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Abstrak

Skripsi yang berjudul Analisis Psikologi Tokoh Utama dalam Novel Tentang Kamu
Karya Tere Liye menggunakan Psikologi Behaviorisme serta Kaitannya dengan
Pembelajaran Sastra di SMA ini memiliki pokok yang telah dirumuskan menjadi dua
bagian, yaitu: (1) Bagaimanakah psikologi tokoh utama yang terdapat dalam novel
Tentang Kamu karya Tere Liye berdasarkan psikologi behaviorisme perspektif Skinner?
(2) Bagaimanakah kaitan hasil analisis psikologi tokoh utama yang terdapat pada Novel
Tentang Kamu karya Tere Liye berdasarkan psikologi behaviorisme perspektif Skinner
dengan pembelajaran sastra di SMA? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
psikologi tokoh utama yang terdapat dalam Novel Tentang Kamu karya Tere Liye
berdasarkan psikologi behaviorisme perspektif Skinner serta menemukan kaitannya
dengan pembelajaran sastra di SMA. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk
menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
analisis. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa kutipan atau dialog-dialog tokoh
Utama yang terdapat di dalam novelTentang Kamu. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa (1) tokoh Utama Sri Ningsih adalah seorang yang kreatif, cerdas, cerdik,
bertanggung jawab, tidak mudah putus asa, memiliki solidaritas yang tinggi, sederhana,
mandiri, penyabar, penyayang, serta bijaksana (2) hasil analisis psikologi tokoh utama
berdasarkan psikologi behaviorisme B.F. Skinner memiliki kaitan dengan pembelajaran
sastra di SMA, sesuai dengan kurikulum KTSP yang memiliki standar kompetensi (SK)
memahami berbagai hikayat novel Indonesia atau novel terjemahan, dan Kompetensi
Dasar (KD) menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia atau novel
terjemahan.

Kata Kunci: Psikologi Behaviorisme, Tokoh Utama, Pembelajaran Sastra.
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Abstract

Thesis entitled Psychological Analysis Key Figures in the Novel Tentang Kamu Tere
Liye's work using Behaviorism Psychology and Its Relation to Literature Learning in
High School has a subject that has been formulated into two parts, namely: (1) How is the
main character psychology contained in the novel Tentang Kamu a work Tere Liye based
on Skinner's perspective behavioral psychology? (2) How is the relationship between the
results of the psychological analysis of the main character contained in the novel Tentang
Kamu by Tere Liye based on the psychology of Skinner perspective behaviorism with the
study of literature in high school? This study aims to describe the main character
psychology contained in the novel Tentang Kamu by Tere Liye based on behavioral
psychology perspective Skinner and find a link with the learning of literature in high
school. Data collection techniques used to analyze data that has been collected in this
research is descriptive analysis method. The data analyzed in this study are quotes or
dialogues of the main characters contained in the novel Tentang Kamu. The results of this
study indicate that (1) the main character Sri Ningsih is a creative, intelligent, ingenious,
responsible, not easily discouraged, has a high solidarity, simple, independent, loving,
compassionate and wise (2) the main character based on the psychology of BF
behaviorism Skinner has links with literary learning in high school, according to the
KTSP curriculum which has a standard of competence (SK) understanding Indonesian
novel novels or novel translations, and Basic Competence (KD) analyzes the intrinsic and
extrinsic elements of Indonesian novels or translation novels.

Keywords: Behaviorism Psychology, Main Leader, Literature Learning
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I. PENDAHULUAN

Dewasa ini novel menjadi bacaan

sehari-hari bagi penikmat karya sastra.

cerita dalam novel karena lebih banyak

mengandung uraian mengenai masalah

psikologi dan sosial, menjadikan novel

kian hari kian exis di kalangan

masyarakat (di samping sebagai bacaan

hiburan).

Psikologi ialah kajian ilmiah

tentang perilaku manusia dan ilmu atau

kajian ilmiah tentang jiwa manusia

serta disiplin ilmu yang memfokuskan

studi pada perilaku manusia (Bonner

dalam Siswantoro). Masalah psikologi

bukan hanya persoalan mengenai

kejiwaan seseorang, tapi juga

menyangkut sikap/perilaku seseorang

yang muncul akibat faktor pendorong

dari luar diri orang itu sendiri

(eksternal). Misalnya saja faktor dari

banyaknya konflik (masalah) dan

faktor lingkungan. Banyaknya masalah

yang dihadapi dan keadaan lingkungan

memberikan pengaruh besar dalam

perubahan tingkah laku seseorang,

yang mana di dalamnya ada hubungan

sebab-akibat atau stimulus-respon yang

terjadi.

Seperti novel Tentang Kamu karya

Tere Liye, novel tersebut mengisahkan

kehidupan seorang wanita bernama Sri

Ningsih dengan sangat luar biasa.

Hampir keseluruhan ceritanya

berjibaku dengan masalah psikologi

tokoh utama wanita yaitu Sri Ningsih.

Dalam kaitannya dengan kajian sastra,

tokoh utama dalam novel Tentang

Kamu karya Tere Liye ini dapat

dianalisis dengan melihat perubahan

tingkah laku (stimulus-respon) yang

terjadi dengan menggunakan teori

Skinner.

Teori Skinner dikenal dengan teori

psikologi behaviorisme. Hasil

pengkajian teori psikologi

behaviorisme Skinner pada tokoh

utama dalam novel Tentang Kamu akan

dicari kaitannya dan dijadikan sebagai

acuan dalam pembelajaran sastra di

SMA. Pembelajaran sastra di SMA

adalah kegiatan apresiasi terhadap

karya sastra yang akan membantu

siswa dalam mengembangkan

pengetahuan. Kedua hal tersebut sangat

berkaitan, sehingga peneliti tertarik

untuk menggali lebih dalam lagi novel

Tentang Kamu yang kemudian

diajukan untuk memenuhi persyaratan

dalam menyelesaikan program S-1,

dengan judul “Analisis Psikologi

Tokoh Utama dalam Novel Tentang

Kamu karya Tere Liye menggunakan

Psikologi Behaviorisme Serta
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Kaitannya dengan Pembelajaran Sastra

di SMA”.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk

menganalisis psikologi tokoh utama

dalam novel Tentang Kamu karya Tere

Liye adalah penelitian kualitatif. Istilah

penelitian kualitatif dimaksudkan

sebagai jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui

prosedur statistik. Penelitian kualitatif

adalah penelitian yang bersifat

deskriptif artinya data terurai dalam

bentuk kata-kata dan gambar-gambar,

bukan dalam bentuk angka-angka. Data

pada umumnya berupa pencatatan,

foto-foto, rekaman, dokumen,

memorandum, atau catatan-catatan

resmi lainnya (Semi, 2012:30-31).

2.2 Data dan Sumber Data

2.2.1 Data

a. Penelitian disiplin apapun tidak

dapat melepaskan diri dari data.

Data adalah sumber informasi yang

akan diselidiki sebagai bahan

analisis. Penelitian sastra juga

memerlukan data tetapi dalam

bentuk verbal, yaitu berupa kata,

frase, atau kalimat (Siswantoro,

2010:70). Data pada penelitian ini

adalah berupa kutipan-kutipan atau

kata-kata dalam rangkaian kalimat

yang terdapat di dalam novel

Tentang Kamu karya Tere Liye

yang berhubungan dengan

psikologis tokoh utama berdasarkan

analisis psikologi behaviorisme B.F

Skinner.

b. 2.2.2 Sumber Data

Selain data, sumber data juga

sangat penting. Sumber data itu

sendiri merupakan darimana

data itu diperoleh. Sumber data

yang utama dalam penelitian

kualitatif ini adalah kata-kata,

tindakan dan selebihnya

merupakan data tambahan

seperti dokumen dan lainnya

(Lofland dalam Moleong,

2002:112). Sumber data dalam

penelitian ini berbentuk novel.

Identitas novel yang menjadi

sumber data dalam penelitian

ini adalah:

1. Judul : Tentang Kamu
2. Cover :
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3. Pengarang : Tere Liye
4. Penerbit : Republika

Penerbit
5. Kota Terbit :  Jakarta
6. Tahun Terbit : 2016
7. Jumlah Halaman : 524

2.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode dan

teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah metode

1. Studi pustaka

2. Tehnik catat

2.4 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode dan

teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah metode

1. Identifikasi

2. Deskripsi

3. Klasifikasi

4. Analisis

5. Mencari kaitan hasil analisis teori

behaviorisme B.F Skinner pada

tokoh utama dalam novel Tentang

Kamu dengan pembelajaran sastra

di SMA.

6. Membuat kesimpulan dari

keseluruhan hasil analisis.

2.5 Penyajian Hasil

Dalam penelitian ini, hasil analisis data

yang sudah terkumpul akan disajikan

dalam bentuk deskripsi. Peneliti akan

mendeskripsikan hasil penelitian

dengan memaparkan perubahan-

perubahan tingkah laku (satimulus-

respon) yang terjadi pada tokoh utama

dalam novel Tentang Kamu karya Tere

Liye dengan kata-kata yang jelas dan

terperinci.

III. PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Data

3.1.1. Deskripsi Tokoh Utama dalam

novel Tentang Kamu karya Tere Liye

Sub bab ini akan menyajikan hasil

penelitian mengenai kondisi psikologis

tokoh utama dalam novel Tentang

Kamu karya Tere Liye yang kemudian

kondisi tersebut akan dianalisis

menggunakan teori behaviorisme B. F,

Skinner.

Dalam novel Tentang Kamu karya Tere

Liye, peneliti menganalisis psikologi

tokoh Utamadalam dalam proses

perilaku yang terbentuk melalui

stimulus respon yang semakin kuat
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apabila terjadi penguatan. Terdapat

beberapa tokoh  dalam novel Tentang

Kamu karya Tere Liye. Yang diteliti

adalah tokoh Sri Ningsih yang beperan

sebagai tokoh utama dalam novel ini.

Tokoh Sri Ningsih  adalah putri dari

pria bernama Nugroho, hasil

pernikahnnya dengan Rahayu. Ayah

Sri meninggal saat berlayar. Istrinya,

Nusi Maratta, ibu tiri Sri memiliki anak

lelaki bernama Tilamuta. Sejak lahir,

Sri sudah tidak memiliki ibu sebab

ibunya meninggal saat melahirkan

dirinya.

3.1.2 Pendekatan Psikologi Skinner

1. Asumsi Dasar Skiner.

a. Tentang Otonomi Manusia

Sebagai seorang manusia,

Tokoh Utama memiliki anggapan

bahwa manusia itu bersifat otonom.

Dengan kata lain, seorang individu

berhak mengatur kehidupannya sendiri,

menentukan jalan hidupnya sendiri.

Apa yang dilakukan Tokoh

Utamayakni Sri Ningsih dalam

hubungannya dengan otonomi manusia

terlihat pada kutipan novel Tentang

Kamu, karya Tere Liye berikut :

“Hari berlalu berganti minggu.

Bulan beranjak menyulam tahun. Tidak

terasa Sri sudah berusia delapan tahun.

Sama seperti anak-anak lain, warna

kulitnya gelap, tubuhnya pendek,

gempal, rambutnya panjang hingga ke

punggung. Dia sering terlihat bermain

dengan anak lain, sesekali ikut melaut

di sekitaran pulau atau ikut pergi ke

kota Sumbawa.” (Liye, 2016: 82) “Ibu,

maafkan Sri, sudah lima tahun terakhir

Sri berhenti sekolah.” (Liye, 2016:

130).

Hal di atas, menegaskan bahwa

Tokoh Utamatelah menunjukkan

identitas dirinya kepada lingkungan

sosial di mana ia bergaul tanpa merasa

terbebani untuk tidak melakukan atau

memutuskan sesuatu. Dalam beberapa

kutipan lainnya, juga digambarkan

bagaimana Tokoh Utamaharus

meninggalkan masa lalunya, hijrah dari

tempat tinggalnya ke negeri orang dan

sebagainya.

b. Penolakan Atas Penguraian

Fisiologis-Genetik

Sejumlah aspek tingkah laku

berkaitan dengan waktu kelahiran, tipe

tubuh, konstitusi genetik memiliki

keterbatasan, tidak selamanya menjadi

daya dukung untuk membentuk

kpribadian tokoh utama. Namun

demikian, cukup memberikan pengaruh

terhadap kepribadian seseorang.

Dalam kaitan di atas, berikut

kutipan yang tercantum dalam novel
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Tentang Kamuyang mana Sri Ningsih

dengan kondisi fisik yang amat biasa

namun tidak membatasi dirinya dalam

berkarya, bekerja, dan mewujudkan

setiap keinginan dan mimpinya.

Kutipannya sebagai berikut :

“Sama seperti anak-anak lain,

warna kulitnya gelap, tubuhnya

pendek, gempal, rambutnya panjang

hingga ke punggung. Dia sering terlihat

bermain dengan anak lain, sesekali ikut

melaut di sekitaran pulau atau ikut

pergi ke kota Sumbawa.” (Liye, 2016:

82) Keterangan mengenai bagaimana

bentuk tubuh secara fisik Tokoh

UtamaSri Ningsih sekali lagi tidak

menghalanginya untuk bergaul dengan

sesamanya. Justru sebaliknya, berbekal

kemauan, Sri Ningsih dapat meraih

impiannya untuk melakukan banyak

hal.

c. Psikologi Sebagai Ilmu

Pengetahuan Tingkah Laku.

Skinner beranggapan bahwa

seluruh tingkah laku ditentukan oleh

aturan-aturan, bisa diramalkan dan bisa

dibawa kedalam kontrol lingkungan

atau bisa dikendalikan.

Tokoh utama Sri Ningsih mampu

mengendalikan lingkungan sehingga

bisa melakukan sesuatu walaupun

kadang tidak terpikirkan. Seperti yang

tertera pada kutipan novel yang

berjudul Tentang Kamukarya Tere Liye

berikut :

“Aku tidak akan menangis sedih

karena semua berakkhir. Aku akan

tersenyum bahagia karena semua hal

itu pernah terjadi.” (Liye, 2016: 412)

“Pasarnya telah tumbuh, lima enam

tahun lagi akan lebih besar dibanding

pasar Singapura. Aku sudah melakukan

riset, termasuk mempelajari pola

penjualannya kelak.” (Liye, 2016: 260)

Dari kutipan di atas, terlihat jelas

bagaimana Sri Ningsih mampu

mengendalikan dan myesuaikan diri

dengan keadaan lingkungannya. Ketika

ia berada pada satu lingkungan yang

berbeda dari sebelumnya, terlihat ia

tangkas dalam menyikapinya. Bahkan

Sri mampu membaca lingkungan masa

depannya dengan baik sesuai bukti

kutipan di atas tadi.

d. Kepribadian Menurut Perspektif

Behaviorisme

Sri Ningsih selaku tokoh utama

dalam novel ini adalah organisme yang

memperoleh perbendaharaan tingkah

lakunya melalui belajar. Belajar dari

pengalaman masa lalu dan dikaitkan

dengan apa yang di alami pada masa

berikutnya. Hal ini nampak dalam

kutipan yang tercantum berikut : “Sri
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mengencangkan kain yang melilit

leher, udara terasa dingin. Ini berbeda

dengan pulau bungin yang selalu panas.

Sri teringat rumah panggung besar

milik bapaknya.” (Liye, 2016: 170)

“Dia tidak gugup, apalagi cemas ketika

pesawat terbang mendarat di Bandara.

Usianya tiga puluh empat tahun, bahasa

inggrisnya lancar, pengalamannya

cukup.” (Liye, 2016: 309)

Kutipan di atas menunjukkan

kepribadian Sri Ningsih tidak terlepas

dari pengalaman di masa lalunya.

Bahwa sosok Sri merupakan sosok

wanita pembaharu yang mau untuk

belajar, mencoba hal baru dan tidak

membiarkan dirinya terus hidup dan

dikekang oleh pengalaman di masa

lalunya. Ia terus menerus berbenah diri,

sehingga esok lusa ia terlahir sebagai

wanita dengan kepribadian yang amat

mengagumkan.

2. Stimulus dan Respon

Pada penelitian ini, peneliti

hanya mengkaji stimulus terkondisi dan

stimulus tak terkondisi. Stimulus tak

terkondisi yaitu stimulus yang bersifat

alami. Sedangkan  stimulus terkondisi,

yaitu stimulus yang ada sebagai hasil

manipulasi, atau stimulus yang dapat

dibentuk oleh manusia dengan harapan

untuk menghasilkan prilaku tertentu

yang diharapkannya.

Kutipan berikut ini

menunjukkan kondisi psikologis tokoh

utama, dipengaruhi oleh stimulus tak

terkondisi yang dialami tokoh.

“Hari itu, tahun 1995, usia Sri

Ningsih menjelang sembilan tahun,

itulah terakhir kali Sri melihat

bapaknya. Sejak hari itu, dia sempurna

menjadi yatim piatu.” (Liye, 2016: 96)

Juga terdapat kutipan dari stimulus

terkondisi sebagaimana di bawah ini :

“Aku habis pulang dari Singapura,

Kepala pabrik mengirimku belajar

tentang industri produk toiletries di

sana selama seminggu.” (Liye, 2016:

258)

Dalam kaitan ini dua respon,

yang akan dikemukakan berdasarkan

atas analisis peneliti pada novel

Tentang Kamu karya Tere Liye yaitu:

pertama respon tak terkondisi yang

muncul secara alami. Dalam

hubungannya dengan hal ini, terlihat

dalam kutipan di bawah ini, sebagai

berikut : “Ayo kita tidur. Maka semoga

besok beban di hati terangkat sedikit.

Tidak usah banyak, sedikit saja tidak

apa. Besok, besoknya lagi, biarkan

waktu menyiram semua kesedihan
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hingga hilang tak berbekas.” (Liye,

2016: 384)

Kedua, respon terkondisi. “Selain

bagiku, janji adalah janji, setiap janji

sesederhana apa pun itu, memiliki

kehormatan.” (Liye, 2016: 45)

3.Pengaruh Lingkungan Novel Tentang

Kamu pada bab II “Tiga Sahabat

Sejati” menarasikan bagaimana

pengaruh lingkungan. Sebagaimana

diilustrasikan singkat: Tempat Sri

Ningsih tinggal sangat terasa, mulai

dari Sri kerap tertawa sampai

mendapatkan sahabat dan orang-orang

yang begitu menyayangi dirinya.

Dengan begitu, membuat Sri Ningsih

tumbuh di usia mudanya menjadi gadis

yang kembali ceria, riang dan murah

senyum. “Di mana ada Sri, maka

hampir bias dipastikan di situ juga ada

Nur’aini dan mbak Lastri.” (Liye,

2016: 162). “Sri tertawa terpingkal-

pingkal, juga mbak Lastri.” (Liye,

2016: 110).

Apa yang dirasakan Tokoh

Utama berdasakan penggalan kutipan

di atas, menunjukkan bagaimana

kehidupan tokoh utama dengan

lingkungan bergaul sebagaimana yang

dialami oleh setiap orang dalam

kehidupannnya.

4.Tipe Tingkah Laku

Pada tahap ini, peneliti

menjabarkan bagaimana tipe tingkah

laku melalui proses penguatan dan

pengkondisian. Penguatan adalah

semua peristiwa yang memperkuat dan

pengkodisian adalah semua hasil dari

perubahan. Kutipan di bawah ini untuk

mengetahui lebih lanjut tentang

penguatan dan pengkondisian :

“Masa-masa tinggal di

pesantren melesat jam. Meski lima

tahun lebih Sri putus sekolah, dengan

suasana dan semangat baru, dia

mengejar ketertinggalan, sekaligus

beradaptasi dengankehidupan baru,

sekolah bersama.” (Liye, 2016: 156-

157)
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Kutipan di atas menunjukkan

bahwa situasi yang menghadapkan

tokoh bisa merubah perilaku karena

dipengaruhi stumulus tertentu.

Walaupun sudah lama melewati dunia

yang berbeda, tetapi tokoh utama

mampu beradaptasi sebagai cermin

bahwa mendapat  pengaruh dan

rangsangan dengan situasi dan

“keadaan pesantren bersahabat” yang

dirasakannya.

5.Pengkodisian Tingkah Laku Operan

(Operant Conditioning)

Respon yang berlaku pada

lingkungan dan mengubah kepribadian

dapat diketahui dari perilaku yang

berubah-ubah tergantung dari situasi

dan kondisi yang dihadapi.

Cerita Sri Ningsih sebagai

tokoh utama dalam novel Tentang

Kamu karya Tere Liye menceritakan

sosok tokoh, seorang yang pekerja

keras. Dari mulai bekerja sebagai

pedagang kaki lima dengan gerobak,

membuka rental mobil, sempat

bangkrut hingga menjadi sopir bis,

pekerja pabrik, hingga puncaknya

membuka pabrik sabun nya sendiri

dengan merk ‘Nurahayu’. Semuanya ia

lakukan di Jakarta hingga akhirnya ia

memutuskan pergi ke London dengan

meninggalkan pabriknya, pergi

melupakan semuanya.

6.Kekuatan Reinforcement

Sesuatu kejadian yang

dilakukan segera setelah perilaku maka

hal itu akan menambah frekuensi dari

tingkah laku tersebut.

“Bulan demi bulan berlalu cepat, Sri

mulai menyatu dengan penghuni dan

petugas panti. Dia menyibukkan diri di

dapur, ikut memasak, membantu

mengurus rumah tangga yang lebih

sepuh, menghadiri setiap acara panti,

berteman dengan semua orang dan

dikenal banyak orang.” (Liye, 2016:

38)

Kutipan di atas menujukkan

Tokoh Utama mengadapatasikan diri

dengan lingkungan yang dihadapinya.

Banyak hal dilakukan dalam

lingkungannya saat berada di Panti,

merupakan bagian dari kpribadian

tokoh utama untuk menyemangati

kehidupan yang akan tokoh utama

jalani dalam kehidupan sehari-hari.

Karakteristik sebagaimana

digambarkan di atas, mendeskripsikan

secara eksplisit bahwa ia melakukan
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banyak hal untuk menyenangkan diri

tokoh utama semata. Kenyataan ini

sebagaimana dijelaskan teori

behaviorisme bahwa respon-respon

diikuti oleh hasil yang diperolehnya

menyenangkan. Selanjutnnya diperkuat

dan cenderung menjadi pola kebiasaan

bertingkah laku. Tercermin pada

kutipan novel halaman 132.

7.Ekstingsi dan Hukuman (Extinction-

Punisment)

Ekstingsi terjadi saat ketika
dimulai respon-respon yang diperkuat
mengakhiri dampak yang positif.
Beberapa respon mungkin dapat
diperlemah dengan hukuman. Menurut
Skinner hukuman ini terjadi ketika
respon diperlemah (menurut
frekuensinya dan bahkan menghilang),
karena diikuti oleh kehadiran stimulus
yang tidak menyenangkan.

3.2 Kaitan Hasil Analisis Psikologi
Tokoh utama dalam Novel Tentang
Kamu Karya Tere Liye Berdasarkan
Psikologi Behaviorisme dengan
Pembelajaran Sastra di SMA

Berdasarkan hasil analisis

psikologi tokoh utama pada novel

Tentang Kamu karya Tere Liye di atas,

hasil analisis pada penelitian ini dapat

dijadikan sebagai bahan ajar sastra di

sekolah menegah atas (SMA). Pada

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP), dapat dilihat dari standar

kompetensi yang ingin dicapai seperti

“Memahami berbagai hikayat, novel

Indonesia/terjemahan”.

Bersanding dengan kompetensi

dasar “Menganalisis unsur-unsur

intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia

atau terjemahan”. Pelaksanaan

pembelajaran sastra mempunyai tujuan

khusus agar siswa mampu

membandingkan dengan kreatif unsur

intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia

maupun terjemahan.

Sesuai dengan pemaparan di

atas dan sesuai dengan penelitian yang

akan dilakukan, analisis psikologi yang

terjadi pada tokoh Utama dalam novel

Tentang Kamu Karya Tere Liye

berdasarkan teori behaviorisme dalam

penelitian ini memiliki kaitan dengan

SK/KD yang telah dtetapkan dalam

kurikulum tingkat satuan pembelajaran

(KTSP) berdasarkan SK/KD tersebut,

penelitian ini dianggap berpotensi

untuk dijadikan materi/bahan ajar

sastra guna memenuhi kompetensi

dasar tersebut.

Kemudian terkait dengan aspek

psikologis tokoh Utama dalam novel

Tentang Kamu Karya Tere Liye jika

dikaitkan dengan pembelajaran sastra

di SMA, banyak pelajaran yang dapat
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diambil oleh pembaca khususnya para

siswa  yang bersifat positif.

IV. KESIMPULAN

4.1 Simpulan

1. Gambaran Psikologis Tokoh Utama

Berdasarkan Teori behaviorisme B.

F, Skinner

Tokoh utama merupakan seorang

yang kreatif, cerdas, cerdik,

bertanggung jawab, tidak mudah

putus asa, memiliki solidaritas yang

tinggi, sederhana, mandiri,

penyabar, penyayang, serta

bijaksana. Keaktifan, kecerdasan,

serta kecerdikannya telah membawa

tokoh Utama beranggapan bahwa

manusia itu bersifat otonom.

Seorang individu berhak mengatur

kehidupan dan menentukan jalan

hidupnya sendiri. Tokoh utama

memperoleh perbendaharaan

tingkah laku melalui belajar. Belajar

dari pengalaman masa lalu untuk

kehidupan di masa mendatang.

Segala keterbatasan yang melekat

pada tokoh Utama tidak menjadi

penghalang untuk bergaul antar

sesama. Berbekal usaha dan kerja

keras, tokoh utama mampu

mewujudkan keinginannya.

2. Kaitannya dengan Pembelajaran

Sastra di SMA

Pembelajaran sastra di SMA adalah

kegiatan apresiasi terhadap karya sastra

yang membantu siswa dalam

mengembangkan serta menambah

pengetahuan dalam bidang sastra.

Dalam penelitian ini jenis penelitian

yang menjadi pokok bahasan utama

yaitu pembelajaran sastra di SMA.

Khususnya pada pembelajaran SMA

kelas XI dalam kurikulum KTSP yang

memiliki standar kompetensi (SK)

memahami berbagai hikayat novel

Indonesia atau novel terjemahan.

Kompetensi Dasar (KD) menganalisis

unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik

novel Indonesia atau novel terjemahan.

Kemudian terkait dengan aspek

psikologis tokoh Utama dalam novel

Tentang Kamu Karya Tere Liye jika

dikaitkan dengan pembelajaran sastra

di SMA, banyak pelajaran yang dapat

diambil khususnya oleh para siswa

yang bersifat positif. Sikap peduli,

penyayang, mandiri, kreatif serta

keinginan untuk belajar yang dimiliki

tokoh Utama dapat dijadikan sebagai

acuan dalam mengembangkan nilai-

nilai pendidikan berkarakter dalam

proses pembelajaran untuk mencapai

hakikat tujuan pendidikan. Sikap peduli

yang ditanamkan dalam diri tokoh

Utama dapat dijadikan sebagai acuan
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dalam mengembangkan nilai

pendidikan berkarakter agar di masa

depan mampu tercetak generasi-

generasi penerus bangsa yang memiliki

solidaritas yang tinggi demi memerangi

bangsa yang saat ini sedang kritis oleh

solidaritas antarsesama.

4.2 Saran

1.Pembaca diharapkan untuk benar-

benar memahami psikologis tokoh

Utama dari hasil penelitian ini.

2. Pembaca diharapkan untuk tidak

hanya sekadar mengetahui bagaimana

psikologis tokoh Utama semata.

Pembaca juga diharapkan mampu

melakukan tindakan nyata dalam

kehidupan sehari-hari sebagaimana

yang dilakukan oleh tokoh Utama
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