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Abstrak :Permasalahan utama yang diangkat dalam penalitian ini adalah Perubahan 

Tingkah Laku Tokoh Utama Novel Nadezda Karya Mehdi Zidane (Perspektif 

Behaviorisme B.F Skinner) Dan Kaitannya Dengan Materi Pembelajaran Sastra Di 

SMA”. Penelitian ini bersifat kualitatif.Metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

ialah studi kepustakaan dan teknik catat.Metode analisis data yang digunakan untuk 

mengkaji tingkah laku tokoh utama yaitu metode deskriptif analitik.Berdasarkan hasil 

analisis data, dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Menurut asumsi dasar meliputi a. 

Perilaku memiliki hukum tertentu, b. Prilaku dapat diramalkan, c. Prilaku dapat dikontrol. 

2) Operan Condisioning (kondisioning operan). 3) Tipe Tingkah Laku  meliputi 

a.responden b. Operan 4) Adanya pengaruh lingkungan 5) Stimulus-Respon meliputi a. 

Stimulus berkondisi dan tak terkondisi b. Respon/prilaku berkondisi dan tak terkondisi. 

Dalam novel “Nadezda” karya Mehdi Zidane sebagai materi pembelajaran sastra di SMA 

yaitu analisis tingkah laku tokoh utama telah sesuai dengan materi pembelajaran sastra di 

SMA dengan Standar Kompetensi kelas XI semester 1. Kompetensi Dasar menganalisis 

unsur-unsur intrinsik (tema, alur, penokohan, sudut pandang, latar, dan gaya bahasa). 

Oleh karena itu, analisis tingkah laku tokoh utama ini dapat bermanfaat sebagai materi 

pembelajaran sastra di SMA. 

Kata Kunci :Tingkah laku tokoh, teori Behaviorisme B.F Skinner. materi pembelajaran 

sastra di SMA. 
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FROM B.F SKINNER’S BEHAVIOURIST PERSPECTIVES AND ITS RELEVANCE 

WITH THE TEACHING OF LITERATURE AT JUNIOR HIGH SCHOOL 

Oleh 

Yulia Yasmi 

E1C110120 

 

ABSTRACT 

The main issues raised in this Penalitian is Behavioural change Main Figures 

Novel Nadezda work Mehdi Zidane (Perspective Behaviorism BF Skinner) And 

Relation With Learning Materials Literature In high school ". This research is 

qualitative. The methods used in data collection is the study of literature and 

technical notes. Data analysis methods used to assess the behavior of the main 

character is descriptive analytic method. Berdasarkan Result of data analysis, it 

can be concluded that: 1) According to the basic assumptions include: a. Behavior 

has a specific law, b. Behavior can be predicted, c. Behavior can be controlled. 2) 

Passing Condisioning (operant conditioning). 3) Type of Behavior includes 

a.responden b. Operand 4) The influence of environmental 5) Stimulus-Response 

include: a. Unconditioned stimulus and the unconditioned b. Response / behavior 

of the conditioned and unconditioned. In the novel "Nadezda" by Mehdi Zidane as 

learning material in high school literature that analyzes the behavior of the main 

character in accordance with the learning material in high school literature class 

XI half Competency Standards 1. Basic competence to analyze the intrinsic 

elements (theme, plot, characterization, viewpoint, background, and style). 

Therefore, the analysis of the main character's behavior can be useful as a 

teaching material in high school literature. 

Keywords: character behavior, the theory of behaviorism BF Skinner. literature in 

high school learning materials. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. PENDAHULUAN 

Karya sastra sebagai bentuk dan 

hasil sebuah pekerjaan kreatif pada 

hakikatnya adalah suatu media yang 

mendayagunakan bahasa untuk 

mengungkapkan ekspresi dirinya.Ini 

berarti manusia memiliki keinginan 

yang kuat untuk mengungkapkan dan 

mengembangkan segala ide, pikiran, 

perasaan, dan imajinasinya dalam 

bentuk sebuah karya sastra.Karya 

sastra dihasilkan akibat pengalaman-

pengalaman yang diperoleh pengarang 

dalam hidupnya yang dapat dijadikan 

dasar dalam menciptakan sebuah karya 

sastra. Karya sastra pada umumnya 

berisi tentang permasalahan yang 

terjadi pada diri pengarang maupun 

dalam diri orang lain. Oleh karena itu, 

karya sastra memiliki dunia sendiri 

yang merupakan hasil dari pengamatan 

sastrawan terhadap kehidupan yang ia 

ciptakan. Karya sastra merupakan 

interpretasi kehidupan yang 

melukiskan perilaku kehidupan 

manusia yang terserap dalam 

masyarakat, karena keunikan tersebut 

karya sastra tidak bosan untuk dibaca. 

Karya sastra mengandung 

pikiran, emosi, dan perasaan.Setiap 

karya sastra pada dasarnya bersifat 

umum dan bersifat khusus serta 

memiliki sifat ekspresif, berusaha 

membujuk, mempengaruhi, dan 

mengubah sikap pembacanya. Setiap 

karya sastra memiliki sifat-sifat yang 

sama dengan karya sastra yang lain 

(Wellek dan Werren, 1995:9). 

Dalam kesusastraan dikenal 

bermacam-macam jenis sastra 

(genre).Genre sastra yang umum 

dikenal adalah puisi, prosa, dan 

drama.Diantara ketiga genre tersebut, 

genre prosalah, khususnya novel yang 

dianggap paling dominan dalam 

menampilkan unsur-unsur 

sosial.Alasan yang dapat dikemukakan, 

di antaranya : a) novel menampilkan 

unsur cerita yang paling lengkap, 

memiliki media yang paling luas, 

menyajikan masalah-masalah 

kemasyarakatan yang juga paling luas, 

b) bahasa novel cenderung merupakan 

bahasa sehari-hari, bahasa yang paling 

umum digunakan dalam masyarakat. 

Oleh karena itulah, dikatakan bahwa 

novel merupakan genre yang paling 

sosiologis dan responsif sebab sangat 

peka terhadap fluktuasi sosiohistoris . 

Pengarang mengungkapkan isi 

novel melalui penampilan para 

tokoh.Tokoh merupakan pelaku cerita. 

Cerita dalam novel akan menjadi hidup 

dengan kehadiran para tokoh lengkap 

dengan segala konflik yang dialaminya. 

Walaupun tokoh-tokoh itu fiktif belaka, 

pada umumnya mereka digambarkan 

dengan ciri-ciri yang berhubungan 

dengan kepribadian mereka, tingkah 

laku dan tindakan, yang mirip dengan 

manusia pada dunia nyata. Hal ini 

menunjukkan bahwa unsur tokoh 

penting dalam rangka jalinan unsur 

lain, yakni : alur, tema, perwatakan, 

latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. 

Salah satu permasalahan yang 

sering digambarkan dalam karya sastra 

khususnya novel adalah psikologi 

tokoh.Psikologi adalah ilmu yang 

mempelajari tentang jiwa.Jiwa adalah 

hidup rohaniah yang bersifat abstrak, 

yang menjadi penggerak dan pengatur 

bagi seluruh perbuatan-perbuatan 

pribadi dari hewan tingkat tinggi dan 

manusia.Manusia dapat mengetahui 

jiwa seseorang hanya dengan tingkah 

lakunya. Jadi dari tingkah laku itulah 

diketahui jiwa seseorang dan tingkah 

laku merupakan kenyataan jiwa yang 

dapat kita hayati dari luar.(Ahmad 

Fauzi, 2004:9-10) 



Novel “Nadezda” karya Mehdi 

Zidane menjadi objek kajian penelitian 

ini. Novel ini mengisahkan tentang 

seorang gadis yang bernama Nadezda 

Igorovna Paulineva atau biasa 

dipanggil Nadja ia tinggal di kota kecil 

di Rusia bersama ayahnya dia tinggal 

berdua karena ibu Nadja telah 

meninggal.Ia adalah gadis cantik yang 

senang menggambar dan melukis. 

Nadezda juga gemar membaca karya 

sastra klasik dan menonton filem, 

namun dia sangat membenci filem 

yang bertema romantis, dan sayangnya 

juga dia tidak percaya kepada sang 

penciptanya.Di sebuah sekolah dasar di 

daerahnya yang baru saja di bangun, 

disana dia bekerja sebagai guru, dari 

situlah ia bertemu dengan seseorang 

yang membuatnya sadar bahwa dirinya 

adalah gadis yang normal seperti 

halnya gadis yang lainnya mampu 

merasakan hal-hal yang biasa di 

rasakan para gadis sebayanya. 

Dari penggalan kisah tersebut, 

penelitianini tertarik untuk menelti 

lebih lanjut mengenai perubahan 

perilaku Nadedza dalam novel Nadezda 

karya Mehdi Zidane dengan 

menggunakan pendekatan teori 

behaviorisme B.F Skinner.Sehingga 

penelitian ini di rumuskan dalam judul 

“Perubahan Tingkah Laku Tokoh 

Utama Novel Nadezda Karya Mehdi 

Zidane (Perspektif Behaviorisme B.F 

Skinner) Dan Kaitannya Dengan 

Materi Pembelajaran Sastra Di SMA”. 

1. Teori 

a. Asumsi Dasar Skinner 

Skinner memiliki tiga asumsi dasar 

dalam membangun teorinya: 

a) Behavior is lawful (prilaku 

memiliki hukum tertentu) 

b) Behaviour can be predicted 

(prilaku dapat diramalkan) 

c) Behaviour can controlled 

(prilaku dapat dikontrol) 

b. Tipe Tingkah Laku 

Skinner membagi tingkah laku kedalam 

dua tipe, yaitu responden dan operan. 

c. Pengaruh Lingkungan 

Seperti yang di ketahui bahwa 

lingkungan sangat berpengaruh dalam 

pembentukan prilaku seseorang 

 

d. Stimulus-Respon 

(1) stimulus tak terkondisi 

(2) stimulus berkondisi 

(3) prilaku tak terkondisi 

(4) prilak berkondisi 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kualitatif. Menurut 

Moleong (2005: 6) penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain. Penelitian 

kualitatif selalu bersifat deskriptif, 

artinya data-data yang dianalisis dan 

hasil analisisnya berbentuk deskripsi 

fenomena, dan tidak berupa angka-

angka. 

 Data dalam penelitian ini adalah 

uraian cerita berupa kutipan kata-kata, 

kalimat, paragraf yang terdapat dalam 

cerita,dialog dan tingkah laku. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah novel “Nadezda” karya 

Mehdi Zidane dianalisis dengan 

menggunakan teori behaviorisme B.F 

Skinner. Data yang melengkapi 

penelitian seperti materi pembelajaran 

sastra di SMA dan RPP. 

Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan adalah studi kepustakaan 

dan tekhnik catat. Metode analisis data 

dalam penelitian ini, adalah deskriptif 



analitik. Metode deskriptif analitik 

yaitu metode yang mendeskripsikan 

fakta-fakta yang kemudian disusul 

dengan analisis (Ratna,2004:53). 

III. PEMBAHASAN 
1. Menurut Asumsi Dasar 

Skinner 

a. Behavior is lawful 

(Prilaku memiliki 

hukum tertentu) 

Tingkah laku Nadezda 

yang tidak pernah 

bergantung kepada kekasih 

dan menjalani hidup sendiri 

dipengaruhi oleh persoalan-

persoalan yang dihadapi 

sahabatnya dan cerita dalam 

filem yang pernah 

ditontonnya.  

Dari pengalaman banyak 

orang yang ada disekitarnya 

membuat Nadezda 

menempuh hidup tanpa 

bergantung dan menjalani 

hidupnya sendiri tanpa 

kehadiran kekasih padahal 

di usia Nadezda yang sudah 

menginjak dewasa ini 

seharusnya sudah bersama 

dan memilih kekasih yang 

akan menemani hari-

harinya. Tingkah lakunya 

ini menghukum dirinya 

untuk tidak memiliki 

kekasih yang biasa di miliki 

oleh orang-orang sebayanya 

memiliki dan menikmati 

kebersamaan dengan orang 

yang dicintai dan disukai. 

Sikap yang ditampakkan 

Nadezda yang begitu tidak 

perduli terhadap laki-laki 

dan tidak ingin berteman 

dengan laki-laki 

menimbulkan pemikiran 

terhadap ivan untuk 

melakukan sesuatu supaya 

dapat meluluhkan hati 

Nadezda dari itu Ivan 

sedikit berbuat kasar dan 

kurang sopan supaya 

Nadezda bisa sadar dan mau 

menerima kehadirannya 

untuk menjadi temannya. 

Hal tersebut terlihat dalam 

kutipan berikut: 
Ada apa denganmu, 

mengapa kamu tidak mau 

memberikan kesempatan 

untuk memulai 

persahabatan ?” kata Ivan 

sambil meraih tangan 

Nadezda yang menghentikan 

langkah cepatnya. 
“lepaskan tanganku!” 
“aku tidak akan melepaskan 

sebelum kamu mengatakan 

yang sesungguhnya!” 
Zidane,2004:122) 

Dalam kutipan di atas 

terlihat tingkah laku Ivan 

yang sedikit keras terhadap 

Nadezda sebenarnya untuk 

dapat mengharapkan 

perilaku baik dari Nadezda. 

Sebenarnya sikap Ivan 

merupakan hukum tertentu 

untuk merespon tingkah laku 

Nadezda supaya berubah dan 

bisa menerimanya dengan 

baik. Semua stimulus atau 

tingkah laku Ivan berhasil 

dan membuat respon baik 

dari Nadezda. Nadezda 

mulai meminta maaf karena 

berfikir tingkah lakunya 

yang sudah mengeluarkan 

kata-kata umpatan terhadap 

Ivan sangat keterlaluan, 

padahal Ivan berniat baik 

ingin menjadi temannya.  



Hal ini terlihat dalam kutipan 

berikut: 
“Aku minta maaf!” kata 

Nadezda sekonyong-konyong 

dan itu Membuat Langkah 

Ivan Terhenti, memutar 

badan dan melihat padanya 

sekarang ia yang 

mengerutkan kening. 
(Zidane,2004:124) 

Kutipan tersebut 

menjelaskan bahwa respon 

Nadezda yang awalnyaburuk 

dan tidak memperdulikan 

Ivan kini berubah menjadi 

baik karena stimulus yang di 

terima begitu membuat 

Nadezda menyesal dan 

berubah fikiran serta 

merubah sikapnya. 
 

b. Behavior can be predicted 

(prilaku dapat diramalkan) 

Ivan sudah meramalkan 

prilaku yang akan Nadezda 

lakukan ketika ia mendekatinya. 

Nadezda sangat tidak suka bila 

ada seseorang laki-laki yang  

mendekatinya. Tetapi hal ini 

tidak berlangsung lama 

Nadezda memperlihatkan 

perubahaannya yang menerima 

Ivan datang dan berbicara 

dirumahnya. Hal ini terlihat 

dalam kutipan berikut: 
Sebagaimana janjinya, malam 

itu Ivan berkunjung kerumah 

Nadezda.”(Zidane,2004:174) 
 

Kutipan di atas menjelaskan 

bahwa Nadezda dan Ivan sudah 

berteman, Nadezda sudah 

menerima Ivan sebagai 

temannya. Berbeda halnya 

dengan sikap sebelumnya, 

Nadezda sudah mulai menerima 

Ivan dengan baik dan mulai 

berbicara baik-baik dengannya. 

Inilah perubahan tingkah laku 

Nadezda yang dijelaskan dalam 

kutipan di atas. 

c. Behavior can be controlled 

(prilaku dapat di kontrol) 

Nadezda yang awalnya 

begitu sensitif terhadap Ivan 

serta tidak dapat mengontrol 

perilakunya ketika didekati 

namun kini malah sebaliknya 

tingkah lakunya mampu ia 

kontrol menjadi lebih baik 

kepada Ivan dan mau 

menerima Ivan bertamu 

dirumahnya ini merupakan 

perubahan tingkah laku 

Nadezda. Hal ini terlihat dalam 

kutipan berikut: 
Sebagaimana janjinya, malam 

itu Ivan berkunjung kerumah 

Nadezda. Pokok pembicaraan 

mereka berdua adalah 

Ludmilla.”(zidane,2004:174) 

Dalam kutipan di atas 

menjelaskan bahwa Nadezda 

mengontrol tingkah lakunya 

untuk lebih baik kepada orang 

lain apalagi dia berniat baik 

ingin menjadi temannya. Kini 

Nadezda mau menerima Ivan 

yang bertamu kerumahnya dan 

berbicara layaknya seorang 

teman.  

2. Operan Conditioning 

(kondisioning operan) 

Keadaan Nadezda yang 

kurang baik, karena selalu 

murung dan menangis 

dikamarnya ini membuat 

kehawatiran timbul dari 

ayahnya dari itu ayahnya coba 

menghampiri untuk 

memberikan Nasehat dan 

pembelajaran supaya Nadezda 

lebih sabar dan mengerti 

tentang kehidupan.  Hal ini 

terlihat dalam kutipan berikut: 



 “Tidak, ibu mengajarkanku 

untuk tidak pernah bisa dibeli 

oleh uang dan kekuasaan. 

Biarlah itu semua yang datang 

sendiri sehingga bisa kita 

memainkannya sepuas hati 

kita!” Kata Nadja tegas. Ia tiba-

tiba dapat berbicara seperti itu. 

“Itulah anakku! Walau sekarang 

aku melihamu terluka, tapi kau 

terluka untuk sementara saja, 

setelah itu aku akan melihat dirimu 

berbeda dari sebelumnya, kau pun 

berbeda dengan orang-orang yang 

pernah menyakitimu, semoga kau 

tidak pernah menyakiti siapa saja 

di kemudian 

nanti.”(Zidane,2004:238-239) 

Ayahnya pun berbicara 

kepada Nadezda untuk 

memberikan nasehat sebagai 

penguatan supaya terjadi 

perubahan terhadap sikap 

Nadezda. Sikap Nadezda pun 

kini berubah Nadezda sudah 

bisa tertawa dan bahagia 

kembali. Hal ini terlihat dalam 

kutipan berikut: 
 “Apalagi Nadezda, dia tertawa 

cekikikan tanpa henti,” Victor 

nyambung.(Zidane,2004:260) 

Ketika Nadezda 

Bersama Ibu Anna dan Victor 

dia menampakkan bahwa kini 

dia sudah bisa tertawa lagi dan 

menampakkan kebahagiaan. 

3. Tipe Tingkah Laku  

1. Responden 

Tingkah laku Nadezda 

direspon oleh stimulus 

tertentu yaitu perlakuan Ivan 

yang mencengkram tangan 

Nadezda membuat Nadezda 

merespon kurang baik dan 

mengeluarkan kata-kata 

umpatan. Ketika Nadezda 

sadar kelakuannya yang 

tidak baik dan mengeluarkan 

kata-kata umpatan Nadezda 

malah menampakkan rasa 

menyesalnya dan meminta 

maaf kepada Ivan. Hal ini 

terlihat dalam kutipan 

berikut:  
“Aku minta maaf!” kata 

Nadezda sekonyong-konyong 

dan itu Membuat Langkah 

Ivan Terhenti, memutar 

badan dan melihat padanya 

sekarang ia yang 

mengerutkan kening. 

“Aku juga minta maaf,tapi 

beginilah cara untuk 

meyakinkanmu apa niatanku, 

ya,untuk mencari seorang 

teman 

bercerita!”(Zidane,2004:124-

125) 

Kutipan tersebut 

menjelaskan bahwa respon 

Nadezda yang awalnya 

buruk dengan mengeluarkan 

kata-kata yang kurang baik 

terhadap Ivan kini berubah 

menjadi baik karena 

Nadezda mulai menyadari 

kesalahannya padahal Ivan 

hanya berniat baik ingin 

berteman dengannya. 

2. Operan  

Sikap dan tingkah laku 

Nadezda yang awalnya 

murung kini mulai 

memikirkan apa yang terjadi 

dan coba menerima bahwa 

dia sudah kehilangan Ivan 

dan memiliki kehidupan 

yang berbeda dengan Ivan 

yang gila harta. Hal ini 

terlihat dalam kutipan 

berikut: 
“ Tidak, ibu mengajarkanku 

untuk tidak pernah bisa 

dibeli oleh uang dan 

kekuasaan. Biarlah itu semua 

yang datang sendiri sehingga 



bisa kita memainkannya 

sepuas hati kita!” Kata Nadja 

tegas. Ia tiba-tiba dapat 

berbicara seperti itu. 

“ Itulah anakku! Walau 

sekarang aku melihamu 

terluka, tapi kau terluka 

untuk sementara saja, setelah 

itu aku akan melihat dirimu 

berbeda dari sebelumnya, 

kau pun berbeda dengan 

orang-orang yang pernah 

menyakitimu, semoga kau 

tidak pernah menyakiti siapa 

saja di kemudian 

nanti.”(Zidane,2004:238-239). 

Tingkah laku Nadezda 

yang sukarela menerima  

bahwa ia kini telah 

kehilangan kekasihnya 

dengan kesabaran dan 

keteguhan hatinya ia 

menerima keadaannya 

dengan ikhlas. Nasehat yang 

diterimanya membuat 

Nadezda berfikir bahwa 

kehidupannya berbeda 

dengan Ivan yang Gila 

dengan harta. Tingkah laku 

Nadezda merupakan tingkah 

laku operan karena tingkah 

lakunya sudah bisa berubah 

menjadi sosok yang lebih 

sabar dengan mendengarkan 

Nasehat dari Ayahnya. 

4. Pengaruh Lingkungan  

Lingkungan berperan 

penting dalam pembentukan 

tingkah laku setiap orang.Dari 

itu lingkungan di sekitar 

Nadezda yang banyak 

membentuk tingkah laku 

Nadezda yang awalnya dia 

hanya hidup sendiri sebenarnya 

tingkah lakunya ini dikarenakan 

dari pengalaman-pengalaman 

sahabatnya dan cerita dalam 

filem yang pernah ditontonnya. 

Hal ini terlihat dalam kutipan 

berikut: 
 “Siapa bilang aku berkaca 

hanya  darimu, aku berkaca dari 

banyak orang, cerita, lagu, filem, 

dan realita! Lihatlah si Omlin, 

ibunya pergi meninggalkan 

ayahnya tanpa sebuah alasan 

pun, dan kau tahu apa jadinya? 

Nikola berada dalam duka yang 

tak terperi, ia pergi 

meninggalkan Omlin untuk 

mencari istrinya, mungkin, ia 

telah menjauhi kehidupan 

ini!”(Zidane,2004:50-51) 

Kutipan diatas 

menjelaskan bahwa tingkah 

laku Nadezda yang awalnya 

hanya hidup sendiri tanpa 

adanya kekasih dipengaruhi 

oleh keadaan 

disekelilingnya.Benar dengan 

teori yang di katakana oleh 

Skinner bahwa lingkungan 

mampu mempengaruhi tingkah 

laku seseorang seperti tingkah 

laku Nadezda.Tetapi lambat laun 

Nadezda berubah ketika dia sudah 

memiliki kekasih kini tidak pernah 

ingin terpisah dari kekasihnya 

yang bernama Ivan. 
5. Stimulus dan Respon 

1. Stimulus Tak Terkondisi  

Setiap mahluk yang hidup 

pasti akan mengalami 

seperti rasa lapar, haus dan 

beberapa hal yang sudah 

dialami secara natural. 

Seperti Nadezda yang 

merasakan rasa haus ketika 

sedang berbicara dengan 

temannya.Hal ini terlihat 

dalam kutipan berikut: 
“Itulah laki-laki, mereka 

gampang jatuh cinta dan 

gampang melupakan, mereka 

tidak pernah cukup dengan 



satu orang kekasih, mereka 

sebenarnya lebih suka berada 

disekeliling teman-temannya 

dari pada didekat kekasihnya. 

Makanya aku lebih suka 

hidup tanpa bergantung 

dengan mereka, mmm haus!” 

Kata Nadezda sambil berjalan 

ke arah sebuah kulkas kecil 

untuk mengambil sebuah 

minuman 

kaleng.(Zidane,2004:39) 

Terlihat dalam 

kutipan di atas Nadezda 

merasakan rasa haus yaitu 

keinginan untuk minum hal 

ini termasuk dalam 

stimulus tak terkondisi 

bahwa stimulus ini bersifat 

alami dan sudah di alami 

manusia sejak lahir dan 

bersifat tetap. Stimulus ini 

akan merespon dan 

membuat perubahan 

terhadap organisme dan 

perubahan itu dijelaskan 

pada perilaku tak 

terkondisi. 

2. Stimulus Berkondisi  

Tingkah laku Ivan 

yang sedikit keras terhadap 

Nadezda sebenarnya untuk 

dapat mengharapkan 

perilaku baik dari Nadezda. 

Semua stimulus atau 

tingkah laku Ivan berhasil 

dan membuat respon baik 

dari Nadezda. Nadezda 

mulai meminta maaf karena 

berfikir tingkah lakunya 

yang sudah mengeluarkan 

kata-kata umpatan terhadap 

Ivan sangat keterlaluan, 

padahal Ivan berniat baik 

ingin menjadi temannya.  

Hal ini terlihat dalam 

kutipan berikut: 

“Aku minta maaf!” kata 

Nadezda sekonyong-

konyong dan itu Membuat 

Langkah Ivan Terhenti, 

memutar badan dan melihat 

padanya sekarang ia yang 

mengerutkan kening. 

“Aku juga minta maaf,tapi 

beginilah cara untuk 

meyakinkanmu apa niatanku, 

ya,untuk mencari seorang 

teman 

bercerita!”(Zidane,2004:124-

125) 

Kutipan tersebut 

menjelaskan bahwa respon 

Nadezda yang 

awalnyaburuk dan tidak 

memperdulikan Ivan kini 

berubah menjadi baik 

karena stimulus yang di 

terima begitu membuat 

Nadezda menyesal dan 

berubah fikiran serta 

merubah sikapnya 

1. Prilaku tak terkondisi 

Dalam setiap keadaan 

pasti mengundang respon 

terlebih lagi dari keadaan 

Nadezda yang awalnya 

ingin minum pasti ia akan 

segera memenuhi 

kebutuhannya untuk 

minum. Hal ini terlihat 

dalam kutipan berikut: 
“Itulah laki-laki, mereka 

gampang jatuh cinta dan 

gampang melupakan, mereka 

tidak pernah cukup dengan 

satu orang kekasih, mereka 

sebenarnya lebih suka berada 

disekeliling teman-temannya 

dari pada didekat kekasihnya. 

Makanya aku lebih suka 

hidup tanpa bergantung 

dengan mereka, mmm haus!” 

Kata Nadezda sambil 

berjalan ke arah sebuah 



kulkas kecil untuk 

mengambil sebuah 

minuman 

kaleng.(Zidane,2004:39) 

Terlihat jelas dalam 

kutipan di atas bahwa 

Nadezda akan memenuhi 

kebutuhannya yang haus. 

Dia akan segera mengambil 

minuman di dalam kulkas. 

Hal ini merupakan prilaku 

tak terkondisi yang 

merupakan respon dari 

stimulus tak terkondisi. 

2. Prilaku berkondisi  

Nadezda juga 

memiliki sisi baik dalam 

dirinya walaupun dia 

kurang suka berteman atau 

dekat dengan laki-laki 

namun dia juga memiliki 

hati.Nadezda menyadari 

bahwa mengumpat orang 

lain adalah perbuatan yang 

tidak baik maka Nadezda 

menampakkan sisi baiknya 

dengan meminta maaf 

kepada Ivan yang 

sebenarnya berniat baik 

ingin menjadi temannya. 

Hal ini terlihat dalam 

kutipan berikut: 
“Aku minta maaf!” kata 

Nadezda sekonyong-

konyong dan itu Membuat 

Langkah Ivan Terhenti, 

memutar badan dan melihat 

padanya sekarang ia yang 

mengerutkan kening. 

“Aku juga minta maaf,tapi 

beginilah cara untuk 

meyakinkanmu apa 

niatanku,yauntuk mencari 

seorang teman 

bercerita!”(Zidane,2004:124-

125) 

Kutipan tersebut 

menjelaskan bahwa respon 

Nadezda yang awalnya 

buruk terhadap Ivan kini 

berubah menjadi baik  dan 

mau meminta maaf karena 

stimulus atau tingkah laku 

Ivan yang membuat 

Nadezda menyesal dan 

berubah fikiran serta 

merubah sikapnya. Hal ini 

termasuk dalam prilaku 

berkondisi yaitu 

dibangkitkan oleh stimulus 

berkondisi.  

Hal tersebut berkaitan 

dengan adanya materi mengenai 

karya sastra di sekolah yang telah 

disesuaikan dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Pada Tingkat SMA kelas 

XI semester I terhadap SK 

(Standar Kompetensi) memahami 

hikayat, novel indonesia atau novel 

terjemahan, dengan KD 

(Kopentensi Dasar) menganalisis 

unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik pada novel 

indonesia/terjemahan, dengan 

indikator sebagai berikut: 1) 

Menganalisis unsur-unsur 

ekstrinsik dan intrinsik (alur, tema, 

penokohan, sudut pandang, latar 

dan amanat) novel indonesia. 2) 

Menganalisis unsur-unsur 

ekstrinsik dan intrinsik (alur, tema, 

penokohan, sudut pandang, latar 

dan amanat) novel terjemahan. 3) 

Membandingkan unsur ekstrinsik 

dan intrinsik novel terjemahan 

dengan novel indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut, 

analisis tingkah laku tokoh utama 

dalam novel “Nadezda” pada 

penelitian ini memiliki kaitan 

dengan SK/KD yang telah 

dipaparkan pada paragraf di atas 

sehingga penelitian ini dapat di 



jadikan sebagai materi /bahan ajar 

dalam pembelajaran sastra guna 

memenuhi kompetensi dasar 

tersebut. 

Kompetensi Dasar yang 

terdapat dalam Kurikulum Satuan 

Tingkat Pendidikan (KTSP), salah 

satu yang harus diselesaikan oleh 

siswa adalah mengenai analisis 

struktural dalam karya sastra. 

Analisis struktural tersebut yaitu 

analisis unsur-unsur intrinsik karya 

sastra yang meliputi tema, alur, 

penokohan, latar, sudut pandang, 

dan gaya bahas. Tingkah laku pada 

tokoh Nadja dianalisis untuk 

menentukan bagaimana penokohan 

pada tokoh Nadja sesuai dengan 

teori kepribadian yang digunakan. 

Hal ini sesuai dengan materi yang 

akan diajarkan oleh siswa, yaitu 

menentukan tokoh dan penokohan 

dalam karya sastra. oleh karena itu, 

hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai materi 

pembelajaran sastra di SMA kelas 

XI semester I karena dari 

penelitian ini siswa bisa belajar 

mengenai tokoh dan penokohan. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan 

pada bab IV, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Berdasarkan analisis bentuk 

perubahan tingkah laku tokoh 

utama dalam novel “Nadezda” 

karya Mehdi Zidane persepektif 

behaviorisme B.F Skinner. 

a) Terjadi perubahan tingkah 

laku pada tokoh Nadezda 

dalam novel “Nadezda” 

karya Mehdi Zidane. 

Bentuk perubahan tingkah 

laku tokoh Nadezda adalah 

sebagai berikut: 

1. Perubahan yang 

dikondisikan oleh Ivan 

dengan berbentuk 

stimulus dan sudah 

mampu diramalkan 

tingkah laku Nadezda 

2. Selain itu juga ada 

penguatan-penguatan 

yang memperkuat segala 

respon dari Nadezda 

sehingga membentuk 

perubahan pada diri 

Nadezda.  

b) Faktor lingkungan, terutama 

lingkungan sekitarnya 

merupakan faktor utama 

yang membentuk tingkah 

laku tokoh Nadezda dalam 

novel “Nadezda” karya 

Mehdi Zidane. 

c) Banyak terjadi Stimulus dan 

Respon dalam novel 

“Nadezda” karya Mehdi 

Zidane 

d) Stimulus yang terdapat 

dalam novel “Nadezda” 

karya Mehdi Zidane 

sebagian besar merupakan 

stimulus terkondisi. 

e) Penguatan (reinforcement) 

juga turut mempengaruhi 

perubahan tingkah laku 

tokoh Nadezda dalam novel 

“Nadezda” karya Mehdi 

Zidane. 

2. Berdasarkan kaitan hasil 

analisis novel “Nadezda” karya 

Mehdi Zidane dengan materi 

pembelajaran sastra di SMA 

a) Hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai materi 

pembelajaran sastra di SMA 

kelas XI semester I karena 

dari penelitian ini siswa 



dapat mengetahui mengenai 

tokoh dan penokohan pada 

tokoh utama, yaitu tokoh 

Nadezda sesuai dengan 

Kompetensi Dasar, yaitu 

menganalisis unsur intrinsik 

yang terdapat dalam novel. 

b) Novel “Nadezda” karya 

Mehdi Zidane cocok 

digunakan sebagai bahan 

ajar pada materi 

pembelajaran sastra di SMA 

karena novel ini terdapat 

nilai-nilai moral yang bisa 

di contoh oleh siswa, belajar 

mengenai toleransi, 

pentingnya sosialisasi dan 

bersikap baik terhadap 

siapapun. 

Berdasarkan hasil analisis data 

yang dilakukan, melalui penelitian ini 

peneliti ingin memberikan saran: 

a. Berdasarkan teori yang digunakan, 

agar para orang tua bisa lebih 

memahami bagai mana mendidik 

anak agar terbentuk perilaku yang 

baik pada diri anaknya karena 

lingkungan keluarga sangat 

mempengaruhi  

b. perilaku seseorang. 

c. Dari isi novel yang diteliti, agar 

pembaca mampu menerima segala 

takdir yang di berikan Tuhan, 

walau takdir tersebut tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

d. Untuk guru agar mampu memilih 

bahan ajar yang akan digunakan 

sebagai materi dalam kegiatan 

pembelajaran agar tujuan dari 

pembelajaran bisa tercapai. 
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