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 BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1  Sinopsis Novel Seroja Karya Sunaryono Basuki Ks
Kisah cinta yang tersajikan dalam novel ini begitu memikat dan menyentuh tentang kisah cinta dan karmanya. Gusti Ayu Nyoman Putri, seorang aktivis kampus di tahun 1965, dianggap durhaka oleh keluarganya karena menikah secara diam-diam dengan seorang bule, Andy Littlejohn, di Leeds Inggris. Keluarga menganggap bahwa hal ini merupakan kutukan leluhur kakeknya (Gusti Nyoman Udiana) yang menikahi Mekele Seroja. Mekele Seroja sendiri berasal dari kasta sudra, yaitu kasta yang paling rendah dari kasta lainnya (kasta brahmana, Ksatria, dan Waisa). Mekele Seroja bertemu dengan Gusti Nyoman Udiana (Kakek Ayu Mang) karena keluarga Mekele Seroja bekerja sebagai penyakap sawah untuk keluarga Gusti Nyoman Udiana. Dan pada suatu siang, saat dia mengantar makanan untuk ayahnya, Gusti Nyoman Udiana sedang berkunjung ke sawah. kedatangan I Gusti Nyoman Udiana ke sawah itu pun berbuntut kedatangan utusan untuk menjemputnya berpindah rumah keluarga lelaki itu. Namun pernikahannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, karena ia adalah wanita kebanyakan (berasal dari kasta yang rendah) yang pada akhirnya ditinggalkan sedemikian rupa oleh suaminya tersebut dengan menikah lagi dengan perempuan dari kasta yang sederajat.
Pada saat kehidupan di Bali tak menentu (masa revolusi), Gusti Ayu Nyoman Putri yang akrab dipanggil Ayu Mang oleh keluarga dan teman-temannya ialah seorang mahasiswa Fakultas Sastra di Universitas Udayana. Pada tahun kedua perkuliahannya, Ayu telah berhenti menjadi mahasiswa di sana. Dan puncaknya ketika ibu Ayu (Biyang Ayu Manik) meninggal, ia tak tahu harus membawa hidupnya kemana. Dan Ayu mencoba mulai bekerja dengan bekal bahasa Inggris yang didapatnya selama menjadi mahasiswa di Universitas Udayana. Ayu bekerja pada sebuah biro perjalanan (Jheanny’s Tour), mengantar turis berkeliling Bali.
Di tengah menjalani pekerjaannya tersebut, Ayu Mang bertemu dengan seorang bule berkebangsaan Inggris, Andy yang juga tamunya yang akan diantar berkeliling Bali. Dalam beberapa pertemuan selanjutnya, Ayu dan Andy ternyata saling menyukai satu sama lainnya. Ketika sampai pada suatu kesempatan Andy mengutarakan niatnya untuk menikahi Ayu, yang pada akhirnya membuat Ayu menjadi sangat bimbang tak tahu harus mengambil keputusan apa. Andy terus menunjukkan keseriusannya untuk niatnya tersebut dan Ayu tetap dalam kebimbangannya karena adanya suatu aturan (adat/ tata cara) yang harus dipatuhi dalam keluarganya. Aturan yang mengharuskan setiap anggota keluarga untuk tetap menjaga kemurnian darah keluarga. Dan apabila dilanggar, Ayu (siapapun) akan dibuang. Artinya dia kehilangan hak waris dan tak berhak memakai gelar Gusti Ayu lagi.
Karena telah yakin dan memantapkan hatinya pada Andy (begitupun sebaliknya), Ayu Mang memutuskan untuk pergi bersama Andy ke Leeds Inggris. Ayu pergi tanpa pamit kerena ia tahu apa yang akan terjadi jika ia melakukan hal itu, akan tetapi tetap memberi kabar dengan mengirimkan Ayah dan Pamannya surat. Sesampai mereka di Inggris, sesegera mungkin Andy mengurus pernikahannya dengan Ayu. Ayu Mang memeluk agama Kristen dengan berganti nama menjadi Cynthia, berharap dengan berganti nama itu dia ingin hidup di dunia baru. Karena dia yakin dia sudah dibuang oleh keluarganya di Bali. Dan dugaan Ayu Mang memang benar, setelah menerima surat yang dikirim Ayu, semua keluarga mengadakan rapat tentang hal ini, mereka menganggap perbuatan Ayu tak bisa dimaafkan. Seketika itu juga Ayu Mang dibuang dari keluarga besarnya di Bali.
Sekalipun telah dibuang oleh keluarganya, Ayu masih menyisakan harapan untuk diterima lagi ditengah-tengah mereka. Bersama Andy dan anak pertamanya Patrick, Ayu pulang ke Bali. Namun keinginan Ayu untuk menyambung tali kekeluargaan pun ditolak mentah-mentah. Ayu sendiri membawa kembali hidupnya dan ditetapkan hatinya untuk berpindah kewarganegaraan mengikuti suaminya. Ayu menutupi jati dirinya sebagai orang Bali dan mengubur semua masa lalunya. Mereka
 dikaruniai tiga orang anak: Patrick, Jeremy, dan Rita.Kehendak Sang Hyang Widhi tampaknya membuka kembali lembar demi lembar masa lalu Ayu. Setelah Jeremy, anak kedua mereka menikahi gadis Bali yang ternyata sepupunya sendiri (kemenakan Ayu). Rita jatuh pada seorang lelaki Bali yang sedang mendapat beasiswa di Leeds, dan pada akhirnya seorang lelaki Bali itu adalah kemenakan Ayu.
4.2 Struktur Novel Seroja
4.2.1 Tema
Tema sebuah karya sastra biasanya tersirat di dalam berbagai peristiwa (cerita) dan bersifat mengikat unsur-unsur karya sastra yang lainnya, karena tema merupakan pokok pikiran yang menjadi  landasan sebuah cerita yang dikembangkan. Kriteria tema dapat ditentukan dengan melihat permasalahan mana yang paling banyak menimbulkan konflik.
Seperti yang dikatakan Stanton, bahwa cara paling efektif untuk mengenali tema sebuah karya sastra adalah mengamati secara teliti setiap konflik yang ada di dalamnya karena tema adalah makna yang dapat merangkum semua elemen dalam cerita dengan cara yang paling sederhana. Cara paling efektif untuk mengenali tema suatu karya sastra adalah dengan mengamati secara teliti setiap konflik yang ada di dalam sebuah cerita.
Dalam setiap bagian novel Seroja ini terjadi banyak permasalahan yang menonjol terutama dialami oleh tokoh utamanya. Konflik yang paling menonjol yaitu masalah  cinta dan adat-istiadat atau peraturan yang harus ditaati dalam sebuah keluarga.
Gusti Ayu Nyoman Putri yang kerap dipanggil Ayu Mang sebagai tokoh utama dalam novel ini mengalami beberapa konflik. Dimulai dari ketika Ayu Mang bekerja mengantar turis berkeliling Bali. Pada awal pekerjaannya, Ayu berkesempatan mengantar empat orang tamu dari Inggris. Andy, salah satu nama dari keempat tamunya itu mulai mencoba mendekati Ayu, berbicara dan Andy mulai tertarik (kehidupan di negaranya yang tidak suka berbicara panjang lebar). Bahkan menawarinya pergi ke Inggris. Tetapi Ayu menanggapinya dengan sikap biasa-biasa saja. Hal ini seperti yang ada pada kutipan berikut :
Andy mendekatiku dan mengajakku berjalan agak jauh mendekati batas air. “ Namamu Ayu kan? Kutanya petugas hotel apa maknanya. Dia bilang ayu berarti cantik. Betulkah?”. Aku hanya mengganguk kecil. “Kamu memang cantik. Aku suka kamu.”. “Terima kasih,“ jawabku, mengikuti pelajaran yang diberikan Jhon Amry. “Kamu tak ingin pergi ke Inggris? Kalau ke sana kuantar kau melihat kota-kota tua, ke Oxford, Cambridge. Juga ke Hadrian Wall di utara. Peninggalan Romawi. (Basuki Ks, 2009: 82)

Ayu tidak terlalu memikirkan perkataan tamu asingnya itu. Baginya mungkin hanya sekedar rayuan palsu, akan tetapi Andy  benar-benar serius dengan semua itu. Bahkan Andy mengajaknya menikah. Tetapi Ayu masih tetap dalam keraguannya, memikirkan siapakah Andy dan aturan pernikahan yang ada dalam keluarganya sendiri. Begitu cepat. Ayu mengalami konflik batin karena ia sendiri mulai tertarik pada Andy. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut :
“Aku serius. Mau Ayu nikah denganku?” bisiknya. Ah, begitu cepat. Apakah bukan rayuan gombal? Siapakah Andy Littlejohn? Apakah dia punya pekerjaan tetap, atau hanya gelandangan? Aku memang tertarik pada lelaki itu, tetapi ajakannya menikah terlalu cepat. Belum ada pendekatan. Belum ada usaha mencari tahu siapa aku dan siapakah dia. Bukankah pernikahan peristiwa suci, pertemuan dua hati, dua tubuh, dan juga dua keluarga? Apakah keluargaku dapat menerima pernikahan ini, kalau aku bilang ya? Apakah aku berani bertanya terus terang kepada Aji, kepada ayahku dan kepada pamanku?
Didalam keluarga besar kami belum ada pernikahan keluar keluarga. Kami menikah di antara kami sendiri. Dan ada peraturan ketat yang melarang kami kawin keluar. Dan belum ada pula yang berani melanggar. Pamanku menikah dengan kemenakannya sendiri. Karena itu, aku memanggil paman Aji, tetapi memanggil tante Mbok. Beranikah aku melanggar peraturan keluarga yang demikian ketat? Aku belum tahu. (Basuki Ks, 2009: 83)

Andy tetap tinggal di Bali menunggu jawaban dari Ayu. Sementara Ayu benar-benar bingung memikirkan hal ini. Keluarganya sendiri berkasta, dan terikat pada aturan untuk tetap menjaga kesucian darah keluarga. Ayu diliputi semacam keraguan tentang cinta dan semuanya. Ayu mencoba menjelaskan keadaannya pada Andy, tapi tetap masih membingungkan. Tak ada solusi yang tepat. Hal ini seperti tampak pada kutipan berikut :
Andy tetap tinggal di Bali sampai aku memberi jawaban. Dia sudah mengajakku makan malam di restoran Hongkong di Jalan Gajah Mada. Juga mengajakku makan malam ditempat-tempat lain. Semuanya atas biayanya sendiri. “Aku  punya masalah, Andy.” “Ada apa?”. “Keluargaku berkasta.” “Apa artinya?”. “Di Bali ada beberapa kasta. Dan keluargaku semua bergelar Gusti. Ayu adalah bagian dari gelaku, yakni Gusti Ayu, jadi bukan namaku. Di dalam keluargaku ada puluhan orang yang punya gelar Ayu”. “Apa salahnya dengan keluarga berkasta?”. “Bukan salah, tetapi keluargaku bikin aturan untuk ditaati. Kami tidak boleh kawin keluar dari lingkaran keluarga.” (Basuki Ks, 2009: 85)
Andy tak segera paham. “Apa ada aturan semacam itu di negerimu?”. “Aku tak tahu. Maaf, keluargaku juga keluarga bangsawan, tetapi setahuku, kami boleh bebas kawin ke mana saja. Gelar kebangsawanan tidak penting.” “Ya, bagimu tidak, tetapi bagi keluarga kami penting.” “Begitu pentingkah sampai mengorbankan cinta anggotanya?” Cinta? Apakah cinta? Apakah Andy cinta padaku? Apakah aku juga cinta padanya? Kami pernah berciuman, tetapi itu saja. Itupun aku lakukan dengan rasa takut. (Basuki Ks, 2009: 86)

Ayu mencintai Andy. Dilema dirasakan Ayu Mang, ia tidak berani berterus terang pada keluarganya. Akan tetapi ketika Ayu melihat kesungguhan cinta dan semangat Andy kepadanya akhirnya Ayu memutuskan untuk mengurus kelengkapan imigrasinya (paspor dan lain-lainnya) untuk pergi ke Inggris. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut:
Apakah aku perempuan gampangan? Aku tak pernah tertarik pada laki-laki seperti sekarang ini. Perasaanku mengatakan bahwa Andy tidak main-main. Dia memang serius ingin menikahiku. Dia tak berusaha mengajakku tidur, dan andaikata dia minta, aku akan menolaknya. Aku benar-benar tak berani bicara dengan ayah atau paman. Pasti mereka akan marah besar. Diam-diam kuurus paspor mulai dari lurah sampai ke kantor imigrasi. Andy membantuku memberi semangat. Hanya kepada Jeany aku berani bicara. “Bagaimana pendapatmu? Apakah Andy bisa dipercaya? Apakah baik kalau aku menikah dengannya?” (Basuki Ks, 2009: 87)
“Apa kamu benar-benar mencintainya?”.“Tak pernah sebelumnya aku menyukai laki-laki seperti sekarang.” “Kalau begitu, kawin saja.” “Tak mungkin di Bali.” “Menikahlah di Inggris.” (Basuki Ks, 2009:  88)

Ayu telah menetapkan hatinya untuk Andy. Sementara keluarga menganggap bahwa hal ini merupakan kutukan leluhur kakeknya yang telah menikahi Mekele Seroja. Mekele Seroja Sendiri berasal dari kasta sudra (kasta paling rendah diantara kasta lainnya), yang pada akhirnya ditinggalkan sedemikian rupa oleh suaminya ( I Gusti Nyoman Udiana) dengan menikah lagi bersama perempuan dari kasta yang sederajat. Keputusan keluarga, Gusti Ayu Nyoman Putri pun dibuang dalam artian dia kehilangan hak waris dan tak berhak memakai gelar Gusti Ayu. Hal ini dapat terlihat dari kutipan berikut:
Jadi, Ayu Mang dibuang, sebagaimana dirinya sekarang telah dibuang oleh suaminya, pikirnya. Alangkah malangnya cucuku ini. Apakah suaminya lelaki kebanyakan?  Tidak berkasta? Mudah-mudahan dia berbahagia. Demikian doanya. Bagaimanapun juga Ayu Mang adalah cucunya, darah dagingnya, walau tubuhnya hanya dilalui saja oleh darah kebangsawanan ini. Dan Ayu Mang juga perempuan seperti dirinya. Seroja merasa mereka senasib. Siapapun suaminya, semoga dia bahagia. Semoga Hyang Widhi Wasa melindunginya. Dengan demikian Mekele Seroja mencabut kutukannya pada salah seorang anggota keluarga ini. Ayu Mang terbebas dari kutukan. (Basuki Ks, 2009: 108)

Bersama Andy dan bayi pertama mereka, Ayu datang ke Bali. Sesuai pesan pamannya, Ayu boleh menengok asalkan secara senbunyi-sembunyi. Karena itu, Ia masih menaruh harapan diterima paling tidak oleh ayah atau pamannya. Akan tetapi semuanya tak pernah sesuai dengan keinginan, konflik kembali muncul ketika Ayu tetap tak diterima kalaupun ia berharap anaknya Patrick dapat meluluhkan hati ayahnya. Seperti dilihat pada kutipan berikut :
Ayahnya pasti senang melihatnya, bersama Patrick cucunya.Ayu seperti disambar geledek ketika didengarnya suara ayahnya, “Cari siapa? Ada apa ke si ni?” “Aji, ini Ayu. Ini cucu Aji, Patrick.” Bocah digendongannya itu bergerak-gerak seakan ingin diturunkan. Ketawanya berderai. Anak lelaki yang tampan itu nampak senang melihat lelaki tua yang sebetulnya kakeknya itu. “Oh, yang namanya Ayu Mang sudah mati. Pergi dari sini.” “Aji! Apa Aji sudah lupa pada Ayu, anak Aji sendiri?” “Aku tak punya anak bernama Ayu!” Lalu, tanpa berkata dia balik ke kamarnya, Ayu jatuh bersimpuh di tanah. Patrick masih digendongannya dan Andy segera mengambil anak itu ke dalam gendongannya. Tak habis tangisnya, tumpah air matanya. (Basuki Ks, 2009: 122)

Ayu masih bersemangat di tengah keputusasaannya, ia masih punya harapan untuk bertemu pamannya yang telah dianggap ayah itu (Gusti Nyoman Sara). Untuk yang kesekian kalinya Ayu mengalami getir dalam hidupnya, ia benar-benar tak diterima lagi dalam keluarganya. Ayu tak mau mengingat peristiwa itu. Tak pernah terjadi peristiwa yang menggoncang jiwanya dalam ingatannya. Dia hapus peristiwa itu walau dengan susah payah. Ayu sendiri mengubah namanya menjadi orang Inggris tulen. Hal ini dilakukannya untuk menutupi jati dirinya sebagai orang Bali dan mengubur dalam-dalam kenangan masa lalunya yang indah sekaligus menyakitkan. Hal ini seperti yang ada pada kutipan berikut :
Mungkin kelak dia akan kembali ke tanah leluhurnya. Namun, bilamana tak seorang pun mau menerimanya, untuk apa? Sekedar menyakiti hatinya? Aji sudah menolaknya. Paman dan bibinya sudah menolaknya. Siapa lagi yang diharapkan. Ibunya sudah meninggal dan kakak-kakaknya pasti takut melanggar peraturan. Mereka pasti sudah menikah dengan anggota keluarga. Kembali ke Inggris ditetapkannya hatinya untuk berpindah kewarganegaraan mengikuti suami. Dengan seperti itu sulit baginya bergerak dari Inggris ke Eropa. (Basuki Ks, 2009: 145)

Berdasarkan paparan kutipan di atas, terlihat jelas bahwa masalah dan konflik yang sering muncul yaitu masalah cinta atau tepatnya menemukan cinta dan karmanya yang melahirkan kutukan dari generasi ke generasi. Dari   sub-sub tema terlihat jelas konflik yang dialami oleh para tokoh seperti yang dikatakan Stanton bahwa untuk mengetahui tema dari sebuah karya sastra maka perlu diketahui konflik utama pada karya tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tema dari novel Seroja ini yaitu kegigihan dalam meraih kembali sebuah cinta yang berkarma. 

4.2.2  Latar/Setting
Latar/setting seperti unsur-unsur lainnya merupakan salah satu unsur prosa fiksi yang sangat mendukung terciptanya suatu cerita. Karena latar menggambarkan tempat, waktu terjadinya peristiwa dalam cerita. Dalam latar tidak hanya menggambarkan keadaan batin dan sosial tokoh yang terdapat dalam cerita.
Di dalam novel Seroja karya Sunaryono Basuki Ks ini terdapat beberapa latar tetapi di dalam novel ini lebih banyak mendeskripsikan latar/setting dengan mempersatukan antara tempat, ruang dan waktu terjadinya peristiwa yang dialami tokoh cerita. Latar tempat yang digambarkan dalam novel ini lebih banyak menampilkan latar pada beberapa tempat  penginapan  dan pantai  di Bali oleh pengarang. Pengarang menggambarkan secara detail bagaimana penginapan dan pantai tempat terjadinya suatu peristiwa. Seperti dilihat pada kutipan berikut :
 Hari ini aku harus sudah siap-siap jam lima pagi. Agak aneh, sebab biasanya turis asing tidak suka bangun pagi. Ternyata mereka minta menonton matahari terbit di Pantai Sanur sementara mereka tinggal di Kuta, dan tidak banyak pula penginapan yang sudah buka. Belum ada hotel yang benar-benar besar, namun mereka suka tinggal di home stay. Di rumah Ketut Killa, misalnya, hanya rumah biasa, beberapa kamarnya disewakan. Disediakan tempat tidur bersih dan kamar mandi bersih. Aku harus menjemput empat orang tamu lagi dari Kuta Plaza, sebuah hotel tak begitu besar tetapi sudah layak dihuni oleh turis asing. Kalau mau yang lebih layak tinggal di Hotel Bali Beach, yang menjadi andalan Bali. Dibangun tahun 1962 namun baru dibuka beberapa tahun kemudian. Kuta Plaza punya restoran tetapi tak punya kolam renang. Sebuah hotel sedang dibangun di seberang jalan, agak  besar, namanya Kuta Cottage. Ada puluhan kamar di situ, sebuah kolam renang, dan sebuah restoran. Katanya, hotel itu akan didaftarkan sebagai hotel berbintang. Jam lima pagi aku sudah siap di lobby hotel. Kepada petugas Kantor depan aku katakan bahwa aku ada janji dengan tamu hotel itu. Kuberikan nama-nama mereka dan juga nomor kamarnya. Kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul lima. Hampir saja aku minta petugas menelpon ke kamar. Namun kulihat mereka sudah bergerak menuju lobi sebagaimana perjanjian kami. (Basuki Ks, 2009: 78 - 79)
“Kami sudah beberapa kali menyaksikannya. Tinggal berjalan ke bibir pantai, duduk di pasir mendengar debur ombak, dan menyaksikan bulatan jingga itu pelahan mencelupkan dirinya ke dalam air laut. Tidak ada dua sunset yang sama,” kata Michael. Di Pantai Sanur kulepaskan mereka mencari tempat yang paling mereka sukai. Langit ditimur sudah memerah. Andy mendekatiku dan mengajakku berjalan mendekati batas air. (Basuki Ks, 2009: 81-82)
……………….. dia hanya beri Andy dua hari melancong di Bali, dan Ayu memilih tinggal di hotel. Hotel Kuta Cottage yang baru saja dibuka, yang menawarkan tarif khusus. Katanya soft opening. Restorannya juga menawarkan diskon. Ayu lebih senang mengajak Patrick berenang di kolam kecil yang terpisah dari kolam besarnya, di sebelah timur restoran. Keluar dari kolam renang bisa langsung duduk di kursi restoran di teras terbuka. (Basuki Ks, 2009: 125)
……………… Dan Mahardika juga segera menjawab, bahwa dia sudah memesan dua buah cottage hotel Angsoka. Hotel itu, katanya terletak di pusat Lovina, bukan hotel besar tetapi asri. Juga punya kolam renang kecil kalau siang hari mau berendam. Selain itu, Angsoka terletak di dekat pantai. Dekat patung ikan lumba-lumba. ( Basuki Ks, 2009: 259)

Dari kutipan di atas, dapat dibayangkan bagaimana tempat-tempat penginapan yang ditempati oleh tokoh utama dalam cerita. Selain itu, pengarang juga menggambarkan tempat-tempat lain seperti dimana tempat tokoh-tokoh utama dibesarkan, dan dilaluinya (Bandara) ketika memutuskan pergi ke Inggris, di mana Ayu (tokoh utama) tinggal dengan suami dan anak-anaknya. Dan Kota Paris tempat keluarganya berlibur. salah satunya terlihat pada kutipan berikut :
“Apakah aku bermimpi?” pikir Ayu. “Di manakah aku berada? Benarkah ini di Inggris”. Ayu melayang-layang benar-benar mengantuk. Barangkali seper sekian detik dia tertidur tetapi kemudian membuka matanya, melewati pohon dan rumah-rumah yang dilewati. “Apakah aku benar-benar sudah meninggalkan Bali?” Apa yang diinginkan Ayu akhirnya terkabul. Sampai di rumah Andy yang terkunci, Ayu segera bertanya di mana kamarnya. Andy menyiapkan handuk dan membiarkan Ayu masuk ke kamar mandi sendiri. Tak perlu dijelaskan sebab di hotel di Bali, fasilitas kamar mandi modern sudah ada. Ayu pasti tahu tanda-tanda di keran bathtub. Biar saja dia berendam, melunturkan daki yang seolah tebal membalut tubuhnya, asal tak tertidur di situ tenggelam dalam nikmat air berbusa. (Basuki Ks, 2009: 103)
Paris bukan main panasnya pada bulan Juli ini. Untung ada fasilitas mesin pendingin di hotel. Tetapi di dalam bus, di jalan, tak dapat kami bersembunyi dari panas matahari. Aneh. Pada musim dingin aku merindukan sinar matahari, tetapi saat dimanja dengan sinar matahari aku kegerahan. (Basuki Ks, 2009:151)

Latar suasana juga ditampilkan oleh pengarang melalui novel ini, yaitu latar yang menggambarkan keadaan batin atau suasana jiwa para tokoh yang ada dalam novel Seroja. Setiap tokoh mengalami suasana jiwa yang beragam terutama tokoh utama, ada rasa sedih, bahagia, cemas, marah dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan :
Ayu merasa berdosa telah berbohong kepada Aji. Saat kuminta tanda-tangan-paspor, aku katakan bahwa Jeanny sewaktu-waktu akan mengirimku ke Australia untuk mempromosikan Bali di negeri kangguru itu. Aji percaya saja, membubuhkan tanda tangannya di kertas persetujuan itu. Surat dari lurah mengatakan bahwa aku masih bujangan, jadi yang diperlukan hanya surat ijin dari orang tua. Ibuku sudah meninggal, tinggal Aji yang berhak memberi ijin. (Basuki Ks, 2009: 89)
Hati ayu merasa trenyuh. Tidak ada yang mengantar keberangkatannya. Hanya berdua saja, ditinggalkannya negeri ini untuk menuju ke negeri asing. Tak ada langkah surut. Di lihatnya Andy yang tenang. Menurut Andy, mereka akan terbang dengan pesawat Garuda ke Singapura, dan dari sana akan mengganti pesawat ke British Airways. ……... ( Basuki Ks, 2009: 95)
Ah, ayu hanya tersenyum getir. Untuk apa memikirkan hal itu semuanya? Dia bukan lagi orang Bali. Sekarang dia ikut adat suaminya. Tak ada perbedaan klas seperti yang terjadi di Bali. Ada klas sosial, dan Andy termasuk klas sosial terhormat. Biarlah semua gelar terhormat dia tanggalkan. Dia tak mau lagi memakai nama lamanya. Namanya sekarang Cynthia Littlejohn.(Basuki Ks, 2009: 144 – 145)

Kutipan di atas menjelaskan bahwa, tokoh utama mengalami beberapa suasana hati. Di mana pada kutipan pertama terlihat tokoh utama merasa bersalah telah menghianati kepercayaan dari ayahnya. Sedangkan pada kutipan kedua tokoh utama merasa kasihan pada diri dan keadaannya, karena suasana kepergiannya tidak sesuai dengan apa yang di inginkan. Selanjutnya pada kutipan ketiga tokoh utama mengalami tekanan batin, sampai ia harus menanggalkan sesuatu yang membesarkannya dan merubah hidupnya. 
Novel Seroja juga menyajikan beberapa latar sosial budaya. Kalaupun berlatar diberbagai negara, namun dalam novel Seroja ini sosial budaya Bali yang paling banyak dibahas. karena mempunyai ciri yang khas, budaya Bali tetap disukai walaupun berada di luar negeri. Hal tersebut terbukti dari kutipan berikut:
Ayu ingat, pada suatu pagi Andy bersemangat menunjukkan suplemen Koran The London Times yang berupa majalah. Terbit setiap hari Minggu, dalam edisi berwarna. Ayu sedang memberi makan Patrick dan menyusui Jeremy.“Ini laporan dari Bali. Ada upacara pelebon besar-besaran di sana. Raja Ubud meninggal, dan yang dipelebon banyak, termasuk rakyat jelata ikut menumpang. Luar biasa, pesta besar,” komentar Andy. Dibiarkan Ayu menunggu sampai dia selesai membaca. (Basuki Ks, 2009:154)
Arimbi tetap menjadi pusat perhatian, dan Ayu tak perlu memberi penjelasan. Bukankah dia orang Inggris? Foto-foto pernikahan mereka memukau perhatian yang datang. Walau pernikahan dilakukan digereja, mereka berpakaian adat Bali. Arimbi bagaikan seorang puteri yang baru turun dari kahyangan dan Jeremy pangeran tampan dari negeri antah berantah. Hilang wajah Inggrisnya, dan dia sangat mirip pemuda Bali dalam kostum itu. “Aku juga punya videonya, kalau mau menonton.” Sebagian setuju dan menuju ruang film di lantai atas. Dalam video itu jelas suasana Bali itu. Suara gamelan yang bagaikan penari lincah melompat-lompat dengan sangat dinamis. Berbeda dengan foto yang mati. “Kami akan ke Bali,” komentar seorang lelaki seusai menonton pertunjukkan video itu. “Luar biasa. Benar-benar pulau sorga.” (Basuki Ks, 2009: 204 – 205)

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa latar dalam novel Seroja ini dideskripsikan dengan baik oleh pengarangnya sehingga pembaca seolah-olah mengalami dan melihat langsung latar tersebut. Sesungguhnya semua unsur dalam novel ini menonjol karena saling terkait.

4.2.3  Perwatakan/Penokohan
Setiap cerita dalam prosa fiksi tentu memiliki tokoh yang berperan menjalankan rentetan peristiwa dalam cerita. Tanpa tokoh dengan segala sifat dan tabeat yang dimilikinya, cerita tidak akan terlaksana. Seperti yang dikatakan Aminuddin, pembagian tokoh berdasarkan peranannya terdiri dari dua yaitu tokoh utama atau tokoh inti (kompleks karakter) yaitu tokoh yang kehadirannya banyak dibebani masalah. Memiliki obsesi batin yang kompleks, sehingga kehadirannya memberikan watak yang kompleks pula. Dan tokoh yang pemunculannya dihadapkan pada suatu masalah saja, hanya melengkapi, melayani, mendukung pelaku utama disebut tokoh tambahan atau simple karakter. 
Ditinjau dari segi peran, dalam novel Seroja karya Sunaryono Basuki Ks  seluruh kejadian dan permasalahan yang ada timbul dari tokoh utamanya. Begitu juga penyelesaian masalah diselesaikan oleh tokoh utama. Perlu diingat dalam novel ini tokoh utamanya adalah Gusti Ayu Nyoman Putri atau Ayu Mang.
Melalui analisis unsur ini dapat juga dikatakan teknik  apa yang digunakan pengarang dalam melukiskan perwatakan tokoh cerita. Di dalam novel Seroja karya Sunaryono Basuki Ks ini menggunakan teknik analitik atau cara langsung dan teknik dramatik atau cara tak langsung dalam memunculkan watak tokoh dalam cerita ini.
A. Penggambaran Watak Tokoh Cerita Dengan Metode Telling
Dengan metode telling atau cara langsung pengarang melalui tokoh utama menguraikan perwatakan lain, seperti Andy, Mekele Seroja, Gusti Putu, Patrick, Jeremy, Rita. Dan setiap tokoh tambahan yang hadir dalam cerita ini. Seperti yang terlihat dalam kutipan berikut:
Sepeninggal ibunya, I Gusti Ayu Nyoman Putri yang dipanggil dengan Ayu Mang oleh teman-temannya dan oleh anggota keluarga lainnya merasa hidupnya ringan bagai layang-layang putus. Limbung. Dia tak tahu apa yang harus diperbuatnya. Saat menjadi mahasiswa Fakultas Sastra tingkat dua, dia sudah ditawari pelbagai pekerjaan. Teman-temannya mengajaknya mengajar bahasa Inggris di hotel yang baru dibuka:  Hotel Bali Beach. Mengajar? Sedangkan dia sendiri baru belajar. ..................
Toh dia tak berani mengambil pekerjaan itu. Tetapi, ketika seorang utusan dari Kantor Gubernur datang mencarinya untuk menjadi penerjemah seorang Jenderal tamu dari Amerika, dia tak bisa berkutik. (Basuki Ks, 2009: 27 - 28)
Pengalaman mendebarkan itu berulang ketika dia harus menterjemahkan pidato tamu asing lainnya di kesempatan lain. Dia berharap, tak terlalu sering dia dipaksa untuk menjadi penterjemah. Dia merasa belum mampu. (Basuki Ks, 2009: 30)
Ku kira Andy hanya main-main, tawaran palsu. Tetapi pada kesempatan lain dia masih menawariku untuk datang ke Inggris. (Basuki Ks, 2009: 83)
Andy tetap tinggal di Bali sampai aku memberi jawaban. Dia sudah mengajakku makan malam di restoran Hongkong di Jalan Gajah Mada. Juga mengajakku makan malam di tempat-tempat lain. Semuanya atas biayanya sendiri. (Basuki Ks, 2009: 85)
Andy Littlejohn dari keluarga baik-baik. Kedua orang tuanya berpendidikan, demikian juga kedua saudara-saudari kandungnya. Andy sendiri seorang Sarjana Hukum, dan punya biro hukum sendiri bersama dua orang teman lainnya. Kantornya terletak di pusat kota, tidak besar benar, tetapi berbagai masalah hukum mereka tangani, dan Andy terkenal sebagai ahli  hukum bertangan dingin. (Basuki Ks, 2009: 116)
Satu sifat yang mungkin kurang baik dari Patrick ialah, dia tak mau dikalahkan. Dia jago bicara sebab bacaannya luar biasa. Bukan saja soal hukum, tetapi juga ekonomi, sastra, seni, sport, bahkan soal ramalan tarrot. Dia bisa diajak berdebat tentang apa saja..................... (Basuki Ks, 2009: 214)
Celakanya, dia menginginkan pasangan yang sepandai dia, bukan dari pengetahuan umum saja, tetapi, juga gaya dari gaya bicara. Lebih celaka lagi, saat dia bertemu perempuan yang cerdas dan pandai bicara, dia tak mau dikalahkan. Jadi, apa maunya? Ah, pikir Ayu. Patrick sudah sangat dewasa, tak mungkin dia mengaturnya. Biarkan bola waktu menggelinding,......................                 ( Basuki Ks, 2009: 215)
	Kutipan pertama dan kedua menunjukkan, bahwa tokoh utama (Ayu) dapat memberi kesan yang baik pada teman-teman dan lingkungan sekitarnya, ia dipercaya karena kepandaiannya. Serta selalu diingat pada setiap kesempatan. Kutipan ketiga dan keempat menggambarkan watak dan sikap Andy yang menunjukkan kesungguhan dan keseriusannya ketika mendekati tokoh utama (menjadikan tokoh utama sebagai calon istrinya). Kutipan keempat menggambarkan Andy seorang yang pantas dijadikannya calon suami, pemuda yang cakap dan berkecukupan. Sedangkan pada kutipan kelima dan keenam menceritakan  bahwa Patrick anak dari tokoh utama yang memiliki sifat yang kurang baik dan tak terduga. Karena kemandirian dan kepandaiannya ia menginginkan sesuatu yang sempurna. Tetapi karena Patrick telah dewasa sehingga tokoh utama merasa mempunyai batas atas anaknya itu.
B. Penggambaran Watak Tokoh Cerita Dengan Metode Tidak Langsung (Showing)
Pemunculan tokoh dengan cara tidak langsung (showing) ini dapat dilakukan dengan cara dialog antara tokoh atau dengan teknik dramatik , penggunaan teknik ini dapat dilihat pada kutipan berikut :
Ayu seperti disambar geledek ketika di dengarnya suara ayahnya, “ Cari siapa? Ada apa ke sini? ” “Aji, ini Ayu. Ini cucu Aji, Patrick.” Bocah digendongannya itu bergerak-gerak seakan ingin diturunkan. Ketawanya berderai. Anak lelaki yang tampan itu nampak senang melihat lelaki tua yang sebetulnya kakeknya itu. “Oh, yang namanya Ayu Mang sudah mati. Pergi dari sini.” “Aji! Apa Aji sudah lupa pada Ayu, anak Aji sendiri?” “Aku tak punya anak bernama Ayu!”Lalu, tanpa berkata dia balik ke kamarnya, Ayu jatuh bersimpuh di tanah. Patrick masih digendongannya dan Andy segera mengambil anak itu ke dalam gendongannya. Tak habis tangisnya, tumpah air matanya. (Basuki Ks: 121 -  122)

Melalui dialog di atas dapat diketahui seperti apa tokoh Aji (Gusti Putu/ayah tokoh utama). Kalau diperhatikan dapat dikatakan bahwa Aji adalah lelaki yang memegang teguh peraturan atau adat istiadat yang berlaku. Ia memiliki pribadi yang tegas walaupun harus mengorbankan sesuatu yang berharga dalam hidupnya karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari suatu peraturan adat.
Di samping pemunculan watak tokoh melalui dialog para tokoh cerita, pengarang juga menggambarkan watak tokoh cerita melalui kualitas mental para tokoh atau reaksi tokoh. Pemunculan watak tokoh seperti ini dapat dilihat pada kutipan berikut :
Jadi, Ayu Mang dibuang, sebagaimana dirinya sekarang telah dibuang oleh suaminya, pikirnya. Alangkah malangnya cucuku ini. Apakah suaminya lelaki kebanyakan? Tidak berkasta? Mudah-mudahan dia berbahagia. Demikian doanya. Bagaimana pun juga Ayu Mang adalah cucunya, darah dagingnya, walau tubuhnya hanya dilalui saja oleh darah bangsawan ini. Dan Ayu Mang juga perempuan seperti dirinya. Seroja merasa mereka senasib. Siapapun suaminya, semoga dia bahagia. Semoga Hyang Widhi Wasa melindunginya. Dengan demikian Mekele Seroja mencabut kutukannya pada salah seorang anggota keluarga ini. Ayu Mang terbebas dari kutukannya. (Basuki Ks, 2009: 108)
Ayu masih tak percaya apa yang didengarnya ditelpon dan menyisakan harapan walaupun hanya sedikit. Dengan mengendarai taksi hotel mereka sekeluarga meluncur ke Cempaka Putih Tengah............................... (Basuki Ks, 2009: 141)
Mungkin kelak dia akan kembali ke tanah leluhurnya. Namun, bilamana tak seorang pun mau menerimanya, untuk apa? Sekedar menyakiti hatinya Aji sudah menolaknya. Paman dan bibinya sudah menolaknya. Siapa lagi yang diharapkan. Ibunya sudah meninggal dan kakak-kakaknya pasti takut melanggar peraturan. Mereka pasti sudah menikah dengan anggota keluarga. (Basuki Ks, 2009: 145)

Melalui kutipan di atas, dapat dibayangkan bagaimana reaksi atau kualitas mental para tokoh cerita. Kutipan pertama menunjukkan kalau tokoh Mekele Seroja hanya berpasrah pada hidupnya. Menyerahkan semuanya pada waktu. Ia hanya bisa menyimpan dendam untuk keluarganya atas semua hidupnya yang merasa disia-siakan. Pada kutipan kedua tokoh utama (Ayu) walaupun telah dibuang oleh keluarganya ia tetap kembali, bersemangat untuk mendapatkan yang seharusnya tak terjadi pada dirinya. Meskipun ia tahu kalau semuanya sulit dirubah ia tetap memperjuangkan diri untuk mendapatkan restu dari keluarga. Akan tetapi ditengah semua yang ia lakukan, pada kutipan ketiga tokoh utama pada akhirnya menyerah.
Dilihat dari jenis penokohan, maka novel Seroja karya Sunaryono Basuki Ks ini menggunakan penokohan berkembang, karena tokoh utama tetap mengalami perubahan nasib. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut :
Ayu selalu tersenyum pahit kalau mendengar sorga disebut, sorga yang hilang. Tetapi dengan pernikahan Jeremy, sorga yang hilang itu menjadi Paradise Regained. Sorga yang digenggam kembali. Dalam hati Ayu berharap, kelak dia dapat ke Bali. Dan bertemu kakak-kakaknya. Mereka sudah berfikiran maju, dan pasti mau menerimanya kembali. Generasi tua mengkin kebanyakan sudah mati. Tapi sekarang Ayu merasa belum siap. Dia masih perlu waktu menentramkan hatinya, seolah menunggu sebuah peristiwa besar yang akan terjadi. Tak tahu apa. (Basuki Ks, 2009: 205)
...............Mereka saling berjabat tangan, saling memperhatikan, dan Ayu tak dapat menahan perasaannya................. Pertemuan itu terhenti. Mereka saling berpelukan. Ayu merasa sorga yang hilang sudah digenggamnya kembali. Ternyata Mahardika kemenakannya sendiri, sepupu Rita. Rita melongo tak paham dan Andy segera memahaminya. Dijabat tangan kedua kakak iparnya. (Basuki Ks, 2009: 277)

Dari kutipan di atas menunjukkan, bahwa tokoh utama menemukan kabahagiaan yang sesungguhnya ia inginkan. Dilihat dari keseluruhan cerita, tujuan yang diinginkan tokoh utama novel Seroja ini terkabulkan, karena setelah menunggu lama tokoh utama dipertemukan kembali dengan keluarganya (Mekele Seroja mencabut kutukannya dengan mempertemukan cicit-cicitnya melalui pernikahan). Dan setelah itu tokoh utama kambali bersatu dengan keluarganya di Bali.

4.2.4  Plot/Alur
Plot atau alur merupakan salah satu unsur  intrinsik dalam karya prosa dalam membangun sebuah cerita. Plot dalam novel merupakan tahapan-tahapan peristiwa, konflik, dan klimaks yang dihadirkan pengarang melalui para tokoh cerita. Oleh karena itu pemplotan dalam karya fiksi seperti novel dapat diartikan sebagai penahapan-penahapan cerita. Seperti yang dikatakan Stanton bahwa elemen dasar yang membangun alur adalah konflik dan klimaks. Konflik utama selalu bersifat fundamental membentur sifat-sifat dan kekuatan tertentu. Sedangkan klimaks adalah saat ketika konflik terasa sangat intens sehingga ending tidak dapat dihindari.
Penahapan plot/alur yang digunakan dalam Novel Seroja ini  seperti yang telah dikemukakan oleh Tasrif (dalam Nurgiyantoro, 1995: 149) ada  lima tahapan, yaitu :
Tahap Situation
Tahap penyituasian ini adalah tahap yang terutama berisi pelukisan dan pengenalan dalam cerita, berfungsi untuk melandastumpui cerita yang dikisahkan. Dalam novel Seroja karya Sunaryono Basuki Ks, hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut :
Dia tidak pernah mengenyam pendidikan di sekolah. Hanya satu dua orang temannya yang bersekolah, itupun hanya di sekolah desa yang berada di kota. Teman-temannya yang bersekolah di kota harus berjalan kaki sejak langit pagi mulai memerah. Sisiwa-sisiwa sekolah itu mengenakan kain dan kebaya tetapi tidak beralas kaki. Ketut sering merasa iri dengan teman-temannya yang beruntung itu. Tetapi, orang tua mereka memang tergolong mampu. Punya sawah cukup luas, punya sapi beberapa ekor, dan rumahnya pun bagus. Orang tuanya? Hanya seorang penyakap untuk keluarga Gusti Nyoman Udiana. Suaminya punya sawah yang terletak di desanya, dan ayahnya bekerja untuknya. Meme juga membantu ayah di sawah. Ketut pun terkadang mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya. (Basuki Ks, 2009: 20-21)
Kedatangan I Gusti Nyoman Udiana ke sawah itu berbuntut kedatangan utusan yang menjemputnya untuk berpindah ke rumah lelaki itu, menjalani upacara pernikahan yang mewah, dengan undangan dan hidangan yang tak putus-putusnya. Hidup baru sudah dimulainya. Hidup yang mendebarkan,....... (Basuki Ks, 2009: 23-24)
Nyoman Putri, teman-temanku sering memanggilku Ayu Mang, demikian juga anggota keluargaku. Sudah dua bulan aku bekerja sebagai pemandu wisata di Jeany’s Tour, sebuah biro perjalanan yang berkantor di Denpasar. Aku bukan satu-satunya karyawan di sini. Banyak karyawan lain yang sebelumnya tidak kukenal. (Basuki Ks, 2009: 78)

Pada kutipan di atas, kutipan pertama merupakan sebuah pembukaan pada tahapan plot/alur dalam cerita. Pengarang menceritakan kisah masa kecil nenek (Mekele Seroja/Ketut) dari tokoh utama (Ayu Mang) yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Keluarga berkasta, tapi memiliki kasta paling rendah dari kasta-kasta yang lainnya. Mekele Seroja harus melewati hidupnya tanpa pernah mengenyam pendidikan karena keterbatasan kemampuan keluarganya. Pada kutipan kedua menjelaskan bahwa hidup baru Mekele Seroja dimulai untuk dirinya dan keturunannya bahwa pernikahannya ini akan melahirkan kutukan cinta dari generasi ke generasinya. Sedangkan pada kutipan yang ketika menunjukkan bahwa tokoh utama yang bernama Ayu Mang telah bekerja di sebuah kantor travel, dari bagian pekerjaannya itu tokoh utama kemudian bertemu dengan seorang pemuda bule yang akan merubah kehidupannya.
Tahap Generating Circumstances
Tahap ini disebut juga dengan tahap  pemunculan konflik. Tahap ini merupakan tahap awalnya munculnya konflik, dan konflik itu sendiri akan berkembang dan atau dikembangkan menjadi konflik-konflik pada tahap berikutnya. Seperti yang ada dalam kutipan berikut ini :
Kukira Andy hanya main-main, tawaran palsu. Tetapi pada kesempatan lain dia masih menawariku untuk datang ke Inggris. (Basuki Ks, 2009: 83) “Aku serius. Mau Ayu nikah denganku?” bisiknya. Ah, begitu cepat. Apakah bukan rayuan gombal? Siapakah Andy Littlejohn? Apakah dia punya pekerjaan tetap, atau hanya gelandangan? Aku memang tertarik pada lelaki itu, tetapi ajakannya menikah terlalu cepat. Belum ada pendekatan. Belum ada usaha mencari tahu siapa aku dan siapakah dia. Bukankah pernikahan peristiwa suci, pertemuan dua hati, dua tubuh, dan juga dua keluarga? Apakah keluargaku dapat menerima pernikahan ini, kalau aku bilang ya? Apakah aku berani bertanya terus terang kepada Aji, kepada ayahku dan kepada pamanku? Didalam keluarga besar kami belum ada pernikahan keluar keluarga. Kami menikah di antara kami sendiri. Dan ada peraturan ketat yang melarang kami kawin keluar. Dan belum ada pula yang berani melanggar. Pamanku menikah dengan kemenakannya sendiri. Karena itu, aku memanggil paman Aji, tetapi memanggil tante Mbok. Beranikah aku melanggar peraturan keluarga yang demikian ketat? Aku belum tahu. (Basuki Ks, 2009: 84)
Nenek pasti merasa disia-siakan. Bukan hanya dimadu, tetapi juga ditinggalkan, tak pernah ditengok lagi, seolah sampah tak berguna. Karena itu, aku paham ketika pada suatu hari nenek mengutuk, “Awas. Nanti kalau aku mati, akan kuaduk-aduk keluarga ini.” Aku takut mendengar kutukan itu. Kutukan yang mungkin juga mengenai diriku. Mengenai Aji, mengenai paman-pamanku. Pamanku di Denpasar juga terkena kutukan sebab ia anak dari istri kedua Tu Pekak. (Basuki Ks, 2009: 92)

Dari kutipan-kutipan di atas dapat dilihat tahapan plot/alur yang kedua ini. Kutipan pertama menunjukkan bahwa pemuda yang juga tamunya dari Inggris yang bernama Andy menyukainya. Andy menunjukkan keseriusannya untuk meminta tokoh utama menjadi calon istrinya. Di sini konflik mulai muncul karena sebuah peraturan yang telah ditetapkan oleh keluarga tokoh utama mengenai pernikahan. Dalam hal ini diharuskan setiap anggota keluarga untuk menjaga kemurnian darah keluarga. Pada kutipan terakhir menggambarkan kalau tokoh utama tidak ingin mengalami nasib sama seperti neneknya (Mekele Seroja) karena tokoh utama tahu bahwa pernikahannya ini hanya akan dianggap kutukan dari leluhurnya ( leluhur kakeknya yang telah menikah dengan wanita yang tak sederajat) oleh semua keluarganya.
Tahap Rising Action
Tahap peningkatan konflik. Dalam tahapan ini, peristiwa - peristiwa dramatik yang menjadi inti cerita semakin mencekam dan menegangkan. Konflik - konflik yang terjadi, internal, eksternal, ataupun keduanya, pertentangan - pertentangan, benturan - benturan antarkepentingan, masalah, dan tokoh yang mengarah ke klimaks semakin tak dapat dihindari. Seperti yang ada dalam kutipan berikut ini :
Andy tetap tinggal di Bali sampai aku memberi jawaban. Dia sudah mengajakku makan malam di restoran Hongkong di Jalan Gajah Mada. Juga mengajakku makan malam ditempat-tempat lain. Semuanya atas biayanya sendiri. “Aku  punya masalah, Andy.” “Ada apa?” “Keluargaku berkasta.” “Apa artinya?” “Di Bali ada beberapa kasta. Dan keluargaku semua bergelar Gusti. Ayu adalah bagian dari gelaku, yakni Gusti Ayu, jadi bukan namaku. Di dalam keluargaku ada puluhan orang yang punya gelar Ayu” “Apa salahnya dengan keluarga berkasta?” “Bukan salah, tetapi keluargaku bikin aturan untuk ditaati. Kami tidak boleh kawin keluar dari lingkaran keluarga.” (Basuki Ks, 2009: 85)
Andy tak segera paham. “Apa ada aturan semacam itu di negerimu?” “Aku tak tahu. Maaf, keluargaku juga keluarga bangsawan, tetapi setahuku, kami boleh bebas kawin ke mana saja. Gelar kebangsawanan tidak penting.” “Ya, bagimu tidak, tetapi bagi keluarga kami penting.” “Begitu pentingkah sampai mengorbankan cinta anggotanya?” Cinta? Apakah cinta? Apakah  Andy cinta padaku? Apakah aku juga cinta padanya? Kami pernah berciuman, tetapi itu saja. Itupun aku lakukan dengan rasa takut. (Basuki Ks, 2009: 86)
“ Dia lari keluar negeri. Kawin dengan bule. Mestinya bilang dulu, tetapi dia tak bilang apa! Ya, aku ingat, dia pernah minta tanda tanganku untuk  mencari paspor. Katanya mau ke Australi. Tetapi sekarang malah ke Inggris.” (Basuki Ks, 2009: 105)

Dalam kutipan di atas, konflik ataupun pertentangan semakin terjadi ketika Andy terus menunggu kepastian dari tokoh utama (Ayu Mang). Andy tak mengerti tentang adat-istiadat (peratauran) yang berlaku dalam keluarga Ayu. Sementara Ayu sendiri bimbang untuk memilih, apakah ia harus memilih hati (karena Ayu juga mencintai Andy) atau kemurnian darah keluarganya. Pada kutipan kedua menggambarkan bahwa tokoh utama telah menikah dengan Andy di Inggris dan tentunya tokoh utama tetap memberi kabar kepada keluarganya. Ayu tahu semua keluarga menganggapnya telah durhaka, tapi Ayu tahu juga konsekuensi atas semua perbuatannya. Hal ini pun menjadi masalah utama bagi keluarga, karena telah melanggar peraturan adat yang ada dan telah ditetapkan. Seperti dalam kutipan berikut:
“ Ini masalah pelik. Harus segera diputuskan apakah kita bisa menerima hal ini, ”................. (Basuki Ks, 2009: 110)
Semuanya diam. Kalau ayah kandungnya saja tak peduli, lalu apa peduli mereka? Mereka hanya paman atau paman jauh. (Basuki Ks, 2009: 112)
“Kalau begitu, keputusan kita?” “Dibuang saja” “Dibuang. Artinya dia kehilangan hak waris dan tak berhak memakai gelar Gusti Ayu.” (Basuki Ks, 2009: 113)

Kutipan-kutipan di atas menunjukkan kalau semua keluarga tokoh utama segera bertindak tegas atas semua yang telah dilakukan tokoh utama sendiri. Semua anggota keluarga berkumpul untuk mengadakan rapat keluarga. Karena ini merupakan pelanggaran besar akhirnya tokoh utama (Ayu Mang) dibuang. Ayu bukan lagi anggota keluarga mereka.


Tahap Climax
Tahap klimaks, konflik yang ditimpakan kepada para tokoh cerita mencapai titik intensitas puncak. Klimaks sebuah cerita akan dialami oleh tokoh-tokoh utama yang berperan sebagai pelaku dan penderita terjadinya konflik utama. Klimaks pada novel Seroja karya Sunaryono Basuki Ks ini terjadi ketika tokoh utama (Ayu Mang) bersama Andy kembali ke Bali, seperti yang terlihat dalam kutipan berikut ini :
Diajaknya Andy untuk mencoba pulang ke Singaraja. Dia bisa berharap bisa bertemu ayahnya, mohon maaf padanya. Rumah keluarga itu seperti biasa sepi. Belum tentu ayahnya ada di rumah. Mungkin sedang berkeliling Bali. Gelebeg kosong. Tak dilihat neneknya duduk di situ. Pintu rumahnya juga tertutup ............(Basuki Ks, 2009: 120)
Ayu tak mengira Ajinya akan demikian kasar padanya. Dia berharap Patrick dapat meluluhkan hatinya. Patrick memang bukan cucu pertamanya. Tetapi Patrick bukan Gusti Putu Patrick. Dia hanya seorang anak asing. Dari jaba. Bukan keluarga bangsawan. (Basuki Ks, 2009: 122)
Ayu masih tak percaya apa yang didengarnya di telpon dan menyisakan harapan walaupun hanya sedikit. Dengan mengendarai taksi hotel mereka sekeluarga meluncur ke Cempaka Putih Tengah...............(Basuki Ks, 2009: 141)
Mungkin kelak dia akan kembali ke tanah leluhurnya. Namun, bilamana tak seorang pun mau menerimanya, untuk apa? Sekedar menyakiti hatinya? Aji sudah menolaknya. Paman dan bibinya sudah menolaknya. Siapa lagi yang diharapkan. Ibunya sudah meninggal dan kakak-kakaknya pasti takut melanggar peraturan. Mereka pasti sudah menikah dengan anggota keluarga.
Kembalinya ke Inggris ditetapkannya hatinya untuk berpindah kewarganegaraan mengikuti suami. (Basuki Ks, 2009: 145)

Melalui kutipan-kutipan di atas dapat diketahui terjadi konflikasi memuncak (klimaks) antara diri tokoh utama (Ayu Mang) dan keluarganya (Aji, paman, dan bibinya). Terlihat jelas sekali pada kutipan pertama dan kedua ketika tokoh utama (Ayu Mang) dan suaminya kembali ke Bali untuk mencoba meraih restu/tempat dalam keluarganya, akan tetapi karena telah memegang teguh suatu peraturan Aji tetap tak bisa menerimanya kembali lagi. Pada kutipan ketiga dan keempat menunjukkan bahwa tokoh utama tetap berusaha walaupun ditengah keputusasaannya. Sekali lagi, karena semua itu merupakan ganjaran dari pelanggaran peraturan, tak ada yang berani kembali menerima tokoh utama menjadi bagian dalam keluarga. Sedangkan pada kutipan terakhir tokoh utama juga mencoba menahan getir hidupnya (pasrah), Ayu menyadari tak akan ada setitik harapan lagi untuknya.
Tahap Denouement
Tahap penyelesaian, yaitu konflik yang telah mencapai klimaks diberi penyelesaian. Tahap ini berkesesuaian dengan tahap akhir di atas. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut :
Apakah Tuhan ingin membuka mata dan hatinya dengan mengirim kemenakannya ke Leeds? Dunia ini memang sempit. Ke mana dia lari masih dapat ditemukan oleh kemenakannya. Apakah dia akan memberi tahu Arimbi kalau dia adalah tantenya juga? Yan menghilang dari Bali beberapa puluh tahun lalu? (Basuki Ks, 2009: 179)
Dan, Jeremy benar-benar menikah secara Kristen. Lebih mudah urusannya. Dia juga melaporkan hal ini ke Kedubes Inggris di Jakarta. Benar-benar jauh berbeda dengan apa yang mereka alami dulu. Semuanya lancar. Apakah atas restu Mekele Seroja, yang tak menimpakan kutukannya pada keturunan anak-anaknya? (Basuki Ks, 2009: 201)
Ayu selalu tersenyum pahit kalau mendengar sorga disebut, sorga yang hilang, tetapi dengan pernikahan Jeremy, sorga yang hilang itu menjadi Paradise Regained. Sorga yang digenggam kembali. Dalam hati Ayu berharap, kelak dia dapat ke Bali, dan bertemu dengan kakak-kakaknya. Mereka sudah berfikiran maju, dan pasti mau menerimanya kembali. Generasi tua mungkin kebanyakan sudah mati. Tapi sekarang Ayu merasa belum siap. Dia masih perlu waktu menentramkan hatinya, seolah menunggu sebuah peristiwa besar yang akan terjadi. Tak tahu apa. (Basuki Ks, 2009: 205)
Pertemuan itu terhenti. Mereka saling berpelukan. Ayu merasa sorga yang hilang sudah digenggamnya kembali. Ternyata Mahardika kemenakannya sendiri, sepupu Rita. Rita melongo tak paham dan Andy segera memahaminya. Dijabatnya tangan kedua kakak iparnya. (Basuki Ks, 2009: 277)

Melalui kutipan-kutipan di atas, dapat diketahui bahwa konflik telah berakhir dan menemukan titik penyelesaiannya, sebab tokoh utama (Ayu Mang) telah menemukan kebahagiaannya dengan ia bertemu dan berkumpul lagi dengan keluarganya di Bali. 
Berdasarkan uaraian di atas, jika dilihat berdasarkan kriteria kepadatan atau pengembangan dan perkembangan cerita pada sebuah karya fiksi, dapat diketahui bahwa novel Seroja karya Sunaryono Basuki Ks ini menggunakan alur longgar yaitu jika diantara bagian-bagian cerita tersebut diselipkan cerita tambahan tidak akan merusak susunan cerita.

4.2.5  Sudut Pandang
Berbicara tentang sudut pandang berbicara tentang cara penempatan diri pengarang dalam cerita, apakah pengarang mengambil bagian dari sebuah rangkaian kejadian secara langsung atau sebagai pengamat objek dari seluruh peristiwa dalam cerita. Dalam novel Seroja karya Sunaryono Basuki Ks ini sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga “Dia” , narator adalah seseorang yang berada diluar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama, atau kata gantinya. Meskipun ada dalam adegan percakapan antartokoh banyak terdapat penyebutan “aku”, sebab tokoh-tokoh “dia” tersebut oleh narator sedang dibiarkan untuk mengungkapkan diri sendiri. Cerita yang dikisahkan secara berselang-seling antara showing dan telling sehinga menyebabkan cerita menjadi lancar, hidup dan natural. Sudut pandang orang ketiga “Dia” dapat dilihat pada setiap bagian novel ini, dimana sudut pandang orang ketiga “Dia” mendominasi setiap peristiwa. Salah satunya dapat dilihat pada kutipan berikut :
Sebelum berangkat dari hotel dia sudah diberi tahu akan naik bemo. Sopir itu banyak bertanya soal dirinya dan dia menjawab sekenanya, asal dia senang. Tak perlu rahasianya dibuka kepada orang asing. Apalagi, dalam hidupnya yang hampir empat puluh tahun di Inggris, privacy merupakan prinsip yang dijunjung tinggi. Dia terlatih untuk tidak masuk ke wilayah pribadi orang lain, dan tak membiarkan orang lain masuk ke wilayah pribadinya. Ada dinding yang sengaja dibangun berdiri kokoh antara pribadi-pribadi. Pernah dia baca, penyair Robert Frost bicara soal tembok ini, yang sengaja dibangun, agar masing-masing pribadi dapat berada di wilayah pribadinya dengan aman. Dia ingat: “ Good fences make good neigbors.” Dan kali ini, di tanah kelahirannya, dia berhasil pula menjadi orang asing, tak terhanyut oleh sentimen masa lalunya. (Basuki Ks, 2009: 17)
Data lain dapat dilihat dari kutipan-kutipan unsur intrinsik sebelumnya seperti tema, alur, dan latar. Kutipan tersebut terdapat kalimat yang menggunakan sudut pandang persona ketiga “Dia”. Salah satunya dapat dilihat pada kutipan yang menunjukkan alur berikut :
Ayu selalu tersenyum pahit kalau mendengar sorga disebut, sorga yang hilang, tetapi dengan pernikahan Jeremy, sorga yang hilang itu menjadi Paradise Regained. Sorga yang digenggam kembali. Dalam hati Ayu berharap, kelak dia dapat ke Bali, dan bertemu dengan kakak-kakaknya. Mereka sudah berfikiran maju, dan pasti mau menerimanya kembali. Generasi tua mungkin kebanyakan sudah mati. Tapi sekarang Ayu merasa belum siap. Dia masih perlu waktu menentramkan hatinya, seolah menunggu sebuah peristiwa besar yang akan terjadi. Tak tahu apa. (Basuki Ks, 2009: 205)

Uraian di atas, hanya merupakan beberapa contoh yang menunjukkan, bahwa novel Seroja menggunakan gaya “Dia”. Pengarang  berada diluar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama, atau kata gantinya. Dalam bagian novel ini menggunakkan persona ketiga “Dia” dalam bercerita, baik mengenai tingkah laku, kehidupan, maupun pengalamannya meskipun ada dalam percakapan antartokoh banyak terdapat penyebutan “aku”, sebab tokoh-tokoh “dia” tersebut oleh narator sedang dibiarkan untuk mengungkapkan diri sendiri.

4.3 Nilai – Nilai Pendidikan Dalam Novel Seroja
1. Motivasi
Motivasi adalah tenaga dan mental dalam diri seseorang sebagai daya penggerak untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya suatu tujuan.
Dalam hal ini motivasi di bagi menjadi dua yaitu :
Motivasi Intrinsik
Jenis motivasi seperti ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaaan, dorongan dari orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Seperti yang ada dalam kutipan berikut :
Tapi aku sudah tetap hati memilih Andy untuk suami. Kami meninggalkan Bali tanpa pamit. Andy yang mengurus visa untukku, dan dia menunjukkan surat yang menyatakan bahwa dia yang menanggung hidupku selama di Inggris.....................(Basuki Ks, 2009: 92)


 Dalam kutipan di atas, terlihat jelas bahwa tokoh utama memutuskan pergi bersama Andy ke Inggris. Ayu pergi bukan karena terpaksa, tetapi karena atas nama cinta dari keduanya.

Motivasi Ekstrinsik
Motivasi ekstrinsik disebabkan sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan seseorang mau melakukan sesuatu. Hal ini dapat dilihat pada kutipan :
Sepeninggal ibunya, I Gusti Ayu Nyoman Putri yang dipanggil dengan Ayu Mang oleh teman-temannya dan oleh anggota keluarga lainnya merasa hidupnya ringan bagai layang-layang putus. Limbung. Dia tak tahu apa yang harus diperbuatnya. Saat menjadi mahasiswa Fakultas Sastra tingkat dua, dia sudah ditawari pelbagai pekerjaan. Teman-temannya mengajaknya mengajar bahasa Inggris di hotel yang baru dibuka:  Hotel Bali Beach. Mengajar? Sedangkan dia sendiri baru belajar. ..................Toh dia tak berani mengambil pekerjaan itu. Tetapi, ketika seorang utusan dari Kantor Gubernur datang mencarinya untuk menjadi penerjemah seorang Jenderal tamu dari Amerika, dia tak bisa berkutik. “Ini perintah Gubernur, Sayu.” Dengan terburu-buru dia berganti baju dan sedikit berhias. Mobil dari Kantor Gubernur sudah menunggu dan dia tak berani menolak perintah Gunernur. (Basuki Ks, 2009: 27 - 28)

Kutipan di atas menggambarkan ketika tokoh utama (Ayu Mang) menerima tawaran dari Kantor Gubernur tersebut karena paksaan. Bisa dilihat juga pada saat sebelum utusan Gubernur datang, Ayu diajak bekerja oleh teman-temannya, Ayu menolaknya. Akan tetapi begitu utusan dari Kantor Gubernur datang Ayu bersikap sebaliknya. Tidak bisa menolak karena perintah dari Gubernur walaupun ia sendiri merasa tidak mampu melakukan itu.
2. Kasih Sayang
Dalam novel Seroja karya Sunaryono Basuki Ks, rasa kasih sayang yang ditunjukkan tampak seperti dalam kutipan berikut ini :
Kasih sayangnya pada Rita tidak membuat Patrick dan Jeremy cemburu. Mereka ikut menemani adiknya bilamana berbaring sendirian, menendang-nendang tanpa tujuan, hanya ekspresi kegembiraan saja. Rita juga menggerak-gerakkan tangannya dan tertawa-tawa melihat kedua kakaknya mencoba menghiburnya. (Basuki Ks, 2009: 169)

Kutipan di atas menggambarkan bahwa kasih sayang seorang ibu tak akan pernah berkurang pada anak-anaknya. Seperti yang ditunjukkan tokoh utama (Ayu Mang) ketika ia telah memiliki anak laki-laki dua dan anak perempuan satu, Ayu merasa kalau rasa sayangnya pada anak perempuannya lebih dari kedua anak lelakinya, akan tetapi ternyata tidak, tak akan berkurang sedikitpun rasa kasih sayang itu kepada anak-anaknya dan kedua anaknya itu pun juga sangat menyayangi adiknya tersebut.


3. Tolong Menolong
Tolong menolong adalah membantu untuk meringankan beban dan penderitaan orang lain. Contoh dari tolong menolong dalam novel ini dapat dilihat pada kutipan :
Di tempat tidur Ayu mengatakan pada Andy bahwa Mahardika tak lagi menerima beasiswa. Dia pindah dari pondokan lamanya yang lebih mahal ke yang lebih murah, demi bisa ikut wisuda. Biaya untuk pulang pasti besar kalau dia harus pulang lebih dahulu dan balik ke Leeds saat wisuda. Jadi dia bekerja sembunyi-sembunyi. Sebaiknya Andy memberinya uang saku untuk latihan silatnya. Andy setuju, dan di akhir latihan berikutnya, Andy memberikan cek kepada Mahardika.......................... (Basuki Ks, 2009: 245)
“Terimalah. Aku merasa berhutang. Bukan untuk bayaran. Di sini waktu adalah uang,” kata Andy membujuk. (Basuki Ks, 2009: 246)

4. Nasihat
Nasihat dapat di artikan sebagai petuah, anjuran dan ajaran-ajaran kebaikan untuk orang lain. Dalam novel Seroja karya Sunaryono Basuki Ks ini contoh nasihat yaitu ketika Ayu (tokoh utama) menasehati anaknya Rita, dapat dilihat pada kutipan berikut :
“Jangan terlalu memaksa diri, Nak.” “Kamu perlu mengistirahatkan badan dan otakmu agar esoknya bisa bekerja lagi. Kalau kamu bekerja sampai pagi berikutnya, kamu kira kan kuat bertahan beberapa hari?” (Basuki Ks, 2009: 224)


5. Rela Berkorban
Dalam novel Seroja ini tidak ditemukan rasa rela berkorban yang dilakukan oleh para tokoh dalam cerita. 
6. Putus Asa
Putus asa yaitu hilang harapan/sudah tidak mempunyai harapan lagi.  Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut :
Ah, ayu hanya tersenyum getir. Untuk apa memikirkan hal itu semuanya? Dia bukan lagi orang Bali. Sekarang dia ikut adat suaminya. Tak ada perbedaan klas seperti yang terjadi di Bali. Ada klas sosial, dan Andy termasuk klas sosial terhormat. Biarlah semua gelar terhormat dia tanggalkan. Dia tak mau lagi memakai nama lamanya. Namanya sekarang Cynthia Littlejohn. Mungkin kelak dia akan kembali ke tanah leluhurnya. Namun, bilamana tak seorang pun mau menerimanya, untuk apa? Sekedar menyakiti hatinya? Aji sudah menolaknya. Paman dan bibinya sudah menolaknya. Siapa lagi yang diharapkan. Ibunya sudah meninggal dan kakak-kakaknya pasti takut melanggar peraturan. Mereka pasti sudah menikah dengan anggota keluarga. Kembali ke Inggris ditetapkannya hatinya untuk berpindah kewarganegaraan mengikuti suami. Dengan seperti itu sulit baginya bergerak dari Inggris ke Eropa. (Basuki Ks, 2009: 144 - 145)

Dalam kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa tokoh utama (Ayu Mang) telah menyerahkan hidupnya pada waktu, karena segala usaha pun tak bisa mengembalikannya pada keluarganya.



BAB V
PENUTUP
Simpulan
Dari hasil pembahasan Novel Seroja karya Sunaryono Basuki Ks dapat disimpulkan sebagai berikut :
	Tema dari novel Seroja ini yaitu kegigihan dalam meraih kembali sebuah cinta yang berkarma. Karena konflik yang paling banyak muncul adalah masalah cinta, peraturan adat dan karma dari cinta itu sendiri.
	Latar/setting dalam novel yang lebih banyak mengambil setting di Bali, Inggris, Paris sdan juga menghadirkan latar tempat, ruang, waktu, suasana dan sosial budaya.
	Perwatakan dan penokohan dalam novel Seroja ini menggunakan metode showing atau dengan cara tidak langsung. Pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan sikap serta tingkah laku tokoh (membiarkan tokoh cerita untuk menunjukkan dirinya), meskipun dalam novel ini juga tetap menggunakan  metode telling atau dengan cara langsung.
	Alur dalam novel Seroja ini jika dilihat berdasarkan kriteria kepadatan atau pengembangan dan perkembangan cerita menggunakan alur renggang (alur longgar) yaitu jika diantara bagian-bagian cerita tersebut terselip cerita tambahan tidak akan merusak susunan cerita.

Sudut pandang dalam novel Seroja ini, pengarang menggunakan sudut pandang persona ketiga “Dia”.
Nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari novel Seroja ini adalah (1) bagaimana sesuatu hal bisa memberikan motivasi kepada tokoh- tokoh dalam cerita untuk dapat melanjutkan hidup yang lebih baik. (2) nilai kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya,saling menunjukkan perhatian dan ketulusan hati. (3) rasa tolong menolong dalam diri setiap tokoh cerita yang menyadari kalau sebenarnya mereka adalah mahluk sosial. (4) kehidupan yang menuntut para tokoh untuk saling pengertian, saling menghormati setiap masukan yang diberikan. (5) rasa keputusasaan para tokoh dalam cerita yang sebenarnya lebih bisa diperjuangkan lagi untuk mendapatkan kebahagiaan/tujuan yang baik tanpa harus terus berpasrah pada nasib.

Saran – saran 
Dalam mengkaji struktur sebuah karya sastra hal yang paling perlu dilakukan oleh seorang peneliti adalah menguasai dengan baik karya sastra yang akan ditelitinya tersebut. Membaca berulang-ulang kali merupakan cara yang efektif agar dapat menguasai sebuah karya sastra. Selanjutnya carilah teori-teori yang tepat untuk dijadikan acuan dalam penelitian.
Pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah struktur sebuah karya sastra hendaknya menginventariskan dan membukukan hasil-hasil penelitiannya agar tetap hidup dan terpelihara. Dan tentu saja agar bermanfaat untuk peneliti-peneliti lainnya.
Dalam penelitian ini masih terdapat banya kekurangan, untuk itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar mengupas secara mendalam. Sedetail mungkin, baik dari unsur intrinsiknya maupun ekstrinsiknya.






