang terjadi jika telah mencapai titik puncak akan menyebabkan terjadinya 

klimaks. Klimaks hanya dimungkinkan terjadi jika terdapat konflik, namun tidak 

semua konflik akan mencapai klimaks. Sebuah konflik akan menjadi klimaks atau 

tidak,akan dipengaruhi oleh tujuan pokok pengarang dalam membangun konflik 

sesuai dengan tuntutan dan koherensi cerita. Hal ini senada dengan pendapat Stanton 

(2012:16) yang mengemukakan klimaks adalah saat konflik telah mencapai tingkat 

intensitas tertinggi, dan saat itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari 

kejadiannya. Artinya, berdasarkan tuntutan dan kelogisan cerita, peristiwa saat itu 

harus terjadi tidak dapat dihindari kejadiannya.  

2.2.3.1 Tahapan Alur  

Novel merupakan sebuah karya yang bersifat imajiner dan kreatif. Sifat 

kreatifvitas itu antara lain terlihat pada kebebasan pengarang untuk mengemukakan 



 
 

cerita, konflik, tokoh, dan lain-lain dengan teknik dan gaya yang disukainya. Adanya 

unsur kreatifitas inilah yang memungkinkan seorang pengarang untuk membuat 

sesuatu yang asli dan baru, salah satunya usaha mengembangkan alur. Pengarang 

memiliki kebebasan untuk memilih cara mengembangan alur, membangun konflik, 

menyiasati penyajian peristiwa sesuai dengan selera estetisnya. Pengarang dapat 

menyiasati dengan menghadapkan pembaca pada peristiwa cerita yang berkadar 

konflik dan dramatik tinggi, yang memungkinkan konflik tersebut menentukan alur 

karya yang bersangkutan. Sebaliknya, pengarang juga dapat menyiasati dengan 

mengawali cerita tanpa basa-basi dan langsung menukik ke inti permasalahan.  

Secara teoritis alur dapat diurutkan atau dikembangkan ke dalam tahap-tahap 

tertentu secara kronologis. Namun dalam praktiknya, pengarang tidak selamanya 

tunduk pada teori tersebut. Secara teoritis-kronologis tahap-tahap pengembangan 

alur, dikemukakan sebagai berikut : 

a) Tahapan Alur : Awal-Tengah-Akhir 

Aristoteles (dalam Nurgiyantoro, 2012:142) mengemukakan bahwa alur 

haruslah terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap awal, tengah dan akhir. Tahap awal 

biasanya merupakan tahap perkenalan yang berisi informasi penting yang berkaitan 

dengan tahap-tahap berikutnya. Fungsi tahap awal sebuah cerita adalah memberikan 

informasi dan penjelasan seperlunya khususnya yang berkaitan dengan pelataran dan 

penokohan. 

Tahap tengah juga disebut sebagai tahap pertikaian, menampilkan 

pertentangan atau konflik yang sudah mulai dimunculkan pada tahap sebelumnya. 



 
 

Pada tahap tengah, cerita yang diungkapkan pengarang merupakan bagian terpanjang 

dan terpenting dari karya yang bersangkutan. Pada bagian ini, inti cerita disajikan, 

peristiwa fungsional dikisahkan, konflik berkembang semakin meruncing, 

menegangkan, dan mencapai klimaks. Pada umumnya tema dan makna cerita 

diungkapkan pada tahap ini. 

Tahap akhir dapat juga disebut tahap pelaraian, menampilkan adegan tertentu 

sebagai akibat klimaks. Pada tahap ini berisi bagian akhir dari sebuah cerita, apakah 

dengan akhir penyelesaian yang bersifat tertutup atau dengan penyelesaian yang 

bersifat terbuka. Pada penyelesaian yang bersifat tertutup, merujuk pada keadaan 

akhir sebuah karya fiksi yang ceritanya sudah selesai sesuai dengan tuntutan logika 

yang dikembangkan. Sedangkan penyelesaian terbuka, pengarang memberikan 

kebebasan pada pembaca untuk mengimajinasikan, memikirkan, dan mengkreasikan 

bagaimana akhir cerita tersebut.  

b) Tahapan Alur : Rincian Lain 

Selain tahapan alur menurut Aristoteles, dimungkinkan juga terdapat tahapan 

alur yang lain. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pengarang dalam menyiasati 

ceritanya agar menjadi sebuah karya yang bernilai estetis. Seperti pendapat Loban 

dkk (dalam Aminuddin, 2011:84-85) yang menggambarkan gerak tahapan alur cerita 

seperti halnya gelombang. Gelombang itu berawal dari 1) eksposisi, 2) komplikasi 

atau intrik-intrik awal yang akan berkembang menjadi konflik hingga menjadi 

konflik, 3) klimaks, 4) revelasi atau penyingkatan tabir suatu problema, dan 5) 

denouement atau penyelesaian yang membahagiakan, yang dibedakan dengan 



 
 

catastrophe, yakni penyelesaian yang menyedihkan; dan solution, yakni penyelesaian 

yang masih bersifat terbuka karena pembaca sendirilah yang dipersilahkan 

menyelesaikan lewat daya imajinasinya. 

Tahapan alur berdasarkan pemikiran Loban dkk. Dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

   

 

Selain tahapan alur menurut Loban dkk., terdapat pula tahapan alur yang 

lainnya yaitu ketika cerita yang dikisahkan relatif panjang seperti dalam sebuah 

novel, akan memunculkan konflik dan klimaks lebih dari satu. Atau paling tidak, 

pembaca menafsirkan adanya lebih dari satu peristiwa yang dianggap sebagai 

klimaks. Hal inilah yang membuat Rodrigues & Badaczewski (dalam Nurgiyantoro, 

2012:152), selain menerima diagram alur Loban dkk., mereka juga menggambarkan 

diagram alur yang memiliki lebih dari satu (kemungkinan) klimaks, seperti di bawah 

ini : 
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Puncak a, b, dan c walaupun sama-sama merupakan klimaks, memiliki kadar 

klimaks yang berbeda. Puncak b merupakan klimaks yang paling intensif dan 

menegangkan. Saat konflik dibangun, dikembangkan dan diintensifkan sampai 

klimaks (puncak a),  cerita akan dikendorkan hingga muncul konflik yang lebih 

menegangkan dan memunculkan klimaks yang lebih intensif (puncak b), dan 

seterusnya hingga klimaks terakhir (puncak c). 

2.2.3.2 Jenis Alur 

Untuk mengetahui wujud struktur sebuah karya, diperlukan kerja analisis, 

salah satunya dengan mendeskripsikan alur suatu karya. Alur sesuai dengan 

kategorinya dibedakan menjadi beberapa jenis yang berdasarkan kriteria yang 

berbeda pula. Kriteria tersebut dapat berupa urutan waktu, jumlah dan kepadatan.  

Berikut adalah tabel jenis alur sesuai dengan kriteria (dalam Nurgiyantoro, 

2012:153-163) : 

No. Kriteria Jenis Penjelasan 

1. 
Urutan 

waktu 

Alur lurus, 

Progresif 

Alur sebuah cerita dikatakan progresif 

apabila bersifat kronologis yang secara runtut 

dimulai dari tahap awal, tengah dan akhir. Alur 

progresif ini menunjukkan kesederhanaan cara 

penceritaan, tidak berbelit-belit, dan mudah 

diikuti. 

Alur sorot-

balik, 

regresif 

Urutan kejadian pada alur regresif tidak 

bersifat kronologis. Cerita tidak dimulai dari 

tahap awal, melainkan dapat bermula dari tahap 

tengah maupun akhir. Alur dalam tahap ini 

langsung menyuguhkan adegan-adegan konflik 

yang telah meninggi. Teknik sorot-balik ini 

seringkali lebih menarik karena sejak awal 

pembaca disuguhkan suspense tanpa melewati 

tahap perkenalan yang kadangkala 



 
 

berkepanjangan dan agak bertele-tele. 

Alur 

campuran 

Dalam sebuah karya sastra, tidak bersifat 

mutlak untuk beralur progresif maupun regresif. 

Pengkategorikan alur sebuah karya sastra ke 

dalam progresif maupun regresif didasarkan 

pada mana yang lebih menonjol. Apabila 

keduanya sama-sama menonjol, maka alur 

tersebut merupakan alur campuran. 

Untuk mengetahui secara pasti kelompok 

peristiwa yang tergolong progresif-kronologis 

ataupun regresif dapat diketahui dengan cara 

menyejajarkan keduanya dan menghitung kadar 

progresif dan regresif, selain itu dapat diketahui 

dari keterkaitan antar kejadian yang dikisahkan.  

2. Jumlah 

Alur 

Tunggal 

Karya fiksi yang beralur tunggal seringkali 

mengembangkan sebuah cerita dengan 

menampilkan seorang tokoh utama protagonis 

yang berperan sebagai hero.  Cerita pada 

umumnya hanya mengikuti perjalanan hidup 

tokoh utama, lengkap dengan permasalahan dan 

konflik yang dialaminya. 

Alur tunggal sering dipergunakan oleh 

pegarang untuk memfokuskan “dominasi” 

seorang tokoh tertentu sebagai hero atau 

permasalahan tertentu yang ditokoh-utamai 

seorang yang tertentu pula. 

Alur Sub-

sub alur 

Dalam sebuah karya fiksi dapat memiliki 

lebih dari satu alur cerita yang dikisahkan, atau 

terdapat lebih dari seorang tokoh yang 

dikisahkan perjalanan hidupnya, permasalahan 

dan konflik yang dihadapi. Struktur alur yang 

demikian dapat memunculkan alur utama (main 

plot) dan alur-alur tambahan (sub-sub plot). 

Namun, dilihat dari keutamaan dan perannya 

dalam sebuah cerita secara keseluruhan alur 

utama berperan lebih penting daripada alur 

tambahan.  

Sub-alur sesuai dengan namanya 

merupakan bagian dari alur utama yangberisi 

cerita “kedua” yang ditambahkan yang bersifat 

memperjelas dan memperluas pandangan 

pembaca terhadap alur utama dan mendukung 



 
 

efek keseluruhan cerita (Abrams, dalam 

Nurgiyantoro, 2012:158). 

3. Kepadatan 

Alur padat 

Cerita disajikan secara cepat, peristiwa-

peristiwa fungsional terjadi secara cepat, 

hubungan antarperistiwa terjalin secara erat, dan 

pembaca seolah-olah selalu dipaksa untuk 

mengikuti jalan cerita, maka alur tersebut 

dikatakan sebagai alur padat. Sebagai 

konsekuensi ceritanya yang padat dan cepat, 

maka dalam cerita tersebut pengarang akan 

mengurangi peristiwa dengan penyituasian yang 

berkepanjangan. 

Alur 

Longgar 

Dalam sebuah karya fiksi yang beralur 

longgar, peristiwa demi peristiwa berlangsung 

lambat di samping hubungan antarperistiwa 

tersebut tidaklah erat. Dalam hal ini, pengarang 

bisa saja memanfaat digresi yaitu penyimpangan 

dari tema pokok untuk mempercantik cerita 

dengan unsur-unsur yang tidak langsung 

berkaitan dengan tema (Hartoko &Rahmanto, 

dalam Nurgiyantoro, 2012:160). 

Penampilan digresi pada karya-karya yang 

tergolong “kering” dapat menjadikan cerita 

terasa lebih menarik. Namun, tak selamanya 

penambahan unsur-unsur tersebut tepat dan 

menarik. 

4. Kriteria Isi 

Alur 

Peruntung

an 

Alur ini berhubungan dengan cerita yang 

mengungkapkan nasib, peruntungan, yang 

menimpa tokoh (utama) cerita yang 

bersangkutan. 

Alur 

Tokohan 

Alurtokohan menyaran pada adanya sifat 

pementingan tokoh, tokoh yang menjadi fokus 

perhatian. Alur ini lebih banyk menyoroti 

keadaan tokoh daripada kejadian-kejadin yang 

ada. 

Alur 

Pemikiran 

Alur pemikiran mengungkapkan sesuatu 

yang menjadi bahan pemikiran, perasaan, 

berbagai macam obsesi dan lain-lain yang 

menjadi masalah hidup dan kehidupan manusia.  

 



 
 

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai tahapan dan jenis alur di atas, dalam 

penelitian ini, difokuskan pada tahapan alur yang dikemukakan oleh Rodriguest & 

Badaczewski yang menyatakan bahwa dalam sebuah cerita yang relatif panjang 

seperti novel, konflik yang dibangun secara kompleks dan intens dapat memunculkan 

klimaks lebih dari satu. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa dalam sebuah novel 

sering dimuncukan lebih dari satu konflik, walaupun dengan kadar keutamaannya 

yang berbeda-beda, masing-masing konflik ini membangun alur sendiri sehingga 

membentuk klimaks dan peleraian sendiri. 

2.2.4 Strukturalisme genetik 

Strukturalisme merupakan paham filsafat yang memandang dunia sebagai 

realitas berstruktur. Terence Hawkes (dalam Faruk, 2012:173) mendefinisikan 

strukturalisme sebagai sebuah cara berpikir tentang dunia yang terutama mengikat 

diri pada persepsi dan deskripsi mengenai struktur itu. 

Faruk (2012:156) mendefinisikan strukturalisme sebagai sebuah paham atau 

kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini mempunyai struktur. 

Sesuatu dikatakan mempunyai struktur apabila ia membentuk suatu kesatuan yang 

utuh, bukan merupakan jumlah dari bagian-bagian semata. Strukturalisme cenderung 

memahami segala sesuatu sebagai sebuah sistem yang tertutup atau otonom. 

Pernyataan tersebut senada dengan pendapat Teew yang mangasumsikan bahwa dasar 

strukturalisme adalah teks sastra merupakan keseluruhan, kesatuan yang bulat dan 

mempunyai koherensi batiniah (Aminuddin, 2011:52).  



 
 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

strukturalisme memandang sesuatu sebagai sebuah kesatuan yang otonom, begitu 

pula dalam ilmu sastra strukturalisme memperlakukan karya sastra sebagai sesuatu 

yang mandiri, berstruktur, dan regulative pada diri sendiri. Perlakuan karya sastra 

sebagai suatu yang mandiri membuat strukturalisme dapat dipertentangkan dengan 

pendekatan yang lain, seperti mimetik, ekspresif, dan pragmatik.  

Pendekatan strukturalisme dalam karya sastra dipelopori oleh kaum Formalis 

Rusia dan Strukturalisme Praha. Ia mendapat pengaruh langsung dari teori Linguistik 

Ferdinand De Saussure. Konsep Saussure menganggap linguistik sebagai ilmu yang 

otonom, jika ditarik dalam ilmu sastra maka karya sastra juga memiliki sifat 

keotonomian sehingga pembicaraan mengenai karya sastra tidak perlu dikaitkan 

dengan ilmu-ilmu yang lainnya (Nurgiyantoro, 2012:36). 

Sebuah karya sastra, fiksi atau puisi, menurut kaum strukturalisme adalah 

sebuah totalitas yang dibangun secara koherensi oleh berbagai unsur. Hal ini serupa 

dengan pendapat Piaget (dalam Ratna, 2012:84) bahwa terdapat tiga dasar 

strukturalisme, yaitu : a)kesatuan, sebagai koherensi internal, b) transformasi, sebagai 

pembentukan bahan-bahan baru secara terus-menerus, dan c) regulasi diri, yaitu 

mengadakan perubahan-perubahan dengan kekuatan dari dalam. 

Di satu pihak, struktur karya sastra dapat diartikan sebagai susunan, penegasan, 

dan gambaran semua bahan serta bagian yang menjadi komponennya yang secara 

bersama membentuk kebulatan yang indah (Abrams, dalam Nurgiyantoro, 2012:36). 



 
 

Analisis struktural karya sastra dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, 

mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antarunsur intrinsik fiksi yang 

bersangkutan. Dengan demikian, pada dasarnya analisis struktural bertujuan (dalam 

Nurgiyantoro, 2010:37) memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan 

antarberbagai unsur karya sastra yang secara bersama menghasilkan sebuah 

kemenyeluruhan. Analisis ini tidak hanya dilakukan terbatas kepada menganalisis 

unsur intrinsiknya saja tetapi yang lebih penting yaitu mengkaitkan hubungan 

antarunsur tersebut, dan makna keseluruhan yang ingin dicapai. Hal ini dilakukan 

karena karya sastra merupakan sesuatu yang kompleks dan unik.  

Kelebihan dari teori strukturalisme murni adalah menumbuhkan prinsip 

antarhubungan, baik hubungan masyarakat dengan sastra, minat masyarakat terhadap 

penelitian interdisipliner, memberi pengaruh terhadap berkembangnya teori sastra, 

dan dianggap sebagai salah satu teori modern yang berhasil membawa manusia pada 

pemahaman yang maksimal. Namun, penekanan pada sifat otonomi karya sastra 

dewasa ini dipandang sebagai kelemahan strukturalisme. Hal itu disebabkan karena 

sebuah karya sastra tidak mungkin dipisahkan sama sekali dengan latar belakang 

sosial-budayanya..  

Analisis strukturalisme biasanya mengandalkan paham positivistik, yaitu 

berdasarkan tekstual. Peneliti membangun teori analisis struktural yang handal, 

kemudian diterapkan untuk menganalisis teks. Yang menjadi problema dalam analisis 

ini, karya sastra seakan-akan diasingkan dari konteks fungsinya sehingga dapat 

kehilangan relevansi sosial, tercerabut dari sejarah, dan terpisah dari aspek 



 
 

kemanusiaan (Endaswara, 2013:52). Akibatnya sejarah dan sosial budaya yang 

mengitari karya sastra tersebut terabaikan. Melepaskan karya sastra dari latar 

belakang sosial budaya dan kesejarahannya akan mengakibatkan karya sastra kurang 

bermakna, atau keuntungan maknanya sangat terbatas, atau bahkan makna menjadi 

sulit ditafsirkan. 

Strukturalisme yang dianggap mementingkan objek, dengan konsekuensi 

menolak, bahkan “mematikan” subjek pencipta. Oleh karena itulah, strukturalisme 

dianggap sebagai antihumanis (Ratna, 2012:92). Lahirnya strukturalisme genetik 

didasarkan atas kelemahan-kelemahan strukturalisme murni sebagaimana yang 

dianggap sebagai melepaskan karya sastradari asal-usulnya. Strukturalisme genetik 

dimaksudkan sebagai penyempurnaan strukturalisme murni yang semata-mata 

memberikan intensitas terhadap unsur intrinsik, yang sendirinya melupakan aspek-

aspek ekstrinsiknya. Hal ini diakui pertama kali oleh Juhl (dalam Endaswara, 

2013:55) bahwa penafsiran model strukturalis murni atau strukturalisme klasik 

kurang berhasil. 

Peletak dasar strukturalisme genetik adalah Taine. Pandangannya lalu 

dikembangkan melalui studi sastra secara sosiologis. Bagi dia, karya sastra tidak 

sekedar fakta imajinatif dan pribadi, melainkan dapat merupakan cerminan atau 

rekaman budaya, suatu perwujudan pikiran tertentu pada saat karya dilahirkan. Dari 

pandangan Taine, Lucien Goldmann adalah satu-satunya tokoh yang ikut 

mengembangkan strukturalisme genetik. Dalam pandangan dia, fakta kemanusiaan 

merupakan struktur yang bermakna (Endaswara, 2013:55). 



 
 

Lucien Goldmann, seorang ahli filsuf dan sosiolog Rumanis-Prancis 

mengemukakan teori strukturalisme genetik dalam bukunya yang berjudul The 

Hidden God : a Study of Tragic Vision in the Pensees of Pascal and Tragies of 

Racinedalam bahasa prancis yang terbit pertama kali tahun 1956. Goldmann 

menyatakan dalam rangka memberikan keseimbangan antara karya sastra dengan 

aspek-aspek yang berada di luarnya, yaitu antara hakikat otonomi dengan hakikat 

ketergantungan sosialnya, ia tidak secara langsung menghubungkan karya dengan 

struktur sosial yang menghasilkannya, melainkan mengkaitkannya terlebih dahulu 

dengan kelas sosial dominan (Ratna, 2012:122). 

Secara definitif strukturalisme genetik adalah analisis struktur dengan 

memberikan perhatian terhadap asal-usul karya. Dalam menganalisis beberapa novel, 

Goldmann selalu menekankan latar belakang sejarah. Karya sastra disamping 

memiliki unsur otonom juga tidak bisa lepas dari unsur ekstrinsik. Secara ringkas 

berarti bahwa strukturalisme genetik sekaligus memberikan perhatian terhadap 

analisis intrinsik dan ekstrinsik. Bagi Goldmann strukturalisme genetik memiliki dua 

kerangka besar, (dalam Endaswara, 2013:56) pertama hubungan antara makna suatu 

unsur dengan unsur lainnya dalam suatu karya sastra yang sama, dan kedua hubungan 

tersebut membentuk suatu jaring yang saling mengikat.  

Menurut Goldmann, (dalam Endaswara, 2013:57) karya sastra sebagai struktur 

bermakna itu akan mewakili pandangan dunia (vision du monde) penulis, tidak 

sebagai individu melainkan sebagai anggota masyarakatnya. Dengan demikian, dapat 

dinyatakan bahwa strukturalisme genetik merupakan penelitian sastra yang 



 
 

menghubungkan antara struktur sastra dengan struktur masyarakat melalui pandangan 

dunia atau ideologi yang diekspresikannya. Oleh karena itu, karya sastra tidak akan 

dapat dipahami secara utuh jika totalitas kehidupan masyarakat yang telah melahirkan 

teks sastra diabaikan begitu saja.  

Keterkaitan pandangan dunia penulis dengan ruang dan waktu tertentu tersebut, 

bagi Goldmann merupakan hubungan genetik, karenanya disebut strukturalisme 

genetik. Dalam kaitan ini, karya sastra harus dipandang dari asalnya dan kejadiannya. 

Selain itu ia juga mengisyaratkan bahwa penelitian strukturalisme genetik bukan 

terletak pada analisis isi, melainkan lebih pada struktur cerita. 

Goldmann membangun seperangkat kategori yang saling bertalian satu sama 

lain sehingga membentuk apa yang disebut sebagai strukturalisme genetik di atas. 

Kategori-kategori itu adalah fakta kemanusiaan, subjek kolektif, pandangan dunia dan 

struktur karya sastra dan struktur sosial (Faruk, 2012:160-165). 

a) Fakta Kemanusiaan 

Fakta kemanusiaan atau fakta sosial adalah segala hasil aktifitas atau perilaku 

manusia baik yang verbal maupun yang fisik, yang berusaha dipahami oleh ilmu 

pengetahuan. Fakta itu dapat berwujud aktifitas sosial, politik, maupun kreasi kultural 

seperti filsafat, seni rupa, seni musik, seni patung, dan seni sastra. Menurut 

strukturalisme genetik, karya sastra merupakan fakta kemanusiaan, bukan fakta 

alamiah. Bila fakta alamiah cukup dipahami hanya sampai pada batas strukturnya, 

fakta kemanusiaan harus sampai pada batas artinya. Sebuah karya sastra tidak 



 
 

diciptakan begitu saja, melainkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari manusia 

yang menciptakannya. 

Dalam hal ini, manusia akan selalu menyesuaikan lingkungan sekitar dengan 

skema pikirannya. Apabila lingkungan itu menolak, maka manusia menempuh jalan 

yang sebaliknya, yaitu menyesuaikan skema pikirannya dengan lingkungan 

sekitarnya. Dengan kata lain, fakta kemanusiaan itu merupakan hasil usaha manusia 

mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam hubungannya dengan dunia sekitar.  

Novel sebagai fakta kemanusiaan lahir karena fakta kemanusiaan yang terjadi 

pada masyarakat pengarangnya. Fakta kemanusiaan inilah yang mendorong 

pengarang untuk menulis novel dari peristiwa-peristiwa agama, politik, sejarah, dan 

sosial yang secara sinkronis berhubungan dengan struktur dalam karya sastra. 

Demikian pula dengan novel Inferno lahir karena dikondisikan oleh peristiwa sejarah 

yang terjadi. 

b) Subjek Kolektif 

Strukturalisme genetik membedakan tindakan individual dengan tindakan 

kolektif. Jika tindakan individual untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan yang 

cenderung libidinal, maka kebutuhan kolektif pemenuhan kebutuhannya bersifat 

sosial. Strukturalisme genetik cenderung memilih tindakan kolektif yang besar karena 

dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam sejarah sosial secara keseluruhan. 

Atas dasar inilah, strukturalisme genetik membedakan antara karya kultural 

yang besar dan yang minor. Karya-karya kultural yang besar dianggap bukan hanya 

tindakan subjek kolektif, melainkan kelas sosial. Karya kultural inilah yang berperan 



 
 

dalam perubahan sejarah sosial sekaligus sebagai sebuah karya yang bersifat 

sosiologis dan filosofis. 

Pengarang sebagai bagian dari masyarakat, dalam pandangan strukturalisme 

genetik individu bukanlah agen bebas dari masyarakat. Aspirasi, pendapat, maupun 

pandangan individu, termasuk pengarang diikat oleh keberadaan kolektif 

masyarakatnya. Pengarang dengan demikian sebagai subjek sekaligus kolektifitas 

atau subjek kolektif. Konsep subjek kolektif digunakan untuk mengetahui latar 

belakang sosial pengarang. 

c) Pandangan Dunia 

Sebagai produk dari tindakan kolektif yang berupa kelas sosial, karya sastra 

mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan kelas sosial yang bersangkutan. Sekelompok 

manusia yang mempunyai latar belakang yang sama dan mempunyai pengalaman 

serta pemahaman yang sama mengenai lingkungan sekitarnya akan mengikat para 

anggotanya menjadi satu kelas sosial yang sama sekaligus membedakan mereka dari 

kelas sosial yang lain. Cara pemahaman dan pengalaman yang demikianlah yang 

disebut sebagai pandangan dunia oleh strukturalisme genetik. 

Karya sastra dan masyarakat merupakan struktur yang berhubungan. Hubungan 

tersebut dimediasi oleh pandangan dunia pengarang. Pandangan karya sastra 

merupakan pandangan pengarang sebagai individu yang mewakili subjek kolektif. 

Hal ini terlihat melalui struktur karya sastra yang dihasilkannya. 

Dalam pandangan strukturalisme genetik, hubungan antara karya sastra dengan 

struktur-dasarnya tidaklah langsung, melainkan melalui pandangan dunia yang 



 
 

bersifat ideologis. Karya sastra tidak mencerminkan apa yang disebut sebagai 

perjuangan kelas, melainkan mengekspresikan suatu pandangan dunia yang 

strukturnya homolog dengan struktur sosial-ekonomi yang menjadi dasarnya. 

Pandangan dunia yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara struktur 

teks novel, kehidupan pengarang, dan peristiwa sejarah yang melatarbelakangi 

lahirnya novel. Jika direalisasikan pandangan dunia ini terhadap Dan Brown 

(pengarang) dalam novel Inferno, maka pandangan Dan Brown akan tergambar pada 

aspirasi dan gagasannya yang akan mewakili kelompok sosial atau subjek kolektif 

dalam menyikapi fakta-fakta kemanusiaan yang terjadi pada masyarakat.  

d) Struktur Karya Sastra dan Struktur Sosial 

Konsep struktur sosial strukturalisme genetik didasarkan pada teori Marxis. 

Atas dasar teori sosial ini jelas bahwa dunia sosial dipahami sebagai struktur yang 

terbangun atas dasar dua kelas sosial yang saling bertentangan. Kesatuan dunia sosial 

terbangun karena adanya dominasi dari satu kelas sosial terhadap kelas sosial yang 

lain.  

Karya sastra yang merupakan produk strukturasi dari subjek kolektif atau 

masyarakat, menurut Goldmann sebagai struktur yang koheren yang terpadu. Konsep 

ini berbeda dengan konsep struktur karya sastra otonom. Selain itu, Goldmann juga 

menyatakan bahwa karya sastra merupakan pandangan dunia secara imajiner dan 

usaha untuk mengekspresikan pandangan dunia itu oleh pengarang dengan 

menciptakan tokoh-tokoh, objek-objek, dan relasi-relasi secara imajiner dalam 

karyanya.  



 
 

Struktur dalam karya sastra yang bersifat tematik berarti menjadi pusat 

perhatian relasi antar tokoh yang satu dengan yang lain dan tokoh dengan objek yang 

ada disekitarnya. Dalam hal ini, karya sastra harus dipahami sebagai totalitas yang 

bermakna. Pemahaman untuk melihat hubungan antara tokoh dengan tokoh lain 

maupun antara tokoh dengan lingkungan sekitarnya dapat terlihat dari problematika 

yang dihadapi oleh sang tokoh utama. Pikiran-pikiran tokoh utama ini merupakan 

aspirasi dan gagasan pengarang dalam memperjuangkan kelompok sosial pengarang.  

Konsep struktur karya sastra digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan antar tokoh yang satu dengan tokoh lainnya maupun hubungan antar tokoh 

dengan lingkungannya dalam novel Inferno. Melalui hubungan problematika yang 

dihadapi oleh masing-masing tokoh akan terlihat aspirasi imajiner dalam struktur 

novel.  

2.2.4 Pembelajaran Sastra  

Bruner (dalam Budiningsih, 2008:4) mengemukakan bahwa teori pembelajaran 

adalah perskriptif dan teori belajar adalah deskriptif. Preskriptif karena tujuan utama 

teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal, dan 

deskriptif karena tujuan utama teori belajar adalah memberikan proses belajar. 

Dengan kata lain, teori pembelajaran meungkapkan hubungan antara kegiatan 

pembelajaran dengan proses-proses psikologis dalam diri si belajar.  

Pembelajaran yang diidentikkan dengan kata “mengajar” berasal dari kata dasar 

“ajar” yang berarti petunjuk yang diberikan kepada seseorang agar diketahui (diturut). 

Apabila ditambah dengan awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi “pembelajaran”, 



 
 

yang berarti proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan sehingga anak didik 

mau belajar (KBBI). Pembelajaran akan mengubah perilaku individual anak didik 

karena dalam pembelajaran terjadi proses interaksi yang ideal antara pendidik dengan 

peserta didik. Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian dalam tujuan pendidikan 

yang tergantung dari bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung.  

Pembelajaran sastra pada dasarnya bertujuan agar siswa memiliki rasa peka 

terhadap karya sastra yang berharga sehingga merasa terdorong dan tertarik untuk 

membacanya. Dengan membaca karya sastra diharapkan para siswa memperoleh 

pengertian yang baik tentang manusia dan kemanusiaan, mengenai nilai-nilai dan 

mendapat ide-ide baru. Sebab dengan membaca sebuah karya sastra khususnya novel 

dapat menunjang dan memperkaya bacaan para siswa disamping novel-novel tertentu 

yang dijadikan bahan pembelajaran oleh guru bahasa Indonesia. 

Adanya novel dalam pembelajaran membuka pencerahan baru agar siswa dapat 

lebih aktif dan konstruktif terdapat gejala atau situasi yang terjadi saat ini. Melalui 

kegiatan pembelajaran sastra di sekolah, juga diharapkan agar para siswa dapat 

memperluas wawasan tentang sastra dan mampu memahami serta mengapresiasi 

sastra dengan tujuan positif.  

2.2.5 Penilaian 

2.2.5.1 Hakikat Penilaian 

Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan satuan pendidikan 

dalam mengelola proses pembelajaran. Penilaian merupakan bagian yang penting 

dalam pembelajaran. Dengan melakukan penilaian, pendidik sebagai pengelola 



 
 

kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki peserta didik, 

ketepatan metode mengajar yang digunakan, dan keberhasilan peserta didik dalam 

meraih kompetensi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penilaian, pendidik dapat 

mengambil keputusan secara tepat untuk menentukan langkah yang harus dilakukan 

selanjutnya. Hasil penilaian juga dapat memberikan motivasi kepada peserta didik 

untuk berprestasi lebih baik. 

Penilaian juga merupakan bagian dari proses pendidikan yang dapat memacu 

dan memotivasi peserta didik untuk lebih berprestasi meraih tingkat yang setinggi-

tingginya sesuai dengan kemampuannya. Ditinjau dari sudut profesionalisme tugas 

kependidikan, kegiatan penilaian merupakan salah satu ciri yang melekat pada 

pendidik profesional. Seorang pendidik profesional selalu menginginkan umpan balik 

atas proses pembelajaran yang dilakukannya. Hal tersebut dilakukan karena salah satu  

indikator keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh tingkat keberhasilan yang 

dicapai peserta didik. Dengan demikian, hasil penilaian dapat dijadikan tolak ukur 

keberhasilan proses pembelajaran dan umpan balik bagi pendidik untuk 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan.  

Menurut Arikunto (1993:3) penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar 

peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga 

menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Senada dengan 

pendapat Arikunto, Schwartz (dalam Hamalik, 2001:157) menyatakan penilaian 

adalah suatu program untuk memberikan pendapat dan penentuan arti atau faedah 



 
 

suatu pengalaman. Yang dimaksud dengan pengalaman adalah pengalaman yang 

diperoleh berkat proses pendidikan. Pengalaman tersebut tampak pada perubahan 

tingkah laku atau pola kepribadian siswa. Jadi pengalaman yang diperoleh siswa 

adalah pengalaman sebagai hasil belajar siswa di sekolah. Dalam hal ini, penilaian 

adalah suatu upaya untuk memeriksa sejauh mana siswa telah mengalami kemajuan 

belajar atau telah mencapai tujuan belajar dan pembelajaran.  

 Selain konsep mengenai penilaian, terdapat pula istilah evaluasi. Evaluasi 

hasil belajar menurut Hamalik (2001:159) adalah keseluruhan kegiatan pengukuran 

(pengumpulan data dan informasi), pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk 

membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah 

melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Hasil belajar menunjuk pada prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar 

itu merupakan indikator adanya dan derajat perubahan tingkah laku siswa. Sasaran 

evaluasi hasil belajar adalah perkembangan ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psiko-motorik yang diarahkan kepada komponen input, komponen proses, dan 

komponen ouput pembelajaran (Aqib, 2003:69). 

2.2.5.2 Prinsip Penilaian 

Untuk mengukur pretasi belajar siswa, dibutuhkan suatu alat ukur yang akurat 

dan dapat diandalkan. Jika tidak, maka informasi yang diperoleh tidak dapat 

memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai hasil belajar siswa. Oleh karena 

itu, penyusunan suatu instrument pengukuran harus memenuhi berbagai persyaratan 

atau kriteria tertentu, yang akan dibahas sebagai berikut (Arikunto, 1993:56-62) : 



 
 

1. Sahih (valid), yakni penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur; 

2. Objektif, yakni penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak 

dipengaruhi subjektivitas penilai; 

3. Adil, yakni penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik, dan 

tidak membedakan latar belakang sosial-ekonomi, budaya, agama, bahasa, suku 

bangsa, dan jender; 

4. Terpadu, yakni penilaian merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari 

kegiatan pembelajaran; 

5. Terbuka, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan 

keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan; 

6. Menyeluruh dan berkesinambungan, yakni penilaian mencakup semua aspek 

kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai, untuk memantau 

perkembangan kemampuan peserta didik;  

7. Sistematis, yakni penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan 

mengikuti langkah-langkah yang baku;  

8. Menggunakan acuan kriteria, yakni penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian 

kompetensi yang ditetapkan;  

9. Akuntabel, yakni penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, 

prosedur, maupun hasilnya. 

 

 



 
 

2.2.5.3 Teknik Penilaian  

Teknik penilaian merupakan (dalam Arikunto, 1993:29) suatu alat atau 

prosedur yang sistematis dan prosedur untuk memperoleh data-data atau keterangan-

keterangan yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang boleh dikatakan 

tepat dan cepat. Dalam memberikan suatu penilaian, berbagai macam teknik penilaian 

dapat dilakukan secara saling melengkapi sesuai dengan kompetensi yang dinilai. 

Teknik penilaian yang dimaksud antara lain melalui tes, observasi, penugasan, 

portofolio, projek, produk, inventori, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antarteman 

yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik, 

yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Tes adalah pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar 

atau salah. Tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes 

kinerja. 

2. Observasi adalah penilaian yang dilakukan melalui pengamatan terhadap 

peserta didik selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan 

pembelajaran. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data kualitatif  dan 

kuantitatif sesuai dengan kompetensi yang dinilai, dan dapat dilakukan baik 

secara formal maupun informal. 

3. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik baik secara 

perorangan maupun kelompok. Penilaian penugasan diberikan untuk 

penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, dan dapat 



 
 

berupa praktik di laboratorium, tugas rumah, portofolio, projek, dan/atau 

produk. 

4. Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam 

bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, 

perkembangan prestasi, dan kreativitas peserta didik (Popham, 1999). 

Bentuk ini cocok untuk mengetahui perkembangan unjuk kerja peserta didik 

dengan menilai bersama karya-karya atau tugas-tugas yang dikerjakannya. 

5. Projek adalah tugas yang diberikan kepada peserta didik dalam kurun waktu 

tertentu. Peserta didik dapat melakukan penelitian melalui pengumpulan, 

pengorganisasian, dan analisis data, serta pelaporan hasil kerjanya. Penilaian 

projek dilaksanakan terhadap persiapan, pelaksanaan, dan hasil. 

6. Produk (hasil karya) adalah penilaian yang meminta peserta didik 

menghasilkan suatu hasil karya. Penilaian produk dilakukan terhadap 

persiapan, pelaksanaan/proses pembuatan, dan hasil. 

7. Inventori merupakan teknik penilaian melalui skala psikologis yang dipakai 

untuk mengungkapkan sikap, minat, dan persepsi peserta didik terhadap 

objek psikologis. 

8. Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi 

informasi hasil pengamatan terhadap kekuatan dan kelemahan peserta didik 

yang berkait dengan kinerja ataupun sikap dan perilaku peserta didik yang 

dipaparkan secara deskriptif. 



 
 

9. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik 

untuk menilai dirinya sendiri mengenai berbagai hal. Dalam penilaian diri, 

setiap peserta didik harus mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya 

secara jujur. 

10. Penilaian antarteman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta 

peserta didik mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam 

berbagai hal secara jujur. 

Berdasarkan berbagai macam teknik penilaian di atas, penelitian ini akan 

menggunakan tiga macam teknik penilaian yang akan disesuaikan dengan metode 

pembelajaran berupa tes, observasi dan penugasan. Diharapkan dengan kombinasi 

penggunaan berbagai teknik penilaian ini akan memberikan informasi yang lebih 

akurat tentang kemajuan belajar peserta didik.  

Penilaian ini dilakukan berdasarkan hasil analisis alur novel Inferno yang akan 

diimplikasikan dalam pembelajaran sastra di SMA, aspek penilaian akan dilakukan 

secara berkelompok dan terbagi menjadi penilaian proses serta penilaian hasil kerja. 

Penilaian proses dilakukan terhadap keaktifan, partisipasi, dan perhatian siswa di 

dalam kelas. Sedangkan penilaian hasil kerja dilakukan terhadap kebenaran jawaban 

yang akan disesuaikan dengan kriteria jawaban dalam rentang skor tertentu.  

 

 

 

 



 
 

2.2.6 Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alur sebagai unsur pembangun intrinsik karya 

sastra yang paling dominan. 

Melalui alur, pengarang menggambarkan 

unsur pembangun intrinsik karya sastra. 

Dalam aspek pembelajaran sastra, melalui 

alur siswa dapat memahami unsur intrinsik 

karya sastra yang lainnya (tema, latar, amanat, 

latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang 

dan gaya bahasa) dengan baik. 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

berbentuk deskripsi. Hal ini senada dengan pendapat Semi (2012:28) yang 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak mengutamakan pada 

angka-angka, tetapi mengutamakan kedalaman penghayatan terhadap interaksi 

antarkonsep yang sedang dikaji secara empiris. 

Penelitian kualitatif memberikan perhatian terhadap data alamiah, data 

dalam hubungannya dengan konteks keberadaannya. Pendekatan kualitatif dianggap 

sebagai multimetode sebab penelitian pada gilirannya melibatkan sejumlah besar 

gejala sosial yang relevan (Ratna, 2010:47). 

Menurut Ratna (2012:47) dalam ilmu sastra, sumber data berupa karya 

naskah. Data yang digunakan sebagai dasar penelitian ini berwujud kata-kata, 

kalimat-kalimat atau teks-teks yang terdapat di dalam novel tersebut. Sumber 

pengambilan data tersebut berasal dari novel Inferno yang ditulis oleh Dan Brown, 

cetakan pertama, penerbit Bentang pada tahun 2013. 

Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau suatu proses penyaringan 

data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, 

aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya. Penelitian ini dipergunakan 

untuk memperoleh deskripsi tentang aspek alur novel Inferno karya Dan Brown dan 



 
 

implementasinya dalam aspek penilaian pembelajaran sastra di SMA dan bertujuan 

untuk membangun persepsi alamiah sebuah objek secara utuh. Alasan menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif juga dikarenakan penelitian yang paling cocok 

dengan fenomena sastra tersebut. Hal ini perlu dipahami, sebab karya sastra adalah 

dunia kata dan simbol yang penuh makna sehingga perlu ditafsirkan maknanya agar 

mudah dimengerti dan dipahami. 

3.2 Data dan sumber data 

3.2.1 Data 

Ratna (2012: 47) menyatakan bahwa data penelitian itu sebagai data formal 

adalah kata-kata, kalimat, wacana. Data yang dikumpulkan dalam analisis deskriptif 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka-angka. Wujud data dalam 

penelitian ini berupa kata-kata, frase, kalimat, dan wacana yang terdapat dalam alur 

dan hubungan alur dengan tema, amanat, latar, tokoh dan penokohan, sudut 

pandang, serta gaya bahasa novel Inferno dan buku biografi Dan Brown. 

3.2.2 Sumber data 

Ratna (2007 : 47) mengemukakan bahwa sumber data adalah berupa 

naskah. Sumber data dibedakan menjadi dua yaitu sumber data utama dan 

tambahan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah novel Inferno. 

Sedangkan sumber data tambahan berupa dokumen dan yang lainnya. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku referensi, biografi, dan 

lain-lain. 

 



 
 

1. Sumber data primer 

Judul   : Inferno 

Pengarang  : Dan Brown 

Jumlah halaman  : 644 halaman 

Penerbit   : Bentang  

Tahun Terbit  : 2013 

Jenis buku  : Fiksi (Novel) 

Cetakan   : Pertama 

Sampul/Cover  : Warna sampul coklat muda dan merah, gambar depan 

tampak seorang penyair bernama Dante yang 

menghadap kesamping dengan latar belakang kota 

Istanbul. Dalam gambar tokoh tersebut terdapat 

berbagai macam simbol. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua. Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah data-data yang bersumber dari buku biografi Dan Brown serta 

buku-buku acuan (referensi) yang ada kaitannya dengan penelitian. 

3.3 Instrument Penelitian  

Instrument penelitian merupakan salah satu komponen yang amat penting dan 

strategis kedudukannya dalam seluruh kegiatan penelitian. Melalui instrument 

penelitian yang tepat seorang peneliti dapat memperoleh informasi berbagai 



 
 

kelemahan yang perlu disempurnakan dalam kajian yang diteliti serta dapat 

memperoleh informasi tentang keberhasilan yang telah diperoleh (Sanjaya, 2010:83).  

Instrument penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan 

data penelitian. Karena alat atau instrument ini mencerminkan juga cara 

pelaksanaanya, maka sering disebut juga teknik penelitian (Sanjaya, 2010:84). 

Sedangkan menurut Arikunto (2006:203) instrument penelitian adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis 

sehingga lebih mudah diolah. 

Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti sendiri, 

namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan 

dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi 

data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan (Sugiyono, 2012:61). 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan instrument 

penelitian sederhana berupa tabel, sebagai berikut : 

Tabel 3.3.1 Format Identifikasi Alur Novel Inferno karya Dan Brown 

NO. 
TAHAPAN 

ALUR 
KUTIPAN DALAM NOVEL HALAMAN 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     



 
 

9.     

10.     

  

Selain mengidentifikasi tahapan alur, penelitian ini membahas mengenai alur 

dalam pandangan strukturalisme genetik, sehingga peneliti juga akan 

mengidentifikasi komponen strukturalisme genetik yang terdapat novel tersebut. 

Hasil analisis mengenai alur ini akan dihubungkan dengan unsur pembangun intrinsik 

lainnya seperti tema, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan gaya bahasa.  

Tabel 3.3.2 Format Identifikasi Komponen Strukturalisme Genetik alur Novel Inferno 

karya Dan Brown 

NO. 

KOMPONEN 

STRUKTURALISME 

GENETIK 

KUTIPAN 

DALAM 

NOVEL 

HAL 

KUTIPAN 

DALAM 

BIOGRAFI 

HAL 

1. Fakta Kemanusiaan 

    

    

    

    

    

    

2. Subjek Kolektif 

    

    

    

    

    

    

3. Pandangan Dunia 

    

    

    

    

    

    

4. 
Struktur karya sastra 

dan struktur sosial 

    

    

    



 
 

    

    

    

 

Tabel 3.3.3 Format identifikasi hubungan alur dengan unsur intrinsik lainnya (tema, 

tokoh & penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, latar dan amanat)  Novel Inferno 

karya Dan Brown 

NO. 
UNSUR 

INTRISIK 

TAHAPAN 

ALUR 

KUTIPAN DALAM 

NOVEL 
HALAMAN 

1. Tema 

   

   

   

   

   

2. Tokoh 

   

   

   

   

3. Penokohan 

   

   

   

   

4. 
Sudut 

pandang 

   

   

   

   

5. 
Gaya 

bahasa 

   

   

   

   

6. Amanat 

   

   

   

 

 



 
 

 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode menurut Endaswara (2013:7) adalah cara yang dipilih oleh peneliti 

dengan mempertimbangkan bentuk, isi, dan sifat sastra sebagai subjek kajian. 

Sedangkan, menurut Ratna (2012:34) metode adalah cara-cara, strategi untuk 

memahami realitas, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab 

akibatnya. Metode berfungsi untuk menyederhanakan masalah, sehingga lebih 

mudah untuk dipecahkan dan dipahami. Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain : 

3.4.1 Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan menurut Arikunto (2006:127) adalah pengumpulan data 

berdasarkan literatur baik berupa buku-buku, majalah sastra yang ada kaitannya 

dengan permasalahan yang diangkat sebagai objek penelitian. 

Kekhasan metode kepustakaan dalam ilmu sastra disebabkan oleh karya disatu 

pihak sebagai dunia yang otonom, dipihak lain sebagai aktifitas imajinasi. Hakikat 

karya sastra sebagai dunia yang otonom menyebabkan karya sastra berhak untuk 

dianalisis secara ilmiah, sama sengan unsur-unsur lain dalam masyarakat yang 

sesungguhnya (Ratna, 2012:39). 

Metode ini diterapkan untuk mempelajari sasaran dan kepustakaan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan dalam skripsi ini. Kepustakaan 

yang dimaksud adalah buku-buku teori sastra, metodelogi penelitian, dan buku-buku 



 
 

yang berkaian dengan penelitian yang dilakukan. Salah satunya yaitu membaca teks 

novel Inferno dan biografi Dan Brown secara keseluruhan dan untuk melengkapi data 

yang dikumpulkan dengan mengumpulkan bahan bacaan yang berhubungan dengan 

pembahasan.  

3.4.2 Metode Simak 

Penelitian ini menggunakan metode simak yaitu dengan menyimak satuan-

satuan linguistik yang signifikan yang ada di dalam teks karya sastra yang menjadi 

sumbernya atas dasar konsep-konsep teoritik yang digunakan (Faruk, 2012:168). 

Data-data yang diperoleh dengan metode ini akan bisa ditambah atau dikurangi dan 

bahkan dibuang sama sekali setelah dibandingkan dengan temuan mengenai variabel 

yang lain.  

Teknik simak bisa diartikan sebagai suatu metode pemerolehan data yang 

dilakukan dengan cara menyimak suatu penggunaan bahasa. Teknik simak berarti 

peneliti sebagai instrument kunci melakukan penyimakan secara cermat, terarah dan 

teliti terhadap sumber data yakni sasaran penelitian karya sastra yang berupa kata, 

klausa, kalimat ungkapan yang mengandung nilai-nilai dalam teks novel Inferno dan 

biografi Dan Brown dalam memperoleh data yang diinginkan.  

3.5 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sesuai dengan prinsip-

prinsip metode analisis data berdasarkan teori strukturalisme genetik Lucien 

Goldmann. Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis novel Inferno 

karya Dan Brown adalah metode dialetik. 



 
 

 Goldmann menyebutkan metode penelitian strukturalisme genetik tersebut 

sebagai metode dialetik yang bersumber pada metode lingkaran hermeneutik yang 

ada dalam hermeneutika (Faruk, 2010:166). Metode ini merupakan metode yang 

khas dan berbeda dari metode-metode lainnya seperti positivistik, intuitif, biografi 

dan sebagainya. Dalam metode ini, penelitian lebih mengutamakan persoalan makna 

dan koherensi struktural.  

Prinsip dasar metode dialetik yang membuatnya berhubungan dengan masalah 

koherensi di atas adalah adanya pengetahuan tentang fakta-fakta kemanusiaan yang 

akan tetap abstrak apabila tidak dibuat konkret dengan mengintegrasikannya ke 

dalam keseluruhan. Sehubungan dengan itu, metode dialetik mengembangkan dua 

macam konsep, yaitu “keseluruhan-bagian” dan “pemahaman-penjelasan”. Metode 

analisis dialektika mengenalkan analisis “pemahaman-penjelasan”. “Pemahaman” 

adalah usaha penemuan makna struktur objek yang diteliti, sedangkan “penjelasan” 

adalah usaha mendeskripsikan struktur tersebut dengan menggabungkannya ke 

dalam struktur yang lebih besar. Pemahaman merupakan langkah untuk 

mengidentifikasi bagian dan penjelasan merupakan langkah pemaknaan unsur bagian 

ke dalam unsur keseluruhan (Endaswara, 2012:61-62). 

Selanjutnya, metode penelitian dengan strukturalisme genetik dapat 

diformulasikan dalam tiga langkah, yaitu a) peneliti bermula dari kajian unsur 

intrinsik, baik secara parsial maupun dalam jalinan keseluruhannya, b) mengkaji 

kehidupan sosial budaya pengarang melalui buku biografi pengarang, karena ia 

merupakan bagian dari komunitas tertentu, dan yang terakhir c) mengkaji latar 



 
 

belakang sosial dan sejarah yang turut mengkondisikan karya sastra saat diciptakan 

oleh pengarang (Endaswara, 2012:63).  

Berdasarkan metode analisis data tersebut, maka langkah-langkah yang 

dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut : 

a. Pembacaan seluruh isi novel Inferno karya Dan Brown.  

b. Identifikasi yaitu mengumpulkan data sesuai dengan masalah dalam 

penelitian ini. 

c. Klasifikasi yaitu pengelompokan data sesuai dengan isi data dan 

tingkatnya serta permasalahan pokok yang dihadapi atau diteliti. 

d. Menganalisis data-data yang sudah dimunculkan dengan mengembangkan 

konsep “keseluruhan-bagian” dan “pemahaman-penjelasan”. 

e. Konsep tersebut menuntut untuk memberikan deskripsi tentang objek yang 

diteliti sekaligus berusaha untuk menemukan makna struktur tersebut 

dengan menggabungkannya ke dalam struktur yang lebih besar. 

f. Mengimplikasikan hasil data yang diperoleh dengan aspek penilaian 

pembelajaran sastra di SMA. 

3.6 Metode Penyajian Hasil Analisis Data 

Hasil analisis yang berupa kaidah-kaidah dapat disajikan melalui dua cara 

yaitu (a) perumusan dengan kata-kata biasa, (b) perumusan dengan tanda-tanda atau 

lambang-lambang. Kedua cara ini disebut dengan metode informal dan metode 

formal (Mahsun, 2012:244).  



 
 

Penelitian ini menggunakan metode informal yaitu, pemaparan atau penyajian 

hasil analisis yang dituangkan dalam bentuk kata-kata. Hasil analisis data akan 

dideskripsikan secara sistematis mengenai fakta-fakta atau kejadian-kejadian, 

karakteristik objek dan subjek dalam karya sastra khususnya novel yang diteliti, 

sehingga diperoleh deskripsi data tentang alur dalam novel Inferno dan implikasinya 

dalam aspek penilaian pembelajaran sastra di SMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Penyajian Data 

Format Identifikasi Alur Novel Inferno karya Dan Brown 

TAHAPAN 

ALUR 

KUTIPAN DALAM NOVEL HAL 

Dasar 

Konflik 

 

Lelaki jangkung itu mendadak berhenti, menjulang di 

depan Elizabeth. “Berapa usia Anda?” 

Sekali lagi pertanyaan yang merendahkan. Tetapi sebagai 

kepala WHO, Elizabeth terbiasa menangani antagonisme 

dengan diplomasi. “Enam puluh satu.” 

“Tahukah Anda bahwa jika Anda hidup selama sembilan 

belas tahun lagi, hingga usia delapan puluh, Anda akan 

menyaksikan populasi berlipat tiga dalam masa kehidupan 

Anda? Satu masa kehidupan-tiga kali lipat. Pikirkan 

implikasinya. Seperti yang Anda ketahui, sekali lagi WHO 

telah meningkatkan prediksinya, memperkirakan 

penduduk bumi akan menjadi sekitar sembilan miliar 

sebelum pertengahan abad ini. Spesies hewan akan punah 

dengan tingkat percepatan yang drastis. Permintaan 

terhadap sumber-daya alami yang semakin menyusut akan 

meroket. Air bersih kian sulit ditemukan. Berdasarkan 

pengukuran biologis apa pun, spesies kita telah melampaui 

jumlah yang bisa kita pertahankan. Dan, di hadapan 

bencana ini, WHO-penjaga gerbang kesehatan planet ini-

justru berinvestasi dalam hal-hal seperti menyembuhkan 

diabetes, memenuhi bank darah, dan memerangi kanker.” 

Lelaki itu terdiam, menatap langsung Elizabeth. “Jadi, 

saya membawa Anda kemari untuk bertanya secara 

langsung mengapa gerangan WHO tidak punya nyali 

untuk menghadapi masalah ini secara langsung?” 

 

Elizabeth meradang. “Siapa pun Anda, Anda tahu sekali 

WHO menanggapi overpopulasi ini dengan sangat serius. 

Baru-baru ini kami menghabiskan jutaan dolar untuk 

mengirim para dokter ke Afrika, membagikan kondom 

gratis dan mendidik masyarakat mengenai pengendalian 

kelahiran.” 

146 



 
 

Keheningan muram memenuhi ruangan. 

“Ya,” kata lelaki kurus itu pada akhirnya. “Kengerian bisu 

adalah respons yang tepat untuk grafik ini. 

Memandangnya bisa sedikit disamakan dengan mentap 

lampu depan lokomotif yang terus mendekat dan kita tak 

bisa menghindar.” Perlahan-lahan lelaki itu berpaling 

kepada Elizabeth dan tersenyum kaku merendahkan. “Ada 

pertanyaan Dr. Sinskey?” 

 

“Hanya satu,” balas perempuan itu. “Anda membawa saya 

kemari untuk menceramahi saya atau menghina saya?” 

 

“Bukan keduanya.” Suara lelaki itu berubah membujuk 

yang anehnya terasa lebih mengerikan.”Saya membawa 

Anda kemari untuk bekerja bersama Anda. Saya yakin 

Anda paham bahwa overpopulasi adalah masalah 

kesehatan. Tapi saya khawatir Anda tidak paham bahwa 

overpopulasi akan memengaruhi jiwa manusia. Di bawah 

tekanan overpopulasi , mereka yang tidak pernah berpikir 

untuk mencuri, akan menjadi pencuri untuk memberi 

makan keluarga mereka. Mereka yang tidak pernah 

berpikir untuk membunuh, akan menjadi pembunuh untuk 

mempertahankan anak-anak mereka. Semua dosa besar 

Dante-keserakahan, kerakusan, pengkhianatan, 

pembunuhan, dan seterusnya-akan mulai menyebar.. 

menguasai umat manusia, diperkuat oleh hilangnya 

kenyamanan kita. Kita menghadapi pertempuran untuk 

jiwa manusia.” 

148-149 

Dr. Elizabeth Sinskey merasakan gelombang rasa mual 

dan pening itu kini datang semakin cepat. Dia merosot di 

kursi belakang van yang diparkir di depan Pitti Palace. 

Tentara yang duduk di sampingnya mengamati dengan 

kekhawatiran yang semakin besar. 

… 

Tadi dia seakan kembali ke ruang gelap di Council on 

Foreign Relations di New York, mendengarkan ocehan 

gila orang asing misterius yang mengundangnya ke sana. 

Lelaki yang tampak samar-samar itu mondar-mandir di 

depan ruangan-siluet kurus dilatari gambar mengerikan 

yang diproyeksikan, berupa kerumunan manusia telanjang 

sekarat yang terinspirasi oleh Inferno karya Dante. 

“Seseorang harus berjuang melawan,” simpul sosok itu, 

195-196 



 
 

“atau ini-lah masa depan kita.” Dia menunjuk ke slide 

gambar mengerikan dibelakangnya, “Matematika 

menjaminnya. Umat manusia kini berada di tepi jurang api 

penyucian berupa sikap menunda-nunda, kebimbangan, 

dan keserakahan pribadi… tapi neraka menunggu, persis 

di bawah kaki kita. Menunggu untuk melahap kita semua.” 

 

Elizabeth masih terguncang oleh gagasan mengerikan 

yang baru saja dipaparkan oleh lelaki itu. Dia tidak tahan 

lagi dan melompat berdiri. “Yang Anda sarankan adalah-” 

Pilihan kita satu-satunya yang tersisa,” sela lelaki itu. 

“Sesungguhnya,” jawab Elizabeth, “saya hendak 

mengatakan „kejahatan‟!” 

Lelaki itu mengangkat bahu. “Jalan menuju surga 

melewati neraka. Itu yang diajarkan Dante kepada kita.” 

 

 

Lelaki itu menunduk memelototi Elizabeth, nada suaranya 

menjadi semakin memaksa. “Buka mata Anda! Kita 

berada di ambang akhir umat manusia, tapi para pemimpin 

dunia kita duduk rapat dan memerintahkan studi mengenai 

tenaga surya, daur-ulang, dan mobil hibrid? Bagaimana 

mungkin Anda-seorang ilmuan berpendidikan tinggi-tidak 

memahaminya? Penipisan ozon, kurangnya air, dan polusi 

bukanlah penyakit melainkan gejala-gejalanya. Penyakit-

nya adalah overpopulasi. Dan, kecuali jika kita mau 

menangani populasi dunia secara langsung, upaya kita 

tidak lain hanyalah menempelkan plester Band-Aid pada 

tumor ganas yang berkembang cepat.” 

 

“Anda menganggap umat manusia sebagai kanker?” desak 

Elizabeth. 

“Kanker hanyalah sel sehat yang mulai mereplilasi secara 

tak terkendali. Saya sadar bahwa Anda menganggap 

gagasan saya tidak menyenangkan, tapi saya bisa 

meyakinkan Anda bahwa alternatifnya, ketika muncul, 

akan jauh lebih tidak menyenangkan. Jika kita tidak 

mengambil tindakan tegas, maka-” 

“Tegas?!” ujar Elizabeth tergagap. “Tegas bukanlah kaya 

yang Anda cari. Cobalah kata gila!” 

 

“Dr. Sinskey,” kata lelaki itu. Suaranya lebih tenang, 

tetapi lebih terasa mengerikan. “Saya mengundang Anda 

198-199 



 
 

kemari karena saya berharap Anda-suara bijak di WHO-

mungkin bersedia bekerja sama dengan saya dan mengkaji 

solusi yang memungkinkan.” 

Elizabeth menatap dengan tidak percaya. “Anda mengira 

WHO akan bermintra dengan Anda… mengkaji gagasan 

semacam ini?” 

 

“Sesungguhnya ya,” jawa lelaki itu. “Organisasi Anda 

beranggotakan para dokter, dan ketika mendapat pasien 

dengan gangren, mereka tidak ragu memotong kaki pasien 

untuk menyelamatkan nyawanya. Terkadang satu-satunya 

tindakan adalah memilih yang lebih baik di antara dua 

keburukan.” 

 

Lelaki jangkung itu mengambil satu langkah mengancam 

ke arahnya, menghalangi jalan keluar.”Peringatan: Dengan 

atau tanpa kerja sama Anda, saya bisa dengan mudah 

mengeksplorasi sendiri gagasan ini.” 

“Peringatan,” balas Elizabeth. “Saya menganggap ini 

sebagai ancaman teroris dan akan memperlakukannya 

seperti itu.” Dia mengeluarkan ponsel. 

… 

“Siapa pun Anda,” katanya, “Anda melakukan hal yang 

keliru dengan mengundang saya kemari. Begitu tiba di 

bandara, saya akan tahu siapa Anda, dan Anda akan ada 

dalam daftar pengawasan WHO, CDC, dan ECDC sebagai 

bioteroris potensial. Kami akan meminta orang-orang 

untuk mengawasi Anda siang dan malam. Jika Anda 

berupaya membeli material, kami akan tahu. Jika Anda 

membangun lab, kami akan tahu. Anda tidak akan bisa 

bersembunyi di mana pun.” 

 

Lelaki itu berdiri dalam keheningan menegangkan untuk 

waktu yang lama, seakan hendak merebut ponsel 

Elizabeth. Akhirnya dia mengendur dan melangkah 

minggir sambil menyeringai mengerikan “Kalau begitu, 

tampaknya permainan kita telah dimulai.” 

199-200 

Waktu hampir habis! 

Walaupun musuhnya telah melompat menyongsong 

kematian, Elizabeth masih melihat siluet lelaki itu dalam 

mimpinya, menceramahinya dalam kegelapan Council on 

Foreign Relations. 

229-230 



 
 

 

Seseorang harus melakukan tindakan yang berani, kata 

lelaki itu. Mata hijaunya berkilat-kilat. Jika bukan kita, 

siapa? Jika bukan sekarag, kapan? 

 

Elizabeth tahu, seharusnya dia langsung menghentikan 

lelaki itu selagi masih ada kesempatan. Karena ingin tahu 

siapa gerangan orang gila itu, dia mengeluarkan ponsel 

untuk melihat foto wajah yang diambilnya. 

 

Ketika melihat foto itu, dia terkesiap. Dr. Elizabeth 

Sinskey tahu persis siapa lelaki itu. Berita baiknya, lelaki 

itu akan sangat mudah untuk dilacak. Berita buruknya, 

lelaki itu genius dalam bidangnya-orang yang sangat 

berbahaya, seandainya dia memutuskan untuk menjadi 

ancaman. 

Tidak ada yang lebih kreatif.. lebih destruktif.. daripada 

orang cerdas yang terfokus pada sebuah tujuan. 

 

Pada dasarnya, klien ini hanya menginginkan kesempatan 

untuk “menghilang” selama beberapa waktu sehingga bisa 

menyelesaikan sesuatu tanpa diketahui oleh siapa pun. 

Gampang sekali. 

Konsorsium mewujudkannya dengan memberi lelaki itu 

identitas palsu dan lokasi yang aman, benar-benar tak 

terlacak, dan di sana klien itu bisa melakukan 

pekerjaannya dalam kerahasiaan penuh-apa pun pekerjaan 

itu, konsorsium tidak pernah bertanya untuk tujuan apa 

klien memerlukan suatu pelayanan, lebih suka mengetahui 

sesedikit mungkin mengenai orang-orang yang mereka 

layani. 

 

Selama setahun penuh, dengan provit menakjubkan, 

Provos menyediakan tempat perlindungan yang aman bagi 

lelaki bermata hijau itu, yang ternyata adalah klien ideal. 

Provos tidak pernah berhubungan dengannya, tapi semua 

tagihan dibayar tepat waktu. 

Hingga, dua minggu yang lalu, segalanya berubah. 

108 

“Dia akan mudah ditangani dan menguntungkan,” kata 

kontak itu meyakinkan Provos. “Lelaki ini sangat cerdas, 

bintang dalam bidangnya, dan luar biasa kaya. Dia hanya 

perlu menghilang selama satu atau dua tahun. Dia ingin 
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membeli waktu tanpa terlacak untuk mengerjakan sebuah 

proyek penting.” 

Provos setuju tanpa berpikir panjang. Relokasi jangka 

panjang selalu menguntungkan, dan Provos memercayai 

insting kontaknya. 

 

Dia mendapat banyak julukan-tentara-bayaran keji, 

fasilitator dosa, pembantu setan-tapi dia bukan semua itu. 

Provos hanya menyediakan kesempatan kepada klien-

kliennya untuk mengejar ambisi dan keinginan mereka 

tanpa adanya konsekuensi; bukan urusannya jika umat 

manusia pada dasarnya memang berdosa. 

 

Tanpa memedulikan para pengumpatnya dan semua 

keberatan etis mereka, kompas moral Provos sangatlah 

mantap. Dia membangun reputasinya-dan Korsorsium itu 

sendiri-berdasarkan dua peraturan emas. 

Jangan pernah membuat janji yang tidak bisa ditepati. 

Dan jangan pernah berbohong kepada klien. 

Selamanya. 

 

Dalam karir profesionalnya, Provos tidak pernah 

mengingkari janji atau membatalkan kesepatan. 

Perkataannya bisa diandalkan-jaminan mutlak- dan 

walaupun jelas ada beberapa kontrak yang disesalinya, 

mundur dari kontrak-kontrak itu tidak pernah menjadi 

pilihan. 

 

36 

“Demi Tuhan,” teriak mereka, “katakan di mana kau 

menyembunyikannya!” 

 Justru demi Tuhan, aku tidak mau. 

Kini aku berdiri, terpojok, memunggungi batu dingin. 

Mereka berubah geram, tidak lagi membujuk, tapi 

mengancam. “Kau tahu kami punya metode. Kami bisa 

memaksamu untuk mengatakan di mana kau 

menyembunyikannya.” 

… 

Dengan senang hati, kulakukan pengorbnan terakhir ini… 

sekaligus kupadamkan harapan terakhir kalian untuk 

menemukan apa yang kalian cari. 

Kalian tidak akan pernah menemukan benda itu tepat 

waktu. 
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… 

Aku berdoa semoga Umat Manusia bisa memahami 

hadiah yang kutinggalkan. 

Hadiahku adalah masa depan. 

Hadiahku adalah keselamatan. 

Hadiahku adalah Inferno. 

 

Seiring perkataan  itu, kubisikkan kata amin… dan 

kuambil langkah terakhirku, memasuki jurang tanpa dasar. 

 

“Map of Hell-nya Botticelli,” kata Langdon. “Berdasarkan 

Inferno-nya Dante. Walaupun saya rasa Anda mungkin 

sudah tahu.” 

Elizabeth menggangguk. 

“Saya berharap,” kata Sinskey, “Anda bisa memberi tahu 

saya mengenai simbolisme yang tersembunyi dalam 

lukisan  ini.” 

“Inikah alasan Anda memanggil saya? Saya pikir, Anda 

mengatakan ini keadaan darurat.” 

Perempuan itu mengangguk. “Saya tahu ini pemaksaan, 

tapi saya tidak bisa menekankan lagi betapa pentingnya 

hal ini bagi kami.” Dia terdiam. “Kemungkinan besar ini 

masalah hidup dan mati.” 

… 

“Cerca trova,” ulang Langdon. “Carilah, maka akan kau 

temukan. Itulah  yang dikatakan oleh kode ini.” 

Cari dan temukan? Pikir Sinskey bertanya-tanya. Itukah 

pesan orang gila ini kepadaku? Frasa itu tersengar seperti 

tantangan langsung. Ingatan meresahkan mengenai kata-

kata terakhir orang gila itu kepadanya saat pertemuan 

mereka di Council on Foreign Relations berputar-ulang 

dalam benaknya: Kalau begitu, tampaknya permainan kita 

telah dimulai. 

Sinskey menenangkan diri, meluruskan jimat dilehernya. 

“Katakan.. Anda percaya peta neraka ini menyarankan 

saya agar menceri sesuatu?” 

“Ya. Cerca trova.” 

“Katakan, peta ini menyarankan kemana saya 

harus mencari?” 

“Yah, bagaimana pendapat Anda mengenai 

Florence, Italia?” 

… 
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Memang, Florence, pikir Sinskey. Sudah cukup yang 

didengarnya. Jelas bukan kebetulan jika musuh 

bebuyutannya itu melompat menyongsong kematian tidak 

lebih dari toga blok jauhnya dari Palazzo Vecchio di 

Florence. 

 

Lalu, persis sebelum tanggal yang dilingkari itu, terjadi 

serangkaian peristiwa genting di Florance. Provos 

berupaya menanganinya, tapi dengan cepat krisis itu 

berkembang tak terkendali, krisis itu mencapai puncak 

ketika sang klien terengah-engah menaiki menara Gereja 

Badia. 

Dia melompat… menyongsong kematian. 

 

Walaupun merasa ngeri kehilangan klien, terutama dengan 

cara seperti itu, Provos tetap memegang kata-katanya. 

Dengan cepat dia mulai bersiap melaksanakan janji 

terakhirnya kepada mendiang-pengiriman isi kotak 

penyimpanan di Florance kepada perempuan berambut 

perak itu-yang pengaturan waktunya, seperti yang telah 

diperingatkan kepadanya, sangatlah penting. 

…. 

Namun, ketika Vayentha menelepon, beritanya 

mengejutkan sekaligus sangat menghawatirkan. Isi kotak 

penyimpanan itu sudah diambil, dan Vayentha nyaris 

tertangkap. Entah bagaimana, perempuan berambut perak 

itu mengetahui segalanya dan menggunakan pengaruhnya 

untuk mengakses penyimpanan dan mengeluarkan 

perintah penahanan bagi orang lain yang muncul untuk 

membukanya. 

Itu tiga hari yang lalu. 

 

Namun, benda itu kini bicara terlalu cepat. 

Semenjak itu Konsorsium berjuang mati-matian-

menggunakan semua sumber-daya untuk melindungi 

keinginan terakhir klien, dan organisasinya itu sendiri. 

Dalam prosesnya, Konsorsium telah melanggar sejumlah 

batasan dan, Provos tahu, sulit untuk kembali lagi dari 

sana. Kini, dengan semua yang terjadi di Florance, Provos 

menunduk menatap mejanya dan bertanya-tanya apa yang 

akan selanjutnya akan terjadi. 
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Penanjakan 

Konflik 

“Oke, Mr. Langdon,” kata perempuan itu, masih sambil 

menulis, “Beberapa pertanyaan rutin untuk Anda. Ini hari 

apa?” 

Langdon berpikir sejenak. “Sabtu. Saya ingat berjalan 

melintasi kampus hari ini… menuju serangkaian kuliah 

siang, lalu… hanya itu hal terakhir yang saya ingat. 

Apakah saya terjatuh?” 

 

25 

Langdon menggeleng kebingungan. “Saya… di Italia!?” 

“Bagus,” jawab perempuan itu. “Anda ingat.” 

“Tidak!” Langdon menunjuk gedung yang mendominasi 

di kejauhan, di luar jendela. “Saya mengenali Palazzo 

Vecchio.” 

 

29 

“Anda baik-baik saja,” katanya lembut, meyakinkan 

Langdon. “Menurut diagnosis kami, Anda menderita 

amnesia retrograde, yang sangat umum terjadi pada 

trauma kepala. Ingatan Anda mengenai beberapa hari 

terakhir ini mungkin kacau atau tidak lengkap, tapi Anda 

tidak akan menderita kerusakan permanen.”  

 

30 

“Yang pertama… luka kepala Anda bukanlah akibat 

kecelakaan.” 

“Wah, itu melegakan” 

“Tidak juga. Luka Anda, sesungguhnya, diakibatkan oleh 

sebutir peluru.” 

Monitor jantung Langdon berbunyi lebih cepat. “Apa!?” 

Dr. Brooks bicara dengan tenang, tapi cepat. “Sebutir 

peluru menyerempet puncak tengkorak Anda dan 

kemungkinan besar mengakibatkan gegar otak. Anda 

beruntung sekali masih hidup. Seinci lebih rendah, 

maka…” Dia menggeleng-gelengkan kepala. 

Langdon menatapnya tidak percaya. Seseorang 

menembakku? 

 

33 

Dr. Brooks meraih lengan Langdon dan menariknya 

melintasi kamar. Suara tembakan dan kekacauan masih 

berlanjut di lorong ketika Langdon maju dengan 

sempoyongan di atas kaki goyah. 

39 

Apartemen itu mungil, udara di dalamnya menyiratkan 

pertempuran terus-menerus antara lilin beraroma vanila 

dan karpet tua. Perabot dan karya seninya bisa dibilang 
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seadanya-seakan didapat dari obralan barang bekas. Dr. 

Brooks menyesuaikan termostat, dan radiator berdentang 

menyala. 

Langdon merasa yakin tidak pernah melihatnya 

sebelumnya. 

Saku itu berupa keliman tersembunyi yang dijahit dengan 

sempurna. 

“Itu tidak ada di sana sebelumnya!” kata Langdon ngotot. 

“Kalau begitu, kubayangkan kau tidak pernah melihat… 

ini?” Sienna merogoh saku itu dan mengeluarkan sebuah 

benda logam mengkilat, yang diletakkannya dengan hati-

hati di tangan Langdon. 

Langdon menunduk menatap benda itu dengan sangat 

kebingungan. 

“Kau tahu apa ini?” tanya Sienna. 

“Tidak…,” jawab Langdon tergagap. “Aku tak pernah 

melihat sesuatu yang seperti ini.” 

“Sayangnya, aku tahu apa ini. Dan aku yakin sekali, inilah 

alasan mengapa seseorang berupaya membunuhmu.” 

71 

“Wadah kecil ini tabung-bio,” jelas Sienna. “Digunakan 

untuk mengangkut substansi berbahaya. Kami terkadang 

melihatnya dalam bidang kedokteran. Di dalamnya 

terdapat selongsong busa yang dapat disisipi tabung 

spesimen yang hendak diangkut dengan aman. Dalam hal 

ini…” Dia menunjuk simbol biohazard itu. “Kurasa, agen 

kimia berbahaya… atau mungkin… virus?” 

Ini sama sekali bukan sesuatu yang ingin didengar oleh 

Langdon. “Mengapa pula benda ini ada dalam jaketku! 

Aku profesor sejarah seni, mengapa aku membawa benda 

ini?!” 

75 

“Jempol-KU?! Langdon menggeleng-gelengkan kepala. 

“Mustahil benda ini diprogramkan untuk bisa ku-buka. 

Aku tidak tahu apa-apa soal biokimia. Aku tidak pernah 

punya sesuatu pun yang seperti ini.” 

“Kau yakin?” 

Langdon yakin sekali. Dia menjulurkan tangan dan 

meletakkan jempolnya di bantalan jari. Tidak terjadi 

sesuatu pun. “Benar kan?! Sudah kubilang—“ 

Tabung titanium itu berbunyi klik keras, dan Langdon 

buru-buru menyentakkan tangannya seakan terbakar.  

76 

 Adrenalin menjalari tubuhnya, merusak proses berpikirnya 

sekali lagi. “Pemerintahku sendiri mengirim seseorang 
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untuk membunuhku?” 

 Dalam kebingungan, Sienna bergegas ke jendela dan 

mengintip ke luar. 

Sebuah van hitam tanpa identitas mendadak berhenti di 

jalanan di bawah sana. Dari van itu, keluarlah sekelompok 

lelaki, semuanya berseragam hitam dengan lambang 

medali hijau melingkar terjahit di bahu kiri. Mereka 

membawa senapan otomatis dan bergerak dengan efisiensi 

militer yang garang. Tanpa ragu, empat tentara melesat 

menuju pintu masuk gedung apartemen. 

Sienna merasakan darahnya membeku. “Robert!” 

teriaknya. “Aku tidak tahu siapa mereka, tapi mereka telah 

menemukan kita!” 

100 

 Jadi, masih tersisa pertanyaan-mengapa Langdon pergi ke 

sana? Tujuan perjalanan yang ganjil ini menambah daftar 

panjang perilaku Langdon yang tidak bisa dijelaskan sejak 

semalam. Walaupun berupaya sekeras mungkin, Sinskey 

kesulitan untuk menemukan penjelasan rasional apa pun 

atas semua perilaku itu. 

 

Dia berpihak kepada siapa? 

Sinskey memang baru mengenal Langdon selama 

beberapa hari, tapi biasanya dia bisa menilai karakter 

seseorang dengan baik, dan dia menolak untuk percaya 

bahwa lelaki seperti Robert Langdon bisa dirayu dengan 

uang. Namun, Langdon memutuskan hubungan dengan 

kami semalam. Kini dia seakan berlarian kesana kemari 

seperti mata-mata penjahat. Apakah Langdon, entah 

bagaimana, terbujuk untuk berpikir bahwa tindakan-

tindakan Zobirst meski keji bisa diterima akal? 

 

Pikiran itu membuat Sinskey merinding. 

Tidak, pikirnya meyakinkan diri sendiri aku sangat 

mengetahui reputasi Langdon; dia lebih baik daripada itu. 

 

372 

 Sienna melompat mundur. “Apa yang kau lakukan!?” 

“Lihat ini,” kata Langdon, dan dia mulai mengocok tabung 

keras-keras. Benda di dalamnya berderak-derak maju 

mundur, semakin cepat dan semakin cepat. 

… 

Cahaya yang muncul di dinding bukan berupa titik laser 

merah kecil. Itu foto definisi-tinggi yang tampak jelas, dan 

91-93 



 
 

memancar dari tabung seakan dari sebuah slide proyektor. 

… 

Langdon langsung mengenali lukisan itu. 

Mahakarya di hadapannya-La Mappa dell‟Inferno-dilukis 

oleh salah seorang tokoh besar sejati Renaisans Italia, 

Sandro Botticelli.  

… 

Sebuah karya besar yang terinspirasi oleh karya seni besar 

lainnya.  

Inferno-nya  Dante. 

 Apa pula ini? Lukisan ini telah dimodifikasi. 

… 

“Huruf-huruf ini,” kata Langdon yakin, “jelas bukan 

bagian dari lukisan asli Botticelli. Gambar ini telas diedit 

secara digital” 

Dia mengalhkan kembali pandangannya pada parit teratas 

Malebolge dan mulai membaca huruf-huruf itu secara 

vertikal, melewati masing-masing dari kesepuluh parit, 

dari atas ke bawah. 

C.. A.. T.. R… O… V.. A… C… E… R 

97-98 

 Sienna menemukan semua huruf itu dalam proyeksi dan 

membaca dari atas ke bawah. “Catrovacer” 

“Benar. Tidak ada artinya.” 

“Tapi kemudian kau menyadari bahwa kesepuluh parit itu 

telah diacak?” 

… 

Langdon mengantongi proyektor itu dan melompat turun 

kembali ke jalan-setapak. Dia meraih ranting kecil dan 

mulai menggoreskan huruf-huruf pada setapak tanah 

persis di luar jalan setapak. “Ini huruf-huruf yang tampak 

dalam versi neraka kita yang telah dimodofikasi.” 

“Catrovacer,” kata Sienna membaca. 

“Ya. Dan di sinilah tempat „tumpukan‟ itu dibagi.”  

… 

“Ya,” kata Langdon sambil tersenyum. “Cerca trova.”. 

Ketika digabung menjadi sebuah frasa-cerca trova-kata-

kata itu sinonim dengan ungkapan dalam Kitab Suci 

“Carilah, maka akan kau temukan”. 

153-155 

 Bagi Langdon, rasanya seakan sebuah senjata penting 

telah diambil dari gudang persenjataannya. Aku tidak 

punya ingatan. Memiliki ingatan eidetik sejak kecil, 

ingatan Langdon adalah aset intelektual yang paling 
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diandalkannya. Bagi seseorang yang terbiasa mengingat 

setiap detail rumit dari segala yang dilihatnya, bekerja 

tanpa ingatan terasa seperti berupaya mendaratkan 

pesawat tanpa radar dalam kegelapan. 

 “Pada akhirnya mereka akan menangkapku, Sienna,” kata 

Langdon. “Mungkin lebih baik jika aku berhenti berlari,” 

Sienna menatapnya cemas. “Robert, setiap kali kau 

berhenti, seseorang mulai menembakimu! Kau perlu tahu 

dirimu terlibat dalam apa. Kau perlu melihat mural Vasari 

dan berharap lukisan itu akan mengguncang ingatanmu. 

Mungkin itu akan membantumu mengetahui dari mana 

asal proyektor itu dan mengapa kau membawanya.” 

… 

Suara Sienna menyadarkan Langdon kembali. “Apa pun 

yang ditunjukkan oleh proyektor ini pada akhirnya… atau 

apa pun yang sedang berupaya kau temukan, itu pasti 

sesuatu yang sangat berbahaya. Fakta bahwa orang-orang 

berupaya membunuh kita…” suara perempuan itu sedikit 

parau, dan dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. 

“pikirkanlah. Mereka baru saja menembakmu di siang 

bolong.. menembak-ku-orang yang tak tahu apa-apa. 

Tampaknya, tak seorang pun ingin bernegosiasi, 

pemerintahmu sendiri menhkhianatimu.. kau menelpon 

mereka untuk meminta bantuan, dan mereka mengirim 

seseorang untuk membunuhmu.” 

… 

Logikanya sulit untuk dibantah. Namun, Langdon masih 

merasakan adanya sesuatu yang mengkhawatirkan. Jika 

aku gagal, maka semuanya mati. Sepanjang pagi, dia telah 

menjumpai simbol biohazard, wabah, dan Inferno-nya 

Dante yang mengerikan. Langdon memang tidak punya 

bukti jelas mengenai apa yang sedang dicarinya, tapi 

sungguh naif jika dia tidak mempertimbangkan 

kemungkinan bahwa situasi ini melibatkan penyakit 

berbahaya atau ancaman biologis skala-luas. Namun, jika 

ini benar, mengapa pemerintahnya sendiri berupaya 

menghabisinya? 

“cari dan temukan,” kata mereka serempak. 

Langdon menghembuskan napas, mengetahui bahwa 

jalannya sudah jelas. 

163-165 

 Akhirnya sampai, pikir Langdon menyadari, sambil 

memandang pintu kayu tebal di hadapan mereka. Pintu 
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masuk menuju istana tua. 

… 

Sambil sedikit menghela napas lega, Langdon melangkah 

masuk dan mengisyaratkan Sienna agar mengikuti. 

Kami berada di dalam istana. 

 Dia memaksakan diri untuk memejamkan mata dan 

mengembuskan napas perlahan-lahan. Dia memutar bahu 

beberapa kali dan berupaya membebaskan diri dari semua 

pikiran sadar, berharap bisa mengakses naluri pikiran 

bawah sadarnya. 

Very sorry. 

Vasari. 

Cerva trova. 

Kebenaran hanya bisa dilihat melalui mata kematian. 

Nalurinya menyatakan, dengan pasti, bahwa dia berdiri di 

lokasi yang benar. Dan, walaupun masih belum yakin 

mengapa, Langdon punya firasat bahwa sebentar lagi dia 

akan menemukan apa yang dicarinya. 

216-217 

 Topeng kematian. Langdon merasakan momen 

pemahaman pertama semenjak terjaga di Florance. Inferno 

Dante.. cerca trova… melihat melalui mata kematian. 

Topeng itu! 

 

Sienna bertanya, “Wajah siapa yang dicetak untuk 

membuat topeng itu?” 

Langdong meletakkan sebelah tangannya di bahu Sienna 

dan menjawab setenang mungkin. “Seorang penyair Italia 

terkenal. Namanya Dante Alighieri.” 

224-225 

 Tadinya Marta Alvares berharap melihat wajah mati Dante 

membalas tatapannya, tapi yang dilihatnya hanyalah kain 

satin merah bagian dalam lemari dan penjepit yang 

menjadi gantungan topeng itu. 

…. 

“Topeng Dante!” teriaknya seperti orang gila. “Topeng 

Dante hilang!” 

240 

 Langdon menyaksikan dirinya sendiri di video 

menjulurkan tangan bersarungnya dan memegang 

pinggiran pintu lemari… lalu, dengan sangat hati-hati, 

menarik pintu itu hingga engsel antiknya bergeser dan 

pintu mengayun terbuka secara perlahan-lahan.. 

menyingkap topeng kematian Dante. 

252 

 Marta masih tidak bisa mengerti mengapa seorang lelaki 259 



 
 

yang begitu terhormat seperti Robert Langdon menipunya 

secara begitu terang-terangan, memanfatkan kesopanan 

profesional yang ditawarkannya, dan mencuri artefak 

berharga. 

 Robert, dengan susah payah dan tersengal-sengal, Ignazio 

berhasil mengucapkannya. Yang kau cari tersembunyi 

dengan aman. Gerbang-gerbang terbuka untukmu, tapi 

kau harus cepat. Surga dua puluh lima. Semoga berhasil. 

297 

 Aku akan kembali sebagai penyair.. di tempat baptisanku. 

Kata-kata Dante berulang-ulang bergema di benak 

Langdon ketika dia memimpin Sienna ke utara menyusuri 

jalanan sempit yang dikenal sebagai Via dello Studio. 

Tujuan mereka terletak di depan, seiring langkah demi 

langkah Langdon merasa lebih percaya diri bahwa mereka 

berada di jalan yang benar dan telah meninggalkan 

pengejar mereka jauh di belakang. 

323 

 Rumah pembaptisan, pikir Langdon. Di sinilah mestinya 

tempat Ignazio menyembunyikan topeng itu sebelum dia 

mati. Langdon teringat pesan Ignazio yang terdengar putus 

asa melalui telepon, dan untuk sejenak yang mencekam, 

Langdon membayangkan lelaki gemuk itu menggenggam 

dadanya, terhuyung sepangjang piazza menuju lorong, dan 

melakukan panggilan telepon terakhirnya setelah 

menyembunyikan topeng Dante di dalam gedung bersegi 

delapan ini.  

327 

 Zobrist adalah pemilik topeng, dan karenanya bisa 

dengan mudah meminta akses privat menuju topeng itu 

kapan pun dia mau. Dia bisa saja menulis teks di bagian 

belakang topeng, lalu mengembalikan topeng itu ke dalam 

kotak antiknya tanpa diketahui oleh siapa pun. Pemilik 

topeng, kata Marta kepada mereka, bahkan tidak 

mengizinkan staf kami untuk membuka kotak itu tanpa 

kehadirannya. 

343 

 Secara mengerikan, jalur teks itu mengingatkan pada jalan 

setapak melingkar-lingkar menuju surga di Gunung 

Penebusan. Simbolog dalam diri Langdon langsung 

mengenali spiral sempurna itu. Spiral simetris Archimede 

yang searah jarum jam. Dia juga memperhatikan jumlah 

putarannya, mulai dari kata pertama, O, hingga periode 

terakhir di bagian tengah, menghasilkan angka yang sudah 

tidak asing lagi. 

Sembilan. 
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Langdon, yang nyaris tidak bisa bernapas, memutar topeng 

perlahan-lahan, membaca teks yang terus melengkung ke 

dalam, mengelilingi bagian belakang topeng yang cekung 

hingga bagian tengahnya. 

 Wahai kalian yang berotak gemilang, 

Cermati ajaran yang tersembunyi di sini… 

Di balik selubung bait-bait yang begitu kabur. 

 

Carilah doge Venesia pengkhianat 

Yang memenggal kepala kuda-kuda 

Dan mencungkil tulang-tulang orang buta 

 

Berlututlah di dalam mouseion kebijakan suci bersepuh 

emas, 

Dan letakkan telingamu di tanah 

Dengarkan suara air menetes. 

 

Ikuti jauh ke dalam istana tenggelam… 

Karena di sini, dalam kegelapan, moster chthonic menanti, 

tenggelam dalam air semerah darah… 

Di laguna yang tak memantulkan bintang-bintang. 
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 Mata Langdon menemukan kata itu, yang tadi dilihatnya 

sepintas ketika pertama kali membaca. Itu nama salah satu 

kota paling unik dan spektakuler di seluruh dunia. 

Langdon merinding, karena tahu bahwa secara kebetulan 

kota itu juga tempat Dante Aligheri diketahui terinfeksi 

penyakit mematikan yang membunuhnya. 

Venesia. 
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 Venesia adalah museum terbuka, pikir Langdon sambil 

menunduk memandang air kanal yang beriak menerpa 

tangga gereja. Museum yang perlahan-lahan tenggelam. 

Walaupun demikian, potensi banjir seakan tidak penting 

jika dibandingkan dengan ancaman yang dikhawatirkan 

Langdon sedang bersembunyi di bawah kota itu. 

Dan tak seorang pun tahu. 
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 “Aku mendapat masalah, Jonas, dan aku perlu bantuan.” 

Suara Langdon kedengaran tegang. “Masalahnya 

melibatkan kartu NetJets kantormu.” 

“NetJets?” Faukman tertawa tidak percaya. “Robert, kami 

bergerak dalam penerbitan buku. Kami tidak punya akses 

terhadap jet pribadi.” 

“Kita berdua tahu kalau kau berbohong, Sobat.” 
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Faukman mendesah. “Oke, biarlah kuperbaiki kalimat tadi. 

Kami tak punya akses jet pribadi untuk penulis buku tebal 

mengenai sejarah agama. Jika kau ingin menulis Fifty 

Shades of Iconography, kita bisa bicara.” 

“Jonas, berapa pun biaya penerbangannya, aku akan 

menggantinya. Kau bisa memegang kata-kataku. 

Pernahkah aku mengingkari janjiku kepadamu?” 

“Katakan apa yang terjadi. Aku akan mencoba 

membantu.” 

“Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan, tapi aku 

benar-benar memerlukanmu agar melakukan hal ini 

untukku. Ini masalah hidup dan mati.” 

Faukman sudah cukup lama bekerja bersama Langdon 

sehingga mengetahui rasa humor lelaki itu payah, tapi dia 

sama sekali tidak mendengar rasa gurauan dalam nada 

resah Langdon saat ini. Lelaki itu benar-benar serius. 

 

 “Pak?” 

“Hentikan videonya.” 

Knowlton menekan tombol pause. “Pak, sesungguhnya 

bagian akhirnya yang paling mengerikan.” 

“Sudah cukup yang kulihat.” Provos tampak kurang sehat. 

Dia berjalan mondar-mandir di dalam bilik selama 

beberapa saat, lalu mendadak berbalik. “Kita harus 

menghubungi FS-2080.” 

Knowlton mempertimbangkan tindakan itu. 

FS-2080 adalah nama sandi salah seorang kontak 

terpercaya Provos-kontak yang mereferensikan Zobirst 

pada Konsorsium sebagai klien. Pada saat ini, Provos pasti 

sedang mencaci dirinya sendiri karena memercayai 

penilaian FS-2080. Rekomendasinya bagi Bertrand Zobirst 

untuk diterima sebagai klien telah mendatangkan 

kekacauan ke dalam dunia Konsorsium yang terstruktur 

secara cermat. 

FS-2080 adalah alasan terjadinya krisis ini. 

Rantai bencana menyangkut Zobirst yang semakin 

memanjang itu hanya semakin memburuk, bukan hanya 

untuk Konsorsium, melainkan kemungkinan besar… 

untuk dunia. 
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 Akhirnya, pemimpinnya itu bicara, suaranya tegang, tak 

seperti biasanya. “Kita tidak punya pilihan. Kita harus 

memperlihatkan video ini kepada Dr. Elizaberth Sinskey.” 
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Knowlton duduk membisu, tidak ingin memperlihatkan 

keterkejutannya. Setan berambut perak itu? Yang dihindari 

oleh Zobirst sepanjang tahun dengan bantuan dari kami? 

“Oke, Pak. Haruskah saya mencari cara untuk mengirim 

video itu kepadanya lewat surel?” 

“Astaga, tidak! Dan menempuh risiko membocorkan video 

itu kepada publik? Itu menciptakan  histeria massal. Aku 

ingin Dr. Sinskey menaiki kapal ini secepat mungkin, 

begitu kau bisa mendatangkannya kemari.” 

Knowlton terpana. Dia ingin membawa Direktur WHO itu 

ke atas The Mendacium? “Pak, pelanggaran protokol 

kerahasiaan kita ini jelas mendatangkan risiko-“ 

“Lakukan sajalah, Knowlton! SEKARANG!” 

 Alun-Alun Santo Markus? Sinskey merinding ketika 

membayangkan kerumunan orang di area terpadat di 

Venesia itu. “Bagaimana Anda bisa tahu?” 

“Tidak lewat telepon,” kata lelaki itu. “Tapi Anda harus 

menyadari Robert Langdon tak tahu bahwa dia pergi 

bersama seorang individu yang sangat berbahaya.” 

“Siapa?!” desak Sinskey. 

“Salah satu orang kepercayaan terdekat Zobirst.” Lelaki 

itu mendesah panjang. “Seseorang yang saya percayai. 

Dengan tololnya. Seseorang yang kini saya yakini menjadi 

ancaman besar.” 

…. 

Sinskey tersentak ketika mendengar nama Langdon, dan 

dia mendengarkan penjelasan aneh dari lelaki ini dengan 

takjub. Tampaknya lelaki misterius ini telah bekerja sama 

dengan musuh Sinskey selama setahun terakhir. Namun, 

ketika mendengarkan detail-detailnya, insting Sinskey 

mengatakan bahwa dia harus memercayai apa yang 

dikatakan oleh lelaki ini. 

Aku tidak punya pilihan, kecuali bekerja sama. 

 

Ketika jet melesat menuju Bandara Marco Polo Venesia 

mengangkut Sinskey dan keenam tentara, pikiran Sinskey 

kembali pada Robert Langdon. Dia kehilangan ingatan? 

Dia tidak mengingat sesuatu pun? Berita ganjil itu, 

walaupun menjelaskan beberapa hal, membuat Sinskey 

merasa semakin tak enak lagi karena telah melibatkan 

akademika terkemuka itu dalam krisis ini. 

Aku tidak memberikannya pilihan. 
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 Setibanya di depan Basilika Santo Markus, Langdon heran 

mendapati kedua rekannya tidak terlihat di belakang. Dia 

juga heran karena tidak menemukan antrean turis yang 

berniat memasuki gereja. Namun, Langdon menyadari 

bahwa hari menginjak senja, waktu ketika sebagian besar 

turis-yang sudah kehabisan energi gara-gara makan siang 

berat berupa pasta dan anggur-memutuskan untuk 

berjalan-jalan saja di Piazza atau minum kopi daripada 

menyerap lebih banyak informasi sejarah. 
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 Henricus Dandolo. 

Jantung Langdon berdentam-dentam saat dia mengingat-

ingat penanda kuburan sederhana sang doge. Aku pernah 

berada di sana. Tepat seperti yang dijanjikan oleh puisi itu, 

Enrico Dandolo dimakamkan di sebuah museum megah-

mouseion kebijakan suci bersepuh emas-namun bukan 

Basilika Santo Markus. 

Mouseion kebijakan suci bersepuh emas.. “ Dia menarik 

napas dalam. “Aku… membuat kesalahan.” 

Wajah Sienna mendadak pucat. “Jangan bilang kita salah 

museum.” 

“Sienna,” bisik Langdon, merasa mual. “Kita salah 

negara.” 
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 Pria itu mengeluarkan sebuah memory stick merah kecil 

dan memasukkannya ke komputer, kemudian 

mengisyaratkan kepada Sinskey untuk duduk. “Bertrand 

Zobrist membuat video ini. Dia mengharapkan saya 

merilisnya ke media besok.” 

Sebelum Sinskey sempat menanggapi, layar komputer 

meredup, dan dia mendengar irama lembut kecipak air. 

Dari tengah kegelapan, sebuah bentuk mewujud di layar.. 

bagian dalam sebuah gua yang penuh air.. semacam kolam 

bawah tanah. Anehnya, cahaya yang menerangi air gua itu 

seolah-olah berasal dari dalam kolam.. berpendar merah 

janggal. 

 

Sebuah plakat kotak mengkilap terpasang di sana, 

menampilkan sebuah tulisan, tanggal, dan nama. 

DI TEMPAT INI, PADA TANGAL INI, 

DUNIA BERUBAH SELAMANYA. 
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Tanggal yang tertera adalah besok. Nama yang terpasang 

adalah Bertrand Zobirst. 

Elizabeth Sinskey bergidik. “Tempat apa ini?!” dia 

menuntut penjelasan. “Di mana tempat ini?!” 

 

Sebagai jawaban, sang Provos untuk pertama kalinya 

menunjukkan sekelumit tanda bahwa dia juga memiliki 

emosi-desah panjang yang sarat kekecewaan dan 

kekhawatiran. “Dr. Sinskey,” jawabnya, “saya berharap 

Anda mengetahui jawaban pertanyaan itu.” 

 

 “Jika ini bisa membantu,” kata Provos, “saya yakin 

tentang siapa kekasih Zobirst.” Dia terdiam. “Seseorang 

yang punya kode nama FS-2080.” 

Sinskey terlonjak. “FS-2080?!” Dia menatap Provos, 

sangat terkejut. 

Pria itu tampak sama terkejutnya. “Kode itu bermakna 

sesuatu bagi Anda?” 

Sinskey meangguk takjud. “Tentu saja.” 

Jantung Sinskey berdegup kencang. FS-2080. Walaupun 

tidak mengetahui identitas si pemilik kode, dia jelas 

mengetahui makna kode itu. WHO telah bertahun-tahun 

memonitor kode-kode yang mirip. 

…. 

“Jadi,” dia akhirnya berbisik, seolah-olah menyuarakan 

pikirannya. “Kekasih Bernard Zobirst-si FS-2080 ini- 

adalah salah satu.. Transhumanis.” 

“Tidak diragukan lagi,” jawab Sinskey. “Maaf, kalau saya 

tidak tahu siapa tepatnya di FS-2080 ini, tapi-“ 

“Itu maksud saya,” potong Provos, masih sambil menatap 

laut. “Saya tahu. Saya tahu betul siapa dia.” 
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 Lengan-lengan kokoh berbalut seragam hitam menjulur 

dan meraih bagaikan tentakel monster lapar yang 

mengobrak-abrik lubang, mencengkeram kaki si pria, lalu 

menariknya kembali ke bawah. 

“Lari Sienna!” seru pria sambil meronta-ronta. 

“Sekarang!” 

Si pria diseret secara semena-mena melewati jendela, 

kembali ke dalam basilika.  

Si wanita pirang menatap ke bawah dengan syok, matanya 
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berkaca-kaca.  

“Maafkan aku, Robert,” bisiknya. Kemudian, setelah diam 

sejnak, dia menambahkan, “Untuk semuanya.” 

Sesaat kemudian, wanita itu telah berlari menerobos 

kerumunan manusia, kuncir ekor kudanya terayun-ayun 

selama dia melintasi gang sempit di Merceria 

dell‟Orologio… dan menghilang di jantung Venesia. 

 

 Perempuan berambut perak itu meangguk penuh 

pengertian. “Saya khawatir bahwa karena amnesia yang 

Anda derita, Anda tidak akan memahami sebagian aspek 

dari apa yang hendak saya sampaikan. Namun, waktu kita 

terbatas, dan ada banyak orang yang memerlukan bantuan 

Anda.” 

Sinskey terdiam, seolah-olah tidak yakin harus memulai 

dari mana. “Pertama-tama,” katanya, “saya meminta Anda 

untuk mengerti bahwa Agen Bruder dan timnya tidak 

pernah mencoba membahayakan Anda. Mereka berada di 

bawah perintah tegas untuk menjalin kembali kontak 

dengan Anda memakai cara apa pun.” 

… 

“Agen Bruder dan para anak buahnya adalah tim SRS. 

Mereka bekerja di bawah pengawasan ECDC.” 

…. 

“Tentara-tentara itu bekerja untuk Anda?” 

Dr. Sinskey mengangguk. “Sebagai pinjaman dari ECDC. 

Semalam, ketika Anda menghilang dan berhenti 

menelepon, kami mengira sesuatu telah menimpa Anda. 

Baru tadi pagi, saat tim bantuan teknis kami melihat Anda 

memeriksa akun e-mail Harvard Anda, kami mengetahui 

bahawa Anda masih hidup. Ketika itu, penjelasan satu-

satunya yang kami miliki mengenai perilaku aneh Anda 

adalah bahwa Anda telah menyebrang ke pihak lain.. 

mungkin karena mendapatkan bayaran yang lebih besar 

untuk mencari lokasi bibit wabah itu untuk orang lain.” 

Langdon menggeleng, “Itu tuduhan konyol!” 

“Ya, skenario itu sepertinya janggal, namun itulah satu-

satunya penjelasan yang masuk akal-dan karena 

taruhannya begitu tinggi, kami tidak boleh main-main, 

tentu saja kami tidak pernah memperkirakan Anda 

menderita Amnesia, ketika tim teknis kami melihat akun 

email Harvard Anda tiba-tiba aktif, kami melacak alamat 
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IP komputer Anda ke sebuah apatemen di Florance dan 

bergerak kesana. Namun, Anda melarikan diri bersama 

seorang wanita, yang menambah kecurigaan kami bahwa 

Anda telah bekerja untuk orang lain.” 

….. 

Langdon tekulai lemas di ranjang. Seharian ini aku 

melarikan diri dari WHO-orang-orang yang 

mempekerjakanku. 

 Langdon merasa mual, sulit memahami apa yang mereka 

sampaikan. Satu-satunya orang yang dia percayai dalam 

seluruh skenario ini adalah Sienna, dan orang-orang ini 

memberitahukan bahwa perempuan itu tak seperti 

pengakuannya kepada Langdon? 
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 Ini bukan luka tembak?! 

“Saat Anda siuman,” kata Provos, “kami ingin Anda yakin 

bahwa ada orang-orang yang tengah berusaha membunuh 

Anda… bahwa Anda dalam bahaya.” 

… 

Semuanya sudah diatur. 

Bahkan, panggilan telepon penting dari teman Sienna di 

rumah sakit ternyata palsu. Sienna, ini Danikova! 

“Ketika Anda menelepon Konsulat AS,” kata Provos, 

“yang Anda tekan adalah nomor yang dicarikan Sienna 

untuk Anda. Itu adalah nomor yang tersambung dengan 

The Mendacium.” 

…. 

Provos dan organisasi misteriusnya-apa pun itu-telah 

secara efektif membuat Langdon berhenti bekerja untuk 

Sinskey dan berpaling kepada mereka. Ilusi mereka 

lengkap. 

Sienna secara sempurna telah mempermainkanku, pikir 

Langdon, lebih merasa sedih daripada marah. Langdon 

mulai menyukai perempuan itu setelah menghabiskan 

waktu yang singkat bersamanya. Yang paling 

merisaukannya adalah pertanyaan bagaimana orang 

secermerlang dan sehangat Sienna bisa sepenuhnya 

mengabdikan diri pada solusi maniak Zobrist untuk 

overpopulasi. 

512 

 Mungkinkah Sienna berani melakukan pembunuhan 

massal? Langdon masih berjuang untuk mencerna semua 

yang telah terjadi hari ini. Ini menyakitkan baginya, 

namun dia terpaksa mewujudkan kebenaran. Kau tidak 
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pernah mengenalnya, Robert. Sienna telah 

mempermainkanmu.  

 Agen Bruder kini berdiri, menatap Langdon tajam. “Kami 

mengira Anda mendatangi Venesia karena sudah 

mengetahui bahwa di sinilah Zobrist menyembunyikan 

wabahnya.” 

Langdon menatap orang-orang di hadapannya, wajah-

wajah yang memancarkan ketakutan, mengharapkan 

mukjizat, dan berharap dirinya memiliki kabar yang lebih 

bagus untuk disampaikan. 

“Kita salah negara,” Langdon menyampaikan. “Yang 

kalian cari terletak hampir 1.600 kilometer dari sini.” 
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 Ini buruk, pikir Provos, kembali duduk dan mulai 

menyadari ketidakpastian masa depannya. 

Provos sudah lama terbiasa menjadi dalang, kekuatan 

utama yang menarik tali kekang, dan kini tiba-tiba seluruh 

kekuasaannya direnggut. 

Zobrist, Sienna, Sinskey. 

Mereka semua telah menipunya… bahkan 

memanipulasinya. 
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 Setiap kejatuhan besar, Provos percaya, bisa dilacak pada 

suatu momen-sebuah pertemuan kebetulan, sebuah 

keputusan buruk, sebuah keteledoran. 

Dalam kasus ini, dia menyadari, momen itu datang hampir 

belasan tahun lalu, ketika dia setuju untuk 

memperkerjakan seorang mahasiswa kedokteran muda 

yang tengah mencari tambahan uang. Kecerdasan, 

keahlian berbahasa, dan kepandaian berimprovisasi 

perempuan muda itu menjadikan sosoknya serta-merta 

menonjol di Konsorsium. 

Sienna Brooks memiliki bakat alami. 

… 

Kenangan itu membuat Provos geram. 

Ini kesalahan Sienna. 

Sejak awal, dia sudah bersekongkol dengan Zobirst. 
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 Makam Enrico Dandolo. 

Ternyata, Enrico Dandolo-sang doge Venesia penghianat-

tidak dimakamkan di Venesia; jasadnya dikuburkan di 

jantung kota yang ditaklukannya pada 1202. 

… 

Mouseion kebijakan suci bersepuh emas, Langdon 

membatin. 
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Hagia Sophia tak hanya memiliki lapisan ubin emas lebih 

banyak daripada Basilika Santo Markus, namanya- Hagia 

Sophia-secara harfiah bermakna “Kebijakan Suci”. 

 Langdon bergegas menghampirinya dan memeriksa tulisan 

yang terukir di sana. 

HENRICUS DANDOLO 

… 

Bait terakhir Inferno karya Dante seolah-olah bergaung 

dari bawah. 

Perlahan-lahan, Langdon menoleh, menatap Bruder dan 

Sinskey. “Saya mendengarnya,” bisiknya. “Gemericik 

air.” 

553 

 “Tempat … waduk itu?” tanya Mirsat, tampak ketakutan. 

“Jaraknya hanya satu blok dari sini, tepat di timur 

bangunan ini.” 

Dia menunjuk ke luar. Namanya Yeberatan Sarayi.” 

Sarayi? Langdon membatin. Seperti dalam Topkapi 

Sarayi? “Tapi… bukankah sarayi berarti „istana‟?” 

Mirsat mengangguk. “Ya. Nama waduk kuno kami adalah 

Yeberatan Sarayi. Artinya-istana yang tenggelam.” 

555 

Klimaks Ikuti jauh ke dalam istana tenggelam… 

Karena di sini, dalam kegelapan, monster chthonic 

menanti… 

 

Medusa menunjukkan jalan, Langdon menyadari, 

kemudian berlari menyusuri papan pijakan, Bruder 

bersusah payah mengejarnya saat Langdon berzig-zag 

menyongsong kegelapan, mengikuti papan petunjuk 

Medusa. 

… 

Inferno Dante. Akhirnya. Pusat bumi, tempat gravitasi 

terbalik. Tempat naik menjadi turun. 

… 

Dengan ngeri, Langdon melongok dari langkan dan 

menoleh, membiarkan tatapannya mengikuti patung itu ke 

sebuah sudut kosong istana tenggelam yang terasa 

familier. 

Seketika itu juga, dia tahu. 

Inilah tempatnya. 

Titik nol Zobrist. 
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 Bruder menatap sisa kantong transparan itu, yang 

tersambung pada tali bagaikan robekan simpul balon pesta 
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yang telah pecah. 

Kebenaran perlahan-lahan disadarinya. 

Kami sudah terlambat. 

Dia membayangkan plastik yang tenggelam itu lumer dan 

pecah.. memuntahkan isinya yang mematikan ke air.. dan 

mengambang di permukaan laguna. 

 Sienna mendesah. “Robert, aku mengenal baik Bertrand, 

lebih baik daripada yang kuakui kepadamu. Dia ilmuan, 

manusia yang berorientasi pada hasil. Aku kini menyadari 

bahwa tanggal plakat itu bukan tanggal peluncuran virus, 

melainkan hal lain, sesuatu yang lebih penting bagi 

tujuannya.” 

“Dan itu adalah…?” 

“Itu adalah tanggal saturasi global-proyeksi matematika 

tanggal virus akan tersebar ke seluruh dunia… dan 

menginfeksi semua individu.” 
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 Sienna kembali menatapnya, mata cokelat lembutnya 

memancarkan kengerian yang mendalam. 

“Dia melepaskan virus,” bisiknya. “Virus yang sangat 

spesifik.” 

“Bahaya yang tersimpan di dalam virus ini,” lanjut Sienna, 

“adalah tidak seorang pun tahu bahwa dirinya telah 

terinfeksi. Tidak ada yang sakit. Tidak ada gejala kentara 

yang menunjukkan bahwa virus itu telah mengubah kita 

secara genetis.” 

Langdon dapat merasakan darah menetes di nadinya. “Dan 

perubahan apakah yang ditimbulkan virus itu?” 

“Virus itu memiliki kemampuan menjadikan tubuh 

manusia.. kehilangan kesuburan.” Dia bergerak-gerak 

gelisah di bangku. “Bertrand menciptakan wabah 

sterilitas.” 

Kata-katanya menampar Langdon. Virus yang menjadikan 

kita mandul? 

… 

“Sebentar,” sela Langdon, akhirnya bisa bersuara. “Jika 

virus itu menjadikan semua orang di muka bumi ini 

mandul, tidak akan ada generasi baru dan umat manusia 

akan punah.. dalam waktu singkat.” 

“Betul,” kata Sienna, suaranya melirih. “Hanya saja, 

kepunahan bukan tujuan Bertrand-bahkan kebalikannya-

sehingga dia menciptakan virus yang aktif secara acak. 

Walaupun saat ini Inferno sudah menjadi endemi di DNA 
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semua orang dan akan diwariskan secara turun-temurun 

dari generasi kita, virus itu hanya „aktif‟ di dalam diri 

sekian persen manusia. Dengan kata lain, virus itu saat ini 

dibawa oleh semua orang di muka bumi, tetapi hanya akan 

menyebabkan kemandulan pada bagian populasi yang 

telah dipilih secara acak.” 

Denouement Sienna tampak siap kabur saat itu juga. 

“Tolong dengarkan,” ujar Langdon dengan nada lebih 

lunak. “Aku tahu bahwa kau sudah mengalami banyak hal, 

dan aku tahu bahwa kau takut, tapi kau harus memikirkan 

gambaran besar kasus ini. Bertrand menciptakan virus. 

Kau berusaha menghentikannya.” 

“Tapi aku gagal.” 

“Ya, dan kini setelah virus itu tersebar, kalangan sains dan 

medis akan perlu memperlajarinya sepenuhnya. Kaulah 

satu-satunya orang yang mengetahui semua hal tentang 

virus itu. Mungkin ada cara untuk menetralisirnya.. atau 

tindakan yang harus diambil untuk mempersiapkan diri.” 

Langdon menatap tajam wanita itu. “Sienna, dunia harus 

mengetahui apa yang kau ketahui. Kau tidak bisa 

menghilang begitu saja.” 

612 

 “Wabah Zobirst,” Langdon langsung berbicara setelah 

duduk. “Saya rasa sudah terlepas sejak seminggu yang 

lalu” 

Sinskey mengangguk sabar.”Ya, kami juga mempeoleh 

kesimpulan yang sama. Belum ada gejala yang dilaporkan, 

tapi kami telah mengisolasi sampel dan sudah 

menjalankan tes intensif. Sayangnya, kami membutuhkan 

berharihari, bahkan berminggu-minggu, untuk memastikan 

apa sesungguhnya virus ini… dan apa yang bisa 

dilakukannya.” 

“Itu virus vektor,” kata Langdon. 

Sinskey menggelengkan kepala dengan terkejut, heran 

bahwa Langdon mengetahui istilah. “Maaf?” 

“Zobrist menciptakan virus vektor berbasis udara yang 

bisa memodifikasi DNA manusia.” 

Sinskey sontak bangkit sampai-sampai kursinya terguling. 

Itu tidak mungkin! “Atas dasar apa Anda membuat klaim 

semacam itu?” 

“Sienna,” jawab Langdon tenang. “Dia memberi tahu 

saya. Setengah jam lalu.” 

Sinskey menumpukan tangannya ke meja dan menatap 
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Langdon, mendadak kehilangan kepercayaan. “Dia tidak 

melarikan diri?” 

“Dia melarikan diri,”jawab Langdon. “Dia bebas, berada 

di perahu motor yang melesat ke laut, dan bisa dengan 

mudah menghilang untuk selamanya. Tapi dia berubah 

pikiran. Dia kembali atas kesadaran sendiri. Sienna ingin 

membantu Anda menangani krisis ini.” 

 

Tawa pahit meluncur dari bibir Sinskey. “Maaf jika saya 

tidak berminat memercayai Ms. Brooks, terutama setelah 

dia membuat klaim besar semacam itu.” 

 

“Saya memercayainya,” kata Langdon dengan tegas. “Dan 

jika dia mengklaim bahwa ini virus vektor, sebaiknya 

Anda menganggap serius.” 

 

 Prospek itu membuat Sinskey berdigik. Malapetaka 

genetik apakah yang dibayangkan oleh Zobrist? 

Bagaimana dia berencana merampingkan populasi 

manusia? 

 

Sinskey menyadari bahwa dibutuhkan waktu berminggu-

minggu untuk mencari jawabannya. Kode genetik manusia 

berisi labirin permutasi kimia yang seolah-olah tanpa 

batas. Prospek memeriksa seluruh kode genetik dengan 

harapan menemukan satu perubahan spesifik yang dibuat 

Zobrist sama halnya dengan mencari jarum di dalam 

tumpukan jerami… tanpa mengetahui di planet mana 

tumpukan jerami itu berada. 

“Elizabeth?” suara dalam Langdon menyadarkan dari 

lamunan. 

“Anda mendengar saya?” tanya Langdon, yang masih 

duduk tenang. “Sama seperti Anda, Sienna ingin 

memusnahkan virus ini.” 

“Saya meragukan itu.” 

…. 

Sinskey menggebrak meja. “Dia menghancurkan satu-

satunya hal yang bisa membantu kita menghadapi krisis 

ini? Dan Anda meminta saya memercayainya?” 

“Saya tahu bahwa saya terlalu banyak meminta, 

mengingat perbuatannya, namun daripada menghujat dia, 

ada baiknya jika kita mengingat Sienna memiliki 
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kecerdasan luar biasa. Termasuk kemampuan 

menakjubkannya untuk menghafal.” Langdon terdiam. 

Sinskey memincingkan mata, lalu mengangguk lemah. 

“Baiklah, Profesor, jika begitu adanya, bagaimana saran 

Anda?” 

Langdon menunjuk cangkir kopi kosong Sinskey. “Saya 

menyarankan agar Anda memesan kopi lagi… dan 

mendengarkan satu syarat yang diminta Sienna.” 

 

 Sienna,” katanya dengan nada datar, “informasi yang 

Anda berikan akan sangat membantu dalam menyusun 

strategi untuk menangani krisis ini. Saya menghargai 

kejujuran Anda. Sebagaimana yang Anda ketahui, 

pandemi virus vektor pernah dibahas secara teori sebagai 

cara mengimunisasi populasi besar, tapi semua orang 

yakin bahwa teknologi itu baru akan sempurna bertahun-

tahun lagi.” 

Sinskey kembali ke mejanya dan duduk di kursinya. 

….. 

Dr. Sinskey menekuri catatannya. “beberapa jam lagi saya 

akan tiba di Jenewa, disambut badai pertanyaan. Saya 

yakin, pertanyaan pertama yang akan saya dengar adalah 

apakah ada cara untuk melawan virus ini.”  

…. 

“Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, para pemimpin 

dari agensi-agensi kesehatan terkemuka di seluruh dunia 

akan berkumpul di Jenewa beberapa jam lagi untuk 

membahas krisis ini dan mempersiapkan rencana tindakan. 

Selama bertahun-tahun saya bekerja di WHO, belum 

pernah ada pertemuan sebesar ini.” Dia menatap dokter 

muda itu. “Sienna, saya meminta Anda turut hadir dalam 

pertemuan itu.” 

“Saya?” Sienna menghindar. “Saya bukan ahli rekayasa 

genetika. Saya sudah mengungkapkan semua yang saya 

ketahui.” Dia menunjuk notes Sinskey. “Semua yang bisa 

saya berikan sudah ada di dalam catatan Anda.” 

“Tidak untuk jangka panjang,” Langdon menimpali. 

“Sienna, debat apa pun tentang virus ini memerlukan 

konteks. Dr. Sinskey dan timnya akan mengembangkan 

kerangka moral untuk menyusun tanggapan terhadap krisis 

ini. Dr. Sinskey jelas menyakini bahwa kau berada di 

posisi unik untuk memberi masukan pada dialog itu.” 
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 Langdon teringat kembali bahwa puisi Dante tidak sekadar 

menyampaikan tentang duka nestapa di neraka, tetapi 

kekuatan semangat jiwa manusia untuk menghadapi 

tantangan seberat apa pun. 

 

Tempat tergelap di neraka dicadangkan bagi mereka yang 

tetap bersikap netral di saat krisis moral. Bagi Langdon, 

makna kata-kata itu tidak akan pernah sejelas saat ini : 

Dalam masa berbahaya, tidak ada dosa yang lebih besar 

daripada tetap diam. 

 

Langdon menyadari bahwa dirinya, seperti jutaan manusia 

lainnya, bersalah untuk hal ini. Ketika berhadapan dengan 

masalah dunia, penyangkalan menjadi pandemi global. 

Langdon berjanji bahwa dia tidak akan pernah melupakan 

hal ini.  
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Format Identifikasi Komponen Strukturalisme Genetik  alur Novel Inferno karya Dan Brown 

 

KOMPONEN 

STRUKTURALISME 

GENETIK 

KUTIPAN DALAM NOVEL HAL KUTIPAN DALAM BIOGRAFI HAL 

Fakta Kemanusiaan :  

 

Peristiwa sosial yang 

secara sinkronis 

berhubungan dengan 

struktur dalam.  

 

Overpopulasi membuat 

seorang ahli genetika 

membuat virus untuk 

merampingkan jumlah 

penduduk. Petunjuk 

lokasi virus tersebut, 

berkaitan dengan 

sebuah sebuah puisi 

karya Dante, yaitu 

Inferno (Neraka). 

Lelaki jangkung itu mendadak berhenti, 

menjulang di depan Elizabeth. “Berapa 

usia Anda?” 

Sekali lagi pertanyaan yang merendahkan. 

Tetapi sebagai kepala WHO, Elizabeth 

terbiasa menangani antagonisme dengan 

diplomasi. “Enam puluh satu.” 

“Tahukah Anda bahwa jika Anda hidup 

selama sembilan belas tahun lagi, hingga 

usia delapan puluh, Anda akan 

menyaksikan populasi berlipat tiga dalam 

masa kehidupan Anda? Satu masa 

kehidupan-tiga kali lipat. Pikirkan 

implikasinya. Seperti yang Anda ketahui, 

sekali lagi WHO telah meningkatkan 

prediksinya, memperkirakan penduduk 

bumi akan menjadi sekitar sembilan miliar 

sebelum pertengahan abad ini. Spesies 

hewan akan punah dengan tingkat 

percepatan yang drastis. Permintaan 

terhadap sumber-daya alami yang semakin 

menyusut akan meroket. Air bersih kian 

sulit ditemukan. Berdasarkan pengukuran 

biologis apa pun, spesies kita telah 

146 Brown telah mengembangkan alur 

cerita novel terbarunya dan 

merencanakan sebuah riset dengan 

mempertimbangkan masak-masak 

semua hal ini. Dia sengaja memilih 

sebuah topik kontroversial yang 

mampu mengguncang jutaan orang 

di seantero jagat dan menyedot 

perhatian media. 

 

Brown terkadang sadar bahwa 

menulis dan melakukan riset itu 

memang sebuah pekerjaan yang 

lama dan berat, terutama selama 

hari-hari panjang yang dimulai di 

depan komputer pada jam empat 

pagi.  

 

Setelah setahun melakukan riset 

yang mendalam, Dan Brown 

menyelesaikan sebagian besar 

pendahuluan novel terbarunya. Dia 

sudah putuskan untuk melanjutkan 

kebiasaannya menggarap sebuah 
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melampaui jumlah yang bisa kita 

pertahankan. Dan, di hadapan bencana ini, 

WHO-penjaga gerbang kesehatan planet 

ini-justru berinvestasi dalam hal-hal seperti 

menyembuhkan diabetes, memenuhi bank 

darah, dan memerangi kanker.” Lelaki itu 

terdiam, menatap langsung Elizabeth. 

“Jadi, saya membawa Anda kemari untuk 

bertanya secara langsung mengapa 

gerangan WHO tidak punya nyali untuk 

menghadapi masalah ini secara langsung?” 

 

Elizabeth meradang. “Siapa pun Anda, 

Anda tahu sekali WHO menanggapi 

overpopulasi ini dengan sangat serius. 

Baru-baru ini kami menghabiskan jutaan 

dolar untuk mengirim para dokter ke 

Afrika, membagikan kondom gratis dan 

mendidik masyarakat mengenai 

pengendalian kelahiran.” 

novel dengan tidak mengerjakan 

apa pun selain riset, lalu 

mengembangkan dan menyusun 

garis besar untuk novelnya, dan 

terakhir, meneruskan menulis 

naskah. 

 

 

Lelaki itumenunduk memelototi Elizabeth, 

nada suaranya menjadi semakin memaksa. 

“Buka mata Anda! Kita berada di ambang 

akhir umat manusia, tapi para pemimpin 

dunia kita duduk rapat dan memerintahkan 

studi mengenai tenaga surya, daur-ulang, 

dan mobil hibrid? Bagaimana mungkin 

Anda-seorang ilmuan berpendidikan 

tinggi-tidak memahaminya? Penipisan 

198-
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“Bagiku, menulis tentang materi 

yang gelap membuatku tetap 

terlibat dalam projek,” katanya. 

“Karena membutuhkan satu tahun 

untuk menulis sebuah novel, aku 

harus terus-menerus belajar sambil 

menulis, atau aku kehilangan 

internet. Melakukan penelitian dan 

menulis tentang topik-topik yang 
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ozon, kurangnya air, dan polusi bukanlah 

penyakit melainkan gejala-gejalanya. 

Penyakit-nya adalah overpopulasi. Dan, 

kecuali jika kita mau menangani populasi 

dunia secara langsung, upaya kita tidak 

lain hanyalah menempelkan plester Band-

Aid pada tumor ganas yang berkembang 

cepat.” 

 

“Anda menganggap umat manusia sebagai 

kanker?” desak Elizabeth. 

“Kanker hanyalah sel sehat yang mulai 

mereplilasi secara tak terkendali. Saya 

sadar bahwa Anda menganggap gagasan 

saya tidak menyenangkan, tapi saya bisa 

meyakinkan Anda bahwa alternatifnya, 

ketika muncul, akan jauh lebih tidak 

menyenangkan. Jika kita tidak mengambil 

tindakan tegas, maka-” 

“Tegas?!” ujar Elizabeth tergagap. “Tegas 

bukanlah kaya yang Anda cari. Cobalah 

kata gila!” 

 

“Dr. Sinskey,” kata lelaki itu. Suaranya 

lebih tenang, tetapi lebih terasa 

mengerikan. “Saya mengundang Anda 

kemari karena saya berharap Anda-suara 

bijak di WHO-mungkin bersedia bekerja 

sama dengan saya dan mengkaji solusi 

bersifat rahasia membantu 

mengingatkan aku betapa 

menyenangkan “melihat-lihat” 

dunia yang tak dapat dilihat, dan 

hal itu memotivasiku untuk 

mencoba memberikan pembaca 

pengalaman yang sama.” Juga 

seperti sebelumnya, sekali guru, 

tetap guru. “Tujuanku adalah selalu 

membuat peran-peran dan jalan 

ceritanya begitu menarik hati 

sehingga pembaca tidak menyadari 

betapa banyak mereka belajar 

sepanjang jalan,” katanya. 

 



 
 

yang memungkinkan.” 

Elizabeth menatap dengan tidak percaya. 

“Anda mengira WHO akan bermintra 

dengan Anda… mengkaji gagasan 

semacam ini?” 

 

“Sesungguhnya ya,” jawa lelaki itu. 

“Organisasi Anda beranggotakan para 

dokter, dan ketika mendapat pasien dengan 

gangren, mereka tidak ragu memotong 

kaki pasien untuk menyelamatkan 

nyawanya. Terkadang satu-satunya 

tindakan adalah memilih yang lebih baik di 

antara dua keburukan.” 

 

Subjek Kolektif 

 

Konsep subjek kolektif 

ini digunakan untuk 

mengetahui latar 

belakang sosial 

pengarang.  

 

Secara tidak langsung 

berhubungan dengan 

karya yang dihasilkan 

pengarang. 

 

Dia memaksakan diri untuk memejamkan 

mata dan mengembuskan napas perlahan-

lahan. Dia memutar bahu beberapa kali dan 

berupaya membebaskan diri dari semua 

pikiran sadar, berharap bisa mengakses 

naluri pikiran bawah sadarnya. 

Very sorry. 

Vasari. 

Cerva trova. 

Kebenaran hanya bisa dilihat melalui 

mata kematian. 

Nalurinya menyatakan, dengan pasti, 

bahwa dia berdiri di lokasi yang benar. 

Dan, walaupun masih belum yakin 
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“Aku besar di sebuah keluarga di 

mana teka-teki dan kode benar-

benar merupakan bagian dari cara 

kami bersenang-senang,” kata Dan 

Brown, mengenang masa kanak-

kanaknya. “Saat pagi hari di hari 

Natal di mana kebanyakan anak 

mendapatkan hadiah mereka di 

bawah pohon natal, aku dan 

saudara-saudaraku malah 

menemukan sebuah peta harta 

karun dengan kode-kode yang 

harus ikuti dari kamar ke kamar dan 

akhirnya menemukan hadiah kami 
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mengapa, Langdon punya firasat bahwa 

sebentar lagi dia akan menemukan apa 

yang dicarinya. 

yang tersembunyi di suatu tempat 

lain di dalam rumah. Bagiku, kode-

kode itu selalu menyenangkan.” 

 

“Aku juga besar di sebuah keluarga 

yang menyukai matematika, musik, 

dan bahasa. Kode-kode dan sandi-

sandi rahasia benar-benar 

merupakan perpaduan dari semua 

bahasa itu.” 

Pada dasarnya, klien ini hanya 

menginginkan kesempatan untuk 

“menghilang” selama beberapa waktu 

sehingga bisa menyelesaikan sesuatu tanpa 

diketahui oleh siapa pun. 

Gampang sekali. 

Konsorsium mewujudkannya dengan 

memberi lelaki itu identitas palsu dan 

lokasi yang aman, benar-benar tak terlacak, 

dan di sana klien itu bisa melakukan 

pekerjaannya dalam kerahasiaan penuh-apa 

pun pekerjaan itu, konsorsium tidak pernah 

bertanya untuk tujuan apa klien 

memerlukan suatu pelayanan, lebih suka 

mengetahui sesedikit mungkin mengenai 

orang-orang yang mereka layani. 

 

Selama setahun penuh, dengan provit 

menakjubkan, Provos menyediakan tempat 

108 “Aku tumbuh dikelilingi oleh klub-

klub klandestin (yang senang 

sembunyi) dari universitas-

universitas Ivy League, pondok-

pondok Masonik dari Founding 

Father kami, dan lorong-lorong 

tersembunyi peninggalan 

kekuasaan pemerintahan awal,” 

kata Dan Brown. “New England 

memiliki tradisi lama klub-klub elit 

swasta, kelompok-kelompok 

persaudaraan, dan kelompok-

kelompok rahasia.” 
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perlindungan yang aman bagi lelaki 

bermata hijau itu, yang ternyata adalah 

klien ideal. Provos tidak pernah 

berhubungan dengannya, tapi semua 

tagihan dibayar tepat waktu. 

Hingga, dua minggu yang lalu, segalanya 

berubah. 

Provos dan organisasi misteriusnya-apa 

pun itu-telah secara efektif membuat 

Langdon berhenti bekerja untuk Sinskey 

dan berpaling kepada mereka. Ilusi mereka 

lengkap. 

Sienna secara sempurna telah 

mempermainkanku, pikir Langdon, lebih 

merasa sedih daripada marah. Langdon 

mulai menyukai perempuan itu setelah 

menghabiskan waktu yang singkat 

bersamanya. Yang paling merisaukannya 

adalah pertanyaan bagaimana orang 

secermerlang dan sehangat Sienna bisa 

sepenuhnya mengabdikan diri pada solusi 

maniak Zobrist untuk overpopulasi. 

512 Melihat ketertarikannya yang 

sangat kuat terhadap perkumpulan-

perkumpulan rahasia dan sejarah, 

serta lingkungan keluarganya yang 

mengenalkan dan menanamkan 

kegemarannya pada pemecahan 

kode-kode dan teka-teki, maka 

sangat tidak mengherankan kalau 

Dan Brown memilih subjek-subjek 

itu untuk novel-novelnya. 

Betapapun juga, dia tidak hanya 

besar di Exeter, New Hampshire, 

tapi juga dibentuk oleh berabad-

abad kehidupan warga kota yang 

datang sebelumnya. 

4 

Pandangan Dunia 

 

 

Pandangan Dan Brown 

yang tergambar dalam 

novelnya mewakili 

kelompok sosial dalam 

Lelaki jangkung itu mengambil satu 

langkah mengancam ke arahnya, 

menghalangi jalan keluar.”Peringatan: 

Dengan atau tanpa kerja sama Anda, saya 

bisa dengan mudah mengeksplorasi sendiri 

gagasan ini.” 

“Peringatan,” balas Elizabeth. “Saya 

199-
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Pelajaran lain di Philips Exeter 

yang memengaruhinya dan 

kemudian tampak jelas banyak 

mata pelajaran yang dia masukkan 

ke dalam novel-novelnya- adalah 

bahwa tujuan terbaik dalam hidup 

adalah menjadi seorang manusia 
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menyikapi fakta 

kemanusiaan dalam 

masyarakat. 

menganggap ini sebagai ancaman teroris 

dan akan memperlakukannya seperti itu.” 

Dia mengeluarkan ponsel. 

… 

“Siapa pun Anda,” katanya, “Anda 

melakukan hal yang keliru dengan 

mengundang saya kemari. Begitu tiba di 

bandara, saya akan tahu siapa Anda, dan 

Anda akan ada dalam daftar pengawasan 

WHO, CDC, dan ECDC sebagai bioteroris 

potensial. Kami akan meminta orang-orang 

untuk mengawasi Anda siang dan malam. 

Jika Anda berupaya membeli material, 

kami akan tahu. Jika Anda membangun 

lab, kami akan tahu. Anda tidak akan bisa 

bersembunyi di mana pun.” 

 

Lelaki itu berdiri dalam keheningan 

menegangkan untuk waktu yang lama, 

seakan hendak merebut ponsel Elizabeth. 

Akhirnya dia mengendur dan melangkah 

minggir sambil menyeringai mengerikan 

“Kalau begitu, tampaknya permainan kita 

telah dimulai.” 

Renaissance. Bagaimanapun juga, 

salah satu dari banyak tujuan yang 

tidak ditetapkan sebuah sekolah 

swasta adalah menciptakan siswa 

yang lengkap, yang pada umumnya 

akan terpenuhi dengan cara 

memperkenalkan setiap siswa pada 

sebanyak mungkin disiplin ilmu 

dan topik yang berbeda-beda, 

meliputi sains, seni, kesusastraan, 

dan olahraga. 

 

Ketika melihat foto itu, dia terkesiap. Dr. 

Elizabeth Sinskey tahu persis siapa lelaki 

itu. Berita baiknya, lelaki itu akan sangat 

mudah untuk dilacak. Berita buruknya, 

lelaki itu genius dalam bidangnya-orang 

230 Di sepanjang hidupnya, Dan Brown 

bukanlah orang yang tanggung-

tanggung dalam mengerjakan tugas 

atau menyerah sebelum 

membuktikan diri bahwa dia 
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yang sangat berbahaya, seandainya dia 

memutuskan untuk menjadi ancaman. 

Tidak ada yang lebih kreatif.. lebih 

destruktif.. daripada orang cerdas yang 

terfokus pada sebuah tujuan. 

mengerahkan segala upayanya. Dia 

tak menyerah pada karier penulis 

lagu yang dikejarnya setelah selesai 

kuliah, bahkan sampai bertahun-

tahun dijalaninya dengan mengetuk 

pintu-pintu Los Angeles. Dia tak 

ingin berhenti sekarang. Dia begitu 

dekat dan dapat merasakannya 

 

Struktur karya sastra 

dan struktur sosial 

 

Karya sastra yang 

merupakan produk dari 

subjek kolektif. Karya 

sastra hadir bukan 

hanya karena struktur 

dalam (tokoh utama dan 

permasalhannya) , 

namun struktur luar 

(pengarang yang 

terlibat dalam 

kehidupan tokoh).  

Bagi Langdon, rasanya seakan sebuah 

senjata penting telah diambil dari gudang 

persenjataannya. Aku tidak punya ingatan. 

Memiliki ingatan eidetik sejak kecil, 

ingatan Langdon adalah aset intelektual 

yang paling diandalkannya. Bagi seseorang 

yang terbiasa mengingat setiap detail rumit 

dari segala yang dilihatnya, bekerja tanpa 

ingatan terasa seperti berupaya 

mendaratkan pesawat tanpa radar dalam 

kegelapan. 

116 Sebenarnya, keinginan Dan Brown 

untuk menjalani kehidupan yang 

benar-benar kreatif, pertama-tama 

dengan mencoba berbisnis, 

kemudian menulis buku-buku 

humor kecil, dan akhirnya dengan 

sepanjang hari menulis novel, mirip 

sekali dengan cerpen-cerpen 

bersambung tentang penyelidikan 

pengadilan dan kesengsaraan yang 

dihadapi Robert langdon-teman 

karibnya yang dapat dipercaya dan 

bintang dari dua novelnya yang 

paling populer, Angel dan Demons 

dan The Da Vinci Code-nyaris di 

setiap bab. Robert Langdon, 

seorang guru besar Harvard, pakar 

ikonologi religius yang menyebut 

dirinya sebagai simbologis, 

menghadapi tantangan mengerikan 
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yang tak terbilang jumlahnya dan 

kerap mengancam jiwa dalam dua 

novel tersebut, masing-masing 

berlangsung selama dua puluh 

empat jam. 

 

Dengan kata lain, terdapat banyak 

sekali peristiwa dalam kehidupan 

Dan Brown yang nyaris tidak 

diselesaikannya, di mana dia 

tergoda untuk menyerah dan 

kembali ke kehidupan awalnya, 

yang walaupun nyaman, dapat 

diprediksi.  

Langdon bertubuh jangkung, wajahnya 

santun lumayan tampan, dan bersuara 

berat. Sinskey terpaksa berasumsi bahwa 

pakaian Langdon pada saat itu adalah 

pakaian mengajarnya-jaket tweed, celana 

panjang khaki, dan sepatu kulit santai-dan 

ini tidak masuk akal, mengingat lelaki itu 

bisa dibilang diciduk dari kampus secara 

mendadak. Langdon juga tampak lebih 

muda dan jauh lebih bugar daripada yang 

dibayangkan oleh Sinskey, dan ini hanya 

mengingatkan Sonskey pada usianya 

sendiri. Aku bisa dibilang ibunya.  

 

 

372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tiga protagonis pria dalam 

novel-novelnya, Robert Langdon 

paling potensial untuk jalan cerita 

yang bermacam-macam, karena 

pekerjaan dan bidang keahliannya 

dapat membawanya ke mana pun di 

dunia ini. Apalagi Robert Langdon-

lah yang paling menyerupai 

kepribadian Brown. 

 

Sebenarnya, Brown sendiri sudah 

sering mengakui. “Langdon adalah 

aku harapkan,” katanya. “Langdon 

jauh lebih kalem ketimbang aku. 

Salah satu keuntungan menjadi 

111-

112 



 
 

 

Sinskey tersenyum kepada akademisi 

tampan di sampingnya. “Profesor, Anda 

cepat sekali menangkap apa yang saya 

yakini sebagai jebakan paling serius dalam 

rekayasa genetika.” 

 

 

Bagi Langdon, pecinta abadi karya seni 

Italia, Florance telah menjadi salah satu 

tujuan faforitnya di seluruh Eropa. Inilah 

kota tempat Michelangelo bermain di 

jalan-jalannya semasa kecil, dan yang 

studio-studionya menyulut Renaisans 

Italia. Inilah Florance, yang galeri-

galerinya memikat jutaan pelancong untuk 

mengagumi Birth of Venus karya 

Botticelli, Annunciation karya Leonardo, 

serta kebanggaan utama kota itu- II 

Davide. 

 

 

 

413 

 

 

 

 

 

 

54 

penulis adalah bahwa Anda dapat 

menjalani kehidupan seperti yang 

dialami orang lain melalui peran-

peran Anda.” 

 

“Langdon adalah karakter yang 

mewakili kegemaranku,” katanya. 

“Aku tertarik dengan misteri-

misteri purba, sejarah seni, dan 

kode-kode. Ketika Anda 

membutuhkan satu tahun atau satu 

setengah tahun untuk menulis 

sebuah buku, maka lebih baik Anda 

pastikan saja bahwa pahlawan 

Anda terliat dalam konflik yang 

membangkitkan gairah Anda.” 

 

Heide Lange setuju. “Saya kira 

karakternya mirip Robert 

Langdon,” katanya. “Dia sama 

cerdasnya dengan karakter yang 

diciptakannya. Dia sangat menarik 

hati dan suka melucu. Dia 

menyegarkan rohani.” 

 



 
 

Format identifikasi hubungan alur dengan tema Novel Inferno karya Dan Brown 

TAHAPAN 

ALUR 
TEMA KUTIPAN DALAM NOVEL HAL 

Konflik dan 

klimaks 

utama 

Overpopulasi 

memicu 

bioterorisme.  

Lelaki jangkung itu mengambil satu langkah 

mengancam ke arahnya, menghalangi jalan 

keluar.”Peringatan: Dengan atau tanpa kerja 

sama Anda, saya bisa dengan mudah 

mengeksplorasi sendiri gagasan ini.” 

“Peringatan,” balas Elizabeth. “Saya 

menganggap ini sebagai ancaman teroris dan 

akan memperlakukannya seperti itu.” Dia 

mengeluarkan ponsel. 

… 

“Siapa pun Anda,” katanya, “Anda 

melakukan hal yang kerilu dengan 

mengundang sya kemari. Begitu tiba di 

bandara, saya akan tahu siapa Anda, dan 

Anda akan ada dalam daftar pengawasan 

WHO, CDC, dan ECDC sebagai bioteroris 

potensial. Kami akan meminta orang-orang 

untuk mengawasi Anda siang dan malam. 

Jika ANda berupaya membeli material, kami 

akan tahu. Jika Anda membangun lab, kami 

akan tahu. Anda tidak akan bisa bersembunyi 

di mana pun.” 

 

Lelaki itu berdiri dalam keheningan 

menegangkan untuk waktu yang lama, 

seakan hendak merebut ponsel Elizabeth. 

Akhirnya dia mengendur dan melangkah 

minggir sambil menyeringai mengerikan 

“Kalau begitu, tampaknya permainan kita 

telah dimulai.” 

199-

200 

  “Ini adalah terorisme genetika….,” bisik 

Langdon. “ini mengubah diri kita, siapa kita, 

sampai level paling fundamental.” 

 

“Bertrand tidak memandangnya demikian. 

Dia bermimpi dapat memperbaiki 

kekurangan fatal dalam evolusi manusia… 

fakta bahwa spesies kita terlalu subur. Kita 

609 



 
 

adalah organisme yang, walaupun memiliki 

kecerdasan, sepertinya tak mampu 

mengendalikan jumlah kita sendiri, meskipun 

sudah ada kontrasepsi, edukasi, ataupun 

upaya pemerintah. Kita terus melahirkan 

bayi… entah secara sengaja atau tidak. 

Tahukah kau, setengah angka kehamilan di 

AS tidak direncanakan? Dan di negara 

berkembang, angkanya mencapai lebih dari 

tujuh puluh persen!” 

 

Langdon pernah meilhat statistik ini, namun 

baru sekarang dia memahami implikasinya.  

 

Bertrand Zobrist telah merancang ulang 

spesies kita…sebagai upaya untuk 

menyelamatkan kita.. mengubah kita menjadi 

populasi yang kurang subur. 

  Langdon teringat kembali bahwa puisi Dante 

tidak sekadar menyampaikan tentang duka 

nestapa di neraka, tetapi kekuatan semangat 

jiwa manusia untuk menghadapi tantangan 

seberat apa pun. 

 

Tempat tergelap di neraka dicadangkan bagi 

mereka yang tetap bersikap netral di saat 

krisis moral. Bagi Langdon, makna kata-kata 

itu tidak akan pernah sejelas saat ini : Dalam 

masa berbahaya, tidak ada dosa yang lebih 

besar daripada tetap diam. 

 

Langdon menyadari bahwa dirinya, seperti 

jutaan manusia lainnya, bersalah untuk hal 

ini. Ketika berhadapan dengan masalah 

dunia, penyangkalan menjadi pandemi 

global. Langdon berjanji bahwa dia tidak 

akan pernah melupakan hal ini.  

641 

 

 

 



 
 

Format identifikasi hubungan alur dengan latar Novel Inferno karya Dan Brown 

TAHAPAN 

ALUR 
LATAR KUTIPAN DALAM NOVEL HAL 

Konflik dan 

klimaks 

utama 

Tempat : Rumah 

sakit  

Waktu : Malam 

Suasana : 

 Membingungkan 

dan  menegangkan. 

Ruangan itu terang. Dia sendirian. 

Bau tajam alkohol medis mengapung 

di udara dan, di suatu tempat, sebuah 

mesin berbunyi pelan seirama 

jantungnya. Langdon berupaya 

menggerakkan tangan kanan, tapi 

rasa nyeri tajam menghentikannya. 

Dia menunduk dan melihat selang 

infus di lengan bawahnya.  

- 

Kini Langdon memutar kepala 

perlahan-lahan ke arah jendela di 

samping ranjang. Di luar gelap. 

Malam.  

- 

a) Gelisah? Pikir Langdon berang. 

Lebih tepat kebingungan! Adrenalin 

yang membanjiri tubuhnya kini 

berperang melawan obat penenag. 

“Apa yang terjadi kepaku?” 

desaknya. “Ini hari apa?!” 

“Semuanya baik-baik saja,” jawab 

perempuan itu. “Ini dini hari. Senin, 

delapan belas Maret.” 

 

b) Kini pikiran mengerikan merasuki 

kepalanya. 

“Apakah saya bertanggung jawab 

dalam sebuah kecelakaan mobil?” 

tanya Langdon. “Apakah saya 

mencederai seseorang?!” 

“Tidak, tidak,” jawab perempuan itu. 

“Saya rasa tidak.” 

“Lalu apa?” desak Langdon, sambil 

memandang kedua dokter itu dengan 

berang. 

… 

“Yang pertama… luka Anda 
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bukanlah akibat kecelakaan.” 

“Wah, itu melegakan.” 

“Tidak juga. Luka Anda, 

sesungguhnya, diakibatkan oleh 

sebutir peluru.” 

Monitor jantung Langdon berbunyi 

lebih cepat. “Apa?!” 

Langdon menatapnya dengan tidak 

percaya. Seseorang menembakku? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tempat : 

Apartemen Sienna 

Waktu : Menjelang 

pagi 

Suasana :  

Membingungkan 

Mengejutkan 

Apartemen itu mungil, udara di 

dalamnya menyiratkan pertempuran 

terus-menerus antara lilin beraroma 

vanila dan karpet tua. Perabot dan 

karya seninya bisa dibilang 

seadanya-seakan didapat daro 

obralan barang bekas. Dr. Brooks 

menyesuaikan termostat, dan radiator 

berdentang menyala. 

48 

 Langdon bergerak menuju cahaya 

pagi. 

Di kejauhan, matahari Tuscany yang 

sedang terbit baru saja mencium 

menara-menara tertinggi kota yang 

baru terjaga itu-menara jam, Gereja 

Badia, Museum Bargello. 

53 

 Langdon menengok jam di ponsel. 

Baru pukul 6 pagi. 

77 

 Mata Langdon langsung terbuka, dan 

dia menghela napas dengan terkejut. 

Dia masih duduk di kursi Sienna, 

dengan kedua tangan memegangi 

kepala dan jantung berdentam-

dentam panik. 

Apa gerangan yang terjadi padaku? 

61 

 Sienna membuka jaket itu lebih jauh 

untuk menunjukkan lapisan di dekat 

tengkuk belakang. Di sana, 

tersembunyi dalam lapisan jaket, 

terdapat saku besar yang dibuat 

dengan rapi. 

Apa pula itu?! 

 

71 



 
 

Langdon merasa yakin tidak pernah 

melihatnya sebelumnya. 

Saku itu berupa keliman tersembunyi 

yang dijahit dengan sempurna. 

 Walaupun merasakan benaknya kini 

bekerja dengan kecepatan normal, 

Langdon masih merasa seakan 

berjuang untuk memahami. Aku 

membawa wadah yang tersegel 

secara biometreis. 

75 

 Robert Langdon merasakan 

kepanikan yang semakin membesar 

saat berdiri di jendela apatemen, 

dengan mata terpaku pada hotel di 

seberang jalan. Perempuan berambut 

duri itu baru saja masuk, tapi 

Langdon tidak bisa mengerti 

bagaimana dia bisa mendapatkan 

alamat hotel. 

 

Adrenalin menjalari tubuhnya, 

merusak proses berpikirnya, sekali 

lagi. “Pemerintahku sendiri 

mengirim seseorang untuk 

membunuhku?” 

84 

 “Cepat Langdon!” desak Sienna. 

“Ikuti aku!”  

Pikiran Langdon masih dikuasai oleh 

gambar muram dunia-bawah Dante 

ketika dia melesat dari pintu koridor 

gedung apartemen. Hingga saat itu, 

Sienna Brooks berhasil mengatasi 

tekanan terbesar pagi itu dengan 

semacam ketenangan yang mantap, 

tapi kini sikap tenangnya berubah 

tegang oleh emosi yang belum dilihat 

Langdon pada dirinya-ketakutan. 

102 

Tempat : Boboli 

Gardens 

Waktu : Pagi 

Suasana : 

Menegangkan  

Robert Langdon mendarat keras di 

tanah empuk persis di balik tembok-

penahan di pinggir selatan Boboli 

Gardens yang rimbun. Sienna 

mendarat di sampingnya, berdiri, 

152 



 
 

membersihkan tubuh, lalu 

mengamati sekeliling. 

 Langdon melihatnya juga. Di pagi 

yang ganjil ini, pemandangan paling 

menyenangkan bukanlah istana itu 

sendiri, melainkan para turis yang 

mengalir keluar dari istana menuju 

kebun-kebun yang lebih rendah. 

Istana itu dibuka untuk umum, dan 

ini artinya Langdon dan Sienna tidak 

akan mengalami kesulitan untuk 

menyelinap masuk dan berjalan 

melintasinya.  

170 

 Namun, hari ini Langdon dan Sienna 

berlari melewati koridor itu, ingin 

menciptakan jarak sejauh mungkin 

antara diri merka dan para pengejar 

di ujung yang lain. Langdon 

bertanya-tanya berapa lama waktu 

yang mereka miliki sebelum penjaga 

terikat itu ditemukan, menatap 

terowongan yang memanjang, 

Langdon merasa setiap langkah 

membawa mereka semakin dekat 

dengan apa yang mereka sedang cari. 

Cerca trova.. mata kematian.. dan 

jawaban mengenai siapa yang 

mengejarku. 

202 

Tempat : Palazzo 

Vechio (Hall of the 

Five Hundred) 

Waktu : Pagi 

Suasana : 

Mengejutkan 

Memohon 

Langdon berdiri dalam ceruk sepi di 

suatu tempat dalam Palazzo Vecchio, 

menunggu sejenak dan berupaya 

mengetahui posisi. Di depan, sebuah 

lorong memanjang tegak lurus 

dengan ceruk itu. Di sebelah kiri, di 

kejauhan, terdengar suara-suara yang 

menggema sepanjang koridor, tenang 

dan riang. 

209 

 “Ruangannya mungkin masih 

terkunci,” kata Langdoon 

memperingatkan ketika mereka 

mendekati belokan itu. Walaupun 

Hall of the Five Hundred adalah 

211 



 
 

objek wisata populer, pallazzo itu 

tampaknya belum dibuka untuk turis 

pagi ini. 

 Jantung Langdon berdentam-dentam 

ketika mendongak memandang 

balkon lantai dua di bagian belakang 

ruangan. Aku di atas sana semalam? 

Dia tidak ingat apa pun. Balkon 

lantai dua selain memiliki ketinggian 

yang persis sama dengan kata-kata 

cerca trova, juga berfungsi sebagai 

jalan masuk menuju museum 

palazzo, yang dikunjungi Langdon 

setiap kali berada disini.  

223-

224 

 Di sanalah aku berada.. sebelum 

tertembak. 

Langdon merasa sangat resah ketika 

menyaksikan dirinya melakukan hal-

hal yang sama sekali tidak diingatnya 

itu. Aku berada di sini semalaman.. 

melihat topeng kematian? Entah 

bagaimana, antara waktu itu dan 

sekarang, dia berhasil kehilangan 

pakaian, arlogi Mickey Mause, dan 

dua hari dalam hidupnya. 

247  

 “Marta,” kata Langdon dengan suara 

rendah penuh simpati. “Saya tahu, 

pasti bagi Anda untuk percaya, tapi 

saya benar-benar tidak ingat kejadian 

semalam. Saya sama sekali tidak 

tahu mengapa saya dan Ignazio 

mengambil topeng itu.” 

Marta merasa, berdasarkan sorot 

mata Langdon, bahwa lelaki itu 

bicara jujur. 

 

“Saya akan mengembalikan topeng 

itu kepada Anda,” kata Langdon. 

“Anda bisa memegang kata-kata 

saya. Tapi saya tidak bisa 

mengembalikannya, kecuali jika 

Anda membiarkan kami pergi. 

265 



 
 

Situasinya rumit. Anda harus 

membiarkan kami pergi, sekarang 

juga.” 

 Nada Langdon kini penuh 

permohonan. “Marta, Anda 

mengenal Ignazio. Dia tidak akan 

pernah memindahkan topeng itu 

tanpa alasan yang kuat. Ada kisah 

yang lebih besar di sini. Pemilik 

topeng, Bertrand Zobrist, adalah 

lelaki yang sangat kacau pikirannya. 

Kami menduga dia terlibat dalam 

sesuatu yang mengerikan. Saya tidak 

punya waktu menjelaskan semuanya, 

tapi saya mohon agar Anda 

memercayai kami.” 

 

Marta terpaku. Tak satu pun dari 

semua ini yang masuk akal baginya. 

265 

Tempat : The 

Baptistry of San 

Giovanni 

Waktu : Pagi 

Suasana : 

 Melegakan 

 

Aku kembali sebagai penyair.. di 

tempat baptisanku. 

Kata-kata Dante berulang-ulang 

bergema di benak Langdon ketika 

dia memimpin Sienna ke utara 

menyusuri jalanan sempit yang 

dikenal sebagai Vio dello Studio. 

Tujuan mereka terletak di depan, dan 

seiring langkah demi langkah 

Langdon merasa lebih percaya diri 

bahwa mereka berada di jalanan 

yang benar dan telah meninggalkan 

pengejar mereka jauh di belakang. 

323 

  The Baptistry of San Giovanni. 

Berhiaskan batu fasad polikromatik 

dan pilar bergaris-garis seperti 

katedral II Duomo, gedung itu 

berbeda dengan bangunan-bangunan 

sekitar yang lebih besar lantaran 

bentuknya yang khas-oktagon 

sempurna. 

…. 

Rumah pembantisan, pikir langdon. 

327 



 
 

di sinilah mestinya tempat Ignazio 

menyembunyikan topeng itu sebelum 

dia mati.  

  Pintu masuk turis. 

Di luar pintu, seorang pemandu 

wisata dengan ekspresi lelah sedang 

merokok dan mengarahkan kembali 

turis-turis yang tampaknya tidak bisa 

memahami jadwal gedung itu, yang 

ditulis dalam waktu internasional. 

Apertura 13.00-17.00 

 

Lelaki beruam mengengok arloji. 

Pukul 10.02 pagi. Rumah 

pembaptisan itu masih tutup selama 

beberapa jam lagi. Dia mengamati 

pemandu wisata itu selama beberapa 

saat, lalu mengambil keputusan. 

Untungnya, ketamakan adalah dosa 

internasional. 

345 

  Ketika Langdon melihat bagian 

belakang topeng, dia sangat terkejut. 

Seluruh permukaan cekung itu 

ditutupi teks, yang pasti terdiri atas 

hampir seratus kata. Secara 

mengerikan, jalur teks itu 

mengingatkan pada jalan setapak 

melingkar-lingkar menuju surga 

Gunung Penebusan. Dia juga 

memperhatikan bahwa jumlah 

putarannya, mulai dari kata pertama, 

O, hingga periode terakhir di bagian 

tengah, menghasilkan angka yang 

sudah tidak asing lagi. 

Sembilan. 

Langdon nyaris tidak bisa bernapas, 

memutar topeng perlahan-lahan, 

membaca teks yang terus 

melengkung ke dalam, mengelilingi 

bagian belakang topeng yang cekung 

hingga ke bagian tengahnya. 

354 

 Tempat : Basilika Setibanya di depan Basilika Santo 441-



 
 

Santo Markus 

Waktu : Sore 

menjelang senja 

Suasana :  

Mmenegangkan 

Mengejutkan 

 

Markus, Langdon heran mendapati 

kedua rekannya tidak terlihat di 

belakang. Dia juga heran karena 

tidak menemukan antrean turis yang 

berniat memasuki gereja. Namun, 

Langdon menyadari bahwa hari 

menginjak senja, waktu ketika 

sebagian besar turis-yang sudah 

kehabisan energi gara-gara makan 

siang berat berupa pasta dan anggur-

memutuskan untuk berjalan-jalan 

saja di Piazza atau minum kopi 

daripada menyerap lebih banyak 

informasi sejarah. 

442 

  Semakin banyak orang mengerumuni 

mereka, dan para turis mulai 

berteriak-teriak meminta tolong. 

Sienna mencengkeram lengan 

Langdon dengan kekuatan 

mengejutkan dan menyeretnya dari 

keramaian, keluar menyongsong 

udara segar di balkon. 

 

Sejenak, Langdon seolah-olah buta. 

Matahari berada tepat di depan 

matanya, tenggelam di ujung barat 

Alun-Alun Santo Markus, 

memandikan seluruh balkon dengan 

cahaya keemasan. Sienna menarik 

Langdon kekiri, menyusuri teras 

lantai dua, menerobos kerumunan 

turis yang keluar mengaguni piazza 

dan replika Kuda-Kuda Santo 

Markus. 

461 

  Henricus Dandolo. 

Jantung Langdon berdentam-dentam 

saat dia mengingat-ingat penanda 

kuburan sederhana sang doge. Aku 

pernah berada di sana. Tepat seperti 

yang dijanjikan oleh puisi itu, Enrico 

Dandolo dimakamkan di sebuah 

museum megah-mouseion kebijakan 

 



 
 

suci bersepuh emas-namun bukan 

Basilika Santo Markus. 

Mouseion kebijakan suci bersepuh 

emas.. “ Dia menarik napas dalam. 

“Aku… membuat kesalahan.” 

Wajah Sienna mendadak pucat. 

“Jangan bilang kita salah museum.” 

“Sienna,” bisik Langdon, merasa 

mual. “Kita salah negara.” 

(Brown, 2013:468) 

  Lengan-lengan kokoh berbalut 

seragam hitam menjulur dan meraih 

bagaikan tentakel monster lapar yang 

mengobrak-abrik lubang, 

mencengkeram kaki si pria, lalu 

menariknya kembali ke bawah. 

“Lari Sienna!” seru pria sambil 

meronta-ronta. “Sekarang!” 

 

Si pria diseret secara semena-mena 

melewati jendela, kembali ke dalam 

basilika.  

Si wanita pirang menatap ke bawah 

dengan syok, matanya berkaca-kaca.  

“Maafkan aku, Robert,” bisiknya. 

Kemudian, setelah diam sejnak, dia 

menambahkan, “Untuk semuanya.” 

Sesaat kemudian, wanita itu telah 

berlari menerobos kerumunan 

manusia, kuncir ekor kudanya 

terayun-ayun selama dia melintasi 

gang sempit di Merceria 

dell‟Orologio… dan menghilang di 

jantung Venesia. 

471-

472 

 Tempat : Kapal 

The Mendacium 

Waktu : Malam 

Suasana : 

mengecewakan dan 

membingungkan 

“Dimana kita?” Langdon akhirnya 

bertanya. 

“Ini kapal saya-The Mendacium.” 

“Mendacium?” tanya Langdon. 

“Seperti dalam… istilah Latin untuk 

Pseudologos-dewa penipuan dalam 

legenda Yunani?” 

Pria itu tampak terkesan. “Tidak 

481 



 
 

banyak yang mengetahui soal itu.” 

  Di atas The Mendacium, Langdon 

mencengkeram pagar pembatas dek 

dari kayu jati halus, menegakkan 

kakinya yang lemas, dan berusaha 

menarik napas. Udara laut semakin 

dingin, dan deru pesawat jet 

komersial yang terbang rendah 

memberitahunya bahwa mereka telah 

mendekati Bandara Venesia.  

Di sampingnya, Provos dan Dr. 

Sinskey tetap diam, namun 

memperhatikannya, memberinya 

waktu untuk mencerna informasi 

yang baru saja didengarnya. Kabar 

yang mereka sampaikan di bawah 

membuat Langdon sangat bingung 

dan kecewa sehingga Sinskey 

mengajaknya keluar untuk mencari 

udara segar.  

498 

 Tempat : Pesawat 

jet C-130 

Waktu : malam 

Suasana : terpuruk 

dan kecewa 

Pesawat berbadan besar C-130 itu 

masih terus menambah ketinggian ke 

arah tenggara, menderu melintasi 

Laut Adriatik. Di dalamnya, Robert 

Langdon merasakan kram dan mual 

di perutnya kian parah-tertekan oleh 

ketiadaan jendela di pesawat dan 

resah oleh seluruh pertanyaan yang 

belum terjawab di otaknya. 508 

 

508 

  Langdon merasa kehilangan 

pegangan.. dan benar-benar 

sendirian. Dia menoleh ke dinding 

pesawat, mendambakan bisa melihat 

dunia di bawahnya, namun yang bisa 

ditatapnya hanyalah dinding kosong. 

Aku harus keluar dari sini. 

“Apakah Anda baik-baik saja?” 

tanya Provos, menatapnya khawatir. 

“Tidak,” jawab Langdon. “saya jauh 

dari kata baik-baik saja.” 514 

514 

  Aku butuh udara segar, pikir 516 



 
 

Langdon. Pemandangan.. apa pun. 

Pesawat tanpa jendela itu seolah-olah 

mengimpitnya. Tentu saja, cerita 

aneh tentang apa yang sesungguhnya 

terjadi pada dirinya hari ini sama 

sekali tidak membantu. Otaknya 

berdenyut-denyut memikirkan 

berbagai pertanyaan yang tidak 

terjawab.. sebagian besar tentang 

Sienna. 

Anehnya, dia merindukan Sienna. 

Dia hanya berakting, Langdon 

mengingatkan dirinya. 

Memanfaatkanku. 516 

  Malam ini, tinggi di langit malam di 

atas keriuhan kota, sebuah pesawat 

pengangkut C-130 turun menembus 

awan badai dab mendekati Bandara 

Ataturk. Di dalam kokpit, duduk 

aman di belakangan para pilot, 

Robert Langdon menatap ke luar dari 

jendela depan, lega karena 

memperoleh kursi dengan 

pemandangan ke luar. 524 

524 

 Tempat : Hagia 

Sophia 

Waktu : Malam 

Suasana : 

Melegakan 

 

Makam Enrico Dandolo. 

Ternyata, Enrico Dandolo-sang doge 

Venesia penghianat-tidak 

dimakamkan di Venesia; jasadnya 

dikuburkan di jantung kota yang 

ditaklukannya pada 1202. 

… 

Mouseion kebijakan suci bersepuh 

emas, Langdon membatin. 

Hagia Sophia tak hanya memiliki 

lapisan ubin emas lebih banyak 

daripada Basilika Santo Markus, 

namanya- Hagia Sophia-secara 

harfiah bermakna “Kebijakan 

Suci”.525 

525 

  Hujan kini menerpa kubah tua Hagia 

Sophia. 

Selama hampir seribu tahu, 

 



 
 

bangunan itu telah menjadi gereja di 

dunia, hingga kini sulit untuk 

membayangkan bangunan yang lebih 

besar daripadanya.  

  Langdon bergegas menghampirinya 

dan memeriksa tulisan yang terukir 

di sana. 

HENRICUS DANDOLO 

… 

Bait terakhir Inferno karya Dante 

seolah-olah bergaung dari bawah. 

Perlahan-lahan, Langdon menoleh, 

menatap Bruder dan Sinskey. “Saya 

mendengarnya,” bisiknya. 

“Gemericik air.” 

553 

 

 Tempat :Yeberatan 

Sarayi 

Waktu : Malam 

Suasana : 

Menakutkan 

“Tempat … waduk itu?” tanya 

Mirsat, tampak ketakutan. “Jaraknya 

hanya satu blok dari sini, tepat di 

timur bangunan ini.” 

Dia menunjuk ke luar. Namanya 

Yeberatan Sarayi.” 

Sarayi? Langdon membatin. Seperti 

dalam Topkapi Sarayi? “Tapi… 

bukankah sarayi berarti „istana‟?” 

Mirsat mengangguk. “Ya. Nama 

waduk kuno kami adalah Yeberatan 

Sarayi. Artinya-istana yang 

tenggelam.” 

555 

555 

  Hujan turun dengan derasnya ketika 

Dr. Elizabeth Sinskey berlari keluar 

dari Hagia Sophia bersama Langdon, 

Bruder, dan pemandu mereka yang 

kebingungan, Mirsat. 

 

Ikuti jauh ke dalam istana tenggelam, 

Sinskey membatin. 

Lokasi waduk kota-Yeberatan 

Sarayi-ternyata arahnya kembali ke 

Masjid Biru dan sedikit ke utara lagi. 

556 

  Saat Langdon melewati pintu dan 562-



 
 

menuruni tangga di belakang Bruder, 

dia bisa merasakan angin hangat 

berhembus menerpa mereka dari 

dasar waduk. Angin lembap 

membawa alunan Dante Symphony 

karya Liszt beserta aroma familier, 

namun sulit diungkapkan dengan 

kata-kata.. aroma sejumlah besar 

manusia yang berkumpul di dalam 

sebuah ruangan tertutup. 

 

Langdon sekonyong-konyong 

merasa diselimuti awan gelap, 

seolah-olah jemari panjang dari 

sebentuk tangan gaib meraihnya dari 

dalam tanah dan mengoyak-ngoyak 

dagingnya. 

563 

  Ikuti jauh ke dalam istana 

tenggelam… 

Karena di sini, dalam kegelapan, 

monster chthonic menanti… 

 

Medusa menunjukkan jalan, 

Langdon menyadari, kemudian 

berlari menyusuri papan pijakan, 

Bruder bersusah payah mengejarnya 

saat Langdon berzig-zag 

menyongsong kegelapan, mengikuti 

papan petunjuk Medusa. 

… 

Inferno Dante. Akhirnya. Pusat 

bumi, tempat gravitasi terbalik. 

Tempat naik menjadi turun. 

… 

Dengan ngeri, Langdon melongok 

dari langkan dan menoleh, 

membiarkan tatapannya mengikuti 

patung itu ke sebuah sudut kosong 

istana tenggelam yang terasa 

familier. 

Seketika itu juga, dia tahu. 

Inilah tempatnya. 

 



 
 

Titik nol Zobrist. 

567-568 

  Bagaimanapun, Langdon merasa 

panik. Sebagai penderita 

klaustrofobia seumur hidup, dia tahu 

bahwa dia akan diserang gelisah saat 

berada di bawah sini, dalam situasi 

apa pun. Ada sesuatu yang 

merisaukan tentang ribuan ton tanah 

di atas kepalamu.. hanya disangga 

pilar-pilar yang sudah membusuk. 

570 

570 

 Tempat : Taman 

Waktu : Malam 

Suasana : 

Mengejutkan  

Mereka memasuki sebuah taman 

kecil, dan Sienna membawanya ke 

tengah-tengah pepohonan lebat, 

tempat mereka tersembunyi dari 

dunia. Di sana, mereka duduk di 

bangku yang menghadap ke peraian. 

Di pantai seberang, Menara Galata 

tampak berkilauan di atas perumahan 

yang tersebar di lereng bukit. Dunia 

tampak damai dari sini, begitu jauh, 

pikir Langdon, dari kisruh yang 

tengah terjadi di waduk. Saat ini, dia 

menduga, Sinskey dan tim SRS tentu 

sudah menyadari bahwa mereka 

sudah terlambat menghentikan 

penyebaran wabah. 

603 

603 

  Sienna kembali menatapnya, mata 

cokelat lembutnya memancarkan 

kengerian yang mendalam. 

“Dia melepaskan virus,” bisiknya. 

“Virus yang sangat spesifik.” 

Langdon menahan napas. 

“Ceritakanlah.” 

“Bertrand menciptakan sesuatu yang 

disebut vektor viral. Itu adalah virus 

yang sengaja dirancang untuk 

menanamkan informasi genetis ke 

sel yang diserangnya.” Sienna diam 

sejenak agar Langdon dapat 

606-

608 



 
 

mencerna gagasan itu. “Virus 

vector… tidak membunuh sel yang 

diserangnya.. tetapi memasukkan 

DNA yang secara khusus dirancang 

untuk memodifikasi genom sel itu.” 

Langdon berusaha memahami 

maksudnya. Virus ini mengubah 

DNA kita? 

 

“Bahaya yang tersimpan di dalam 

virus ini,” lanjut Sienna, “adalah 

tidak seorang pun tahu bahwa dirinya 

telah terinfeksi. Tidak ada yang sakit. 

Tidak ada gejala kentara yang 

menunjukkan bahwa virus itu telah 

mengubah kita secara genetis.” 

Langdon dapat merasakan darah 

menetes di nadinya. “Dan perubahan 

apakah yang ditimbulkan virus itu?” 

“Virus itu memiliki kemampuan 

menjadikan tubuh manusia.. 

kehilangan kesuburan.” Dia 

bergerak-gerak gelisah di bangku. 

“Bertrand menciptakan wabah 

sterilitas.” 

Kata-katanya menampar Langdon. 

Virus yang menjadikan kita mandul? 

… 

“Sebentar,” sela Langdon, akhirnya 

bisa bersuara. “Jika virus itu 

menjadikan semua orang di muka 

bumi ini mandul, tidak akan ada 

generasi baru dan umat manusia akan 

punah.. dalam waktu singkat.” 

“Betul,” kata Sienna, suaranya 

melirih. “Hanya saja, kepunahan 

bukan tujuan Bertrand-bahkan 

kebalikannya-sehingga dia 

menciptakan virus yang aktif secara 

acak. Walaupun saat ini Inferno 

sudah menjadi endemi di DNA 

semua orang dan akan diwariskan 



 
 

secara turun-temurun dari generasi 

kita, virus itu hanya „aktif‟ di dalam 

diri sekian persen manusia. Dengan 

kata lain, virus itu saat ini dibawa 

oleh semua orang di muka bumi, 

tetapi hanya akan menyebabkan 

kemandulan pada bagian populasi 

yang telah dipilih secara acak.” 

 Tempat : One 

Levent Plaza 

Waktu : Tengah 

malam 

Suasana : 

mengejutkan  

Konsulat Swiss di Istanbul berlokasi 

di One Levent Plaza, sebuah gedung 

pencakar langit ramping bergaya 

ultra-modern. Fasad kaca biru 

gedung itu berbentuk cekung, 

menyerupai pilar futuristik berlatar 

belakang kota metropolis kuno. 

617 

  Jam dinding di lobi Konsulat Swiss 

sudah lama berdentang melewati 

pukul satu malam. 

 

Notes di meja Sinskey kini dipenuhi 

catatan, pertanyaan, dan diagram. 

Direktur WHO itu sudah lebih dari 

lima menit tidak bergerak maupun 

bersuara. Dia berdiri di dekat 

jendela,manatap kegelapan malam. 

624 

  Selama menjelaskan, Sienna 

menyaksikan berbagai emosi Sinskey 

yang, walaupun ditahan, masih tetap 

terlihat. Pertama-tama penerimaan 

pahit terhadap fakta Zobrist benar-

benar menciptakan virus vektor 

berbasis udara. Selanjutnya, ada 

harapan ketika dia mengetahui 

bahwa virus itu dirancang bukan 

untuk membunuh manusia. 

Kemudian… perlahan-lahan, ada 

kengerian mencekam saat kebenaran 

mengandap, dan dia menyadari 

bahwa akan ada bagian besar 

populasi bumi yang menjadi steril. 

Yang jelas, pengungkapan virus itu 

menyerang fertilitas manusia 

 



 
 

tampaknya memengaruhi Sinskey 

mendalam hingga level personal.  

…. 

“Maaf,” katanya menggeleng. 

“Semua ini terasa seperti fiksi ilmiah 

bagi saya saat ini.” 

624-625 

  “Nona Brooks, saya mungkin tidak 

setuju dengan metode Bernard, 

namun penilaiannya tentang keadaan 

dunia ini benar. Planet ini tengah 

menghadapi masalah overpopulasi 

serius. Jika kiat berhasil 

menetralisasi virus Bernard tanpa 

memiliki rencana alternatif untuk 

dijalanankan.. kita akan kembali ke 

awal.” 

Kekagetan Sienna tentu jelas terlihat, 

karena Sinskey terkekeh dan 

menambahkan, “Bukan pandangan 

yang Anda kira akan Anda dengar 

dari saya?” 

 

Sienna menggeleng. “Saya tidak tahu 

harus berpikir bagaimana lagi.” 

“Kalau begitu, mungkin saya bisa 

mengejutkan Anda lagi,” Sinskey 

melanjtkan. “Seperti yang sudah saya 

sebutkan tadi, para pemimpin dunia 

dari agensi-agensi kesehatan 

terkemuka di seluruh dunia akan 

berkumpul di Jenewa beberapa jam 

lagi untuk membahas krisis ini dan 

mempersiapkan rencana tindakan. 

Selama bertahun-tahun saya bekerja 

di WHO, belum pernah ada 

pertemuan sebesar ini.” Dia menatap 

dokter muda itu. “Sienna, saya 

meminta Anda turut hadir di 

pertemuan itu.” 

627 

 Tempat : Bandara 

Ataturk 

Udara dini hari di Bandara Ataturk 

dingin dan berembun. Tarmak di 

631 



 
 

Waktu : Dini hari 

Suasana : 

Menyenangkan 

sekitar terminal pesawat pribadi 

diselimuti kabut tipis.  

 

Langdon, Sienna, dan Sinskey tiba 

dengan mobil dan disambut oleh 

seorang staf WHO yang membantu 

mereka turun dari kendaraan. 631 

  “Terima ksih karena sudah 

memercayai dia,” ujar Langdon lirih. 

“Firasat saya mengatakan bahwa dia 

tidak terbiasa mendapatkan itu dalam 

kehidupannya.” 

 

“Saya menduga bahwa saya dan 

Sienna Brooks akan banyak bertukar 

pengetahuan.” Sinskey mengulurkan 

tanganya. “Selamat jalan, Profesor. 

Anda sudah memberikan banyak hal. 

Lebih dari apa yang Anda sadari.” 

 

“Selamat jalan juga untuk Anda,” 

kata Langdon seraya menjabat 

tangan Dr. Sinskey. “Semoga 

beruntung di Jenewa.”  

632 

  Sienna meraskan semangatnya 

sedikit terangkat, namun keheningan 

panjang menyelimuti mereka karena 

tidak seorang pun sanggup 

mengucapkan selamat jalan. 

… 

Langdon tersenyum penuh kasih 

sayang dan memeluknya. “Aku juga 

akan merindukanmu.” 

 

Mereka berdiri hingga lama 

kemudian, masing-masing tidak 

ingin melepaskan pelukan. Akhirnya, 

Langdon bersuara. “Ada sebuah 

ungkapan lama… konon… 

diucapkan Dante..” Dia terdiam. 

“Ingatlah malam ini.. karena ini 

adalah awal dari selamanya.” 

633 



 
 

 

“Terima kasih, Robert,” kata Sienna, 

air matanya mulai mengalir. 

“Akhirnya aku merasa memiliki 

tujuan.” 

 

Langdon merengkuhnya erat. “Kau 

selalu mengatakan bahwa kau ingin 

menyelamatkan dunia, Sienna. 

Mungkin inilah kesempatanmu.” 

 Tempat : Pesawat 

Alitalia 

Waktu : Malam 

Suasana : 

Melegakan 

Sepuluh ribu meter di atas bentangan 

suram Teluk Biscay, pesawat Alitalia 

membelah langit malam yang 

bermandikan cahaya bulan ke barat 

menuju Boston.  

 

Di kabin pesawat itu, Robert 

Langdon dengan tekun membaca 

edisi paperback The Divine Comedy. 

… 

Langdon teringat kembali bahwa 

puisi Dante tidak sekadar 

menyampaikan tentang duka nestapa 

di neraka, tetapi kekuatan semangat 

jiwa manusia untuk menghadapi 

tantangan seberat apa pun. 

… 

Tempat tergelap di neraka 

dicadangkan bagi mereka yang tetap 

bersikap netral di saat krisis moral. 

Bagi Langdon, makna kata-kata itu 

tidak pernah sejelas saat ini : Dalam 

masa berbahaya, tidak ada dosa yang 

lebih besar daripada tetap diam. 

641 

 

 

 



 
 

Format identifikasi hubungan alur dengan tokoh dan penokohan Novel Inferno karya 

Dan Brown 

TAHAPAN 

ALUR 

TOKOH DAN 

PENOKOHAN 
KUTIPAN DALAM NOVEL HAL 

Konflik dan 

Klimaks 

Utama 

Tokoh utama 

Robert Langdon 

 

Perwatakan: 

Profesor sejarah simbologi Harvard, 

santun, baik hati, jujur, cerdas, mandiri, 

pengagum karya seni dan memiliki rasa 

humor yang payah. 

 

Langdon bertubuh jangkung, wajahnya 

santun lumayan tampan, dan bersuara 

berat. Sinskey terpaksa berasumsi bahwa 

pakaian Langdon pada saat itu adalah 

pakaian mengajarnya-jaket tweed, celana 

panjang khaki, dan sepatu kulit santai-dan 

ini tidak masuk akal, mengingat lelaki itu 

bisa dibilang diciduk dari kampus secara 

mendadak. Langdon juga tampak lebih 

muda dan jauh lebih bugar daripada yang 

dibayangkan oleh Sinskey, dan ini hanya 

mengingatkan Sonskey pada usianya 

sendiri. Aku bisa dibilang ibunya.  

372 

372 

Langdon memiringkan kepala terkejut. 

“Ya. Tepat sekali.” 

“Saya tahu. Saya menguji kejujuran 

Anda.” 

“Maaf?” 

“Saya ingin tahu apakah Anda mau 

berkata jujur, tak peduli betapa tidak 

nyamannya itu bagi saya.” 378 

378 

Sinskey tersenyum kepada akademisi 

tampan di sampingnya. “Profesor, Anda 

cepat sekali menangkap apa yang saya 

yakini sebagai jebakan paling serius 

dalam rekayasa genetika.” 413 

413 

“Dan adakah seseorang yang perlu kami 

menghubungi? Istri? Anak?” 

26 



 
 

“Tidak ada,” jawab Langdon secara 

naluriah. Dia selalu menikmati 

kesendirian dan kemandirian yang 

diberikan oleh pilihan hidup 

membujangnya; walaupun, harus 

diakuinya, dalam situasi saat ini, dia lebih 

suka melihat wajah yang dikenal berada 

disampingnya. “Ada beberapa kolega 

yang bisa saya hubungi, tapi saya baik-

baik saja.” 

Bagi Langdon, pecinta abadi karya seni 

Italia, Florance telah menjadi salah satu 

tujuan faforitnya di seluruh Eropa. Inilah 

kota tempat Michelangelo bermain di 

jalan-jalannya semasa kecil, dan yang 

studio-studionya menyulut Renaisans 

Italia. Inilah Florance, yang galeri-

galerinya memikat jutaan pelancong untuk 

mengagumi Birth of Venus karya 

Botticelli, Annunciation karya Leonardo, 

serta kebanggaan utama kota itu- II 

Davide. 

54 

Dia tahu, mungkin ini hanya karena 

Adrenalin, tapi dia mendapati dirinya 

tertarik secara ganjil terhadap profesor 

Amerika itu. Selain tampan, lelaki itu 

seakan memiliki hati yang sangat tulus. Di 

kehidupan lain yang jauh, Robert Langdon 

mungkin bahkan bisa menjadi seseorang 

yang mendampinginya. 

82 

 

Faukman sudah cukup lama bekerja 

bersama Langdon sehingga mengetahui 

rasa humor lelaki itu payah, tapi dia sama 

sekali tidak mendengar rasa gurauan 

dalam nada resah Langdon saat ini. Lelaki 

itu benar-benar serius. Faukman 

mengembuskan napas, lalu memutuskan. 

366 

Tokoh 

pendukung dan 

penokohan 

Dr. Elizabeth Sinskey 

Perwatakan : 

Direktur WHO, tegas, bijaksana, dan 

cantik. 

 

Dia teramat sangat cantik, tapi lebih tua 22 



 
 

daripada yang dibayangkan Langdon-

mungkin berusia enam puluhan, agung 

dan perkasa, bagai patung abadi. 

Rahangnya tegas, matanya dalam dan 

menggetarkan, rambut kelabu-perak 

panjangnya jatuh berombak-ombak ke 

atas bahunya. Jimat dari batu lapislazuli 

tergantung di lehernya-berbentuk seekor 

ular yang melilit tongkat. 22 

Perempuan itu terbang menuju Manhattan 

dari Jenewa, tempatnya bekerja sebagai 

Direktur World Health Organization, 

jabatan impian dan prestisius yang telah 

dipegangnya selama hampir satu dekade. 

Sebagai spesialis penyakit menular dan 

epidemiologi wabah, dia diundang ke 

PBB untuk menyampaikan pidato 

mengenai penilaian ancaman penyakit 

pandemik di negara-negara dunia ketiga. 

141 

141 

Sebagai Direktur WHO, Elizabeth sudah 

terbiasa bergaul dengan orang-orang hebat 

itu, masa jabatannya yang lama, 

dikombinasikan dengan sifat blak-blakan, 

baru-baru ini telah membuatnya masuk 

dalam dua puluh orang paling 

berpengaruh di dunia versi sebuah 

majalah berita utama. 142 

142 

Sinskey menggebrak meja. “Dia 

menghancurkan satu-satunya hal yang 

bisa membantu kita menghadapi krisis 

ini? Dan Anda meminta saya 

memercayainya?” 

“Saya tahu bahwa saya terlalu banyak 

meminta, mengingat perbuatannya, namun 

daripada menghujat dia, ada baiknya jika 

kita mengingat Sienna memiliki 

kecerdasan luar biasa. Termasuk 

kemampuan menakjubkannya untuk 

menghafal.” Langdon terdiam. 

Sinskey memincingkan mata, lalu 

mengangguk lemah. “Baiklah, Profesor, 

621 



 
 

jika begitu adanya, bagaimana saran 

Anda?” 

Langdon menunjuk cangkir kopi kosong 

Sinskey. “Saya menyarankan agar Anda 

memesan kopi lagi… dan mendengarkan 

satu syarat yang diminta Sienna.” 621 

Sienna Brooks 

Perwatakan : 

Seorang dokter, cantik, cerdas, menguasai 

bahasa, handal menghafal dan berakting, 

pantang menyerah, tegas, merasa 

kesepian, dan tanpa tujuan. 

 

Perempuan itu tampaknya berusia awal 

tiga puluhan. Dia mengenakan seragam 

operasi biru dan mengikat rambutnya ke 

belakang membentuk ekor kuda tebal 

yang berayun-ayun di belakang ketika dia 

berjalan 

24 

Dr. Brooks, yang jangkung dan lincah, 

bergerak dengan langkah tegas seorang 

atlet. Walaupun mengenakan baju operasi 

yang tak berbentuk, dia tampak anggun 

dan ramping. Tanpa sedikit pun rias wajah 

yang bisa dilihat oleh Langdon, kulit 

perempuan itu luar biasa halus, satu-

satunya noda hanyalah sebintik tahi lalat 

mungil yang bertengger persis di atas 

bibir. Matanya, walaupun bewarna cokelat 

lembut, tampak luar biasa menusuk, 

seakan pernah menyaksikan pengalaman 

mendalam yang jarang dijumpai oleh 

orang seusianya.  

24 

Sienna berjalan dengan lesu menyusuri 

lorong menuju kamar sederhana 

apartemen itu. Dia mengambil celana jins 

dan sweter dari lemari, lalau 

membawanya ke kamar mandi. 

 

Dia menatap pantulan dirinya sendiri di 

cermin, menjulurkan tangan ke atas, 

mencengkeram rambut ekor kuda pirang 

tebalnya dari kulit kepala botaknya. 

63 



 
 

 

Seorang perempuan botak berusia tiga 

puluh dua tahun menetapnya dari cermin. 

 

Tidak habis-habisnya tentangan yang 

harus dihadapi oleh Sienna dalam 

hidupnya, dan walaupun dia telah melatih 

dirinya sendiri untuk mengandalkan 

kecerdasan dalam mengatasi msalag, 

kesulitannya saat ini telah 

mengguncangnya pada tingkat yang 

sangat emosional. 

Sejak kecil Sienna Brooks sudah merasa 

kesepian. 

 

Tumbuh dewasa dengan kecerdasan luar 

biasa, Sienna menghabiskan masa 

mudanya merasa seperti orang asing di 

negeri antah-berantah.. makhluk asing 

yang terperangkap di dunia sunyi. Dia 

mencoba berteman, namun anak-anak 

sebayanya sibuk dengan hal-hal sepele 

yang tidak menarik minatnya.  

Maka Sienna Brooks belajar menjadi 

hantu. Tidak kasatmata. Dia belajar 

menjadi bunglon, berpura-pura, wajah 

yang menyaru dalam keramaian. Cita-cita 

masa kecilnya untuk menjadi pemain 

drama tidak diragukan lagi berakar dari 

impian seumur hidupnya untuk menjadi 

orang lain. 

488-

489 

Sienna mencondongkan badan ke meja, 

ekspresinya menunjukkan ketegasan. “Dr. 

Sinskey, seperti yang sudah saya katakan, 

menurut saya tindakan Bertrand ceroboh 

dan benar-benar berbahaya. Kalau saja 

saya bisa menghentikannya, saya pasti 

akan melakukannya. Saya memohon agar 

Anda memercayai saya.” 

 

Elizabeth Sinskey mengulurkan tangan di 

atas meja dan dengan lembut 

629 



 
 

menggenggam kedua tangan Sienna. 

“Saya memercayaimu, Sienna. Saya 

memercayai setiap kata yang kamu 

ucapkan.” 

“Yang paling menakutkan,” kata Sienna, 

“bukanlah fakta bahwa virus Inferno 

menyababkan sterilitas, melainkan bahwa 

ia memiliki kemampuan untuk itu. 

Bertrand telah menciptakan kunci untuk 

memodifikasi umat manusia.. dan jika 

kunci itu jatuh ke tangan yang salah, 

hanya Tuhan yang bisa menolong kita. 

Teknologi ini seharusnya tidak pernah 

diciptakan. Begitu selesai membaca surat 

Bertrand yang menjelaskan bagaimana dia 

meraih tujuannya, aku langsung 

membakarnya. Kemudian aku bersumpah 

untuk menemukan virusnya dan 

memusnahkan semuanya.” 

610 

Sienna tampak siap kabur saat itu juga. 

“Tolong dengarkan,” ujar Langdon 

dengan nada lebih lunak. “Aku tahu 

bahwa kau sudah mengalami banyak hal, 

dan aku tahu bahwa kau takut, tapi kau 

harus memikirkan gambaran besar kasus 

ini. Bertrand menciptakan virus. Kau 

berusaha menghentikannya.” 

“Tapi aku gagal.” 

“Ya, dan kini setelah virus itu tersebar, 

kalangan sains dan medis akan perlu 

memperlajarinya sepenuhnya. Kaulah 

satu-satunya orang yang mengetahui 

semua hal tentang virus itu. Mungkin ada 

cara untuk menetralisirnya.. atau tindakan 

yang harus diambil untuk mempersiapkan 

diri.” Langdon menatap tajam wanita itu. 

“Sienna, dunia harus mengetahui apa yang 

kau ketahui. Kau tidak bisa menghilang 

begitu saja.” 

612 

Dalam upaya putus asanya untuk 

melupakan masa lalu, Sienna pergi ke 

Amerika dan mempelajari kedokteran. Dia 

495 



 
 

selalu memiliki minat besar untuk dunia 

kedokteran dan berharap dengan menjadi 

dokter, dirinya akan merasa membantu.. 

seolah-olah melakukan sesuatu untuk 

setidaknya mengurangi kepedihan di 

dunia yang sakit ini. 

 

Walapun jam kuliahnya panjang, Sienna 

sama sekali tidak mengalami kesulitan, 

dan selagi teman-teman seangkatannya 

tekun belajar, Sienna berakting paruh-

waktu untuk mendapatkan tambahan 

uang. Dia tidak mementaskan drama-

drama Shakespeare, namun keahliannya 

menguasai bahasa dan menghafal 

menjadikan akting tidak terasa seperti 

pekerjaan, tetapi peristirahatan tempat 

Sienna bisa melupakan siapa dirinya.. 

menjadi orang lain. 

Provos  

 

Perwatakan : 

Bertanggung jawab, tegas dan penipu.  

 

 Lelaki itu, yang hanya dikenal oleh 

karyawannya sebagai “Provos”, bertubuh 

pendek kecil dengan kulit gelap dan mata 

cekung. Perawakan yang tidak 

mengesankan dan sikap lugasnya seakan 

sangat pas bagi seseorang yang 

memperoleh kekayaan luar biasa dengan 

menyediakan pelayanan pribadi dan 

rahasia bagi pihak-pihak yang ingin 

melakukan kegiatan di wilayah abu-abu 

hukum.  

36 

 Dalam karir profesionalnya, Provos tidak 

pernah mengingkari janji atau 

membatalkan kesepatan. Perkataannya 

bisa diandalkan-jaminan mutlak- dan 

walaupun jelas ada beberapa kontrak yang 

disesalinya, mundur dari kontrak-kontrak 

itu tidak pernah menjadi pilihan.  

36 

 Namun, Provos tidak memercayai nasib. 37 



 
 

Semua yang dilakukannya dirancang 

untuk meniadakan keacakan dan 

menghilangkan kebetulan. Pengendalian 

adalah keahlian Provos-memprediksi 

segala kemungkinan, mengantisipasi 

semua respons, dan mebentuk realitas 

menuju hasil yang diinginkan. Dia punya 

rekam-jejak kesuksesan dan kerahasiaan 

yang tidak bercela, dan ini mendatangkan 

jajaran klien yang mencengangkan-

biliuner, politisi, syaikh-syaikh yang kaya 

raya, dan bahkan pemerintah negera-

negara tertentu. 

 Bernard Zobrist 

 

Perwatakan : 

Ahli genetika, optimis, cerdas, jenius dan 

ceroboh. 

 

 Tamu itu, tokoh yang terkenal dalam 

bidangnya, berusia empat puluh enam, 

rapi, dan luar biasa jangkung, dengan 

mata hijau menusuk. 

107 

 “Dr. Sinskey,” sapa suara tajam lelaki itu. 

“Terima kasih telah bergabung bersama 

saya.” Aksen kental lelaki itu menyiratkan 

tempat asal Elizabeth di Swiss, atau 

mungkin Jerman. 

144 

 Elizabeth tidak menyukai nada 

merendahkan dan postur agresif lelaki itu. 

Jadi, dia diam saja. 

145 

 Sienna berdehem, menoleh kepada 

Sinskey, dan berbicara dengan suara yang 

jelas dan lantang. “Ma‟am, saya sudah 

menyelami dunia rekayasa genetika 

bersama Bertrand selama bertahun-tahun. 

Sebagaimana yang Anda ketahui, genom 

manusia adalah struktur yang sangat 

rapuh. Secara pribadi, saya yakin bahwa 

terdapat bahaya besar dalam upaya 

membatalkan yang sudah terjadi. Bertrand 

adalah insinyur genetika dengan keahlian 

dan visi luar biasa. Dia bertahun-tahun 

626 



 
 

lebih maju daripada rekan sejawatnya. 

Untuk saat ini, saya belum melihat orang 

lain yang mampu membongkar genom 

manusia sehebat Bertrand dan berharap 

dapat memperbaikinya.” 

 Sienna mencondongkan badan ke meja, 

ekspresinya menunjukkan ketegasan. “Dr. 

Sinskey, seperti yang sudah saya katakan, 

menurut saya tindakan Bertrand ceroboh 

dan benar-benar berbahaya. Kalau saja 

saya bisa menghentikannya, saya pasti 

akan melakukannya. Saya memohon agar 

Anda memercayai saya.” 

629 

 “Tolong mengertilah,” ujar Sienna, 

defensif, “Aku yakin tujuan Bertrand 

mulia… tapi cara yang digunakannya…” 

Dia memalingkan wajah, semakin sulit 

menahan tangis. 

606 

 

Format identifikasi hubungan alur dengan sudut pandang Novel Inferno karya Dan 

Brown 

TAHAPAN 

ALUR 

SUDUT 

PANDANG 
KUTIPAN DALAM  NOVEL HAL 

Konflik dan 

Klimaks 

Utama 

Sudut 

pandang 

orang ketiga 

Dr. Brooks, yang jangkung dan lincah, 

bergerak dengan langkah tegas seorang 

atlet. Walaupun mengenakan baju operasi 

yang tak berbentuk, dia tampak anggun dan 

ramping. Tanpa sedikit pun rias wajah yang 

bisa dilihat oleh Langdon, kulit perempuan 

itu luar biasa halus, satu-satunya noda 

hanyalah sebintik tahi lalat mungil yang 

bertengger persis di atas bibir. Matanya, 

walaupun bewarna cokelat lembut, tampak 

luar biasa menusuk, seakan pernah 

menyaksikan pengalaman mendalam yang 

jarang dijumpai oleh orang seusianya.  

24 

 Bagi Langdon, rasanya seakan sebuah 

senjata penting telah diambil dari gudang 

persenjataannya. Aku tidak punya ingatan. 

116 



 
 

Memiliki ingatan eidetik sejak kecil, 

ingatan Langdon adalah aset intelektual 

yang paling diandalkannya. Bagi seseorang 

yang terbiasa mengingat setiap detail rumit 

dari segala yang dilihatnya, bekerja tanpa 

ingatan terasa seperti berupaya mendaratkan 

pesawat tana radar dalam kegelapan. 

 Dia berpihak kepada siapa? 

Sinskey memang baru mengenal Langdon 

selama beberapa hari, tapi biasanya dia bsa 

menilai karakter seseorang dengan baik, dan 

dia menolak untuk percaya bahwa lelaki 

seperti Robert Langdon bisa dirayu dengan 

uang. Namun, Langdon memutuskan 

hubungan dengan kami semalam. Kini dia 

seakan berlarian kesana kemari seperti 

mata-mata penjahat. Apakah Langdon, 

entah bagaimana, terbujuk untuk berpikir 

bahwa tindakan-tindakan Zobirst meski keji 

bida diterima akal? 

372 

 

Format identifikasi hubungan alur dengan gaya bahasa Novel Inferno karya Dan 

Brown 

TAHAPAN 

ALUR 

GAYA 

BAHASA 
KUTIPAN DALAM NOVEL HAL 

Konflik dan 

Klimaks 

Utama 

Personifikasi  Dia teramat sangat cantik, tapi lebih tua 

daripada yang dibayangkan Langdon-

mungkin berusia enam puluhan, agung dan 

perkasa, bagai patung abadi. Rahangnya 

tegas, matanya dalam dan menggetarkan, 

rambut kelabu-perak panjangnya jatuh 

berombak-ombak ke atas bahunya. Jimat dari 

batu lapislazuli tergantung di lehernya-

berbentuk seekor ular yang melilit tongkat. 

22 

Di kejauhan, matahari Tuscany sedang terbit 

baru saja mencium menara-menara tertinggi 

kota yang baru terjaga itu-menara jam, Gereja 

Badia, Museum Bargello. Langdon 

menekankan kening pada kaca sejuk itu. 

53 



 
 

Udara Maret terasa segar dan dingin, 

memperkuat spektrum penuh cahaya matahari 

yang kini mengintip di atas lereng-lereng 

bukit. 

 

Cahaya pelukis, begitulah mereka 

menyebutnya. 

Langdon berdiri diam dengan tangan di udara, 

memegangi silinder tulang itu. Tidak 

diragukan lagi, kaca di ujung tabung 

memancarkan cahaya… berkilau seakan 

isinya mendadak terbangun. 

90 

Elizabeth terkejut ketika gambar yang tidak 

asing lagi itu dihadapannya. Itu grafik yang 

dipublikasikan oleh WHO tahun lalu 

melukiskan masalah-masalah lingkungan 

utama yang dianggap WHO memiliki dampak 

terbesar terhadap kesehatan global. 

196 

  Sepuluh ribu meter di atas bentangan suram 

Teluk Biscay, pesawat Alitalia membelah 

langit malam yang bermandikan cahaya 

bulan ke barat menuju Boston. 

641 

 

Format identifikasi hubungan alur dengan amanat Novel Inferno karya Dan Brown 

TAHAPAN 

ALUR 
AMANAT KUTIPAN DALAM NOVEL HAL 

Konflik dan 

Klimaks 

Utama 

Menyadarkan 

para pembaca 

bencana 

overpopulasi 

yang saat ini 

telah melanda 

dunia.  

Langdon teringat kembali bahwa puisi Dante 

tidak sekadar menyampaikan tentang duka 

nestapa di neraka, tetapi kekuatan semangat 

jiwa manusia untuk menghadapi tantangan 

seberat apa pun. 

… 

Tempat tergelap di neraka dicadangkan bagi 

mereka yang tetap bersikap netral di saat 

krisis moral. Bagi Langdon, makna kata-kata 

itu tidak pernah sejelas saat ini : Dalam masa 

berbahaya, tidak ada dosa yang lebih besar 

daripada tetap diam. 

642 

 



 
 

4.2 Analisis Alur 

Kehadiran berbagai unsur intrinsik dalam karya fiksi dimaksudkan untuk 

membangun cerita, salah satunya adalah alur. Tinjauan struktural terhadap karya fiksi 

pun sering ditekankan pada pembicaraan alur. Tinjauan ini dianggap penting, 

dikarenakan setiap tahapan alur sebenarnya mengandung semua unsur yang 

membentuk karya fiksi seperti tokoh, latar, tema, amanat, sudut pandang dan gaya 

bahasa. Sehingga lewat pemahaman alur yang baik, pembaca sekaligus memahami 

penokohan, tema, maupun latar cerita.  

Seorang pembaca mampu memahami alur dengan baik, setelah terlebih dahulu 

memahami dua elemen dasar yang membangun alur yaitu konflik dan klimaks. 

Konflik menyaran pada pengertian sesuatu yang bersifat tidak menyenangkan yang 

dialami oleh tokoh-tokoh cerita, yang jika tokoh itu mempunyai kebebasan untuk 

memilih, ia tidak akan memilih peristiwa itu menimpa dirinya. Sedangkan klimaks 

menurut Stanton adalah saat konflik telah mencapai tingkat intensitas tertinggi dan 

tidak dapat dihindari lagi kejadiannya (Nurgiyantoro, 2012: 122 &127). 

Pada umumnya, sebuah novel yang memiliki cerita relatif panjang memiliki 

konflik dan klimaks lebih dari satu. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa dalam 

sebuah novel sering dimunculkan lebih dari satu konflik, baik tokoh utama maupun 

tokoh pendukung memiliki konfliknya tersendiri sehingga membangun alur sendiri, 

walaupun dengan kadar keutamaan yang berbeda. Konflik utama biasanya berupa 

peristiwa yang bersifat fundamental, membenturkan sifat-sifat tertentu, seperti 

kejujuran dan kemunafikan, kenaifan dengan pengalaman, atau individualitas dengan 



 
 

kemampuan beradaptasi. Konflik semacam inilah yang menjadi inti struktur cerita, 

pusat yang pada gilirannya akan tumbuh dan berkembang seiring dengan alur yang 

terus menerus mengalir. 

Begitu juga dengan klimaks yang kehadirannya berkaitan erat dengan konflik, 

dimungkinkan terdapat lebih dari satu dengan kadar keutamaan yang berbeda-beda 

bergantung pada jumlah konflik yang dibangun. Seringkali, klimaks utama berwujud 

satu peristiwa yang tidak spektakuler. Berdasarkan pernyataan sebelumnya, penelitian 

ini ditekankan pada dua elemen dasar pembangun alur yaitu konflik dan klimaks. 

4.2.1 Konflik 

Konflik adalah sesuatu yang dramatik, mengacu pada pertarungan antara dua 

kekuatan yang seimbang dan menyiratkan adanya aksi dan aksi balasan (Wellek & 

Warren, dalam Nurgiyantoro,2012:122). Pengembangan alur dalam sebuah karya 

sastra dipengaruhi oleh konflik-konflik yang dibangun oleh pengarangnya. 

Kemampuan pengarang untuk memilih dan membangun konflik melalui berbagai 

peristiwa akan menentukan kadar kemenarikan, kadar suspense dan perhatian 

pembaca.  

a) Dasar Konflik : 

Kemampuan Dan Brown dalam menyajikan kompleksitas konflik dalam novel 

Inferno terlihat pada peristiwa-peristiwa konflik yang dihadapi oleh tokoh utama 

maupun tokoh pembantu. Peletakan dasar konflik bermula saat Zobrist menawarkan 

kerjasama kepada Sinskey mengenai solusi yang ia tawarkan yaitu merampingkan 

jumlah penduduk manusia yang saat ini sudah overpopulasi. Sinskey dengan tegas 



 
 

menolak pendapat yang diberikan Zobrist dan mengancam bahwa yang dilakukan 

Zobrist merupakan ancaman bioterorisme. Pernyataan tersebut sesuai dengan 

beberapa kutipan berikut : 

Lelaki jangkung itu mendadak berhenti, menjulang di depan Elizabeth. 

“Berapa usia Anda?” 

Sekali lagi pertanyaan yang merendahkan. Tetapi sebagai kepala 

WHO, Elizabeth terbiasa menangani antagonisme dengan diplomasi. 

“Enam puluh satu.” 

“Tahukah Anda bahwa jika Anda hidup selama sembilan belas tahun 

lagi, hingga usia delapan puluh, Anda akan menyaksikan populasi 

berlipat tiga dalam masa kehidupan Anda? Satu masa kehidupan-tiga 

kali lipat. Pikirkan implikasinya. Seperti yang Anda ketahui, sekali 

lagi WHO telah meningkatkan prediksinya, memperkirakan penduduk 

bumi akan menjadi sekitar sembilan miliar sebelum pertengahan abad 

ini. Spesies hewan akan punah dengan tingkat percepatan yang drastis. 

Permintaan terhadap sumber-daya alami yang semakin menyusut akan 

meroket. Air bersih kian sulit ditemukan. Berdasarkan pengukuran 

biologis apa pun, spesies kita telah melampaui jumlah yang bisa kita 

pertahankan. Dan, di hadapan bencana ini, WHO-penjaga gerbang 

kesehatan planet ini-justru berinvestasi dalam hal-hal seperti 

menyembuhkan diabetes, memenuhi bank darah, dan memerangi 

kanker.” Lelaki itu terdiam, menatap langsung Elizabeth. “Jadi, saya 

membawa Anda kemari untuk bertanya secara langsung mengapa 

gerangan WHO tidak punya nyali untuk menghadapi masalah ini 

secara langsung?” 

Elizabeth meradang. “Siapa pun Anda, Anda tahu sekali WHO 

menanggapi overpopulasi ini dengan sangat serius. Baru-baru ini kami 

menghabiskan jutaan dolar untuk mengirim para dokter ke Afrika, 

membagikan kondom gratis dan mendidik masyarakat mengenai 

pengendalian kelahiran. 

(Brown, 2013:146) 

 

Perlahan-lahan lelaki itu berpaling kepada Elizabeth dan tersenyum 

kaku merendahkan. “Ada pertanyaan Dr. Sinskey?” 

“Hanya satu,” balas perempuan itu. “Anda membawa saya kemari 

untuk menceramahi saya atau menghina saya?” 

“Bukan keduanya.” Suara lelaki itu berubah membujuk yang anehnya 

terasa lebih mengerikan.”Saya membawa Anda kemari untuk bekerja 

bersama Anda. Saya yakin Anda paham bahwa overpopulasi adalah 

masalah kesehatan. Tapi saya khawatir Anda tidak paham bahwa 



 
 

overpopulasi akan memengaruhi jiwa manusia. Di bawah tekanan 

overpopulasi , mereka yang tidak pernah berpikir untuk mencuri, akan 

menjadi pencuri untuk memberi makan keluarga mereka. Mereka yang 

tidak pernah berpikir untuk membunuh, akan menjadi pembunuh 

untuk mempertahankan anak-anak mereka. Semua dosa besar Dante-

keserakahan, kerakusan, pengkhianatan, pembunuhan, dan seterusnya-

akan mulai menyebar.. menguasai umat manusia, diperkuat oleh 

hilangnya kenyamanan kita. Kita menghadapi pertempuran untuk jiwa 

manusia.” (Brown, 2013:148-149) 

 

Lelaki yang tampak samar-samar itu mondar-mandir di depan 

ruangan-siluet kurus dilatari gambar mengerikan yang diproyeksikan, 

berupa kerumunan manusia telanjang sekarat yang terinspirasi oleh 

Inferno karya Dante. 

“Seseorang harus berjuang melawan,” simpul sosok itu, “atau ini-lah 

masa depan kita.” Dia menunjuk ke slide gambar mengerikan 

dibelakangnya, “Matematika menjaminnya. Umat manusia kini berada 

di tepi jurang api penyucian berupa sikap menunda-nunda, 

kebimbangan, dan keserakahan pribadi… tapi neraka menunggu, 

persis di bawah kaki kita. Menunggu untuk melahap kita semua.” 

Elizabeth masih terguncang oleh gagasan mengerikan yang baru saja 

dipaparkan oleh lelaki itu. Dia tidak tahan lagi dan melompat berdiri. 

“Yang Anda sarankan adalah-” 

Pilihan kita satu-satunya yang tersisa,” sela lelaki itu. 

“Sesungguhnya,” jawab Elizabeth, “saya hendak mengatakan 

„kejahatan‟!” 

Lelaki itu mengangkat bahu. “Jalan menuju surga melewati neraka. Itu 

yang diajarkan Dante kepada kita.” 

(Brown, 2013: 195-196) 

 

Lelaki itu menunduk memelototi Elizabeth, nada suaranya menjadi 

semakin memaksa. “Buka mata Anda! Kita berada di ambang akhir 

umat manusia, tapi para pemimpin dunia kita duduk rapat dan 

memerintahkan studi mengenai tenaga surya, daur-ulang, dan mobil 

hibrid? Bagaimana mungkin Anda-seorang ilmuan berpendidikan 

tinggi-tidak memahaminya? Penipisan ozon, kurangnya air, dan polusi 

bukanlah penyakit melainkan gejala-gejalanya. Penyakit-nya adalah 

overpopulasi. Dan, kecuali jika kita mau menangani populasi dunia 

secara langsung, upaya kita tidak lain hanyalah menempelkan plester 

Band-Aid pada tumor ganas yang berkembang cepat.” 

“Anda menganggap umat manusia sebagai kanker?” desak Elizabeth. 

“Kanker hanyalah sel sehat yang mulai mereplilasi secara tak 

terkendali. Saya sadar bahwa Anda menganggap gagasan saya tidak 



 
 

menyenangkan, tapi saya bisa meyakinkan Anda bahwa alternatifnya, 

ketika muncul, akan jauh lebih tidak menyenangkan. Jika kita tidak 

mengambil tindakan tegas, maka-” 

“Tegas?!” ujar Elizabeth tergagap. “Tegas bukanlah kaya yang Anda 

cari. Cobalah kata gila!” 

“Dr. Sinskey,” kata lelaki itu. Suaranya lebih tenang, tetapi lebih 

terasa mengerikan. “Saya mengundang Anda kemari karena saya 

berharap Anda-suara bijak di WHO-mungkin bersedia bekerja sama 

dengan saya dan mengkaji solusi yang memungkinkan.” 

Elizabeth menatap dengan tidak percaya. “Anda mengira WHO akan 

bermintra dengan Anda… mengkaji gagasan semacam ini?” 

 

“Sesungguhnya ya,” jawab lelaki itu. “Organisasi Anda beranggotakan 

para dokter, dan ketika mendapat pasien dengan gangren, mereka tidak 

ragu memotong kaki pasien untuk menyelamatkan nyawanya. 

Terkadang satu-satunya tindakan adalah memilih yang lebih baik di 

antara dua keburukan.” 

Lelaki jangkung itu mengambil satu langkah mengancam ke arahnya, 

menghalangi jalan keluar.”Peringatan: Dengan atau tanpa kerja sama 

Anda, saya bisa dengan mudah mengeksplorasi sendiri gagasan ini.” 

“Peringatan,” balas Elizabeth. “Saya menganggap ini sebagai ancaman 

teroris dan akan memperlakukannya seperti itu.” Dia mengeluarkan 

ponsel. 

… 

“Siapa pun Anda,” katanya, “Anda melakukan hal yang keliru dengan 

mengundang saya kemari. Begitu tiba di bandara, saya akan tahu siapa 

Anda, dan Anda akan ada dalam daftar pengawasan WHO, CDC, dan 

ECDC sebagai bioteroris potensial. Kami akan meminta orang-orang 

untuk mengawasi Anda siang dan malam. Jika Anda berupaya 

membeli material, kami akan tahu. Jika Anda membangun lab, kami 

akan tahu. Anda tidak akan bisa bersembunyi di mana pun.” 

Lelaki itu berdiri dalam keheningan menegangkan untuk waktu yang 

lama, seakan hendak merebut ponsel Elizabeth. Akhirnya dia 

mengendur dan melangkah minggir sambil menyeringai mengerikan 

“Kalau begitu, tampaknya permainan kita telah dimulai.” 

( Brown, 2013: 198-200) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, penolakan tegas Sinskey bukannya membuat 

Zobrist kecewa, namun menyulutkan semangat Zobrist untuk mewujudkan 

ambisinya. Ia pun bekerja sama dengan Konsorsium, sebuah organisasi rahasia yang 



 
 

membantunya mewujudkan ambisinya. Pernyataan di atas sesuai dengan kutipan 

berikut : 

Pada dasarnya, klien ini hanya menginginkan kesempatan untuk 

“menghilang” selama beberapa waktu sehingga bisa menyelesaikan 

sesuatu tanpa diketahui oleh siapa pun. 

Gampang sekali. 

Konsorsium mewujudkannya dengan memberi lelaki itu identitas 

palsu dan lokasi yang aman, benar-benar tak terlacak, dan di sana klien 

itu bisa melakukan pekerjaannya dalam kerahasiaan penuh-apa pun 

pekerjaan itu, konsorsium tidak pernah bertanya untuk tujuan apa klien 

memerlukan suatu pelayanan, lebih suka mengetahui sesedikit 

mungkin mengenai orang-orang yang mereka layani. 

 

Selama setahun penuh, dengan provit menakjubkan, Provos 

menyediakan tempat perlindungan yang aman bagi lelaki bermata 

hijau itu, yang ternyata adalah klien ideal. Provos tidak pernah 

berhubungan dengannya, tapi semua tagihan dibayar tepat waktu. 

 (Brown, 2013:108) 

 

 “Dia akan mudah ditangani dan menguntungkan,” kata kontak itu 

meyakinkan Provos. “Lelaki ini sangat cerdas, bintang dalam 

bidangnya, dan luar biasa kaya. Dia hanya perlu menghilang selama 

satu atau dua tahun. Dia ingin membeli waktu tanpa terlacak untuk 

mengerjakan sebuah proyek penting.” 

Provos setuju tanpa berpikir panjang. Relokasi jangka panjang selalu 

menguntungkan, dan Provos memercayai insting kontaknya. 

 (Brown, 2013:227) 

 

 Berdasarkan kutipan tersebut, dijelaskan bahwa Provos menerima Zobrist 

sebagai kliennya sebagai saran dari seorang kontak terpercayanya. Provos adalah 

seorang pimpinan dari sebuah organisasi rahasia bernama Konsorsium. Organisasi 

yang berada dalam wilayah abu-abu tersebut menggunakan segala macam cara untuk 

mewujudkan ambisi kliennya. Pernyataan tersebut sesuai dengan kutipan berikut : 

Dia mendapat banyak julukan-tentara-bayaran keji, fasilitator dosa, 

pembantu setan-tapi dia bukan semua itu. Provos hanya menyediakan 

kesempatan kepada klien-kliennya untuk mengejar ambisi dan 



 
 

keinginan mereka tanpa adanya konsekuensi; bukan urusannya jika 

umat manusia pada dasarnya memang berdosa. 

 

Tanpa memedulikan para pengumpatnya dan semua keberatan etis 

mereka, kompas moral Provos sangatlah mantap. Dia membangun 

reputasinya-dan Korsorsium itu sendiri-berdasarkan dua peraturan 

emas. 

Jangan pernah membuat janji yang tidak bisa ditepati. 

Dan jangan pernah berbohong kepada klien. 

Selamanya. 

 

Dalam karir profesionalnya, Provos tidak pernah mengingkari janji 

atau membatalkan kesepatan. Perkataannya bisa diandalkan-jaminan 

mutlak- dan walaupun jelas ada beberapa kontrak yang disesalinya, 

mundur dari kontrak-kontrak itu tidak pernah menjadi pilihan. 

(Brown,2013:36) 

 

 Melalui bantuan organisasi Provos, Bertrand  Zobrist membuat sebuah wabah 

yang dapat merampingkan jumlah penduduk dunia. Kini ketika Elizabeth Sinskey 

menyadari peringatan Zobrist mengenai usahanya membuat wabah mematikan 

tersebut menjadi kenyataan, Sinskey bersama WHO berusaha mencari Zobrist. 

Hingga akhirnya ia menemukan Zobrist, namun Zobrist memilih untuk bunuh diri 

dengan melompat dari Menara Badia daripada memberitahu lokasi wabah tersebut. 

Hal ini tergambar dalam kutipan berikut : 

“Demi Tuhan,” teriak mereka, “katakan di mana kau 

menyembunyikannya!” 

 Justru demi Tuhan, aku tidak mau. 

Kini aku berdiri, terpojok, memunggungi batu dingin. Mereka berubah 

geram, tidak lagi membujuk, tapi mengancam. “Kau tahu kami punya 

metode. Kami bisa memaksamu untuk mengatakan di mana kau 

menyembunyikannya.” 

… 

Dengan senang hati, kulakukan pengorbnan terakhir ini… sekaligus 

kupadamkan harapan terakhir kalian untuk menemukan apa yang 

kalian cari. 

Kalian tidak akan pernah menemukan benda itu tepat waktu. 



 
 

… 

Aku berdoa semoga Umat Manusia bisa memahami hadiah yang 

kutinggalkan. 

Hadiahku adalah masa depan. 

Hadiahku adalah keselamatan. 

Hadiahku adalah Inferno. 

 

Seiring perkataan  itu, kubisikkan kata amin… dan kuambil langkah 

terakhirku, memasuki jurang tanpa dasar. 

(Brown, 2013:18-20). 

 

Gambaran kematian Zobrist semakin membuat Dr. Elizabeth Sinskey gusar 

dan gelisah. Ancaman bioterorisme yang diciptakan oleh Zobrist membawanya 

menemukan sebuah proyektor yang berisi Map of Hell karya Botticelli disertai 

dengan kode berisi petunjuk dimana lokasi wabah tersebut berada. Menyadari situasi 

yang semakin rumit, Dr. Elizabeth Sinskey meminta bantuan Robert Langdon 

seorang sejarahwan dan ahli simbologi untuk memecahkan kode yang ditinggalkan 

Zobrist agar dapat menemukan lokasi wabah tersebut, sebagaimana tergambar dalam 

beberapa kutipan berikut : 

“Map of Hell-nya Botticelli,” kata Langdon. “Berdasarkan 

Inferno-nya Dante. Walaupun saya rasa Anda mungkin sudah 

tahu.” 

Elizabeth menggangguk. 

“Saya berharap,” kata Sinskey, “Anda bisa memberi tahu saya 

mengenai simbolisme yang tersembunyi dalam lukisan  ini.” 

“Inikah alasan Anda memanggil saya? Saya pikir, Anda 

mengatakan ini keadaan darurat.” 

Perempuan itu mengangguk. “Saya tahu ini pemaksaan, tapi 

saya tidak bisa menekankan lagi betapa pentingnya hal ini bagi 

kami.” Dia terdiam. “Kemungkinan besar ini masalah hidup 

dan mati.” 

… 

“Cerca trova,” ulang Langdon. “Carilah, maka akan kau 

temukan. Itulah  yang dikatakan oleh kode ini.” 



 
 

Cari dan temukan? Pikir Sinskey bertanya-tanya. Itukah pesan 

orang gila ini kepadaku? Frasa itu tersengar seperti tantangan 

langsung. Ingatan meresahkan mengenai kata-kata terakhir 

orang gila itu kepadanya saat pertemuan mereka di Council on 

Foreign Relations berputar-ulang dalam benaknya: Kalau 

begitu, tampaknya permainan kita telah dimulai. 

Sinskey menenangkan diri, meluruskan jimat dilehernya. 

“Katakan.. Anda percaya peta neraka ini menyarankan saya 

agar menceri sesuatu?” 

“Ya. Cerca trova.” 

“Katakan, peta ini menyarankan kemana saya harus mencari?” 

“Yah, bagaimana pendapat Anda mengenai Florence, Italia?” 

… 

Memang, Florence, pikir Sinskey. Sudah cukup yang 

didengarnya. Jelas bukan kebetulan jika musuh bebuyutannya 

itu melompat menyongsong kematian tidak lebih dari toga blok 

jauhnya dari Palazzo Vecchio di Florence. 

(Brown, 2013:376-378) 

 

Di pihak lain, mengetahui kliennya mati bunuh diri, tidak membuat Provos ragu 

menjalankan perintah yang telah disepakatinya dengan Zobrist. Tepat seminggu 

sebelum kematiannya, Zobrist datang menemui Provos untuk memberikannya sebuah 

hadiah dan memory stick yang berisi video untuk ia sebarkan sesuai dengan tanggal 

yang ditentukan oleh Zobrist. Ia pun menitip pesan pada Provos untuk mengirimkan 

sebuah hadiah kepada Sinskey yang terdapat di lemari penyimpanan bersamaan 

dengan tanggal penyebaran video tersebut.  

Namun, beberapa hari menjelang tanggal yang disepakati Zobrist dan Provos, 

Sinskey berhasil menemukan Zobrist dan mengambil barang simpanan Zobrist. Dari 

sinilah semuanya bermula, walaupun mengetahui kliennya sudah meninggal, Provos 

tetap menjalankan keinginan terakhir Zobrist. Pernyataan tersebut sesuai dengan 

kutipan berikut : 



 
 

Lalu, persis sebelum tanggal yang dilingkari itu, terjadi serangkaian 

peristiwa genting di Florance. Provos berupaya menanganinya, tapi 

dengan cepat krisis itu berkembang tak terkendali, krisis itu mencapai 

puncak ketika sang klien terengah-engah menaiki menara Gereja Badia. 

Dia melompat… menyongsong kematian. 

 

Walaupun merasa ngeri kehilangan klien, terutama dengan cara seperti 

itu, Provos tetap memegang kata-katanya. Dengan cepat dia mulai bersiap 

melaksanakan janji terakhirnya kepada mendiang-pengiriman isi kotak 

penyimpanan di Florance kepada perempuan berambut perak itu-yang 

pengaturan waktunya, seperti yang telah diperingatkan kepadanya, 

sangatlah penting. 

…. 

Namun, ketika Vayentha menelepon, beritanya mengejutkan sekaligus 

sangat menghawatirkan. Isi kotak penyimpanan itu sudah diambil, dan 

Vayentha nyaris tertangkap. Entah bagaimana, perempuan berambut 

perak itu mengetahui segalanya dan menggunakan pengaruhnya untuk 

mengakses penyimpanan dan mengeluarkan perintah penahanan bagi 

orang lain yang muncul untuk membukanya. 

Itu tiga hari yang lalu. 

 

Namun, benda itu kini bicara terlalu cepat. 

Semenjak itu Konsorsium berjuang mati-matian-menggunakan semua 

sumber-daya untuk melindungi keinginan terakhir klien, dan 

organisasinya itu sendiri. Dalam prosesnya, Konsorsium telah melanggar 

sejumlah batasan dan, Provos tahu, sulit untuk kembali lagi dari sana. 

Kini, dengan semua yang terjadi di Florance, Provos menunduk menatap 

mejanya dan bertanya-tanya apa yang akan selanjutnya akan terjadi. 

(Brown, 2013: 113-114) 

 

b) Penanjakan Konflik : 

Konflik semakin menanjak ketika Sinskey kehilangan kontak dengan Langdon. 

Sinskey pun meminta bantuan tim SRS di bawah pengawasan ECDC untuk mencari 

keberadaan Langdon agar dapat menjalin kembali kontak dengannya. Di pihak lain, 

Provos berhasil membuat ilusi lengkap terhadap Robert Langdon sehingga Langdon 

dapat bekerja sama dengannya tanpa sepengetahuan Sinskey. Peristiwa ini terjadi 

ketika Robert Langdon terbangun pada tengah malam di sebuah rumah sakit. Luka di 



 
 

kepalanya mengakibatkan dia tidak bisa mengingat kejadian selama tiga puluh enam 

jam terakhir, termasuk bagaimana ia bisa berada di Florence. Ingatan terakhir yang 

dimiliki Langdon, ia berada di kampusnya. Adapun kutipan-kutipan yang mendukung 

pernyataan di atas adalah : 

“Oke, Mr. Langdon,” kata perempuan itu, masih sambil menulis, 

“Beberapa pertanyaan rutin untuk Anda. Ini hari apa?” 

Langdon berpikir sejenak. “Sabtu. Saya ingat berjalan melintasi 

kampus hari ini… menuju serangkaian kuliah siang, lalu… hanya itu 

hal terakhir yang saya ingat. Apakah saya terjatuh?” 

(Brown, 2013:25) 

Langdon menggeleng kebingungan. “Saya… di Italia!?” 

“Bagus,” jawab perempuan itu. “Anda ingat.” 

“Tidak!” Langdon menunjuk gedung yang mendominasi di kejauhan, 

di luar jendela. “Saya mengenali Palazzo Vecchio.” 

(Brown, 2013:29) 

 

“Anda baik-baik saja,” katanya lembut, meyakinkan Langdon. 

“Menurut diagnosis kami, Anda menderita amnesia retrograde, yang 

sangat umum terjadi pada trauma kepala. Ingatan Anda mengenai 

beberapa hari terakhir ini mungkin kacau atau tidak lengkap, tapi Anda 

tidak akan menderita kerusakan permanen.”  

(Brown, 2013:30) 

 

“Yang pertama… luka kepala Anda bukanlah akibat kecelakaan.” 

“Wah, itu melegakan” 

“Tidak juga. Luka Anda, sesungguhnya, diakibatkan oleh sebutir 

peluru.” 

Monitor jantung Langdon berbunyi lebih cepat. “Apa!?” 

Dr. Brooks bicara dengan tenang, tapi cepat. “Sebutir peluru 

menyerempet puncak tengkorak Anda dan kemungkinan besar 

mengakibatkan gegar otak. Anda beruntung sekali masih hidup. Seinci 

lebih rendah, maka…” Dia menggeleng-gelengkan kepala. 

Langdon menatapnya tidak percaya. Seseorang menembakku? 

(Brown, 2013:33) 

  



 
 

Kebingungan dan gelisah yang dialami Langdon akibat amnesia yang 

dideritanya berubah menjadi perasaan takut ketika seorang penyerang datang untuk 

membunuhnya. dr. Sienna Brooks dengan tindakan yang cerdas dan berani menolong 

Langdon dan membawanya kabur dari rumah sakit menuju apartemennya. Hal ini 

terlihat dalam kutipan : 

Dr. Brooks meraih lengan Langdon dan menariknya melintasi kamar. 

Suara tembakan dan kekacauan masih berlanjut di lorong ketika 

Langdon maju dengan sempoyongan di atas kaki goyah.  

(Brown, 2013:39) 

   

Apartemen itu mungil, udara di dalamnya menyiratkan pertempuran 

terus-menerus antara lilin beraroma vanila dan karpet tua. Perabot dan 

karya seninya bisa dibilang seadanya-seakan didapat dari obralan 

barang bekas. Dr. Brooks menyesuaikan termostat, dan radiator 

berdentang menyala. 

(Brown, 2013:48) 

  

 Keterkejutan dalam diri Langdon saat berada di apartemen Sienna semakin 

menjadi ketika menyadari bahwa ia membawa wadah yang tersegel secara biometris. 

Bukan hanya itu, kepanikan juga terjadi ketika Langdon mengetahui bahwa 

pemerintahnya sendiri serta sekelompok tentara berseragam hitam memburu dan 

ingin membunuh dirinya. Adapun kutipan-kutipan untuk mendukung pernyataan di 

atas  adalah : 

Langdon merasa yakin tidak pernah melihatnya sebelumnya. 

Saku itu berupa keliman tersembunyi yang dijahit dengan sempurna. 

“Itu tidak ada di sana sebelumnya!” kata Langdon ngotot. 

“Kalau begitu, kubayangkan kau tidak pernah melihat… ini?” Sienna 

merogoh saku itu dan mengeluarkan sebuah benda logam mengkilat, 

yang diletakkannya dengan hati-hati di tangan Langdon. 

Langdon menunduk menatap benda itu dengan sangat kebingungan. 

“Kau tahu apa ini?” tanya Sienna. 



 
 

“Tidak…,” jawab Langdon tergagap. “Aku tak pernah melihat sesuatu 

yang seperti ini.” 

“Sayangnya, aku tahu apa ini. Dan aku yakin sekali, inilah alasan 

mengapa seseorang berupaya membunuhmu.” 

 (Brown, 2013:71) 

 

“Wadah kecil ini tabung-bio,” jelas Sienna. “Digunakan untuk 

mengangkut substansi berbahaya. Kami terkadang melihatnya dalam 

bidang kedokteran. Di dalamnya terdapat selongsong busa yang dapat 

disisipi tabung spesimen yang hendak diangkut dengan aman. Dalam 

hal ini…” Dia menunjuk simbol biohazard itu. “Kurasa, agen kimia 

berbahaya… atau mungkin… virus?” 

Ini sama sekali bukan sesuatu yang ingin didengar oleh Langdon. 

“Mengapa pula benda ini ada dalam jaketku! Aku profesor sejarah 

seni, mengapa aku membawa benda ini?!” 

(Brown, 2013:75) 

 

“Jempol-KU?! Langdon menggeleng-gelengkan kepala. “Mustahil 

benda ini diprogramkan untuk bisa ku-buka. Aku tidak tahu apa-apa 

soal biokimia. Aku tidak pernah punya sesuatu pun yang seperti ini.” 

“Kau yakin?” 

Langdon yakin sekali. Dia menjulurkan tangan dan meletakkan 

jempolnya di bantalan jari. Tidak terjadi sesuatu pun. “Benar kan?! 

Sudah kubilang—“ 

Tabung titanium itu berbunyi klik keras, dan Langdon buru-buru 

menyentakkan tangannya seakan terbakar.  

(Brown, 2013:76) 

 

Adrenalin menjalari tubuhnya, merusak proses berpikirnya sekali lagi. 

“Pemerintahku sendiri mengirim seseorang untuk membunuhku?” 

(Brown, 2013:84) 

 

Dalam kebingungan, Sienna bergegas ke jendela dan mengintip ke 

luar. 

Sebuah van hitam tanpa identitas mendadak berhenti di jalanan di 

bawah sana. Dari van itu, keluarlah sekelompok lelaki, semuanya 

berseragam hitam dengan lambang medali hijau melingkar terjahit di 

bahu kiri. Mereka membawa senapan otomatis dan bergerak dengan 

efisiensi militer yang garang. Tanpa ragu, empat tentara melesat 

menuju pintu masuk gedung apartemen. 

Sienna merasakan darahnya membeku. “Robert!” teriaknya. “Aku 

tidak tahu siapa mereka, tapi mereka telah menemukan kita!” 

(Brown, 2013:100) 



 
 

  

 Berdasarkan kutipan di atas, terlihat ilusi lengkap yang dilakukan oleh Provos 

membuat Langdon beralih mempercayai agen lapangan Provos. Bahkan kini ia 

percaya bahwa dirinya sedang diburu oleh sekelompok tentara SRS yang sebenarnya 

berada di bawah perintah Sinskey.  

Di satu sisi, Sinskey melalui tim bantuan teknisnya berusaha mencari 

keberadaan Langdon. Hingga akhirnya ia mengetahui bahwa Langdon masih hidup. 

Informasi ini didapat Sinskey melalui IP email Harvard Langdon, ia pun segera 

memerintahkan tentara SRS untuk mendatangi apartemen Sienna. Namun, ketika para 

tentara sampai di apartemen Sienna, Sinskey melihat Langdon melarikan diri bersama 

seorang gadis sehingga ia mencurigai Langdon beralih ke pihak musuh dikarenakan 

bayaran yang lebih tinggi, yang tergambar dalam kutipan berikut : 

Jadi, masih tersisa pertanyaan-mengapa Langdon pergi ke sana? 

Tujuan perjalanan yang ganjil ini menambah daftar panjang perilaku 

Langdon yang tidak bisa dijelaskan sejak semalam. Walaupun 

berupaya sekeras mungkin, Sinskey kesulitan untuk menemukan 

penjelasan rasional apa pun atas semua perilaku itu. 

 

Dia berpihak kepada siapa? 

Sinskey memang baru mengenal Langdon selama beberapa hari, tapi 

biasanya dia bisa menilai karakter seseorang dengan baik, dan dia 

menolak untuk percaya bahwa lelaki seperti Robert Langdon bisa 

dirayu dengan uang. Namun, Langdon memutuskan hubungan dengan 

kami semalam. Kini dia seakan berlarian kesana kemari seperti mata-

mata penjahat. Apakah Langdon, entah bagaimana, terbujuk untuk 

berpikir bahwa tindakan-tindakan Zobirst meski keji bisa diterima 

akal? 

 

Pikiran itu membuat Sinskey merinding. 

Tidak, pikirnya meyakinkan diri sendiri aku sangat mengetahui 

reputasi Langdon; dia lebih baik daripada itu. 



 
 

(Brown, 2013:372) 

 

Berbekal Map of Hell karya Botticelli, yang ditemukan Langdon dalam 

kantong jaketnya, Sienna berhasil meyakinkan Langdon bahwa dirinya terlibat 

bioterorisme sehingga sekelompok tentara ingin membunuhnya. Akhirnya, Langdon 

bersama dengan Sienna bekerja sama memecahkan kode yang akan menuntunnya ke 

lokasi wabah Zobrist. Adapun kutipan-kutipan yang mendukung pernyataan di atas 

adalah : 

Sienna melompat mundur. “Apa yang kau lakukan!?” 

“Lihat ini,” kata Langdon, dan dia mulai mengocok tabung keras-

keras. Benda di dalamnya berderak-derak maju mundur, semakin cepat 

dan semakin cepat. 

… 

Cahaya yang muncul di dinding bukan berupa titik laser merah kecil. 

Itu foto definisi-tinggi yang tampak jelas, dan memancar dari tabung 

seakan dari sebuah slide proyektor. 

… 

Langdon langsung mengenali lukisan itu. 

Mahakarya di hadapannya-La Mappa dell‟Inferno-dilukis oleh salah 

seorang tokoh besar sejati Renaisans Italia, Sandro Botticelli.  

… 

Sebuah karya besar yang terinspirasi oleh karya seni besar lainnya.  

Inferno-nya  Dante. 

(Brown, 2013:91-93) 

 

Apa pula ini? Lukisan ini telah dimodifikasi. 

“Huruf-huruf ini,” kata Langdon yakin, “jelas bukan bagian dari 

lukisan asli Botticelli. Gambar ini telas diedit secara digital” 

Dia mengalhkan kembali pandangannya pada parit teratas Malebolge 

dan mulai membaca huruf-huruf itu secara vertikal, melewati masing-

masing dari kesepuluh parit, dari atas ke bawah. 

C.. A.. T.. R… O… V.. A… C… E… R 

(Brown, 2013:97-98) 

 

Sienna menemukan semua huruf itu dalam proyeksi dan membaca dari 

atas ke bawah. “Catrovacer” 



 
 

“Benar. Tidak ada artinya.” 

“Tapi kemudian kau menyadari bahwa kesepuluh parit itu telah 

diacak?” 

… 

Langdon mengantongi proyektor itu dan melompat turun kembali ke 

jalan-setapak. Dia meraih ranting kecil dan mulai menggoreskan 

huruf-huruf pada setapak tanah persis di luar jalan setapak. “Ini huruf-

huruf yang tampak dalam versi neraka kita yang telah dimodofikasi.” 

“Catrovacer,” kata Sienna membaca. 

“Ya. Dan di sinilah tempat „tumpukan‟ itu dibagi.”  

… 

“Ya,” kata Langdon sambil tersenyum. “Cerca trova.”. 

Ketika digabung menjadi sebuah frasa-cerca trova-kata-kata itu 

sinonim dengan ungkapan dalam Kitab Suci “Carilah, maka akan kau 

temukan”. 

(Brown, 2013: 153-155) 

  

Penggambaran konflik yang sangat kompleks dalam novel ini sempat 

membuat sang tokoh utama hampir putus asa dan bimbang. Adapun yang mendukung 

pernyataan di atas adalah : 

 Bagi Langdon, rasanya seakan sebuah senjata penting telah diambil 

dari gudang persenjataannya. Aku tidak punya ingatan. Memiliki 

ingatan eidetik sejak kecil, ingatan Langdon adalah aset intelektual 

yang paling diandalkannya. Bagi seseorang yang terbiasa mengingat 

setiap detail rumit dari segala yang dilihatnya, bekerja tanpa ingatan 

terasa seperti berupaya mendaratkan pesawat tanpa radar dalam 

kegelapan. 

(Brown, 2013 : 116) 

   

“Pada akhirnya mereka akan menangkapku, Sienna,” kata Langdon. 

“Mungkin lebih baik jika aku berhenti berlari,” 

Sienna menatapnya cemas. “Robert, setiap kali kau berhenti, seseorang 

mulai menembakimu! Kau perlu tahu dirimu terlibat dalam apa. Kau 

perlu melihat mural Vasari dan berharap lukisan itu akan 

mengguncang ingatanmu. Mungkin itu akan membantumu mengetahui 

dari mana asal proyektor itu dan mengapa kau membawanya.” 

… 



 
 

Suara Sienna menyadarkan Langdon kembali. “Apa pun yang 

ditunjukkan oleh proyektor ini pada akhirnya… atau apa pun yang 

sedang berupaya kau temukan, itu pasti sesuatu yang sangat 

berbahaya. Fakta bahwa orang-orang berupaya membunuh kita…” 

suara perempuan itu sedikit parau, dan dia terdiam sejenak sebelum 

melanjutkan. “pikirkanlah. Mereka baru saja menembakmu di siang 

bolong.. menembak-ku-orang yang tak tahu apa-apa. Tampaknya, tak 

seorang pun ingin bernegosiasi, pemerintahmu sendiri 

menghianatimu.. kau menelpon mereka untuk meminta bantuan, dan 

mereka mengirim seseorang untuk membunuhmu.” 

… 

Logikanya sulit untuk dibantah. Namun, Langdon masih merasakan 

adanya sesuatu yang mengkhawatirkan. Jika aku gagal, maka 

semuanya mati. Sepanjang pagi, dia telah menjumpai simbol 

biohazard, wabah, dan Inferno-nya Dante yang mengerikan. Langdon 

memang tidak punya bukti jelas mengenai apa yang sedang dicarinya, 

tapi sungguh naif jika dia tidak mempertimbangkan kemungkinan 

bahwa situasi ini melibatkan penyakit berbahaya atau ancaman 

biologis skala-luas. Namun, jika ini benar, mengapa pemerintahnya 

sendiri berupaya menghabisinya? 

“Cari dan temukan,” kata mereka serempak. 

Langdon menghembuskan napas, mengetahui bahwa jalannya sudah 

jelas. 

(Brown, 2013 : 163-165) 

 

Berdasarkan kutipan di atas, terlihat Robert Langdon menemukan kembali 

kepercayaan dirinya setelah mendengar alasan Sienna bahwa dirinya sedang terlibat 

bioterorisme dan membutuhkan kemampuannya sebagai seorang simbologi untuk 

mengungkapkan lokasi wabah Zobrist yang mengancam dunia. Akhirnya dengan 

langkah tanpa rasa ragu, ia dan Sienna menuju ke istana tua sesuai dengan petunjuk 

dalam Map of Hell dan berusaha menemukan lukisan Vasari untuk mencari petunjuk 

selanjutnya. Hal ini terlihat pada beberapa kutipan berikut : 

Akhirnya sampai, pikir Langdon menyadari, sambil memandang pintu 

kayu tebal di hadapan mereka. Pintu masuk menuju istana tua. 

… 



 
 

Sambil sedikit menghela napas lega, Langdon melangkah masuk dan 

mengisyaratkan Sienna agar mengikuti. 

Kami berada di dalam istana. 

(Brown, 2013: 209) 

 

Dia memaksakan diri untuk memejamkan mata dan mengembuskan 

napas perlahan-lahan. Dia memutar bahu beberapa kali dan berupaya 

membebaskan diri dari semua pikiran sadar, berharap bisa mengakses 

naluri pikiran bawah sadarnya. 

Very sorry. 

Vasari. 

Cerva trova. 

Kebenaran hanya bisa dilihat melalui mata kematian. 

Nalurinya menyatakan, dengan pasti, bahwa dia berdiri di lokasi yang 

benar. Dan, walaupun masih belum yakin mengapa, Langdon punya 

firasat bahwa sebentar lagi dia akan menemukan apa yang dicarinya. 

(Brown, 2013 : 216-217) 

 

Topeng kematian. Langdon merasakan momen pemahaman pertama 

semenjak terjaga di Florence. Inferno Dante.. cerca trova… melihat 

melalui mata kematian. Topeng itu! 

Sienna bertanya, “Wajah siapa yang dicetak untuk membuat topeng 

itu?” 

Langdon meletakkan sebelah tangannya di bahu Sienna dan menjawab 

setenang mungkin. “Seorang penyair Italia terkenal. Namanya Dante 

Alighieri.” 

(Brown, 2013 : 224-225) 

  

Topeng kematian dengan wajah Dante Alighieri menjadi petunjuk selanjutnya 

lokasi wabah mematikan tersebut. Semalam, sebelum Langdon kehilangan 

ingatannya, dia dan temannya Ignazio telah mencuri topeng tersebut. Kini, ketika ia 

mengalami amnesia, Langdon sangat terkejut ketika tahu bahwa dirinyalah yang 

mencuri topeng tersebut. Adapun kutipan yang mendukung pernyataan tersebut 

adalah : 



 
 

Tadinya Marta Alvares berharap melihat wajah mati Dante membalas 

tatapannya, tapi yang dilihatnya hanyalah kain satin merah bagian 

dalam lemari dan penjepit yang menjadi gantungan topeng itu. 

…. 

“Topeng Dante!” teriaknya seperti orang gila. “Topeng Dante hilang!” 

(Brown, 2013 : 240) 

 

Langdon menyaksikan dirinya sendiri di video menjulurkan tangan 

bersarungnya dan memegang pinggiran pintu lemari… lalu, dengan 

sangat hati-hati, menarik pintu itu hingga engsel antiknya bergeser dan 

pintu mengayun terbuka secara perlahan-lahan.. menyingkap topeng 

kematian Dante. 

(Brown, 2013 : 252) 

 

Marta masih tidak bisa mengerti mengapa seorang lelaki yang begitu 

terhormat seperti Robert Langdon menipunya secara begitu terang-

terangan, memanfatkan kesopanan profesional yang ditawarkannya, 

dan mencuri artefak berharga. 

(Brown, 2013 : 259) 

 

Terpojok sebagai seorang pencuri, Langdon pun melarikan diri 

bersama Sienna untuk mencari lokasi topeng tersebut setelah mendengar 

petunjuk dari Ignazio sesaat sebelum ia tewas karena serangan jantung, seperti 

pada kutipan berikut : 

Robert, dengan susah payah dan tersengal-sengal, Ignazio berhasil 

mengucapkannya. Yang kau cari tersembunyi dengan aman. Gerbang-

gerbang terbuka untukmu, tapi kau harus cepat. Surga dua puluh 

lima. Semoga berhasil. 

(Brown, 2013 : 297) 

 

 Pada kutipan di atas tergambar Ignazio yang dengan susah payah 

meninggalkan petunjuk lokasi topeng Dante kepada Langdon. Langdon yang berlatar 

belakang seorang sejarawan dengan mudah mengetahui lokasi yang dimaksud Ignazio 

dan bersama Sienna mencari Topeng tersebut, seperti pada kutipan berikut : 



 
 

Aku akan kembali sebagai penyair.. di tempat baptisanku. 

Kata-kata Dante berulang-ulang bergema di benak Langdon ketika dia 

memimpin Sienna ke utara menyusuri jalanan sempit yang dikenal 

sebagai Via dello Studio. Tujuan mereka terletak di depan, seiring 

langkah demi langkah Langdon merasa lebih percaya diri bahwa 

mereka berada di jalan yang benar dan telah meninggalkan pengejar 

mereka jauh di belakang.  

(Brown, 2013 : 323) 

 

Rumah pembaptisan, pikir Langdon. Di sinilah mestinya tempat 

Ignazio menyembunyikan topeng itu sebelum dia mati. Langdon 

teringat pesan Ignazio yang terdengar putus asa melalui telepon, dan 

untuk sejenak yang mencekam, Langdon membayangkan lelaki gemuk 

itu menggenggam dadanya, terhuyung sepangjang piazza menuju 

lorong, dan melakukan panggilan telepon terakhirnya setelah 

menyembunyikan topeng Dante di dalam gedung bersegi delapan ini.  

(Brown, 2013 : 32) 

 

Ketika Langdon berhasil mendapatkan topeng Dante, ia dan Sienna 

mengetahui bahwa Zobrist adalah pemilik topeng tersebut dan dengan segala 

kemampuan yang dimilikinya membuat sebuah puisi di belakang topeng sebagai 

petunjuk selanjutnya yang menunjukkan lokasi wabah. Pernyataan ini sesuai dengan 

beberapa kutipan berikut : 

Zobrist adalah pemilik topeng, dan karenanya bisa dengan mudah 

meminta akses privat menuju topeng itu kapan pun dia mau. Dia bisa 

saja menulis teks di bagian belakang topeng, lalu mengembalikan 

topeng itu ke dalam kotak antiknya tanpa diketahui oleh siapa pun. 

Pemilik topeng, kata Marta kepada mereka, bahkan tidak mengizinkan 

staf kami untuk membuka kotak itu tanpa kehadirannya. 

(Brown, 2013 : 343) 

 

Secara mengerikan, jalur teks itu mengingatkan pada jalan setapak 

melingkar-lingkar menuju surga di Gunung Penebusan. Simbolog 

dalam diri Langdon langsung mengenali spiral sempurna itu. Spiral 

simetris Archimede yang searah jarum jam. Dia juga memperhatikan 

jumlah putarannya, mulai dari kata pertama, O, hingga periode 



 
 

terakhir di bagian tengah, menghasilkan angka yang sudah tidak asing 

lagi. 

Sembilan. 

Langdon, yang nyaris tidak bisa bernapas, memutar topeng perlahan-

lahan, membaca teks yang terus melengkung ke dalam, mengelilingi 

bagian belakang topeng yang cekung hingga bagian tengahnya. 

(Brown, 2013 : 354) 

 

Wahai kalian yang berotak gemilang, 

Cermati ajaran yang tersembunyi di sini… 

Di balik selubung bait-bait yang begitu kabur. 

 

Carilah doge Venesia pengkhianat 

Yang memenggal kepala kuda-kuda 

Dan mencungkil tulang-tulang orang buta 

 

Berlututlah di dalam mouseion kebijakan suci bersepuh emas, 

Dan letakkan telingamu di tanah 

Dengarkan suara air menetes. 

 

Ikuti jauh ke dalam istana tenggelam… 

Karena di sini, dalam kegelapan, moster chthonic menanti, tenggelam 

dalam air semerah darah… 

Di laguna yang tak memantulkan bintang-bintang. 

(Brown, 2013 : 385-390) 

  

 Berdasarkan puisi tersebut Langdon menyadari bahwa Venesialah lokasi 

wabah Zobrist. Ditemani dengan Sienna dan Ferris, Langdon mencari petunjuk 

terakhir tempat wabah itu berada. Dan atas saran Sienna, Langdon mengelabui 

pengejarnya dengan memesan jet ke Jenewa, hal ini tergambar pada kutipan berikut : 

Mata Langdon menemukan kata itu, yang tadi dilihatnya sepintas 

ketika pertama kali membaca. Itu nama salah satu kota paling unik dan 

spektakuler di seluruh dunia. Langdon merinding, karena tahu bahwa 

secara kebetulan kota itu juga tempat Dante Aligheri diketahui 

terinfeksi penyakit mematikan yang membunuhnya. 

Venesia. 

(Brown, 2013 : 396) 

 



 
 

Venesia adalah museum terbuka, pikir Langdon sambil menunduk 

memandang air kanal yang beriak menerpa tangga gereja. Museum 

yang perlahan-lahan tenggelam. Walaupun demikian, potensi banjir 

seakan tidak penting jika dibandingkan dengan ancaman yang 

dikhawatirkan Langdon sedang bersembunyi di bawah kota itu. 

Dan tak seorang pun tahu. 

(Brown, 2013 : 417) 

 

“Aku mendapat masalah, Jonas, dan aku perlu bantuan.” 

Suara Langdon kedengaran tegang. “Masalahnya melibatkan kartu 

NetJets kantormu.” 

“NetJets?” Faukman tertawa tidak percaya. “Robert, kami bergerak 

dalam penerbitan buku. Kami tidak punya akses terhadap jet pribadi.” 

“Kita berdua tahu kalau kau berbohong, Sobat.” 

Faukman mendesah. “Oke, biarlah kuperbaiki kalimat tadi. Kami tak 

punya akses jet pribadi untuk penulis buku tebal mengenai sejarah 

agama. Jika kau ingin menulis Fifty Shades of Iconography, kita bisa 

bicara.” 

“Jonas, berapa pun biaya penerbangannya, aku akan menggantinya. 

Kau bisa memegang kata-kataku. Pernahkah aku mengingkari janjiku 

kepadamu?” 

“Katakan apa yang terjadi. Aku akan mencoba membantu.” 

“Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan, tapi aku benar-benar 

memerlukanmu agar melakukan hal ini untukku. Ini masalah hidup 

dan mati.” 

Faukman sudah cukup lama bekerja bersama Langdon sehingga 

mengetahui rasa humor lelaki itu payah, tapi dia sama sekali tidak 

mendengar rasa gurauan dalam nada resah Langdon saat ini. Lelaki itu 

benar-benar serius. 

(Brown, 2013: 367) 

 

 Di pihak lain, Provos mengetahui bahwa ternyata selama ini Zobrist 

menciptakan wabah mematikan. Informasi ini diketahuinya melalui video Zobrist 

yang akan disebarkannya besok. Tanpa memedulikan protokol dan tanggung 

jawabnya terhadap Zobrist, Provos segera menghubungi Sinskey untuk bekerja sama, 

karena ia tahu bahwa masalah ini bukan hanya mengancam dirinya maupun 



 
 

organisasinya tetapi dunia. Pernyataan tersebut sesuai dengan beberapa kutipan 

berikut : 

Pak?” 

“Hentikan videonya.” 

Knowlton menekan tombol pause. “Pak, sesungguhnya bagian 

akhirnya yang paling mengerikan.” 

“Sudah cukup yang kulihat.” Provos tampak kurang sehat. 

Dia berjalan mondar-mandir di dalam bilik selama beberapa saat, lalu 

mendadak berbalik. “Kita harus menghubungi FS-2080.” 

Knowlton mempertimbangkan tindakan itu. 

FS-2080 adalah nama sandi salah seorang kontak terpercaya Provos-

kontak yang mereferensikan Zobirst pada Konsorsium sebagai klien. 

Pada saat ini, Provos pasti sedang mencaci dirinya sendiri karena 

memercayai penilaian FS-2080. Rekomendasinya bagi Bertrand 

Zobirst untuk diterima sebagai klien telah mendatangkan kekacauan ke 

dalam dunia Konsorsium yang terstruktur secara cermat. 

FS-2080 adalah alasan terjadinya krisis ini. 

Rantai bencana menyangkut Zobirst yang semakin memanjang itu 

hanya semakin memburuk, bukan hanya untuk Konsorsium, 

melainkan kemungkinan besar… untuk dunia. 

(Brown, 2013:397) 

 

Akhirnya, pemimpinnya itu bicara, suaranya tegang, tak seperti 

biasanya. “Kita tidak punya pilihan. Kita harus memperlihatkan video 

ini kepada Dr. Elizaberth Sinskey.” 

Knowlton duduk membisu, tidak ingin memperlihatkan 

keterkejutannya. Setan berambut perak itu? Yang dihindari oleh 

Zobirst sepanjang tahun dengan bantuan dari kami? “Oke, Pak. 

Haruskah saya mencari cara untuk mengirim video itu kepadanya 

lewat surel?” 

“Astaga, tidak! Dan menempuh risiko membocorkan video itu kepada 

publik? Itu menciptakan  histeria massal. Aku ingin Dr. Sinskey 

menaiki kapal ini secepat mungkin, begitu kau bisa mendatangkannya 

kemari.” 

Knowlton terpana. Dia ingin membawa Direktur WHO itu ke atas The 

Mendacium? “Pak, pelanggaran protokol kerahasiaan kita ini jelas 

mendatangkan risiko-“ 

“Lakukan sajalah, Knowlton! SEKARANG!” 

(Brown, 2013:401) 

 



 
 

 Sinskey menerima kabar keberadaan Langdon di Venesia melalui telepon dari 

lelaki yang tidak dikenalnya. Hal ini membuat Sinskey meyakini bahwa selama ini 

Zobrist, bekerja sama dengan lelaki ini. Merasa nalurinya benar, Sinskey menerima 

ajakan lelaki itu untuk bekerja sama dalam mencegah penyebaran wabah Zobrist. 

Sedangkan Langdon yang merasa yakin berhasil mengelabui para pengejarnya, 

menyusuri Basilika Santo Markus untuk menemukan petunjuk lokasi selanjutnya 

wabah Zobrist. Disanalah ia menyadari kekeliruan besar yang telah dibuatnya, bahwa 

sebenarnya lokasi wabah tersebut bukan di Venesia, tetapi di negara yang berbeda. 

Pernyataan di atas sesuai dengan kutipan berikut : 

Alun-Alun Santo Markus? Sinskey merinding ketika membayangkan 

kerumunan orang di area terpadat di Venesia itu. “Bagaimana Anda 

bisa tahu?” 

“Tidak lewat telepon,” kata lelaki itu. “Tapi Anda harus menyadari 

Robert Langdon tak tahu bahwa dia pergi bersama seorang individu 

yang sangat berbahaya.” 

“Siapa?!” desak Sinskey. 

“Salah satu orang kepercayaan terdekat Zobirst.” Lelaki itu mendesah 

panjang. “Seseorang yang saya percayai. Dengan tololnya. Seseorang 

yang kini saya yakini menjadi ancaman besar.” 

…. 

Sinskey tersentak ketika mendengar nama Langdon, dan dia 

mendengarkan penjelasan aneh dari lelaki ini dengan takjub. 

Tampaknya lelaki misterius ini telah bekerja sama dengan musuh 

Sinskey selama setahun terakhir. Namun, ketika mendengarkan detail-

detailnya, insting Sinskey mengatakan bahwa dia harus memercayai 

apa yang dikatakan oleh lelaki ini. 

Aku tidak punya pilihan, kecuali bekerja sama. 

 

Ketika jet melesat menuju Bandara Marco Polo Venesia mengangkut 

Sinskey dan keenam tentara, pikiran Sinskey kembali pada Robert 

Langdon. Dia kehilangan ingatan? Dia tidak mengingat sesuatu pun? 

Berita ganjil itu, walaupun menjelaskan beberapa hal, membuat 

Sinskey merasa semakin tak enak lagi karena telah melibatkan 

akademika terkemuka itu dalam krisis ini. 



 
 

Aku tidak memberikannya pilihan. 

(Brown, 2013:408) 

 

Setibanya di depan Basilika Santo Markus, Langdon heran mendapati 

kedua rekannya tidak terlihat di belakang. Dia juga heran karena tidak 

menemukan antrean turis yang berniat memasuki gereja. Namun, 

Langdon menyadari bahwa hari menginjak senja, waktu ketika 

sebagian besar turis-yang sudah kehabisan energi gara-gara makan 

siang berat berupa pasta dan anggur-memutuskan untuk berjalan-jalan 

saja di Piazza atau minum kopi daripada menyerap lebih banyak 

informasi sejarah. 

(Brown, 2013:441) 

 

Henricus Dandolo. 

Jantung Langdon berdentam-dentam saat dia mengingat-ingat penanda 

kuburan sederhana sang doge. Aku pernah berada di sana. Tepat 

seperti yang dijanjikan oleh puisi itu, Enrico Dandolo dimakamkan di 

sebuah museum megah-mouseion kebijakan suci bersepuh emas-

namun bukan Basilika Santo Markus. 

Mouseion kebijakan suci bersepuh emas.. “ Dia menarik napas dalam. 

“Aku… membuat kesalahan.” 

Wajah Sienna mendadak pucat. “Jangan bilang kita salah museum.” 

“Sienna,” bisik Langdon, merasa mual. “Kita salah negara.” 

(Brown, 2013 : 468) 

  

Sesampainya di Mendacium, Sinskey terkejut melihat video yang ingin 

disebarluaskan Zobrist untuk dunia dan pernyataan Provos bahwa kini Langdon 

bersama seseorang yang sangat berbahaya, seseorang yang membantu Zobrist, 

kekasih sekaligus anak didiknya, FS-2080, yang tergambar dalam beberapa kutipan 

berikut : 

Pria itu mengeluarkan sebuah memory stick merah kecil dan 

memasukkannya ke komputer, kemudian mengisyaratkan kepada 

Sinskey untuk duduk. “Bertrand Zobrist membuat video ini. Dia 

mengharapkan saya merilisnya ke media besok.” 

Sebelum Sinskey sempat menanggapi, layar komputer meredup, dan 

dia mendengar irama lembut kecipak air. Dari tengah kegelapan, 

sebuah bentuk mewujud di layar.. bagian dalam sebuah gua yang 

penuh air.. semacam kolam bawah tanah. Anehnya, cahaya yang 



 
 

menerangi air gua itu seolah-olah berasal dari dalam kolam.. berpendar 

merah janggal. 

 

Sebuah plakat kotak mengkilap terpasang di sana, menampilkan 

sebuah tulisan, tanggal, dan nama. 

DI TEMPAT INI, PADA TANGAL INI, 

DUNIA BERUBAH SELAMANYA. 

 

Tanggal yang tertera adalah besok. Nama yang terpasang adalah 

Bertrand Zobirst. 

Elizabeth Sinskey bergidik. “Tempat apa ini?!” dia menuntut 

penjelasan. “Di mana tempat ini?!” 

 

Sebagai jawaban, sang Provos untuk pertama kalinya menunjukkan 

sekelumit tanda bahwa dia juga memiliki emosi-desah panjang yang 

sarat kekecewaan dan kekhawatiran. “Dr. Sinskey,” jawabnya, “saya 

berharap Anda mengetahui jawaban pertanyaan itu.” 

(Brown, 2013: 436) 

 

“Jika ini bisa membantu,” kata Provos, “saya yakin tentang siapa 

kekasih Zobirst.” Dia terdiam. “Seseorang yang punya kode nama FS-

2080.” 

Sinskey terlonjak. “FS-2080?!” Dia menatap Provos, sangat terkejut. 

Pria itu tampak sama terkejutnya. “Kode itu bermakna sesuatu bagi 

Anda?” 

Sinskey meangguk takjud. “Tentu saja.” 

Jantung Sinskey berdegup kencang. FS-2080. Walaupun tidak 

mengetahui identitas si pemilik kode, dia jelas mengetahui makna 

kode itu. WHO telah bertahun-tahun memonitor kode-kode yang 

mirip. 

…. 

“Jadi,” dia akhirnya berbisik, seolah-olah menyuarakan pikirannya. 

“Kekasih Bernard Zobirst-si FS-2080 ini- adalah salah satu.. 

Transhumanis.” 

“Tidak diragukan lagi,” jawab Sinskey. “Maaf, kalau saya tidak tahu 

siapa tepatnya di FS-2080 ini, tapi-“ 

“Itu maksud saya,” potong Provos, masih sambil menatap laut. “Saya 

tahu. Saya tahu betul siapa dia.” 

(Brown, 2013: 449 & 451) 

 



 
 

Setelah menyadari kesalahan fatal yang dibuatnya, Langdon dan Sienna harus 

berpisah karena tanpa sepengetahuan mereka, tentara SRS yang telah bekerja sama 

dengan Provos mengetahui keberadaan Langdon dan segera menangkapnya, yang 

tergambar pada kutipan berikut : 

Lengan-lengan kokoh berbalut seragam hitam menjulur dan meraih 

bagaikan tentakel monster lapar yang mengobrak-abrik lubang, 

mencengkeram kaki si pria, lalu menariknya kembali ke bawah. 

“Lari Sienna!” seru pria sambil meronta-ronta. “Sekarang!” 

Si pria diseret secara semena-mena melewati jendela, kembali ke 

dalam basilika.  

Si wanita pirang menatap ke bawah dengan syok, matanya berkaca-

kaca.  

“Maafkan aku, Robert,” bisiknya. Kemudian, setelah diam sejnak, dia 

menambahkan, “Untuk semuanya.” 

Sesaat kemudian, wanita itu telah berlari menerobos kerumunan 

manusia, kuncir ekor kudanya terayun-ayun selama dia melintasi gang 

sempit di Merceria dell‟Orologio… dan menghilang di jantung 

Venesia. 

(Brown,2013 : 471) 

 

Konflik semakin meruncing dan mendekati klimaks saat sang tokoh utama 

terbangun kembali dengan situasi yang hampir sama, Langdon menyadari bahwa 

dirinya berada di klinik sebuah kapal. Mendengar penjelasan Sinskey dan Provos 

mengenai kebenaran yang terjadi, membuat Langdon harus menerima pil pahit. Ia 

menyadari bahwa orang yang beberapa jam terakhir dipercayainya, Sienna, adalah 

kekasih Zobrist dan memanfaatkan keahlian Langdon untuk menemukan lokasi 

wabah tersebut serta mengetahui bahwa ia melarikan diri dari orang-orang yang 

mempekerjakannya yaitu WHO dan menjadi korban ilusi dari Konsorsium, yang 

tergambar dalam beberapa kutipan berikut : 



 
 

Perempuan berambut perak itu meangguk penuh pengertian. “Saya 

khawatir bahwa karena amnesia yang Anda derita, Anda tidak akan 

memahami sebagian aspek dari apa yang hendak saya sampaikan. 

Namun, waktu kita terbatas, dan ada banyak orang yang memerlukan 

bantuan Anda.” 

Sinskey terdiam, seolah-olah tidak yakin harus memulai dari mana. 

“Pertama-tama,” katanya, “saya meminta Anda untuk mengerti bahwa 

Agen Bruder dan timnya tidak pernah mencoba membahayakan Anda. 

Mereka berada di bawah perintah tegas untuk menjalin kembali kontak 

dengan Anda memakai cara apa pun.” 

… 

“Agen Bruder dan para anak buahnya adalah tim SRS. Mereka bekerja 

di bawah pengawasan ECDC.” 

…. 

“Tentara-tentara itu bekerja untuk Anda?” 

Dr. Sinskey mengangguk. “Sebagai pinjaman dari ECDC. Semalam, 

ketika Anda menghilang dan berhenti menelepon, kami mengira 

sesuatu telah menimpa Anda. Baru tadi pagi, saat tim bantuan teknis 

kami melihat Anda memeriksa akun e-mail Harvard Anda, kami 

mengetahui bahawa Anda masih hidup. Ketika itu, penjelasan satu-

satunya yang kami miliki mengenai perilaku aneh Anda adalah bahwa 

Anda telah menyebrang ke pihak lain.. mungkin karena mendapatkan 

bayaran yang lebih besar untuk mencari lokasi bibit wabah itu untuk 

orang lain.” 

Langdon menggeleng, “Itu tuduhan konyol!” 

“Ya, skenario itu sepertinya janggal, namun itulah satu-satunya 

penjelasan yang masuk akal-dan karena taruhannya begitu tinggi, kami 

tidak boleh main-main, tentu saja kami tidak pernah memperkirakan 

Anda menderita Amnesia, ketika tim teknis kami melihat akun email 

Harvard Anda tiba-tiba aktif, kami melacak alamat IP komputer Anda 

ke sebuah apatemen di Florance dan bergerak kesana. Namun, Anda 

melarikan diri bersama seorang wanita, yang menambah kecurigaan 

kami bahwa Anda telah bekerja untuk orang lain.” 

….. 

Langdon tekulai lemas di ranjang. Seharian ini aku melarikan diri dari 

WHO-orang-orang yang mempekerjakanku. 

(Brown, 2013:476-479) 

 

Langdon merasa mual, sulit memahami apa yang mereka sampaikan. 

Satu-satunya orang yang dia percayai dalam seluruh skenario ini 

adalah Sienna, dan orang-orang ini memberitahukan bahwa 

perempuan itu tak seperti pengakuannya kepada Langdon? 

(Brown, 2013:500) 



 
 

 

Ini bukan luka tembak?! 

“Saat Anda siuman,” kata Provos, “kami ingin Anda yakin bahwa ada 

orang-orang yang tengah berusaha membunuh Anda… bahwa Anda 

dalam bahaya.” 

… 

Semuanya sudah diatur. 

Bahkan, panggilan telepon penting dari teman Sienna di rumah sakit 

ternyata palsu. Sienna, ini Danikova! 

“Ketika Anda menelepon Konsulat AS,” kata Provos, “yang Anda 

tekan adalah nomor yang dicarikan Sienna untuk Anda. Itu adalah 

nomor yang tersambung dengan The Mendacium.” 

…. 

Provos dan organisasi misteriusnya-apa pun itu-telah secara efektif 

membuat Langdon berhenti bekerja untuk Sinskey dan berpaling 

kepada mereka. Ilusi mereka lengkap. 

Sienna secara sempurna telah mempermainkanku, pikir Langdon, 

lebih merasa sedih daripada marah. Langdon mulai menyukai 

perempuan itu setelah menghabiskan waktu yang singkat bersamanya. 

Yang paling merisaukannya adalah pertanyaan bagaimana orang 

secermerlang dan sehangat Sienna bisa sepenuhnya mengabdikan diri 

pada solusi maniak Zobrist untuk overpopulasi. 

(Brown, 2013:512) 

 

Mungkinkah Sienna berani melakukan pembunuhan massal? Langdon 

masih berjuang untuk mencerna semua yang telah terjadi hari ini. Ini 

menyakitkan baginya, namun dia terpaksa mewujudkan kebenaran. 

Kau tidak pernah mengenalnya, Robert. Sienna telah 

mempermainkanmu.  

(Brown, 2013:530) 

 

 Menyadari kebenaran yang terjadi, Langdon bersama Sinskey dan Bruder 

segera menuju Istanbul menggunakan pesawat jet untuk mencari lokasi wabah 

Zobrist. Sedangkan Provos yang terkurung dalam pesawat jet milik WHO menyadari, 

bahwa inilah akhir dari organisasi yang telah ia bangun selama ini. Ia menyesal telah 

mempercayai kontak terpercayanya yang membawa dirinya dan organisasinya 

hancur. Pernyataan tersebut tergambar dalam kutipan berikut : 



 
 

Agen Bruder kini berdiri, menatap Langdon tajam. “Kami mengira 

Anda mendatangi Venesia karena sudah mengetahui bahwa di sinilah 

Zobrist menyembunyikan wabahnya.” 

Langdon menatap orang-orang di hadapannya, wajah-wajah yang 

memancarkan ketakutan, mengharapkan mukjizat, dan berharap 

dirinya memiliki kabar yang lebih bagus untuk disampaikan. 

“Kita salah negara,” Langdon menyampaikan. “Yang kalian cari 

terletak hampir 1.600 kilometer dari sini.” 

(Brown, 2013: 486) 

 

Ini buruk, pikir Provos, kembali duduk dan mulai menyadari 

ketidakpastian masa depannya. 

Provos sudah lama terbiasa menjadi dalang, kekuatan utama yang 

menarik tali kekang, dan kini tiba-tiba seluruh kekuasaannya 

direnggut. 

Zobrist, Sienna, Sinskey. 

Mereka semua telah menipunya… bahkan memanipulasinya. 

(Brown, 2013:536) 

 

Setiap kejatuhan besar, Provos percaya, bisa dilacak pada suatu 

momen-sebuah pertemuan kebetulan, sebuah keputusan buruk, sebuah 

keteledoran. 

Dalam kasus ini, dia menyadari, momen itu datang hampir belasan 

tahun lalu, ketika dia setuju untuk memperkerjakan seorang 

mahasiswa kedokteran muda yang tengah mencari tambahan uang. 

Kecerdasan, keahlian berbahasa, dan kepandaian berimprovisasi 

perempuan muda itu menjadikan sosoknya serta-merta menonjol di 

Konsorsium. 

Sienna Brooks memiliki bakat alami. 

… 

Kenangan itu membuat Provos geram. 

Ini kesalahan Sienna. 

Sejak awal, dia sudah bersekongkol dengan Zobirst. 

(Brown, 2013: 539) 

 

 Meninggalkan Venesia dengan pesawat jet WHO, Langdon, Sinskey dan 

Bruder menuju Hagia Sophia untuk menemukan petunjuk selanjutnya. Sesampainya 

di sana, mereka menyadari bahwa yang dimaksud istana tenggelam tempat Zobrist 

meletakkan wabah tersebut adalah Yeberatan Sarayi, waduk di Istanbul yang kini 



 
 

berubah fungsi sebagai tempat wisata. Pernyataan tersebut terlihat pada kutipan 

berikut : 

Makam Enrico Dandolo. 

Ternyata, Enrico Dandolo-sang doge Venesia penghianat-tidak 

dimakamkan di Venesia; jasadnya dikuburkan di jantung kota yang 

ditaklukannya pada 1202. 

… 

Mouseion kebijakan suci bersepuh emas, Langdon membatin. 

Hagia Sophia tak hanya memiliki lapisan ubin emas lebih banyak 

daripada Basilika Santo Markus, namanya- Hagia Sophia-secara 

harfiah bermakna “Kebijakan Suci”. 

(Brown, 2013:525) 

 

Langdon bergegas menghampirinya dan memeriksa tulisan yang 

terukir di sana. 

HENRICUS DANDOLO 

… 

Bait terakhir Inferno karya Dante seolah-olah bergaung dari bawah. 

Perlahan-lahan, Langdon menoleh, menatap Bruder dan Sinskey. 

“Saya mendengarnya,” bisiknya. “Gemericik air.” 

(Brown, 2013:553) 

 

“Tempat … waduk itu?” tanya Mirsat, tampak ketakutan. “Jaraknya 

hanya satu blok dari sini, tepat di timur bangunan ini.” 

Dia menunjuk ke luar. Namanya Yeberatan Sarayi.” 

Sarayi? Langdon membatin. Seperti dalam Topkapi Sarayi? “Tapi… 

bukankah sarayi berarti „istana‟?” 

Mirsat mengangguk. “Ya. Nama waduk kuno kami adalah Yeberatan 

Sarayi. Artinya-istana yang tenggelam.” 

(Brown, 2013:555) 

 

 

4.2.2 Klimaks 

Klimaks merupakan titik pertemuan antara dua keadaan yang dipertentangan 

dan menentukan bagaimana permasalahan akan diselesaikan. Serangkaian konflik 

yang terjadi membawa Langdon dalam sebuah klimaks yang mengejutkan. 



 
 

Sesampainya di Yeberatan Sarayi, Langdon dan Bruder bergegas mencari lokasi 

wabah tersebut, yang tergambar dalam kutipan berikut ini : 

 

Ikuti jauh ke dalam istana tenggelam… 

Karena di sini, dalam kegelapan, monster chthonic menanti… 

 

Medusa menunjukkan jalan, Langdon menyadari, kemudian berlari 

menyusuri papan pijakan, Bruder bersusah payah mengejarnya saat 

Langdon berzig-zag menyongsong kegelapan, mengikuti papan 

petunjuk Medusa. 

… 

Inferno Dante. Akhirnya. Pusat bumi, tempat gravitasi terbalik. 

Tempat naik menjadi turun. 

… 

Dengan ngeri, Langdon melongok dari langkan dan menoleh, 

membiarkan tatapannya mengikuti patung itu ke sebuah sudut kosong 

istana tenggelam yang terasa familier. 

Seketika itu juga, dia tahu. 

Inilah tempatnya. 

Titik nol Zobrist. 

(Brown, 2013:567-568) 

  

Serangkaian peristiwa konflik yang terjadi pada Langdon, akhirnya mencapai 

klimaks saat ia menyadari upayanya untuk menanggulangi virus tersebut sudah tidak 

ada, bahkan sejak seminggu yang lalu. Virus tersebut sudah tersebar melalui udara 

dan mendunia, yang tergambar dalam kutipan berikut : 

Bruder menatap sisa kantong transparan itu, yang tersambung pada tali 

bagaikan robekan simpul balon pesta yang telah pecah. 

Kebenaran perlahan-lahan disadarinya. 

Kami sudah terlambat. 

Dia membayangkan plastik yang tenggelam itu lumer dan pecah.. 

memuntahkan isinya yang mematikan ke air.. dan mengambang di 

permukaan laguna. 

(Brown, 2013:575) 

   

Sienna mendesah. “Robert, aku mengenal baik Bertrand, lebih baik 

daripada yang kuakui kepadamu. Dia ilmuan, manusia yang 



 
 

berorientasi pada hasil. Aku kini menyadari bahwa tanggal plakat itu 

bukan tanggal peluncuran virus, melainkan hal lain, sesuatu yang lebih 

penting bagi tujuannya.” 

“Dan itu adalah…?” 

“Itu adalah tanggal saturasi global-proyeksi matematika tanggal virus 

akan tersebar ke seluruh dunia… dan menginfeksi semua individu.” 

(Brown, 2013:599) 

 

Kehadiran Sienna dalam waduk Yeberatan Sarayi menguatkan kecurigaan 

Langdon, bahwa Sienna yang merobek kantong plastik yang berisi virus tersebut. 

Langdon pun mengejar Sienna untuk meminta penjelasan. Sienna yang sudah tidak 

tahu harus berlari kemana dan merasa bersalah telah menipu Langdon, menceritakan 

yang sebenarnya mengenai dirinya, hubungannya dengan Zobrist serta ancaman yang 

diperoleh dari virus yang disebarkan oleh Zobrist. Pernyataan tersebut sesuai dengan 

kutipan berikut : 

 

Sienna kembali menatapnya, mata cokelat lembutnya memancarkan 

kengerian yang mendalam. 

“Dia melepaskan virus,” bisiknya. “Virus yang sangat spesifik.” 

“Bahaya yang tersimpan di dalam virus ini,” lanjut Sienna, “adalah 

tidak seorang pun tahu bahwa dirinya telah terinfeksi. Tidak ada yang 

sakit. Tidak ada gejala kentara yang menunjukkan bahwa virus itu 

telah mengubah kita secara genetis.” 

Langdon dapat merasakan darah menetes di nadinya. “Dan perubahan 

apakah yang ditimbulkan virus itu?” 

“Virus itu memiliki kemampuan menjadikan tubuh manusia.. 

kehilangan kesuburan.” Dia bergerak-gerak gelisah di bangku. 

“Bertrand menciptakan wabah sterilitas.” 

Kata-katanya menampar Langdon. Virus yang menjadikan kita 

mandul? 

… 

“Sebentar,” sela Langdon, akhirnya bisa bersuara. “Jika virus itu 

menjadikan semua orang di muka bumi ini mandul, tidak akan ada 

generasi baru dan umat manusia akan punah.. dalam waktu singkat.” 

“Betul,” kata Sienna, suaranya melirih. “Hanya saja, kepunahan bukan 

tujuan Bertrand-bahkan kebalikannya-sehingga dia menciptakan virus 



 
 

yang aktif secara acak. Walaupun saat ini Inferno sudah menjadi 

endemi di DNA semua orang dan akan diwariskan secara turun-

temurun dari generasi kita, virus itu hanya „aktif‟ di dalam diri sekian 

persen manusia. Dengan kata lain, virus itu saat ini dibawa oleh semua 

orang di muka bumi, tetapi hanya akan menyebabkan kemandulan 

pada bagian populasi yang telah dipilih secara acak.” 

(Brown, 2013:607-608) 

 

4.2.3 Denouement 

Pada tahap ini, konflik yang telah mencapai klimaks dikendorkan dan 

permasalahn konflik akan diberi jalan keluar. Setelah peristiwa-peristiwa yang 

memunculkan berbagai konflik, penyelesaian terjadi ketika Langdon mengetahui 

bahwa niat Sienna sebenarnya ingin menghancurkan virus tersebut bukan 

menyebarnya, Langdon mendorong Sienna untuk membantu WHO dan berdiskusi 

dengan Sinskey. Walaupun sempat menolak, akhirnya Sienna setuju dan 

menceritakan gambaran virus yang diciptakan oleh Zobrist kepada Sinskey. Sinskey 

yang juga sempat menolak menemui Sienna atas saran Langdon akhirnya 

menyetujuinya dan berharap dapat menemukan solusi yang tepat dalam 

menanggulangi virus Zobrist. Pernyataan tersebut terlihat pada beberapa kutipan 

berikut : 

Sienna tampak siap kabur saat itu juga. 

“Tolong dengarkan,” ujar Langdon dengan nada lebih lunak. “Aku 

tahu bahwa kau sudah mengalami banyak hal, dan aku tahu bahwa kau 

takut, tapi kau harus memikirkan gambaran besar kasus ini. Bertrand 

menciptakan virus. Kau berusaha menghentikannya.” 

“Tapi aku gagal.” 

“Ya, dan kini setelah virus itu tersebar, kalangan sains dan medis akan 

perlu memperlajarinya sepenuhnya. Kaulah satu-satunya orang yang 

mengetahui semua hal tentang virus itu. Mungkin ada cara untuk 

menetralisirnya.. atau tindakan yang harus diambil untuk 

mempersiapkan diri.” Langdon menatap tajam wanita itu. “Sienna, 



 
 

dunia harus mengetahui apa yang kau ketahui. Kau tidak bisa 

menghilang begitu saja.” 

(Brown, 2013:612) 

 

“Wabah Zobirst,” Langdon langsung berbicara setelah duduk. “Saya 

rasa sudah terlepas sejak seminggu yang lalu” 

Sinskey mengangguk sabar.”Ya, kami juga mempeoleh kesimpulan 

yang sama. Belum ada gejala yang dilaporkan, tapi kami telah 

mengisolasi sampel dan sudah menjalankan tes intensif. Sayangnya, 

kami membutuhkan berharihari, bahkan berminggu-minggu, untuk 

memastikan apa sesungguhnya virus ini… dan apa yang bisa 

dilakukannya.” 

“Itu virus vektor,” kata Langdon. 

Sinskey menggelengkan kepala dengan terkejut, heran bahwa Langdon 

mengetahui istilah. “Maaf?” 

“Zobrist menciptakan virus vektor berbasis udara yang bisa 

memodifikasi DNA manusia.” 

Sinskey sontak bangkit sampai-sampai kursinya terguling. Itu tidak 

mungkin! “Atas dasar apa Anda membuat klaim semacam itu?” 

“Sienna,” jawab Langdon tenang. “Dia memberi tahu saya. Setengah 

jam lalu.” 

Sinskey menumpukan tangannya ke meja dan menatap Langdon, 

mendadak kehilangan kepercayaan. “Dia tidak melarikan diri?” 

“Dia melarikan diri,”jawab Langdon. “Dia bebas, berada di perahu 

motor yang melesat ke laut, dan bisa dengan mudah menghilang untuk 

selamanya. Tapi dia berubah pikiran. Dia kembali atas kesadaran 

sendiri. Sienna ingin membantu Anda menangani krisis ini.” 

 

Tawa pahit meluncur dari bibir Sinskey. “Maaf jika saya tidak 

berminat memercayai Ms. Brooks, terutama setelah dia membuat 

klaim besar semacam itu.” 

 

“Saya memercayainya,” kata Langdon dengan tegas. “Dan jika dia 

mengklaim bahwa ini virus vektor, sebaiknya Anda menganggap 

serius.” 

(Brown, 2013: 618-619) 

 

Prospek itu membuat Sinskey berdigik. Malapetaka genetik apakah 

yang dibayangkan oleh Zobrist? Bagaimana dia berencana 

merampingkan populasi manusia? 

 



 
 

Sinskey menyadari bahwa dibutuhkan waktu berminggu-minggu untuk 

mencari jawabannya. Kode genetik manusia berisi labirin permutasi 

kimia yang seolah-olah tanpa batas. Prospek memeriksa seluruh kode 

genetik dengan harapan menemukan satu perubahan spesifik yang 

dibuat Zobrist sama halnya dengan mencari jarum di dalam tumpukan 

jerami… tanpa mengetahui di planet mana tumpukan jerami itu 

berada. 

“Elizabeth?” suara dalam Langdon menyadarkan dari lamunan. 

“Anda mendengar saya?” tanya Langdon, yang masih duduk tenang. 

“Sama seperti Anda, Sienna ingin memusnahkan virus ini.” 

“Saya meragukan itu.” 

…. 

Sinskey menggebrak meja. “Dia menghancurkan satu-satunya hal 

yang bisa membantu kita menghadapi krisis ini? Dan Anda meminta 

saya memercayainya?” 

“Saya tahu bahwa saya terlalu banyak meminta, mengingat 

perbuatannya, namun daripada menghujat dia, ada baiknya jika kita 

mengingat Sienna memiliki kecerdasan luar biasa. Termasuk 

kemampuan menakjubkannya untuk menghafal.” Langdon terdiam. 

Sinskey memincingkan mata, lalu mengangguk lemah. “Baiklah, 

Profesor, jika begitu adanya, bagaimana saran Anda?” 

Langdon menunjuk cangkir kopi kosong Sinskey. “Saya menyarankan 

agar Anda memesan kopi lagi… dan mendengarkan satu syarat yang 

diminta Sienna.” 

(Brown, 2013: 620-621) 

   

“Sienna,” katanya dengan nada datar, “informasi yang Anda berikan 

akan sangat membantu dalam menyusun strategi untuk menangani 

krisis ini. Saya menghargai kejujuran Anda. Sebagaimana yang Anda 

ketahui, pandemi virus vektor pernah dibahas secara teori sebagai cara 

mengimunisasi populasi besar, tapi semua orang yakin bahwa 

teknologi itu baru akan sempurna bertahun-tahun lagi.” 

Sinskey kembali ke mejanya dan duduk di kursinya. 

….. 

Dr. Sinskey menekuri catatannya. “beberapa jam lagi saya akan tiba di 

Jenewa, disambut badai pertanyaan. Saya yakin, pertanyaan pertama 

yang akan saya dengar adalah apakah ada cara untuk melawan virus 

ini.”  

…. 

“Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, para pemimpin dari agensi-

agensi kesehatan terkemuka di seluruh dunia akan berkumpul di 

Jenewa beberapa jam lagi untuk membahas krisis ini dan 

mempersiapkan rencana tindakan. Selama bertahun-tahun saya bekerja 



 
 

di WHO, belum pernah ada pertemuan sebesar ini.” Dia menatap 

dokter muda itu. “Sienna, saya meminta Anda turut hadir dalam 

pertemuan itu.” 

“Saya?” Sienna menghindar. “Saya bukan ahli rekayasa genetika. Saya 

sudah mengungkapkan semua yang saya ketahui.” Dia menunjuk notes 

Sinskey. “Semua yang bisa saya berikan sudah ada di dalam catatan 

Anda.” 

“Tidak untuk jangka panjang,” Langdon menimpali. “Sienna, debat 

apa pun tentang virus ini memerlukan konteks. Dr. Sinskey dan timnya 

akan mengembangkan kerangka moral untuk menyusun tanggapan 

terhadap krisis ini. Dr. Sinskey jelas menyakini bahwa kau berada di 

posisi unik untuk memberi masukan pada dialog itu.” 

(Brown, 2013:625-626) 

 

Pada akhirnya, Dan Brown melalui novelnya ini mengajak para pembaca 

peduli dengan masa depan bumi. Melalui tokoh antagonisnya, Dan Brown 

menyajikan solusi overpopulasi dengan cara merampingkan jumlah penduduk secara 

global. Walaupun Langdon, Sienna dan Sinskey tidak menyetujui cara Bertrand 

Zobrist, namun Langdon akhirnya menyadari bahwa yang dilakukan oleh Zobrist 

bukan semata-mata untuk dirinya namun untuk dunia, yaitu menyelamatkan dunia 

dari Inferno-nya Dante. Hal ini dapat terlihat dalam kutipan : 

Langdon teringat kembali bahwa puisi Dante tidak sekadar 

menyampaikan tentang duka nestapa di neraka, tetapi kekuatan 

semangat jiwa manusia untuk menghadapi tantangan seberat apa pun. 

Tempat tergelap di neraka dicadangkan bagi mereka yang tetap 

bersikap netral di saat krisis moral. Bagi Langdon, makna kata-kata itu 

tidak akan pernah sejelas saat ini : Dalam masa berbahaya, tidak ada 

dosa yang lebih besar daripada tetap diam. 

Langdon menyadari bahwa dirinya, seperti jutaan manusia lainnya, 

bersalah untuk hal ini. Ketika berhadapan dengan masalah dunia, 

penyangkalan menjadi pandemi global. Langdon berjanji bahwa dia 

tidak akan pernah melupakan hal ini.  

(Brown, 2013:641) 

  



 
 

Konflik dan klimaks merupakan dua elemen dasar untuk memahami 

pengembangan sebuah alur. Berdasarkan analisis mengenai alur di atas, dapat 

diketahui bahwa dalam novel Inferno, menekankan pada konflik utama yang dialami 

oleh Robert Langdon sebagai tokoh utama. Hal ini tergambar dari kadar klimaks 

dalam konflik utama yang memiliki kadar yang paling intensif dan menegangkan.  

4.3 Analisis Strukturalisme Genetik Alur Novel Inferno karya Dan Brown 

Analisis strukturalisme genetik, selain memperhatikan struktur intrinsik baik 

secara parsial maupun secara keseluruhan serta pandangan sosial kelompok 

pengarang, juga mengangkat latar belakang sejarah, zaman, dan sosial 

masyarakatnya. Berdasarkan hal itu, maka Dan Brown dalam karyanya tentu tidak 

dapat lepas dari pengaruh situasi dan kondisi masyarakat sekitarnya. Dalam hal ini, 

karakteristik ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat New 

Hampshire sangat berpengaruh terhadap kekhasan karya Dan Brown. 

Analisis alur novel Inferno dalam perspektif strukturalisme genetik ini digunakan 

untuk mengetahui pandangan, sikap, dan norma-norma pengarang yang ada dan 

dipengaruhi oleh tata kehidupan masyarakat sekitarnya yaitu New Hampshire. Hal ini 

tentu menjadi faktor yang turut menentukan apa yang harus ditulis pengarang, untuk 

siapa karya sastra itu diciptakan, dan apa tujuan yang ingin disampaikan pengarang 

melalui tulisan tersebut.  

Sesuai dengan pandangan Goldmann, analisis dilakukan terhadap seperangkat 

kategori yang bertalian sehingga membentuk strukturalisme genetik, yaitu : 

 



 
 

a) Fakta Kemanusiaan : 

Fakta kemanusiaan adalah peristiwa sosial yang secara sinkronis berhubungan 

dengan struktur dalam. Dan Brown adalah seorang penulis yang ingin para 

pembacanya mendapatkan pengetahuan baru. Isu mengenai overpopulasi memang 

telah lama diketahui oleh penduduk dunia, namun tidak ada seorang pun yang 

menemukan solusinya. Adanya peristiwa sosial ini, menginspirasi Brown 

mengangkat fakta ini menjadi topik utama dalam novelnya. Pernyataan ini sesuai 

dengan beberapa kutipan berikut : 

Lelaki jangkung itu mendadak berhenti, menjulang di depan Elizabeth. 

“Berapa usia Anda?” 

Sekali lagi pertanyaan yang merendahkan. Tetapi sebagai kepala 

WHO, Elizabeth terbiasa menangani antagonisme dengan diplomasi. 

“Enam puluh satu.” 

“Tahukah Anda bahwa jika Anda hidup selama sembilan belas tahun 

lagi, hingga usia delapan puluh, Anda akan menyaksikan populasi 

berlipat tiga dalam masa kehidupan Anda? Satu masa kehidupan-tiga 

kali lipat. Pikirkan implikasinya. Seperti yang Anda ketahui, sekali 

lagi WHO telah meningkatkan prediksinya, memperkirakan penduduk 

bumi akan menjadi sekitar sembilan miliar sebelum pertengahan abad 

ini. Spesies hewan akan punah dengan tingkat percepatan yang drastis. 

Permintaan terhadap sumber-daya alami yang semakin menyusut akan 

meroket. Air bersih kian sulit ditemukan. Berdasarkan pengukuran 

biologis apa pun, spesies kita telah melampaui jumlah yang bisa kita 

pertahankan. Dan, di hadapan bencana ini, WHO-penjaga gerbang 

kesehatan planet ini-justru berinvestasi dalam hal-hal seperti 

menyembuhkan diabetes, memenuhi bank darah, dan memerangi 

kanker.” Lelaki itu terdiam, menatap langsung Elizabeth. “Jadi, saya 

membawa Anda kemari untuk bertanya secara langsung mengapa 

gerangan WHO tidak punya nyali untuk menghadapi masalah ini 

secara langsung?” 

 

Elizabeth meradang. “Siapa pun Anda, Anda tahu sekali WHO 

menanggapi overpopulasi ini dengan sangat serius. Baru-baru ini kami 

menghabiskan jutaan dolar untuk mengirim para dokter ke Afrika, 



 
 

membagikan kondom gratis dan mendidik masyarakat mengenai 

pengendalian kelahiran.” 

(Brown, 2013: 146) 

 

Lelaki itu menunduk memelototi Elizabeth, nada suaranya menjadi 

semakin memaksa. “Buka mata Anda! Kita berada di ambang akhir 

umat manusia, tapi para pemimpin dunia kita duduk rapat dan 

memerintahkan studi mengenai tenaga surya, daur-ulang, dan mobil 

hibrid? Bagaimana mungkin Anda-seorang ilmuan berpendidikan 

tinggi-tidak memahaminya? Penipisan ozon, kurangnya air, dan polusi 

bukanlah penyakit melainkan gejala-gejalanya. Penyakit-nya adalah 

overpopulasi. Dan, kecuali jika kita mau menangani populasi dunia 

secara langsung, upaya kita tidak lain hanyalah menempelkan plester 

Band-Aid pada tumor ganas yang berkembang cepat.” 

 

“Anda menganggap umat manusia sebagai kanker?” desak Elizabeth. 

“Kanker hanyalah sel sehat yang mulai mereplilasi secara tak 

terkendali. Saya sadar bahwa Anda menganggap gagasan saya tidak 

menyenangkan, tapi saya bisa meyakinkan Anda bahwa alternatifnya, 

ketika muncul, akan jauh lebih tidak menyenangkan. Jika kita tidak 

mengambil tindakan tegas, maka-” 

“Tegas?!” ujar Elizabeth tergagap. “Tegas bukanlah kaya yang Anda 

cari. Cobalah kata gila!” 

 

“Dr. Sinskey,” kata lelaki itu. Suaranya lebih tenang, tetapi lebih 

terasa mengerikan. “Saya mengundang Anda kemari karena saya 

berharap Anda-suara bijak di WHO-mungkin bersedia bekerja sama 

dengan saya dan mengkaji solusi yang memungkinkan.” 

Elizabeth menatap dengan tidak percaya. “Anda mengira WHO akan 

bermintra dengan Anda… mengkaji gagasan semacam ini?” 

 

“Sesungguhnya ya,” jawa lelaki itu. “Organisasi Anda beranggotakan 

para dokter, dan ketika mendapat pasien dengan gangren, mereka tidak 

ragu memotong kaki pasien untuk menyelamatkan nyawanya. 

Terkadang satu-satunya tindakan adalah memilih yang lebih baik di 

antara dua keburukan.” 

(Brown, 2013: 198-199) 

   

 Selain overpopulasi yang menjadi topik utama dalam novel ini, Dan Brown 

dalam setiap menciptakan novel selalu menyertakan referensi sejarah, karya seni dan 

kesusastraan berdasarkan fakta. Sehingga, tidak heran apabila Brown membutuhkan 



 
 

setidaknya waktu satu sampai satu setengah tahun untuk menyelesaikan novelnya. 

Hal ini di lakukan karena dalam setiap novelnya, ia selalu melakukan riset mendalam 

mengenai topik-topik yang akan digunakan dalam novelnya. Pernyataan tersebut 

sesuai dengan beberapa kutipan berikut : 

Brown telah mengembangkan alur cerita novel terbarunya dan 

merencanakan sebuah riset dengan mempertimbangkan masak-masak 

semua hal ini. Dia sengaja memilih sebuah topik kontroversial yang 

mampu mengguncang jutaan orang di seantero jagat dan menyedot 

perhatian media. 

(Rogak, 2006:xxi) 

 

Brown terkadang sadar bahwa menulis dan melakukan riset itu 

memang sebuah pekerjaan yang lama dan berat, terutama selama hari-

hari panjang yang dimulai di depan komputer pada jam empat pagi.  

(Rogak, 2006:66) 

 

Setelah setahun melakukan riset yang mendalam, Dan Brown 

menyelesaikan sebagian besar pendahuluan novel terbarunya. Dia 

sudah putuskan untuk melanjutkan kebiasaannya menggarap sebuah 

novel dengan tidak mengerjakan apa pun selain riset, lalu 

mengembangkan dan menyusun garis besar untuk novelnya, dan 

terakhir, meneruskan menulis naskah. 

(Rogak, 2006:76) 

 

“Bagiku, menulis tentang materi yang gelap membuatku tetap terlibat 

dalam projek,” katanya. “Karena membutuhkan satu tahun untuk 

menulis sebuah novel, aku harus terus-menerus belajar sambil 

menulis, atau aku kehilangan internet. Melakukan penelitian dan 

menulis tentang topik-topik yang bersifat rahasia membantu 

mengingatkan aku betapa menyenangkan “melihat-lihat” dunia yang 

tak dapat dilihat, dan hal itu memotivasiku untuk mencoba 

memberikan pembaca pengalaman yang sama.” Juga seperti 

sebelumnya, sekali guru, tetap guru. “Tujuanku adalah selalu membuat 

peran-peran dan jalan ceritanya begitu menarik hati sehingga pembaca 

tidak menyadari betapa banyak mereka belajar sepanjang jalan,” 

katanya. 

(Rogak,2006: 107-108) 

  

 



 
 

b) Subjek kolektif : 

Subjek kolektif adalah konsep yang digunakan untuk mengetahui latar 

belakang sosial pengarang yang secara tidak langsung berhubungan dengan karya 

yang dihasilkan pengarang. Dan Brown, dibesarkan dari keluarga berpendidikan yang 

menyukai kode dan lingkungan yang penuh dengan perkumpulan-perkumpulan 

rahasia. Sehingga tidak heran dalam setiap novelnya, Dan Brown selalu mengangkat 

berbagai kode dan perkumpulan rahasia. Pernyataan tersebut sesuai dengan beberapa 

kutipan berikut : 

“Aku besar di sebuah keluarga di mana teka-teki dan kode benar-benar 

merupakan bagian dari cara kami bersenang-senang,” kata Dan 

Brown, mengenang masa kanak-kanaknya. “Saat pagi hari di hari 

Natal di mana kebanyakan anak mendapatkan hadiah mereka di bawah 

pohon natal, aku dan saudara-saudaraku malah menemukan sebuah 

peta harta karun dengan kode-kode yang harus ikuti dari kamar ke 

kamar dan akhirnya menemukan hadiah kami yang tersembunyi di 

suatu tempat lain di dalam rumah. Bagiku, kode-kode itu selalu 

menyenangkan.” 

“Aku juga besar di sebuah keluarga yang menyukai matematika, 

musik, dan bahasa. Kode-kode dan sandi-sandi rahasia benar-benar 

merupakan perpaduan dari semua bahasa itu.” 

(Rogak, 2006:1) 

“Aku tumbuh dikelilingi oleh klub-klub klandestin (yang senang 

sembunyi) dari universitas-universitas Ivy League, pondok-pondok 

Masonik dari Founding Father kami, dan lorong-lorong tersembunyi 

peninggalan kekuasaan pemerintahan awal,” kata Dan Brown. “New 

England memiliki tradisi lama klub-klub elit swasta, kelompok-

kelompok persaudaraan, dan kelompok-kelompok rahasia.” 

(Rogak, 2006:3) 

 

Melihat ketertarikannya yang sangat kuat terhadap perkumpulan-

perkumpulan rahasia dan sejarah, serta lingkungan keluarganya yang 

mengenalkan dan menanamkan kegemarannya pada pemecahan kode-

kode dan teka-teki, maka sangat tidak mengherankan kalau Dan 

Brown memilih subjek-subjek itu untuk novel-novelnya. Betapapun 



 
 

juga, dia tidak hanya besar di Exeter, New Hampshire, tapi juga 

dibentuk oleh berabad-abad kehidupan warga kota yang datang 

sebelumnya 

(Rogak, 2006:4) 

  

Berdasarkan kutipan di atas, diketahui bahwa Brown yang dipengaruhi oleh 

lingkungannya secara tidak langsung memasukkan kondisi yang ada dalam 

lingkungan sekitarnya ke dalam novel yang ia garap. Seperti halnya dalam novel 

Inferno, Brown menyertakan organisasi rahasia Konsorsium dan setiap kode kepada 

Robert Langdon untuk menemukan lokasi wabah Zobrist. Pernyataan tersebut sesuai 

dengan beberapa kutipan berikut : 

Dia memaksakan diri untuk memejamkan mata dan mengembuskan 

napas perlahan-lahan. Dia memutar bahu beberapa kali dan berupaya 

membebaskan diri dari semua pikiran sadar, berharap bisa mengakses 

naluri pikiran bawah sadarnya. 

Very sorry. 

Vasari. 

Cerva trova. 

Kebenaran hanya bisa dilihat melalui mata kematian. 

Nalurinya menyatakan, dengan pasti, bahwa dia berdiri di lokasi yang 

benar. Dan, walaupun masih belum yakin mengapa, Langdon punya 

firasat bahwa sebentar lagi dia akan menemukan apa yang dicarinya. 

(Brown, 2013: 216-217) 

 

Pada dasarnya, klien ini hanya menginginkan kesempatan untuk 

“menghilang” selama beberapa waktu sehingga bisa menyelesaikan 

sesuatu tanpa diketahui oleh siapa pun. 

Gampang sekali. 

Konsorsium mewujudkannya dengan memberi lelaki itu identitas 

palsu dan lokasi yang aman, benar-benar tak terlacak, dan di sana klien 

itu bisa melakukan pekerjaannya dalam kerahasiaan penuh-apa pun 

pekerjaan itu, konsorsium tidak pernah bertanya untuk tujuan apa klien 

memerlukan suatu pelayanan, lebih suka mengetahui sesedikit 

mungkin mengenai orang-orang yang mereka layani. 

 



 
 

Selama setahun penuh, dengan provit menakjubkan, Provos 

menyediakan tempat perlindungan yang aman bagi lelaki bermata 

hijau itu, yang ternyata adalah klien ideal. Provos tidak pernah 

berhubungan dengannya, tapi semua tagihan dibayar tepat waktu. 

(Brown, 2013: 108) 

 

Provos dan organisasi misteriusnya-apa pun itu-telah secara efektif 

membuat Langdon berhenti bekerja untuk Sinskey dan berpaling 

kepada mereka. Ilusi mereka lengkap. 

Sienna secara sempurna telah mempermainkanku, pikir Langdon, 

lebih merasa sedih daripada marah. Langdon mulai menyukai 

perempuan itu setelah menghabiskan waktu yang singkat bersamanya. 

Yang paling merisaukannya adalah pertanyaan bagaimana orang 

secermerlang dan sehangat Sienna bisa sepenuhnya mengabdikan diri 

pada solusi maniak Zobrist untuk overpopulasi. 

(Brown, 2013:512) 

 

c) Pandangan Dunia : 

Pandangan dunia bertujuan untuk mengetahui hubungan antara struktur teks 

novel, kehidupan pengarang, dan peristiwa sejarah yang melatarbelakangi lahirnya 

novel. Jika direalisasikan pandangan dunia ini terhadap Dan Brown (pengarang) 

dalam novel Inferno, maka pandangan Dan Brown akan tergambar pada aspirasi dan 

gagasannya yang akan mewakili kelompok sosial atau subjek kolektif dalam 

menyikapi fakta-fakta kemanusiaan yang terjadi pada masyarakat.  

Dan Brown, melalui novelnya Inferno menggambarkan Bertrand Zobrist untuk 

mewakili aspirasinya dalam kelompok sosial di masyarakat tempat tinggalnya. Brown 

yang tumbuh besar di Philips Exeter Academy, sekolah dan tempat tinggal baginya 

selama belasan tahun. Disana ia mendapatkan banyak pelajaran hidup, dari bersikap 

tidak mudah putus asa, senang mencoba berbagai kegiatan, dan dibina untuk menjadi 

seorang manusia Renaisance, yang tergambar dalam kutipan berikut : 



 
 

Pelajaran lain di Philips Exeter yang memengaruhinya-dan kemudian 

tampak jelas banyak mata pelajaran yang dia masukkan ke dalam 

novel-novelnya- adalah bahwa tujuan terbaik dalam hidup adalah 

menjadi seorang manusia Renaissance. Bagaimanapun juga, salah satu 

dari banyak tujuan yang tidak ditetapkan sebuah sekolah swasta adalah 

menciptakan siswa yang lengkap, yang pada umumnya akan terpenuhi 

dengan cara memperkenalkan setiap siswa pada sebanyak mungkin 

disiplin ilmu dan topik yang berbeda-beda, meliputi sains, seni, 

kesusastraan, dan olahraga. 

(Rogak, 2006:15) 

 

Di sepanjang hidupnya, Dan Brown bukanlah orang yang tanggung-

tanggung dalam mengerjakan tugas atau menyerah sebelum 

membuktikan diri bahwa dia mengerahkan segala upayanya. Dia tak 

menyerah pada karier penulis lagu yang dikejarnya setelah selesai 

kuliah, bahkan sampai bertahun-tahun dijalaninya dengan mengetuk 

pintu-pintu Los Angeles. Dia tak ingin berhenti sekarang. Dia begitu 

dekat dan dapat merasakannya 

(Rogak, 2006:xiv) 

Berdasarkan kutipan di atas, Brown sebagai orang yang tidak mudah putus asa 

dan selalu berusaha menjadi manusia renaissance. Hal ini, terlihat dalam novel 

Inferno dimana tokoh Zobrist digambarkan sebagai seseorang yang memahami bahwa 

tujuan terbaik dalam hidup adalah menjadi seorang manusia Renaissance. Sebagai 

ilmuan jenius dalam bidangnya, Zobrist memiliki pemahaman mendalam mengenai 

overpopulasi dan puisi epik Dante. Sifatnya yang pantang menyerah dan optimis 

menjadi salah satu pembuktian dirinya sebagai manusia Renaissance. Pernyataan di 

atas sesuai dengan beberapa kutipan berikut : 

Lelaki jangkung itu mengambil satu langkah mengancam ke arahnya, 

menghalangi jalan keluar.”Peringatan: Dengan atau tanpa kerja sama 

Anda, saya bisa dengan mudah mengeksplorasi sendiri gagasan ini.” 

“Peringatan,” balas Elizabeth. “Saya menganggap ini sebagai ancaman 

teroris dan akan memperlakukannya seperti itu.” Dia mengeluarkan 

ponsel. 

… 



 
 

“Siapa pun Anda,” katanya, “Anda melakukan hal yang keliru dengan 

mengundang saya kemari. Begitu tiba di bandara, saya akan tahu siapa 

Anda, dan Anda akan ada dalam daftar pengawasan WHO, CDC, dan 

ECDC sebagai bioteroris potensial. Kami akan meminta orang-orang 

untuk mengawasi Anda siang dan malam. Jika Anda berupaya 

membeli material, kami akan tahu. Jika Anda membangun lab, kami 

akan tahu. Anda tidak akan bisa bersembunyi di mana pun.” 

 

Lelaki itu berdiri dalam keheningan menegangkan untuk waktu yang 

lama, seakan hendak merebut ponsel Elizabeth. Akhirnya dia 

mengendur dan melangkah minggir sambil menyeringai mengerikan 

“Kalau begitu, tampaknya permainan kita telah dimulai.”  

(Brown, 2013:199-200) 

 

Ketika melihat foto itu, dia terkesiap. Dr. Elizabeth Sinskey tahu 

persis siapa lelaki itu. Berita baiknya, lelaki itu akan sangat mudah 

untuk dilacak. Berita buruknya, lelaki itu genius dalam bidangnya-

orang yang sangat berbahaya, seandainya dia memutuskan untuk 

menjadi ancaman. 

Tidak ada yang lebih kreatif.. lebih destruktif.. daripada orang cerdas 

yang terfokus pada sebuah tujuan. 

(Brown, 2013:230) 

 

d) Struktur karya sastra dan sosial : 

Karya sastra merupakan produk dari subjek kolektif. Karya sastra hadir bukan 

hanya karena struktur dalam (tokoh utama dan permasalahannya), namun struktur 

luar (pengarang yang terlibat dalam kehidupan tokoh). Konsep struktur karya sastra 

digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antar tokoh yang satu 

dengan tokoh lainnya maupun hubungan antar tokoh dengan pengarang. Dari 

hubungan problematika yang dihadapi oleh masing-masing tokoh akan terlihat 

aspirasi imajiner dalam struktur novel.  

Robert Langdon sebagai profesor simbologi Harvard merupakan 

penggambaran diri Dan Brown. Langdon bekerja sebagai dosen di Harvard 



 
 

menggambarkan diri Dan Brown sebagai guru. Langdon dan Brown digambarkan 

sama-sama menyukai karya seni dan sejarah, tampan dan cerdas. Pernyataan di atas 

sesuai dengan kutipan-kutipan berikut ini :  

Sebenarnya, keinginan Dan Brown untuk menjalani kehidupan yang 

benar-benar kreatif, pertama-tama dengan mencoba berbisnis, 

kemudian menulis buku-buku humor kecil, dan akhirnya dengan 

sepanjang hari menulis novel, mirip sekali dengan cerpen-cerpen 

bersambung tentang penyelidikan pengadilan dan kesengsaraan yang 

dihadapi Robert langdon-teman karibnya yang dapat dipercaya dan 

bintang dari dua novelnya yang paling populer, Angel dan Demons 

dan The Da Vinci Code-nyaris di setiap bab. Robert Langdon, seorang 

guru besar Harvard, pakar ikonologi religius yang menyebut dirinya 

sebagai simbologis, menghadapi tantangan mengerikan yang tak 

terbilang jumlahnya dan kerap mengancam jiwa dalam dua novel 

tersebut, masing-masing berlangsung selama dua puluh empat jam. 

Dengan kata lain, terdapat banyak sekali peristiwa dalam kehidupan 

Dan Brown yang nyaris tidak diselesaikannya, di mana dia tergoda 

untuk menyerah dan kembali ke kehidupan awalnya, yang walaupun 

nyaman, dapat diprediksi.  

(Rogak, 2006:xix) 

 

Dari tiga protagonis pria dalam novel-novelnya, Robert Langdon 

paling potensial untuk jalan cerita yang bermacam-macam, karena 

pekerjaan dan bidang keahliannya dapat membawanya ke mana pun di 

dunia ini. Apalagi Robert Langdon-lah yang paling menyerupai 

kepribadian Brown. 

 

Sebenarnya, Brown sendiri sudah sering mengakui. “Langdon adalah 

aku harapkan,” katanya. “Langdon jauh lebih kalem ketimbang aku. 

Salah satu keuntungan menjadi penulis adalah bahwa Anda dapat 

menjalani kehidupan seperti yang dialami orang lain melalui peran-

peran Anda.” 

 

“Langdon adalah karakter yang mewakili kegemaranku,” katanya. 

“Aku tertarik dengan misteri-misteri purba, sejarah seni, dan kode-

kode. Ketika Anda membutuhkan satu tahun atau satu setengah tahun 

untuk menulis sebuah buku, maka lebih baik Anda pastikan saja 

bahwa pahlawan Anda terliat dalam konflik yang membangkitkan 

gairah Anda.” 

 



 
 

Heide Lange setuju. “Saya kira karakternya mirip Robert Langdon,” 

katanya. “Dia sama cerdasnya dengan karakter yang diciptakannya. 

Dia sangat menarik hati dan suka melucu. Dia menyegarkan rohani.” 

(Rogak, 2006:111-112) 

 Berdasarkan kutipan di atas, terlihat kemiripan antara Brown dengan tokoh 

dalam novelnya Langdon. Langdon yang mengalami berbagai peristiwa konflik 

seakan-akan mewakili diri Dan Brown yang juga memiliki banyak peristiwa konflik 

dalam hidupnya dan mencoba untuk bertahan seperti dalam diri Langdon yang terus 

ditimpa peristiwa konflik dalam waktu dua puluh empat jam, yang tergambar dalam 

kutipan berikut : 

Bagi Langdon, rasanya seakan sebuah senjata penting telah diambil 

dari gudang persenjataannya. Aku tidak punya ingatan. Memiliki 

ingatan eidetik sejak kecil, ingatan Langdon adalah aset intelektual 

yang paling diandalkannya. Bagi seseorang yang terbiasa mengingat 

setiap detail rumit dari segala yang dilihatnya, bekerja tanpa ingatan 

terasa seperti berupaya mendaratkan pesawat tanpa radar dalam 

kegelapan. 

(Brown, 2013:116) 

Langdon bertubuh jangkung, wajahnya santun lumayan tampan, dan 

bersuara berat. Sinskey terpaksa berasumsi bahwa pakaian Langdon 

pada saat itu adalah pakaian mengajarnya-jaket tweed, celana panjang 

khaki, dan sepatu kulit santai-dan ini tidak masuk akal, mengingat 

lelaki itu bisa dibilang diciduk dari kampus secara mendadak. 

Langdon juga tampak lebih muda dan jauh lebih bugar daripada yang 

dibayangkan oleh Sinskey, dan ini hanya mengingatkan Sonskey pada 

usianya sendiri. Aku bisa dibilang ibunya.  

(Brown, 2013:372) 

 

Sinskey tersenyum kepada akademisi tampan di sampingnya. 

“Profesor, Anda cepat sekali menangkap apa yang saya yakini sebagai 

jebakan paling serius dalam rekayasa genetika.” 

(Brown, 2013:413) 

 

Bagi Langdon, pecinta abadi karya seni Italia, Florance telah menjadi 

salah satu tujuan faforitnya di seluruh Eropa. Inilah kota tempat 



 
 

Michelangelo bermain di jalan-jalannya semasa kecil, dan yang studio-

studionya menyulut Renaisans Italia. Inilah Florance, yang galeri-

galerinya memikat jutaan pelancong untuk mengagumi Birth of Venus 

karya Botticelli, Annunciation karya Leonardo, serta kebanggaan 

utama kota itu- II Davide. 

(Brown, 2013:54) 

 

4.4 Hubungan Alur dengan Tema 

Tema adalah dasar cerita, gagasan dasar umum, sebuah karya cerpen/novel. 

Gagasan dasar umum inilah yang tentunya telah ditentukan sebelumnya oleh 

pengarang yang dipergunakan untuk mengembangkan cerita. Dengan kata lain, cerita 

tentunya akan setia mengikuti gagasan dasar umum yang telah ditetapkan sebelumnya 

sehingga berbagai peristiwa-konflik dan pemilihan berbagai unsur intrinsik yang lain 

dapat mencerminkan gagasan dasar umum (baca:tema) tersebut (Nurgiyantoro, 

2012:70). 

Analisis terhadap tema diusahakan untuk memahami cerita secara terpadu. 

Meskipun demikian, dalam sebuah karya sastra terkadang tidak hanya memuat satu 

tema. Berdasarkan hasil analisis alur di atas, tergambar dalam konflik utama bahwa 

tema cerita dalam novel Inferno adalah permasalahan overpopulasi yang akhirnya 

memicu bioterorisme, yang terlihat dalam kutipan berikut : 

Lelaki jangkung itu mengambil satu langkah mengancam ke arahnya, 

menghalangi jalan keluar.”Peringatan: Dengan atau tanpa kerja sama 

Anda, saya bisa dengan mudah mengeksplorasi sendiri gagasan ini.” 

“Peringatan,” balas Elizabeth. “Saya menganggap ini sebagai ancaman 

teroris dan akan memperlakukannya seperti itu.” Dia mengeluarkan 

ponsel. 

… 

“Siapa pun Anda,” katanya, “Anda melakukan hal yang kerilu dengan 

mengundang sya kemari. Begitu tiba di bandara, saya akan tahu siapa 



 
 

Anda, dan Anda akan ada dalam daftar pengawasan WHO, CDC, dan 

ECDC sebagai bioteroris potensial. Kami akan meminta orang-orang 

untuk mengawasi Anda siang dan malam. Jika Anda berupaya 

membeli material, kami akan tahu. Jika Anda membangun lab, kami 

akan tahu. Anda tidak akan bisa bersembunyi di mana pun.” 

 

 (Brown, 2013:199-200) 

 

“Ini adalah terorisme genetika….,” bisik Langdon. “ini mengubah diri 

kita, siapa kita, sampai level paling fundamental.” 

 

“Bertrand tidak memandangnya demikian. Dia bermimpi dapat 

memperbaiki kekurangan fatal dalam evolusi manusia… fakta bahwa 

spesies kita terlalu subur. Kita adalah organisme yang, walaupun 

memiliki kecerdasan, sepertinya tak mampu mengendalikan jumlah 

kita sendiri, meskipun sudah ada kontrasepsi, edukasi, ataupun upaya 

pemerintah. Kita terus melahirkan bayi… entah secara sengaja atau 

tidak. Tahukah kau, setengah angka kehamilan di AS tidak 

direncanakan? Dan di negara berkembang, angkanya mencapai lebih 

dari tujuh puluh persen!” 

 

Langdon pernah meilhat statistik ini, namun baru sekarang dia 

memahami implikasinya.  

 

Bertrand Zobrist telah merancang ulang spesies kita…sebagai upaya 

untuk menyelamatkan kita.. mengubah kita menjadi populasi yang 

kurang subur 

(Brown, 2013:609) 

 

 

4.5 Hubungan Alur dengan Latar 

Latar atau setting adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan 

dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu karya sastra 

(Sudjiman dalam Hafazah, 2012:54). Fananie (dalam Hafazah,2012:55) berpendapat 

bahwa dalam telaah setting/latar sebuah karya sastra, bukan berarti bahwa persoalan 

yang dilihat hanya sekedar tempat terjadinya peristiwa, saat terjadinya peristiwa, dan 

situasi sosialnya, melainkan juga dari konteks diagesis-nya kaitannya dengan perilaku 



 
 

masyarakat dan watak para tokohnya sesuai dengan situasi pada saat karya tersebut 

diciptakan. Karena itu, dari telaah yang dilakukan harus diketahui sejauh mana 

kewajaran, logika peristiwa, perkembangan karakter pelaku sesuai dengan pandangan 

masyarakat yang berlaku saat itu. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa analisis hubungan alur dengan latar berhubungan bukan hanya berhubungan 

dengan tempat, melainkan dengan waktu dan lingkungan sosial.   

Berdasarkan hasil analisis alur di atas, latar cerita dalam novel Inferno merupakan 

peristiwa-peristiwa yang terjadi pada konflik utama. Penggambaran latar dalam novel 

Inferno merupakan penggambaran nyata yang dituangkan Brown setelah menyeleksi 

latar yang digunakan dalam novelnya, sehingga memberikan kesan realistis kepada 

pembaca dan diharapkan dapat menambah informasi pembaca mengenai latar yang 

dipilihnya. Analisis latar novel ini, terlihat pada beberapa kutipan berikut : 

1. Tempat : Rumah sakit  

Ruangan itu terang. Dia sendirian. Bau tajam alkohol medis mengapung di 

udara dan, di suatu tempat, sebuah mesin berbunyi pelan seirama jantungnya. 

Langdon berupaya menggerakkan tangan kanan, tapi rasa nyeri tajam 

menghentikannya. Dia menunduk dan melihat selang infus di lengan 

bawahnya.  

(Brown,2013:22) 

 

Waktu : Malam 

Kini Langdon memutar kepala perlahan-lahan ke arah jendela di samping 

ranjang. Di luar gelap. Malam.  

(Brown, 2013: 23) 

 

Suasana : Membingungkan dan menegangkan 

Gelisah? Pikir Langdon berang. Lebih tepat kebingungan! Adrenalin yang 

membanjiri tubuhnya kini berperang melawan obat penenag. “Apa yang 

terjadi kepaku?” desaknya. “Ini hari apa?!” 

“Semuanya baik-baik saja,” jawab perempuan itu. “Ini dini hari. Senin, 

delapan belas Maret.” 



 
 

(Brown, 2013:29) 

 

Kini pikiran mengerikan merasuki kepalanya. 

“Apakah saya bertanggung jawab dalam sebuah kecelakaan mobil?” tanya 

Langdon. “Apakah saya mencederai seseorang?!” 

“Tidak, tidak,” jawab perempuan itu. “Saya rasa tidak.” 

“Lalu apa?” desak Langdon, sambil memandang kedua dokter itu dengan 

berang. 

… 

“Yang pertama… luka Anda bukanlah akibat kecelakaan.” 

“Wah, itu melegakan.” 

“Tidak juga. Luka Anda, sesungguhnya, diakibatkan oleh sebutir peluru.” 

Monitor jantung Langdon berbunyi lebih cepat. “Apa?!” 

Langdon menatapnya dengan tidak percaya. Seseorang menembakku? 

 (Brown, 2013:33) 

 

2. Tempat : Apartemen Sienna 

Apartemen itu mungil, udara di dalamnya menyiratkan pertempuran terus-

menerus antara lilin beraroma vanila dan karpet tua. Perabot dan karya 

seninya bisa dibilang seadanya-seakan didapat daro obralan barang bekas. Dr. 

Brooks menyesuaikan termostat, dan radiator berdentang menyala. 

(Brown, 2013:48) 

 

Waktu : Pagi 

Langdon bergerak menuju cahaya pagi. 

Di kejauhan, matahari Tuscany yang sedang terbit baru saja mencium menara-

menara tertinggi kota yang baru terjaga itu-menara jam, Gereja Badia, 

Museum Bargello. 

(Brown, 2013:53) 

 

Langdon menengok jam di ponsel. Baru pukul 6 pagi. 

(Brown, 2013:77) 

 

Suasana : membingungkan dan mengagetkan. 

Sienna membuka jaket itu lebih jauh untuk menunjukkan lapisan di dekat 

tengkuk belakang. Di sana, tersembunyi dalam lapisan jaket, terdapat saku 

besar yang dibuat dengan rapi. 

Apa pula itu?! 

Langdon merasa yakin tidak pernah melihatnya sebelumnya. 

(Brown, 2013:71) 

 

Saku itu berupa keliman tersembunyi yang dijahit dengan sempurna 



 
 

Walaupun merasakan benaknya kini bekerja dengan kecepatan normal, 

Langdon masih merasa seakan berjuang untuk memahami. Aku membawa 

wadah yang tersegel secara biometreis. 

(Brown, 2013:75) 

 

Robert Langdon merasakan kepanikan yang semakin membesar saat berdiri di 

jendela apatemen, dengan mata terpaku pada hotel di seberang jalan. 

Perempuan berambut duri itu baru saja masuk, tapi Langdon tidak bisa 

mengerti bagaimana dia bisa mendapatkan alamat hotel. 

Adrenalin menjalari tubuhnya, merusak proses berpikirnya, sekali lagi. 

“Pemerintahku sendiri mengirim seseorang untuk membunuhku?” 

(Brown, 2013:84) 

 

“Cepat Langdon!” desak Sienna. “Ikuti aku!”  

Pikiran Langdon masih dikuasai oleh gambar muram dunia-bawah Dante 

ketika dia melesat dari pintu koridor gedung apartemen. Hingga saat itu, 

Sienna Brooks berhasil mengatasi tekanan terbesar pagi itu dengan semacam 

ketenangan yang mantap, tapi kini sikap tenangnya berubah tegang oleh emosi 

yang belum dilihat Langdon pada dirinya-ketakutan. 

(Brown, 2013:102) 

 

3. Tempat : Boboli Gardens 

Robert Langdon mendarat keras di tanah empuk persis di balik tembok-

penahan di pinggir selatan Boboli Gardens yang rimbun. Sienna mendarat di 

sampingnya, berdiri, membersihkan tubuh, lalu mengamati sekeliling. 

(Brown, 2013:152) 

 

Waktu : Pagi 

Langdon melihatnya juga. Di pagi yang ganjil ini, pemandangan paling 

menyenangkan bukanlah istana itu sendiri, melainkan para turis yang 

mengalir keluar dari istana menuju kebun-kebun yang lebih rendah. Istana itu 

dibuka untuk umum, dan ini artinya Langdon dan Sienna tidak akan 

mengalami kesulitan untuk menyelinap masuk dan berjalan melintasinya 

(Brown, 2013:170) 

 

Suasana : Mengejutkan 

Namun, hari ini Langdon dan Sienna berlari melewati koridor itu, ingin 

menciptakan jarak sejauh mungkin antara diri merka dan para pengejar di 

ujung yang lain. Langdon bertanya-tanya berapa lama waktu yang mereka 

miliki sebelum penjaga terikat itu ditemukan, menatap terowongan yang 

memanjang, Langdon merasa setiap langkah membawa mereka semakin dekat 

dengan apa yang mereka sedang cari. 

Cerca trova.. mata kematian.. dan jawaban mengenai siapa yang mengejarku. 



 
 

(Brown, 2013:202) 

 

4. Tempat : 

Palazzo Vechio (Hall of the Five Hundred) 

Langdon berdiri dalam ceruk sepi di suatu tempat dalam Palazzo Vecchio, 

menunggu sejenak dan berupaya mengetahui posisi. Di depan, sebuah lorong 

memanjang tegak lurus dengan ceruk itu. Di sebelah kiri, di kejauhan, 

terdengar suara-suara yang menggema sepanjang koridor, tenang dan riang. 

(Brown, 2013:209) 

 

Waktu: Pagi 

“Ruangannya mungkin masih terkunci,” kata Langdoon memperingatkan 

ketika mereka mendekati belokan itu. Walaupun Hall of the Five Hundred 

adalah objek wisata populer, pallazzo itu tampaknya belum dibuka untuk turis 

pagi ini. 

(Brown, 2013:211) 

 

Suasana :  

Jantung Langdon berdentam-dentam ketika mendongak memandang balkon 

lantai dua di bagian belakang ruangan. Aku di atas sana semalam? Dia tidak 

ingat apa pun. Balkon lantai dua selain memiliki ketinggian yang persis sama 

dengan kata-kata cerca trova, juga berfungsi sebagai jalan masuk menuju 

museum palazzo, yang dikunjungi Langdon setiap kali berada disini. 

(Brown, 2013:223-224) 

 

Di sanalah aku berada.. sebelum tertembak. 

Langdon merasa sangat resah ketika menyaksikan dirinya melakukan hal-hal 

yang sama sekali tidak diingatnya itu. Aku berada di sini semalaman.. melihat 

topeng kematian? Entah bagaimana, antara waktu itu dan sekarang, dia 

berhasil kehilangan pakaian, arlogi Mickey Mause, dan dua hari dalam 

hidupnya. 

(Brown, 2013:247) 

 

“Marta,” kata Langdon dengan suara rendah penuh simpati. “Saya tahu, pasti 

bagi Anda untuk percaya, tapi saya benar-benar tidak ingat kejadian semalam. 

Saya sama sekali tidak tahu mengapa saya dan Ignazio mengambil topeng 

itu.” 

Marta merasa, berdasarkan sorot mata Langdon, bahwa lelaki itu bicara jujur. 

“Saya akan mengembalikan topeng itu kepada Anda,” kata Langdon. “Anda 

bisa memegang kata-kata saya. Tapi saya tidak bisa mengembalikannya, 

kecuali jika Anda membiarkan kami pergi. Situasinya rumit. Anda harus 

membiarkan kami pergi, sekarang juga.” 

 



 
 

Nada Langdon kini penuh permohonan. “Marta, Anda mengenal Ignazio. Dia 

tidak akan pernah memindahkan topeng itu tanpa alasan yang kuat. Ada kisah 

yang lebih besar di sini. Pemilik topeng, Bertrand Zobrist, adalah lelaki yang 

sangat kacau pikirannya. Kami menduga dia terlibat dalam sesuatu yang 

mengerikan. Saya tidak punya waktu menjelaskan semuanya, tapi saya mohon 

agar Anda memercayai kami.” 

Marta terpaku. Tak satu pun dari semua ini yang masuk akal baginya. 

(Brown, 2013:265) 

 

5. Tempat : The Baptistry of San Giovanni 

 

Aku kembali sebagai penyair.. di tempat baptisanku. 

Kata-kata Dante berulang-ulang bergema di benak Langdon ketika dia 

memimpin Sienna ke utara menyusuri jalanan sempit yang dikenal sebagai 

Vio dello Studio. Tujuan mereka terletak di depan, dan seiring langkah demi 

langkah Langdon merasa lebih percaya diri bahwa mereka berada di jalanan 

yang benar dan telah meninggalkan pengejar mereka jauh di belakang. 

(Brown, 2013:323) 

 

The Baptistry of San Giovanni. 

Berhiaskan batu fasad polikromatik dan pilar bergaris-garis seperti katedral II 

Duomo, gedung itu berbeda dengan bangunan-bangunan sekitar yang lebih 

besar lantaran bentuknya yang khas-oktagon sempurna. 

…. 

Rumah pembantisan, pikir langdon. di sinilah mestinya tempat Ignazio 

menyembunyikan topeng itu sebelum dia mati. 

(Brown, 2013:327) 

 

Waktu : Pagi 

Pintu masuk turis. 

Di luar pintu, seorang pemandu wisata dengan ekspresi lelah sedang merokok 

dan mengarahkan kembali turis-turis yang tampaknya tidak bisa memahami 

jadwal gedung itu, yang ditulis dalam waktu internasional. 

Apertura 13.00-17.00 

 

Lelaki beruam mengengok arloji. Pukul 10.02 pagi. Rumah pembaptisan itu 

masih tutup selama beberapa jam lagi. Dia mengamati pemandu wisata itu 

selama beberapa saat, lalu mengambil keputusan. 

Untungnya, ketamakan adalah dosa internasional. 

(Brown, 2013:345) 

 

 

Suasana : Mengejutkan 



 
 

 

Ketika Langdon melihat bagian belakang topeng, dia sangat terkejut. Seluruh 

permukaan cekung itu ditutupi teks, yang pasti terdiri atas hampir seratus 

kata. Secara mengerikan, jalur teks itu mengingatkan pada jalan setapak 

melingkar-lingkar menuju surga Gunung Penebusan. Dia juga memperhatikan 

bahwa jumlah putarannya, mulai dari kata pertama, O, hingga periode terakhir 

di bagian tengah, menghasilkan angka yang sudah tidak asing lagi. 

Sembilan. 

Langdon nyaris tidak bisa bernapas, memutar topeng perlahan-lahan, 

membaca teks yang terus melengkung ke dalam, mengelilingi bagian 

belakang topeng yang cekung hingga ke bagian tengahnya. 

(Brown, 2013:354) 

 

6. Tempat : Basilika Santo Markus 

Setibanya di depan Basilika Santo Markus, Langdon heran mendapati kedua 

rekannya tidak terlihat di belakang. Dia juga heran karena tidak menemukan 

antrean turis yang berniat memasuki gereja. Namun, Langdon menyadari 

bahwa hari menginjak senja, waktu ketika sebagian besar turis-yang sudah 

kehabisan energi gara-gara makan siang berat berupa pasta dan anggur-

memutuskan untuk berjalan-jalan saja di Piazza atau minum kopi daripada 

menyerap lebih banyak informasi sejarah. 

(Brown, 2013:441-442) 

 

Waktu : Sore menjelang senja 

Sejenak, Langdon seolah-olah buta. Matahari berada tepat di depan matanya, 

tenggelam di ujung barat Alun-Alun Santo Markus, memandikan seluruh 

balkon dengan cahaya keemasan. Sienna menarik Langdon kekiri, menyusuri 

teras lantai dua, menerobos kerumunan turis yang keluar mengaguni piazza 

dan replika Kuda-Kuda Santo Markus. 

(Brown, 2013:461) 

 

Suasana : Menegangkan dan mengejutkan 

Henricus Dandolo. 

Jantung Langdon berdentam-dentam saat dia mengingat-ingat penanda 

kuburan sederhana sang doge. Aku pernah berada di sana. Tepat seperti yang 

dijanjikan oleh puisi itu, Enrico Dandolo dimakamkan di sebuah museum 

megah-mouseion kebijakan suci bersepuh emas-namun bukan Basilika Santo 

Markus. 

Mouseion kebijakan suci bersepuh emas.. “ Dia menarik napas dalam. 

“Aku… membuat kesalahan.” 

Wajah Sienna mendadak pucat. “Jangan bilang kita salah museum.” 

“Sienna,” bisik Langdon, merasa mual. “Kita salah negara.” 

(Brown, 2013:468) 



 
 

 

Lengan-lengan kokoh berbalut seragam hitam menjulur dan meraih bagaikan 

tentakel monster lapar yang mengobrak-abrik lubang, mencengkeram kaki si 

pria, lalu menariknya kembali ke bawah. 

“Lari Sienna!” seru pria sambil meronta-ronta. “Sekarang!” 

Si pria diseret secara semena-mena melewati jendela, kembali ke dalam 

basilika.  

Si wanita pirang menatap ke bawah dengan syok, matanya berkaca-kaca.  

“Maafkan aku, Robert,” bisiknya. Kemudian, setelah diam sejnak, dia 

menambahkan, “Untuk semuanya.” 

Sesaat kemudian, wanita itu telah berlari menerobos kerumunan manusia, 

kuncir ekor kudanya terayun-ayun selama dia melintasi gang sempit di 

Merceria dell‟Orologio… dan menghilang di jantung Venesia. 

(Brown, 2013:471-472) 

 

7. Tempat : Kapal The Mendacium 

“Dimana kita?” Langdon akhirnya bertanya. 

“Ini kapal saya-The Mendacium.” 

“Mendacium?” tanya Langdon. “Seperti dalam… istilah Latin untuk 

Pseudologos-dewa penipuan dalam legenda Yunani?” 

Pria itu tampak terkesan. “Tidak banyak yang mengetahui soal itu.” 

(Brown, 2013:481) 

 

Waktu : Malam 

Suasana : mengecewakan dan membingungkan 

Di atas The Mendacium, Langdon mencengkeram pagar pembatas dek dari 

kayu jati halus, menegakkan kakinya yang lemas, dan berusaha menarik 

napas. Udara laut semakin dingin, dan deru pesawat jet komersial yang 

terbang rendah memberitahunya bahwa mereka telah mendekati Bandara 

Venesia.  

Di sampingnya, Provos dan Dr. Sinskey tetap diam, namun 

memperhatikannya, memberinya waktu untuk mencerna informasi yang baru 

saja didengarnya. Kabar yang mereka sampaikan di bawah membuat Langdon 

sangat bingung dan kecewa sehingga Sinskey mengajaknya keluar untuk 

mencari udara segar. 

(Brown, 2013:498) 

 

8. Tempat : Pesawat jet C-130 

Pesawat berbadan besar C-130 itu masih terus menambah ketinggian ke arah 

tenggara, menderu melintasi Laut Adriatik. Di dalamnya, Robert Langdon 

merasakan kram dan mual di perutnya kian parah-tertekan oleh ketiadaan 

jendela di pesawat dan resah oleh seluruh pertanyaan yang belum terjawab di 

otaknya. 



 
 

(Brown, 2013: 508) 

 

Waktu : malam 

Malam ini, tinggi di langit malam di atas keriuhan kota, sebuah pesawat 

pengangkut C-130 turun menembus awan badai dab mendekati Bandara 

Ataturk. Di dalam kokpit, duduk aman di belakangan para pilot, Robert 

Langdon menatap ke luar dari jendela depan, lega karena memperoleh kursi 

dengan pemandangan ke luar.  

(Brown, 2013: 524) 

 

Suasana : terpuruk dan kecewa 

Langdon merasa kehilangan pegangan.. dan benar-benar sendirian. Dia 

menoleh ke dinding pesawat, mendambakan bisa melihat dunia di bawahnya, 

namun yang bisa ditatapnya hanyalah dinding kosong. 

Aku harus keluar dari sini. 

“Apakah Anda baik-baik saja?” tanya Provos, menatapnya khawatir. 

“Tidak,” jawab Langdon. “saya jauh dari kata baik-baik saja.”  

(Brown, 2013: 514) 

 

Aku butuh udara segar, pikir Langdon. Pemandangan.. apa pun. Pesawat 

tanpa jendela itu seolah-olah mengimpitnya. Tentu saja, cerita aneh tentang 

apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya hari ini sama sekali tidak 

membantu. Otaknya berdenyut-denyut memikirkan berbagai pertanyaan yang 

tidak terjawab.. sebagian besar tentang Sienna. 

Anehnya, dia merindukan Sienna. 

Dia hanya berakting, Langdon mengingatkan dirinya.  

Memanfaatkanku. 

 (Brown, 2013: 516) 

 

9. Tempat : Hagia Sophia 

 

Makam Enrico Dandolo. 

Ternyata, Enrico Dandolo-sang doge Venesia penghianat-tidak dimakamkan 

di Venesia; jasadnya dikuburkan di jantung kota yang ditaklukannya pada 

1202. 

… 

Mouseion kebijakan suci bersepuh emas, Langdon membatin. 

Hagia Sophia tak hanya memiliki lapisan ubin emas lebih banyak daripada 

Basilika Santo Markus, namanya- Hagia Sophia-secara harfiah bermakna 

“Kebijakan Suci”. 

(Brown, 2013:525) 

 

Suasana : Melegakan 



 
 

Langdon bergegas menghampirinya dan memeriksa tulisan yang terukir di 

sana. 

HENRICUS DANDOLO 

… 

Bait terakhir Inferno karya Dante seolah-olah bergaung dari bawah. 

Perlahan-lahan, Langdon menoleh, menatap Bruder dan Sinskey. “Saya 

mendengarnya,” bisiknya. “Gemericik air.” 

(Brown, 2013:553) 

 

10. Tempat : Yeberatan Sarayi 

“Tempat … waduk itu?” tanya Mirsat, tampak ketakutan. “Jaraknya hanya 

satu blok dari sini, tepat di timur bangunan ini.” 

Dia menunjuk ke luar. Namanya Yeberatan Sarayi.” 

Sarayi? Langdon membatin. Seperti dalam Topkapi Sarayi? “Tapi… 

bukankah sarayi berarti „istana‟?” 

Mirsat mengangguk. “Ya. Nama waduk kuno kami adalah Yeberatan Sarayi. 

Artinya-istana yang tenggelam.” 

(Brown, 2013:555) 

 

Waktu : Malam 

Hujan turun dengan derasnya ketika Dr. Elizabeth Sinskey berlari keluar dari 

Hagia Sophia bersama Langdon, Bruder, dan pemandu mereka yang 

kebingungan, Mirsat. 

 

Ikuti jauh ke dalam istana tenggelam, Sinskey membatin. 

Lokasi waduk kota-Yeberatan Sarayi-ternyata arahnya kembali ke Masjid 

Biru dan sedikit ke utara lagi. 

(Brown, 2013:556) 

 

Suasana : Menakutkan dan mengkhawatirkan  

 

Saat Langdon melewati pintu dan menuruni tangga di belakang Bruder, dia 

bisa merasakan angin hangat berhembus menerpa mereka dari dasar waduk. 

Angin lembap membawa alunan Dante Symphony karya Liszt beserta aroma 

familier, namun sulit diungkapkan dengan kata-kata.. aroma sejumlah besar 

manusia yang berkumpul di dalam sebuah ruangan tertutup. 

Langdon sekonyong-konyong merasa diselimuti awan gelap, seolah-olah 

jemari panjang dari sebentuk tangan gaib meraihnya dari dalam tanah dan 

mengoyak-ngoyak dagingnya. 

(Brown, 2013:562-563) 

 

Ikuti jauh ke dalam istana tenggelam… 

Karena di sini, dalam kegelapan, monster chthonic menanti… 



 
 

Medusa menunjukkan jalan, Langdon menyadari, kemudian berlari menyusuri 

papan pijakan, Bruder bersusah payah mengejarnya saat Langdon berzig-zag 

menyongsong kegelapan, mengikuti papan petunjuk Medusa. 

… 

Inferno Dante. Akhirnya. Pusat bumi, tempat gravitasi terbalik. Tempat naik 

menjadi turun. 

… 

Dengan ngeri, Langdon melongok dari langkan dan menoleh, membiarkan 

tatapannya mengikuti patung itu ke sebuah sudut kosong istana tenggelam 

yang terasa familier. 

Seketika itu juga, dia tahu. 

Inilah tempatnya. 

Titik nol Zobrist. 

(Brown, 2013:567-568) 

 

Bagaimanapun, Langdon merasa panik. Sebagai penderita klaustrofobia 

seumur hidup, dia tahu bahwa dia akan diserang gelisah saat berada di bawah 

sini, dalam situasi apa pun. Ada sesuatu yang merisaukan tentang ribuan ton 

tanah di atas kepalamu.. hanya disangga pilar-pilar yang sudah membusuk. 

(Brown, 2013:570) 

 

11. Tempat : Taman 

Mereka memasuki sebuah taman kecil, dan Sienna membawanya ke tengah-

tengah pepohonan lebat, tempat mereka tersembunyi dari dunia. Di sana, 

mereka duduk di bangku yang menghadap ke peraian. Di pantai seberang, 

Menara Galata tampak berkilauan di atas perumahan yang tersebar di lereng 

bukit. Dunia tampak damai dari sini, begitu jauh, pikir Langdon, dari kisruh 

yang tengah terjadi di waduk. Saat ini, dia menduga, Sinskey dan tim SRS 

tentu sudah menyadari bahwa mereka sudah terlambat menghentikan 

penyebaran wabah. 

(Brown, 2013:603) 

 

Suasana : Mengejutkan 

Sienna kembali menatapnya, mata cokelat lembutnya memancarkan kengerian 

yang mendalam. 

“Dia melepaskan virus,” bisiknya. “Virus yang sangat spesifik.” 

Langdon menahan napas. “Ceritakanlah.” 

“Bertrand menciptakan sesuatu yang disebut vektor viral. Itu adalah virus 

yang sengaja dirancang untuk menanamkan informasi genetis ke sel yang 

diserangnya.” Sienna diam sejenak agar Langdon dapat mencerna gagasan itu. 

“Virus vector… tidak membunuh sel yang diserangnya.. tetapi memasukkan 

DNA yang secara khusus dirancang untuk memodifikasi genom sel itu.” 

Langdon berusaha memahami maksudnya. Virus ini mengubah DNA kita? 



 
 

 

“Bahaya yang tersimpan di dalam virus ini,” lanjut Sienna, “adalah tidak 

seorang pun tahu bahwa dirinya telah terinfeksi. Tidak ada yang sakit. Tidak 

ada gejala kentara yang menunjukkan bahwa virus itu telah mengubah kita 

secara genetis.” 

Langdon dapat merasakan darah menetes di nadinya. “Dan perubahan apakah 

yang ditimbulkan virus itu?” 

“Virus itu memiliki kemampuan menjadikan tubuh manusia.. kehilangan 

kesuburan.” Dia bergerak-gerak gelisah di bangku. “Bertrand menciptakan 

wabah sterilitas.” 

Kata-katanya menampar Langdon. Virus yang menjadikan kita mandul? 

… 

“Sebentar,” sela Langdon, akhirnya bisa bersuara. “Jika virus itu menjadikan 

semua orang di muka bumi ini mandul, tidak akan ada generasi baru dan umat 

manusia akan punah.. dalam waktu singkat.” 

“Betul,” kata Sienna, suaranya melirih. “Hanya saja, kepunahan bukan tujuan 

Bertrand-bahkan kebalikannya-sehingga dia menciptakan virus yang aktif 

secara acak. Walaupun saat ini Inferno sudah menjadi endemi di DNA semua 

orang dan akan diwariskan secara turun-temurun dari generasi kita, virus itu 

hanya „aktif‟ di dalam diri sekian persen manusia. Dengan kata lain, virus itu 

saat ini dibawa oleh semua orang di muka bumi, tetapi hanya akan 

menyebabkan kemandulan pada bagian populasi yang telah dipilih secara 

acak.” 

(Brown, 2013:606-608) 

 

12. Tempat : One Levent Plaza 

Konsulat Swiss di Istanbul berlokasi di One Levent Plaza, sebuah gedung 

pencakar langit ramping bergaya ultra-modern. Fasad kaca biru gedung itu 

berbentuk cekung, menyerupai pilar futuristik berlatar belakang kota 

metropolis kuno. 

(Brown, 2013:617) 

 

Waktu : Tengah malam 

Jam dinding di lobi Konsulat Swiss sudah lama berdentang melewati pukul 

satu malam. 

Notes di meja Sinskey kini dipenuhi catatan, pertanyaan, dan diagram. 

Direktur WHO itu sudah lebih dari lima menit tidak bergerak maupun 

bersuara. Dia berdiri di dekat jendela,manatap kegelapan malam 

(Brown, 2013:627) 

 

Suasana : mengejutkan 

Selama menjelaskan, Sienna menyaksikan berbagai emosi Sinskey yang, 

walaupun ditahan, masih tetap terlihat. Pertama-tama penerimaan pahit 



 
 

terhadap fakta Zobrist benar-benar menciptakan virus vektor berbasis udara. 

Selanjutnya, ada harapan ketika dia mengetahui bahwa virus itu dirancang 

bukan untuk membunuh manusia. Kemudian… perlahan-lahan, ada kengerian 

mencekam saat kebenaran mengandap, dan dia menyadari bahwa akan ada 

bagian besar populasi bumi yang menjadi steril. Yang jelas, pengungkapan 

virus itu menyerang fertilitas manusia tampaknya memengaruhi Sinskey 

mendalam hingga level personal.  

…. 

“Maaf,” katanya menggeleng. “Semua ini terasa seperti fiksi ilmiah bagi saya 

saat ini.” 

(Brown, 2013:624-625) 

 

“Nona Brooks, saya mungkin tidak setuju dengan metode Bernard, namun 

penilaiannya tentang keadaan dunia ini benar. Planet ini tengah menghadapi 

masalah overpopulasi serius. Jika kiat berhasil menetralisasi virus Bernard 

tanpa memiliki rencana alternatif untuk dijalanankan.. kita akan kembali ke 

awal.” 

Kekagetan Sienna tentu jelas terlihat, karena Sinskey terkekeh dan 

menambahkan, “Bukan pandangan yang Anda kira akan Anda dengar dari 

saya?” 

 

Sienna menggeleng. “Saya tidak tahu harus berpikir bagaimana lagi.” 

“Kalau begitu, mungkin saya bisa mengejutkan Anda lagi,” Sinskey 

melanjtkan. “Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, para pemimpin dunia dari 

agensi-agensi kesehatan terkemuka di seluruh dunia akan berkumpul di 

Jenewa beberapa jam lagi untuk membahas krisis ini dan mempersiapkan 

rencana tindakan. Selama bertahun-tahun saya bekerja di WHO, belum pernah 

ada pertemuan sebesar ini.” Dia menatap dokter muda itu. “Sienna, saya 

meminta Anda turut hadir di pertemuan itu.” 

(Brown, 2013:627) 

 

13. Tempat : Bandara Ataturk 

Udara dini hari di Bandara Ataturk dingin dan berembun. Tarmak di sekitar 

terminal pesawat pribadi diselimuti kabut tipis.  

Langdon, Sienna, dan Sinskey tiba dengan mobil dan disambut oleh seorang 

staf WHO yang membantu mereka turun dari kendaraan.  

(Brown, 2013:631) 

 

Waktu : Dini hari 

Suasana : Menyenangkan 

“Terima ksih karena sudah memercayai dia,” ujar Langdon lirih. “Firasat saya 

mengatakan bahwa dia tidak terbiasa mendapatkan itu dalam kehidupannya.” 



 
 

“Saya menduga bahwa saya dan Sienna Brooks akan banyak bertukar 

pengetahuan.” Sinskey mengulurkan tanganya. “Selamat jalan, Profesor. Anda 

sudah memberikan banyak hal. Lebih dari apa yang Anda sadari.” 

“Selamat jalan juga untuk Anda,” kata Langdon seraya menjabat tangan Dr. 

Sinskey. “Semoga beruntung di Jenewa.” 

Sienna meraskan semangatnya sedikit terangkat, namun keheningan panjang 

menyelimuti mereka karena tidak seorang pun sanggup mengucapkan selamat 

jalan. 

… 

Langdon tersenyum penuh kasih sayang dan memeluknya. “Aku juga akan 

merindukanmu.” 

Mereka berdiri hingga lama kemudian, masing-masing tidak ingin 

melepaskan pelukan. Akhirnya, Langdon bersuara. “Ada sebuah ungkapan 

lama… konon… diucapkan Dante..” Dia terdiam. “Ingatlah malam ini.. 

karena ini adalah awal dari selamanya.” 

“Terima kasih, Robert,” kata Sienna, air matanya mulai mengalir. “Akhirnya 

aku merasa memiliki tujuan.” 

Langdon merengkuhnya erat. “Kau selalu mengatakan bahwa kau ingin 

menyelamatkan dunia, Sienna. Mungkin inilah kesempatanmu.”  

(Brown, 2013:632-633) 

 

14. Tempat : Pesawat Alitalia 

Sepuluh ribu meter di atas bentangan suram Teluk Biscay, pesawat Alitalia 

membelah langit malam yang bermandikan cahaya bulan ke barat menuju 

Boston.  

Di kabin pesawat itu, Robert Langdon dengan tekun membaca edisi 

paperback The Divine Comedy. 

(Brown, 2013:641) 

 

Suasana : Melegakan 

Langdon teringat kembali bahwa puisi Dante tidak sekadar menyampaikan 

tentang duka nestapa di neraka, tetapi kekuatan semangat jiwa manusia untuk 

menghadapi tantangan seberat apa pun. 

… 

Tempat tergelap di neraka dicadangkan bagi mereka yang tetap bersikap 

netral di saat krisis moral. Bagi Langdon, makna kata-kata itu tidak pernah 

sejelas saat ini : Dalam masa berbahaya, tidak ada dosa yang lebih besar 

daripada tetap diam. 

 

 

 

 

 



 
 

4.6 Hubungan Alur dengan Tokoh & Penokohan 

Tokoh cerita, menurut Abrams dalam Nurgiyantoro (2012:165) 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 tindakan. Dari kutipan 

tersebut dapat diketahui bahwa antara seorang tokoh dengan kualitas pribadinya erat 

berkaitan dalam penerimaan pembaca.  

Analisis mengenai hubungan alur dengan penokohan merupakan dua fakta cerita 

yang saling mempengaruhi dan menggantungkan satu dengan yang lain. Alur adalah 

apa yang dilakukan tokoh dan apa yang menimpanya. Adanya kejadian demi 

kejadian, ketegangan, konflik, dan sampai ke klimaks hanya mungkin terjadi jika ada 

pelakunya. Tokoh-tokoh cerita inilah yang sebagai pelaku sekaligus penderita 

kejadian, dan karena menentukan pengembangan alur. Di pihak lain, pemahaman 

terhadap tokoh cerita harus dilakukan berdasarkan alur. Keberadaan seorang tokoh 

yang membedakannya dengan tokoh-tokoh lain lebih ditentukan oleh alur. Penafsiran 

terhadap sikap, watak, dan kualitas pribadi seotang tokoh sangat mendasarkan diri 

pada apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan yang tergambar dalam rangkaian 

peristiwa alur.  

Berdasarkan analisis alur yang telah dilakukan di atas, maka hubungan alur dan 

penokohan tergambar dalam beberapa kutipan berikut : 

1) Robert Langdon 



 
 

Perwatakan: Profesor sejarah simbologi Harvard, santun, baik hati, jujur, 

cerdas, mandiri, pengagum karya seni dan memiliki rasa humor yang payah. 

Langdon bertubuh jangkung, wajahnya santun lumayan tampan, dan 

bersuara berat. Sinskey terpaksa berasumsi bahwa pakaian Langdon 

pada saat itu adalah pakaian mengajarnya-jaket tweed, celana panjang 

khaki, dan sepatu kulit santai-dan ini tidak masuk akal, mengingat 

lelaki itu bisa dibilang diciduk dari kampus secara mendadak. 

Langdon juga tampak lebih muda dan jauh lebih bugar daripada yang 

dibayangkan oleh Sinskey, dan ini hanya mengingatkan Sonskey pada 

usianya sendiri. Aku bisa dibilang ibunya.  

(Brown, 2013:372) 

 

Dia tahu, mungkin ini hanya karena Adrenalin, tapi dia mendapati 

dirinya tertarik secara ganjil terhadap profesor Amerika itu. Selain 

tampan, lelaki itu seakan memiliki hati yang sangat tulus. Di 

kehidupan lain yang jauh, Robert Langdon mungkin bahkan bisa 

menjadi seseorang yang mendampinginya. 

(Brown, 2013:82 

 

Langdon memiringkan kepala terkejut. “Ya. Tepat sekali.” 

“Saya tahu. Saya menguji kejujuran Anda.” 

“Maaf?” 

“Saya ingin tahu apakah Anda mau berkata jujur, tak peduli betapa 

tidak nyamannya itu bagi saya.”  

(Brown, 2013:378) 

 

Sinskey tersenyum kepada akademisi tampan di sampingnya. 

“Profesor, Anda cepat sekali menangkap apa yang saya yakini sebagai 

jebakan paling serius dalam rekayasa genetika.”  

(Brown, 2013:413) 

 

 “Dan adakah seseorang yang perlu kami menghubungi? Istri? Anak?” 

“Tidak ada,” jawab Langdon secara naluriah. Dia selalu menikmati 

kesendirian dan kemandirian yang diberikan oleh pilihan hidup 

membujangnya; walaupun, harus diakuinya, dalam situasi saat ini, dia 

lebih suka melihat wajah yang dikenal berada disampingnya. “Ada 

beberapa kolega yang bisa saya hubungi, tapi saya baik-baik saja.”  

(Brown, 2013:26) 

 

Bagi Langdon, pecinta abadi karya seni Italia, Florance telah menjadi 

salah satu tujuan faforitnya di seluruh Eropa. Inilah kota tempat 



 
 

Michelangelo bermain di jalan-jalannya semasa kecil, dan yang studio-

studionya menyulut Renaisans Italia. Inilah Florance, yang galeri-

galerinya memikat jutaan pelancong untuk mengagumi Birth of Venus 

karya Botticelli, Annunciation karya Leonardo, serta kebanggaan 

utama kota itu- II Davide. 

(Brown, 2013:54) 

 

Faukman sudah cukup lama bekerja bersama Langdon sehingga 

mengetahui rasa humor lelaki itu payah, tapi dia sama sekali tidak 

mendengar rasa gurauan dalam nada resah Langdon saat ini. Lelaki itu 

benar-benar serius. Faukman mengembuskan napas, lalu memutuskan. 

(Brown, 2013:366) 

 

2) Dr. Elizabeth Sinskey 

Perwatakan : direktur WHO, tegas, bijaksana, dan cantik. 

Perempuan itu terbang menuju Manhattan dari Jenewa, tempatnya 

bekerja sebagai Direktur World Health Organization, jabatan impian 

dan prestisius yang telah dipegangnya selama hampir satu dekade. 

Sebagai spesialis penyakit menular dan epidemiologi wabah, dia 

diundang ke PBB untuk menyampaikan pidato mengenai penilaian 

ancaman penyakit pandemik di negara-negara dunia ketiga.  

Sebagai Direktur WHO, Elizabeth sudah terbiasa bergaul dengan 

orang-orang hebat itu, masa jabatannya yang lama, dikombinasikan 

dengan sifat blak-blakan, baru-baru ini telah membuatnya masuk 

dalam dua puluh orang paling berpengaruh di dunia versi sebuah 

majalah berita utama.  

(Brown, 2013:141-142) 

 

Dia teramat sangat cantik, tapi lebih tua daripada yang dibayangkan 

Langdon-mungkin berusia enam puluhan, agung dan perkasa, bagai 

patung abadi. Rahangnya tegas, matanya dalam dan menggetarkan, 

rambut kelabu-perak panjangnya jatuh berombak-ombak ke atas 

bahunya. Jimat dari batu lapislazuli tergantung di lehernya-berbentuk 

seekor ular yang melilit tongkat.  

(Brown, 2013:22) 

 

 

Sinskey menggebrak meja. “Dia menghancurkan satu-satunya hal 

yang bisa membantu kita menghadapi krisis ini? Dan Anda meminta 

saya memercayainya?” 



 
 

“Saya tahu bahwa saya terlalu banyak meminta, mengingat 

perbuatannya, namun daripada menghujat dia, ada baiknya jika kita 

mengingat Sienna memiliki kecerdasan luar biasa. Termasuk 

kemampuan menakjubkannya untuk menghafal.” Langdon terdiam. 

Sinskey memincingkan mata, lalu mengangguk lemah. “Baiklah, 

Profesor, jika begitu adanya, bagaimana saran Anda?” 

Langdon menunjuk cangkir kopi kosong Sinskey. “Saya menyarankan 

agar Anda memesan kopi lagi… dan mendengarkan satu syarat yang 

diminta Sienna.”  

(Brown, 2013:621) 

 

3) Sienna Brooks 

Perwatakan : seorang dokter, cantik, cerdas, menguasai bahasa, handal 

menghafal dan berakting, pantang menyerah, tegas, merasa kesepian, dan 

tanpa tujuan. 

Perempuan itu tampaknya berusia awal tiga puluhan. Dia mengenakan 

seragam operasi biru dan mengikat rambutnya ke belakang 

membentuk ekor kuda tebal yang berayun-ayun di belakang ketika dia 

berjalan 

… 

Dr. Brooks, yang jangkung dan lincah, bergerak dengan langkah tegas 

seorang atlet. Walaupun mengenakan baju operasi yang tak berbentuk, 

dia tampak anggun dan ramping. Tanpa sedikit pun rias wajah yang 

bisa dilihat oleh Langdon, kulit perempuan itu luar biasa halus, satu-

satunya noda hanyalah sebintik tahi lalat mungil yang bertengger 

persis di atas bibir. Matanya, walaupun bewarna cokelat lembut, 

tampak luar biasa menusuk, seakan pernah menyaksikan pengalaman 

mendalam yang jarang dijumpai oleh orang seusianya. 

(Brown, 2013:24) 

 

Sienna berjalan dengan lesu menyusuri lorong menuju kamar 

sederhana apartemen itu. Dia mengambil celana jins dan sweter dari 

lemari, lalau membawanya ke kamar mandi. 

 

Dia menatap pantulan dirinya sendiri di cermin, menjulurkan tangan 

ke atas, mencengkeram rambut ekor kuda pirang tebalnya dari kulit 

kepala botaknya. 

 



 
 

Seorang perempuan botak berusia tiga puluh dua tahun menetapnya 

dari cermin. 

 

Tidak habis-habisnya tentangan yang harus dihadapi oleh Sienna 

dalam hidupnya, dan walaupun dia telah melatih dirinya sendiri untuk 

mengandalkan kecerdasan dalam mengatasi msalag, kesulitannya saat 

ini telah mengguncangnya pada tingkat yang sangat emosional. 

(Brown, 2013:63) 

 

Sejak kecil Sienna Brooks sudah merasa kesepian. 

 

Tumbuh dewasa dengan kecerdasan luar biasa, Sienna menghabiskan 

masa mudanya merasa seperti orang asing di negeri antah-berantah.. 

makhluk asing yang terperangkap di dunia sunyi. Dia mencoba 

berteman, namun anak-anak sebayanya sibuk dengan hal-hal sepele 

yang tidak menarik minatnya.  

 

Maka Sienna Brooks belajar menjadi hantu. Tidak kasatmata. Dia 

belajar menjadi bunglon, berpura-pura, wajah yang menyaru dalam 

keramaian. Cita-cita masa kecilnya untuk menjadi pemain drama tidak 

diragukan lagi berakar dari impian seumur hidupnya untuk menjadi 

orang lain. 

(Brown, 2013:488-489) 

 

Sienna mencondongkan badan ke meja, ekspresinya menunjukkan 

ketegasan. “Dr. Sinskey, seperti yang sudah saya katakan, menurut 

saya tindakan Bertrand ceroboh dan benar-benar berbahaya. Kalau saja 

saya bisa menghentikannya, saya pasti akan melakukannya. Saya 

memohon agar Anda memercayai saya.” 

 

Elizabeth Sinskey mengulurkan tangan di atas meja dan dengan 

lembut menggenggam kedua tangan Sienna. “Saya memercayaimu, 

Sienna. Saya memercayai setiap kata yang kamu ucapkan.” 

(Brown, 2013:629) 

 

Dalam upaya putus asanya untuk melupakan masa lalu, Sienna pergi 

ke Amerika dan mempelajari kedokteran. Dia selalu memiliki minat 

besar untuk dunia kedokteran dan berharap dengan menjadi dokter, 

dirinya akan merasa membantu.. seolah-olah melakukan sesuatu untuk 

setidaknya mengurangi kepedihan di dunia yang sakit ini. 

 

Walapun jam kuliahnya panjang, Sienna sama sekali tidak mengalami 

kesulitan, dan selagi teman-teman seangkatannya tekun belajar, Sienna 



 
 

berakting paruh-waktu untuk mendapatkan tambahan uang. Dia tidak 

mementaskan drama-drama Shakespeare, namun keahliannya 

menguasai bahasa dan menghafal menjadikan akting tidak terasa 

seperti pekerjaan, tetapi peristirahatan tempat Sienna bisa melupakan 

siapa dirinya.. menjadi orang lain. 

(Brown, 2013:495) 

 

4) Provos  

Perwatakan : bertanggung jawab, tegas dan penipu 

Lelaki itu, yang hanya dikenal oleh karyawannya sebagai “Provos”, 

bertubuh pendek kecil dengan kulit gelap dan mata cekung. Perawakan 

yang tidak mengesankan dan sikap lugasnya seakan sangat pas bagi 

seseorang yang memperoleh kekayaan luar biasa dengan menyediakan 

pelayanan pribadi dan rahasia bagi pihak-pihak yang ingin melakukan 

kegiatan di wilayah abu-abu hukum. 

…. 

Dalam karir profesionalnya, Provos tidak pernah mengingkari janji 

atau membatalkan kesepatan. Perkataannya bisa diandalkan-jaminan 

mutlak- dan walaupun jelas ada beberapa kontrak yang disesalinya, 

mundur dari kontrak-kontrak itu tidak pernah menjadi pilihan. 

(Brown, 2013:36) 

Namun, Provos tidak memercayai nasib. Semua yang dilakukannya 

dirancang untuk meniadakan keacakan dan menghilangkan kebetulan. 

Pengendalian adalah keahlian Provos-memprediksi segala 

kemungkinan, mengantisipasi semua respons, dan mebentuk realitas 

menuju hasil yang diinginkan. Dia punya rekam-jejak kesuksesan dan 

kerahasiaan yang tidak bercela, dan ini mendatangkan jajaran klien 

yang mencengangkan-biliuner, politisi, syaikh-syaikh yang kaya raya, 

dan bahkan pemerintah negera-negara tertentu. 

(Brown, 2013:37) 

 

5) Bernard Zobrist 

Perwatakan : ahli genetika, optimis, cerdas, jenius dan ceroboh. 

Tamu itu, tokoh yang terkenal dalam bidangnya, berusia empat puluh 

enam, rapi, dan luar biasa jangkung, dengan mata hijau menusuk. 

(Brown, 2013:107) 

 



 
 

“Dr. Sinskey,” sapa suara tajam lelaki itu. “Terima kasih telah 

bergabung bersama saya.” Aksen kental lelaki itu menyiratkan tempat 

asal Elizabeth di Swiss, atau mungkin Jerman. 

(Brown, 2013:144) 

 

Elizabeth tidak menyukai nada merendahkan dan postur agresif lelaki 

itu. Jadi, dia diam saja 

(Brown, 2013:145) 

 

Sienna berdehem, menoleh kepada Sinskey, dan berbicara dengan 

suara yang jelas dan lantang. “Ma‟am, saya sudah menyelami dunia 

rekayasa genetika bersama Bertrand selama bertahun-tahun. 

Sebagaimana yang Anda ketahui, genom manusia adalah struktur yang 

sangat rapuh. Secara pribadi, saya yakin bahwa terdapat bahaya besar 

dalam upaya membatalkan yang sudah terjadi. Bertrand adalah 

insinyur genetika dengan keahlian dan visi luar biasa. Dia bertahun-

tahun lebih maju daripada rekan sejawatnya. Untuk saat ini, saya 

belum melihat orang lain yang mampu membongkar genom manusia 

sehebat Bertrand dan berharap dapat memperbaikinya.” 

(Brown, 2013:626) 

 

Sienna mencondongkan badan ke meja, ekspresinya menunjukkan 

ketegasan. “Dr. Sinskey, seperti yang sudah saya katakan, menurut 

saya tindakan Bertrand ceroboh dan benar-benar berbahaya. Kalau saja 

saya bisa menghentikannya, saya pasti akan melakukannya. Saya 

memohon agar Anda memercayai saya.” 

(Brown, 2013:629) 

 

“Tolong mengertilah,” ujar Sienna, defensif, “Aku yakin tujuan 

Bertrand mulia… tapi cara yang digunakannya…” Dia memalingkan 

wajah, semakin sulit menahan tangis. 

(Brown, 2013:606) 

 

4.7 Hubungan Alur dan Gaya Bahasa 

Gaya bahasa atau style adalah cara pengucapan bahasa dalam prosa, atau 

bagaimana seorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan 

(Abrams dalam Nurgiyantoro, 2002:71). Gaya bahasa merupakan bahasa kias atau 

bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan kesan (efek) dengan jalan 



 
 

memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan 

benda atau hal lain yang lebih umum.  

Gaya bahasa merupakan teknik atau cara pengarang mengungkapkan sesuatu di 

dalam ceritanya dengan memilih bahasa yang indah dan menarik. Bahasa yang indah 

dan menarik dapat berupa ungkapan dan peribahasa. Berdasarkan hasil analisis alur di 

atas, ditemukan penggunaan gaya bahasa sebagai berikut: 

Personifikasi : 

Dia teramat sangat cantik, tapi lebih tua daripada yang dibayangkan 

Langdon-mungkin berusia enam puluhan, agung dan perkasa, bagai 

patung abadi. Rahangnya tegas, matanya dalam dan menggetarkan, 

rambut kelabu-perak panjangnya jatuh berombak-ombak ke atas 

bahunya. Jimat dari batu lapislazuli tergantung di lehernya-berbentuk 

seekor ular yang melilit tongkat. 

(Brown, 2013:22) 

 

Di kejauhan, matahari Tuscany sedang terbit baru saja mencium 

menara-menara tertinggi kota yang baru terjaga itu-menara jam, 

Gereja Badia, Museum Bargello. Langdon menekankan kening pada 

kaca sejuk itu. Udara Maret terasa segar dan dingin, memperkuat 

spektrum penuh cahaya matahari yang kini mengintip di atas lereng-

lereng bukit. 

Cahaya pelukis, begitulah mereka menyebutnya. 

(Brown, 2013:53) 

 

Langdon berdiri diam dengan tangan di udara, memegangi silinder 

tulang itu. Tidak diragukan lagi, kaca di ujung tabung memancarkan 

cahaya… berkilau seakan isinya mendadak terbangun. 

(Brown, 2013:90) 

 

Elizabeth terkejut ketika gambar yang tidak asing lagi itu 

dihadapannya. Itu grafik yang dipublikasikan oleh WHO tahun lalu 

melukiskan masalah-masalah lingkungan utama yang dianggap WHO 

memiliki dampak terbesar terhadap kesehatan global. 

(Brown, 2013:196) 

 

“Aku tidak mengerti,” kata Langdon. amarah mewarnai suaranya. 



 
 

(Brown, 2013:160) 

 

Sepuluh ribu meter di atas bentangan suram Teluk Biscay, pesawat 

Alitalia membelah langit malam yang bermandikan cahaya bulan ke 

barat menuju Boston. 

(Brown, 2013:641) 

 

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, dapat diketahui bahwa pengarang dalam 

mengungkapkan ide cerita dalam novel Inferno menempatkan gaya bahasa yang 

cukup variatif. Artinya, dalam novel tersebut pengarang menggunakan gaya bahasa 

yang dapat memperkuat makna yang ingin disampaikan melalui ceritanya.  

4.8 Hubungan Alur dengan Sudut Pandang 

Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2012:248) mendefinisikan sudut pandang atau point 

of view sebagai suatu cara sebuah cerita dikisahkan. Ia merupakan dan atau 

pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, 

tindakan, laatr, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya 

fiksi kepada pembaca. 

Pusat pengisahan atau sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penampilan 

tokoh dalam cerita yang dipaparkan. Pada dasarnya, pusat pengisahan atau sudut 

pandang adalah visi pengarang, artinya sudut pandang yang yang diambil pengarang 

untuk melihat suatu kejadian cerita. 

Analisis hubungan alur dan sudut pandang dalam novel Inferno terlihat dari sudut 

pandang yang dipergunakan pengarang yaitu sebagai pengamat atau orang ketiga. 

Sudut pandang tersebut menempatkan pengarang, dalam hal ini Dan Brown, sebagai 

pengamat yang berada di luar cerita dan sekaligus sebagai narator yang menjelaskan 



 
 

semua peristiwa yang berlangsung di dalam cerita. Sebagaimana tercermin pada 

kutipan di bawah ini : 

Dr. Brooks, yang jangkung dan lincah, bergerak dengan langkah tegas 

seorang atlet. Walaupun mengenakan baju operasi yang tak berbentuk, dia 

tampak anggun dan ramping. Tanpa sedikit pun rias wajah yang bisa 

dilihat oleh Langdon, kulit perempuan itu luar biasa halus, satu-satunya 

noda hanyalah sebintik tahi lalat mungil yang bertengger persis di atas 

bibir. Matanya, walaupun bewarna cokelat lembut, tampak luar biasa 

menusuk, seakan pernah menyaksikan pengalaman mendalam yang jarang 

dijumpai oleh orang seusianya. 

(Brown, 2013:24) 

 

Ini buruk, pikir Provos, kembali duduk dan mulai menyadari 

ketidakpastian masa depannya. 

Provos sudah lama terbiasa menjadi dalang, kekuatan utama yang menarik 

tali kekang, dan kini tiba-tiba seluruh kekuasaannya direnggut. 

Zobrist, Sienna, Sinskey. 

Mereka semua telah menipunya… bahkan memanipulasinya. 

(Brown, 2013:536) 

 

Dia berpihak kepada siapa? 

Sinskey memang baru mengenal Langdon selama beberapa hari, tapi 

biasanya dia bsa menilai karakter seseorang dengan baik, dan dia menolak 

untuk percaya bahwa lelaki seperti Robert Langdon bisa dirayu dengan 

uang. Namun, Langdon memutuskan hubungan dengan kami semalam. 

Kini dia seakan berlarian kesana kemari seperti mata-mata penjahat. 

Apakah Langdon, entah bagaimana, terbujuk untuk berpikir bahwa 

tindakan-tindakan Zobirst meski keji bida diterima akal? 

(Brown, 2013:372) 

 

Bagi Langdon, rasanya seakan sebuah senjata penting telah diambil dari 

gudang persenjataannya. Aku tidak punya ingatan. Memiliki ingatan 

eidetik sejak kecil, ingatan Langdon adalah aset intelektual yang paling 

diandalkannya. Bagi seseorang yang terbiasa mengingat setiap detail rumit 

dari segala yang dilihatnya, bekerja tanpa ingatan terasa seperti berupaya 

mendaratkan pesawat tana radar dalam kegelapan. 

(Brown, 2013:116) 

 

 



 
 

4.9 Hubungan Alur dengan Amanat 

Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin 

disampaikan pengarang kepada pembaca. Di dalam karya sastra modern, amanat ini 

biasanya tersirat dan di dalam karya sastra lama pada umumnya tersurat (Sudjiman 

dalam Hafazah, 2012:45). Analisis hubungan alur dengan amanat terlihat pada 

pemecahan persoalan yang terkandung dalam tema. Sebagaimana yang tergambar 

dalam kutipan berikut : 

Langdon teringat kembali bahwa puisi Dante tidak sekadar 

menyampaikan tentang duka nestapa di neraka, tetapi kekuatan 

semangat jiwa manusia untuk menghadapi tantangan seberat apa pun. 

… 

Tempat tergelap di neraka dicadangkan bagi mereka yang tetap 

bersikap netral di saat krisis moral. Bagi Langdon, makna kata-kata itu 

tidak pernah sejelas saat ini : Dalam masa berbahaya, tidak ada dosa 

yang lebih besar daripada tetap diam. 

(Brown, 2013:642) 

  

Berdasarkan kutipan di atas, terlihat Dan Brown ingin memberikan pemahaman 

kepada para pembaca mengenai overpopulasi yang kini menjadi masalah global 

dalam mengkaji solusi yang tepat untuk menangani masalah tersebut. 

4.10 Implikasi Analisis Alur Novel Inferno dalam Aspek Penilaian 

Pembelajaran Sastra di SMA 

 

Pembelajaran sastra bertujuan untuk mempertajam perasaan-perasaan, 

penalaran, daya khayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya dan lingkungan. 

Keberhasilan pembelajaran sastra diantaranya ditentukan oleh kepandaian guru dalam 

memilih bahan ajar. Sebagai sebuah karya sastra, novel Inferno dapat diarahkan 

sebagai bahan ajar dalam pembelajaran sastra di sekolah, pembelajaran ini 



 
 

dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya 

sastra.  

Analisis alur novel Inferno karya Dan Brown ini memberikan pemahaman 

siswa dalam memahami alur dengan baik, karena dengan memahami alur dengan 

baik, siswa diharapkan mampu memahami unsur pembentuk karya sastra yang 

lainnya seperti tema, amanat, latar, penokohan, gaya bahasa dan sudut pandang. 

Sehingga tujuan pembelajaran sastra akan mudah tercapai. Berikut adalah SKKD  

pembelajaran sastra yang berkaitan dalam penelitian ini. 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Keterangan 

7.  Membaca : Memahami 

berbagai hikayat, novel 

Indonesia/novel 

terjemahan. 

7.2 Menganalisis unsur-

unsur intrinsik  dan 

ekstrinsik novel 

terjemahan/indonesia. 

SMA Kelas XI Semester 1 

 

Berdasarkan SKKD di atas, hasil analisis alur novel Inferno akan 

diimplikasikan dalam aspek penilaian yang dilakukan secara berkelompok dan terbagi 

menjadi penilaian proses dan penilaian hasil kerja. Penilaian proses dilakukan 

terhadap keaktifan, partisipasi, dan perhatian siswa di dalam kelas. Sedangkan 

penilaian hasil kerja dilakukan terhadap kebenaran jawaban yang akan disesuaikan 

dengan kriteria jawaban dalam rentang skor tertentu. Berikut adalah uraian aspek 

penilaian berkaitan dengan penelitian ini. 

 

 

 



 
 

1. Penilaian Proses : 

 

a. Lembar penilaian penilaian proses 

No. Kelompok 

Aspek Pengamatan 

Jumlah 

Nilai 

(1-15) 

Keaktifan 

kelompok 

dalam 

kegiatan 

berdiskusi 

Keseriusan 

kelompok 

dalam 

membaca 

novel 

Ketenangan 

kelompok 

dalam 

mengerjakan 

LKS 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

      

      

      

      

      

 

b. Deskriptor penilaian 

No. Komponen Indikator Skor 

1. Baik  Keaktifan, partisipasi dan perhatian 

siswa di dalam kelas sangat baik. 

5 

2. Sedang Keaktifan, partisipasi dan perhatian 

siswa di dalam kelas baik. 

3 

3. Kurang Keaktifan, partisipasi dan perhatian 

siswa di dalam kelas kurang. 

1 

 

2. Penilaian Hasil Kerja : 

 

a. Kisi-kisi penulisan soal : 

 

Jenis Sekolah/Jenjang : SMA 2 Mataram 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas/Semester  : XI IPA/IPS / I 

Kurikulum Acuan  : KTSP 

Alokasi Waktu  : 40 Menit  

Jumlah Soal   : 7 Soal 



 
 

 

Tujuan 

Pembelajaran 

Materi 

Pembelajaran 
Indikator 

Jumlah 

Soal 

No. 

Urutan 

Soal 

Siswa dapat: 

 

Menemukan tahapan-

tahapan alur dalam 

novel Inferno 

 

Menemukan 

hubungan alur dengan 

tema novel Inferno 

 

Menemukan 

hubungan alur dengan 

tokoh dan penokohan 

novel Inferno 

 

Menemukan 

hubungan alur dengan 

sudut pandang novel 

Inferno 

 

Menemukan 

hubungan alur dengan 

latar novel Inferno  

 

Menemukan 

hubungan alur dengan 

amanat novel Inferno 

Menemukan 

hubungan alur dengan 

gaya bahasa novel 

Inferno 

 

Tahapan Alur 

novel Inferno 

 

Hubungan alur 

dengan tema 

novel Inferno 

 

Hubungan alur 

dengan tokoh 

dan penokohan 

novel Inferno 

 

Hubungan alur 

dengan sudut 

pandang novel 

Inferno 

 

Hubungan alur 

dengan latar 

novel Inferno  

 

Hubungan alur 

dengan amanat 

novel Inferno 

Hubungan alur 

dengan gaya 

bahasa  novel 

Inferno 

 

Menemukan 

tahapan-tahapan alur 

dalam novel Inferno 

 

Menemukan 

hubungan alur 

dengan tema novel 

Inferno 

 

Menemukan 

hubungan alur 

dengan tokoh dan 

penokohan novel 

Inferno 

 

Menemukan 

hubungan alur 

dengan sudut 

pandang novel 

Inferno 

 

Menemukan 

hubungan alur 

dengan latar novel 

Inferno  

 

Menemukan 

hubungan alur 

dengan amanat novel 

Inferno 

 

Menemukan 

hubungan alur 

dengan gaya bahasa 

novel Inferno 

 

7 soal 

uraian 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 



 
 

b. Soal: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identifikasi tahapan-tahapan alur dalam novel Inferno disertai dengan 

kutipan! 

2. Identifikasi hubungan  alur dengan tema dalam novel Inferno disertai 

dengan kutipan! 

3. Identifikasi hubungan  alur dengan amanat dalam novel Inferno 

disertai dengan kutipan! 

4. Identifikasi hubungan  alur dengan tokoh dan penokohan dalam novel 

Inferno disertai dengan kutipan! 

5. Identifikasi hubungan  alur dengan latar dalam novel Inferno disertai 

dengan kutipan! 

6. Identifikasi hubungan  alur dengan sudut pandang dalam novel Inferno 

disertai dengan kutipan! 

7. Identifikasi hubungan  alur dengan gaya bahasa dalam novel Inferno 

disertai dengan kutipan! 

 

 

 

 

Petunjuk Pengerjaan Soal : 

a. Alokasi waktu pengerjaan soal : 30 Menit 

b. Jawaban ditulis tangan dalam kertas dobelfolio. 



 
 

1) Lembar penilaian tahapan alur : 

No

. 

Nama 

Siswa 

Aspek Penilaian 
Jumlah 

Nilai 

(1-40) 

Dasar 

Konflik 

(1-10) 

Penanjaka

n Konflik 

(1-10) 

Klimaks 

(1-10) 

Denoument 

(1-10) 

       

       

       

       

 

Deskriptor penilaian tahapan alur : 

No. Komponen Kriteria Rentang Skor Skor 

1. 
Dasar 

Konflik 

- Bila jawaban tepat dan 

benar, disertai kutipan. 

- Bila jawaban kurang tepat 

tapi disertai kutipan. 

- Bila jawaban tidak tepat 

dan tidak disertai kutipan. 

1-10 

10 

 

5 

 

2 

2. 
Penanjakan 

konflik 

- Bila jawaban tepat dan 

benar, disertai kutipan. 

- Bila jawaban kurang tepat 

tapi disertai kutipan. 

- Bila jawaban tidak tepat 

dan tidak disertai kutipan 

1-10 

10 

 

5 

 

2 

3. Klimaks  

- Bila jawaban tepat dan 

benar, disertai kutipan. 

- Bila jawaban kurang tepat 

tapi disertai kutipan. 

- Bila jawaban tidak tepat 

dan tidak disertai kutipan 

1-10 

10 

 

5 

 

2 

4. Denaoument 

- Bila jawaban tepat dan 

benar, disertai kutipan. 

- Bila jawaban kurang tepat 

tapi disertai kutipan. 

- Bila jawaban tidak tepat 

dan tidak disertai kutipan 

1-10 

10 

 

5 

 

2 

 

 



 
 

 

2) Lembar penilaian hubungan alur dengan tema, latar, tokoh dan penokohan, gaya 

bahasa, sudut pandang dan amanat : 

Nama 

Siswa 
Alur 

Aspek penilaian 

Jumlah 

Nilai 

(1-45) 

Tema 

(1-10) 

Latar 

(1-10) 

Tokoh & 

Penokoha

n 

(1-10) 

Gaya 

Bahasa 

(1-5) 

Sudut 

Panda

ng 

(1-5) 

Amanat 

(1-5) 

         

         

         

         

         

 

Deskriptor penilaian hubungan alur dengan tema, latar, tokoh dan penokohan, gaya 

bahasa, sudut pandang dan amanat : 

 

No. Komponen Kriteria Rentang Skor Skor 

1. Tema 

- Bila jawaban tepat dan 

benar, disertai kutipan. 

- Bila jawaban kurang tepat 

tapi disertai kutipan. 

- Bila jawaban tidak tepat 

dan tidak disertai kutipan. 

1-10 

10 

 

5 

 

2 

3. Latar 

- Bila menyebutkan 7 latar 

disertai kutipan. 

- Bila menyebutkan 5 latar 

disertai kutipan. 

- Bila menyebutkan 2 latar 

disertai kutipan. 

1-10 

10 

 

5 

 

2 

3. 
Tokoh dan 

Penokohan 

- Bila menyebutkan 4 tokoh 

dan penokohan disertai 

kutipan. 

- Bila menyebutkan 2 tokoh 

dan penokohan disertai 

kutipan. 

- Bila menyebutkan 1 tokoh 

1-10 

10 

 

 

 

5 

 

 



 
 

dan penokohan disertai 

kutipan. 

2 

 

4. 
Gaya 

Bahasa 

- Bila jawaban tepat dan 

benar, disertai kutipan. 

- Bila jawaban kurang tepat 

tapi disertai kutipan. 

- Bila jawaban tidak tepat 

dan tidak disertai kutipan. 

1-5 

5 

 

3 

 

1 

5. 
Sudut 

Pandang 

- Bila jawaban tepat dan 

benar, disertai kutipan. 

- Bila jawaban kurang tepat 

tapi disertai kutipan. 

- Bila jawaban tidak tepat 

dan tidak disertai kutipan. 

1-5 

5 

 

3 

 

1 

6. Amanat 

- Bila jawaban tepat dan 

benar, disertai kutipan. 

- Bila jawaban kurang tepat 

tapi disertai kutipan. 

- Bila jawaban tidak tepat 

dan tidak disertai kutipan. 

1-5 

5 

 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

Penilaian Akhir = penilaian proses +  penilaian hasil kerja 

 100   =      15          +  85 

         

Rumus penilaian  =  
              

             
      

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan analisa penulis dalam novel Inferno karya Dan Brown, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Alur novel Inferno menekankan pada konflik utama yang dialami oleh Robert 

Langdon sebagai tokoh utama. Hal ini tergambar dari kadar konflik dan klimaks 

dalam konflik utama yang memiliki kadar yang paling intensif dan menegangkan.  

2. Analisis strukturalisme genetik alur novel Inferno, disimpulkan a) fakta 

kemanusiaan mengenai overpopulasi menginspirasi Dan Brown mengangkat fakta 

ini menjadi topik utama dalam novelnya; b) subjek kolektif Brown yang 

berhubungan dengan kode dan perkumpulan rahasia, tergambar dalam novel 

Inferno dengan organisasi rahasia Konsorsium dan kode Zobrist di setiap 

mahakarya Dante; c) pandangan dunia Brown dalam novel Inferno terdapat dalam 

diri tokoh Zobrist sebagai seseorang yang memahami bahwa tujuan terbaik dalam 

hidup adalah menjadi seorang manusia renaissan; d) struktur karya sastra dan 

sosial masyarakat melihat hubungan tokoh Robert Langdon adalah penggambaran 

diri Dan Brown. 

3. Hubungan alur dengan tema tergambar dalam konflik utama bahwa tema cerita 

dalam novel Inferno adalah permasalahan overpopulasi yang akhirnya memicu 

bioterorisme. 



 
 

4. Hubungan alur dengan latar tergambar dalam konflik utama berupa penggambaran 

tempat, lingkungan sosial serta waktu peristiwa sejarah yang nyata, sehingga 

memberikan kesan realistis kepada pembaca. 

5. Hubungan alur dengan penokohan terlihat pada penafsiran terhadap sikap, watak, 

dan kualitas pribadi seorang tokoh mendasarkan diri pada apa yang diucapkan dan 

apa yang dilakukan yang tergambar dalam rangkaian peristiwa alur.  

6. Hubungan alur dengan gaya bahasa terlihat pada penggunaan berbagai pemilihan 

bahasa yang indah dan menarik sehingga dapat memperkuat makna yang ingin 

disampaikan pengarang melalui ceritanya. 

7. Hubungan alur dengan sudut pandang terlihat pada penggunaan sudut pandang 

orang ketiga yaitu sebagai pengamat atau orang ketiga. Sudut pandang tersebut 

menempatkan pengarang, sebagai pengamat yang berada di luar cerita dan 

sekaligus sebagai narator yang menjelaskan semua peristiwa yang berlangsung di 

dalam cerita. 

8. Hubungan alur dengan amanat tergambar pada pemecahan persoalan yang 

terkandung dalam tema. 

9. Implikasi hasil analisis alur novel Inferno dalam aspek penilaian tergambar dalam 

pemberian teknik penilaian yang akan dilakukan secara berkelompok dan terbagi 

menjadi penilaian proses dan penilaian hasil kerja. Penilaian proses dilakukan 

terhadap keaktifan, partisipasi, dan perhatian siswa di dalam kelas. Sedangkan 

penilaian hasil kerja dilakukan terhadap kebenaran jawaban yang akan disesuaikan 

dengan kriteria jawaban dalam rentang skor tertentu.  



 
 

5.2 Saran 

 Penelitian pada dasarnya suatu kegiatan yang bersifat ilmiah harus 

memberikan dampak positif. Begitu pula halnya dengan hasil penelitian ini. Ada 

beberapa saran dari penulis, yakni : 

1. Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran, khususnya pada analisis alur 

pada penelitian selanjutnya,  

2. Hendaknya ada penelitian lebih lanjut terhadap analisis alur dengan menggunakan 

teori dan pendekatan yang lain agar tercipta perkembangan dan kualitas terhadap 

karya sastra, 

3. Diharapkan kepada siapa saja untuk terus mengapresiasi karya sastra agar karya 

sastra dapat terus berkembang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. 
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