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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 

Karya sastra sebagai bentuk dari hasil pekerjaan seni kreatif, pada 

hakikatnya adalah suatu media untuk mengungkapkan kehidupan manusia.  Oleh 

karena itu, sebuah karya sastra pada umumnya berisi permasalahan yang 

melingkupi kehidupan manusia.  Permasalahan itu bisa berupa permasalahan antar 

manusia dapat juga permasalahan dengan dirinya sendiri. 

Keterkaitan antara sastra dan kehidupan manusia yang demikian erat 

memberikan petunjuk bahwa karya sastra diciptakan bukan tanpa tujuan, artinya 

karya sastra bukan merupakan sesuatu yang kosong tanpa makna.  Karya sastra 

berusaha memberi sesuatu kepada pembaca.  Bukan tidak mungkin karya sastra 

bisa mengandung gagasan yang dapat memberi manusia dari keberhasilan segi 

estetiknya, tetapi juga dilihat dari kemanfaatan karya tersebut bagi pembaca dan 

kehidupannya.  Hal ini sejalan dengan pendapat Horace, “Dulce dan Utile” puisi 

itu indah dan berguna (dalam Wellek dan Warren, 1995:25). 

Dikatakan menyenangkan karena sastra yang berangkat ke imajinasi 

serta ide kreatif pengarang dapat memberikan kekayaan lain, kebersihan jiwa 

kepada pembacanya.  Sastra bukan hanya jalinan kata yang membentuk 

keindahan, bukan pula komunikasi praktis yang isi dan maksudnya langsung bisa 

dipahami hanya sekali membaca.  Sastra bicara tentang kehidupan, sehingga 

dalam sastra terdapat makna tentang kehidupan yang isinya perlu dicerna secara 

mendalam oleh pembaca.  Makna yang tersirat dalam sebuah karya sastra adalah 
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pemaparan buah pikiran, pendapat, dan pandangan pengarang tentang hidup dan 

kehidupan. 

Sebagai sebuah karya imajiner, fiksi menawarkan berbagai permasalahan 
manusia dan kemanusiaan, hidup dan kehidupan.  Pengarang menghayati 
berbagai permasalahan tersebut dengan penuh kesungguhan yang 
kemudian diungkapkannya kembali melalui sarana fiksi sesuai 
pandangannya (Burhan Nurgiyantoro, 2002:2). 
 
Perwujudan respon pengarang pada berbagai fenomena kehidupan di 

sekitarnya tertuang dalam berbagai jenis karya sastra, antara lain puisi, prosa, dan 

drama.  Novel adalah salah satu jenis karya sastra dalam lingkup prosa yang 

mempunyai keleluasaan dalam memaparkan fenomena kehidupan hasil olahan 

pengarang.  Dalam novel dapat dicermati berbagai hal yang berhubungan dengan 

manusia, alam semesta, pencipta-Nya dan hubungan antar manusia.  Sebagai suatu 

karya sastra, novel memberi ruang yang menyeluruh, sehingga misi yang hendak 

disampaikan pengarang kepada pembaca dapat disampaikan secara optimal. 

Novel trilogi karya Fira Basuki terdiri dari Jendela-jendela, Pintu, dan 

Atap.  Ketiga novel ini saling berkesinambungan, novel yang satu berkaitan 

dengan novel yang lainnya.  Seperti pada judulnya, ketiga novel itu saling 

menyempurnakan bagaikan sebuah rumah yang mempunyai jendela, pintu, dan 

atap.  Novel trilogi ini menarik untuk dikaji karena mengangkat permasalahan 

kehidupan yang kompleks.  Dalam novel Jendela-jendela mengisahkan pasangan 

suami istri muda yang latarnya tempatnya di Indonesia, Singapura, dan Amerika 

ini memberi gambaran yang menarik.  Bahwa bayangan mengenai kehidupan di 

negara-negara maju dan kaya tidak selamanya benar.  Bahwa di mana pun ada 

saja orang yang mengalami kesulitan hidup, tetapi tetap berusaha untuk 

mengatasinya.  Bahwa hubungan antar manusia sama sekali tidak sederhana.  

Semua diungkapkan dalam latar tempat yang jelas dan jalinan dialog yang lancar. 
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Novel Pintu mengisahkan pengelanaan spiritual tokoh utama pria, yang 

memiliki mata ketiga, atau indera keenam, yang menyebabkan ia menjadi bagian 

dari dunia nyata maupun dunia gaib.  Dalam rangkaian peristiwa yang menarik, ia 

terlibat dalam sejumlah hubungan dengan perempuan di Indonesia maupun di 

Amerika, yang mencakup kekasih, nenek, dan pacar-pacarnya.  Novel ini lanjutan 

dari karya Fira Basuki sebelumnya yaitu Jendela-jendela. 

Novel Atap adalah bagian akhir dari suatu trilogi.  Novel ini menekankan 

mendesaknya masalah hidup dalam suatu keadaan yang mau tidak mau dijalani 

manusia Indonesia modern, yakni mengadakan perjalanan ulang-alik antara dunia 

nyata dan dunia gaib, antara gaya hidup modern di manca negara dan langgam 

hidup Jawa.  Namun, akhirnya setiap orang memilih ketenangan jiwa dan cinta 

yang membahagiakan, cinta yang meneduhkan, melindungi, seperti “atap rumah”. 

Beberapa hal yang diuraikan di atas, mendorong peneliti untuk meneliti 

novel trilogi Jendela-jendela, Pintu, dan Atap karya Fira Basuki.  Untuk 

menguraikan satu persatu, maka penelitian ini menggunakan pendekatan 

struktural.  Pendekatan struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan 

secermat, semendetail, dan semendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan 

semua anasir dan aspek karya sastra yang sama-sama menghasilkan makna 

menyeluruh. 

Berdasarkan alasan di atas, maka penelitian ini diberi judul Novel Trilogi 

“Jendela-jendela”, “Pintu”, dan “Atap” Karya Fira Basuki (Sebuah Pendekatan 

Struktural).  Untuk selanjutnya, untuk memudahkan penelitian ini maka novel 

Jendela-jendela, Pintu, dan Atap akan disingkat JJ, P, dan A. 
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B.  Pembatasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini, perlu diadakan pembatasan masalah 

agar penelitian tidak menyimpang dari pokok permasalahan.  Masalah penelitian 

dibatasi pada hal-hal sebagai berikut.  Dalam mengaktualisasikan unsur struktural 

trilogi novel Jendela-jendela, Pintu, dan Atap karya Fira Basuki; peneliti 

menganalisis unsur struktural yaitu penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan 

gaya bahasa, tema, dan amanat dalam membentuk totalitas yang utuh. 

 

C.  Rumusan Masalah 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu. 

Bagaimana aktualisasi unsur-unsur struktural yang meliputi penokohan, 

alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, tema, dan amanat trilogi novel Jendela-

jendela, Pintu, dan Atap karya Fira Basuki dalam membentuk totalitas yang utuh? 

 

D.  Tujuan Penelitian 

Mengacu pada perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah menjelaskan unsur struktural yang meliputi penokohan, alur, latar, sudut 

pandang, gaya bahasa, tema, dan amanat novel trilogi Jendela-jendela, Pintu, dan 

Atap karya Fira Basuki dalam membentuk totalitas yang utuh. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kehidupan 

modern yang dijadikan tema dalam karya-karya fiksi sekarang, khususnya trilogi 

novel Jendela-jendela, Pintu, dan Atap. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu membantu pembaca 

untuk lebih memahami isi cerita dalam trilogi novel serta mampu menangkap misi 

yang terkandung dalam trilogi novel.  Pembaca mengetahui perbedaan kehidupan 

di Indonesia dan di luar negeri. 

 

F.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Bab pertama merupakan  pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.  

Uraian dalam latar belakang masalah memfokuskan pada alasan pemilihan judul 

atau topik penelitian trilogi novel JJ, P, dan A karya FB. Fira Basuki dengan 

pendekatan struktural yang masih sangat sedikit jumlahnya, dan novel itu sendiri 

belum pernah tersentuh sama sekali, maka peneliti tertarik untuk menganalisisnya 

karena mengangkat permasalahan kehidupan yang kompleks.  Novel trilogi karya 

FB terdiri dari JJ, P, dan A.  Ketiga novel ini saling berkesinambungan, novel 

yang satu berkaitan dengan novel lainnya.  Seperti pada judulnya, ketiga novel itu 

saling menyempurnakan bagaikan sebuah rumah yang mempunyai jendela, pintu, 

dan atap.  

Bab kedua merupakan landasan teori yang terdiri dari hakekat dan fungsi 

novel, pendekatan struktural yang berisi penokohan, alur, latar, sudut pandang, 

dan gaya bahasa.  Bab ini mendeskripsikan secara singkat pengertian struktural, 

unsur struktural yang terdiri dari penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya 

bahasa, tema, dan amanat; sehingga dapat dicapai tujuan dari pendekatan 

struktural tersebut yaitu membongkar dan memaparkan secermat, semendetail, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

6 

dan semendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua anasir dan aspek 

karya sastra yang sama-sama menghasilkan makna menyeluruh. 

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari pendekatan, 

objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta 

teknik penarikan kesimpulan.  Mengingat penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif, dengan demikian data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

kalimat-kalimat, konsep-konsep, gambar dan bukan angka-angka. 

Bab keempat yaitu analisis struktural trilogi novel JJ, P, dan A karya FB 

dengan pendekatan struktural.   Berdasar batasan dan perumusan masalah di atas, 

maka peneliti akan mengkaji bagaimana analisis unsur struktural trilogi novel 

Jendela-jendela, Pintu, dan Atap yang meliputi penokohan, alur, latar, sudut 

pandang, dan gaya bahasa dalam membentuk totalitas yang utuh. 

Bab kelima merupakan penutup dari semua masalah yang telah 

dibicarakan yang berisi kesimpulan dan saran.  Dari seluruh pembahasan akhirnya 

dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan serta saran-saran seperti penelitian ini masih 

membuka kesempatan untuk dianalisis dengan objek dan tinjauan yang berbeda, 

karena masih luasnya objek yang dapat dikaji dan tinjauan lain yang 

memungkinkan untuk mengkaji novel ini.  Penyediaan fasilitas buku-buku 

acuan sastra di perpustakaan agar lebih memadai. 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Pengertian dan Hakikat Novel 
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Menurut Kamus Istilah Sastra, novel adalah prosa rekaan yang panjang, 

yang menyuguhkan tokoh-tokoh dan menampilkan serangkaian peristiwa dan latar 

secara tersusun (Panuti Sudjiman, 1991:55).  Secara etimologis, ‘novel berasal 

dari kata novellus, yang diturunkan dari kata novies yang berarti ‘baru’.  

Dikatakan baru karena kalau dibandingkan dengan jenis sastra yang lainnya 

seperti puisi, drama dan lainnya, jenis novel ini baru muncul kemudian (Henry 

Guntur Tarigan, 1985:165). 

Dalam arti luas, novel adalah cerita dalam bentuk prosa dalam ukuran 

yang luas.  Ukuran yang luas di sini dapat berarti cerita dengan plot (alur) yang 

kompleks, karakter yang banyak, suasana cerita yang beragam pula.  Namun, 

ukuran yang luas di sini tidak mutlak demikian.  Mungkin yang luas salah satu 

unsur fiksinya saja, misalnya tema, sedang karakter, setting dan lain-lain hanya 

satu saja. 

H.B. Jassin menyatakan bahwa novel merupakan karya yang bersifat 

cerita dan bukan lukisan.  Secara lengkap, Jassin menjelaskan sebagai berikut, 

“Novel menceritakan kehidupan yang luar biasa dari orang-orang luar biasa 

karena dari kejadian itu lahir suatu konflik, suatu pertikaian yang mengalihkan 

pada jurusan nasib mereka.  Suatu peralihan jurusan di mana seakan-akan seluruh 

kehidupan mereka memadu kesilaman dan keakanan yang tiba-tiba terhampar di 

depan kita” (Jassin, 1985:78).  Sejalan dengan pendapat Jassin, Mursal Esten 

mengutarakan bahwa novel sebagai salah satu jenis karya sastra yang 

menggunakan fragmen kehidupan manusia di mana di dalamnya terjadi konflik-

konflik yang akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan jalan hidup para 

pelakunya (Mursal Esten, 1990:12).  Artinya novel sebagai pengungkapan dari 
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semua kehidupan manusia yang ada, di dalamnya tampak terjadi konflik-konflik 

yang akhirnya menyebabkan terjadinya jalan hidup bagi para pelakunya. 

Umar Junus juga mengemukakan bahwa novel adalah usaha meniru 

“dunia kemungkinan” atau peniruan dunia kemungkinan.  Artinya apa yang 

diuraikan di dalamnya bukanlah dunia sesungguhnya, tetapi kemungkinan-

kemungkinan secara imajinatif dapat diperkirakan bisa diwujudkan.  Dalam arti 

novel merupakan cerita yang mengisahkan kehidupan manusia baik itu nyata 

maupun tidak nyata, tetapi cerita novel biasanya merupakan gambaran kehidupan 

yang nyata dari pengarang sendiri. 

Novel adalah gambaran kehidupan dan perilaku nyata dari zaman pada 

waktu novel itu ditulis (Wellek dan Warren, 1995:283).  Artinya novel merupakan 

karya yang bersifat cerita dan bukan semata lukisan dan biasanya terjadinya pada 

waktu novel itu ditulis oleh pengarang.  Novel adalah gambaran jenis sastra yang 

bersifat fiktif, akan tetapi ceritanya dapat menjadi suatu pengalaman hidup yang 

nyata dan lebih lagi novel mempunyai tugas mendidik pengalaman batin pembaca 

atau pengalaman batin manusia (Sapardi Djoko Damono, 1978:2).  Artinya 

dengan adanya novel manusia dapat mengambil hikmah dan manfaat yang baik 

dalam novel. 

  

B.  Pendekatan Struktural 

Pendekatan struktural berangkat dari pandangan kaum strukturalisme 

yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang unsurnya terjalin secara erat 

dan berhubungan antara satu dan lainnya.  Karya sastra merupakan sebuah 

kesatuan yang utuh.  Sebagai kesatuan yang utuh, maka karya sastra dapat 
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dipahami maknanya jika dipahami bagian-bagiannya atau unsur-unsur 

pembentuknya, relasi timbal balik antara bagian dan keseluruhannya.  Dengan 

kata lain, makna suatu karya sastra tidak terletak pada unsurnya yang berdiri 

sendiri tetapi dalam jalinannya dengan unsur-unsur lain secara keseluruhan. 

Pendekatan struktural suatu karya sastra dilakukan untuk menganalisis 

unsur-unsur intrinsik karya sastra.  Lebih lanjut, dapat dikatakan dalam penelitian 

struktural ini peneliti melakukan analisis struktur karya sastra yang bertujuan 

membongkar secermat, seteliti, semendetail, dan semendalam mungkin 

keterkaitan dan keterjalinan semua anasir-anasir karya sastra yang bersama-sama 

menghasilkan makna yang menyeluruh (Teeuw, 1988:135). 

Analisis struktural karya sastra pada dasarnya dilakukan dengan 

mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar 

unsur intrinsik fiksi yang bersangkutan.  Misalnya bagaimana hubungan antara 

peristiwa yang satu dengan yang lain, kaitannya dengan pemplotan yang tidak 

selalu kronologis, kaitannya dengan tokoh dan penokohan, dengan latar dan 

sebagainya. 

Pada dasarnya analisis struktural memaparkan secermat mungkin fungsi 

dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara bersama 

menghasilkan sebuah kemenyeluruhan (Burhan Nurgiyantoro, 1995:37). 

Mengingat aspek formal novel yang kompleks sebagaimana telah 

disebutkan, maka untuk membatasi masalah dalam penelitian ini peneliti hanya 

membatasi pada tema, amanat, penokohan, alur, dan latar. 

1.  Unsur-unsur Struktural Novel 

a.  Penokohan 
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Istilah “penokohan” lebih luas pengertiannya daripada “tokoh” dan 

“perwatakan” sebab ia sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana 

perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita 

sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. 

Pengarang melukiskan watak manusia melalui tokoh-tokohnya.  Proses 

penampilan tokoh sebagai pembawa peran watak tokoh inilah yang disebut 

karakterisasi atau penokohan.  Watak adalah kualitas tokoh, kualitas nalar dan 

jiwanya yang membedakan dengan tokoh lain.  Penyajian watak tokoh dan 

penciptaan citra tokoh inilah yang disebut penokohan (Panuti Sudjiman, 1991:23). 

Menurut Soediro Satoto tokoh mempunyai sifat dan karakteristik yang 

dapat dirumuskan ke dalam beberapa dimensional, antara lain: 

1) Dimensi fisiologis, yaitu ciri-ciri lahir, misalnya: 

- Usia (tingkat kedewasaan) 

- Jenis kelamin 

- Keadaan tubuhnya 

- Ciri-ciri muka 

- Ciri-ciri badani yang lainnya 

2) Dimensi sosiologis, yaitu ciri-ciri kehidupan masyarakat, misalnya: 

- Status sosial 

- Pekerjaan, jabatan, peranan dalam masyarakat 

- Tingkat pendidikan 

- Kehidupan pribadi 

- Pandangan hidup, agama, kepercayaan ideologi 

- Aktivitas sosial, organisasi, hobby 
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- Bangsa, suku, keturunan 

3) Dimensi psikologis, yaitu latar belakang kejiwaan, misalnya: 

- Mentalitas 

- Temperamen  

- IQ atau Intellegence Quotient 

(Soediro Satoto, 1995:44-4). 

Dilihat dari cara menampilkan tokoh dalam sebuah cerita, maka dapat 

dibedakan sebagai berikut. 

1) Tokoh datar (tokoh sederhana), yaitu tokoh yang diungkapkan atau disoroti 

satu segi wataknya saja. 

2) Tokoh bulat yaitu tokoh yang mempunyai lebih dari satu ciri segi watak yang 

ditampilkan dalam cerita sehingga tokoh itu dapat dibedakan dari tokoh-tokoh 

lain. 

Berdasarkan fungsi tokoh dalam cerita dapat dibedakan sebagai berikut. 

1) Tokoh sentral yaitu tokoh yang memegang peran pimpinan atau protagonis 

yang selalu menjadi tokoh sentral di dalam cerita. 

2) Tokoh bawahan yaitu tokoh yang tidak sentral kedudukannya di dalam cerita, 

tetapi kehadirannya sangat diperlukan untuk menunjang atau mendukung 

tokoh utamanya.  (Grimmes dalam Panuti Sudjiman, 1991:19) 

b.  Alur 

Alur merupakan suatu jalur tempat lewatnya rentetan peristiwa yang 

merupakan rangkaian pola tindak-tanduk yang berusaha memecahkan konflik 

yang terdapat di dalamnya (Atar Semi, 1993:43). 
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Menurut Panuti Sudjiman, pengaluran adalah pengaturan urutan 

peristiwa pembentuk cerita.  Cerita diawali dengan peristiwa tertentu dan berakhir 

dengan peristiwa tertentu lainnya tanpa terikat pada urutan waktu (Panuti 

Sudjiman, 1991:31). 

Menurut Burhan Nurgiyantoro, alur (plot) dapat dikategorikan ke dalam 

beberapa jenis yang berbeda pula.  Pembedaan alur didasarkan pada tinjauan dari 

kriteria urutan waktu, jumlah dan kepadatan. 

1)  Pembedaan alur berdasarkan kriteria urutan waktu. 

a)  Alur lurus (progresif).  Alur sebuah novel dikatakan progresif jika 

peristiwa-peristiwa yang dikisahkan bersifat kronologis, peristiwa(-

peristiwa) yang pertama diikuti oleh (atau : menyebabkan terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang kemudian.  Atau secara runtut cerita dimulai dari 

tahap awal (situation, generating circumstances, rising action, climax, 

denoument). 

- Tahap situation (penyituasian), tahap yang berisi pelukisan dan 

pengenalan situasi latar dan tokoh (-tokoh) cerita.  Tahap ini merupakan 

tahap pembukaan cerita.  Pemberian informasi awal, dan lain-lain yang 

terutama, berfungsi untuk melandastumpui cerita yang dikisahkan pada 

tahap berikutnya. 

- Tahap Generating Circumstances (pemunculan konflik), tahap awal 

munculnya konflik, dan konflik itu sendiri akan berkembang dan atau 

dikembangkan menjadi konflik-konflik pada tahap berikutnya. 

- Tahap Rising Action (peningkatan konflik), tahap di mana konflik yang 

telah dimunculkan pada tahap sebelumnya berkembang dan 
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dikembangkan kadar intensitasnya.  Peristiwa-peristiwa dramatik yang 

menjadi inti cerita bersifat semakin mencengkam dan menegangkan. 

- Tahap Climax (klimaks), tahap di mana konflik dan atau pertentangan-

pertentangan yang terjadi, yang dilakui dan atau ditimpakan kepada para 

tokoh cerita mencapai titik intesitas puncak. 

- Tahap denoument (penyelesaian), tahap di mana konflik yang telah 

mencapai klimaks diberi penyelesaian, ketegangan dikendorkan. 

 (Burhan Nurgiyantoro, 2002:149-150). 

b) Alur sorot balik (flash – back).  Urutan kejadian yang dikisahkan  dalam 

karya fiksi yang beralur regresif tidak bersifat kronologis, cerita tidak 

dimulai dari tahap awal (yang benar-benar merupakan awal cerita secara 

logika), melainkan mungkin dari tahap tengah atau bahkan tahap akhir, 

baru kemudian tahap awal cerita dikisahkan. 

2)  Pembedaan alur berdasarkan kriteria jumlah. 

a)  Alur tunggal karya fiksi beralur tunggal biasanya hanya mengembangkan 

sebuah cerita dengan menampilkan seorang tokoh utama protagonis yang 

sebagai hero. 

b) Alur sub-subalur.  Sebuah karya fiksi dapat saja memiliki lebih dari satu 

alur cerita yang dikisahkan, atau terdapat lebih dari seorang tokoh yang 

dikisahkan perjalanan hidup, permasalahan, dan konflik yang dihadapinya. 

3) Pembedaan alur berdasarkan kriteria kepadatan. 

a) Alur padat.  Alur yang menyajikan peristiwa secara cepat peristiwa-

peristiwa fungsional terjadi susul menyusul dengan cepat, hubungan antar 
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peristiwa juga terjalin secara erat, dan pembaca seolah-olah selalu dipaksa 

untuk terus menerus mengikutinya. 

b) Alur longgar.  Dalam novel yang beralur longgar, pergantian peristiwa 

demi peristiwa penting (baca : fungsional) berlangsung lambat di samping 

hubungan antar peristiwa tersebut pun tidaklah erat benar.  Artinya, antara 

peristiwa penting yang satu dengan yang lain diselai oleh berbagai 

peristiwa “tambahan”, atau berbagai pelukisan tertentu seperti penyituasian 

latar dan suasana, yang kesemuanya itu dapat memperlambat ketegangan 

cerita.  (Burhan Nurgiyantoro, 1995:153-163) 

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti akan menganalisis novel trilogi 

JJ, P, A dengan mengacu pada pendapat Burhan Nurgiyantoro. 

c.  Latar 

Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran 

pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Burhan Nurgiyantoro, 1995:216).  Hal ini 

sejalan dengan pendapat Semi, latar adalah lingkungan tempat peristiwa terjadi, 

termasuk tempat/ruang yang dapat diamati (Atar Semi, 1993:46). 

Unsur latar dibedakan menjadi 3 unsur pokok, yaitu latar tempat, latar 

waktu, dan sosial. 

1) Latar Tempat 

Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah karya sastra. 

2) Latar Waktu 
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Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi.  Biasanya dihubungkan 

dengan waktu faktual, waktu yang ada kaitannya dengan atau dapat dikaitkan 

dengan peristiwa sejarah. 

3) Latar Sosial 

Latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku 

kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya 

fiksi.  (Burhan Nurgiyantoro, 1995:227-233). 

Jadi, yang dimaksud dengan latar adalah keterangan penunjuk yang 

menggambarkan tempat dan waktu dari peristiwa dalam cerita yang membantu 

melukiskan suasana hati dari sebuah lingkungan. 

d.  Sudut Pandang 

Penggunaan istilah sudut pandang, sering kali tidak jelas apa yang 

diacunya.  Menurut Lubbock, point of view mengandung arti hubungan antara 

tempat pencerita berdiri dan ceritanya: dia ada di dalam atau di luar cerita?  

Hubungan ini ada dua macam yaitu hubungan pencerita diaan dengan ceritanya, 

dan hubungan pencerita akuan dengan ceritanya (Lubbock dalam Panuti 

Sudjiman, 1991:75). 

Pencerita akuan cepat membina keakraban antara cerita dan pembaca.  

Namun, ada semacam keterbatasan yang disebabkan sudut pandangnya yang 

sepihak.  Pencerita akuan secara langsung dan dengan bebas dapat menyatakan 

sikap, pikiran, dan perasaanya sendiri kepada pembaca. 

Pencerita diaan yaitu pencerita berada di luar cerita, ia menggunakan 

sudut pandang serba tau, seolah-olah ia berdiri di atas segala-galanya dan dari 
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tempatnya yang tinggi itu ia dapat mengamati segala sesuatu yang terjadi, bahkan 

dapat menembusi pikiran dan perasaan para tokoh.  Dengan menggunakan sudut 

pandang ini si pencerita dapat berkomentar dan memberikan penilaian 

subjektifnya terhadap apa yang dikisahkannya. 

Penggunaan sudut pandang yang berbeda menghasilkan versi yang 

berbeda dari peristiwa atau rentetan peristiwa yang sama, dan menyajikan rincian 

yang berbeda dari peristiwa yang sama. 

Harry Shaw menyatakan bahwa point of view dalam kesusastraan 

mencakup: 

1) Sudut pandang fisik, yaitu posisi dalam waktu dan ruang yang digunakan 

pengarang dalam pendekatan materi cerita; 

2) Sudut pandang mental, yaitu perasaan dan sikap pengarang terhadap masalah 

dalam cerita; 

3) Sudut pandang pribadi, yaitu hubungan yang dipilih pengarang dalam 

membawakan cerita: sebagai orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. 

Oleh Shaw sudut pandang pribadi ini dijelaskan lebih lanjut sebagai 

berikut. 

1) Pengarang dapat menggunakan sudut pandang tokoh (author participant).  

Dalam hal ini ia mengunakan kata ganti orang pertama, mengisahkan apa yang 

terjadi dengan dirinya, dan mengungkapkan perasaannya sendiri dengan kata-

kata dia sendiri pula. 

2) Pengarang dapat menggunakan sudut pandang tokoh bawahan (author 

observant).  Ia mengamati dan mengisahkan pengamatannya itu.  Ia lebih 
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banyak mengamati dari luar daripada terlibat dalam cerita.  Dalam hal ini 

pengarang menggunakan kata ganti orang ketiga. 

3) Pengarang dapat menggunakan sudut pandang yang impersonal; ia sama sekali 

berdiri di luar cerita.  Ia serba melihat, serba mendengar, serba tahu (author 

omniscient).  Ia dapat melihat sampai ke dalam pikiran tokoh, dan mampu 

mengisahkan rahasia batin yang paling dalam dari tokoh.  (Shaw dalam Panuti 

Sudjiman, 1991:76). 

e.  Gaya Bahasa 

Gaya bahasa merupakan suatu daya upaya untuk memperoleh keindahan 

bahasa, menurut kepentingan dan kepribadian si pengarang (Elha Simbolon Parna, 

1988:207). 

Menurut Elha, gaya bahasa meliputi: 

1) Gaya bahasa personifikasi ialah benda mati dilukiskan sebagai manusia. 

2) Gaya bahasa metafora ialah sifat suatu benda dipindahkan langsung ke benda 

lain.  

3) Gaya bahasa sarkasme ialah ucapan mencemoohkan dengan cara yang kasar 

atau sindiran yang kasar. 

4) Gaya bahasa sinisme ialah sindiran yang bermaksud untuk mencemooh.  

Sinisme lebih halus daripada sarkasme. 

5) Gaya bahasa pleonasme ialah keterangan berulang untuk menyangatkan arti. 

6) Gaya bahasa antitesis ialah cara melukiskan maksud dengan kata berimbang 

yang berlawanan. 

7) Gaya bahasa hiperbola ialah lukisan suatu peristiwa atau keadaan secara 

berlebih-lebihan atau dengan dibesar-besarkan. 
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8) Gaya bahasa tautologi ialah ungkapan mengeraskan suatu maksud dengan 

mempergunakan dua kata yang hampir sama artinya.  

9) Gaya bahasa repetisi ialah menandaskan suatu maksud dengan cara 

mengulang-ulang kata. 

10) Gaya bahasa koreksio ialah pembetulan.  Menyatakan yang salah terlebih 

dahulu, lalu itu dibetulkan.  Maksudnya untuk menarik perhatian. 

11) Gaya bahasa asindeton ialah gaya bahasa yang menyebutkan beberapa hal 

berturut-turut dengan tidak menggunakan kata penghubung. 

12) Gaya bahasa sinekdoke ialah gaya bahasa yang menyatakan pengertian yang 

bersifat meluas atau menyempit. Dibagi menjadi dua yaitu: 

a) Pars pro toto (meluas) ialah gaya bahasa yang menyebutkan sebagian, 

tetapi mencakup keseluruhan. 

b) Totem pro parte (menyempit) ialah gaya bahasa yang menyebutkan 

keseluruhan, tetapi yang dimaksud sebagian. 

13) Gaya bahasa metonimia (ungkapan sekelompok) ialah menyatakan suatu 

pengertian dengan mengganti kata yang sebenarnya dengan kata berasosiasi. 

14) Gaya bahasa alegori ialah cerita yang merupakan perumpamaan. 

15) Gaya bahasa elipsis ialah gaya bahasa yang mengutarakan suatu maksud 

dengan tidak lengkap. 

16) Gaya bahasa retisensia ialah gaya bahasa di mana pengarang 

menyembunyikan sebagian isi perasaan yang hendak dikemukakan. 

17) Gaya bahasa antonomasia ialah gaya bahasa dengan menggunakan kalimat 

yang menyatakan suatu hal tetapi tidak menyangkut hal yang diterangkan itu. 
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18) Gaya bahasa antitesis ialah cara melukiskan maksud dengan kata berimbang 

yang berlawanan. 

19) Gaya bahasa oratoris ialah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban karena 

telah terkandung dalam kalimat itu sendiri (Elha Simbolon Parna, 1988:207-

219). 

Namun dalam penelitian ini hanya akan diungkapkan gaya bahasa yang 

digunakan oleh pengarang. 

f.  Tema dan Amanat 

Dalam mempertanyakan makna sebuah makna, sebenarnya hal itu berarti 

mempertanyakan tema.  Setiap karya fiksi tentulah mengandung tema dan 

menawarkan tema.  Isi tema tidak mudah ditunjukkan ia harus dipahami dan 

ditafsirkan melalui cerita dan data-data yang lain.  Adakalanya tema dinyatakan 

secara eksplisit, adapula secara implisit, tetapi biasanya tema ini dinyatakan 

secara implisit. 

Tema adalah suatu gagasan sentral yang menjadi pusat dasar suatu karya 

sastra yang di dalamnya tercakup persoalan dan tujuan atau amanat pengarang 

kepada pembaca (Atar, 1993:42).  Sedangkan Jakob Sumardjo dan Saini K.M. 

berpendapat bahwa “Tema adalah ide suatu cerita yang ingin disampaikan 

pengarang kepada pembaca, baik secara langsung tersurat atau tersamar atau 

tersembunyi” (Jakob dan Saini, 1988:56). 

Shipley menggolongkan tema menjadi lima tingkatan sebagai berikut. 

1. Tema tingkat fisik.  Tema ini lebih banyak mengarah dan ditujukan oleh 

banyaknya aktivitas fisik daripada tokoh cerita bersangkutan. 

2. Tema tingkat organik (kejiwaan).  Tema ini menyangkut aspek kejiwaan tokoh 

cerita. 
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3. Tema tingkat sosial (makhluk sosial).  Tema ini mengangkat masalah sosial, 

ekonomi, politik, budaya, perjuangan, cinta kasih, propaganda, hubungan 

atasan-bawahan, dan berbagai masalah dan hubungan sosial lain. 

4. Tema tingkat egoik (personal).  Manusia sebagai makhluk individu senantiasa 

menuntut pengakuan hak individualitas.  Tema ini antara lain mengangkat 

masalah martabat, egoistis, harga diri, sifat batin, misalnya jati diri atau sosok 

kepribadian seseorang. 

5. Tema tingkat devine (manusia sebagai makhluk tingkat tinggi).  Masalah yang 

menonjol dalam tingkat ini adalah masalah hubungan dengan pencipta alam, 

masalah religiositas, atau masalah yang bersifat filosofis seperti pandangan 

hidup, visi, dan keyakinan (Burhan, 1995:80-82). 

Masalah hidup dan kehidupan yang dihadapi dialami manusia amat luas 

dan kompleks.  Walaupun setiap masalah yang dihadapi tidak sama, tetapi ada 

masalah-masalah tertentu yang sifatnya universal.  Misalnya masalah cinta, rindu, 

cemas, takut, maut, religius, nafsu, kehampaan dan sebagainya.  Dari apa yang 

dilontarkan oleh pengarang kita dapat mengambil sesuatu makna atau yang 

bermakna dalam menambah cakrawala pandang dalam menyikapi hidup dan 

kehidupan ini.  

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan 
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“Pendekatan adalah asumsi dasar yang dijadikan pegangan dalam 

memandang suatu objek” (Atar Semi, 1983:83). Penelitian ini menggunakan 

pendekatan struktural yaitu penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, 

tema, dan amanat.  

 

B.  Objek Penelitian 

Objek kajian penelitian ini adalah unsur struktural dalam trilogi novel JJ, 

P, A yang meliputi penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, tema, dan 

amanat dalam JJ, P, A. 

 

C.  Sumber Data 

1.  Sumber data Primer 

Sumber data penelitian ini adalah: 

a.  Novel Jendela-jendela karya Fira Basuki yang diterbitkan PT. Gramedia, 

Jakarta, 2001, dengan halaman setebal 154. 

b.   Novel Pintu karya Fira Basuki yang diterbitkan PT. Gramedia, Jakarta, 2002, 

dengan halaman setebal 157. 

c.   Novel Atap karya Fira Basuki yang diterbitkan PT. Gramedia, Jakarta, 2002, 

dengan halaman setebal 281. 

2.  Sumber data sekunder 

Dalam analisis ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder yaitu 

referensi-referensi dan buku yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini. 

 

D.  Teknik Pengumpulan Data 
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan 

data yang dipakai adalah sebagai berikut.  Dengan menggunakan teknik 

kepustakaan, artinya dengan referensi-referensi dari buku di perpustakaan dan 

skripsi.  Teknik ini menggunakan sumber data yaitu novel trilogi Jendela-jendela, 

Pintu, dan Atap karya FB yang diterbitkan oleh Gramedia Jakarta 2001 dan 2002. 

 

E.  Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang 

dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (dalam Sutopo, 2002:91-93), yaitu. 

1. Reduksi Data, yaitu komponen pertama dalam analisis yang merupakan 

proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data, sehingga 

menghasilkan kesimpulan final yang dapat ditarik dan diverifikasi 

2. Sajian Data, yaitu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk 

narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu kesimpulan diverifikasi agar 

cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.  Makna data 

harus diuji validitasnya.  Supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh 

dan lebih bisa dipercaya. 

 

F. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan teknik induktif.  

Teknik induktif merupakan teknik penarikan kesimpulan yang melihat 

permasalahan yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat 

umum.   
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BAB IV 
ANALISIS STRUKTURAL 

 

Pendekatan struktural atau pendekatan objektif memandang karya sastra 

sebagai sesuatu yang otonom (mandiri).  Pusat perhatian pendekatan ini adalah 

karya sastra itu sendiri yakni sejauh mana keterjalinan unsur-unsur yang ada 

dalam mendukung totalitas makna yang bulat dan utuh.  Teeuw berpendapat, 

“analisis struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat, 

seteliti, semendetail, dan semendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan 

semua anasir dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna 

menyeluruh”  (Teeuw, 1988:135).   

Dalam mengkaji karya sastra, analisis struktur ini merupakan langkah 

awal yang diperlukan dalam setiap penelitian karya sastra sebelum melangkah 

menggunakan pendekatan yang lain.  Analisis struktural karya yang dalam hal ini 

fiksi, dapat dilakukan dengan mengidentifikasikan, mengkaji, dan 

mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar unsur intrinsik fiksi yang 

bersangkutan.  Mula-mula diidentifikasikan dan dideskripsikan, misalnya 

bagaimana keadaan peristiwa-peristiwa, plot, tokoh dan penokohan, latar, sudut 

pandang dan lain-lain.  Pada dasarnya analisis struktural bertujuan memaparkan 

secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang 

secara bersama menghasilkan sebuah kemenyeluruhan (Burhan Nurgiyantoro, 

1995:37). 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian karya sastra dengan 

menggunakan pendekatan struktural adalah memandang karya sastra itu sebagai 

sesuatu yang otonom (mandiri) karena pusat perhatian pendekatan ini adalah 

karya sastra itu sendiri yaitu unsur-unsur yang ada di dalamnya dalam mendukung 

totalitas makna yang bulat dan utuh. 

Dalam analisis struktural ini peneliti akan meneliti unsur-unsur 

penokohan, alur, dan latar, tema, dan amanat.  Selanjutnya akan peneliti uraikan di 

bawah ini.  

 

A.  Novel Jendela-jendela 

1.  Penokohan 

a.  June 

1)  Dilihat dari Dimensi Fisiologis 

Secara fisiologis, June hanya digambarkan sebagai seorang wanita.  Itu 

terlihat dari namanya yaitu June Larasati Subagio.  June merupakan seorang 

wanita yang dicintai oleh banyak pria.  Hal tersebut dijelaskan dalam kutipan 

berikut. 

“Aku tersenyum.  ‘Saya June Larasati Subagio.  Panggil saja June,’ 

ucapku berusaha bernada ramah.” (Fira Basuki, 2001:53). 

“Aku jadi uring-uringan.  Belum pernah aku ditolak seorang pria.  

Biasanya aku yang memutuskan hubungan.  Kali ini, seorang pria, yang bukan 

pacarku dan bukan apa-apaku, menendangku keluar.  Sakit hati, sudah tentu.”  

(Fira Basuki, 2001:110). 

2)  Dilihat dari Dimensi Sosiologis 
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June adalah seorang wanita berkewarganegaraan Indonesia.  Hal tersebut 

tampak pada kutipan berikut.  

“...Namun, tak jarang aku hanya menjawab pertanyaan mereka dengan, 

‘Ya, sudah jodoh mungkin.  Biarpun ia orang Tibet, aku orang Indonesia, kalau 

sudah jodoh mau apa, ya kan?’” (Fira Basuki, 2001:9). 

Setelah menikah, June bekerja di International Voice yaitu sebuah radio 

SW.  Berikut kutipannya. 

Setelah rumah baru, kini pekerjaan baru.  Betapa bahagia hatiku ketika 
Miss Ann Ray berkata, “Selamat menjadi keluarga International Voice.”  
International Voice adalah sebuah radio SW, Short Wave atau gelombang 
pendek yang memancarkan acaranya ke seluruh dunia.  Disebut 
International Voice, karena siaran radio ini menggunakan berbagai 
bahasa yang dipakai di Singapura.  Bahasa-bahasa itu adalah Inggris, 
Melayu, Cina-Mandarin, dan Tamil.  Kini, mereka membuka siaran 
bahasa Indonesia, mengingat banyaknya surat-surat permintaan datang 
dari pendengar Indonesia yang rajin mendengarkan siaran bahasa Melayu 
Fira Basuki, 2001:51). 
 

3)  Dilihat dari Dimensi Psikologis 

June saat sekolah dan kuliah ia termasuk orang yang pandai dengan 

perolehan nilai yang selalu A dan B. 

Pernah suatu kali di bulan Desember, saat kami di dalam mobilnya 
setelah berjalan-jalan dari mal, aku mengajaknya untuk berhenti hura-
hura sementara karena minggu depannya ujian semester.  Biar 
bagaimanapun, belajar tetap menjadi prioritasku.  Biarpun mungkin aku 
boros atau senang hura-hura, ironisnya aku adalah pelajar yang baik.  
Aku selalu menjadi murid dengan nilai A dan B.  Karena untukku, 
mendengar suara bahagia Mama di telepon saat mendengar hasil ujianku 
membuat diriku bersemangat.  Mungkin juga karena aku suka perhatian, 
karena sewaktu aku sekolah di SMU pun aku selalu termasuk peringkat 
tiga besar di kelas.  Malah pernah aku menjadi juara kelas dan sebagai 
hadiah, Mama berjanji mengirimku ke Amerika seperti Mas Bowo  (Fira 
Basuki, 2001:30). 
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“‘Oya?  Bilang saja aku bodoh begitu, tidak seperti kamu yang pintar.  

June Larasati, si murid A dan B,’ kata Aji dengan nada suara mulai melengking.”  

(Fira Basuki, 2001:31). 

June juga mempunyai sifat boros, karena setelah menikah perekonomian 

June menurun, ia harus menggadaikan perhiasan dan menguras tabungannya 

setiap kali ia pindah apartemen. 

...Untuk pindah ke apartemen baru ini, aku kehabisan tabungan dan 
perhiasan.  Tidak mustahil, seluruh perhiasan mahalku akan menjadi 
milik rumah pegadaian satu persatu, berhubung aku tidak menebusnya.  
Setelah pindah, walaupun hidup di apartemen baru yang bersih, uang 
belanja kami berkurang karena harus membayar uang sewa yang mahal.  
Setiap bulannya,  keuangan kami selalu kembang-kempis.... (Fira Basuki, 
2001:51-52). 
 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara fisiologis, June adalah seorang 

wanita yang dicintai banyak pria.  Secara sosiologis, June berkewarganegaraan 

Indonesia, setelah menikah June bekerja di International Voice.  Secara 

psikologis, June adalah orang yang pandai pada saat sekolah, tetapi ia juga 

mempunyai sifat boros. 

b.  Jigme 

1)  Dilihat dari dimensi Fisiologis 

Jigme adalah seorang pria berperawakan tinggi tegap dengan rambut 

lurus dan berhidung mancung. 

Sebenarnya keduanya berwajah mirip, hanya saja rambut Jigme lurus dan 
rambut Dean ikal.  Hidung Jigme juga lebih lancip dibandingkan dengan 
hidung Dean.  Namun, jika mereka mengaku sebagai saudara, aku rasa 
orang tidak akan terlalu bertanya-tanya.  Mungkin juga karena ayah Dean 
orang India Utara yang kebanyakan mirip orang-orang Tibet dan Nepal, 
sedangkan ibu Dean berasal dari Lhasa.  Jigme dan Dean, keduanya juga 
berbadan tinggi tegap...  (Fira Basuki, 2001:13-14). 
 

2)  Dilihat dari Dimensi Sosiologis 
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Dilihat dari sosialnya, Jigme adalah seorang lelaki yang 

berkewarganegaraan Tibet.  Hal tersebut dapat dilihat dari namanya Jigme 

Tshering. 

 “...Kemudian setelah kuberi tahu suamiku orang Tibet, mereka lalu 

meluncurkan sederetan pertanyaan:  Pantas saja namanya aneh, Jigme...apa 

artinya ya?  Ketemu di mana?  Kok bisa-bisanya sih menikah dengan orang Tibet?  

Bagaimana dengan keluarag kalian?”  (Fira Basuki, 2001:3). 

Jigme berasal dari keluarga yang tidak kaya dalam hal materi, di mana 

ayahnya seorang pensiunan dan ibunya tidak bekerja. 

“Biarpun Jigme juga sekolah di Amrik, tapi ortunya tidak kaya.  

Bapaknya bekerja keras, sedangkan ibunya tidak bekerja.  Kini mertuaku sudah 

pensiun”  (Fira Basuki, 2001:27). 

Jigme menganut agama Islam. 

“Pukul enam pagi, biasanya aku bangun, itu juga ketika Jigme suamiku 

selesai sholat subuh.”  (Fira Basuki, 2001:1). 

Jigme berprofesi sebagai produser. 

“Akhir-akhir ini Jigme sering pulang malam.  Pekerjaannya sebagai 

produser sebuah rumah produksi memaksanya untuk turut serta setiap kali ada 

syuting.” (Fira Basuki, 2001:21).  

3)  Dilihat dari Dimensi Psikologis 

Tokoh Jigme mempunyai sifat yang periang dan romantis.  Hal tersebut 

tampak dalam kutipan sebagai berikut. 
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“Bangun pagi melihat Jigme yang selalu tertawa dan menaburkan kata-

kata cinta, seperti memberi bensin pada motor tubuhku.  Tanpa itu, mungkin rasa 

jadi seorang istri agak kurang.” (Fira Basuki, 2001:1-2). 

Tokoh Jigme adalah tokoh yang mempunyai sifat pemaaf dan berhati 

mulia.  Jigme selalu percaya karma, sebab dan akibat.  Ia yakin, orang yang 

bersalah akan menanggung resiko hukumannya.  Hal itu dibuktikan pada saat 

istrinya June selingkuh dengan pria lain.  Kutipannya adalah sebagai berikut. 

“‘June, kenapa?’ 

‘Aku melakukan affair...’ 

Jigme terdiam.  Ia tidak bodoh, aku yakin ia tahu apa yang terjadi.”  (Fira 

Basuki, 2001:123). 

“‘Ia akan menerima karmanya,’ ujar Jigme kemudian. 

‘Maaf, Jigme,’ kataku lirih.”  (Fira Basuki, 2001:124). 

Aku memeluknya erat-erat.  Teramat erat.  Jigme, kamu tidak tahu apa 
yang telah kulakukan.  Selama ini aku tidak pernah mencoba 
berkomunikasi.  Siap sangka ia pria yang mudah menerima keadaan?  
Bahkan terlalu mudah.  Pernah sesaat aku mengira ia juga serong di 
belakangku.  Ternyata aku salah, Jigme seorang pria yang berhati mulia.  
Allah, maafkan aku!  (Fira Basuki, 2001:124). 
 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara fisiologis, Jigme merupakan 

seorang laki-laki yang berbadan tinggi tegap dengan rambut lurus dan hidung 

mancung.  Secara sosiologis, Jigme berkewarganegaraan Tibet, tetapi beragama 

Islam, keluarganya tidak kaya.  Secara psikologis, Jigme memiliki sifat periang, 

romantis, pemaaf serta berhati mulia. 

c.  Aji 

1)  Dilihat dari Dimensi Fisiologis 
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Aji adalah seorang laki-laki yang kurus, berkumis, berjenggot, dan 

mempunyai brewok. 

“Ujung mulut Aji yang kini sedikit tertutupi kumis, jenggot, dan 

brewoknya, perlahan menampakkan senyum.  Ia kemudian mematikan rokoknya 

dan tangan kanannya mengusap pipiku.” (Fira Basuki, 2001:38). 

 

2)  Dilihat dari Dimensi Sosiologis 

Aji berasal dari keluarga konglomerat.  Ayahnya memiliki banyak 

perusahaan, yang memiliki rumah di Manhattan, New York, Pittsburg.  Uang bagi 

Aji bukanlah masalah, kiriman dari orang tuanya lebih dari cukup.  Sewaktu 

kuliah pun, ia telah memiliki mobil Porsche.  

“Ingat Aji Saka?  Mantan pacarku sewaktu di Pittsburg itu adalah anak 

seorang konglomerat”  (Fira Basuki, 2001:27). 

...Dari cerita Aji sendiri aku tahu keluarganya memiliki rumah di 
Manhattan, New York.  Tidak berapa lama, Aji membeli rumah di 
Pittsburg.  Dengan uang orang tuanya, ia memberiku banyak hadiah 
mahal, termasuk jam tangan Gucci yang aku idam-idamkan.  Jadilah aku 
pacarnya.  Setiap liburan kami mengunjungi kedua adiknya yang 
menempati rumah di New York.  Hidupku terasa nyaman.  Bayangkan!  
Setiap kali pacaran dijemput Porsche,... (Fira Basuki, 2001:28). 
 

3)  Dilihat dari Dimensi Psikologis 

Aji adalah seorang yang romantis dan royal.   

Dengan uang orang tuanya, ia memberiku banyak hadiah mahal, 
termasuk jam tangan Gucci yang aku idam-idamkan.  Jadilah aku 
pacarnya.  Setiap liburan kami mengunjungi kedua adiknya yang 
menempati rumah di New York.  Hidupku terasa nyaman.  Bayangkan!  
Setiap kali pacaran dijemput Porsche, dikirimi bunga mawar hampir 
setiap minggu, makan di restoran mahal sering, dan apa pun yang aku 
minta hampir selalu dipenuhi oleh Aji  (Fira Basuki, 2001:28). 
 
Aji adalah tipe pencemburu, pemarah. 
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Aji juga mudah cemburu.  Aku tidak bisa menyapa teman priaku jika 
berada di sisiku.  Jika aku nekat, ia akan terang-terangan mengubah 
mimik wajahnya.  Bukan itu saja, Aji akan ngambek dan berhenti 
berbicara padaku selama seharian.  Jika aku coba membela diri, ia akan 
mengacakkan pinggangnya.  (Fira Basuki, 2001:29-30). 
 
“Aji pura-pura tidak mendengar. 

‘Sepertinya kita harus berhenti jalan-jalan untuk sementara,’ kataku lagi. 

Aji yang sedang menyetir menengok ke arahku dan mulai menaikkan 

alisnya, tanda marah.” (Fira Basuki, 2001:30). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara fisiologis, Aji berbadan kurus, 

mempunyai kumis, jenggot serta brewok.  Secara sosiologis, Aji berasal dari 

keluarga konglomerat.  Secara psikologis, Aji mempunyai sifat romantis dan 

royal, di samping itu, ia juga pencemburu dan pemarah.     

d.  Dean 

1)  Dilihat dari Dimensi Fisiologis 

Dean adalah seorang lelaki yang berbadan tegap, berambut ikal, dan 

mempunyai hidung mancung.   

Sebenarnya keduanya berwajah mirip, hanya saja rambut Jigme lurus dan 
rambut Dean ikal.  Hidung Jigme juga lebih lancip dibandingkan dengan 
hidung Dean.  Namun, jika mereka mengaku sebagai saudara, aku rasa 
orang tidak akan terlalu bertanya-tanya.  Mungkin juga karena ayah Dean 
orang India Utara yang kebanyakan mirip orang-orang Tibet dan Nepal, 
sedangkan ibu Dean berasal dari Lhasa.  Jigme dan Dean, keduanya juga 
berbadan tinggi tegap...  (Fira Basuki, 2001:13-14). 
 

2)  Dilihat dari Dimensi Sosiologis 

Dean berasal dari keturunan India.  Dean berasal dari keluarga kaya dan 

anak tunggal.  Ayahnya seorang pengusaha sukses.  Keseharian Dean sudah 

mencerminkan bahwa ia dari keluarga berada. 
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“...Mungkin juga karena ayah Dean orang India Utara yang kebanyakan 

mirip orang-orang Tibet dan Nepal, sedangkan ibu Dean berasal dari Lhasa.”  

(Fira Basuki, 2001:14). 

“Selain itu, perbedaan mungkin disebabkan oleh keadaan ekonomi.  

Keluarga Dean jelas lebih berada.  Di Wichita saja, orang-orang mengenalnya dari 

mobil BMW merah yang dikendarainya.  Belum lagi pakaian dan segala barang 

bermerek yang melekat di tubuhnya.”  (Fira Basuki, 2001:14). 

Dean beragama Kristen Protestan.  Hal itu tampak dalam kutipan sebagai 

berikut. 

“Dean mengaku tidak sanggup mengubah agamanya yang Kristen 

Protestan menjadi Islam...” (Fira Basuki, 2001:107). 

3)  Dilihat dari Dimensi Psikologis 

Dean mempunyai sifat yang tenang.  Hal tersebut dapat dilihat dalam 

kutipan sebagai berikut. 

“Untuk seorang pria yang telah mengacaukan hidupku, Dean sungguh 

terlalu tenang.  Tadinya aku ingin melabraknya habis-habisan, ingin 

menamparnya, menendangnya, atau berteriak di kantornya, namun aku tidak 

bisa.” (Fira Basuki, 2001:130). 

Dean juga tipe perayu. 

“Dengan mudah, aku menerima rayuan ‘Coldheart’.  Di suatu Sabtu pagi, 

ketika Jigme sedang syuting dan orang tua Dean ke Johor Baru, aku datang ke 

rumahnya.” (Fira Basuki, 2001:105). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara fisiologis, Dean adalah seorang 

laki-laki berbadan tegap, rambut ikal, dan berhidung mancung.  Secara sosiologis, 
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Dean berasal dari keturunan India, keluarganya kaya, Dean beragama Kristen 

Protestan.  Secara psikologis, Dean merupakan orang yang tenang. 

2.  Alur 

Dalam pembahasan alur cerita novel Jendela-jendela menggunakan 

tahapan alur, yaitu: 

a. Tahap Situation (Penyituasian) 

Pada tahap ini, pengarang menceritakan kehidupan June dengan 

kebiasaannya di pagi hari yaitu menyiapkan sarapan pagi dan pakaian untuk 

suaminya.  Ia menikah dengan Jigme sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 5 

September 1997, kemudian ia diajak suaminya pindah ke Singapura. 

Ritualku setiap pagi?  Sudah sebulan aku tinggal di ‘rumah susun’ ini dan 
dari hari ke hari tidak ada yang berubah.  Pukul enam pagi, biasanya aku 
bangun, itu juga ketika Jigme, suamiku selesai sholat subuh.  Sebagai 
seorang istri yang baik aku pun terbangun.  Terkadang sholat subuh 
terkadang tidak, tapi yang selalu adalah menyiapkan sarapan pagi dan 
memastikan pakaian sang suami tidak kusut (Fira Basuki, 2001:1). 
 
“Nyonya Jigme Tshering, hari ini ternyata sama seperti kemarin,” ujarku 
pada diri sendiri.  Aku senang memanggil nama baruku yang bertitelkan 
‘nyonya’. Kedengarannya aneh?  Tidak juga, dengan begitu aku sadar 
kewajibanku sebagai seorang ibu rumah tangga.  Aku memang menikah 
sebulan yang lalu, 5 September 1997, dan langsung pindah ke Singapura 
(Fira Basuki, 2001:3). 
 
June mengenal Jigme pada saat sekolah di Amerika Serikat.  Ia sendiri 

tinggal di Pittsburg.  Jigme mengenal June ketika ia dikenalkan oleh Lisa.  

Sesudah perkenalan tersebut mereka berjanji untuk makan siang bersama.  Setelah 

berjalan selama dua setengah mereka memutuskan untuk menikah.  

Perjumpaanku dengan Jigme juga sebuah cerita tersendiri.  Aku kenal 
Jigme saat sekolah di Amerika Serikat.  Aku sendiri waktu itu tinggal di 
Pittsburg, sebuah kota di Kansas yang tidak tercantum di peta saking 
kecilnya.  Aku pindah ke sana awal tahun 1990.  Mengapa Pittsburg?  
Mengapa ke kota yang kata banyak orang, “Jangan berkedip jika kamu 
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lewat Pittsburg, karena kamu tidak sempat melihat kota itu.” (Fira 
Basuki, 2001:4). 
 
“‘Waktu itu Lisa mengenalkanmu padaku.  Kamu benar June yang 

mengenakan gaun hitam dan rambut diangkat ke atas kan?’ katanya dengan mata 

berbinar-binar.” (Fira Basuki, 2001:7). 

Ah, mungkin ini yang mereka sebut jodoh.  Karena itu, setiap ada yang 
bertanya perihal perjumpaan kami, aku selalu tertawa.  Tidak jarang aku 
menggoda Jigme bahwa ia mencintaiku sejak pandangan pertama.  Jigme 
tidak mungkir, tetapi ia selalu bersikeras bahwa ia yakin aku juga senang 
padanya saat pertama melihatnya.  Kalau sudah begitu aku terdiam dan 
tersenyum.  Kenyataan atau tidak, yang penting toh dua setengah tahun 
setelah itu kami menikah, bukan begitu? (Fira Basuki, 2001:8). 
 

b. Tahap Generating Circumstances (Pemunculan Konflik) 

Pada tahap ini, June dan Jigme bertemu dengan Dean Sahi sahabat Jigme, 

yang memanggil mereka berdua dengan JJ.  Mereka menonton film bersama. 

“Setelah menunggu setengah jam, akhirnya Dean Sahi, sahabat Jigme, 

muncul juga. 

‘Hi JJ!’ teriaknya sambil melambaikan tangan. 

Dean satu-satunya orang yang memanggil kami ‘JJ’ kependekan dari June 

dan Jigme.” (Fira Basuki, 2001:12). 

“‘Ah, sudahlah Dean.  Aku tidak berubah apa-apa.  Gimana, kita nonton 

nih?’ kata Jigme mengalihkan pembicaraan.” (Fira Basuki, 2001:17). 

c. Tahap Rising Action (Peningkatan Konflik) 

Pada tahap ini, Jigme sering pulang malam karena ia merupakan seorang 

produser sebuah rumah produksi.  Hal tersebut membuat June merasa kesepian, ia 

merindukan Pittsburg.  June merassa harinya berjalan lembut dengan melamar ke 

beberapa surat kabar dan majalah, tetapi tidak ada panggilan. 
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“Akhir-akhir ini Jigme sering pulang malam.  Pekerjaannya sebagai 

produser sebuah rumah produksi memaksanya untuk turut serta setiap kali ada 

syuting.” (Fira Basuki, 2001:21). 

“Aku mulai merasa sepi, sendiri.  Kalau sudah begini, aku rindu pada 

Pittsburg, bukan Wichita dan juga bukan Jakarta.  Mengapa Pittsburg?  Tanpa 

menyinggung soal Aji, sebenarnya kalau semua terserah aku, tinggal di Pittsburg 

adalah pilihanku...” (Fira Basuki, 2001:22). 

“Setiap hari berjalan lambat, setiap hari aku melakukan hal yang sama.  

Aku sudah mengirim banyak lamaran ke beberapa surat kabar dan majalah 

sebagai reporter.  Sudah sebulan lebih sejak aku mengirim berkas-berkas lamaran 

tersebut, sampai berapa lama lagi aku harus menunggu?” (Fira Basuki, 2001:26). 

Dalam pernikahan, June dan suaminya selalu pindah apartemen, hal 

tersebut membuat June kehabisan tabungan dan perhiasan karena perhiasannya 

tidak ditebusnya di rumah pegadaian.  Namun, June mendapat pekerjaan baru di 

sebuah radio yang bernama International Voice. 

...Untuk pindah ke apartemen baru ini, aku kehabisan tabungan dan 
perhiasan.  Tidak mustahil, seluruh perhiasan mahalku akan menjadi 
milik rumah pegadaian satu persatu, berhubung aku tidak menebusnya.  
Setelah pindah, walaupun hidup di apartemen baru yang bersih, uang 
belanja kami berkurang karena harus membayar uang sewa yang mahal. 
(Fira Basuki, 2001:51). 
 
“Setelah rumah baru, kini pekerjaan baru.  Betapa bahagia hatiku ketika 

Miss Ann Ray berkata, ‘Selamat menjadi keluarga International Voice.’  

International Voice adalah radio SW, Short Wave atau gelombang pendek yang 

memancarkan acaranya ke seluruh dunia...” (Fira Basuki, 2001:51). 

June baru bekerja sebentar, ia mendapat kenyataan bahwa ia hamil, hal 

tersebut membuatnya stress. 
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Tapi, tapi...segala yang menyenangkan ini mengapa membuatku sakit 
kepala?  Entah kenapa akhir-akhir ini aku makin sering sakit kepala.  
Semua bilang, “Paling juga kamu stres June.”  Mungkin benar aku stres, 
karena biar menyenangkan ini tetap tantangan baru buatku.  Sampai 
akhirnya, dokter Yap yang membuka praktek di bawah gedung 
apartemen kami berpendapat lain.  “Selamat, Anda hamil.” (Fira Basuki, 
2001:80-81). 
 
 

d. Tahap Climax (Klimaks) 

Pada tahap ini, June mengalami keguguran pada usia kehamilan sekitar 

lima minggu dan oleh dokter biasa disebut spontaneous abortion.  Setelah 

peristiwa tersebut, hubungan June dan Jigme semakin renggang, mereka berdua 

menyibukkan diri pada pekerjaan masing-masing.  Kemudian June ditelepon oleh 

Dean.  Dari situlah hubungan antara Dean dan June dimulai.  Mereka mencuri 

waktu untuk bermesraan. 

Buat apa aku menangis?  Kalau bukan karena Jigme aku tidak akan 
menangis terus-menerus seperti ini.  Aku terus menangis setelah melihat 
Jigme menangis.  Kami kehilangan calon buah hati, di kandunganku yang 
berusia sekitar lima minggu.  Rasanya baru kemarin aku menerima kabar 
kehamilanku... Ia keluar begitu saja, ketika aku buang air kecil.  
Bentuknya seperti telur yang diselimuti darah.  Kala itu aku menjerit dan 
memanggil suster untuk datang ke kamar mandi.  Setelah ultrasound, 
dokter bilang rahimku sudah bersih.  Kemungkinan besar aku mengalami 
spontaneous abortion, yaitu keguguran yang terjadi sebelum kandungan 
berusia 28 minggu... (Fira Basuki, 2001:81). 
 
“Jigme semakin sering pulang malam.  Sedangkan aku, jika tidak harus 

siaran malam, pukul setengah tujuh sudah ada di rumah.  Kantorku dekat dengan 

rumah, hanya sekitar lima belas menit dengan bus umum.  Selain kantor Jigme 

jauh, ia kini kerap syuting malam. ‘Kami sedang membuat video klip karaoke,’ 

demikian katanya.” (Fira Basuki, 2001:99). 

“Telepon berdering.  Buru-buru aku berlari menuju telepon, siapa tahu 

Jigme? 
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‘Hallo JJ....’ 

Oh, Dean, rupanya.” (Fira Basuki, 2001:100). 

“Bukannya begitu Dean, ngapain coba kamu mbeliin aku?  Mbeliin apa 
kek gitu buat pacarmu,” ujarku menggoda. 
Dean tertawa. “Aku nggak punya pacar.  Nah, sekarang pakai deh...” 
Dean melingkarkan gelang tersebut di pergelangan kananku dan 
membantu mengikatnya. 
“Terima kasih,” kataku sambil mencium pipinya. (Fira Basuki, 
2001:103).  
 
“Semenjak kejadian di Malaka, aku dan Dean sering mencuri-curi waktu 

untuk bercumbu.  Misalnya, saat kami berempat, aku, Jigme, Bary, dan Dean 

berjalan bersama-sama, ia selalu memilih berjalan di sebelahku.  Diam-diam, saat 

Jigme lengah, ia meraba tanganku.  Atau saat Jigme ke kamar kecil dan Bary tidak 

kelihatan, ia nekat mencium bibirku.” (Fira Basuki, 2001:104).  

Akhirnya June mengaku pada Jigme bahwa ia telah berselingkuh dengan 

Dean bahkan sudah tidur bersama. 

“June, kenapa?” 
“Aku melakukan affair...” 
Jigme terdiam.  Ia tidak bodoh, aku yakin ia tahu apa yang terjadi. 
“Dean?” 
Aku mengangguk. 
“Did you sleep with him?” 
Aku tidak menjawab.  Jigme menggeleng (Fira Basuki, 2001:123). 
  

e. Tahap Denoument (Penyelesaian) 

Pada tahap ini, Jigme mengepalkan tangannya dengan geram, tetapi pada 

akhirnya ia menarik panjang untuk menenangkan dirinya.  Ia justru menyalahkan 

dirinya karena jarang pulang. 

Jigme mengepalkan tangannya dengan geram.  Kulihat, ada kilatan di 
mata sipitnya.  Belum pernah kulihat ia semarah itu.  Sesaat, kami 
terdiam.  Aku takut Jigme akan membabi buta dan membalas dendam.  
Tapi aku salah.  Jigme mulai menarik napas panjang-panjang, mungkin 
untuk menenangkan dirinya. 
“Ia akan menerima karmanya,” ujar Jigme kemudian. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

37 

“Maaf, Jigme,” kataku lirih. 
“June, ini salahku juga, akhir-akhir ini aku jarang pulang....” Jigme 
menyisir rambutku dengan jemarinya. (Fira Basuki, 2001:123-124). 
 
June terkena infeksi jamur.  June menduga bahwa semua itu ada 

hubungannya dengan Dean, karena Dean sering intim dengan wanita. 

“Vaginaku gatal bukan kepalang.  Dokter bilang, aku kena infeksi jamur.  

Kemungkinan besar karena cuaca yang berubah-ubah sehingga kelembaban di 

daerah genital menyebabkan jamur.  Bisa pula karena aku memakai celana dalam 

yang bukan katun atau terlalu ketat, jadi jamur dengan leluasa hidup di sana.” 

(Fira Basuki, 2001:127). 

“Pasti semua ini ada hubungannya dengan Dean.  Aku tidak pernah 

mengeluh soal kegatalan, apalagi jamur di dalam vagina.  Ini pasti gara-gara 

Dean.  Bukan tanpa alasan aku menuduhnya.  Dean mengaku sering intim dengan 

wanita.  Siapakah wanita itu?” (Fira Basuki, 2001:127). 

June memutuskan pertemanannya dengan Dean. 

“Sebelum aku beranjak pergi, aku berkata, “Oya, Dean, kamu bukan lagi 

teman kami berdua.  Jangan memanggilku JJ, dan tidak usah menyapa kami jika 

bertemu.” (Fira Basuki, 2001:131). 

3.  Latar 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa segala keterangan petunjuk, 

pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa 

dalam suatu karya sastra membangun suatu latar (Panuti Sudjiman, 1991:44). 

Unsur latar dibedakan menjadi tiga unsur pokok, yaitu latar tempat, latar 

waktu, latar sosial. 

a.  Latar Tempat 
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Secara umum, novel Jendela-jendela latar tempatnya bergerak di 

Singapura.  Singapura merupakan sebuah negara dengan transportasi umum yang 

terjamin, di dalam kereta api bawah tanah ada peraturan yang melarang 

penumpang makan dan minum.  Tembok atau dinding pagar serta gedung di 

Singapura pun bebas dari coretan-coretan.  Jika ada orang yang melanggarnya 

baik itu orang asing maupun warga Singapura sendiri maka orang yang melanggar 

tersebut akan didenda 500-1000 dolar Singapura atau hukum cambuk.  Hal 

tersebut terlihat dalam kutipan sebagai berikut. 

Enaknya tinggal di Singapura, biar tidak punya mobil tapi transportasi 
umum terjamin.  Terjamin dalam arti bersih, cepat, tepat waktu, dan 
teratur.  Bagaimana tidak bersih, jika di SMRT (Singapura Mass Rapid 
Transit), yaitu kereta api cepat bawah tanah dan juga bus umum, ada 
larangan orang tidak boleh makan atau minum selama dalam perjalanan.  
Selain itu, orang mengunyah permen karet pun tidak bisa ditemui, 
maklum permen karet memang dilarang dijual di negara kecil ini.  
Tembok atau dinding pagar dan gedung di Singapura juga bebas coretan 
atau istilah kerennya graffiti.  Tidak peduli warga Singapura atau orang 
asing, jika melanggar peraturan seseorang bisa didenda 500 hingga 1000 
dolar Singapura atau bisa juga dihukum pecutan atau cambuk.  Karena 
hukum dijalankan dengan benar, sudah pasti segalanya jadi teratur (Fira 
Basuki, 2001:18-19). 
 
“Jigme tidak tahu kalau aku pergi ke pawn shop atau tempat gadai.  Gaji 

Jigme tidak mencukupi hidup kami.  Walaupun tinggal di apartemen yang 

lumayan murah untuk ukuran Singapura dan masih ada sisa setengah lebih 

gajinya, entah kenapa tidak pernah cukup.” (Fira Basuki, 2001:41). 

b.  Latar Waktu 

Dalam novel Jendela-jendela, latar waktu tidak ditunjukkan secara 

mendetail hanya disebutkan masa yang modern.  Hal itu dapat diketahui dari 

kutipan berikut. 

“Pittsburg memang hanya memiliki satu mal, yaitu Meadowbrook Mall, 
yang didominasi dengan toko JC Penney.  Supermarket terbesar di 
Pittsburg Cuma satu, Wal-Mart yang buka 24 jam.  Tempat berkumpul 
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para mahasiswa di akhir pekan adalah bar Hollywood dan juga tempat 
balapan kuda anjing Camptown Greyhound Park di Frontenac, kota di 
sebelah Pittsburg.” (Fira Basuki, 2001:23). 
 
Masa modern juga dibuktikan dengan adanya kartu kredit yang cara 

mendapatkannya mudah sekali. 

Di Amerika gampang sekali mendapatkan kartu kredit.  Biarpun pelajar, 
asal aku tidak pernah masuk penjara, aku bisa mendapatkannya.  
Sebutkan semua nama kartu kredit, pasti beberapa aku punya.  Segala 
macam visa dan mastercard dari bank ternama aku punya.  Setelah 
setahun membayar plastik, beberapa bank menawariku dengan gold card.  
Total, aku punya tujuh kartu kredit, belum lagi kartu kredit dari berbagai 
macam department store (Fira Basuki, 2001:42). 
 
“Kenapa?  Lambat laun aku muak pada gayanya.  Memang dari 

penampilan luar ia tampak biasa, tidak seperti gaya wanita Jakarta yang 

rambutnya dicat warna-warni, berpakaian ketat dan bercelana panjang lebar.  Ia 

juga tidak bermake-up.  Ia tampak biasa saja.” (Fira Basuki, 2001:72). 

Banyak alamat e-mail gratis yang ditawarkan di internet.  Menerima e-
mail dari mana pun di zaman modern ini mudahnya bukan main.  
Herannya, mengetahui siapa yang mengirim bisa memusingkan.  
Bagaimana aku bisa menebak siapa yang mengirim jika ia membuka 
account dengan nama X-Man?  Temanku Arief, yang biangnya komputer 
sudah membantuku.  Namun ia menyerah dan berkata, “Orang ini nggak 
pengen diketahui identitasnya.” (Fira Basuki, 2001:146). 
 

c.  Latar Sosial 

Latar sosial dalam novel Jendela-jendela tergolong dari kalangan sosial 

menengah ke bawah, dilihat dari kehidupan June di rumah susun.  

Beginilah nasib tinggal di rumah susun!  Umpatku dalam hati.  Masih 
untung jemuranku tidak disiram bumbu kari ayam dari atas.  Menurut 
cerita-cerita sinis yang kudengar, terkadang orang tega untuk membuang 
sisa makanan begitu saja dari jendela mereka.  Tidak terlintas di benak 
mereka kalau sampah buangan mereka itu bisa mengotori pakaian orang. 
... 
Lift di HDB seperti WC kecil.  Banyak orang bilang Singapura itu 
negaranya bersih.  Memang sih, kalau mereka pergi ke Orchard Road.  
Aku juga nggak tahu.  Dulu aku terkagum-kagum dengan jalanan yang 
jadi trademark Singapura itu, belum lagi Holland Village, daerah 
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ekspatriat yang mirip Kemang, juga Boat Quay atau Clarke Quay, 
restoran dan tempat hiburan di sepanjang sungai Singapura, semuanya 
terasa ‘luar negeri’.  Ah, siapa sangka sih, di rumah susun Singapura 
liftnya malah bau pesing.  Aku berani bilang pasti ada orang yang 
kencing di situ.  Bukan bayi atau anak kecil, tapi orang dewasa.  
Dugaanku berdasarkan seringnya ada genangan air di pojok lift yang 
berwarna kuning dan bau.  Huh, jorok! (Fira Basuki, 2001:10). 
 

 

4.  Sudut Pandang 

Pengarang menyampaikan cerita dari sudut pandangnya orang pertama 

atau akuan.  Pencerita yang berbeda memiliki sudut pandang yang berbeda pula 

dan sudut pandang yang berbeda itu menghasilkan versi cerita yang berbeda pula. 

Dalam novel JJ, pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama 

atau akuan yaitu hubungan yang dipilih pengarang dalam membawakan cerita.  

Secara khusus sudut pandang tokoh pengarang sebagai tokoh yang mengisahkan 

apa yang terjadi dengan dirinya dan mengungkapkan perasaannya sendiri dengan 

kata-kata dia sendiri pula.  Pengarang menggunakan tokoh June, melalui tokoh 

June inilah pengarang menyampaikan sikap, perasaan, dan pikirannya kepada 

pembaca.  

“Ketika memilih Jigme, Mama sudah mengingatkan apakah aku siap 

untuk hidup mengikuti caranya.  Dengan angkuh aku berkata, ‘Aku biasa hidup 

sendiri di Amerika.  Tantangan macam apa lagi yang aku takutkan?’” (Fira 

Basuki, 2001:26). 

Pada akhirnya, cerita apa pun yang aku pilih, toh mereka tetap tercengang 
atau terpaku.  Apalagi jika mereka kenalan dengan kedua orang tuaku, 
atau kenalan dengan orang tua Jigme.  Belum lagi jika mereka tahu aku 
tinggal di apartemen HDB atau Housing Development Board, alias rumah 
susun yang dibangun pemerintah Singapura.  Siapa sangka aku rela 
tinggal seperti ini?  Apalagi bagi mereka yang tahu siapa kedua orang 
tuaku.... (Fira Basuki, 2001:9). 
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Pengarang memandang tokoh June sebagai tokoh yang cukup berani 

mengambil resiko.  Contohnya June tetap memilih Jigme (yang orang Tibet) 

sebagai suaminya meskipun pada akhirnya hidupnya di Singapura sangat 

sederhana.  Sebelumnya ibunya telah menasehati untuk mencari pendamping 

hidup yang berasal dari keturunan Jawa dan kaya, serta masih banyak peristiwa-

peristiwa kecil yang menunjukkan bahwa June adalah tokoh yang tegar. 

5.  Gaya Bahasa 

Gaya bahasa yang digunakan pengarang dalam novel JJ meliputi: 

a.   Gaya bahasa metafora ialah sifat suatu benda dipindahkan langsung ke benda 

lain. 

“Kulihat ada kilatan di mata sipitnya” (Fira Basuki, 2001:123). 

Kata kilatan pada umumnya digunakan untuk cahaya, tetapi di dalam 

kalimat di atas digunakan untuk mata sehingga sifat dipindahkan.   

“Bibirnya yang basah terus melumatku” (Fira Basuki, 2001:103). 

Kata melumat biasanya digunakan untuk ular dalam meremukkan 

mangsanya, tetapi dalam kalimat di atas, kata melumat dipindahkan untuk bibir. 

b.   Gaya bahasa hiperbola ialah suatu peristiwa/keadaan secara berlebih-

lebihan/dengan dibesar-besarkan. 

“Tubuhnya memang kurus kering” (Fira Basuki, 2001:139). 

Dalam kalimat di atas tanpa kata kering pun sudah memberitahukan 

keadaan tubuh yang kurus, kata kering hanya digunakan sebagai penekanan yang 

melebih-lebihkan. 

c.  Gaya bahasa retisensia, pengarang menyembunyikan sebagian isi perasaan 

yang hendak dikemukakan. 
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“Lalu iapun melepaskan kaosnya, celana pendeknya dan kemudian...” 

(Fira Basuki, 2001:106). 

Kalimat tersebut terlihat mengambang.  Pengarang tidak menceritakan 

yang terjadi selanjutnya karena dianggap kurang etis sehingga hanya diberi tanda 

titik-titik. 

d. Gaya bahasa antonomasia ialah dengan menggunakan kalimat yang 

menyatakan suatu hal tetapi tidak menyangkut hal yang diterangkan itu. 

“Yang penting neng June bertobat sama Yang Kuasa” (Fira Basuki, 

2001:139). 

Yang Kuasa yaitu Tuhan, tetapi pengarang tidak menyebut secara 

langsung. 

e.  Gaya bahasa oratoris ialah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban karena 

telah terkandung dalam kalimat itu sendiri. 

“Tapi mengapa segala yang menyenangkan ini membuatku sakit kepala” 

(Fira Basuki, 2001:80). 

Semua sebab yang menyebabkan sakit kepala sudah diketahui karena dia 

stress. 

f. Gaya bahasa sarkasme ialah ucapan mencemooh dengan cara yang kasar atau 

sindiran yang kasar.  

“Ketampanannya tidak lagi menggugahku, malah membuatku sedikit 

muak” (Fira Basuki, 2001:129). 

Kata muak adalah kata yang kasar. 

g. Gaya bahasa sinisme, sindiran yang bermaksud mencemooh 
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“Bilang saja aku bodoh begitu, tidak seperti kamu yang pintar” (Fira 

Basuki, 2001:31). 

Kalimat di atas jelas bermaksud mencemooh, aku bodoh tidak seperti 

kamu yang pintar. 

6.  Tema 
Setelah membaca, mengamati, dan menganalisis novel Jendela-jendela, 

maka peneliti berkesimpulan bahwa tema mayor karya FB adalah ketidakadilan 

dalam berumah tangga.  Kisah pasangan suami istri muda, suaminya yang Tibet 

dan care, tetangga yang onani, jemuran, atau juga sahabat selingkuh, dan tentu 

saja cinta masa lalu yang pada kaum perempuan ternyata tidak pernah layu. 

Kisah ini memberikan gambaran yang menarik, bahwa bayangan kita 

mengenai kehidupan di negara-negara maju dan kaya tidak selamanya benar.  Di 

mana pun kita berada ada saja yang mengalami kesulitan hidup tetapi tetap 

berusaha mengatasinya. 

June sebagai tokoh utama dalam novel Jendela-jendela mengalami 

konflik akibat persoalan-persoalan yang muncul.  Persoalan-persoalan itu pada 

dasarnya muncul dari ulahnya sendiri.  Ia menginginkan hidup yang serba ada. 

Tema minor yang terkandung dalam novel JJ adalah perselingkuhan yang 

terjadi dalam rumah tangga tokoh utama, yaitu June.  Namun, kenyataannya iapun 

harus berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun ia telah 

menikah.  Pengarang rupanya ingin memberikan gambaran kehidupan rumah 

tangga dengan cita rasa yang berbeda. 

“‘Nyonya Jigme Tshering, hari ini ternyata sama seperti kemarin,’ ujarku 

pada diri sendiri.  Aku senang memanggil nama baruku yang bertitel nyonya.  
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Kedengaran aneh?  Tidak juga, dengan begitu aku sadar kewajibanku sebagai 

seorang ibu rumah tangga” (Fira Basuki, 2001:3). 

Pada intinya, pengarang mengungkapkan kehidupan rumah tangga di luar 

negeri, khususnya mengungkapkan kehidupan rumah tangga June di luar negeri 

yang diwarnai oleh perselingkuhannya dengan beberapa pria.  

7.  Amanat 

Berbicara tentang tema berkaitan erat dengan amanat, sebab amanat 

merupakan pemecahan persoalan yang terkandung dalam tema.  Amanat 

merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dalam 

rangka menyelesaikan persoalan yang penting.  Melalui amanat, pembaca dapat 

menerima pesan yang ada dalam karya sastra.  Namun, dalam novel JJ pengarang 

tidak secara eksplisit menyampaikan amanat yang muncul dalam berbagai 

persoalan dalam novel ini.  Adapun amanat dalam novel JJ adalah sebagai berikut. 

a. Proses perubahan pemikiran dan kehidupan di Indonesia dan di luar negeri 

yang sangat berbeda.  Proses perubahan yang terjadi janganlah disikapi 

dengan lemah dan egois tetapi harus ditunjukkan dengan sikap jernih dan 

realistis.  Perubahan pasti akan menjadikan sesuatu yang baru. 

b. Di dalam kehidupan berumah tangga janganlah mementingkan ego masing-

masing, keterbukaan satu sama lain dan komunikasi harus selalu ada, sebab 

rumah tangga dibangun oleh mereka berdua. 
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B.  Novel Pintu 

1.  Penokohan 

a.  Bowo 

1)  Dilihat dari Dimensi Fisiologis 

Bowo adalah seorang anak laki-laki yang kemudian tumbuh menjadi pria 

dewasa.   

“‘Gus Bowok’ demikian ia memanggilku.  Gus adalah panggilan anak 

laki-laki di Jawa Timur.”  (Fira Basuki, 2002a:18). 

Bowo memiliki wajah mirip keturunan Cina dengan mata sipit. 

Apakah ini wajahku?  Banyak yang mengira aku keturunan Cina.  Sudah 
kuduga, di tempat bertemunya orang berbagai suku ini, rasa kecurigaan 
selalu timbul.  Mungkin juga rasa cemburu mengingat kaum keturunan 
Cina memang lebih sulit untuk masuk sekolah negeri.  Sewaktu sekolah 
menengah pertama atau atas pun nilai masuk yang disyaratkan bagi 
mereka lebih tinggi daripada pribumi (Fira Basuki, 2002a:45). 
 

2)  Dilihat dari Dimensi Sosiologis 

Bowo adalah seorang mahasiswa di sebuah universitas di Chicago.   

“Aku senang dan merasa beruntung sekali bisa sekolah di University of 

Chicago.  Aku tidak menyesal memilih tempat ini.”  (Fira Basuki, 2002a:55). 

3)  Dilihat dari Dimensi Psikologis 

Tokoh Bowo digambarkan orang yang punya mata batin yang tajam atau 

indera keenam.   

“...inikah yang disebut indera keenam?  Aku memang sering melihat jin, 

roh, hantu...atau apalah namanya.”  (Fira Basuki, 2002a:11). 
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Bowo juga digambarkan orang yang tidak sombong meskipun ia memiliki 

kekuatan, ia tetap takut pada Tuhan. 

“‘Aku masih takut sama Gusti Allah, biar sholatku bolong-bolong’” (Fira 

Basuki, 2002a:54). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara fisiologis, Bowo adalah seorang 

laki-laki.  Secara sosiologis, Bowo menjadi mahasiswa di sebuah universitas di 

Chicago.  Secara psikologis, Bowo mempunyai mata batin yang tajam. 

b.  June 

1) Dilihat dari Dimensi Fisiologis 

June adalah seorang wanita cantik adik perempuan Bowo yang memiliki 

tubuh tinggi semampai dan kulit kuning langsat yang mulus. 

“Adikku ini memang luar biasa.  Ia bukan sekedar cantik fisik dengan 

tubuh tinggi semampai dan kulit kuning langsat yang mulus.” (Fira Basuki, 

2002a:119). 

Untuk menjaga penampilannya, June selalu menggunakan busana 

bermerek yang mahal, sehingga membuat penampilan luarnya lebih sempurna. 

“June memang ‘pantas’ terlihat menawan, ia selalu menjaga 

penampilannya.  Tidak heran jika ‘luar-luar tubuhnya mulus, selain itu busana dan 

setelan pakaian June ‘mahal’ alias bermerek.” (Fira Basuki, 2002a:120). 

2)  Dilihat dari Dimensi Sosiologis 

June berasal dari keluarga kaya.  Terbukti ketika ia ingin melanjutkan 

kuliah, ia bisa memilih ingin kuliah di negara mana, yang pada akhirnya June 

memilih Pittsburg. 
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“June datang ke Amrik bulan Juni 1990, begitu ia lulus SMA.  Ia 

berkukuh ingin tinggal mandiri, karena itu ia menolak untuk kuliah di Chicago 

denganku.  Yang aneh, June justru memilih Pittsburg.” (Fira Basuki, 2002a:67).     

3)  Dilihat dari Dimensi Psikologis 

June mempunyai sifat yang baik, tetapi terkadang ia cerewet dan 

meledak-ledak.  June suka bersifat boros.  Dengan sifatnya yang boros ia pernah 

terlilit utang besar dari kartu kreditnya. 

“Bla...bla...bla...Aku kini terdiam, membiarkan June menumpahkan apa 

yang dipikirkannya”  (Fira Basuki, 2002a:120). 

“Belum lagi sifat June yang boros, semakin stres ia, semakin banyak ia 

belanja.  Karena itu ia pernah terlilit utang besar dari kartu kreditnya” (Fira 

Basuki, 2002a:120). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara fisiologis, June adalah seorang 

wanita cantik yang mempunyai tubuh tinggi semampai, kulit kuning langsat.  

Secara sosiologis, June berasal dari keluarga kaya.  Secara psikologis, June 

tergolong orang yang cerewet serta boros. 

c.  Putri 

1) Dilihat dari Dimensi Fisiologis 

Dilihat dari fisiknya, Putri seorang wanita berambut lurus sebahu, kulit 

kuning langsat, dan matanya sipit. 

“Berkelebat bayangan Putri dengan rambut lurus sebahu, kulit kuning 

langsat, dan matanya sipit.  Sungguh ‘seputri’ namanya”  (Fira Basuki, 2002a:73). 

2) Dilihat dari Dimensi Sosiologis 

Putri berasal dari Jawa ningrat, namun begitu ia tetap sederhana. 
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“Padahal kupikir-pikir ia memenuhi syarat sebagai menantu pilihan 

mama, sama dengan Putri, mereka berdua orang Jawa ningrat, beragama Islam, 

pintar, berpenampilan ganteng atau cantik.”  (Fira Basuki, 2002a:4). 

3) Dilihat dari Dimensi Psikologis 

Putri memiliki perasaan yang halus, tidak pernah marah, dan lemah 

lembut. 

“‘Hallo...hallo...Putri...’ 

klik!  Putri memutuskan hubungan.  Putri tidak pernah marah.  Putri yang 

aku kenal lemah lembut.  Apa yang terjadi?” (Fira Basuki, 2002a:76). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara fisiologis, Putri adalah seorang 

wanita berambut lurus sebahu, kulit kuning langsat, dan matanya sipit.  Secara 

sosiologis, Putri berasal dari Jawa ningrat.  Secara psikologis, Putri memiliki 

perasaan yang halus, tidak pernah marah, dan lemah lembut. 

d.  Aida 

1) Dilihat dari Dimensi Fisiologis 

Aida seorang wanita yang sedikit tomboy.  Berambut keriting tapi super 

pendek. 

“Dari awal aku menyukainya.  Ia beda, dalam arti sedikit tomboy, cara 

bicaranya ceplas-ceplos, gaya duduknya dengan satu kaki dilipat dan dipangku 

kaki lainnya sungguh mirip laki-laki.  Belum lagi rambutnya yang keriting super 

pendek, yang terus terang mirip sapu lidi.” (Fira Basuki, 2002a:3). 

2) Dilihat dari Dimensi Sosiologis 

Aida berkuliah di ITB Bandung.  Aida berasal dari keluarga keturunan 

Padang. 
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“Saat aku kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) pun aku tidak jadi 

dekat dengan Aida.”  (Fira Basuki, 2002a:3). 

“Ya, siapa sangka Aida Fadhilah yang berasal dari keluarga Padang ini 

menjadi istriku?  Tentu saja mulanya Mama dan Papa menentang.  Asam di 

gunung, garam di laut, akhirnya ketemu juga di belanga, demikian kata pepatah.  

Benar juga, aku kini menetap di Amerika, tapi mengapa menemukan istri saat 

pulang liburan?” (Fira Basuki, 2002a:2). 

3) Dilihat dari Dimensi Psikologis 

Aida mempunyai sifat yang arif, lembut, dan kalem. 

“Kupeluk rapat-rapat istriku.  Rasanya bangga mendengar kata-kata arif 

dan menghibur keluar dari bibirnya.  Belum lagi gayanya yang lembut dan kalem, 

berbeda dari biasanya.” (Fira Basuki, 2002a:2). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara fisiologis, Aida seorang wanita 

yang sedikit tomboy, berambut keriting tapi super pendek.  Secara sosiologis, 

Aida berkuliah di ITB Bandung, Aida berasal dari keluarga keturunan Padang.  

Secara psikologis, Aida mempunyai sifat yang arif, lembut, dan kalem. 

e.  Erna 

1) Dilihat dari Dimensi Fisiologis 

Erna adalah seorang wanita dengan wajah bulat, sedikit berjerawat, 

rambut berpotongan bob sebahu, badannya berisi. 

“Wajahnya bulat biasa, dihiasi beberapa jerawat, rambutnya berpotongan 

bob sebahu.  Badannya padat berisi cenderung montok.” (Fira Basuki, 2002a:68). 

2) Dilihat dari Dimensi Sosiologis 
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Erna beribu Jawa dan bapak Sunda, Erna juga seorang mahasiswa jurusan 

ekonomi di Amerika Serikat.  Tokoh Erna di dalam novel Pintu tidak diceritakan 

secara banyak, tetapi tokoh ini mendukung novel Pintu. 

“Namanya Erna Damayanti, beribu Jawa dan bapak Sunda.  Aku 

mengenalnya di pesta Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika 

Serikat).  Dia setahun lebih tua dari aku, kuliah di Universitas yang sama, tetapi di 

jurusan ekonomi.” (Fira Basuki, 2002a:68). 

3) Dilihat dari Dimensi Psikologis 

Pribadi Erna seperti datar, tidak ada yang meletup-letup terpancar dari 

dirinya.  Namun, terkadang ia meletup-letup. 

“Aku tersinggung.  Erna yang tadinya kukenal datar tanpa emosi, kini 

meledak-ledak bagai orang kesurupan.  Ia mengeluarkan kopor dan mulai 

memasukkan baju-bajunya.”  (Fira Basuki, 2002a:74). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara fisiologis, Erna adalah seorang 

wanita dengan wajah bulat, sedikit berjerawat, rambut berpotongan bob sebahu, 

badannya berisi.  Secara sosiologis, Erna beribu Jawa dan bapak Sunda, Erna juga 

seorang mahasiswa jurusan ekonomi di Amerika Serikat.  Secara psikologis, 

Pribadi Erna seperti datar, tidak ada yang meletup-letup terpancar dari dirinya. 

f.  Yangti 

1) Dilihat dari Dimensi Fisiologis 

Yangti adalah seorang wanita yang berusia tujuh puluh delapan tahun 

dengan wajah berkerut. 

“...Berbicara dengan wanita berusia 78 tahun ini seperti membawa suatu 

energi.” (Fira Basuki, 2002a:26). 
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2) Dilihat dari Dimensi Sosiologis 

Yangti hidup pada jaman perang kemerdekaan.  Beliau ditinggal mati 

suaminya dengan bayi berusia 5 bulan di tengah-tengah perang kemerdekaan. 

“Bagaimana seseorang yang ditinggal mati suaminya dengan bayi berusia 

lima bulan di tengah-tengah perang kemerdekaan masih bisa terus hidup?  

Terkadang aku berpikir, pantaskah aku mengeluh dalam hidup ini mengingat 

sebenarnya ada orang lain yang lebih menderita.”  (Fira Basuki, 2002a:26). 

3) Dilihat dari Dimensi Psikologis 

Yangti adalah orang yang bijaksana, ia selalu bisa memberikan nasehat-

nasehat yang bagus bagi anak dan cucu-cucunya.  Bahkan ketika memberikan 

nasehat Yangti menembangkannya.  Suaranya seakan merasuk, seiring dengan 

maknanya sendiri.  

Yangti selalu mengingatkan aku akan hal ini.  Ilmu silat yang mumpuni 
saja tidaklah cukup.  Selain tubuh, batin harus diasah.  Kalau mungkin 
Yangti menyampaikannya padaku dengan bicara biasa, artinya tidak 
terasa.  Tapi Yangti selalu menembang saat menasehatiku dengan kata-
kata ini.  Suaranya seakan merasuk, seiring dengan maknanya sendiri 
(Fira Basuki, 2002a:25-26). 
  
Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara fisiologis, Yangti adalah seorang 

wanita yang berusia tujuh puluh delapan tahun dengan wajah berkerut.  Secara 

sosiologis, Yangti hidup pada jaman perang kemerdekaan.  Beliau ditinggal mati 

suaminya dengan bayi berusia 5 bulan di tengah-tengah perang kemerdekaan.  

Secara psikologis, Yangti adalah orang yang bijaksana, ia selalu bisa memberikan 

nasehat-nasehat yang bagus bagi anak dan cucu-cucunya. 

g.  Paris 

1) Dilihat dari Dimensi Fisiologis 
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Paris adalah seorang perempuan yang cantik.  Seorang perempuan 

berambut hitam ikal panjang dengan warna kulit putih pucat. 

“Seorang perempuan berambut hitam ikal panjang dengan warna kulit 

putih pucat menyapaku dengan senyum yang lebar.” (Fira Basuki, 2002a:92). 

2) Dilihat dari Dimensi Sosiologis 

Paris berasal dari Perancis. 

“Aku tahu perempuan Prancis cantik-cantik, dan inilah buktinya.  Mimpi 

apa aku didekati wanita cantik seperti Paris” (Fira Basuki, 2002a:93). 

Paris bekerja di perpustakaan kampus.  Ia juga satu universitas dengan 

Bowo, jurusan sastra Inggris minor pelajaran seni lukis.  Paris telah bersuami 

dengan Adam Anderson yang bekerja sebagai sopir truk trailer. 

“Paris berbohong kepadaku.  Ia tidak sendiri.  Perempuan ini telah 

menikah.  Nama belakangnya Anderson, nama si suami.  Ia bukan pelayan 

restoran di kota, ia bekerja di perpustakaan kampus.  Paris satu universitas 

denganku, jurusan Sastra Inggris dengan minor pelajaran seni melukis.”  (Fira 

Basuki, 2002a:111). 

“Untungnya, suaminya bekerja sebagai sopir truk trailer yang sering 

mengantar barang-barang kontainer ke luar kota.” (Fira Basuki, 2002a:111) 

3) Dilihat dari Dimensi Psikologis 

Secara psikologis, Paris perempuan yang sederhana dalam kesehariannya.  

Ia tertekan oleh sifat suaminya, disebabkan itu maka Paris mencari kebahagiaan 

sendiri di saat suaminya keluar kota.  Kebahagiaan itu dia dapatkan saat dia 

bersama Bowo.  Bahkan hari-harinya banyak dihabiskan dengan Bowo, sampai 

akhirnya dia meninggal di tangan suaminya. 
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“Paris menyibak rambutnya yang tergerai menutupi pipi.  Terlihat tanda 

biru-biru di sana.  Kemudian ia bercerita kalau ia kawin lari dengan Adam 

Anderson ketika mereka baru lulus SMA.  ‘Kami menikah di sebuah gereja kecil 

di Las Vegas,’ tuturnya.”  (Fira Basuki, 2002a:111). 

“Hidupku seperti di neraka, B...hey, can I call you B,” ujar Paris di antara 
isaknya. 
Aku tersenyum.  “Like A, B, C?” 
Paris mengangguk.  “Terserah,” jawabku. 
“Lebih mudah daripada Bo,” katanya. 
Aku mengangguk. 
Wajah Paris berangsur merah dadu kembali.  “Entah mengapa kamu 
membuatku tenang, B,” ujarnya  (Fira Basuki, 2002a:112). 
 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara fisiologis, Paris adalah seorang 

perempuan cantik, berambut hitam ikal panjang dengan warna kulit putih pucat.  

Secara sosiologis, Paris berasal dari Perancis, Paris bekerja di perpustakaan 

kampus, ia juga satu universitas dengan Bowo, jurusan sastra Inggris minor 

pelajaran seni lukis, Paris telah bersuami dengan Adam Anderson yang bekerja 

sebagai sopir truk trailer.  Secara psikologis, Paris perempuan yang sederhana 

dalam kesehariannya, ia tertekan oleh sifat suaminya, disebabkan itu maka Paris 

mencari kebahagiaan sendiri di saat suaminya keluar kota, kebahagiaan itu dia 

dapatkan saat dia bersama Bowo, bahkan hari-harinya banyak dihabiskan dengan 

Bowo, sampai akhirnya dia meninggal di tangan suaminya. 

2.  Alur 

a.  Tahap Situation (penyituasian) 

Pada tahap ini, Bowo akhirnya menikah.  Ia menikah dengan seorang 

wanita bernama Aida Fadhilah yang berasal dari Padang. 
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“‘Pengantin wanitanya ternyata luwes bak putri Keraton saja,’ seloroh si 

pembawa acara.  ‘Mungkin karena ajaran Mas Bowo, sang suami,’ tambahnya 

lagi.” (Fira Basuki, 2002a:2). 

“Ya, siapa sangka Aida Fadhilah yang berasal dari keluarga Padang ini 

menjadi istriku?  Tentu saja mulanya Mama dan Papa menentang.  Asam di 

gunung, garam di laut, akhirnya ketemu juga di belanga, demikian kata pepatah.  

Benar juga, aku kini menetap di Amerika, tapi mengapa menemukan istri saat 

pulang liburan?” (Fira Basuki, 2002a:2-3). 

Bowo lahir pada tahun 1968, kelahirannya menandakan bahwa ia bukan 

orang biasa.  Hal tersebut memang terbukti ketika Bowo berusia tiga tahun, ia 

dapat melihat seorang anak hitam kecil yang bertelanjang dada, padahal mamanya 

tidak mengetahui kehadiran anak tersebut. 

Aku lahir tahun 1968, dengan weton Sabtu Pahing, dan memiliki neptu 
Jawa tertinggi yaitu 18.  Konon, ini tandanya aku bukan orang biasa.  
Contoh orang yang lahir dengan tanggalan Jawa sepertiku adalah Sultan 
Hamengku Buwono IX.  Artinya, lahir dengan tanggal Jawa seperti ini 
nantinya menjadi seorang pemimpin yang dipuja dan seorang pria yang 
disenangi (Fira Basuki, 2002a:10). 
 
Yang aku ingat, di usiaku yang tiga tahun, aku ‘melihat sesuatu’ untuk 
pertama kalinya.  Saat kami pindah ke rumah baru di Jakarta, aku melihat 
ada anak hitam kecil yang bertelanjang dada dan mengenakan popok dari 
daun pisang menari-nari di atas atap.  Aku menunjuk anak tersebut 
sambil berujar, “Itu, itu....hayo, sini turun.”  Mama saat itu 
memandangku keheranan dan berkata, “Kamu nunjuk opo to ‘Le.” (Fira 
Basuki, 2002a:11). 
 

b.  Tahap Generating Circumstances (pemunculan konflik) 

Pada tahap ini, Bowo diterima Sipenmaru di ITB di jurusan Teknik 

Geodesi.  Saat Bowo sudah kuliah, ia diberitahu salah seorang temannya bahwa ia 

dicari polisi untuk interogasi perihal kematian Nico di warung si Udel.  Bowo 

juga dijadikan salah satu tersangka pembunuhan tersebut.  Kemudian orang tua 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

55 

Bowo mengirim Bowo untuk sekolah di luar negeri yaitu di Amerika Serikat 

karena mereka takut jika Udel akan mencarinya begitu ia keluar dari penjara. 

Dimulai dari saat aku diterima Sipenmaru (Seleksi Penerimaan 
Mahasiswa Baru) di ITB di jurusan Teknik Geodesi di tahun 1987.  Aku 
bangga bukan kepalang, apalagi Mama, Papa, dan Yangti.  Maklum, di 
seluruh pelosok Indonesia banyak pelajar mencoba untuk masuk 
universitas bergengsi tersebut.  Bahkan, dikabarkan tidak jarang orang 
mencobanya bukan hanya sekali atau dua kali.  Sedangkan aku, baru 
lulus sekolah menengah atas langsung mencoba dan berhasil (Fira 
Basuki, 2002a:45). 
 
“Diam deh ‘Wie.  Dengar ya.  Nico mati tadi malam di warung sate si 
Udel.  Ada bekas tusukan di perutnya, kata cerita sih ususnya pakai acara 
keluar segala.  Nggak tahu deh, cerita macem-macem, yang jelas Nico 
mati.  Titik.  Eh, belum titik ... polisi datang ke kampus untuk interogasi.  
Katanya mereka mau ketemu kamu.  Kabar gosip sih kamu dijadikan 
salah satu tersang....” (Fira Basuki, 2002a:48). 
 
Rupanya Mama dan Papa takut Udel akan mencariku ketika keluar dari 
penjara.  Mama terutama, sangat kuatir jika Udel memporakporandakan 
masa depanku.  Mama hanya memberiku waktu dua bulan untuk 
berkemas-kemas, siap berangkat ke Amerika Serikat.  Ya, sekolah di luar 
negeri.  Percuma aku ngotot, toh Papa ikut berkeputusan, tandanya semua 
sudah final.  Soalnya biasanya jika aku meminta izin pada Papa, 
terkadang Papa menjawab, “Tanya Mamamu....” (Fira Basuki, 2002a:54). 
 

c.  Tahap Rising Action  (peningkatan konflik) 

Pada tahap ini, kehidupan Bowo di luar negeri sedang sulit yaitu uang 

kiriman dari orang tuanya hanya cukup untuk membayar kuliah, kemudian ia 

ditawari oleh Erna untuk tinggal bersama.  Saat tinggal bersama mereka 

melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan dan Erna menuntut untuk 

dinikahi karena dirinya masih perawan, Bowo hanya mengangguk.  Bowo disuruh 

memutuskan Putri. 

“Ceritanya bermula dari menipisnya uang simpananku.  Orang tuaku 

mendadak hanya mengirimkan uang sekadar untuk membayar iuran sekolah.  Aku 

terpaksa kerja sambilan sebagai ahli pembantu laboratorium komputer.  Tetap saja 
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uang yang kudapat tidak mencukupi untuk membayar biaya sewa asrama.  Di 

situlah Erna mengulurkan tangannya.” (Fira Basuki, 2002a:69). 

“Aku akan menikahimu secara resmi,” kataku berjanji. 
“Kamu harus.  Aku masih perawan saat itu,” ujar Erna dengan pandangan 
tajam. 
Aku mengangguk.  Aku tidak mau mengaku di hadapannya kalau itu pun 
pertama kali aku melakukannya.  Satu kali kenikmatan tadi membawaku 
ke berkali-kali (Fira Basuki, 2002a:73). 
“‘Kamu harus tanggung jawab!  Putuskan Putri secepatnya!’ teriaknya 

dari kamar.” (Fira Basuki, 2002a:74). 

d.  Tahap Climax (klimaks) 

Pada tahap ini, Putri diteror oleh Erna yang mendatanginya di kantor 

ataupun di rumah dengan mengatakan bahwa Putri telah mengambil suami orang.  

Bowo ternyata telah dipelet oleh Erna, tetapi ia rajin untuk sholat sehingga ilmu 

pelet tersebut mental. 

“Kamu masih nggak mau mengaku Mas Bowo?  Erna datang ke kantorku 
sambil berkacak pinggang dan berteriak-teriak kalau aku mengambil 
suami orang.” 
“Hah?” tanyaku tak percaya. 
“Iya Mas.  Aku terpaksa berhenti kerja, malu.  Semua orang menyangka 
omongannya benar, padahal....” 
Aku terdiam.  Bingung dan marah. 
“Seperti nggak cukup, Erna datang ke rumahku Mas.  Coba to Mas, kok 
bisa-bisanya dia tahu rumahku?  Dia datang pas orang tuaku ada di 
rumah.  Dia bilang supaya aku jangan mengganggu suaminya...hik...” 
(Fira Basuki, 2002a:75). 
 
“Mas Dadang mengangkat bahu.  ‘Entahlah.  Mungkin si Erna sendiri 

yang terlalu semangat ngepelet kamu sampai akhirnya ilmu hitam yang dikirim 

mental sendiri.  Atau mungkin juga lambat laun kesadaranmu mampu 

mengalahkan pelet apa pun.  Atau kerajinanmu untuk sholat kembali mengalahkan 

niat jahat....entahlah.’” (Fira Basuki, 2002a:79). 
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Bowo bertemu dengan wanita Perancis yang bernama Paris.  Paris 

mengaku bekerja sebagai pelayan restoran. 

Aku tersenyum.  Kupandang perempuan yang semestinya berusia awal 
dua puluhan.  Aku tahu perempuan Prancis cantik-cantik, dan inilah 
buktinya.  Mimpi apa aku didekati wanita cantik seperti Paris.  Barisan 
gigi putih yang menawan saat tawanya berderai.... Apalagi dengan celana 
jeans pendek dan kaos putih menggantung yang mempertontonkan 
pusarnya, ia semakin tampak sportif dan menarik.  Plus wajah mulus 
tanpa make-up (Fira Basuki, 2002a:93). 
 
Paris menggeleng. “Aku jenuh dari pekerjaanku....” 
“Sudah kerja?” kataku sedikit terkejut. 
“Ya, hanya sebagai pelayan restoran.  Soalnya, aku malas kuliah.  Jadi 
aku berhenti.  Tahu sendiri, melayani tamu dengan berbagai kemauan dan 
kecerewetan membuatku jenuh.  Jadilah aku mengambil cuti, untuk 
melarikan diri sejenak.  Lagipula, nenekku berasal dari New Orleans.  
Tahu ‘kan tempat ini memang kampungnya pendatang dari Prancis.” 
(Fira Basuki, 2002a:93). 
 
Namun, Paris telah berbohong sebab Paris telah menikah dan bekerja di 

perpustakaan kampus. 

“Paris berbohong kepadaku.  Ia tidak sendiri.  Perempuan ini telah 

menikah.  Nama belakangnya Anderson, nama si suami.  Ia bukan pelayan 

restoran di kota, ia bekerja di perpustakaan kampus.  Paris satu universitas 

denganku, jurusan Sastra Inggris dengan minor pelajaran seni melukis.” (Fira 

Basuki, 2002a:111). 

Bowo menjadi kekasih Paris dengan mengadakan pertemuan secara 

berpindah-pindah. 

“Jadilah aku kekasih Paris.  Seminggu bertemu, seminggu tidak.  Selama 

seminggu bertemu, setiap hari kami berpuas diri.  Terkadang di apartemenku, di 

rumahnya, di pinggir danau kampus dan bahkan di dalam Ford Mustangku.” (Fira 

Basuki, 2002a:113). 

e.  Tahap Denoument (penyelesaian) 
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Pada tahap ini, Paris meninggal dunia secara mengenaskan di tangan 

suaminya. 

“Rasanya baru kemarin Paris meracau aneh.  Kini Paris tiada, meninggal 

mengenaskan di tangan suami.  Aku mengutuk diri.  Mengapa baru kini suaminya 

ditangkap polisi?” (Fira Basuki, 2002a:131). 

Bowo sedang membuka situs surat kabar di internet yang berisi perihal 

pemecatan seorang karyawati bernama Erna Damayanti karena dianggap gila. 

Pagi hari ini aku menyeruput secangkir kopi sambil surfing the net, 
berhenti pada satu berita di situs surat kabar Indonesia di internet. 
“Seorang karyawati dipecat gara-gara gila... 
Karyawati itu bernama Erna Damayanti.  Berambut lurus pendek, 
bertubuh padat dan berwajah biasa.  Sudah lama ia dikira dan digosipkan 
gila oleh teman-teman sekantor.  Maklum, Erna suka meracau sendiri 
sambil tertawa-tawa.  Pekerjaannya sebagai sekretaris dilakukan cukup 
benar, kecuali menjawab telepon dengan ucapan, “Selamat Pagi Bo.” 
(Fira Basuki, 2002a:137). 
 
Resepsi pernikahan Bowo berlangsung dengan lancar.  Namun, para tamu 

mengerumuni Yangti.  Bowo mendekati Yangti dan mendapat kenyataan bahwa 

Yangti telah meninggal.  Ia kemudian menanyakan kepada Putri mengenai sesuatu 

yang dikatakan Putri kepada Yangtinya sesaat sebelum meninggal.  Putri 

mengatakan kepada Yangti bahwa ia akan setia kepada Bowo sampai mati. 

Resepsi pesta pernikahanku di Gedung Balai Sidang Senayan, Jakarta, 
berjalan lancar.  Setelah akad nikah adat Jawa, resepsi dilangsungkan 
dengan adat istriku, Padang.  Aida tampak anggun dan cantik dengan 
gaun gemerlap berwarna merah dan emas.  Namun tubuhnya tampak 
kaku, tegang dan berdiri tanpa banyak berpindah posisi.  Maklum 
tusukan konde di kepalanya ada tujuh tingkat (Fira Basuki, 2002a:151). 
 
“Para tamu berhamburan mengerumuni Yangti.  Tamu yang mengantri 

untuk salaman denganku pun bubar menuju kerumunan.  Aku ikutan panik.” (Fira 

Basuki, 2002a:153). 
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“Aku memegang tangan kanan Yangti dan mendingin.  Mungkinkah?  

Aku konsentrasi sampai berkeringat untuk membaca aura Yangti.  Nihil.  

Be...Benarkah?” (Fira Basuki, 2002a:153). 

“Kusadar apa yang terakhir berlaku.  Kutengadahkan kepalaku, mencari 

sosok Putri. 

‘Apa yang kamu katakan pada Yangti?’ ujarku sambil menggoyang 

bahunya.” (Fira Basuki, 2002a:153). 

“‘Kamu...kamu jawab apa ke Yangti hingga beliau....’ 

‘Aku....aku....’ 

‘Mas Bowo...sudah,’ ujar June terisak. 

‘Kamu ngomong apa sama Yangti,’ kataku menaikkan nada ke Putri. 

‘Ya, Aku jawab, Aku...aku...setia padamu sampai mati....’” (Fira Basuki, 

2002a:154).  

3.  Latar 

a.  Latar Tempat 

Secara umum latar tempat dalam novel Pintu yaitu di Jakarta dan Chicago 

melalui latar tempat inilah cerita terjalin dengan menarik.    

“Kami kembali ke daerah kota.  Kembali menyelusuri lorong-lorong di 

French Quarter, hingga Paris berhenti di depan sebuah pondok kecil dengan 

palang berbunyi ‘The House of Voodoo.’” (Fira Basuki, 2002a:98). 

“Aku memergokinya, suatu hari di kantin kampus.  Enam bulan sudah 

semenjak bertemu dengannya.  Tadinya aku tidak percaya.  Aku memandangnya 

berulang kali dan keyakinanku kian bertambah.” (Fira Basuki, 2002a:111). 

Resepsi pesta pernikahanku di Gedung Balai Sidang Senayan, Jakarta, 
berjalan lancar.  Setelah akad nikah adat Jawa, resepsi dilangsungkan 
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dengan adat istriku, Padang.  Aida tampak anggun dan cantik dengan 
gaun gemerlap berwarna merah dan emas.  Namun tubuhnya tampak 
kaku, tegang dan berdiri tanpa banyak berpindah posisi.  Maklum 
tusukan konde di kepalanya ada tujuh tingkat (Fira Basuki, 2002a:151). 
 
 
 
 
 
 

b.  Latar Sosial 

Latar sosialnya adalah kehidupan di luar negeri yang bebas, dan di 

Indonesia yang masih sangat percaya pada hal-hal mistis.  Hubungan manusia satu 

dengan yang lain tidak ada batasan, baik laki-laki maupun perempuan. 

“Kami tinggal bersama.  Aku keberatan jika disebut kumpul kebo, 

walaupun mungkin istilah itu memang umum digunakan untuk pria dan wanita 

yang belum menikah, tetapi tinggal satu atap.  Aku lebih senang menyebutkan 

istilah flat-mate atau teman satu apartemen.” (Fira Basuki, 2002a:68-69). 

“Lebih lanjut Yangti berkata Kejawen bukan berarti ilmu gaib atau hal-

hal gaib lainnya.  Justru kondisi spritual bisa diraih jika seseorang percaya penuh 

kepada Gusti Allah, atau Yangti menyebutnya, Gusti Pangeran.  Mereka yang 

ingin mencapai kedamaian hidup dan ilmu pengetahuan yang sebenarnya harus 

melakukan hal-hal yang baik.” (Fira Basuki, 2002a:26). 

“‘Kami orang Indonesia punyai istilah dukun, atau orang yang membantu 

manusia mencapai suatu tujuan dengan cara pintas, yaitu meminta bantuan jin, 

setan, atau roh.’” (Fira Basuki, 2002a:97).  

c.  Latar Waktu 
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Dalam novel Pintu, latar waktu tidak dicantumkan dengan jelas.  

Biasanya disebutkan dalam masa modern, yaitu pola pergaulan remaja yang 

cenderung bebas. 

Ceritanya bermula dari menipisnya uang simpananku.  Orang tuaku 
mendadak hanya mengirimkan uang sekadar untuk membayar iuran 
sekolah.  Aku terpaksa kerja sambilan sebagai ahli pembantu 
laboratorium komputer.  Tetap saja uang yang kudapat tidak mencukupi 
untuk membayar biaya sewa asrama.  Di situlah Erna mengulurkan 
tangannya.  
“Bowo, tinggal sama aku saja.  Aku nggak keberatan kok.  Kamarnya 
Cuma ada satu sih...jadi kamu terpaksa tidur di sofa ruang tengah,” 
ujarnya kala itu (Fira Basuki, 2002a:69). 
 
“Mengapa Ford Mustang?  Karena aku tinggal di Amerika, siapa lagi 
produsen mobil Amerika terkenal selain Ford?  Apa lagi yang khas 
Amerika tapi gaya?  Ketika Henry Ford II mengeluarkan Mustang 1963, 
ia tahu harapan kaum muda Amerika yang menginginkan mobil keren 
tapi terjangkau.  Belum lagi simbolnya, kuda yang berlari: sangat 
macho.” (Fira Basuki, 2002a:85). 
 
“Aku benar.  Proyek terakhirku adalah membongkar sistem komputer 

Social Security, sebuah lembaga pemerintahan yang mengurus mulai dari kartu 

penduduk hingga dana pemerintahan.  Aku ditahan polisi karena mereka berhasil 

melacak bahwa sistem komputer mereka kebobolan dan sumber ‘pembobol’nya 

adalah dari apartemenku.” (Fira Basuki, 2002a:87). 

Kembali ke Boat Quay.  Pemandangan di sini dasyat juga lho!  Beberapa 
perempuan lokal melintas, dengan rok super mini, rambut dicat pirang 
dan hak sepuluh senti.  Mereka menuju bar di sebelah.  O...mungkin ini 
yang disebut June dengan julukan SPG, kalau tidak salah singkatan dari 
Saring Party Girl.  Itu lho, perempuan lokal yang hobinya berkeliaran di 
bar atau pub hanya sekadar menggait bule atau pria Barat, yang sebutan 
lokalnya Mat Saleh dan Ang MO.  Banyak SPG memiliki imbuhan 
impian siapa tahu ada di antara mereka yang tertartik untuk menikahi 
(Fira Basuki, 2002a:139). 
 

4.  Sudut Pandang 

Tidak jauh berbeda dengan novel yang pertama, pengarang tetap 

menggunakan sudut pandang orang pertama atau akuan, hanya saja dalam novel P 
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pengarang menggunakan tokoh Bowo sebagai tokoh pencerita.  Melalui tokoh 

Bowo ini, pengarang mengungkapkan hal-hal yang berkenaan dengan mistik 

khususnya mistik Jawa yaitu laku kebatinan dalam usaha mencari jati diri tokoh 

Bowo. 

Pengarang memandang tokoh Bowo sebagai sosok yang modern.  Hal 

tersebut ditunjukkan dengan kehidupannya di luar negeri.  Dengan berbagai 

budayanya, mulai dari kerja sampingan sebagai pembobol jaringan-jaringan 

melalui komputer secara ilegal sampai hubungan-hubungannya dengan para 

wanita yang cenderung mengikuti perilaku seks bebas. 

“Aku benar.  Proyek terakhirku adalah membongkar sistem komputer 

Social Security, sebuah lembaga pemerintahan yang mengurus mulai dari kartu 

penduduk hingga dana pemerintahan.  Aku ditahan polisi karena mereka berhasil 

melacak bahwa sistem komputer mereka kebobolan dan sumber ‘pembobol’nya 

adalah dari apartemenku.” (Fira Basuki, 2002a:87). 

Ada apa denganku?  Begini, aku melakukan hubungan badan dengan 
perempuan sebelum resmi menikah.  Tidak ada yang harus tahu, selain 
aku dan si perempuan.  Tapi Pak Haji Brewok tahu.  Pulang untuk 
liburan, ia menegurku, “Tubuhmu kotor, perlu disucikan.  Jika tidak, saat 
kamu menikah, kamu akan mengotori istrimu.” 
Percuma aku berdalih dan berkelit, aku tahu yang ia maksudkan dan ia 
tahu apa yang aku sembunyikan. 
Ingat, aku melakukannya pertama kali dengan Erna?  Setelah itu silih 
berganti wajah lain.  Entah mengapa aku melakukannya.  Mungkin 
karena tenagaku yang seperti kuda butuh penyaluran.  Aku tidak lagi 
rajin berolahraga, apalagi latihan silat pun terbengkalai.  Aura dan 
tenagaku berpencaran dan ingin keluar.  (Fira Basuki, 2002a:144). 
 
Di sisi lain, tokoh Bowo juga masih mempercayai hal-hal mistik, yang 

disebutkan karena dia mengalami kejadian-kejadian mistik sendiri, seperti 

pertemuannya dengan jin yang ia beri nama Jeliteng sesuai dengan perawakan jin 

itu. 
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“Aku melihat ‘mereka’ yang baik.  Dalam arti, seperti anak kecil hitam di 

atap yang selalu menemaniku itu ternyata mengaku seorang jin baik dan berasal 

dari keluarga jin yang baik.  Aku tidak pernah melihat keluarganya, dia pun tidak 

pernah menawarkan diri untuk mengenalkanku pada keluarganya.  Oya, aku 

memanggilnya dengan nama Jeliteng yang artinya si hitam.” (Fira Basuki, 

2002a:11). 

5.  Gaya Bahasa 

Gaya bahasa yang terdapat dalam novel P, antara lain: 

a. Gaya bahasa hiperbola ialah lukisan suatu peristiwa secara berlebih-lebihan. 

“Mendadak cahaya putih lurus, seperti suara laser menghujamku” (Fira 

Basuki, 2002a:29). 

Cahaya tidak memiliki suara, tetapi dalam kalimat di atas ditulis bersuara 

seperti suara laser, jelas sekali pengarang menggunakan gaya bahasa hiperbola. 

“Ada apa sih kayak orang kebakaran jenggot aja” (Fira Basuki, 

2002a:48). 

Orang yang kebakaran saja sudah panik apalagi kebakaran jenggotnya, 

kalimat di atas jelas berlebihan. 

“Dunia rasanya runtuh” (Fira Basuki, 2002a:155). 

Kalimat di atas jelas sekali berlebihan karena dunia tidak mungkin 

runtuh. 

“Air keringatku mengucur menjadi deras” (Fira Basuki, 2002a:152). 

Air keringat mengalir, kalimat ini sudah biasa tetapi menjadi berlebihan 

ketika ditambah dengan mengucur menjadi deras 

b. Gaya bahasa pleonasme ialah keterangan berulang untuk menyangatkan arti. 
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“Bola mataku rasanya jadi perih melihat kumpulan warna warni” (Fira 

Basuki, 2002a:37). 

Letak pleonasme dalam kalimat di atas yaitu warna-warni, karena dengan 

kumpulan warna warni itu menyebabkan bola mata perih. 

c. Gaya bahasa antitesis ialah cara melukiskan maksud dengan kata berimbang 

yang berlawanan. 

“Toh semua orang akan meninggal cepat atau lambat” (Fira Basuki, 

2002a:97). 

Cepat merupakan lawan kata lambat.  Kedua kata tersebut berkedudukan 

seimbang. 

d. Gaya bahasa tautologi ialah ungkapan mengeraskan suatu maksud dengan 

mempergunakan dua kata yang sama artinya. 

“Percuma aku berdalih dan berkelit” (Fira Basuki, 2002a:144). 

Berdalih dan berkelit mempunyai arti yang sama yaitu tidak mengakui. 

e.   Gaya bahasa alegori, cerita yang merupakan perumpaan. 

“Asam di gunung, garam di laut, akhirnya ketemu juga di belanga” (Fira 

Basuki, 2002a:2). 

Asam berasal dari gunung, sedangkan garam berasal dari laut tetapi 

keduanya akan bertemu di belanga. 

f. Gaya bahasa repetisi ialah menandaskan suatu maksud dengan cara 

mengulang kata-kata. 

“Putri lalu berlari, ia sungguh berlari” (Fira Basuki, 2002a:155). 

Kalimat di atas menandaskan bahwa tokoh Putri berlari bukan jalan cepat. 
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g. Gaya bahasa asindeton ialah gaya bahasa yang menyebutkan beberapa hal 

dengan tidak menggunakan kata penghubung. 

“June mudah sekali marah, senang, tertawa dalam beberapa saat” (Fira 

Basuki, 2002a:118). 

Kalimat di atas bila menggunakan kata penghubung menjadi June mudah 

sekali marah, senang, tertawa dalam beberapa saat. 

h. Gaya bahasa metonimia ialah menyatakan suatu pengertian dengan mengganti 

kata yang sebenarnya dengan kata berasosiasi. 

“Hei, kamu yang sipit!” (Fira Basuki, 2002a:45). 

Kalimat di atas dimaksudkan untuk menyebut orang keturunan Cina. 

i. Gaya bahasa antonomasia ialah gaya bahasa dengan menggunakan kalimat 

yang menyatakan suatu hal tetapi tidak menyangkut hal yang diterangkan itu.  

“June mengeluh Jigme ingin punya anak, iapun tidak keberatan hanya 

saja belum dikasih juga oleh Yang di Atas” (Fira Basuki, 2002a:139). 

Yang di Atas yaitu Tuhan.  Namun, dalam kalimat tidak disebutkan 

secara langsung 

j. Gaya bahasa retisensia, pengarang menyembunyikan sebagian isi perasaan 

yang hendak dikemukakan. 

“Kamu saja Mas, kepalaku...” (Fira Basuki, 2002a:153). 

“Kamu...kamu jawab apa ke Yangti hingga beliau...” (Fira Basuki, 

2002a:154). 

Kedua kalimat tersebut terlihat mengambang, karena pengarang tidak 

mengatakan isi perasaan yang selanjutnya. 

k. Gaya bahasa pleonasme ialah keterangan berulang untuk menyangatkan arti. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

66 

“June menjulurkan lidahnya” (Fira Basuki, 2002a:150). 

Menjulurkan lidahnya, keterangan lidahnya adalah untuk menyangatkan 

artinya. 

6.  Tema 

Tema mayor yang terkandung dalam novel Pintu yaitu proses dalam 

mencari jati diri.  Novel ini bercerita tentang seorang laki-laki yang memiliki mata 

ketiga atau indera keenam yang menyebabkan ia menjadi bagian dari dunia nyata 

maupun yang tidak kasat mata.  Sedangkan tema minor yang terkandung dalam 

novel A yaitu pengelanaan spiritual tokoh utama dalam mencari jati diri. 

Dalam rangkaian peristiwa yang menarik tokoh utama pria terlibat dalam 

sejumlah hubungan dengan perempuan di Indonesia maupun di Amerika yang 

mencakup kekasih, nenek, dan pacar-pacarnya.  Pengarang dalam novel Pintu 

membukakan dunia pengelanaan spiritual yang terkadang tidak masuk akal di 

mana perubahan waktu bisa berbeda di alam ‘sana’. 

“Aku seperti diorientasi.  Nggak salah nih?  Perasaan aku pergi paling 

lama juga tiga hari.  Ada apa sebenarnya?  Lalu kuraba wajahku, kumis dan 

brewokku sedikit lebat, benar seperti gembel atau gelandangan....hm... 

mungkinkah?  Ah masa?  Dua minggu?”    

Bowo dalam novel Pintu mengalami konflik batin akibat petualangan 

spiritualnya, dia adalah orang yang hidup dalam dunia yang sudah sangat modern 

tetapi dia mengalami hal-hal yang tidak masuk akal.  Namun, kenyataannya dunia 

mistik itu memang ada.  Pengarang mengembangkan persoalan yang menarik, 

pengarang juga menambahkan dengan menceritakan hubungan tokoh utama pria 

ini dengan para wanita di Indonesia maupun di luar negeri.  Penyelesaian dalam 
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novel Pintu sangat jelas tetapi tetap menarik.  Pada intinya, pengarang 

mengungkapkan tentang dunia nyata dan dunia lain yang di sini dialami oleh 

tokoh utama pria. 

7.  Amanat 

Novel Pintu juga menyampaikan amanat secara implisit.  Adapun amanat 

dalam novel adalah sebagai berikut. 

a.  Perbedaan yang terjadi dari dunia nyata dan dunia lain janganlah dianggap 

sebagai sesuatu yang kuno justru itu dijadikan sebagai kekayaan bagi kita 

yang memiliki.  Itu merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita 

sebagai orang pilihan. 

b.  Dalam menyelesaikan permasalahan kita tidak boleh gegabah, meskipun kita 

memiliki kekuatan lebih.  Kita tidak boleh sewenang-wenang 

menggunakannya justru itu sebagai pengontrol diri kita. 

c.  Kehidupan ini penuh cobaan dan tantangan, adakalanya kita harus kehilangan 

sesuatu, tetapi semua itu harus kita hadapi dengan tegar dan tidak lupa kita 

tetap memohon padanya. 

 

C.  Novel Atap 

1.  Penokohan 

a.  June 

1) Dilihat dari Dimensi Fisiologis 

June digambarkan sebagai tokoh wanita yang cantik. 

“‘Neng June, masih sama aja eug...tetep geulis’ pujinya masih dengan 

logat Sunda yang melekat.”  (Fira Basuki, 2002:25). 
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2) Dilihat dari Dimensi Sosiologis 

Status sosial June tidak berbeda dengan yang digambarkan dalam kedua 

novel sebelumnya, Jendela-jendela dan Atap.  June di sini mampu memperoleh 

segalanya dari mantan kekasihnya Aji, andaikan ia mampu meninggalkan 

suaminya Jigme.  

Pagi-pagi sudah ada pelayan yang mengetuk pintuku dan mengantarkan 
sarapan pagi.  Aku layaknya seorang putri atau bisa pula nyonya besar 
pemilik penginapan ini.  Tapi, tunggu dulu...bukankah aku memang si 
pemilik gedung berlantai tiga ini?  Wow.. 
Setelah bermalasan sambil sarapan di tempat tidur, tak lama seorang pria 
muncul begitu saja di depan pintu kamar tanpa mengetuk.  Aji Saka.  
(Fira Basuki, 2002b:169-170). 
 

3) Dilihat dari Dimensi Psikologis 

June suka berjongkok di atas atap, makan rambutan yang katanya sedap, 

kemudian merengek dia meratap, untuk membantu dia turun. 

“‘Mas Bowo, coba ulang lagi, ngapain kita di atas atap kayak anak 

kecil?’”  (Fira Basuki, 2002b:3). 

June mempunyai sifat yang mudah lemah dan sering bimbang.  Di sisi 

lain dia meninggalkan suaminya di Singapura dan pergi ke Amerika mencari 

mantan kekasihnya Aji. 

“Jangan menyebutku gila untuk melakukan hal ini, Mas Bowo.  Seperti 

juga Mas, terkadang ada dorongan yang demikian hebat dalam diriku untuk 

melakukan sesuatu yang tidak pasti.  Dalam arti, aku penasaran dan aku harus 

melakukan ini, untuk menentramkan jiwaku.  Aku harus menemuinya.”  (Fira 

Basuki, 2002b:146). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara fisiologis, June digambarkan 

sebagai tokoh wanita yang cantik.  Secara sosiologis, June mampu memperoleh 
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segalanya dari mantan kekasihnya Aji, andaikan ia mampu meninggalkan 

suaminya Jigme.  Secara psikologis, June suka berjongkok di atas atap, makan 

rambutan yang katanya sedap, kemudian merengek dia meratap, untuk membantu 

dia turun, June mempunyai sifat yang mudah lemah dan sering bimbang, di sisi 

lain dia meninggalkan suaminya di Singapura dan pergi ke Amerika mencari 

mantan kekasihnya Aji. 

b.  Bowo 

1) Dilihat dari Dimensi Fisiologis 

Bowo adalah seorang laki-laki.  Dapat dilihat dari kutipan saat June 

memanggilnya mas Bowo.  

“‘Mas Bowo, coba ulang lagi, ngapain kita di atas atap kayak anak 

kecil?’ 

‘nggak juga...’” (Fira Basuki, 2002b:3). 

Panggilan mas, dalam bahasa Jawa berarti kakak laki-laki. 

Tokoh Bowo adalah seorang pria, kakak laki-laki June, yang sangat 

disayanginya. 

“‘...nah June.  Kenapa sinterklas tidak boleh menghukum si anak nakal 

ini?  Jangan sinterklas.  Mas Bowo kakak June, saudara June satu-satunya.’” (Fira 

Basuki, 2002b:16).   

2) Dilihat dari Dimensi Sosiologis 

Dalam novel ini, tokoh Bowo diceritakan sebagai seorang pimpinan 

perusahaan Sun Tech yang bergerak di bidang komputerisasi.  Ia juga mempunyai 

dua istri walaupun akhirnya Bowo dan istri pertamanya bercerai.  
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“Kini aku akan mendirikan sebuah perusahaan konsultan jasa komputer, 

mulai dari desain situs komp, konsultasi jasa komp hingga meng-install komp di 

kantor-kantor PT. Sun Tech.” (Fira Basuki, 2002b:61-62). 

Keputusanku sudah bulat.  Aku harus menceraikannya.  Aku terjepit dan 
merasa ‘kecolongan’.  Berkali-kali kutanya diri sendiri, bagaimana bisa 
Aida berbuat begini?  Jawabnya?  Ternyata ia sudah begitu semenjak 
awal pernikahan kami.  Ternyata di tempat kerjanya itulah ia bertemu 
Azri yang saat itu bertamu.  Mereka lalu menjalin bukan hanya kerja 
sama untuk meraup uang dan mengibuli negara, namun juga menjalin 
hubungan cinta.  Sebuah perselingkuhan yang rapi!  Pantas saja!  
Auranya kecokelatan, matanya penuh material dan hatinya berbalik 
dariku!  (Fira Basuki, 2002b:240). 
  

3) Dilihat dari Dimensi Psikologis  

Bowo adalah orang yang jujur dan pemaaf.  Sifat Bowo yang jujur 

dibuktikan ketika ia harus mengatakan apa yang dia inginkan kepada istrinya.  

Saat dia ingin mempersunting Putri sebagai istrinya.   

“Hati-hati kujelaskan pada Mbak Aida perihal Putri.  Mulai dari kisah 

cinta kami dulu sebelum kehadirannya sebagai istriku.”  (Fira Basuki, 2002b:216). 

Sifat pemaaf Bowo juga dibuktikan kertika ia disantet oleh rekan 

kerjanya, dia tidak membalas tetapi memaafkan dan mengunjunginya. 

Pikiranku tertuju pada PT. Sun Tech, perusahaanku yang berkembang 
pesat.  Ada sainganku yang tidak puas dan mengirimku santet.  Aku 
disembuhkan oleh guruku Pak Brewok.  Setelah pengobatanku selesai, 
aku bertemu dengan Pak Drajat lawan bisnisku kena stroke, bertepatan 
saat aku bertemu Pak Brewok.  Aku memaafkannya June, karna mungkin 
itu akibat yang harus ditelannya (Fira Basuki, 2002b:112-113). 
  
Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara fisiologis, Bowo adalah seorang 

laki-laki.  Secara sosiologis, Bowo adalah seorang pimpinan perusahaan Sun Tech 

yang bergerak di bidang komputerisasi, ia juga mempunyai dua istri walaupun 

akhirnya Bowo dan istri pertamanya bercerai.  Secara psikologis, Bowo adalah 

orang yang jujur dan pemaaf.   
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c.  Mama  

1) Dilihat dari Dimensi Fisiologis 

Mama adalah wanita, ibu dari Bowo dan June.  Ia digambarkan seorang 

wanita cantik untuk wanita seusianya. 

“‘Wow!  Mama cantik banget!’ 
Mama tersipu.  ‘Nenek-nenek begini,’ ujar mama merendah. 
Mama memang cantik.  Seharusnya ia tidak perlu meminta dokter untuk 
injeksi ini-itu, meminta pil ajaib atau memoleskan krim wajah termahal.  
Jamu-jamu yang diminumnya sejak usia remaja, khasiatnya sudah 
bercokol di tubuh mama secara permanen.  Untuk usianya, mama jauh 
terlihat lebih muda (Fira Basuki, 2002b:195). 
 

2) Dilihat dari Dimensi Sosiologis 

Mama adalah istri seorang chief drilling kapal minyak.  Mama termasuk 

seperti wanita kaya pada umumnya.  Uang papa diserahkan untuk mama, karena 

mereka berdua sudah tidak menanggung biaya untuk kedua anaknya sehingga 

mama bisa menggunakan untuk mempertahankan kecantikan mama. 

“Iya, Mam pergi ke dokter bedah plastik...,” sahutnya tersipu. 
Jantungku bisa dibilang hampir copot.  “Ke...kenapa?” tanyaku tak habis 
pikir. 
Mama tersenyum.  “Kami sudah tidak ada tanggungan membayar 
biayamu dan Mas Bowo.  Penghasilan papamu lumayan meningkat.  
Mama ingin terlihat cantik...jadi...”  (Fira Basuki, 2002b:16). 
 

3) Dilihat dari Dimensi Psikologis 

Mama memiliki sifat bijaksana dapat dilihat dari nasehat-nasehat dan 

penjelasan mama lewat dialog dalam novel. 

“Kamu baru menikah sebentar June.  Dua tahun kan?  Pria di mana-mana 
sama, mereka senang melihat perempuan muda yang cantik.  Itu sudah 
naluri pria, sudah dari sananya.  Sebagai istri, kewajiban kita untuk selalu 
kelihatan menarik di depan suami.  Bukan berarti sang suami terus tidak 
melirik perempuan lain, tapi paling tidak mereka akan senang melihat 
kita juga...” (Fira Basuki, 2002b:17). 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara fisiologis, Mama adalah wanita, ibu 

dari Bowo dan June, ia digambarkan seorang wanita cantik untuk wanita 

seusianya.  Secara sosiologis, Mama adalah istri seorang chief drilling kapal 

minyak.  Secara psikologis, Mama memiliki sifat bijaksana dapat dilihat dari 

nasehat-nasehat dan penjelasan mama lewat dialog dalam novel. 

d.  Aida 

1) Dilihat dari Dimensi Fisiologis 

Aida adalah seorang wanita berusia 33 tahun. 

“Aida berusia 33 tahun adalah manajer keuangan sebuah perusahaan.”  

(Fira Basuki, 2002b:238). 

2) Dilihat dari Dimensi Sosiologis 

Aida bekerja pada sebuah perusahaan yang menjabat sebagai manajer 

keuangan. 

“Aida berusia 33 tahun adalah manajer keuangan sebuah perusahaan.”  

(Fira Basuki, 2002b:238). 

3) Dilihat dari Dimensi Psikologis 

Aida tergolong orang yang bisa menutupi kesalahannya, hanya saja 

sepandai-pandainya menyimpan bangkai baunya pasti akan tercium juga.  Ini 

terjadi pada kasus perselingkuhannya dengan Azri yang terungkap oleh Bowo 

sehingga Bowo menceraikannya. 

Keputusanku sudah bulat.  Aku harus menceraikannya.  Aku terjepit dan 
merasa ‘kecolongan’.  Berkali-kali kutanya diri sendiri, bagaimana bisa 
Aida berbuat begini?  Jawabnya?  Ternyata ia sudah begitu semenjak 
awal pernikahan kami.  Ternyata di tempat kerjanya itulah ia bertemu 
Azri yang saat itu bertamu.  Mereka lalu menjalin bukan hanya kerja 
sama untuk meraup uang dan mengibuli negara, namun juga menjalin 
hubungan cinta.  Sebuah perselingkuhan yang rapi!  Pantas saja!  
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Auranya kecokelatan, matanya penuh material dan hatinya berbalik 
dariku!  (Fira Basuki, 2002b:240). 
 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara fisiologis, Aida adalah seorang 

wanita berusia 33 tahun.  Secara sosiologis, Aida bekerja pada sebuah perusahaan 

yang menjabat sebagai manajer keuangan.  Secara psikologis, Aida tergolong 

orang yang bisa menutupi kesalahannya. 

 

 

e.  Putri 

1) Dilihat dari Dimensi Fisiologis 

Putri adalah seorang wanita dengan badan lebih kurus dan gaya rambut 

shaggy. 

“Kami memang berbicara bisnis.  Tapi mataku lekat-lekat menatapnya 

dan pikiranku melayang entah ke mana.  Badan Putri lebih kurus, rambutnya pun 

kini bergaya lain. 

‘Aku sibuk kerja, dan rambut ini gaya shaggy,’ jawabnya saat kutanya.”  

(Fira Basuki, 2002b:209). 

2) Dilihat dari Dimensi Sosiologis 

Putri bekerja di perusahaan public relations.   

“Janji si bos itu ditepati.  Putri kembali ke kantorku karena memang harus 

menjalani pekerjaannya sebagai konsultan poublic relations.”  (Fira Basuki, 

2002b:208).   

3) Dilihat dari Dimensi Psikologis 
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Putri adalah seorang wanita yang setia.  Setelah tahu Bowo telah menikah 

sampai bertemu lagi dengan Bowo ia tidak pernah dekat dengan pria lain, 

walaupun banyak yang ingin mendekatinya. 

Makan siang kami berjalan tenang tanpa banyak pertanyaan lain.  Aku 
tidak mau menjejalinya dengan segala hal yang sebenarnya membuatku 
penasaran, seperti: Mengapa ia tidak punya pacar dan belum menikah?  
Di manakah ia tinggal sekarang?  Dendamkah ia padaku?  Apa yang ada 
di benaknya?  Apalagi dia tidak banyak makan, mungkin di otaknya 
penuh pikiran.  Kubaca auranya yang samar-samar meredup.  Ada apa 
dengannya?  Sedihkah hatinya?  (Fira Basuki, 2002b:210). 
 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara fisiologis, Putri adalah seorang 

wanita dengan badan lebih kurus dan gaya rambut shaggy.  Secara sosiologis, 

Putri bekerja di perusahaan public relations.  Secara psikologis, Putri adalah 

seorang wanita yang setia.  

f.  Aji 

1) Dilihat dari Dimensi Fisiologis 

Aji adalah seorang laki-laki, dia senang sekali bergaya cowboy.  

Kepalanya dengan rambut klimis panjang diikat.    Aji memiliki rahang pipi yang 

keras. 

“Ucapannya membuatku memandangnya, sepasang mata gelap yang 

dalam, dan rahang pipi yang keras.  Oya, hampir lupa, kepalanya dengan rambut 

klimis panjang diikat dan ditutupi cowboy hat, celana ketat Levi’s biru, sepatu 

boot cokelat dengan spurs (roda gigi) dan jaket kulit...” (Fira Basuki, 2002b:150). 

2) Dilihat dari Dimensi Sosiologis 

Aji berasal dari keluarga berada.  Setelah lulus dia mengambil MBA di 

University of Colorado.   
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“Aji mengatakan mengambil MBA (Master of Business Administration) 

di University of Colorado at Boulder ini.  Ia mengaku jatuh cinta pada gedung-

gedung berwarna kecokelatan bergaya Inggris kuno dengan latar belakang 

pegunungan Rocky Mountains...” (Fira Basuki, 2002b:151-152). 

Ia juga memiliki sebuah hotel mewah. 

“Mengapa kamu membeli motel ini Aji?” kataku mengalihkan 
pembicaraan. 
“Tahu dari mana aku membelinya?” tanyanya. 
“Orang tidak akan membungkuk pada seorang tamu biasa.”  
“Bisa saja.” 
“Tapi mereka memperlakukanmu sebagai bosnya.” 
“Hahaha...June.  aku bukan bos mereka, tapi kamu.” 
Aku memandangnya tidak mengerti. 
“Aku membeli motel ini untukmu.”  (Fira Basuki, 2002b:157). 
  

3) Dilihat dari Dimensi Psikologis 

Tokoh Aji mempunyai sifat tidak mudah menyerah, ia juga tergolong tipe 

setia.  Ia hanya mencintai satu wanita, meskipun wanita itu telah menikah.  

Junelah  yang dia nantikan. 

“Bukan Aji Saka namanya kalau menyerah.  Ia beranjak dari tempat 

duduknya dan kemudian bersimpuh di hadapanku, mencium lututku.” (Fira 

Basuki, 2002b:119).  

“Lalu aku lulus, karena memang harus.  Bagaimana mungkin aku 
membiarkan dirimu berpikir di kemudian hari bahwa orang yang pernah 
mengisi hidupmu mendekam di rumah sakit gila.  Jadi aku bangun lagi, 
memikirkanmu setiap hari.  Apa yang kamu pikirkan, June?  Aku tidak 
tahu, tapi aku mengingatmu dan mengharapkan kamu melakukan hal 
yang sama...” (Fira Basuki, 2002b:151). 
 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara fisiologis, Aji adalah seorang laki-

laki, dia senang sekali bergaya cowboy, kepalanya dengan rambut klimis panjang 

diikat, Aji memiliki rahang pipi yang keras.  Secara sosiologis, Aji berasal dari 

keluarga berada, setelah lulus dia mengambil MBA di University of Colorado.  
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Secara psikologis, Aji mempunyai sifat tidak mudah menyerah, ia juga tergolong 

tipe setia. 

2.  Alur 

Alur dalam novel Atap menggunakan alur sorot balik, urutan kejadian 

yang dikisahkan di dalamnya beralur regresif tidak bersifat kronologis.  Cerita 

tidak dimulai dari tahap awal (yang benar-benar merupakan awal cerita secara 

logika), melainkan mungkin dari tengah atau bahkan tahap akhir, baru kemudian 

tahap awal cerita dikisahkan. 

 

 

a.  Tahap Situation (penyituasian) 

Pada tahap ini, June merasa Mr. X orang yang mengenalnya, selama 

enam bulan ia mencari siapa Mr. X sebenarnya yang mengiriminya puisi cinta 

melalui e-mail. 

Mas Bowo, pernahkah aku cerita soal Mr.X?  huh, ya Mr.X!  dia lagi, dia 
lagi...Mr.X lagi!  Itu orang dari dulu tidak bosan-bosannya menghujaniku 
dengan puisi via e-mail.  Siapakah dia?  Mr.X pasti orang yang 
mengenalku, kalau tidak bagaimana ia selalu menemukan puisi cinta 
yang pas?  Aduuuuh...siapa sih?  Enam bulan sudah aku tanya sana-sini, 
bagaimana caranya mencari nama yang sebenarnya (Fira Basuki, 
2002b:7). 
 
Bowo berniat untuk menjadikan Putri sebagai istri kedua, karena Putri 

masih mencintai Bowo.  Hal tersebut mendapat persetujuan dari Aida yaitu istri 

Bowo yang pertama, kemudian Bowo pulang ke rumah Putri. 

“Balas Mas? ‘Aku menjunjung agung seorang perempuan.  Mama dan 

adikku tercinta seorang perempuan juga.  Aku tahu perasaan mereka.  Aku tahu 

perasaan Putri dan aku membalasnya bahkan menyimpan hal yang sama sejak 
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dulu.  Aku justru menghargainya dengan memintanya untuk menjadi istri 

keduaku...’” (Fira Basuki, 2002b:13). 

“Mas Bowo akhirnya jadi menikahi Putri setelah mengantongi surat izin 

dari Mbak Aida.  Aku, Mama, dan Papa hadir tanpa emosi yang pasti.  Prosesinya 

cepat dan tanpa tedeng aling-aling.  Mas Bowo pulang ke rumah baru bersama 

Putri.  Lebih tepat, rumah Putri, yang dibelinya sendiri dari peras keringat sebagai 

Public Relations.” (Fira Basuki, 2002b:13). 

Bowo bermimpi bertemu Yangti yang membawa obor dan 

menyerahkannya pada Bowo. 

“June, Yangti menemuiku lewat mimpi.  Yangti berkebaya serba putih 

panjang dengan kerutan wajah yang menghilang.  Beliau seperti terbang karena 

jariknya yang menari-nari dibawa angin.  Yangti membawa obor dan 

menyerahkannya kepadaku” (Fira Basuki, 2002b:47). 

b.  Tahap Generating Circumstances (pemunculan konflik) 

Pada tahap ini, Bowo masih menganggur, sedangkan Aida kembali 

bekerja di kantornya yang lama yaitu sebagai akuntan.  Namun, Bowo berencana 

mendirikan sebuah perusahaan konsultasi jasa komputer.  Perusahaan tersebut 

diberi nama PT Sun Tech. 

Aku belum merasa berguna dan di rumah.  Jadi aku mulai menyusun 
rencana pelan-pelan tapi bertahap untuk mewujudkan cita-citaku jadi 
pengusaha.  Dalam arti, sebulan ini, sambil beradaptasi kembali dengan 
lingkungan, juga mencari-cari informasi bagaimana caranya mendirikan 
perusahaan.  Di lain sisi, Mbak Aida justru senang, soalnya ia bisa 
kembali bekerja sebagai akuntan.  Begitu pulang saja, Mbak Aida 
langsung diterima kembali dengan tangan terbuka di kantornya yang 
lama (Fira Basuki, 2002b:59). 
 
Bakat bisnis sedikitnya aku punya.  Aku pernah menjadi bangkrut 
sewaktu kuliah di Amerika dulu dan harus menjual banyak barang-
barangku.  Mulai dari compact disc, buku-buku, hingga banyak perabotan 
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aku jual ke teman-teman satu kampus dengan harga lumayan tinggi.  Ya, 
tapi itu sebatas jual-beli.  Kini, aku akan mendirikan sebuah perusahaan 
konsultasi jasa komputer, mulai dari mendesain situs komputer, 
konsultasi masalah teknik komputer, hingga meng-install komputer di 
kantor-kantor.  Sebuah tantangan yang besar (Fira Basuki, 2002b:60). 
 
Nama...hm, mulai dari nama saja sudah sulit.  Menggunakan nama diriku 
sebagai nama perusahaan jelas tidak akan berbau internasional.  
Bayangkan, masa sebuah perusahaan jasa konsultasi komputer bernama 
PT Djati Suryo Wibowo, misalnya.  Tidak.  Apa ya...Tapi paling tidak 
aku pengen simbol dari namaku ada di situ.  Suryo artinya matahari, 
hm...mending.  aku ganti ke bahasa Inggris saja, jadi Sun.  Ditambah 
sesuatu yang komputer atau berbau teknologi...Eureka!  Bagaimana kalau 
Sun Tech?  Ya, PT Sun Tech (Fira Basuki, 2002b:60-61). 
 
June berbicara dengan Miss Ray tentang kedudukannya di International 

Voice yang mengharuskan memilih antara June dan Saskia.  Oleh karena itu, June 

dan Saskia diminta membuat tiga proposal.  Proposal June mendapat acungan 

jempol, tetapi proposal tersebut akan dijalankan oleh Saskia. 

“Perasaan tak enakku muncul.  Benar saja.  Setelah berbicara berbelit-

belit dengan Miss Ray, beliau berkata bahwa dengan berat hati International 

Voice harus memilih antara kami berdua.  Yang dimaksud tentu saja aku dan 

Saskia.  Aku terperanjat.  Aku maksudnya?  ‘Jangan kuatir.  Anda berdua tetap 

bekerja...’” (Fira Basuki, 2002b:71). 

“Oya, sebelum seminggu yang depressing itu pula, aku dan Saskia 

diminta membuat tiga proposal program baru yang inovatif, terserah bisa 

berbentuk program isu politik, sosial atau budaya atau apa saja, dan bisa 

diterapkan untuk konsumsi pasar pendengar.” (Fira Basuki, 2002b:72). 

“Proposalku mendapat acungan jempol, begitu kata Pak Yudo.  Ariel 

membelaku mati-matian, ‘Kalau Saskia yang dipilih, entah apa yang mereka 

pikirkan.’  Aku merasa terhibur.  Tapi hatiku masih tidak tenteram.” (Fira Basuki, 

2002b:73). 
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“Yang menyakitkan hatiku Mas, ternyata dari segi kualitas proposalku 

memang diakui di atas Saskia.  Mereka terang-terangan menerapkan proposalku 

untuk program di radio.  Namun tebak siapa yang akan menjalankannya?  Ya, 

Saskia!” (Fira Basuki, 2002b:73). 

c.  Tahap Rising Action  (peningkatan konflik) 

Pada tahap ini, June membantu Ariel mengumpulkan benda-benda yang 

berserakan karena secara tidak sengaja ia menabrak Ariel, kemudian ia 

menemukan sebuah puisi.  June teringat pada Mr.X. 

Ariel kehilangan keseimbangan dan badannya terhuyung-huyung.  Kedua 
tanganku yang juga menggotong kardus tidak bisa membantunya.  
Untung cepat-cepat Ariel bisa mengatur keseimbangan.  Beberapa buku 
jatuh, juga benda-benda yang berada di saku kemejanya.  Aku akhirnya 
meletakkan kardus yang kubawa dan berjongkok membantu Ariel 
mengumpulkan benda-benda yang berserakan.  Kunci rumahnya, pensil, 
dan...secarik kertas. 
Iseng, aku membukanya.  Wow...puisi (Fira Basuki, 2002b:77). 
 
“‘Jadi inget Mr.X deh Ariel!  Kok kayak kamu gitu sih,’” ujarku 

spontan.” (Fira Basuki, 2002b:78). 

Bowo mendadak bangun ketika tubuhnya seperti terbakar, sebuah bola 

api menghantamnya sampai membuat Bowo terpental dari tempat tidur. 

Aku tersentak bangun kala itu.  Tubuhku seperti dibakar!  Benar June, 
aku melihat beberapa bola api datang ke arahku.  Herannya aku tidak 
hangus terbakar seperti kertas dilalap api, tapi aku merasakan panasnya 
sampai jauh melampaui ari kulit.  Aku tadi menyangka itu mimpi karena 
aku seperti berpindah alam atau berada di alam lain yang diselimuti 
warna hitam kelabu.  Ternyata tidak.  Mendadak, sebuah bola api yang 
terbesar menghantamku hingga aku terpental dari tempat tidur.  
Kurasakan bayu sejati atau tenaga dalam (chi) tubuhku tersentak keluar 
(Fira Basuki, 2002b:109). 
 

d.  Tahap Climax (klimaks) 

Pada tahap ini, Bowo diobati oleh Haji Brewok karena ia disantet orang.  

Namun, seminggu setelah peristiwa tersebut, ia mendengar bahwa lawan 
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bisnisnya yang bernama Pak Drajat terkena stroke, lumpuh.  Bowo mengirim 

suruhan untuk mengantarkan sebuah bingkisan.  Bowo memaafkan Pak Drajat. 

“‘Kamu memang dikerjain orang Gus,’ begitu Pak Haji Brewok. 

Ia mengambil secawan air putih yang kemudian dibaca-baca dan ditiup 

dengan mantra atau doa entah apa.  Kemudian kedua tangan guruku itu mengibas-

ibas ke seluruh tubuhku, seperti menangkap sesuatu dan melepaskan 

genggamannya ke dalam cawan air.  Lagi dan lagi.” (Fira Basuki, 2002b:110). 

Aku tidak menceritakan soal santet ini terlalu detail pada Mbak Aida saat 
ia pulang dari Tokyo.  Begitu saja dia sudah menangis tersedu-sedu.  
Kami berusaha melupakan kejadian tadi.  Tapi seminggu setelah itu, aku 
mendengar kabar kalau lawan bisnisku yang jauh lebih senior, Pak 
Drajat, tiba-tiba kena stroke, lumpuh, dan kini terbaring saja di tempat 
tidur.  Kejadian itu begitu bertepatan dengan saat aku bertemu Pak 
Brewok.  “Sukurin!  Rasain lu!” begitu makiku.  Mbak Aida ikutan 
menyumpahi.  Namun lambat laun suara hatiku berkata lain dan aku 
mengajak Mbak Aida untuk memohon maaf sama Gusti Allah dan justru 
berterima kasih.  Mendengar hati kecilku itu, aku lalu justru berubah 
mengirim suruhan untuk mengantar bingkisan buah dengan iringan salam 
dan doa.  Kata orang suruhanku, istrinya menangis tersedu-sedu.  
Suaminya tidak bisa apa-apa, hidup tidak, mati pun tidak.  Bola matanya 
keluar seperti orang tercekik, tapi ia tidak bisa berkomunikasi selain “ah, 
ah uh, uh.” 
Aku memaafkannya, June.  Tapi mungkin itu memang akibat yang harus 
ditelannya.  Mungkin si dukun hitam yang dimintainya tolong sudah 
memperingatkan (Fira Basuki, 2002b:113). 
 
June menemui Aji Saka.  Aji Saka membawakan minuman hangat, ia 

memanjakan June seperti saat June masih menjadi kekasih Aji. 

“Tapi siapa sangka aku yang lari kini kembali menyapanya.  Aku yang 

dulu melepaskan diri dari rantai cintanya, kini justru duduk kembali di 

sebelahnya.” (Fira Basuki, 2002b:151). 

“Esoknya Aji datang, membawa minuman hangat teh, kopi, atau cokelat 

dengan berbagai kue di pagi hari, mengajakku makan siang di ruang makan dan 
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juga makan malam di beranda belakang.  Setiap waktu ia bersamaku.” (Fira 

Basuki, 2002b:161). 

Setelah sebulan, June teringat pada Jigme suaminya, ia sedang bingung 

menentukan pilihan antara Jigme dan Aji. 

Ya Tuhan!  Aku tidak pernah tahu.  Tidak pernah peduli.  Tidak pernah 
terbayang-bayang pada Jigme.  Kalau ya ingat, tidak peduli.  Sudah 
berapa lama aku di sini?  Sebulan?  Astaga, bukankah visa liburku sudah 
habis?  Memang tidak apa-apa jika aku masih berada di Amerika dan 
tidak bekerja.  Toh, Aji yang memiliki green card...aduh.  apa sih yang 
kupikirkan?  Tapi bukan itu, maksudku.  Jika aku memilih Aji, bukankah 
aku tetap harus kembali dulu ke Singapura?  Bagaimana menyelesaikan 
hubunganku dengan Jigme?  Tidak semudah itu (Fira Basuki, 
2002b:176). 
 
June sedang makan hidangan penutup ketika ia menggigit sebuah benda 

yang keras ternyata benda tersebut adalah kotak yang berisi cincin berlian, Aji 

kemudian melamar June. 

Aku sedang makan dessert souffle chocolate, ketika sesuatu yang keras 
tergigit olehku. 
Belum sempat aku terkaget melihat benda yang tadi kugigit, Aji sudah 
meraihnya dari tanganku, mengelap dan menggosok-gosoknya dengan 
serbet makan, lalu meletakkannya ke dalam sebuah kotak kecil hijau. 
“Will you marry me, June,” ujar Aji sambil berjongkok di sampingku dan 
melepaskan topi koboinya, sambil mengangkat kotak tadi. 
Astaga!  Cincin berlian!  Itu benda yang kugigit tadi!  Astaga lagi!  Aku 
tidak salah dengar?  Aji melamarku! (Fira Basuki, 2002b:183-184). 
 

e.  Tahap Denoument (penyelesaian) 

Pada tahap ini, June meninggalkan Aji karena June tidak mampu bertahan 

hidup bersama Aji yang mengalami kelabilan jiwa. 

Aku meninggalkannya sekali lagi. 
Jawaban itu kutemukan.  Aku ke Boulder untuk memastikan apakah aku 
mencintainya.  Jawabnya ya.  Apakah cintaku cukup besar untuk 
memilihnya?  Jawabnya: tidak.  Mengapa? 
Aku tidak bisa bertahan dengan orang seperti Aji.  Mungkin susunan 
kimia di dalam tubuhnya tidak seperti manusia normal?  Mungkin ia 
menderita penyakit jiwa schizophrenia, kelabilan jiwa dan halusinasi 
berlebihan.... (Fira Basuki, 2002b:186-187). 
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June bertemu dengan Dean Sahi yang kini telah menjadi pilot Wing 

Airlines. 

“Dean Sahi.  Berapa tahun sudah aku tidak melihatnya?  Mendengar atau 

menyebut namanya saja tidak, hingga Amala yang menanyakan keberadaannya.  

Kini berdiri di hadapanku seorang pria berseragam pilot Wing Airlines yang 

menjinjing koper.  Kakiku tidak bisa melangkah.  Seluruh tubuhklu kaku dan 

jantungku berdegup kencang.  Tidak cukupkah kejutan untukku?” (Fira Basuki, 

2002b:190). 

Bowo membaca koran yang menyebut bahwa istri pertamanya, Aida 

Fadhilah bersama kekasih gelapnya Azri telah menggelapkan uang Bulog.  Bowo 

tidak mempercayai berita tersebut, tetapi ia memergoki Aida bersama pria lain di 

hotel Hilton.  Kemudian Bowo menceraikan Aida yang ternyata telah 

berselingkuh sekjak awal pernikahan mereka. 

Perempuan itu istriku, June!  Mbak Aida!  Di koran-koran wartawan 
menyebutnya demikian.  Satu berita koran, ah, aku pikir pasti ulah para 
wartawan yang cari berita sensasi.  Masa disebutkan: “Aida Fadhilah, 
adalah nama perempuan yang membantu Azri Mahkota menggelapkan 
uang Bulog?”  Belum lagi tambahan: “Aida Fadhilah ternyata kekasih 
gelap Azri si dalang kasus Bulog.” (Fira Basuki, 2002b:238). 
 
Tapi aku masih menghibur diri.  Aku pikir, selama belum ada saksi yang 
kupercaya melihatnya berduaan dengan Azri terang-terangan, aku masih 
akan menunggu perkembangan berita.  Selama Aida masih menjadi 
istriku, ia akan kulindungi.  Namun apa kenyataannya?  Saat aku 
menemui klienku dari Surabaya di Hotel Hilton, aku melihat istriku itu 
berdua dengan pria lain!  Bagaimana aku bisa salah?  Dari jauh saja aku 
sudah mengenal ciri sosoknya, dengan rambut pendek bergelombang dan 
kacamata.  Kudekati, sungguh dia! (Fira Basuki, 2002b:239). 
 
“Keputusanku sudah bulat.  Aku harus menceraikannya.  Aku terjepit dan 

merasa ‘kecolongan’.  Berkali-kali kutanya diri sendiri, bagaimana bisa Aida 
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berbuat begini?  Jawabnya?  Ternyata ia sudah begitu semenjak awal pernikahan 

kami.” (Fira Basuki, 2002b:240). 

Jigme dan June mendapatkan kenyataan bahwa Dean Sahi mantan 

sahabat mereka meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat. 

“Kakiku rasanya lemas.  Kapten...Dean Sahi?  Kecelakaan pesawat?  

Mati seketika....Kepalaku mendadak rasanya nyut-nyutan dan berat. 

Jigme menarik kursi meja makan.  Kami berdua duduk menatap tembok.” 

(Fira Basuki, 2002b:253). 

June mengetahui siapa Mr.X sebenarnya yaitu ariel.  Saat mengejar Ariel, 

June sadar bahwa ia sedang mengandung, ia tidak mau mengalami keguguran lagi. 

“Hei!  Baru kali ini Mr.X mengirimku puisi berbahasa Indonesia.  

Disebutkan bahwa aku akan tahu dengan membaca puisinya.  Mataku menangkap 

kata-kata bahasa ibuku sendiri, bukan kata-kata dari penyair asing.  Mr.X 

membuat puisinya sendiri.  Berarti Mr.X orang Indoensia!  Hmm, bukankah itu 

artinya Ariel...” (Fira Basuki, 2002b:274). 

Astaga!  Perutku naik turun dan bergerak.  Gusti!  Aku berhenti.  

Bagaimana bisa aku lupa kalau aku tidak sendiri?  Apa pula yang hendak kucari?  

Bukankah aku sudah pernah terbang jauh dan akhirnya kembali? 

“Maafkan aku, Sayang,” ujarku sambil mengelus-elus perut, agar yang di 

dalam tidak ikutan terengah-engah akibat ulahku.  Jangan sampai ia keluar tiga 

bulan sebelum waktunya (Fira Basuki, 2002b:275). 

Bowo mempunyai anak laki-laki yang diberi nama Geronimo Apache 

Wibowo, padahal Putri istrinya dinyatakan lemah oleh dokter, karena ia pernah 
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menderita kanker rahim.  Sedangkan June mempunyai anak perempuan yang 

diberi nama Padma. 

Anak laki-lakiku kuberi nama Geronimo Apache Wibowo.  Karena ia 
lahir paginya setelah mimpi tadi, ketika sang surya baru menyapa dunia.  
Geronimo yang seorang Indian-Apache.  Memang orang Islam tidak 
percaya titisan atau tidak percaya bahwa lahir pagi hari adalah keturunan 
Usen, dewa bangsa Apache.  Tapi apa salahnya memberi nama anak 
dengan nama seorang pahlawan pembela kaumnya?  Apalagi anakku 
berhasil untuk bertahan hidup di dalam kandungan Putri, ibunya yang 
dinyatakan lemah oleh dokter, karena bekas penderita kanker rahim (Fira 
Basuki, 2002b:277). 
 
“Jigme keluar dari pintu kamar. ‘Sayang, putrimu menangis!’ 

‘Ibu datang, anakku sayang, susumu menanti...’” (Fira Basuki, 

2002b:279). 

3.  Latar 

a.  Latar Tempat 

Latar tempat dalam novel Atap yaitu Jakarta.  Jakarta adalah tempat tokoh 

utama selalu kembali, mengenang masa-masa SMA, di rumahnya di Jakarta.  June 

mengunjungi SMA-nya yaitu Regina Pacis. 

“Mobil Honda Accord yang kutumpangi berhenti di jalan Ir. H. Juanda, di 

depan kompleks sekolah Regina Pacis.  Lama kutatap gedung abu-abu yang tidak 

banyak beda dengan yang dulu.” (Fira Basuki, 2002b:23). 

Jakarta sedang dilanda banjir, rumah kedua istri Bowo juga terkena 

banjir. 

Lalu Mas bercerita kalau di Jakarta sedang dilanda banjir lima tahunan.  
Kali ini lebih buruk dibanding tahun 1996 lalu, bahkan katanya terburuk 
dalam jangka waktu 15 tahun.  Rumah Putri di Cinangka terkena air 
hingga sepinggang.  Kebetulan Mas ada di sana, jadi bisa ikutan 
mengatur perabotan rumah.  Sedangkan Mbak Aida entah bagaimana 
nasibnya.  Mas Bowo sempat panik karena Mbak Aida menyopir mobil 
sendiri dari dan ke kantornya.  Terakhir dikabarkan Mbak Aida terkena 
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macet total sebelum menuju Bintaro rumah mereka (Fira Basuki, 
2002b:182). 
 

b.  Latar Waktu 

Latar waktu dalam novel Atap disebutkan dalam masa yaitu masa yang 

modern. 

“Berkali-kali Arief, temanku yang jago komputer mengatakan, ‘Zaman 

sekarang siapa saja bisa membuka e-mail gratis di internet tanpa menggunakan 

nama asli.  Kalau dia mendaftar dengan nama awal Mr.X, dan nama akhir X, 

jadinya Mr.XX, siapa yang melarang June? Sudahlah, anggap saja pengagum 

gelap!’” (Fira Basuki, 2002b:8). 

Sedot lemak atau liposuction bisa membuat langsing, seperti Mama.  
Pilihan lain juga ada, untuk mereka yang morbid obesity (sangat gemuk) 
bisa ambil jalan pintas operasi Laparoscopic, yang intinya membuat 
kapasitas perut menjadi lebih kecil sehingga perut cepat kenyang.  Salah 
satu prosedurnya disebut vertical banded gastroplasty, yaitu membuat 
kantongan kecil di sekitar bawah perut.  Kalau roux-en-y gastric bypass 
adalah memotong usus sedemikian rupa dan juga membuatkan kantong 
sehingga berbentuk seperti huruf y.  Banyak dokter yang membiarkan 
pasien tidak usah rawat inap, karena semuanya dibilang cukup aman.  
Datang, bayar, pergi, cantik (Fira Basuki, 2002b:17). 
 

c.  Latar Sosial 

Latar sosial dalam novel Atap ini banyak berlatarkan dari kehidupan 

kalangan menengah ke atas.  Menekankan pada mendesaknya masalah kehidupan 

dalam keadaan yang mau tidak mau dijalani oleh manusia Indonesia modern.  

Manusia-manusia bergerak ke arah kehidupan modern.  Keberadaan manusia pada 

dasarnya ditentukan oleh kemampuan untuk berpindah-pindah. 

Rupanya masalah justru datang seminggu kemudian.  Memang bukan 
soal Pak Bandi, tapi masih seputar, lagi-lagi, masalah dengan orang-
orang belakang.  Uang di dompetku hilang.  Aku yakin terakhir kali aku 
menghitungnya di pagi hari, ada dua juta rupiah di dalam dompetku.  
Memang salahku mengapa membawa-bawa uang tunai dalam jumlah 
besar.  Namun, orang pasti akan maklum jika tahu bahwa aku pernah 
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bermasalah dengan kartu kredit saat kuliah di Amerika dulu.  Semenjak 
mimpi buruk dengan utang menumpuk kala itu, aku berjanji pada diri 
sendiri untuk tidak lagi sering berbelanja dengan kartu kredit atau 
memiliki banyak kartu kredit (Fira Basuki, 2002b:32). 
 
Diceritakan tokoh Bowo yang berasal dari Jakarta menetap di Amerika 

dengan kehidupan budaya baratnya.  Pada akhirnya ia kembali ke Jakarta.  Bowo 

dengan jabatannya sebagai pimpinan perusahaan miliknya sendiri.  

Nama....hm, mulai dari nama saja sudah sulit.  Menggunakan nama diriku 
sebagai nama perusahaan jelas tidak akan berbau internasional.  
Bayangkan, masa sebuah perusahaan jasa konsultasi komputer bernama 
PT Djati Suryo Wibowo, misalnya.  Tidak.  Apa ya...Tapi paling tidak 
aku pengen simbol dari namaku ada di situ.  Suryo artinya 
matahari...mending.  aku ganti ke bahasa Inggris saja, jadi Sun.  
Ditambah sesuatu yang komputer atau berbau teknologi...Eureka!  
Bagaimana kalau Sun Tech?  Ya, PT Sun Tech (Fira Basuki, 2002b:60-
61). 
 
Tokoh June yang menetap di Singapura dengan suaminya dengan segala 

kehidupannya, berpindah-pindah apartemen dengan ekonomi yang kurang.  

Namun, pada akhirnya perekonomian mereka mulai membaik. 

Untungnya juga, Jigme mencium gelagatku.  Daripada menghujaniku 
dengan wejangan lagi, di tengah-tengah kegalauan, suamiku yang baik itu 
menawarkan liburan yang kumau.  Sebuah solusi sementara.  Sayangnya 
dia sibuk.  “Apakah kamu mau kembali ke Jakarta lagi?” tanyanya.  Aku 
menggeleng.  Aku tidak mau terjebak di antara masalah Mas Bowo dan 
istri-istri, juga Mama dan segala keluhan menopause atau teman-teman 
yang bertanya ini-itu.  “Lalu kamu mau ke mana?” tanya Jigme lagi (Fira 
Basuki, 2002b:97). 
 

4.  Sudut Pandang 

Dalam novel A, pengarang masih tetap menggunakan sudut pandang 

tokoh.  Tokoh yang ditampilkan yaitu June dan Bowo.  June sebagai tokoh akuan 

sertaan sedangkan Bowo sebagai tokoh akuan taksertaan. 
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Tokoh June dalam novel A ini lebih banyak bercerita baik tentang dirinya 

maupun tentang kakaknya Bowo.  Bercerita mengenai masa lalu mereka berdua 

hingga mereka dewasa bahkan sampai kehidupan mereka berumah tangga. 

Tokoh Bowo dalam novel A ini lebih banyak mendengar dan menasehati.  

Menasehati adiknya, June.  Bagaimana harus bergerak ke arah kehidupan modern, 

yang mampu menyesuaikan diri dari suatu situasi ke situasi lain yang sangat 

berbeda-beda cirinya.  Melalui tokohnya pengarang bercerita mengenai isi hati 

tokoh-tokoh.  

Pengarang memandang tokoh June sebagai sosok wanita yang masih 

memiliki kepribadian yang masih labil, seperti dicontohkan June yang masih 

bimbang dengan perasaan dan pilihannya, padahal ia nyata-nyata telah bersuami, 

tetapi ia masih bimbang dengan perasaannya sehingga ia masih mencari mantan 

kekasihnya dan ingin membuktikan perasaan yang ia miliki akan dijatuhkan 

kepada siapa.  Pengarang memandang tokoh Bowo sebagai seorang kakak yang 

cukup bijaksana, mungkin dikarenakan pengalaman-pengalaman yang dia miliki 

lebih luas dibanding dengan adiknya June. 

“Jangan menyebutku gila untuk melakukan hal ini, Mas Bowo.  Seperti 

juga Mas, terkadang ada dorongan yang demikian hebat dalam diriku untuk 

melakukan sesuatu yang tidak pasti.  Dalam arti, aku penasaran dan aku harus 

melakukan ini, untuk menenteramkan jiwaku.  Aku harus menemuinya.” (Fira 

Basuki, 2002b:146). 

5.  Gaya Bahasa 

Gaya bahasa yang terdapat dalam novel A yaitu: 

a.   Gaya bahasa personifikasi ialah benda mati dilukiskan sebagai manusia. 
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“Kain jariknya menari-nari dibawa angin” (Fira Basuki, 2002b:47). 

Menari-nari adalah aktivitas manusia, tetapi dalam kalimat digunakan 

untuk kain jarik yang tertiup angin, sehingga kain jarik dilukiskan sebagai 

manusia. 

b. Gaya bahasa hiperbola ialah lukisan suatu peristiwa secara berlebih-lebihan. 

“Pahitnya sampai di ubun-ubun” (Fira Basuki, 2002b:92). 

Dalam kalimat di atas terdapat kata-kata yang melebih-lebihkan, pahitnya 

sampai di ubun-ubun.  Sampai di ubun-ubun adalah kata-kata yang berlebihan 

bisa diganti pahit sekali. 

“Tubuhku seperti terbakar!  Benar June, aku melihat beberapa bola api 

datang ke arahku” (Fira Basuki, 2002b:109). 

Dalam kalimat di atas, tubuhnya tidak terbakar, karena pengarang 

menggunakan gaya bahasa hiperbola maka dibuat tubuhku seperti terbakar berarti 

tidak terbakar. 

“Lalu kulihat tangan hitam besar” (Fira Basuki, 2002b:109). 

Kata-kata yang menyatakan berlebihannya yaitu tangan hitam besar. 

“Bola matanya keluar seperti tercekik” (Fira Basuki, 2002b:113). 

Kata-kata yang melebih-lebihkannya adalah bola matanya. 

c. Gaya bahasa koreksio ialah gaya bahasa yang menunjukkan pembetulan. 

“Tapi tunggu dulu...bukankah aku memang si pemilih gedung berlantai 3 

ini” (Fira Basuki, 2002b:169). 

d. Gaya bahasa antitesis ialah cara melukiskan maksud dengan kata berimbang 

yang berlawanan. 

“Dulu aku emang tukang hajar sana hajar sini” (Fira Basuki, 2002b:114). 
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“Nama itu cuma kudengar dari sana sini” (Fira Basuki, 2002b:221). 

Kedua kata tersebut menggunakan kata sana-sini.  Sana adalah lawan kata 

dari sini, kedudukan kedua kata tersebut seimbang. 

e. Gaya bahasa sinekdoke pars pro toto ialah gaya bahasa yang menyatakan 

pengertian yang bersifat meluas atau menyempit. 

“Ia mengkhianatiku di depan hidungku sendiri” (Fira Basuki, 2002b:240). 

Dalam kalimat di atas, disebutkan sebagian tetap mencakup seluruhan.  

Di depan hidungku sendiri yaitu menyebutkan manusia. 

f. Gaya bahasa elipsis ialah gaya bahasa yang mengutarakan suatu maksud 

dengan tidak lengkap.  

“Suaminya tak bisa apa-apa.  Hidup tidak matipun tidak” (Fira Basuki, 

2002b:113). 

Hidup tidak mati pun tidak, maksud dalam kalimat ini tidak lengkap. 

g. Gaya bahasa retisensia, pengarang menyembunyikan sebagian isi perasaan 

yang hendak dikemukakan. 

“Bukankah bapak sendiri...ujarnya sambil melihatku” (Fira Basuki, 

2002b:206). 

“Ya, aku harus menikahinya sebelum...” (Fira Basuki, 2002b:216). 

Kedua kalimat tersebut dibuat mengambang karena pengarang sengaja 

menyembunyikan seolah-olah pembaca harus menebak sendiri. 

6.  Tema 

Tema mayor yang terdapat dalam novel Atap yaitu poligami dalam rumah 

tangga.  Sedangkan tema minor dalam novel A adalah kontroversi yang terjadi 

dalam rumah tangga yang suaminya berpoligami.  Saat kembali ke Indonesia ke 
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rumah orang tuanya mereka kembali seperti anak kecil naik ke atas genteng duduk 

di atas sana dan mulai menceritakan pengalaman masing-masing. 

Pengarang dalam novel ini mencoba membagikan pengalaman lewat 

peristiwa yang dialami tokoh utama.  Bowo menceritakan bagaimana dia 

mendapatkan indera keenam, bagaimana dia menginginkan Putri, bagaimana 

akhirnya istrinya berselingkuh hingga kelahiran puteranya.  June menceritakan 

tentang reuninya mengunjungi sekolahnya dan menghabiskan natal dan tahun baru 

dengan Aji mantan kekasihnya.  Namun, di akhir cerita mereka dapat berkumpul 

dengan orang tuanya dengan keadaan dan situasi yang lebih baik. 

7.  Amanat 

Novel Atap juga menyampaikan amanat implisit.  Adapun amanat dalam 

novel ini adalah sebagai berikut. 

a. Seperti peribahasa sejauh-jauhnya burung terbang pasti akan kembali ke 

peraduannya.  Begitu pun tokoh Bowo dan June pada akhirnya kembali ke 

jalannya. 

b. Segala peristiwa baik jelek ataupun bagis, manis, atau pahit.  Hendaklah 

jangan dilupakan, tetapi dikenang sebagai tolak ukur sebagai langkah kita 

selanjutnya lebih baik. 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan 
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Analisis struktur trilogi novel Jendela-jendela, Pintu, dan Atap karya Fira 

Basuki meliputi penokohan, alur, latar, sudut pandang, serta gaya bahasa.  

Penokohan dalam novel disebutkan tokoh-tokoh yang menonjol ditinjau dari tiga 

dimensi yaitu dimensi fisiologis, sosiologis, psikologis. 

Alur yang digunakan adalah alur lurus (progresif) yaitu jika peristiwa-

peristiwa yang dikisahkan bersifat kronologis, peristiwa(-peristiwa) yang pertama 

diikuti oleh (atau : menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa yang kemudian.   

Latar ditampilkan meliputi latar tempat, waktu, dan sosial.  Latar tempat 

pada ketiga novel ini sama yaitu di wilayah perkotaan.  Latar waktu dalam ketiga 

novel ini disebutkan dalam masa modern.  Latar sosialnya disebutkan keadaan 

yang digambarkan dalam ketiga novel. 

Sudut pandang yang digunakan dengan sudut pandang tokoh akuan.  

Melalui tokoh akuan inilah pengarang mengungkapkan pikiran dan gagasannya.  

Gaya bahasa yang digunakan ialah personifikasi, hiperbola, koreksio, antitesis, 

elipsis, sinekdoke, retisensia.  

Tema mayor dalam novel Jendela-jendela adalah ketidakadilan dalam 

berumah tangga.  Tema minornya adalah perselingkuhan yang terjadi dalam 

rumah tangga tokoh utama.  Amanat yang terkandung di dalamnya yaitu di dalam 

kehidupan berumah tangga janganlah mementingkan ego masing-masing, 

keterbukaan satu sama lain dan komunikasi harus selalu ada, sebab rumah tangga 

dibangun oleh mereka berdua.   

Tema mayor dalam novel Pintu adalah proses dalam mencari jati diri.  

Tema minornya adalah pengelanaan spiritual tokoh utama dalam mencari jati diri.  

Sedangkan amanat yang terkandung dalam novel Pintu disampaikan dalam 

menyelesaikan permasalahan kita tidak boleh gegabah, meskipun kita memiliki 
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kekuatan lebih.  Kita tidak boleh sewenang-wenang menggunakannya justru itu 

sebagai pengontrol diri kita. 

Tema mayor yang terdapat dalam novel Atap yaitu poligami dalam rumah 

tangga.  Tema minornya adalah kontroversi yang terjadi dalam rumah tangga yang 

suaminya berpoligami.  Sedangkan amanat yang terkandung dalam novel Atap 

disampaikan segala peristiwa baik jelek ataupun bagis, manis, atau pahit.  

Hendaklah jangan dilupakan, tetapi dikenang sebagai tolak ukur sebagai langkah 

kita selanjutnya lebih baik. 

 

B.  Saran 

1.   Penelitian ini masih membuka kesempatan untuk dianalisis dengan objek dan 

tinjauan yang berbeda, karena masih luasnya objek yang dapat dikaji dan 

tinjauan lain yang memungkinkan untuk mengkaji novel ini. 

2. Penyediaan fasilitas buku-buku acuan sastra di perpustakaan agar lebih 

memadai. 
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