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Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan untuk mengetahui emosi-emosi tokoh utama
yang terdapat dalam novel Di Bawah Cahaya Langit Negeri Seribu Menara karya Miftahur
Rahman El-Banjary. Adapun alasan memilih klasifikasi emosi adalah kecerdasan emosional
memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan keberhasilan dan sikap
seseorang di dalam kehidupannya. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content
analyses). Metode analisis isi adalah sejenis penelitian deskriptif yang berusaha memperoleh
data dari catatan atau buku teks. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian mengenai emosi tokoh utama (Fatih) ini didasarkan kepada teori psikologi sastra
menurut Krech yang terdiri dari 17 konsep rasa bersalah. 2 rasa bersalah yang dipendam. 4
rasa malu. 26 kesedihan. 19 kebencian dan 27 cinta. Secara keseluruhan emosi tokoh utama
berjumlah 95 emosi tokoh utama. Dalam novel Di Bawah Cahaya Langit Negeri Seribu
Menara karya Miftahur Rahman El-Banjary emosi tokoh utama yang lebih dominan dari segi
cinta.
Kata Kunci: emosi, tokoh utama, novel

Abstract
This research background by the interes of seeing the main figure’ emotional in the novel Di
Bawah Cahaya Langit Negeri Seribu Menara Karya Miftahur Rahman El-Banjary. The
reason of choosing emotional classification is the emotional intelligence gives a significant
influence in determining the success and someone’s attitude in their lives. This research use
content analysis method. This method is a descriptive research which gets data from notes or
teks books. The type of research is qualitative research. The research’s result of main figure’s
emotional based on art psychology by Krech which is consist of 17 concepts of fault. 2
concepts of buried fault. 4 consepts of shame. 26 consepts of gadness. 19 concepts of
hateness. dan 27 consepts of love. Overall, the amount of main fihure’s emotional is 95
emotional. In the novel Di Bawah Cahaya Langit Negeri Seribu Menara Karya Miftahur
Rahman El-Banjary, the dominant of main figure’s emotional is from love.
Keyword: emotional, main figure, novel

1.

Pendahuluan

Karya sastra merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang mengandung daya
imajinasi dengan menggunakan media bahasa dalam penyampaiannya. Karya sastra tersebut
harus dipahami dan dinikmati berdasarkan konvensi sastra, sebab karya sastra merupakan
dunia rekaan yang tercipta melalui proses penghayatan, pemikiran dan penilaian. Karya sastra
lahir sebagai hasil perpaduan antara fenomena dunia nyata dan imajinasi pengarang serta
refleksinya terhadap gejala-gejala sosial di sekitarnya. Pendapat tersebut mengandung
implikasi bahwa karya sastra (terutama cerpen, novel, dan drama) dapat menjadi potret
kehidupan melalui tokoh-tokoh ceritanya (Edraswara,2013:53).
Pada dasarnya isi dari sebuah karya sastra memuat perilaku manusia melalui karakter tokohtokoh cerita. Sangat beragam perilaku manusia yang bisa dimuat dalam cerita. Kadang –
kadang hal ini terjadi peulangan jika diamati secara cermat. Pola atau keterulangan inilah
yang ditangkap sebagai fenomena dan seterusnya diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu
seperti gejala kejiwaan, sosial, dan masyarakat. Perilaku yang berhubungan dengan gejala
kejiwaan yaitu fenomena rasa bersalah atau kebencian. Pemahaman klasifikasi emosi ini
dapat dilakukan dengan mengadakan pendekatan psikologi( Ahmadi, 2009:2).
Novel atau cerpen sebagai bagian bentuk sastra, merupakan jagad realita di dalamnya terjadi
peristiwa dan perilaku yang dialami dan diperbuat manusia (tokoh) realita sosial, realita
psikologis, realita religius merupakan tema-tema yang sering ketika seseorang membuat
novel sebagai brealita kehidupan.
Psikologi sastra adalah telaah karya sastra yang diyakini mencerminkan proses dan aktivitas
kejiwaan. Dalam menelaah suatu karya psikologi hal yang penting yang perlu dipahami
adalah sejauh mana keterlibatan psikologi pengarang dan kemampuan pengarang
menampilkan para tokoh rekaan yang terlibat dengan masalah kejiwaan (Minderop, 2011: 54).
Ciri khas yang menandai perasaan benci ialah timbulnya nafsu atau keinginan untuk
menghancurkan objek yang menjadi sasaran kebencian. Perasaan benci bukan sekadar
timbulnya perasaan tidak suka atau aversi atau enggan yang dampaknya ingin menghindar
dan tidak bermaksud menghancurkan. Sebaliknya perasaan benci selalu melekat di dalam diri
seseorang, dan ia tidak akan pernah merasa puas sebelum menghancurkannya; bila objek
tersebut hancur ia akan merasa puas. Perasaan bersalah dan menyesal juga termasuk ke dalam
klasifikasi emosi, Krech (Minderop,2011:40).
2.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi ( content analysis). Metode analisis isi
adalah sejenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh data dari catatan, atau
buku teks.
Maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data kualitatif adalah
data yang tidak berbentuk angka-angka seperti urutan peristiwa,tema cerita, jenis kata, jenis
morfem, jenis kalimat, Fendre Seni (Malik 2010).

3.

Hasil Penelitian
Hasil penelitian mengenai emosi tokoh utama (Fatih) ini didasarkan kepada teori
psikologi sastra menurut Krech yang terdiri dari 17 konsep rasa bersalah, 2 rasa bersalah
yang dipendam, 4 rasa malu, 26 kesedihan, 19 kebencian dan 27 cinta. Secara keseluruhan
emosi tokoh utama berjumlah 95 emosi tokoh utama. Dalam novel Di Bawah Cahaya Langit
Negeri Seribu Menara Karya Miftahur Rahman El-Banjary emosi tokoh utama yang lebih
dominan dari segi cinta.
4.

Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian terdapat enam klasifikasi emosi tokoh utama novel Di
Bawah Cahaya Langit Negeri Seribu Menara karya Miftahur Rahman El-Banjary, maka
dapat disimpulkan bahwa terdapat 17 konsep rasa bersalah, 2 rasa bersalah yang yang
dipendam, 4 rasa malu, 26 kesedihan, 19 kebencian dan 27 cinta. Jenis emosi yang paling
banyak dialami oleh tokoh utama ( Fatih) ialah emosi cinta dan kesedihan.
Berdasarkan hasil analisis data, dapat disarankan sebagai berikut:
1.
Bagi guru, Penelitian tentang emosi pada tokoh utama novel Di Bawah Cahaya Langit
Negeri Seribu Menara karya Miftahur Rahman El-Banjary dapat dijadikan sebagai
bahan acuan pengajaran sastra di sekolah.
2.
Bagi perserta didik, penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa dalam
memahami bagaimana emosi-emosi yang terkandung dalam sebuah karya sastra.
3.
Bagi sekolah, dapat menyediakan sarana pendukung pembelajaran apresiasi
kesusastraan seperti cerpen dan novel agar peserta didik lebih giat dan tertarik untuk
membaca khususnya membaca novel dan cerpen.
4.
Bagi masyarakat secara umum , penelitian ini dapat membantu memahami dalam
menikmati karya sastra. Tujuannya selain memperoleh hiburan, masyarakat juga
mendapatkan pemahaman tentang emosi-emosi yang ada dalam kehidupan setelah
membaca karya sastra, serta bisa mengontrol emosi yang ada dalam diri manusia
terrsebut.

Daftar pustaka

Ahmadi, Abu. 2009. Psikologi Umum. Jakarta: Reneka Cipta.
Banjary, Miftahur Rahman. 2012. Di Bawah Cahaya Langit Negeri Seribu Menara. Jakarta:
PT Elex Media Lomputindo.
Endraswara, Suwardi. 2013. Metodologi Peneltian Sastra.Yogyakarta: Center For Academik
Publishing Service
Esten, Mursal. 1978. KESUSTRAAN : Pengantar Teori dan Sejarah.Bandung : Angkasa.
Kattsoff, Louis o. 2004. Pengantar Filsafat. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Minderop, Albertine. 2011. Psikologi Sastra. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Minderop, Albertine. 2011. Metode Karakterisasi Telaah Fiksi. Jakarta: Yayasan Pustaka
Obar Indonesia.
Nurgiantoro, Burhan. 2012. Teori Pengkajian Fiksi. Gajah Mada University Press:
Yogyakarta.
Siswanto, Wahyudi. 2008. Pengantar Teori Sastra. Jakarta : PT Grasindo.
Tarigan, Hendry Guntur. 2011. Prinsip- Prinsip Dasar Sastra. Bandung: Angkasa Bandung.
Yudiono. 2007. Pengantar Sejarah Sastra Indonesia. Jakarta : PT Grasindo.

