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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sastra merupakan salah satu cabang kesenian yang selalu berada dalam 

peradaban manusia semenjak ribuan tahun yang lalu. Hingga saat ini, sastra tidak 

saja dinilai sebagai sebuah karya seni yang memiliki budi, imajinasi, dan emosi, 

tetapi telah dianggap sebagai suatu karya kreatif yang dimanfaatkan sebagai 

konsumsi intelektual di samping konsumsi emosi (Semi, 2012:1). 

Sebagai hasil imajinatif, karya sastra berfungsi sebagai hiburan yang 

menyenangkan, karya sastra juga berguna menambah pengalaman batin bagi 

pembacanya. Membicarakan sastra yang bersifat imajinatif, berhadapan dengan 

tiga jenis genre sastra, yaitu prosa, puisi, dan drama. Prosa dalam pengertian 

kesusastraan juga disebut fiksi, teks naratif, atau wacana naratif. Istilah fiksi 

dalam pengertian ini adalah cerita rekaan atau cerita khayalan. Hal itu disebabkan 

oleh fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak menyaran pada kebenaran 

sejarah (Abrams dalam Septia 2009:2). 

Kejiwaan manusia merupakan kajian ilmu psikologi. Sedangkan dalam 

sastra membicarakan tentang kehidupan manusia tidak terlepas dari masalah 

kejiwaan. Sehingga secara tidak langsung aspek psikologi merupakan salah satu 

yang sangat penting untuk dibahas dalam suatu karya sastra. 

Pada dasarnya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku 

manusia, yaitu mempersoalkan hal-hal yang diperbuat individu dalam 
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lingkungannya bahkan penyebab dari seperti yang diperbuatnya. Faktor-faktor 

yang mempengarungi tingkah laku itu banyak dan bermacam-macam, maka 

tingkah laku individu yang diakibatkannya pun bermacam-macam. Sesungguhnya 

bahwa psikologi lebih menitikberatkan perhatiannya kepada perbedaan-perbedaan 

tingkah laku ini, meskipun hal ini tidak berarti bahwa mengabaikan sama sekali 

persamaan-persamaan atau kesamaan-kesamaan yang ada di dalamnya (Patty, 

1982:54). 

Selain itu menurut Semi (dalam Endraswara 2008:07) ada beberapa 

asumsi yang memunculkan psikologi sastra yang dianggap penting untuk dibahas. 

Salah satunya adalah karya sastra merupakan produk dari suatu keadaan kejiwaan 

dan pemikiran pengarang. Pengarang dalam hal ini berada dalam situasi setengah 

sadar (subconcius) setelah mendapat bentuk yang jelas dituangkan kedalam 

bentuk tertentu secara sadar (concius) dalam bentuk penciptaan karya sastra.  

Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Di dalam Ensiklopedia Sastra 

Indonesia, Novel adalah prosa rekaan yang panjang, yang menyuguhkan tokoh-

tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa dan latar secara tersusun. Cerita 

rekaan yang melukiskan puncak-puncak peristiwa kehidupan seseorang, mengenai 

kejadian-kejadian yang luar biasa dalam kehidupannya, secara melompat-lompat, 

dan berpindah-pindah. Berbagai peristiwa itu lahirlah konflik, suatu pertikaian 

yang kemudian justru mengubah nasib orang tersebut (Ensiklopedia Sastra 

Indonesia 2004:600). 

Novel sebagai pilihan karya sastra yang akan dianalisis adalah novel karya 

Aji Turmudzi yang berjudul Sesak Cinta di Tanah Sasak. Pemilihan novel ini 
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dilatarbelakangi oleh keingintahuan pada kepribadian tokoh utama Baiq Raihan 

sebagai tokoh utama. Baiq Raihan adalah tokoh yang berasal dari kalangan 

bangsawan Sasak yang hidup dalam kekuatan tradisi keluarganya. Dalam novel 

ini, pengarang menceritakan kisah seorang pemuda biasa di tanah Sasak yang  

mencintai seorang bangsawan Sasak yaitu Baiq Raihan. Baiq Raihan sebagai 

tokoh utama yang hidup dalam kekuatan tradisi keluarganya sebagai bangsawan 

Sasak. Sedangkan di sisi lain, tokoh Baiq Raihan juga ingin hidup layaknya 

masyarakat biasa yang tidak tertekan oleh tradisi budaya. 

Aji Turmudzi adalah seorang sarjana sastra yang lahir di Keruak, Lombok 

Timur 17 Juli 1980. Ia mulai menulis karya satra semenjak menjadi pelajar. 

Karya-karyanya pernah di publikasikan di berbagai Koran Lokal, antara lain 

cerpen dengan judul : Roman Cinta di Madrasah Tua, Rindu Tenggelam di Kota 

Senja, dan beberapa karya puisinya yang pernah diterbitkan oleh Koran harian 

Lombok Post diantaranya : Rabbi, Hukum Cintaku, Terkoyak, Hamba, Setaman 

Rasa, Salamku Kalifah, Irama dalam Warna dan lain-lain. 

Salah satu kelebihan dari novel Sesak Cinta di Tanah Sasak yaitu tidak 

hanya bicara akan keindahan dan kekuatan cinta yang dinarasikan dengan tautan 

kata yang menakjubkan namun lebih dari itu novel ini bicara tentang realitas yang 

terjadi di tengah-tengah masyarakat Sasak,  dan bicara tentang rapuhnya 

kebudayaan, serta peradaban di tengah abad modern. Selain itu, novel ini sangat 

kuat dengan nuansa adat bangsawan Sasak yang menceritakan tentang perbedaan 

kasta dalam suku Sasak dan keharusan menikah dengan sesama kasta. 
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Terkait dengan pembelajaran sastra di SMA, penelitian mengenai novel 

Sesak Cinta di Tanah Sasak ini diharapkan dapat memberii manfaat pada proses 

pembelajaran sastra di SMA. Hal ini dikarenakan novel Sesak Cinta di Tanah 

Sasak ini akan diuraikan secara struktural sehingga terdapat unsur intrinsik dan 

ekstrinsik.  Hal ini dapat dilihat pada kompetensi dasar SMA, yaitu pada kelas X 

semester I dengan kompetensi dasar “Menganalisis unsur-unsur intrinsik (alur, 

tema, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat) dan ekstrinsik (nilai moral, 

sosial, religius, dan lain-lain) karya sastra dengan indikator menganalisis unsur-

unsur ekstrinsik dan intrinsik novel.  

Secara terperinci, alasan dipilihnya novel Sesak Cinta di Tanah Sasak  

Karya Aji Turmudzi sebagai objek penelitian sebagai berikut : 

1. Persoalan yang diangkat dalam novel tersebut adalah Baiq Raihan sebagai 

tokoh utama yang hidup dalam kekuatan tradisi keluarganya sebagai 

bangsawan Sasak. Sedangkan di sisi lain, tokoh Baiq Raihan juga ingin hidup 

layaknya masyarakat biasa yang tidak tertekan oleh tradisi budaya. 

2. Dilihat dari segi pencitraannya, novel Sesak Cinta di Tanah Sasak merupakan 

sebuah novel yang mampu mengangkat budaya Sasak di tengah masyarakat 

modern saat ini. 

3. Penelitian mengenai Novel Sesak Cinta di Tanah Sasak ini belum pernah 

dianalisis secara khusus dengan pendekatan psikologi Abraham Maslow 

terutama yang berhubungan dengan aspek kepribadian tokoh Baiq Raihan 

dan  dikaitkan dengan pembelajaran sastra di SMA. 
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Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini dirumuskan dalam judul 

“Kajian Psikologi Humanis Tokoh Utama Baiq Raihan dalam Novel Sesak Cinta 

di Tanah Sasak Karya Aji Turmudzi dan Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra 

di SMA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan 

diangkat dan dipecahkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana struktur Novel Sesak Cinta di Tanah Sasak karya Aji Turmudzi 

dari segi penokohan dan latar/setting? 

2. Bagaimana kepribadian tokoh utama Baiq Raihan pada Novel Sesak Cinta di 

Tanah Sasak Karya Aji Turmudzi dengan pendekatan Psikologi Abraham 

Maslow? 

3. Bagaimana kaitan antara penelitian ini dengan pembelajaran Sastra di SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

bahwa tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan struktur Novel Sesak Cinta di Tanah Sasak karya Aji 

Turmudzi dari segi penokohan dan latar/setting. 

2. Mendeskripsikan kepribadian tokoh utama Baiq Raihan dalam Novel Sesak 

Cinta di Tanah Sasak Karya Aji Turmudzi dengan pendekatan Psikologi 

Abraham Maslow. 
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3. Mendeskripsikan kaitan antara penelitian ini dengan pembelajaran Sastra di 

SMA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Menganalisis novel Sesak Cinta di Tanah Sasak Karya Aji Turmudzi 

diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mengenai kritik sastra khususnya 

dalam menganalisis novel dengan pendekatan psikologi Abraham Maslow. 

2. Manfaat Praktis 

Menganalisis novel Sesak Cinta di Tanah Sasak  karya Aji Turmudzi  

melalui pemahaman kepribadian tokoh-tokohnya, diharapkan dapat bermanfaat 

bagi banyak pihak. 

a. Bagi peneliti 

Diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan pengalaman dalam 

menganalisis karya sastra. 

b. Bagi siswa 

Diharapkan siswa mampu meningkatkan kemampuan dalam 

memahami karya sastra, memperluas ilmu pengetahuan tentang pendidikan 

sastra dan meningkatkan apresiasi terhadap karya sastra khususnya pada 

analisis karakter pada tokoh novel. 
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c. Bagi pembaca  

Diharapkan dapat membantu pembaca dalam mengungkapkan makna 

yang terkandung dalam novel tersebut dan mengetahui budaya Sasak yang 

memiliki nuansa adat yang kuat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian yang Relevan  

Penelitian sastra yang mengacu pada pendekatan psikologis sudah banyak 

dilakukan baik oleh para ahli maupun akademisi. Hal ini dapat  menjadi acuan 

dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian tersebut pernah dilakukan oleh 

Astuti (2010) yang berjudul Kajian Psikologi Tokoh Annisa dalam Novel 

Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El Khalieqy. Penelitian Astuti ini 

bertujuan untuk menjelaskan watak tiga tokoh laki-laki dalam hubungannya 

dengan tokoh Annisa serta mendeskripsikan aspek psikologis tokoh Annisa 

berdasarkan teori kebutuhan bertingkat yang diajukan Abraham Maslow. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa dalam novel Perempuan Berkalung Sorban 

Astuti menyimpulkan kebutuhan bertingkat Abraham Maslow hanya meliputri 

kebutuhan-kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa harga 

diri maupun kebutuhan akan aktualisasi diri. 

Selain itu Sulpiana (2012) dalam skripsinya yang berjudul Analisis 

Eksistensial Psikologi Tokoh Rabimalan dalam Novelet Malam Pengantin Bukit 

Kera Karya Motinggo Busye serta Kaitannya pada Pembelajaran Sastra di SMA. 

Hasil penelitiannya, Sulpiana menyimpulkan bahwa analisis eksistensial pada 

tokoh Rabimalan di dalam novel ini berupa (1). Umwelt yaitu interaksi tokoh 

Rabimalan dengan dunianya selalu berdasarkan pemikiran yang dilatari oleh 

kesadaran dalam menjalani proses biologis, (2). Mitwelt adalah hubungan antara 
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tokoh dengan tokoh-tokoh lain. Hubungan antra Rabimalan dengan cucu dan cucu 

mantunya terjalin sangat baik, akan tetapi terjadi konflik kecil diantara mereka. 

Hubungan dia dengan Masroi tidak terjali baik dari awal, dikarenakan Masroi 

mencintai Rabimalan, mengganngu hubungan rumah tangga mereka, dan Masroi 

juga tidak bertanggung jawab atas kematian suaminya, (3). Eigenwelt adalah 

sudut pandang pemaknaan tokoh terhadap segala sesuatu yang ada di dunianya. 

Semua tokoh di dalam novelet ini membawa makna bagi kehidupan Rabimalan, 

bahkan masyarakat yang tidak terlalu dibahas di dalam novelet ini pun 

memberiikan makna baginya.  

Begitu juga dengan Fatrianah (2011) telah melakukan penelitian yang 

berjudul Analisis Psikologi Humanistik Abraham Maslow Tokoh Ipung dalam 

Novel Ipung Karya Prie G.S. dan Penerapannya dalam Pembelajaran di 

SMP/MTs. Hasil penelitian Fatrianah menunjukan bahwa dalam hierarki 

kebutuhan Abraham Maslow pada tokoh Ipung berupa kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan akan 

penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri.  

Penelitian-penelitian tersebut akan menjadi acuan dalam melakukan 

penelitian mengenai kebutuhan bertingkat Abraham Maslow, pada sebuah novel 

yang berjudul Sesak Cinta di Tanah Sasak. Perbedaan penelitian-penelitian 

tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian yang sudah dilakukan merupakan 

novel modern sedangkan novel Sesak Cinta di Tanah Sasak ini merupakan novel 

yang kuat dengan nuansa tradisi adat bangsawan Sasak yang menceritakan tentang 

perbedaan kasta dalam suku Sasak dan keharusan menikah dengan sesama kasta. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Sastra 

Dalam bahasa Inggris disebut literature. Karya lisan atau tertulis yang 

memiliki ciri keunggulan seperti keorisinilan, keartistikan, keindahan dalam isi 

dan ungkapannya. Sastra berkaitan erat dengan perkembangan kebudayaan suatu 

bangsa. Teks-teks sastra merupakan sebuah kebudayaan dan mengungkapkan 

nilai-nilai dan norma-normanya. Seperti kebudayaan dapat berubah, demikian 

juga dengan modul-modulnya berubah. Selain itu perlu dibedakan antara bobot 

budaya dan bobot sastra dalam lapisan masyarakat atas (keratin misalnya) dengan 

masyarakat bawah (sastra rakyat, sastra pop) (Ensiklopedi Sastra Indonesia, 

2004:716). 

Menurut Budiman (1987:2), kesusastraan adalah karangan yang indah 

bahasanya dan baik isinya. Ini berarti bahwa bahasa sastra harus mampu 

menimbulkan kesan tertentu pada batin pembacanya. Sedangkan isinya harus 

bermanfaat atau berguna. Kesusastraan disebut juga seni sastra atau seni bahasa. 

Sedangkan menurut Endraswara (2008 : 179) sastra dalam pandangan psikologi 

sastra adalah cermin sikap dan perilaku manusia. Sikap dan perilaku hakikatnya 

adalah pantulan jiwa. Jiwa yang khayal, akan dapat dimonitor lewat sikap dan 

perilaku. Oleh karena itu, membaca sikap dan perilaku dalam sastra, peneliti akan 

mampu memahami gejolak jiwa manusia. 

Menurut Gazali (dalam Pradopo, 2003:32) sastra dari bahasa Sanskerta 

yang artinya tulisan atau bahasa yang indah yakni hasil ciptaan bahasa yang 

indah. Jadi, kesusastraan ialah pengetahuan mengenai hasil seni bahasa, 

perwujudan getaran jiwa dalam bentuk tulisan. 
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Sedangkan pengertian pengkajian sastra menurut Pradotokusumo 

(2005:55) ialah penyelidikan atau penelitian dengan menelaah suatu karya sastra. 

Sedangkan reaksi langsung atau tak langsung dari pembaca adalah penerimaan 

(resepsi) dari teks yang merupakan bahan bacaan yang dijadikan teks kongkret 

sesuai dengan pengertian, pengalaman, dan penghayatan pembaca yang dibekali 

dengan kompetensi. 

 

2.2.2 Novel 

Novel adalah prosa rekaan yang panjang, yang menyuguhkan tokoh-tokoh 

dan menampilkan serangkaian peristiwa dan latar secara tersusun. Cerita rekaan 

yang melukiskan puncak-puncak peristiwa kehidupan seseorang, mengenai 

kejadian-kejadian yang luar biasa dalam kehidupannya, secara melompat-lompat, 

dan berpindah-pindah. Berbagai peristiwa itu lahirlah konflik, suatu pertikaian 

yang kemudian justru mengubah nasib orang tersebut. (Ensiklopedi Sastra 

Indonesia, 2004:546) Selain itu menurut Surana (1987:27) novel adalah cerita 

yang menguraikan peristiwa kehidupan seorang yang luar biasa, yang berakhir 

dengan perubahan nasib kehidupan pelakunya. 

 

2.2.3 Penokohan 

Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan 

watak para pelaku yang terdapat didalam karyanya. Untuk menggambarkan watak 

tokoh-tokoh dalam cerita fiksi (drama, novel atau cerpen), pengarang dapat 

menggunakan beberapa cara : 
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1. Menggambarkan bentuk fisik tokohnya. 

2. Menggambarkan reaksi atau tanggapan tokoh terhadap kejadian-kejadian yang 

menimpanya. 

3. Menggambarkan langsung watak tokohnya. 

4. Menggambarkan keadaan-keadaan di sekitar tokoh. 

5. Menggambarkan reaksi atau tanggapan tokoh-tokoh lain di dalam cerita itu 

terhadap salah seorang tokoh.  

(Ensiklopedi Sastra Indonesia, 2004:605) 

Selain itu menurut Aminuddin (2011:80-81), tokoh dalam cerita seperti 

halnya manusia dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita, selalu memiliki 

watak-watak tertentu. Dalam upaya memahasi watak pelaku, pembaca dapat 

menelusurinya lewat (1) tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya, (2) 

gambaran yang diberikan pengarang lewat gambaran lingkungan kehidupannya 

maupun caranya berpakaian, (3) menunjukkan bagaimana perilakunya, (4) 

melihat bagaimana tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri, (5) memahami 

bagaimana jalan pikirannya, (6) melihat bagaimana tokoh lain berbicara   

tentangnya, (7) melihat bagaimana tokoh lain berbincang dengannya, (8) melihat 

bagaimana tokoh-tokoh yang lain itu memberiikan reaksi terhadapnya, dan (9) 

melihat bagaimana tokoh itu dalam reaksi tokoh yang lainnya.  
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2.2.4 Latar/setting 

Latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan 

dengan waktu, ruang, suasana, dan situasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar 

dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok: 

1. Latar tempat, mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah karya fiksi. 

2. Latar waktu, berhubungan dengan masalah „kapan‟ terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 

3. Latar sosial, mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku 

sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. 

Latar sosial bisa mencakup kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, 

keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap, serta status 

sosial. 

(http://abdurrosyid.wordpress.com/2009/07/29/unsur-unsur-intrinsik-

dalam-prosa/ diakses tanggal 09 September 2013) 

 

2.2.5 Psikologi Kepribadian Abraham Maslow 

2.2.5.1 Biografi Abraham Maslow 

Abraham Harold Maslow dilahirkan di Brookyn, New York, pada tanggal 

1 April 1908. Orang tuanya adalah imigran Yahudi Rusia yang pindah ke 

Amerika Serikat dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sebagai 

anak tertua dari tujuh bersaudara, Maslow oleh orang tuanya didorong dengan 

kuat agar mencapai keberhasilan dalam pendidikan. Hal ini menjadikan Maslow 

kesepian dan menderita dimasa kanak-kanak dan remajanya. Tentang perlakuan 

http://abdurrosyid.wordpress.com/2009/07/29/unsur-unsur-intrinsik-dalam-prosa/
http://abdurrosyid.wordpress.com/2009/07/29/unsur-unsur-intrinsik-dalam-prosa/
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oarng tua berikut akibatnya Maslow menulis : “Jika mengingat masa kanak-kanak 

saya, cukup mengherankan bahwa saya tidak menjadi psikotik karenanya. Saya 

adalah seorang anak Yahudi di tengah-tengah anak-anak yang non-Yahudi. Di 

sekolah saya diperlakukan sama dengan perlakuan yang diterima oleh anak-anak 

Negro, terisolasi dan tidak bahagia.  Pendek kata, saya tumbuh di perpustakaan di 

antara buku-buku, tanpa teman” (dalam Koswara 1991:109-110). 

Maslow mengawali karir akademis dan profesionalnya dengan memegang 

jabatan sebagai asisten instruktur psikologi di Universitas Wisconsin (1930-1934), 

dan sebagai staf pengajar (1934-1935). Kemudian Maslow menjadi staf peneliti di 

Universitas Columbia sampai tahun 1937 (Koswara 1991:111). 

Sebagian besar buku-buku Maslow ditulis dalam sepuluh tahun terakhir 

dari hidupnya, yang meliputri buku-buku Toward a Psychology of Being. (1962), 

Religious and Peak Experiences (1964), Eupsychian Management : A Journal 

(1965) The Psychology of Sicience : A Reconnaissance (1966), Motivation and 

Personality (1970), dan The Father Reaches of Human Natures, sebuah buku 

kumpulan artikel Maslow yang diterbitkan setahun setelah ia meninggal (dalam 

Koswara 1991:112). 

 

2.2.5.2 Teori Perspektif Humanistik 

 Ada tiga revolusi yang memengaruhi pemikiran psikologi modern. 

Revolusi pertama adalah psikoanalisis, yang menghadirkan manusia sebagai 

bentuk dari naluri dan konflik. Konsepsi manusia yang suram ini, sebagaimana 

telah kita ketahui, muncul dari kegiatan terapi dan studi atas individu yang 
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mengalami gangguan. Freud dengan psikoanalisisnya menekankan bahwa tingkah 

laku manusia itu dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan tidak sadar dan irasional. 

Revolusi kedua adalah behaviorisme, mencirikan manusia sebagai korban yang 

fleksibel, pasif, dan penurut terhadap stimulus lingkungan, atau sebagai budak 

dari kekuatan lingkungan. Sebagaimana yang diikhtisarkan oleh Skinner, 

behaviorisme menekankan persamaan esensial manusia dengan hewan, dan 

menitikberatkan belajar sebagai ikhtiar untuk menerangkan tingkah laku manusia. 

Selanjutnya muncul revolusi ketiga, yaitu psikologi humanistik. Psikologi 

humanistik adalah sebuah “gerakan” yang muncul dengan menampilkan 

gambaran manusia yang berbeda dengan gambaran manusia dari psikoanalisis, 

ataupun behaviorisme, yaitu berupa gambaran manusia sebagai makhluk yang 

bebas dan bermartabat serta selalu bergerak ke arah pengungkapan segenap 

potensi yang dimilikinya apabila lingkungan memungkinkan (Koswara, 

1991:109). 

 Humanisme adalah sebuah gerakan filsafat dan literatur yang bermula dari 

Italia pada paruh kedua abad ke-14, kemudian menjalar ke negara-negara Eropa 

lainnya. Gerakan ini menjadi salah satu faktor munculnya peradaban baru. 

Humanisme adalah paham filsafat yang menjunjung tinggi nilai dan kedudukan 

manusia serta menjadikannya sebagai kriteria segala sesuatu. Dengan kata lain, 

humanisme menjadikan tabiat manusia beserta batas-batas dan kecenderungan 

alamiah manusia sebagai objek (dalam Hambali, 2013:170).  

 Teori humanistik ini berkembang sekitar tahun 1950-an sebagai teori yang 

menentang teori-teori psikoanalisis dan behavioristik. Serangan humanistik 
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terhadap dua teori ini adalah bahwa kedua-duanya bersifat dehumanizing 

(melecehkan nilai-nilai manusia). Teori Freud dikritik karena memadang tingkah 

laku manusia didominasi atau ditentukan oleh dorongan yang bersifat primitif, 

dan animalistik (hewan). Sementara behavioristik dikritik  karena teori ini terlalu 

asyik dengan penelitiannya terhadap binatang, dan menganalisis kepribadian 

secara pragmentasi (dalam Hambali, 2013:170). 

 

2.2.5.3 Ajaran-Ajaran Dasar Psikologi Humanistik 

1. Individu sebagai Keseluruhan yang Integral 

Salah satu aspek yang fundamental dari psikologi humanistik adalah 

ajarannya bahwa manusia atau individu harus dipelajari sebagai keseluruhan 

yang integral, khas, dan terorganisasi. Maslow merasa bahwa para ahli 

psikologi di masa lalu maupun sekarang terlalu banyak membuang waktu 

untuk menganalisa kejadian-kejadian (tingkah laku) secara terpisah dan 

mengabaikan aspek-aspek dasar dari pribadi yang menyeluruh (dalam 

Koswara,1991:115).  

2. Ketidakrelevanan Penyelidikan dengan Hewan 

Tidak seperti halnya para behavioris yang menekankan kesinambungan 

alam manusia dengan dunia hewan, Maslow dengan para humanistik umumnya 

memandang manusia sebagai makhluk yang berbeda dengan hewan apapun. Ia 

menganggap bahwa behaviorisme dengan filsafat yang menyertainya telah 

mendehumanisasikan manusia dengan memandangnya tak lebih dari mesin 

pengolah refleks-refleks berkondisi dan tak berkondisi (dalam 

Koswara,1991:116).   
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3. Pembawaan Baik Manusia 

Teori Freud secara implisit menganggap bahwa manusia memiliki 

karakter jahat. Impuls-impuls manusia, apabila tidak dikendalikan, akan 

menjuruskan manusia kepada pembinasaan sesamanya, dan juga penghancuran 

dirinya sendiri. Sementara pandangan ini belum jelas, Freud, menurut Maslow, 

hanya memilki sedikit kepercayaan tentang kemulian manusia, dan 

berspekulasi secara pesimis tentang nasib manusia. Sebaliknya, psikologi 

humanistik memiliki anggapan, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah baik, 

atau tepatnya netral. Menurut perspektif humanistik, kekuatan jahat atau 

merusak yang ada pada manusia itu adalah hasil dari lingkungan yang buruk, 

dan bukan merupakan bawaan (dalam Koswara,1991:116-117).  

4. Potensi Kreatif Manusia 

Maslow, dari studinya atas sejumlah orang tertentu, menemukan bahwa 

pada orang-orang yang ditelitinya itu terdapat satu ciri yang umum, yakni 

kreatif. Dari situ Maslow menyimpulkan bahwa potensi kreatif merupakan 

potensi yang umum pada manusia. Menurut Malow, kreatifitas itu tidak lain 

adalah kekuatan mengarahkan manusia kepada pengekspresian dirinya menjadi 

pembuat sepatu, pembuat rumah, pedagang, eksekutif perusahaan, atau menjadi 

professor (dalam Koswara,1991:117). 

5. Penekanan pada Kesehatan Psikologis 

 Maslow secara konsisten beranggapan bahwa tidak ada satu pun 

pendekatan psikologis yang mempelajari manusia dengan bertumpu pada 

fungsi-fungsi manusia berikut cara dan tujuan hidupnya yang sehat. Karena itu 
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Maslow mendesakkan perlunya studi atas orang-orang yang berjiwa sehat 

sebagai landasan bagi pengembangan psikologi yang universal (dalam 

Koswara,1991:117-118).  

 

2.2.5.3 Kebutuhan Bertingkat 

Maslow (dalam Koswara 1991:118-127) melukiskan manusia sebagai 

makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan sepenuhnya puas. Bagi 

manusia, kepuasan itu sifatnya sementara. Jika suatu kebutuhan telah terpuaskan, 

maka kebutuhan-kebutuhan yang lainnya akan muncul menuntut kepuasan, begitu 

seterusnya. Berdasarkan ciri yang demikian, Maslow mengajukan gagasan bahwa 

kebutuhan yang pada manusia adalah merupakan bawaan, tersusun menurut 

tingkatan atau bertingkat. Oleh maslow, kebutuhan manusia yang tersusun 

bertingkat itu dirinci ke dalam lima tingkat kebutuhan yaitu : 

1. Kebutuhan-kebutuhan yang Bersifat Fisiologis 

Kebutuhan-kebutuhan fisiologis (phsysiological needs) adalah sekumpulan 

kebutuhan dasar yang paling mendesak pemuasannya karena berkaitan langsung 

dengan pemeliharaan biologis dan kelangsungan hidup. Kebutuhan-kebutuhan 

dasar fisiologis itu antara lain kebutuhan akan makanan, air, oksigen, aktif, 

istirahat, keseimbangan temperatur, seks, dan kebutuhan akan stimulasi sensoris. 

Karena merupakan kebutuhan yang paling mendesak, maka kebutuhan-kebutuhan 

fisiologis akan paling didahulukan pemuasannya oleh individu (dalam 

Koswara,1991:119).  
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2. Kebutuhan Rasa Aman (safety needs) 

Apabila kebutuhan fisiologis individu telah terpuaskan, maka dalam diri 

individu akan muncul satu kebutuhan lain sebagai kebutuhan yang dominan dan 

menuntut pemuasan, yakni kebutuhan akan rasa aman (need for self-security). 

Yang dimaksud oleh Maslow dengan kebutuhan akan rasa aman ini adalah 

sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, 

kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungannya. Maslow mengemukakan 

bahwa kebutuhan akan rasa aman ini sangat nyata dan bisa diamati pada bayi dan 

anak-anak karena ketidakberdayaan mereka (dalam Koswara,1991:120). 

3. Kebutuhan Cinta dan Rasa Memiliki 

Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki (need for love and belongingness) 

ini adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan 

hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama 

jenis maupun dengan yang berlainan jenis, di lingkungan keluarga ataupun di 

lingkungan kelompok di masyarakat. Bagi individu-individu, keanggotaan dalam 

kelompok sering menjadi tujuan yang dominan, dan mereka bisa menderita 

kesepian, terasing dan tak berdaya apabila keluarga, pasangan hidup, atau teman-

teman meninggalkannya. (dalam Koswara,1991:122) 

Maslow juga menekankan bahwa kebutuhan akan cinta itu mencakup 

keinginan untuk mencintai dan dicintai. Mencintai dan dicintai ini, menurut 

Maslow, merupakan prasyarat bagi adanya perasaan yang sehat. Sebaliknya, tanpa 

cinta orang akan dikuasai oleh perasaan kebencian, rasa tak berharga dan 

kehampaan. Maslow akhirnya menyimpulkan, bahwa antara kepuasan cinta dan 
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efeksi di masa kanak-kanak dan kesehatan mental di masa dewasa terdapat 

korelasi yang signifikan (dalam Koswara,1991:124). 

4.  Kebutuhan Rasa Harga Diri 

Kebutuhan yang keempat, yakni kebutuhan akan rasa harga diri (need for 

self-esteem), oleh Maslow dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah 

penghormatan atau penghargaan dari diri sendiri, dan bagian yang kedua adalah 

penghargaan dari orang lain. Bagian pertama mencakup hasrat untuk memperoleh 

komptensi, rasa percaya diri, kekuatan pribadi, adekuasi, kemandirian, dan 

kebebasan. Adapun bagian yang kedua meliputri prestasi. Dalam hal ini individu 

butuh penghargaan atas apa yang dilakukannya (dalam Koswara,1991:124). 

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Kebutuhan akan aktualisasi diri atau mengungkapkan diri merupakan 

kebutuhan manusia yang paling tinggi dalam teori Maslow. Kebutuhan ini akan 

muncul apabila kebutuhan-kebutuhan di bawahnya sudah terpuaskan dengan baik. 

Maslow menandai kebutuhan akan aktualisasi diri sebagai hasrat individu untuk 

menjadi seseorang yang sesuai dengan keinginan dan potensi yang dimilikinya 

(dalam Koswara,1991:125). 

 

2.2.6 Teori Pembelajaran 

Menurut Sapiin (2013:32) pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu 

sistem atau proses membelajarkan subyek didik/pembelajar yang direncanakan 

atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subyek 
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didik/pembelajar memperoleh pengetahuan jika tujuan pemebelajaran 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

Di sisi lain pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan 

pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks 

pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi 

pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga 

dapat memengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek 

psikomotor) seorang peserta didik, namun proses pengajaran ini memberii kesan 

hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja. Sedangkan 

pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dengan peserta didik. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran di akses tanggal 04 Mei 2013) 

Di lain pihak istilah pembelajaran seperti dikemukakan oleh Romiszowski 

(dalam Winataputra 1997:2) merujuk pada proses pengajaran berpusat pada tujuan 

atau goal directed teaching process yang dalam banyak hal dapat direncanakan 

sebelumnya (pre-planned). Karena sifat dari proses tersebut, maka proses belajar 

yang terjadi adalah proses perubahan perilaku dalam konteks pengalaman yang 

memang sebagian besar telah dirancang. Oleh sebab itu, istilah instruction sering 

diartikan sebagai proses pembelajaran yakni proses membuat orang melakukan 

proses belajar sesuai dengan rancangan.  

Menurut Endraswara (2005:176-177) tugas seorang pengajar novel 

berbeda dengan pengajaran fiksi lain seperti novel. Apalagi novel merupakan 

karya yang tebal dan tentu saja akan menyedot dan relatif banyak, tentu harus 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembelajaran
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berhati-hati untuk menuju pengajaran yang efektif dan efisien. Untuk itu perlu 

dilakukan beberapa hal antara lain: 

1. Mendorong subjek didik agar berminat dan tekun membaca, memilih sendiri 

novel yang disukai dan membuat sinopsis sendiri. 

2. Menghindarkan subjek didik hanya membaca sinopsis novel dari orang lain. 

3. Memberiikan contoh membaca novel dengan baik. 

4. Membaca novel sebaiknya diarahkan sebagi tugas rumah secara individual, 

dari tugas tersebut selanjutnya dibicarakan dan didiskusikan dalam kelompok 

kecil. 

5. Setiap kelas dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dapat 

membaca novel yang berbeda, selanjutnya diadakan diskusi. 

6. Setiap semester sekali dilakukan lomba membuat sinopsis novel. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 

22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, mata pelajaran Sastra Indonesia bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1. Memahami, dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan 

kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa 

2. Mengekspresikan dirinya dalam medium sastra   

3. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia.  

(http://www.gurupembaharu.com/home/download/89.sastraprodibhs_sma

ma.doc  di akses tanggal 30 juni 2013) 

http://www.gurupembaharu.com/home/download/89.sastraprodibhs_smama.doc
http://www.gurupembaharu.com/home/download/89.sastraprodibhs_smama.doc
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak 

menggunakan perhitungan. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Basrowi, 2008:1) 

menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang 

menghaslkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orag 

yang diamati. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, 

merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

1. Data 

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data deskriptif 

yaitu berupa gambaran mengenai tokoh Baiq Raihan yang hidup dalam kekuatan 

tradisi keluarganya sebagai bangsawan Sasak yang digambarkan dalam novel 

Sesak Cinta di Tanah Sasak. 

2. Sumber Data 

Menurut Lofland (dalam Basrowi, 2008:169) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. 
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a. Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan sumber utama data. Sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah novel Sesak Cinta di Tanah Sasak karya 

Aji Turmudzi. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah merupakan sumber data kedua. Sumber 

data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang bersumber dari buku-

buku acuan yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek 

penelitian. 

 

3.3 Objek Penelitian 

Deskripsi objek 

Judul Novel : Sesak Cinta di Tanah Sasak 

Pengarang : Aji Turmudzi 

Ketebalan : 104 halaman 

Penerbit  : Millenia Press 

Tahun terbit : 2009 

Gambar Sampul : 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Studi kepustakaan  

Teknik kepustakaan adalah teknik yang menggunakan sumber-sumber 

tertulis untuk memperoleh data berupa teori-teori sastra, metodologi penelitian 

dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

2. Teknik catat 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara mencatat data-

data yang penting berupa  aspek-aspek yang termasuk dalam gejala psikologis 

yang terdapat pada tokoh Baiq Raihan. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian yang dilakukan sebagai berikut : 

1. Pendekatan struktural untuk mengetahui unsur intrinsik yang 

membangun keutuhan novel Sesak Cinta di Tanah Sasak yang dilihat 

dari tokoh dan latar/setting . 

2. Pendekatan psikologi Maslow yang mengatakan bahwa kebutuhan 

yang ada pada manusia tersusun atas 5 (lima) tingkatan meliputri ; 

kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta dan memiliki, rasa harga diri 

dan aktualisasi diri yang digunakan untuk menentukan jenis-jenis 

kebutuhan tokoh utama Baiq Raihan. 
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Langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai berikut: 

1. Membaca novel Sesak Cinta di Tanah Sasak Karya Aji Turmudzi untuk 

memahami isi novel tersebut secara berulang-ulang dan cermat, kata demi 

kata dan kalimat demi kalimat. 

2. Mengambil data yang berkaitan dengan kepribadian tokoh utama Baiq Raihan 

dalam novel Sesak Cinta di Tanah Sasak Karya Aji Turmudzi tersebut dengan 

cara mencatat data-data yang penting berupa  aspek-aspek yang termasuk 

dalam gejala psikologis yang terdapat pada tokoh Baiq Raihan. 

3. Menganalisis struktur dari Novel Sesak Cinta di Tanah Sasak dari segi 

penokohan dan latar/setting. 

4. Menentukan kepribadian tokoh utama Baiq Raihan dengan menggunakan teori 

kebutuhan bertingkat Abraham Maslow. 

5. Mendapatkan simpulan berupa jenis-jenis kebutuhan dari kepribadian tokoh 

utama Baiq Raihan. 

6. Setelah mendapatkan simpulan, hasil analisis tersebut akan dikaitkan dengan 

pembelajaran sastra di SMA. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Struktur Novel Sesak Cinta di Tanah Sasak 

Struktur novel Sesak Cinta di Tanah Sasak yang diambil dalam penelitian 

ini terbatas pada penokohan dan latar/setting. Hal ini dikarenakan penokohan dan 

latar/setting dianggap sangat berkaitan dengan teori Abraham Maslow tentang 

kebutuhan bertingkat. Sehingga yang dibahas dalam penelitian ini hanya 

pendeskripsian tokoh laki-laki yang berhubungan dengan tokoh Baiq Raihan, 

begitu pula dengan latar/setting yang dibahas hanya berhubungan dengan Baiq 

Raihan.  

Berikut pendeskripsian dari penokohan dan latar/setting novel Sesak Cinta 

di Tanah Sasak. 

  

4.1.1 Deskripsi Tokoh Laki-laki dalam Hubungannya dengan Tokoh Baiq 

Raihan 

 

Pendeskripsian watak tokoh laki-laki yang berkaitan dengan Baiq 

Raihan bertujuan untuk mengetahui tingkat kebutuhan Baiq Raihan yang 

sesuai dengan teori Abraham Maslow. Tokoh laki-laki sangat berperan dalam 

kehidupan Baiq Raihan, sehingga dianggap perlu untuk dikaitkan. Tokoh laki-

laki yang maksud adalah Tokoh Habib, Mamiq dan Lalu Said.  
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4.1.1.1 Tokoh Habib 

Tokoh Habib adalah tokoh yang sangat berperan dalam hidup Baiq 

Raihan, karena dalam novel Habib diceritakan sebagai kekasihnya namun 

hubungan meraka tidak direstui oleh keluarga Raihan. Berikut deskripsi watak 

dari tokoh Habib: 

1. Ramah 

Habib digambarkan sebagai seorang yang ramah. Selain ramah, Habib 

juga sosok yang menyenangkan bagi orang di sekitarnya serta suka merendah diri. 

Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Habib sosok yang menyenangkan bagi kawan-kawannya, kerabat dan 

tetangganya khususnya pelajar dan warga di sekitar komplek asrama 

tempatnya menuntut ilmu. Ia terkenal dengan sikap ramah, merendah dan 

supel dalam bergaul. Baginya baik dan buruk itu adalah proses manusia 

menuju kemapanan berfikir dan agama merupakan asas pilihan dari 

sebuah keyakinan batin (halaman 5). 

 

2. Pintar 

Habib adalah pemuda yang pintar dan mampu mempengaruhi orang lain 

melalui ide-idenya. Selain pintar ia termasuk pemuda pemikir yang memikirkan 

masalah negeri tempat kelahirannya. Berikut kutipannya: 

Tidak banyak yang berfikir seperti Habib meski wajahnya lugu atau 

tatapan matanya yang sayu. Mata yang sudah lelah dengan terik matahari 

bukan saja datang menyirami dengan pancaran panasnya tapi juga silau 

oleh pantulan sinarnya negeri ini. 

………………………………………………………………………… 

Sebagai seorang pelajar muda ia cukup diperhitungkan, idenya yang 

cemerlang terkadang membuatnya terpanggir untuk mengatakan sebuah 

kebenaran sebelum orang banyak bicara tentang korups, kolusi maupun 

nepotisme. Tak henti-hentinya pelajar muda ini bicara arti 

iklalikalimatillah  mengikuti sifat junjungannya “Sang Rasul” yakni 

siddiq, amanah, tabliq dan fatanah” (halaman 5-6). 

   



29 
 

3. Romantis 

Sifat selanjutnya seorang Habib adalah romantis. Sikap romantis ini 

ditunjukkan kepada kekasihnya Baiq Raihan. Berikut kutipannya: 

“Baiq, taukah kamu sebesar apa cintaku padamu? tak mampu ku lupakan 

dirimu, hampa terasa di hati hadiah dari pancaran jiwamu, sungguh aku 

tak bisa jauh darimu!” (halaman 27). 

 

Kutipan di atas, menunjukkan bahwa Habib sosok yang romantis dan 

selalu berkata puitis kepada kekasihnya. Hal ini terlihat dari puisi-puisi yang 

tercipta dari seorag Habib. Berikut kutipan salah satu puisi ciptaan Habib: 

“Baiq namamu sebaik cerita yang kau beri padaku 
Baiq namamu sebaik rasa yang kau mau 
Tentang aku kau tau 
 
Cintaku padamu harta bagiku 
Bukan warisan leluhurmu 
Semua itu ku gapai 
Dari warisan Tuhanku 
Baiq senyummu tak sebaik jiwaku 
Baiq nasibmu tak sebaik hidupku.” (halaman 19). 

 

4. Teguh pendirian 

Sifat teguh pendirian seorang Habib terlihat pada saat Habib bersembunyi 

di rumah Amaq Rari dengan tanpa penyesalan karena telah membawa lari Baiq 

Raihan dari keluarganya. Berikut kutipannya: 

Hari-hari mereka lalui dengan perasaan cemas, sementara pikiran Habib 

berkeliaran meski tidak ada penyesalan terlihat pada wajahnya begitu juga 

dengan Raihan kekasihnya (halaman 33). 

 

Selain dari kutipan di atas, sifat teguh pendirian Habib terlihat pada saat ia 

dan Baiq Raihan bersembunyi di dalam sumur bandeng. Berikut kutipannya: 

“Sayang, apa yang akan kita lakukan sekarang?”. bisik Raihan. 
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“Aku sendiri tidak tau apakah kita akan selamanya di tempat ini, setelah 

tujuh hari ini kita mempertahankan cinta kita. Aku tidak sanggup 

melupakan dirimu !. Ruhku hanya damai jika bersatu dengan ruhmu 

Raihan”(halaman 48). 

 

Kutipan di atas, sikap Habib yang masih mempertahankan Raihan sampai 

tujuh hari juga merupakan keteguhan hati dan kesungguhan hatinya dalam 

memperjuangkan cintanya.  

 

5. Tegar 

Selain bersifat teguh pada pendirianya, Habib juga selau tegar terhadap 

berbagai masalah yang dihadapinya. Hal ini terlihat pada saat persembunyian di 

rumah Amaq Rari. Berikut kutipannya : 

Ketegaran dan kekuatan hati mereka tak mampu dielakkan oleh siapapun 

kecuali kehendak Tuhan. Habib kembali mengingat-ingat janji cinta yang 

pernah ia ucapkan kepada Baiq Raihan pelengkap jiawanya. 
“Andai saat ini aku duduk di singgasana dengan sejuta kemilau, 
mengumpulkan semua permata dalam perut Gunung Sasak sebagai 
dinding istanaku, yakinlah semua itu akan aku tinggalkan demi 
cintaku pada dirimu” (halaman 34). 
 

6. Nekat 

Kenekatan Habib untuk membawa Baiq Raihan kawin lari adalah salah 

satu bentuk cintanya terhadap Baiq Raihan. Hal ini membuktikan bahwa sifat 

Habib adalah pemuda yang nekat. Berikut kutipannya: 

Malam yang meresahkan buat Raihan ia tidur lalu bangun mondar mandir 

melingkari kamarnya sehingga akhirnya ia mengintip hujan di balik 

jendela kamarnya. Tersentak! tubuhnya mematung ketika pemuda 

idamannya begitu nekat menyandarkan wajahnya di balik kaca, Raihan 

nyaris teriak.  

“Apa yang kau lakukan, ?” 

“Aku ingin membawamu kawin” (halaman 21-22) 
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7. Sosialis 

Tokoh Habib juga digambarkan sebagai pemuda yang sosialis terhadap 

masyarakat di sekitarnya. Habib selalu memikirkan keadaan sosial masyarakatat 

yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat ditunjukkan pada kutipan berikut: 

Pekerjaannya sebagai guru madrasyah sekedar membantu masyarakat agar 

menjauhi kebodohan di kampungnya seperti mukaddimah Undang-

Undang Dasar negaranya “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” cukup 

baginya sebagai sarana agar selalu tetap belajar, selain mengajarkan anak-

anak kecil membaca al-qur‟an di rumahnya (halaman 80). 

 

4.1.1.2 Tokoh Mamiq 

Tokoh Mamiq adalah ayah dari Baiq Raihan sehingga sangat berperan 

dalam kehidupan Baiq Raihan. Tokoh Mamiq dalam novel diceritakan sebagai 

orang yang sangat menyayangi Baiq Raihan, namun dibalik kasih sayangnya 

Mamiq sangat menjunjung tinggi tradisi kebangsawanannya sehingga Baiq Raihan 

dilarang berhubungan dengan orang yang bukan bangsawan. Berikut deskripsi 

watak tokoh Mamiq: 

1. Berwibawa 

Mamiq dalam bahasa Sasak merupakan gelar kebangsawanan dalam 

penyebutan ayah dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, Mamiq digambarkan 

sebagai serorang ayah yang berwibawa seperti nenek moyang terdahulunya. 

Terlihat pada kutipan berikut: 

Mamiq panggilan akrab bapaknya yang amat disegani layaknya raja-raja 

dalam sebuah cerita babat pendahulunya (halaman 11) 
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2. Dermawan 

Mamiq selain disegani oleh masyarakat sekitar dikarenakan oleh jumlah 

hartanya yang melimpah,  ia juga selalu menyedekahkan hartanya sehingga ia 

dikenal dermawan oleh masyarakat sekitar. Sifat kedermawanannya ini terlihat 

pada kutipan berikut: 

….konon sawah, kebun luasnya berhektar-hektar dan hampir masyarakat 

di kampungnya menjadi pekerja di lahan miliknya dan bukan rahasia lagi 

jiwa sosialnya dalam memberi sadaqah melekat pada silsilah keluarganya 

bukan saja saat ini, tetapi semenjak moyangnya menjadi khalifah di 

kampung Menaq itu, wajarlah keluarganya dikenal disegani, bahkan 

ditakuti dan mungkin saja sampai belasan keturunannya mendatang 

(halaman11). 

 

3. Keras Hati 

Sifat keras hati yang dimiliki oleh Mamiq terlihat pada dua keadaan yaitu 

pada saat Mamiq ingin menjodohkan Raihan dengan putra tuan guru yang 

bernama  Lalu Said yang harus segera dilaksanakan. Sedangkan keadaan yang 

kedua yaitu pada saat Habib membawa lari Baiq Raihan dengan segera Mamiq 

mengambil langkah untuk membuntuti jejak Habib dan Raihan. Berikut 

kutipannya: 

Sebagai putri dari bangsawan yang dipingit Raihan jelita tak mampu 

menghindari tradisi yang berlaku pada sukunya pada kekuatan adat dan 

tradisi keluarganya. Ia menerawang kini dalam kesediahan, kecerian bukan 

lagi menjadi miliknya. Rasa terpaksa untuk menerima dan memahami 

tembok kekastaan dengan segala kesakralannya secara utuh serta kawin 

paksa dengan pria pilihan orang tuanya (halaman 18) 

 

Matahari meranjak menuju siang meski tertutup mendung mewakili hati 

kedua sang pencinta. Mamiq segera mengumpulkan keluarga untuk 

membuntuti dan mencari kemana anaknya lari dengan tradisi kawin lari. 

Kegerahan jiwa dan harga diri membuat keluarga Raihan membuat 

keluarga risih teriris (halaman 26) 
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4.1.1.3 Tokoh Lalu Said 

Tokoh Lalu Said adalah suami dari Baiq Raihan. Lalu Said merupakan 

seorang menantu yang sangat diidamkan oleh Mamiq karena dia adalah putra 

seorang tuan guru dari keturunan bangsawan. Berikut deskripsi watak tokoh Lalu 

Said: 

1. Keras Hati 

Tokoh laki-laki yang berkaitan juga dengan Baiq Raihan adalah Lalu Said 

yang digambarkan sebagai sosok suami yang keras terhadap istrinya terlebih lagi 

saat ia mengetahui bahwa istrinya positif mandul. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

kutipan berikut : 

Keadaan seperti inilah yang membuat Lalu Said berubah, hingga kurang 

memperhatikan istrinya terlebih setelah berusaha semampunya dengan 

bantuan dokter Raihan dikatakan positif mandul. Di samping itu sikapnya 

yang keras membuat Raihan tertekan batinnya. (halaman 85) 

 

2. Tidak setia 

Sikap tidak setia ini ditunjukkan kepada istrinya dengan berniat untuk 

menikah lagi apabila Raihan tidak bisa memberiikannya keturunan kemudian Lalu 

Said menceraikan Raihan. Berikut kutipannya: 

Wajahnya berselimut kelukaan, badannya yang kurus bercerita tentang 

kenyataan yang pahit. Ia duduk bukan di ranjang, ia tidak tinggal di rumah 

mertuanya tetapi ia berada dalam rumahnya. Raihan kini berkerudung 

kesuraman, ia kembali kepada Umminya sementara Mamiqnya sudah 

setahun meninggalkan dunia pana. Ia pulang penuh penyesalan dan 

menerima status barunya sebagai janda “bebalu” (halaman 85-86) 

……………………………………………………………………………… 

 Yang paling membuatnya tertekan adalah sikap bekas suaminya ketika 

berkata pada almarhum Mamiqnya “Jika Raihan tidak mampu memberiiku 

keturunan aku kan menikah lagi Miq!” Mamiqnya pun merasakan apa 

yang anaknya rasakan (halaman 86-87). 
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4.1.2 Latar/Setting yang berkaitan dengan Baiq Raihan 

Pendeskripsian latar/setting yang berkaitan dengan Baiq Raihan 

bertujuan untuk mengetahui tingkat kebutuhan Baiq Raihan yang sesuai 

dengan teori Abraham Maslow. Latar/setting yang digunakan terbagi menjadi 

3 (tiga) bagian, yaitu latar tempat, latar waktu dan latar suasana. 

 

4.1.2.1 Latar Tempat 

1. Di kampus 

Kampus merupakan tempat Baiq Raihan dan Habib menuntut ilmu 

dan saling jatuh cinta. Berikut kutipannya : 

Di kampus itu, habib melihat seorang gadis sesusianya di antara 

bunga-bunga kertas yang dikelilingi oleh teman-temannya. Kantin 

Wiyayata tempat pelajar dan mahasiswa biasa sarapan atau minum 

secangkir kopi hangat. (halaman 6) 

 

2. Di kamar asrama 

 Kamar asrama ini merupakan tempat tinggal Baiq Raihan selama 

menuntut ilmu di kampusnya. Berikut kutipannya : 

Malam terbelenggu keresahan di kamar indah asrama putri 

tempatnya menuntut ilmu gadis bangsawan itu hanya mampu 

menatap langit-langit kamarnya napasnya tertahan di rongga dadanya 

lalu ia mengambil kertas di atas meja belajarnya (halaman 18). 

 

3. Di kamar rumah 

 Di kamar rumah ini berbeda dengan kamar asramanya, kamar 

rumah yang dimaksud adalah kamar rumah tempat tinggalnya bersama 

keluarganya. Berikut kutipannya : 
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Malam yang meresahkan buat Raihan ia tidur lalu bangun mondar-

mandir sehingga akhirnya ia mengintip hujan di balik jendela 

kamarnya….(halaman 21-22) 

 

4. Di kampung Menaq 

 Kampung Menaq adalah tepat lahir sekaligus tempat tinggal Baiq 

Raihan. Berikut kutipannya: 

Di kampung Menaq, Raihan layaknya seperti putri bangsawan 

umumnya pada suku Sasak…..(halaman 10) 

 

5. Di rumah lalu Said 

 Di rumah Lalu Said digambarkan pada saat Raihan menikmati bulan 

madunya. Berikut kutipannya: 

Di tempat yang berbeda, Raihan sedang menikmati bulan madunya 

bersama lekaki pilihan Mamiqnya, Lalu Said, menikahi wanita 

seperti Raihan adalah kebangggaan baginya, sementara bagi Raihan 

semua ini adalah penjara yang bersembunyi di balik kata 

pernikahan….(halaman 71) 

 

6. Di lahan perkebunan dan persawahan 

 Latar lahan perkebunan dan persawahan ini terjadi pada saat Raihan 

dan Habib dikejar oleh suruhan Mamiqnya setelah ia dibawa lari oleh 

Habib. Berikut kutipannya : 

Rasa takut pun tak terelakkan lagi, keduanya terus berlari melintasi 

kebun kelapa, ladang-ladang petani akhirnya mereka masuk ke 

sebuah kampung dekat sekali dengan jalan raya. Merekapun berbalik 

lari kembali, napas mereka tersengal-sengal masuk ke kebun kelapa 

di bibir pantai dan mereka diam sembunyi di bawah pohon pisang 

(halaman 45) 
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7. Di Dusun Kebon 

 Di Dusun Kebon merupakan tempat persembunyian Baiq Raihan 

bersama Habib pada saat mereka lari dari rumah. Berikut kutipannya : 

Dusun Kebon kini menjadi tempat persembunyian Habib dan Raihan 

(halaman 41) 

 

8. Di Puskesmas 

 Puskesmas merupakan tempat pengobatan Baiq Raihan setelah 

ditemukan oleh kelurganya yang sedang sakit. Berikut kutipannya : 

……malam menjelang subuh keduanya dibawa ke puskesmas 

terdekat (halaman 50) 

 

9. Di Kantor Polisi 

Setelah Raihan dan Habib ditemukan oleh keluarganya, maka 

meraka di bawa ke kantor polisi. Berikut kutipannya : 

Semua yang hadir di kantor polisi sesperti berfikir serius, dan Raihan 

hanya diam memandang wajah Habib yang kusut. Raihan bersandar 

di bahu Umminya sesekali ia mengusap air matanya yang mengalir 

deras (halaman 54). 

 

4.1.2.2 Latar Waktu 

1. Pagi hari 

Waktu Pagi itu ketika Raihan sedang menanti Habib untuk datang 

menikahinya. Berikut kutipannya : 

Pagi dibulan itu Raihan sedang menikmati sinar mentari pagi 

jiwanya yang rapuh ia tegarkan, senyumnya pun ia paksakan namun 

mata yang indah itu sudah kehabisan airnya dan berganti tangisan 

batin. Penantiannya dari seorang Habib lelaki harapan hidupnya 

seakan digantung waktu dan hatinya selalu bertanya “Kapan Habib 
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akan menikahiku?”. Tapi ia tak mampu menolak ketentuan takdir 

(halaman 100) 

 

2. Sore Hari 

Waktu sore hari terjadi pada saat Raihan bersantai di depan halaman 

rumahnya. Berikut kutipannya : 

Senja yang indah, wajahnya yang mekar laksana sekuntum melati 

putrih merkah indah sementara matahari senja kian tenggelam dalam 

kelam petang menjelang maghrib ia terlihat di sekitar halaman 

rumahnya, suasana yang sejuk penuh dengan aneka bunga bepagar 

rindangnya pohon cemara (halaman 10) 

 

3. Malam hari 

Waktu malam hari ini terjadi di asrama tempat tinggal Raihan ketika 

sedang menutut ilmu di kampusnya. Berikut kutipanya : 

Malam terbelenggu keresahan di kamar indah asrama putri 

tempatnya menuntut ilmu gadis bangsawan itu hanya mampu 

menatap langit-langit kamarnya napasnya tertahan di rongga dadanya 

lalu ia mengambil kertas di atas meja belajarnya (halaman 18). 

 

4. Dini hari 

Waktu dini hari ini terjadi pada saat Raihan meninggalkan rumahnya 

bersama Habib untuk kawin lari. Berikut kutipannya : 

Langkah kaki mereka tak terdengar sementara malam merayap 

hening merambat menjemput fajar menunggu kabar mentari pagi 

(halaman 22) 

 

 

  



38 
 

4.1.2.3 Latar Suasana 

1. Suasana Senang 

Suasana senang yang dialami Baiq Raihan ini terjadi ketika ia mulai 

menjalin hubungan kasih sayang dengan Habib. Berikut kutipannya : 

Habib adalah laki-laki yang telah menjerat hatinya menuju alam 

yang berjuta rasa hanya dirinya yang memahami rasa dan 

getarannya. Pemuda pujaannya nyaris seperti angin baginya yang ia 

hirup setiap detik lalu mengalir penuh desir memompa jantung 

merambah ke setiap nadi dan urat-urat terkecil di balik tubuhnya 

gemulai, Raihan terkapar dalam mehligai cinta yang terdalam 

(halaman 12-12) 

 

2. Suasana Sedih 

Suasana sedih ini dialami oleh Baiq Raihan ketika ia dijodohkan 

dengan lelaki pilihan orang tuanya, namun ia tetap menerimanya. Berikut 

kutipannya :  

…..ia menerawang kini dalam kesedihan, kecerian bukan lagi 

menjadi miliknya. Rasa terpaksa untuk menerima dan memahami 

tembok kekastaan dengan segala kesakralannya secara utuh serta 

kawin paksa dengan pria pilihan orang tuanya (halaman 18). 

 

3. Suasana Resah 

Suasana resah yang dialami Raihan pada saat ia berada didalam 

kamarnya setelah ia mengetahui bahwa dirinya akan dijodohkan dengan 

lelaki lain. Berikut kutipannya : 

Malam yang meresahkan buat Raihan ia tidur lalu bangun mondar 

mandir melingkari kamarnya sehingga akirnya ia mengintip di balik 

jendela kamarnya (halaman 21-22) 
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4. Suasana Romantis 

Suasana romantis ini tercipta pada saat Baiq Raihan mengungkapkan 

perasaan cintaya kepad Habib. Berikut kutipannya : 

“Kak Habib. Hausku bukan karena air, tapi aku haus bersamamu. 

Kerinduanku terbesar adalah merindukanmu, aku takut nantinya aku 

lebih memilih dirimu dari pada Tuhanku” (halaman 28). 

 

5. Suasana Menakutkan dan Menegangkan 

Suasana menegangkan terjadi pada saat Raihan dan Habib melihat 

lampu sorot mobil milik Mamiqnya yang datang untuk mencari mereka. 

Berikut kutipannya : 

……bagaikan orang yang kesurupan mereka berdua berlari ke 

tengah kebun kelapa dipinggir pantai mereka menyelinap dalam 

kegelapan malam menerobos rintik-rintik hujan menetes dari langit 

(halaman 44). 

 

Selain kutipan diatas, suasana menakutkan dan menegangkan terjadi 

pada saat keluarga Raihan mulai mengejar mereka dan kehilangan jejak. 

Berikut kutipannya : 

Rasa takutpun tak terelakkan lagi, keduanya terus berlari melintasi 

kebun kelapa, lading-ladang petani akhirnya mereka masuk ke 

sebuah kampung dekat sekali dengan jalan raya. Merekapun berbalik 

lari kembali, napas mereka tersengal-sengal masuk ke kebun kelapa 

di bibir pantai dan mereka diam sembunyi di bawah pohon pisang 

(halama 45). 
 

6. Suasana Serius 

Suasana serius terjadi saat Raihan dan Habib di bawa ke kantor polisi 

kemudian bertemu dengan semua keluarga Baiq Raihan, berikut 

kutipannya : 
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Semua yang hadir di kantor polisi sesperti berfikir serius, dan Raihan 

hanya diam memandang wajah Habib yang kusut. Raihan bersandar 

di bahu Umminya sesekali ia mengusap air matanya yang mengalir 

deras (halaman 54) 

 

7. Suasana Gundah 

Rasa gundah dirasakan oleh Raihan ketika ia mulai berfikir tentang 

Habib setelah ia menikah dengan Lalu Said. Berikut kutipannya : 

Rasa bersalah mengiringi langkah hidupnya atas kesaksian terhadap 

kekasihnya sehingga menjadi seorang terpidana (halaman 71). 

 

8. Suasana Mengharukan 

Keharuan ini dirasakan oleh Raihan dan Umminya  ketika Habib 

bertamu kerumahnya setelah Habib mengetahui kondisi Baiq Raihan saat 

itu. Suasana mengharukan ini dapat dilihat pada kutipan berikut ini : 

“Habib…!, suara itu tak disadarinya. Raihan berdiri mematung di 

antara mereka. Umminya terkejut, tak disangka anaknya keluar dari 

kamar rumahnya. Raihan mengalami goncangan jiwa dan depresi 

berat. Ia seakan baru bangun dari tidurnya yang nyenyak, tidak ada 

yang terlihat ganjil pada dirinya. Entahlah hari itu merupakan hari 

mengahrukan bagi mereka bertiga, hanyut dalam deru air mata 

penyesalan, seribu kata maaf terucap untuk seorang Habib atas sikap 

keluarga dan almarhum suaminya diwakili oleh Umminya Raihan 

(halaman 93). 

 

4.2 Kepribadian Baiq Raihan menurut Teori Abraham Maslow 

Sesuai dengan teori Abraham Maslow, berikut akan diuraikan hasil 

analisis kebutuhan bertingkat dari tokoh utama Baiq Raihan. 
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4.2.1 Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisiologis 

Kebutuhan fisiologis ini berupa kebutuhan tentang makanan, air, oksigen, 

aktif, istirahat, keseimbangan temperatur, serta kebutuhan seks sudah tercapai. 

Namun kebutuahn ini tercapai hanya sampai akhir hidup Baiq Raihan. Sebelum 

meninggal, Baiq Raihan telah menikah dengan seorang putra bangsawan, 

sehingga kebutuhannya secara lahir batin telah terpenuhi. 

Kebutuhan-kebutuhan fisiologis ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Kebutuhan Makan dan Minum 

Kebutuhan tentang makan dan minum ini tidak dijelaskan secara 

terperinci, namun dilihat dari kehidupan Baiq Raihan dalam kesehariannya 

yang masih hidup sebagai seorang pelajar sebuah kampus di daerahnya. 

Kutipan tentang kehidupan di kampusnya yang berkaitan dengan 

tercapainya kebutuhan akan makan dan minum sebagai berikut : 

Di kampus itu, habib melihat seorang gadis sesusianya di antara 

bunga-bunga kertas yang dikelilingi oleh teman-temannya. Kantin 

Wiyayata tempat pelajar dan mahasiswa biasa sarapan atau minum 

secangkir kopi hangat. (halaman 6) 

 

 

b. Kebutuhan Istirahat 

Kebutuhan tentang istirahat terlihat pada saat Baiq Raihan berada di 

kamar asrama putri tempat ia menuntut ilmu. Berikut kutipan tentang 

kehidupan di asramanya: 

Malam terbelenggu keresahan di kamar indah asrama putri 

tempatnya menuntut ilmu gadis bangsawan itu hanya mampu 

menatap langit-langit kamarnya napasnya tertahan di rongga dadanya 

lalu ia mengambil kertas di atas meja belajarnya (halaman 18). 
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Kebutuhan istirahat Baiq Raihan juga terlihat pada saat ia 

mengetahui bahwa ia akan disunting oleh pemuda bangsawangan dari 

kampung Gede. Berikut kutipannya: 

Pernikahan itu tinggal menghitung hari saat malam kelam bersama 

dengan lebat hujan deras, angin kencang seakan mencabut pohon-

pohon cemara dan bunga hias di halaman rumah itu, saat bayang-

bayang badan melintas di jendela persis di balik kamar Raihan.  

 

Malam yang meresahkan buat Raihan ia tidur lalu bangun mondar-

mandir sehingga akhirnya ia mengintip hujan di balik jendela 

kamarnya….(halaman 21-22) 

 

c. Kebutuhan Seks 

Terpenuhinya kebutuhan tentang seks ini terlihat pada saat ia 

menikah dengan Lalu Said, namun Raihan belum bisa memberiikan 

suaminya keturunan. Acara bulan madunya bersama suaminya 

menunjukkan bahwa kebutuhan seks ini telah terpenuhi, berikut 

kutipannya: 

Di tempat yang berbeda, Raihan sedang menikmati bulan madunya 

bersama lekaki pilihan Mamiqnya, Lalu Said, menikahi wanita 

seperti Raihan adalah kebangggaan baginya, sementara bagi Raihan 

semua ini adalah penjara yang bersembunyi di balik kata 

pernikahan….(halaman 71) 

 

  Kutipan di atas menunjukkan bahwa kebutuhan tentang seks Baiq 

Raihan secara fisik sudah terpenuhi, namun dilihat dari batinnya masih 

belum terpenuhi, karena keinginan Baiq Raihan sebenarnya adalah 

menikah dengan Habib namun tidak direstui oleh keluarganya.  
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4.2.2 Kebutuhan Rasa Aman (safety needs) 

Pada kehidupun Baiq Raihan, terdapat dua kenyataan hidup yang harus 

dihadapi yaitu kebutuhan akan rasa amannya terpenuhi pada saat ia bersama 

keluarganya, namun kebutuhan rasa amannya tidak terpenuhi pada saat ia bersama 

Habib. Hal ini terlihat pada kutipan berikut: 

Di dalam kampung Menaq, Raihan layaknya seperti putri bangsawan 

umumnya pada suku Sasak. Segala gerak gerik dan langkahnya selalu 

diawasi oleh Saiq pembantu setia orang tuanya, yang hampir separuh 

hidupnya mengabdi pada keluarga Raihan bahkan sebelum putri tunggal 

ini dilahirkan (halaman 10) 

 

Kutipan di atas memberiikan dua makna yaitu dari satu sisi Baiq Raihan 

merasa nyaman karena diberikan kasih sayang yang besar dari keluarganya namun 

di sisi lain Baiq Raihan merasa kurang nyaman karena setiap gerak-geriknya 

selalu diawasi oleh orang kepercayaan keluarganya. 

Sedangkan kehidupan bersama Habib dapat dilihat pada kutipan berikut 

ini: 

Rasa takut pun tak terelakkan lagi, keduanya terus berlari melintasi kebun 

kelapa, ladang-ladang petani akhirnya mereka masuk ke sebuah kampung 

dekat sekali dengan jalan raya. Merekapun berbalik lari kembali, napas 

mereka tersengal-sengal masuk ke kebun kelapa di bibir pantai dan mereka 

diam sembunyi di bawah pohon pisang (halaman 45) 

…………………………………………………………………………….  

Semua arah yang diperhatikannya telah penuh dengan orang-orang yang 

mencarinya sampai akhirnya semua orang-orang itu berdiri di pinggir 

mengelilingi semak-semak sumur bandeng tempat persembunyiannya. 

Semntara hujan semakin besar genangan air bandeng itupun kian meninggi 

oleh air hujan dengan ketinggian sebatas leher Raihan. Tangan Habib tak 

pernah melepas tanga kekasihnya mereka hanya saling memandang dan 

getar tbuh mereka yang kedinginan bercampur dinginnya malam (halam 

47-48) 
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Kutipan di atas menunjukkan bahwa kebutuahn rasa aman Baiq Raihan 

setelah ia dewasa tidak terpenuhi karena dilanda kekhawatiran, kecemasan bahkan 

saat ia ingin menikah dengan Habib yang tidak direstui oleh keluarganya. 

 

4.2.3 Kebutuhan Cinta dan Rasa Memiliki 

Kebutuhan tentang cinta dan rasa memiliki adalah satu kesatuan. Pada 

dasarnya perasaan cinta akan menimbulkan perasaan untuk memiliki dan dimiliki. 

Meskipun pada kenyataannya cinta itu tidak selalu berujung pada memiliki. 

Dalam hal ini, Baiq Raihan dihadapkan dengan beberapa kenyataan yang berbeda, 

yaitu saat ia bersama keluarganya, ia mendapatkan kasih sayang dan cinta dari 

keluarganya, namun berbeda dengan kehidupan asmaranya. Raihan memiliki 

cerita cinta yang tidak berujung bahagia karena Habib bukan lelaki yang 

diinginkan oleh keluarganya. Keluarganya menjodohkan Raihan dengan Lalu Said 

pilihan Mamiqnya tetapi pernikahannya tersebut berujung pada perceraian. 

Berikut kutipan mengenai kasih sayang keluarganya terhadap Raihan: 

 ….ia laksana Putri Mandalika dalam legenda babat tanah Sasak. Wajah 

Umminya yang masih kelihatan cantik di usianya yang lima puluhan 

terlihat gundah. Pertanyaan dan penasaran beradu dalam pikirannya sambil 

mengurut-urut dadanya seakan tidak mampu menahan kekhawatirannya 

(halaman 25)   

 

Sedangkan rasa cinta yang Raihan berikan kepada keluaraganya dapat 

dilihat pada penggalan isi surat yang ditinggalkan pada saat Raihan dibawa lari 

oleh Habib. Berikut penggalannya : 

“Selamat pagi Ummi 
Selamat pagi Mamiq 
Hari ini pertama aku tinggalkan rumah tanpa restumu 
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Hormat cintaku padamu tak mampu ku balas dengan nyawaku 
Tapi cinta itu telah terbagi pada dia Habib kasihku 
Aku tidak pernah menyangka hatiku seperti ini Ummi 
 
Maaf simpuhku pada Ummi dan Mamiq 
Ummi  aku tertindas oleh adat sendiri  
Mamiq aku teraniaya oleh kebangsawan itu. 
Inilah keadaan cinta itu  
Tuhan pun tidak pernah membatasi kasih sayangnya…….. 
(halaman 25). 

Selain itu, kutipan yang membuktikan bahwa Raihan mencintai 

kelurganya adalah pada saat Raihan menikah dengan Lalu Said lelaki pilihan 

Mamiqnya. Berikut kutipannya : 

……namun apalah daya hendak dikata satu sisi dia harus berbaksi kepada 

orang tuanya meski harus mengorbankan kasihnya demi menjaga nama 

besar keluarga besarnya, karena puwangse dan kebangsawanan adalah 

idealisme yang sakral yang wajib dilestarikan bagi Mamiqnya (halaman 

71) 

 

Kehidupan asmaranya bersama Habib yang tidak berujung bahagia dapat 

digambarkan melalui kutipan berikut ini. 

Habib adalah laki-laki yang telah menjerat hatinya menuju alam yang 

berjuta rasa hanya dirinya yang memahami rasa dan getarannya. Pemuda 

pujaannya nyaris seperti angin baginya yang ia hirup setiap detik lalu 

mengalir penuh desir memompa jantung merambah ke setiap nadi dan 

urat-urat terkecil di balik tubuhnya gemulai, Raihan terkapar dalam 

mehligai cinta yang terdalam. 

 

Mereka kini tenggelam bersama dalam irama cinta yang telah mereka rajut 

laksana burung camar merajut sarang. Laksana seniman cinta yang 

memetik gitar kerinduan di balik kesunyian malam. Cinta telah mengikat 

pikiran dan jiwa mereka sehingga mereka melupakan orang-orang di 

sekelilingnya (halaman 12-13) 

 

Kutipan di atas dapat dilihat bahwa hubungan antara Raihan dengan Habib 

sangat romantis, namun hubungan tersebut kandas di tengah jalan dikarenakan 

saat mereka berada di kantor polisi, Raihan lebih memilih cinta kepada 
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keluarganya dari pada cinta kepada kekasihnya dengan memberiikan kesaksian 

palsu kepada polisi. Berikut kutipannya : 

“Begini pak!, jika ingin berdamai dengan keluarga kami, bapak ini selaku 

orang tua Habib, harus bertanggung jawab dengan beberapa kesepakatan 

hukum, dan sangsi-sangsi jika itu dilanggar. Lalu Raihan pun diminta 

untuk bercerita tentang perjalanannya, tapi aneh bagi Habib apa yang 

diceritakan tidak bisa membantunya untuk keluar dari persoalan hukum 

itu, karena kesaksian Raihan tidak memihak kepadanya pada cinta yang 

mereka perjuangkan. Meneteslah air mata kesedihan (halaman 66). 

 

Kedua kutipan di atas, dapat dinyatakan bahwa kebutuhan akan cinta dan 

rasa memiliki Baiq Raihan sudah terpenuhi pada cintanya dengan keluarganya, 

akan tetapi belum terpenuhi pada cintanya bersama Habib karena hubungan 

mereka tidak berakhir bahagia dan membuat Raihan stress berkepanjangan. 

Sampai akhir hayatnya, Raihan masih memendam rasa bersalahnya terhadap 

Habib. Berikut kutipan yang dapat membuktikan rasa penyesalan Raihan: 

Rasa bersalah dan rasa pengkhianatan cinta masih membekas di hatinya. 

Kecantikannya memudar meski masih terlihat garis-garis indah di 

wajahnya. Sorot mata biru itu sendu, sementara hatinya terus merintih-

merintih perih oleh luka berkepanjangan.  
 
“Mengapa aku tidak memilih mu ya Habib 
Sungguh aku tertipu oleh tradisiku  
Aku ingin melihatmu 
Aku tidak ingin mati sebelum ruhku menyapa mu”      

 

Lalu tiba-tiba ia berteriak histeris “hah……!” suara teriaknya tidak asing 

lagi bagi masyarakat di kampung Menaq yang mendengarkannya. Tidak 

ada yang memahami penyakitnya ia seperti orang stress, rasa bersalah 

terus menjadi sumber penderitaannya hatinya terlalu halus, sikap cinta 

yang ia hadiahkan kepada Habib kasihnya membuatnya terbebani seakan 

ia memikul dunia (halaman 86) 
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4.2.4 Kebutuhan Rasa Harga Diri 

Kebutuhan tentang rasa harga diri ini akan tercapai apabila sudah 

mencapai kebutuhan sebelumnya yaitu kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan 

akan rasa harga diri terbagi menjadi dua bagian yaitu penghargaan dari diri sendiri 

dan penghargaan dari orang lain. Penghargaan dari diri Baiq Raihan sendiri 

berupa rasa percaya diri, kekuatan pribadi, kemandirian dan kebabasan. 

Sedangkan untuk penghargaan dari orang lain yang berupa prestasi belum mampu 

untuk diwujudkan oleh Baiq Raihan sampai ia meninggal. 

Rasa percaya diri yang dimiliki oleh Baiq Raihan digambarkan pada saat 

mereka bersembunyi di rumah Inaq Rari. Ketika itu Habib merasa cemas akan 

hubungannya dengan Raihan yang tidak direstui oleh keluarga Raihan. Sedangkan 

dalam suasana itu Raihan tetap memiliki rasa percaya diri untuk dapat direstui 

oleh keluarganya. Kutipan mengenai hal itu dapat dilihat pada paragraf berikut 

ini. 

“Dek!, apa sikap kita jika hubungan perkawinan kita ini tidak direstui?” 

“Mengapa kak bertanya seperti itu, seharusnya kita berdo‟a. Semoga 

Tuhan  merubah pikiran Mamiq dan Ummi.”(halaman 33-34) 

 

Selain dari rasa percaya diri Baiq Raihan, ia juga memiliki rasa kekuatan 

pribadi yang berupa ketegaran hatinya dalam menjalani kehiduan bersama Habib. 

Berikut kutipannya : 

Ketegaran dan kekuatan hati mereka tak mampu dielakkan oleh siapapun 

kecuali kehendak Tuhan….. (halaman 34).  

 

Kemandirian dan kebebasan yang diharapkan Baiq Raihan adalah ingin 

terbebas dari tradisi perjodohan yang dilakukan oleh Mamiqnya dan memilih 
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kawin lari bersama Habib meskipun pada akhirnya ia kembali kepada 

keluarganya. Rasa kebebasan ini terlihat pada kutipan berikut ini: 

“Tapi bagaimana dengan Tuan Guru?, calon mertua pilihan Mamiqmu!, 

apa yang akan dilakukannya terhadap keluargamu?”. 

“Aku tidak tahu!,aku tidak ingin menikah dengan anaknya, dan aku ingin 

hidup denganmu, hanya itu yang ku tahu”.    

 

4.2.5 Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Berbagai peristiwa yang telah dialami oleh Baiq Raihan seperti tidak 

tercapainya keinginannya untuk menikah dengan Habib, kegagalannya dalam 

membina rumah tangga, sampai pada akhir cerita ia digambarkan sebagai orang 

yang stress dan sakit lalu meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

pengaktualisasian dirinya, ia gagal mencapai taraf aktualiasi diri sesuai dengan 

keinginannya. 

Berikut simpulan dari masing-masing kebutuhan bertingkat pada 

kepribadian Baiq Raihan : 

Pertama, kebutuhan  fisiologis Baiq  Raihan yang terdiri atas kebutuhan 

makan, minum, istirahat telah terpenuhi, namun kebutuhan seks tidak terpenuhi 

karena ia menikah dengan orang yang tidak ia cintai dan berujung pada 

perceraian. 

Kedua, kebutuhan rasa aman Baiq Raihan ketika berada bersama 

keluarganya sudah terpenuhi karena ia diperlakukan seperti seorang putri 

bangsawan, namun rasa aman itu tidak terpenuhi ketika ia bersama Habib. Hal ini 

dikarenakan oleh kekhawatiran dan kecemasannya saat ia dibawa kawin lari oleh 

Habib. 
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Ketiga, kebutuhan cinta dan rasa memiliki Baiq Raihan sudah terpenuhi 

karena ia memiliki kasih sayang dari keluarganya begitupun dengan kekasihnya 

Habib, tetapi  jalan cintanya bersama Habib tidak berujung bahagia karena dari 

awal hubungan mereka sudah tidak direstui oleh keluarga Raihan karena 

perbedaan kasta. 

Keempat, kebutuhan rasa harga diri Baiq Raihan terpenuhi saat ia bersama 

Habib, karena ia memiliki rasa percaya diri untuk tetap direstui hubungannnya 

oleh keluarganya, rasa kekuatan pribadi yang berupa ketegaran hatinya dalam 

menjalani kehidupan bersama Habib, dan ia juga memiliki rasa kemandirian dan 

kebebasan terhadap tradisi perjodohan. Namun setelah ia menikah dengan Lalu 

Said, rasa harga diri tersebut tidak ia miliki karena ia merasa gagal dalam 

hidupnya bahkan ia sampai diceraikan oleh suaminya. 

Uraian kebutuhan bertingkat di atas menunjukkan bahwa kebutuhan-

kebutuhan Baiq Raihan  tersebut secara keseluruhan dominan tidak terpenuhi 

karena Baiq Raihan merasakan kegagalan dalam hidupnya bahkan sampai ia 

stress, jatuh sakit dan meninggal dunia sehingga ia tidak bisa mengaktualisasikan 

dirinya sesuai keinginannya.   

 

4.3 Hubungan Hasil Penelitian dengan Pembelajaran Sastra di SMA 

Hasil penelitian mengenai struktural (penokohan dan latar/setting) novel 

Sesak Cinta di Tanah Sasak yang telah diuraikan pada pembahasan dapat 

dikaitkan dengan pembelajaran sastra di SMA. Salah satu standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah kelas XI 
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semester 1. Standar kompetensi tersebut yaitu memahami berbagai hikayat, novel 

Indonesia/novel terjemahan, sedangkan kompetensi dasarnya yaitu menemukan 

unsur-unsur intrinsik  dan ekstrinsik hikayat dan menganalisis unsur-unsur 

intrinsik  dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan (Standar Isi No. 22 tahun 

2006 halaman 267). 

       Analisis struktural (penokohan dan latar/setting) pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa unsur-unsur intrinsik dalam novel Sesak Cinta di Tanah 

Sasak karya Aji Turmudzi meliputri: 

1. Tokoh dan Penokohan. 

Tokoh utama yang dianalisis adalah Baiq Raihan. Sedangkan sebagai tokoh 

laki-laki yang berkaitan dengan Baiq Raihan yakni Habib, Mamiq dan Lalu 

Said. 

2. Latar novel ini mencakup tiga hal yaitu: latar tempat (di kampus, kamar 

asrama, kamar rumah, kampung Menaq, ruma Lalu Said, lahan perkebunan 

dan persawahan, Dusun Kebon, puskesmas dan kantor polisi), waktu (pagi 

hari, sore hari, malam hari, dan dini hari) suasana (senang, sedih, resah, 

romantis, menakutkan dan menegangkan, serius, gundah dan mengharukan). 

Berikut merupakan penerapan hasil penelitian mengenai struktural 

(penokohan dan latar/setting) dalam novel Sesak Cinta di Tanah Sasak karya Aji 

Turmudzi yang dituangkan dalam perangkat pembelajaran pada kelas XI semester 

I dengan alokasi waktu 2 x 45 menit. 
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a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Standar Kompetensi : Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/  

novel terjemahan.  

1. Kompetensi Dasar : Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik   

novel Indonesia/ novel terjemahan 

2. Indikator : Menganalisis unsur-unsur intrinsik (penokohan, 

dan latar)  dalam novel Indonesia. 

3. Tujuan Pembelajaran :  

a. Siswa dapat menganalisis unsur-unsur  instrinsik (penokohan, dan 

latar/setting) dalam novel Indonesia. 

b. Siswa dapat menganalisis kepribadian tokoh utama berdasarkan teori 

Abraham Maslow. 

4. Materi Pembelajaran :  

a. Unsur instrinsik (penokohan dan latar/setting) Novel Sesak Cinta di 

Tanah Sasak. 

b. Teori kebutuhan bertingkat Abraham Maslow. 

5. Metode Pembelajaran: Diskusi  

6. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran sebagai berikut: 

a. Prakegiatan (5 menit) 

1. Guru menyapa siswa, memeriksa kehadiran siswa, dan 

mengondisikan siswa agar siap menerima pelajaran. 

2. Guru menyiapkan media dan sumber belajar.  

b. Kegiatan awal (5 menit) 
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1. Guru melakukan apersepsi tentang materi pembelajaran. 

2. Guru menginformasikan materi pembelajaran. 

3. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran.  

c. Kegiatan inti (70 menit) 

1. Guru menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik (penokohan dan 

latar/setting) dalam novel dan teori kebutuhan bertingkat Abraham 

Maslow. 

2. Guru membagi siswa menjadi 4  kelompok. 

3. Siswa membaca sinopsis novel Sesak Cinta di Tanah Sasak. 

4. Guru membagikan lembar LKS kepada siswa. 

5. Kelompok siswa mendiskusikan  unsur-unsur intrinsik (penokohan  

dan latar/setting) serta kebutuhan bertingkat Abraham Maslow  

novel Sesak Cinta di Tanah Sasak. 

6. Siswa menuliskan unsur-unsur intrinsik (penokohan dan 

latar/setting) serta kebutuhan bertingkat Abraham Maslow novel 

Sesak Cinta di Tanah Sasak. 

7. Siswa mengumpulkan LKS. 

d. Kegiatan akhir (10 menit) 

1. Guru dan siswa menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 

2. Guru dan siswa mengadakan refleksi terhadap pembelajaran.  

3. Guru menutup pembelajaran.  

7. Penilaian 

a. Teknik   : Tes tulis dan observasi  
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b. Bentuk  instrument : Tes uraian dan lembar observasi 

c. Prosedur penilaian  : Penilaian hasil dan penilaian proses. 

 

b. Ringkasan Materi 

1. Pengertian Novel 

Novel adalah prosa rekaan yang panjang, yang menyuguhkan 

tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa dan latar secara 

tersusun. Cerita rekaan yang melukiskan puncak-puncak peristiwa 

kehidupan seseorang, mengenai kejadian-kejadian yang luar biasa dalam 

kehidupannya, secara melompat-lompat, dan berpindah-pindah. Berbagai 

peristiwa itu lahirlah konflik, suatu pertikaian yang kemudian justru 

mengubah nasib orang tersebut. (Ensiklopedi Sastra Indonesia, 2004:546)  

2. Penokohan 

Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan 

mengembangkan watak para pelaku yang terdapat didalam karyanya. 

Untuk menggambarkan watak tokoh-tokoh dalam cerita fiksi (drama, 

novel atau cerpen), pengarang dapat menggunakan beberapa cara : 

a. Menggambarkan bentuk fisik tokohnya. 

b. Menggambarkan reaksi atau tanggapan tokoh terhadap kejadian-

kejadian yang menimpanya. 

c. Menggambarkan langsung watak tokohnya. 

d. Menggambarkan keadaan-keadaan di sekitar tokoh. 

e. Menggambarkan reaksi atau tanggapan tokoh-tokoh lain di dalam cerita 

itu terhadap salah seorang tokoh. 
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    (Ensiklopedi Sastra Indonesia, 2004:605) 

3. Pengertian Latar 

   Latar(setting) adalah tempat, waktu , suasana yang terdapat dalam 

cerita. Sebuah cerita harus jelas dimana berlangsungnya, kapan terjadi dan 

suasana serta keadaan ketika cerita berlangsung. 

4. Teori Kebutuhan Bertingkat Abraham Maslow 

   Menurut Abraham Maslow kebutuhan manusia yang tersusun 

bertingkat itu dirinci ke dalam lima tingkat kebutuhan yaitu : 

a. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisiologis 

b. Kebutuhan akan rasa aman (safety needs) 

c. Kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki 

d. Kebutuhan akan rasa harga diri 

e. Kebutuhan aktualisasi diri 

(dalam Koswara,1991:125). 

 

 Bacalah sinopsis novel Sesak Cinta di Tanah Sasak berikut ini! 

Novel Sesak Cinta di Tanah Sasak  ini mengisahkan tentang 

seorang pemuda Lombok yang bernama Habib. Di kampusnya, ia bertemu 

dengan seorang gadis yang bernama Baiq Raihan yang terlahir dari 

pasangan yang berdarah arab dan menjadi anak tunggal dari bangsawan 

Sasak. Mereka pun menjalin asmara meskipun terlahir dari kasta yang 

berbeda. Akhirnya kisah cinta Habib dan Raihan terdengar oleh 

keluarganya dan dengan langkah cepat Mamiq Raihan menjodohkannya 

dengan seorang putra tuan guru yang bernama Lalu Said. Malam itu juga 

Habib pun akhirya membawa Raihan kawin lari.  

Setelah Habib membawa Raihan kawin lari, begitu banyak 

peristiwa yang mereka alami, seperti mereka tinggal di rumah Inaq Rari 

lalu berpindah ke tempat rumah pak Amin, orang yang baru dikenalinya. 



55 
 

Hingga pada suatu malam meraka tertangkap dari tempat persembunyian 

mereka di sebuah galian sumur bandeng. Saat itupun Habib dibawa ke 

kantor polisi dan menjadi tersangka penculikan atas Baiq Raihan lalu 

Habib pun masuk penjara. Ketika Habib masih di penjara, Raihan juga 

menikah dengan Lalu Said.  

Keluarnya dari penjara, Habib menikah dengan sepupunya yang 

bernama Ayuni namun setelah menikah mereka belum mempunyai anak 

bagitupun juga dengan Baiq Raihan dan Lalu Said. Lalu Said pun akhirnya 

menceraikan Baiq Raihan. Baiq Raihan sejak saat itu sering sakit-sakitan 

dan ia masih merasa bersalah telah menghianati Habib. Namun ia merasa 

bahagia karena ia dapat bertemu kembali dengan Habib.  

Akhirnya akibat Penyakit sesak nafas dan kanker menggerogoti 

paru-paru Raihan, ia hanya mampu berbaring di atas ranjang, walaupun 

nafasnya mulai tersengal-sengal. Namun Raihan merasa bahagia, Karena 

ia bisa menggenggam tangan Habib kekasihnya. Lalu Raihan pun 

menghembuskan nafas terakhirnya. Berita meninggalnya Raihan 

merupakan luka mendalam bagi sanak saudara dan bagi orang yang 

mengenalnya. Begitupun dengan Habib yang tak mampu menahan air 

mata pedihnya, hatinya saat itu seperti tersayat-sayat, pedih yang ia 

rasakan tak sebanding saat ia berada di balik jeruji besi. Air mata Habib 

pun mengalir deras. Saat rombongan pengantar jenazah berbondong 

meninggalkan pemakaman, Habib menoleh ke pusara kekasihnya. Ia nekat 

berteriak lantang di pemakaman Raihan, “Baiq….! Andai saja usiaku tujuh 

puluh tahun, bahagia itu kurasakan hanya tujuh hari, itupun saat-saat 

bersamamu”. 

 

c. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Kerja Kelompok : Menentukan watak tokoh dan latar/setting serta 

kebutuhan bertingkat tokoh utama berdasarkan teori 

Abraham Maslow. 

Latihan 1 : Tentukan watak tokoh berdasarkan kutipan yang disajikan! 
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Kutipan 1 

Habib sosok yang menyenangkan bagi kawan-kawannya, kerabat dan 

tetangganya khususnya pelajar dan warga di sekitar komplek asrama 

tempatnya menuntut ilmu. Ia terkenal dengan sikap ramah, merendah 

dan supel dalam bergaul. Baginya baik dan buruk itu adalah proses 

manusia menuju kemapanan berfikir dan agama merupakan asas pilihan 

dari sebuah keyakinan batin (halaman 5). 

 

Kutipan 2 

….konon sawah, kebun luasnya berhektar-hektar dan hampir 

masyarakat di kampungnya menjadi pekerja di lahan miliknya dan 

bukan rahasia lagi jiwa sosialnya dalam memberi sadaqah melekat 

pada silsilah keluarganya bukan saja saat ini, tetapi semenjak 

moyangnya menjadi khalifah di kampung Menaq itu, wajarlah 

keluarganya dikenal disegani, bahkan ditakuti dan mungkin saja 

sampai belasan keturunannya mendatang (halaman11). 

 

 

Latihan 2 : Tentukan latar/setting berdasarkan kutipan yang disajikan! 

Kutipan 1 

Di tempat yang berbeda, Raihan sedang menikmati bulan madunya 

bersama lekaki pilihan Mamiqnya, Lalu Said, menikahi wanita seperti 

Raihan adalah kebangggaan baginya, sementara bagi Raihan semua ini 

adalah penjara yang bersembunyi di balik kata pernikahan….(halaman 71) 
 

Kutipan 2 

…..ia menerawang kini dalam kesedihan, kecerian bukan lagi menjadi 

miliknya. Rasa terpaksa untuk menerima dan memahami tembok 

kekastaan dengan segala kesakralannya secara utuh serta kawin paksa 

dengan pria pilihan orang tuanya (halaman 18). 

Latihan 3 : Tentukan jenis kebutuhan bertingkat tokoh utama berdasarkan 

kutipan yang disajikan! 
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Kutipan 1 

Di kampus itu, habib melihat seorang gadis sesusianya di antara bunga-

bunga kertas yang dikelilingi oleh teman-temannya. Kantin Wiyayata 

tempat pelajar dan mahasiswa biasa sarapan atau minum secangkir kopi 

hangat. (halaman 6) 

 

Kutipan 2 

Di dalam kampung Menaq, Raihan layaknya seperti putri bangsawan 

umumnya pada suku Sasak. Segala gerak gerik dan langkahnya selalu 

diawasi oleh Saiq pembantu setia orang tuanya, yang hampir separuh 

hidupnya mengabdi pada keluarga Raihan bahkan sebelum putri tunggal 

ini dilahirkan (halaman 10) 

 

Lembar Jawaban Siswa 

No Proses identifikasi Hasil identifikasi 

1 Menentukan watak tokoh 

- Kutipan 1 

- Kutipan 2 

 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

2 Menentukan latar/setting 

- Kutipan 1 

- Kutipan 2 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

3 Menentukan kebutuhan 

bertingkat tokoh utama 

- Kutipan 1 

- Kutipan 2 

 

 

…………………………………………… 

………………………………………….. 
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d. Rubrik Penilaian 

Prosedur penilaian yang digunakan yaitu penilain proses dan penilaian 

hasil. Berikut penjabaran dari masing-masing penilain tersebut: 

Penilaian proses : penilaian proses dilakukan terhadap keseriusan, 

keaktifan, dan ketenangan siswa di dalam kelas. 

No 

Nama 

Siswa 

Aspek pengamatan 

Keseriusan siswa dalam 

menerima materi 

Keaktifan siswa di dalam 

kelas 

Ketenangan siswa dalam 

mengerjakan LKS 

Serius 

Kurang 

serius 

Tidak 

serius 

Aktif 

Kurang 

aktif 

Tidak 

aktif 

Tenang 

Kurang 

tenang 

Tidak 

tenang 

1 

    
   

  

 

2 

         

 

3 

         

 

 

Keterangan: 

Deskriptor : 

1. Keseriusan Siswa dalam menerima materi 

a) Serius (3)  : Serius dalam menerima materi 

b) Kurang serius (2) : Kurang serius dalam menerima materi 

c) Tidak serius (1) : Tidak serius dalam menerima materi 

2. Keaktifan Siswa di Dalam Kelas 

a) Aktif (3)   : Selalu aktif bertanya, menanggapi, dan menjawab  

 pertanyaan. 
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b) Kurang aktif  (2)  : Kurang aktif bertanya, menanggapi, dan  

 menjawab pertanyaan. 

c) Tidak aktif (1)  : Tidak aktif dalam bertanya, menanggapi, dan  

   menjawab  pertanyaan 

3. Ketenangan Siswa Dalam Mengerjakan LKS 

a) Tenang (3)  : Tenang dalam mengerjakan LKS yang diberikan 

b) Kurang tenang (2) : Kurang tenang dalam mengerjakan LKS yang  

  diberikan 

c) Tidak tenang (1) : Tidak tenang dalam mengerjakan LKS yang  

  diberikan 

 

Penilaian hasil : penilaian hasil dilakukan dengan memberiikan nilai pada 

hasil kerja sesuai dengan LKS 

No Proses identifikasi Nilai 

1 Menentukan watak tokoh 

- Kutipan 1 

- Kutipan 2 

 

2 

2 

2 Menentukan latar/setting 

- Kutipan 1 

- Kutipan 2 

 

2 

2 

3 Menentukan kebuthan 

bertingkat tokoh utama 

- Kutipan 1 

- Kutipan 2 

 

 

2 

2 

Jumlah Nilai 12 
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Penghitungan nilai akhir dalam skala 0-100 adalah sebagai berikut: 

 

1. Penilaian proses (N1) : skor x 100 = 

             9 

2. Penilaian hasil (N2) : skor  x skor ideal = 

        12      (100) 

Nilai akhir   : N1 + N2 =  

                        2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut :   

1. Analisis struktural (penokohan dan latar/setting) yang telah dilakukan 

yaitu tokoh utama yang dianalisis adalah Baiq Raihan. Sedangkan sebagai 

tokoh laki-laki yang berkaitan dengan Baiq Raihan yakni Habib, Mamiq 

dan Lalu Said. Sedangkan latar/setting novel ini mencakup tiga hal yaitu: 

latar tempat (di kampus, kamar asrama, kamar rumah, kampung Menaq, 

rumah Lalu Said, lahan perkebunan dan persawahan, Dusun Kebon, 

Puskesmas dan kantor polisi), waktu (pagi hari, sore hari, malam hari, dan 

dini hari) suasana (senang, sedih, resah, romantis, menakutkan dan 

menegangkan, serius, gundah dan mengharukan) 

2. Kepribadian Baiq Raihan menurut teori Abraham Maslow menunjukkan 

bahwa kebutuhan-kebutuhan berupa kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta 

dan rasa memiliki, dan rasa harga diri secara keseluruhan dominan tidak 

terpenuhi karena Baiq Raihan merasakan kegagalan dalam hidupnya 

bahkan sampai ia stress, jatuh sakit dan meninggal dunia sehingga ia tidak 

bisa mengaktualisasikan dirinya sesuai keinginannya.     

3. Kaitan antara hasil penelitian ini dengan pembelajaran Sastra di SMA 

adalah bahwa analisis kepribadian tokoh berpotensi sebagai bahan ajar di 
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sekolah atau dapat diterapkan sebagai bahan acuan dalam menganalisis 

unsur-unsur intrinsik khususnya kepribadian tokoh (penokohan) di SMA. 

  

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tentang kepribadian tokoh utama pada Novel 

Sesak Cinta di Tanah Sasak dapat disarankan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan digunakan sebagai pelajaran dan pengalaman 

hidup dalam menyikapi cerita yang diangkat karena cerita novel Sesak 

Cinta di Tanah Sasak merupakan cerita yang kental dengan budaya Sasak.   

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pada pembelajaran 

Satra di SMA yang akan menambah keragaman materi pembelajaran di 

kelas.  

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi pada penelitian-penelitian 

selanjutnya.  
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