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ABSTRAK 
 

 
Sumanto S 840208131. 2008. Kajian Novel Supernova karya Dewi Lestari, dan 
Jendela-jendela  karya Fira Basuki ( Pendekatan Intertekstualitas dan Nilai 
Pendidikan). Tesis. Surakarta: Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, 
Program Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengungkapkan: (1) 
struktur naratif novel Supernova,  dan Jendela-jendela; (2) unsur-unsur struktur 
novel; Supernova,  dan Jendela-jendela;  (3) persamaan dan perbedaan unsur-
unsur struktur novel Supernova,  dan Jendela-jendela dengan pendekatan 
intertekstualitas; (4) Nilai-nilai pendidikan  yang terkandung di dalam kedua 
novel tersebut. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Metode ini 
digunakan untuk menggali sumber informasi dan data yang berupa teks-teks 
sastra, sehingga data yang tampil berupa konsep-konsep atau kategori-kategori 
yang tidak dapat dihitung dengan statistik. Teknik pengumpulan data yang  
digunakan: (1)  mencatat dokumen dengan content analysis; (2) teknik simak dan 
catat; (3) teknik riset pustaka. Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan model 
analisis interaktif dengan tiga alur kegiatan: (1) reduksi data; (2) penyajian data, 
dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
 Hasil temuan penelitian dengan pendekatan intertektualitas menunjukkan 
bahwa kedua novel tersebut: (1) mempunyai persamaan struktur naratif, oleh 
sebab itu novel yang terbit lebih dahulu yaitu novel Supernova disebut  sebagai 
hipogramnya sedangkan novel Jendela-jendela yang terbit sesudahnya disebut 
sebagai transformasinya; (2) unsur-unsur struktur kedua novel tersebut yang 
berupa tema, alur/plot, perwatakan dan penokohan, setting/latar dan point of 
view/sudut pandang pengarang secara struktural mempunyai persamaan dan 
perbedaan; (3) kedua novel tersebut dapat dijelaskan persamaan dan perbedaan 
unsur-unsur strukturnya; tema kedua novel tersebut adalah  sama, yaitu keinginan 
untuk mendobrak kemapanan, alur kedua novel tersebut menggunakan alur 
konvensional,  karakterisasi tokoh, kedua novel menggunakan metode telling, 
showing dan gabungan dari keduanya,  penokohan kedua novel terdiri dari tokoh 
utama protagonis, tokoh lawan atau tokoh antagonis  serta tokoh komplementer,  
setting cerita, menggunakan tempat Jakarta, Bandung, Bioskop, hotel dan rumah 
sakit untuk novel Supernova  dan setting untuk novel Jendela-jendela 
menggunakan nama tempat, Amerika, Singapura, Jakarta, Bogor dan Bali, 
bioskop, hotel dan rumah sakit point of view  novel Supernova menggunakan 
sudut pandang pesona ketiga dengan pengarang hidup di dalam cerita, novel 
Jendela-jendela menggunakan sudut pandang pesona pertama dengan pengarang 
menjadi tokoh utama ; (4) nilai pendidikan  yang terkandung di dalam novel 
Supernova, dan Jendela-jendela, yaitu: pendidikan keagamaan, nilai pendidikan 
moral budi pekerti, nilai pendidikan sosial budaya. 
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ABSTRACT 
 
 
Sumanto S 840208131. 2008. The Study of Supernova  Novel by Dewi Lestari 
and Jendela-jendela Novel by  Fira Basuki (The Intertextuality Approach and the 
Education Value). Thesis. Surakarta: The Study Program of the Indonesian 
Education, of the Pascasarjana Program, Surakarta Sebelas Maret University. 
 
  The aims of this research are to explain and to express: (1) the narrative 
structure of the Supernova and Jendela-jendela novels; (2) the structure elements 
of the Supernova, and Jendela-jendela novels; (3) the similarity and the difference 
between the structure elements of Supernova, and Jendela-jendela novels with the  
approach of intertextuallity; (4) the values of the education that are contained in 
the two novels mentioned. 
 This research uses the qualitative descriptive method. This method is used 
to get the source of information and data in the form of the literature texts, so the 
data that are appeared in the form of concepts or categories that can’t be counted 
by the statistic. The techniques of data collecting that are used: (1) records the 
document with content analysis; (2) the scrutinice and record techniques; (3) book 
research technique. The data that have been collected are analyzed by the channel: 
(1) reduction of the data; (2) presentation of the data; (3) drawing of the 
conclusion or verification. 
 The finding result of the research with intertextuality approach shows that 
the novels: (1) have a similarity of the same narrative structure, therefore the 
firstly  issued novel   that is Supernova novel  is called   the Asia hypogram novel 
while  the Jendela-jendela novel which is issued after is called as the 
transformation (2) the structure elements of the both  novels above in the form of 
theme, plot, characteristic, setting, and point of view and the author’s point of 
view structurally can be known the similarity and the difference; (3) both of the 
novels above can be explained about the similarity and the difference of the 
structure elements; the themes of the both  novels above are the eagerness to fight 
the right rules, the plot of the both  novels above use a conventional plot, the 
personality character , the both novels uses  a telling method, showing method and 
the combination of both, the characters  of the both  novels consists of the main 
character and the subordinate character, the opponent character or the antagonist 
character and the subordinate character and the complementary character, the 
story setting used the place in the Jakarta, Bandung, Bioskop, hospital for 
Supernova novel, and the setting of the Jendela-jendela novel uses the places of 
America, Singapore, Jakarta, Bogor, Bali, Bioskop, hotel and hospital   point of 
view of the Supernova novel use the point of view the third enchantment with the 
author life in the story; Jendela-jendela novel uses the point of view of the first 
person with the author as the main character  (4) education values that are 
contained in the Supernova novel and the Jendela-jendela novel are, religion 
education , the education of the courtesy, and the social culture of the education  
value. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Sastra merupakan salah satu cabang kesenian yang menunjang  peradaban 

manusia sejak ratusan tahun yang lalu. Kehadiran sastra di tengah peradaban 

manusia merupakan  salah satu bentuk realitas sosial budaya. Sampai saat ini 

sastra tidak saja dinilai sebagai sebuah karya seni yang memiliki budi, imajinasi, 

dan emosi, tetapi telah dianggap sebagai suatu karya kreatif yang dimanfaatkan 

sebagai konsumsi intelektual di samping konsumsi emosi. 

 Sastra lahir disebabkan oleh dorongan dasar manusia untuk 

mengungkapkan dirinya, menaruh minat terhadap masalah kemanusiaan, dan 

realitas kehidupan. Hasil karya sastrawan diharapkan mampu memberikan 

kepuasan batin, emosional, dan kepuasan intelektual.  

            Kadang-kadang karya sastra tidak mampu dinikmati dan dipahami 

sepenuhnya oleh pembaca karena bahasa sastra termasuk bahasa multitafsir. 

Menurut kaum Formalis Rusia, bahasa sastra adalah bahasa yang mempunyai ciri 

deotomatisasi, penyimpangan dari cara penuturan yang telah bersifat otomatis, 

rutin, biasa dan wajar (Burhan Nurgiyantoro, 2000: 274). 

 Sampai saat ini karya sastra merupakan objek kajian yang  menarik. 

Kajian sastra merupakan usaha untuk memberikan interpretasi dan pemaknaan  

karya sastra.  Dalam mengkaji sastra diperlukan ketelitian, ketepatan, dan 

keterpercayaan data berdasarkan  metode ilmiah. 
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 Mengkaji karya sastra dapat dilakukan dengan berbagai sudut pandang, 

bergantung pendekatan yang digunakan. Perbedaan penggunaan pendekatan 

kajian sastra akan menghasilkan interpretasi dan pemaknaan yang berbeda. Selain 

itu mengkaji sastra dapat digunakan lebih dari satu pendekatan, agar hasil 

penafsiran dan pemaknaan terhadap karya yang dikaji menghasilkan hasil yang 

optimal. 

 Pengkajian karya sastra menurut Abrams dapat digunakan empat 

pendekatan, yaitu (1) pendekatan yang menitikberatkan pada karya sastra itu 

sendiri atau pendekatan objektif; (2) pendekatan yang menitikberatkan pada 

penulis yang disebut pendekatan ekspresif; (3) pendekatan yang menitikberatkan 

pada pembaca atau pendekatan pragmatik; (4) pendekatan yang menitikberatkan 

pada semesta yang juga disebut pendekatan mimetik. Keempat pendekatan 

tersebut biasanya tidak dapat dipisahkan secara mutlak (Teeuw, 1984: 50). 

 Pendekatan objektif yang juga dikenal dengan aliran strukturalisme atau 

New Criticism dengan tokoh Rene Wellek dan Austin Warren selama beberapa 

dasawarsa sangat berwibawa. New Criticism menelaah karya sastra hanya 

menekankan unsur intrinsik, otonomi karya sastra itu sendiri.  

 Aliran strukturalisme dengan pendekatan objektif, menurut Teeuw (1984: 

139-140) mempunyai empat kekurangan. Pertama, analisis karya sastra yang 

hanya menitikberatkan otonomi karya sastra saja belum merupakan teori sastra. 

Kedua, karya sastra tidak dapat ditelaah secara terasing dari masyarakat. Ketiga, 

adanya struktur yang objektif, karya sastra makin diasingkan; peranan pembaca 

selaku pemberi makna dalam interpretasi  karya sastra makin ditonjolkan dengan 
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segala konsekuensi untuk analisis struktural. Keempat, analisis yang menekankan 

otonomi karya sastra juga menghilangkan konteks dan fungsinya, sehingga karya 

sastra kehilangan relevansi sosialnya. 

 Dari kekurangan pendekatan objektif atau pendekatan struktural, 

muncullah pendekatan pascastrukturalisme. Salah satu pendekatan yang muncul 

adalah pendekatan intertekstualitas. Pendekatan ini pertama-tama dikembangkan 

oleh peneliti , Julia Kristeva. Menurut Julia Kristeva (Culler, 1977: 139) setiap 

teks harus dibaca dengan latar belakang teks lain, dengan kata lain tidak ada satu 

teks pun yang dapat dibaca benar-benar mandiri.  

 Munculnya karya sastra karena pengarang terinspirasi oleh karya yang 

dibacanya. Karya sastra yang lahir kemudian biasanya mendasarkan diri pada 

karya-karya yang lain  yang telah ada sebelumnya, baik dengan cara meneruskan, 

menyimpang, menolak, atau memutarbalikkan konvensi. 

 Penelitian ini mengkaji novel Supernova  karya Dewi Lestari dan novel 

Jendela-jendela  karya Fira Basuki dengan pendekatan intertekstualitas. Mengkaji 

novel Supernova  dan novel Jendela-jendela dengan pendekatan intertekstualitas 

berarti menganalisis struktur yang membangun kedua novel tersebut, baik struktur 

intrinsik  maupun ekstrinsik, menemukan hubungan antarstruktur, mencari 

hubungan kesamaan dan perbedaan, serta menemukan nilai-nilai pendidikan yang 

terkandung di dalamnya. 

 Dasar interteks adalah analisis struktur karya sastra dari unsur intrinsik dan 

ekstrinsiknya, kemudian menganalisis hubungan struktur karya sastra untuk 

menemukan persamaan dan perbedaan yang dijumpai di dalam  kedua novel di 
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atas. Analisis unsur ekstrinsik hanya dibatasi pada biografi pengarang, sosial 

budaya yang menjadi setting novel  serta, nilai-nilai pendidikan yang terkandung 

di dalam novel Supernova  dan novel Jendela-jendela . 

        Penelitian ini mengalisis  novel Supernova dan novel Jendela-jendela, karena 

ingin mengetahui struktur novel yang keduanya sama-sama mendapat julukan best 

seller. Selain hal tersebut juga untuk mengetahui apakah salah satu novel tersebut 

merupakan hipogram salah satu dasar penciptaan novel sesudahnya. 

          

B. Rumusan Masalah 

 Dari beberapa pendekatan kajian sastra  yang telah diuraikan di atas, 

penelitian ini difokuskan pada kajian sastra dengan pendekatan intertekstualitas. 

Masalah yang akan dikaji dalam  novel Supernova  dan novel Jendela-jendela  : 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Bagaimana struktur naratif novel Supernova  ? 

Bagaimana  struktur naratif  novel  Jendela-jendela? 

Apakah persamaan dan perbedaan unsur-unsur struktur novel Supernova dan 

novel Jendela-jendela sesuai kajian sastra dengan pendekatan interkstualitas? 

Nilai pendidikan apakah yang terkandung di dalam novel Supernova dan 

novel Jendela-jendela. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. 

 

Mendeskripsikan struktur naratif novel Supernova dan novel Jendela-

jendela. 
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2. 

 

3. 

 

4. 

Mengungkapkan unsur-unsur pembentuk struktur novel Supernova dan novel 

Jendela-jendela. 

Mengungkapkan persamaan dan perbedaan unsur-unsur  struktur novel 

Supernova dan  novel Jendela-jendela. 

Mengungkapkan nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam novel 

Supernova dan novel Jendela-jendela. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Ada dua manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian ini, 

yaitu : 

1. 

 

 

 

 

2.  

Manfaat Teoretis 

         Melalui penelitian ini dapat memberikan  masukan pada bidang 

pengajaran sastra khususnya dan bidang kajian sastra pada umumnya. 

Dengan demikian penelitian ini nantinya dapat bermanfaat untuk 

memperkaya perkembangan sastra dan apresiasi sastra Indonesia.  

Manfaat Praktis 

        Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini diharapkan 

mampu menjelaskan dan mengungkapkan berbagai persoalan kajian sastra 

dengan pendekatan intertekstualitas dalam novel Supernova dan novel 

Jendela-jendela. Dari kajian ini pula dapat diungkapkan  nilai-nilai 

pendidikan dan nilai sosial budaya untuk dapat dimanfaatkan dalam dunia 

pendidikan dan secara khusus  bagi pembaca. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, PENELITIAN YANG RELEVAN, DAN 

KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Hakikat Novel 

1.  Pengertian Sastra  

 Sastra menurut R.B. Slametmuljana (1949: 7) menyebut “seni-kata”, yaitu 

“Seni-kata adalah penjilmaan ilham dengan kata yang tepat”. Pendapat tersebut 

hampir sama dengan yang dikatakan J.E. Tatengkeng, “Seni-kata adalah gerakan 

sukma yang menjilma keindah kata”. 

         Menurut Gazali sebagaimana dikutip Rachmat Djoko Pradopo (2003: 32) 

adalah tulisan atau bahasa yang indah, yang hampir sama dengan pendapat R.B. 

Slametmuljana  tentang sastra di atas; yakni hasil ciptaan bahasa yang indah dan 

perwujudan getaran jiwa dalam bentuk tulisan. Yang dimaksud indah adalah 

sesuatu yang menimbulkan orang yang melihat dan mendengarkan dapat tergetar 

jiwanya sehingga melahirkan keharuan, kemesraan, kebencian, kecemasan, 

dendam dan seterusnya. 

          Kedua pendapat di atas mempunyai kesamaan bahwa sastra merupakan 

hasil seni bahasa yang indah yang dapat menimbulkan keindahan, tetapi belum 

menunjukkan sifat khusus dari tulisan yang berupa karya sastra yang indah 

bahasanya dan baik isinya. Karena buku filsafat yang bahasanya indah, naskah 

pidato sebagai perwujudan getaran jiwa dapat dimasukkan ke dalam sastra. 
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 Pengertian tentang sastra, Rene Wellek (dalam Rachmat Djoko Pradopo, 

2003: 35) mengemukakan tiga definisi: (1) Seni sastra ialah segala sesuatu yang 

dicetak. Definisi ini tidak lengkap karena tidak meliputi karya sastra yang tidak 

ditulis, atau karya sastra lisan, (2) Seni sastra  terbatas pada buku-buku yang 

“terkenal” dari sudut isi dan bentuk. Definisi ini bercampur dengan penilaian; dan 

penilaian itu hanya didasarkan pada segi estetiknya atau segi intelektualnya. 

Dengan demikian, karya-karya yang lain yang “tidak terkenal” tidak dapat 

dimasukkan dalam sastra, (3) Seni sastra bersifat imajinatif. Definisi yang ketiga 

ini lebih baik dari definisi sebelumnya. Sifat imajinatif ini menunjukkan dunia 

angan dan khayalan hingga kesusastraan berpusat pada epik, lirik, dan dramatik, 

karena ketiganya dihasilkan dari dunia rekaan (fiction, imagination). 

 Ketiga definisi tersebut menjelaskan adanya sifat fictionaly (sifat 

mengkhayalkan), invention (penemuan atau penciptan), dan imagination 

(mengandung kekuatan menyatukan angan untuk mencipta) sebagai hakekat seni 

sastra. Fictionaly di sini menunjukkan dunia khayalan, artinya  dunia yang adanya 

hanya karena khayalan sastrawan, bukan dunia yang nyata, yang sungguh-

sungguh ada. Invention menunjukkan pengertian adanya penemuan-penemuan 

yang baru sebagai hasil khayalan, penemuan karya cipta baru. Imagination 

menunjukkan adanya daya membayangkan untuk menghasilkan sesuatu yang 

baru, yang asli untuk menghasilkan dunia nyata. 

 Sementara itu, Rachmat Djoko Pradopo (2003: 59) menyatakan bahwa 

karya sastra adalah karya seni, yaitu suatu karya yang menghendaki kreativitas 

dan bersifat imajinatif. Dikatakan imajinatif bahwa karya sastra itu terjadi akibat 
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penganganan dan hasil penganganan itu adalah penemuan-penemuan baru, 

kemudian penemuan baru itu disusun ke dalam suatu sistem dengan kekuatan 

imajinasi hingga terciptalah dunia baru yang sebelumnya belum ada. 

 Jika disejajarkan antara pendapat ketiga Rene Wellek dengan pendapat 

Rachmat Djoko Pradopo terdapat persamaan. Persamaan itu antara lain: (1) Rene 

Wellek mengatakan sastra bersifat fictionaly (sifat mengkhayalkan), Rachmat 

Djoko Pradopo menyebut karya sastra akibat dari penganganan; (2) Rene Wellek 

menyebut karya sastra berupa invention, penemuan atau penciptaan, Rachmat 

Djoko Pradopo hasil penganganan itu berupa penemuan-penemuan baru: (3) Rene 

Wellek mengatakan karya sastra merupakan imagination, mengandung kekuatan 

untuk mencipta, Rachmat Djoko Pradopo menyebut karya sastra bersifat 

imajinatif. 

 Jan van Luxemburg (dalam Dick Hartoko, 1984: 4-5) menyebutkan ciri 

sastra , yaitu : (1) Sastra merupakan sebuah ciptaan, sebuah kreasi bukan pertama-

tama sebuah imitasi. Sastrawan menciptakan sebuah dunia baru, meneruskan 

proses penciptaan di dalam semesta alam, bahkan menyempurnakannya. Sastra 

terutama merupakan suatu luapan emosi yang spontan. (2) Sastra besifat otonom, 

tidak mengacu pada sesuatu yang lain; sastra tidak bersifat komunikatif. (3) Karya 

sastra yang otonom itu mempunyai koherensi antara bentuk dan isi, saling 

berhubungan antara bagian dengan keseluruhan secara erat sehingga saling 

menerangkan. (4) Sastra menghidangkan sebuah sintesa antara hal-hal yang saling 

bertentangan. (5) sastra mengungkapkan hal-hal yang tak terungkapkan. Dalam 

sastra dijumpai sederetan arti yang dalam bahasa sehari-hari tak terungkapkan. 
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 Ciri pertama yang dikemukakan Jan van Luxemburg, “sastra merupakan 

sebuah ciptaan, sebuah kreasi, seniman menciptakan sebuah dunia baru”.  hampir 

sama yang dinyatakan Rene Wellek, “sastra mempunyai sifat invention, 

menunjukkan pengertian adanya penemuan-penemuan yang baru sebagai hasil 

khayalan, penemuan karya cipta baru”. 

 Berbeda dengan pendapat di atas, Teeuw (1984: 21-23) mendefinisikan 

sastra dengan makna yang terkandung dalam kata “sastra” tersebut dengan 

membandingkan nama dan pengertian kata tersebut di beberapa negara. Dalam 

bahasa Barat, sastra disebut dengan sebutan literature (Inggris), literatur 

(Jerman), litterature (Prancis), semua itu berasal dari bahasa Latin litteratura. 

Kata litteratura sebenarnya diciptakan sebagai terjemahan kata Yunani 

gramatika; litteratura dan gramatika masing-masing berdasarkan kata littera dan 

gramma yang berarti “huruf” atau tulisan. Menurut asalnya , litteratura dipakai 

untuk tatabahasa dan puisi; dalam bahasa Perancis masih dipakai kata letter. 

Belanda geletterd yang berarti orang yang berperadaban dengan kemahiran 

khusus di bidang sastra. Literature dan seterusnya umumnya berarti dalam bahasa 

Barat modern: segala sesuatu yang tertulis, pemakaian bahasa dalam bentuk 

tertulis. Dalam bahasa Jerman, yang selalu aktif mencari kata Jerman asli untuk 

konsep asing, dipakai dua kata Jerman asli, yaitu Schrifftum, yang meliputi segala 

sesuatu yang tertulis, sedangkan Dichtung biasanya terbatas pada tulisan yang 

tidak langsung berkaitan dengan kenyataan,  jadi  yang bersifat rekaan, dan secara 

implisit ataupun eksplisit dianggap mempunyai nilai estetis. 
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 Kesimpulan tentang sastra, yang dikemukakan oleh  Teeuw (1984: 41) 

adalah bahwa, tidak ada kriteria yang jelas yang dapat diambil dari perbedaan 

pemakaian bahasa lisan dan bahasa tulis untuk membatasi sastra sebagai gejala 

khas. Ada pemakaian bahasa lisan dan tulis yang sastra; dan sebaliknya ada sastra 

tulis dan ada sastra lisan. 

 Berdasarkan  pendapat-pendapat di atas,  pengertian    sastra  secara 

obyektif   adalah sebagai karya seni yang otonom, berdiri sendiri, realitas, bebas 

dari pengarang, maupun pembaca. Secara ekspresif karya sastra merupakan 

ekspresi sastrawan,  curahan perasaan atau luapan perasaan dan pikiran, tiruan 

kenyataan,  untuk menyampaikan tujuan tertentu, seperti nilai-nilai atau ajaran 

kepada pembaca. 

  

2.  Pengertian  Novel 

        Karya sastra pada dasarnya terbagi atas tiga jenis yaitu prosa, puisi dan 

drama. Karya sastra jenis prosa sering diungkapkan dalam bentuk fiksi atau cerita 

rekaan. Istilah fiksi (selanjutnya disebut cerita rekaan) sering dijumpai hanya 

untuk menyebut sastra jenis prosa saja. Sebenarnya hal ini kurang tepat., karena 

pernyataan demikian memberi kesan bahwa sastra jenis puisi maupun drama 

bukan cerita rekaan. Padahal ketiganya merupakan cerita rekaan yang hanya 

memiliki batasan (pengertian) masing-masing yang agak berbeda. 

Fiksi merupakan salah satu genre sastra yang kian berkembang dan banyak 

digemari masyarakat. Hal ini disebabkan dalam karya fiksi disuguhkan berbagai 

masalah kehidupan dalam hubungannya dengan sesama dan lingkungan. Fiksi 
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dapat membuat pembaca menghabiskan waktu untuk ikut berinteraksi dengan 

berbagai persoalan kehidupan. 

Abrams (1981; 610) menyatakan bahwa : Prosa dalam kesusastraan juga 

disebut fiksi (fiction), teks naratif (narative texs), atau wacana naratif (narative 

discourse). Istilah fiksi dalam pengertian ini berarti cerita rekaan atau cerita 

khayalan. Hal ini disebabkan fiksi merupakan karya naratif yang isinya tidak 

menyaran pada kebenaran sejarah.  

 Cerita rekaan, Herman J. Waluyo (2002: 136-137) menyatakan bahwa : 

”Cerita rekaan dibangun oleh dua unsur pokok, yakni: apa yang diceritakan 
dan teknik (metode) penceritaan. Isi atau materi yang diceritakan tidak dapat 
dipisahkan dengan cara penceritaan. Bahasa yang digunakan untuk bercerita 
disesuaikan denganisi, sifat, perasaan, dan tujuan apa cerita itu… Cerita 
rekaan adalah wacana yang dibangun oleh beberapa unsur. Unsur-unsur itu 
membangun suatu kesatuan, kebulatan, dan regulasi diri atau membangun 
sebuah struktur. Unsur-unsur itu bersifat fungsional, artinya dicipta 
pengarang untuk mendukung maksud secara keseluruhan, dan maknanya 
ditentukan oleh keseluruhan cerita itu” 
 
Pengertian novel atau cerita rekaan , Suminto A. Sayuti  menyatakan 

pendapatnya, bahwa : 

”Novel (cerita rekaan) dapat dilihat dari beberapa sisi. Ditinjau dari 
panjangnya, novel pada umumnya terdiri dari 45.000 kata atau lebih. 
Berdasarkan sifatnya, novel (cerita rekaan) bersifat expands, ’meluas’ yang 
menitikberatkan pada complexity. Sebuah novel tidak akan selesai dibaca 
sekali duduk, hal ini berbeda dengan cerita pendek. Dalam novel (cerita 
rekaan) juga dimungkinkan adanya penyajian panjang lebar tentang tempat 
atau ruang (1997: 5-7)”. 
 
Pengertian tentang roman dan novel sering dipertentangkan. Sebutan roman 

dan novel di Indonesia diartikan berbeda (Jakob Sumardjo, 1984: 65). Roman 

diartikan sebagai cerita berbentuk prosa yang panjang, banyak tokoh dan banyak 

penjelajahan tentang kehidupan yang meliputi waktu sepanjang hidup tokohnya. 
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Kehidupan tokohnya diceritakan sejak kecil sampai kematiannya. Novel diartikan 

sebagai cerita tentang sebagian kehidupan tokohnya saja, seperti masa menjelang 

perkawinannya setelah mengalami masa percintaan atau bagian kehidupan 

seorang tokoh mengalami krisis dalam jiwanya. 

 Herman J. Waluyo (2002: 37) mengemukakan bahwa novel mempunyai 

ciri: (1) ada perubahan nasib dari tokoh cerita; (2) ada beberapa episode dalam 

kehidupan tokoh utamanya; (3) biasanya tokoh utama tidak sampai meninggal. 

Dan dalam novel tidak dituntut kesatuan gagasan, impresi, emosi, dan setting 

seperti dalam cerita pendek. 

 Brooks  dalam Henry Guntur Tarigan (1984: 165) menyimpulkan bahwa 

novel bergantung pada tokohnya, menyajikan lebih dari satu impresi, menyajikan 

lebih dari satu efek, dan menyajikan lebih dari satu emosi. 

           Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa novel atau cerita 

rekaan adalah satu genre sastra yang dibangun oleh unsur-unsur pembangun 

sebagai sebuah struktur yang secara fungsional memiliki keterjalinan di antaranya; 

untuk membangun totalitas makna dengan media bahasa sebagai penyampai 

gagasan pengarang tentang hidup dan seluk beluk kehidupan manusia. 

 

3. Pengertian Strukturalisme 

 Beberapa pendapat tentang struktur: 

Jean Piaget menyebut tiga aspek konsep struktur sebagai berikut: 

“(a) the idea of wholeness, internal coherence : its constituent part will 
conform to a set of intrinsic laws which determine its nature and theirs; 
(b) the idea of transformation: the structure is capable of transformational 
procedures, whereby new material is constantly processes by and through it; 
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(c) the idea of set regulation: the structure makes no appeals beyond itself 
in order to validite its transformational procedures it is sealed off from 
reference to other system” (Hawkes, 1977: 16) 
(a) gagasan keseluruhan, koherensi instrinsik: bagian-bagiannya 
menyesuaikan diri dengan seperangkat kaidah intrinsik yang menentukan 
baik keseluruhan struktur maupun bagian-bagiannya;  
(b) gagasan transformasi: struktur itu menyanggupi prosedur-prosedur 
transformasi yang terus-menerus memungkinkan pembentukan bahan-
bahan baru; (c) gagasan regulasi diri: struktur tidak memerlukan hal-hal di 
luar dirinya untuk mempertahankan prosedur transformasinya; struktur itu 
otonom terhadap rujukan pada sistem-sistem lain (Teeuw, 1984: 141). 

  

 Dalam konsep struktur karya sastra,  Aristoteles membicarakannya dalam 

rangka pembahasan tragedi. Efek tragedi dihasilkan oleh aksi plotnya dan untuk 

menghasilkan efek yang baik plot harus mempunyai wholennes atau keseluruhan. 

Ada empat syarat utama, yaitu: (1) order adalah urutan yang menunjukkan 

konsekuensi dan konsisten: harus ada awal, ada tengah, dan akhir; (2) amplitude, 

yaitu luas ruang lingkup atau complexity atau kerumitan: karya harus cukup 

memberi kemungkinan bagi perkembangan peristiwa; (3) unity, atau kesatuan 

yaitu semua unsur dalam plot harus ada, tidak dapat bertukar tempat; (4) 

conection atau coherence, maksudnya sastrawan mengemukakan bukan hal-hal 

yang sungguh-sungguh terjadi, tetapi hal-hal yang mungkin atau harus terjadi 

dalam keseluruhan plot (Teeuw, 1984: 121). 

 Jan van Luxemburg (1984:38) merumuskan struktur: 

Pengertian struktur pada pokoknya berarti bahwa sebuah karya atau 
peristiwa di dalam masyarakat menjadi suatu keseluruhan karena ada relasi 
timbal balik antara bagian-bagiannya dan antara bagian dan keseluruhan. 
Hubungan itu tidak hanya bersifat positif, seperti kemiripan dan 
keselarasan, melainkan juga negatif seperti misalnya pertentangan dan 
konflik. Selain itu ditandaskan, bahwa suatu “kesatuan struktur mencakup 
setiap bagian dan sebaliknya bahwa setiap bagian menunjukkan kepada 
keseluruhan ini dan bukan yang lain. 

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



 29 

 Teeuw (1984: 2-3) menyebut bahwa sistem sastra ada tiga aspek dan 

sistem sastra di sini disejajarkan dengan pengertian struktur sastra. Tiga aspek 

sistem sastra itu ialah: 

1. externe strukturrelation (Plett, 1975: 122), system itu tidak otonom tetapi 
terikat pada sistem  bahasa. Si penyair dalam menciptakannya paling tidak 
sebagian terikat pada sistem bahasa yang dipakainya, tidak hanya pada aspek 
bentuknya, tetapi pula pada sistem maknanya. Sejauh mana ada kelonggaran 
dan kebebasannya merupakan masalah yang menarik untuk diteliti, tetapi tidak 
mudah; 
2. interne Strukturralation (Plett, 1975: 122), sistem itu merupakan struktur 
intern, struktur dalam yang bagian dan lapisannya saling menentukan dan 
saling berkaitan. Sistem itu dapat disebut semacam tata sastra, “a set of 
conventions fo reading poetry”...; 
3. Sistem sastra juga merupakan model dunia sekunder, yang sangat kompleks 
dan bersusun-susun. 

 

 Jadi struktur merupakan sebuah totalitas yang terdiri dari kesatuan unsur-

unsur pembentuknya. Unsur-unsur itu akan saling berhubungan dan saling 

menentukan. Tiap-tiap unsur pembangun  struktur hanya akan bermakna jika ada 

dalam kaitannya dengan keseluruhan. Dengan kata lain dalam keadaan terpisah 

dari totalitasnya, unsur-unsur tersebut tidak ada artinya, tidak berfungsi , tidak 

bermakna.  

 

 4. Pendekatan Struktur Novel 

 Telah diuraikan di atas bahwa struktur merupakan sebuah totalitas yang 

terdiri dari kesatuan unsur-unsur pembentuknya. Struktur novel terdiri dari 

kesatuan unsur-unsur pembentuknya. Ada beberapa pendapat dari ahli tentang 

unsur pembentuk struktur fiksi atau novel. Di antara pendapat para ahli tersebut 

adalah: 
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 Wiliam Kenny (1966: 8-101) menyebut tujuh unsur pembangun struktur 

rekaan, yaitu: (1) plot; (2) character; (3) setting; (4) point of view; (5) style and 

tone; (6) tema. 

 W.H. Hudson (1963: 130-131) menyebut unsur pembangun struktur 

rekaan terdiri dari: (1) plot; (2) pelaku; (3) dialog dan karakterisasi; (4) setting 

yang meliputi timing dan action; (5) gaya penceritaan (style), dan (6) filsafat 

hidup pengarang. Yang dimaksud dengan gaya penceritaan dapat dimasukkan 

point of view dan gaya bercerita pengarang. Hudson memasukkan filsafat 

pengarang  termasuk juga gagasan, ideologi, aliran kesenian yang dianut, pribadi 

pengarang termasuk kepedulian pada dunia dan kemanusiaan. Hudson belum 

memasukkan tema dan amanat termasuk unsur batin suatu cerita rekaan. 

 Guntur Tarigan (1984: 124) menyebutkan 21 unsur pembentuk struktur 

cerita rekaan, yaitu: (1) tema; (2) ketegangan dan pembayangan; (3) alur; (4) 

pelukisan tokoh; (5) konflik; (6) kesegeraan dan atmosfer; (7) latar; (8) pusat; (9) 

kesatuan; (10) logika (11) interpretasi (12) kepercayaan; (13) pengalaman 

keseluruhan; (14) gerakan; (15) pola dan perencanaan; (16) tokoh dan laku; (17) 

seleksi dan sugesti; (18) jarak; (19) skala; (20) kelajuan; (21) gaya. 

 Dalam pembagian Guntur Tarigan tersebut ada beberapa yang dapat 

diklasifikasikan dalam satu kelompok. Konflik, kesegaran, dan atmosfer, 

kesatuan, logika, pengalaman keseluruhan, gerakan, dan kelajuan dapat 

dikelompokkan menjadi satu unsur dari plot atau kerangka cerita. Sedangkan pola 

dan perencanaan, seleksi dan sugesti, jarak, pelukisan tokoh, dan skala dapat 

dimasukkan dalam unsur gaya atau style. 
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 Roger Fowler (1981: 244-250) menyebutkan unsur-unsur yang harus 

dipelajari dalam menelaah cerita rekaan, yaitu: (1) waktu dan tempat (setting): (2) 

karakterisasi dalam arti perwatakan dan susunan tokoh-tokohnya beserta konflik 

dan hubungan antartokoh itu; (3) tema cerita, dan (4) bahasa yang dipergunakan 

pengarang. Dalam pembahasan Fowler, unsur bahasa ( figuratif, lambang, gaya 

bahasa) termasuk dalam unsur penting dalam novel. Bahasa di sini tidak hanya 

yang terdapat  dalam tubuh cerita, tetapi juga terdapat dalam judul cerita. 

 Jakob Sumardjo (1984: 54) menyebutkan ada tujuh unsur-unsur fiksi, 

yaitu: (1) plot (alur cerita); (2) karakter (perwatakan); (3) tema (pokok 

pembicaraan; (4) setting (tempat terjadinya cerita): (5) suasana cerita; (6) gaya 

cerita; (7) sudut pandangan pencerita. Unsur-unsur pembentuk struktur fiksi 

menurut Jakob Sumardjo di atas mestinya dapat ditambahkan penokohan, amanat, 

suspense, dan penanjakan cerita. Ditambahkan bahwa semua unsur di atas 

menyatu padu dalam beberan pengalaman yang dikisahkan secara mengasyikkan 

oleh pengarang. 

 Pendapat di atas dipertegas dalam Jakob Sumardjo (1999: 2-3) yang 

menegaskan bahwa  novel dalam kesusastraan merupakan sistem bentuk. Dalam 

sistem ini terdapat unsur-unsur pembentuknya dan fungsi dari masing-masing 

unsur. Dalam sistem bentuk novel yang berupa cerita, terdapat unsur-unsur alur 

cerita (plot), penokohan, latar cerita (setting), permasalahan, suasana cerita dan 

sebagainya. Itu semua disebut aspek intrinsik dalam novel. 

 Aspek ekstrinsiknya berupa gagasan sastrawan akibat reaksi dan anggapan 

terhadap hidup di lingkungan sosial budayanya, dan nilai-nilai ideal kehidupan 
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pribadinya. Nilai ideal pengarang berupa Das solen pengarang tentang aspek-

aspek nilai kehidupan, yakni dapat nilai moral, nilai agama, nilai politik, nilai 

kemasyarakatan. Aspek nilai ideal inilah penyebab utama munculnya kreasi 

pengarang. 

 Mochtar Lubis dalam bukunya Teknik Mengarang (1981:15) mengatakan 

baik cerita pendek golongan quality maupun golongan commercial stories harus 

memenuhi syarat, yaitu : (1) theme; (2) plot, trap atau dramatic conflict; (3) 

character delinecation; (4) suspense and foreshadowing; (5) immediacy dan 

atmosphere; (6) point of view, (7) limited focus dan unity. 

 Dalam bukunya Teori Pengkajian Fiksi (2005: 23) Burhan Nurgiyantoro 

mengemukakan: 

Unsur-unsur pembangun sebuah novel—yang kemudian secara  bersama 
membentuk sebuah totalitas itu–di samping unsur formal bahasa, masih 
banyak lagi macamnya. Namun secara garis besar berbagai macam unsur 
tersebut secara tradisional dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, walau 
pembagian ini tidak benar-benar pilah. Pembagian unsur yang dimaksud 
adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kedua unsur inilah yang sering banyak 
disebut para kritikus dalam rangka mengkaji dan atau membicarakan novel 
atau karya sastra pada umumnya. 

 

 Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu 

sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya 

sastra, unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya 

sastra. Unsur-unsur yang dimaksud yaitu: peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, 

latar, sudut pandang penceritaan, bahasa atau gaya bahasa, dan lain-lain. 

 Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, 

tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya 
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sastra. Seperti halnya unsur intrinsik, unsur ekstrinsik juga terdiri dari beberapa 

unsur. Unsur-unsur yang dimaksud (Wellek & Warren, 1956: 75-135) antara lain: 

(1) unsur biografi pengarang; (2) unsur psikologi; (3) ekonomi; (4) sosial budaya; 

(5) pandangan hidup suatu bangsa, dan sebagainya. 

 E.M. Forster dalam bukunya yang berjudul Aspects of the Novel (1980: 

19-136) membahas unsur-unsur novel menjadi enam unsur, yaitu: (1) cerita; (2) 

manusia; (3) plot (4) khayalan; (5) ramalan; dan (6) irama. Unsur-unsur cerita, 

manusia,  khayalan, dan ramalan mewakili istilah yang sudah populer, seperti: 

jalinan cerita, karakterisasi, suspense, dan foreshadowing atau foregrounding. 

Dalam cerita rekaan ditambahkan adanya ramalan terhadap kejadian yang akan 

datang. 

 Tokoh sastra yang juga membahas unsur-unsur yang membentuk struktur 

novel adalah Marjorie Boulton dalam bukunya The Anathomy of the Novel. 

Marjorie Boulton (1979: 29-145) menguraikan unsur-unsur struktur novel menjadi 

enam, yaitu : (1) point of view; (2) plot; (3) character; (4) percakapan; (5) latar 

dan tempat kejadian; dan (6) tema yang dominan. 

 Jan van Luxemburg (dkk) diindonesiakan Dick Hartoko (1984: 130-155) 

menyebutkan unsur-unsur struktur cerita rekaan sebagai berikut: (1) cerita, dan (2) 

alur. Selanjutnya unsur cerita terdiri dari: (1) fokalisator, dan (2) objek yang 

difokalisasikan. Objek yang difokalisasikan terdiri dari: (1) tokoh-tokoh; (2) 

ruang: (3) hubungan-hubungan dalam kurun waktu. Pembahasan tentang alur 

meliputi: (1) peristiwa; dan (2) para pelaku. Dalam peristiwa dibicarakan tentang: 

(1) peristiwa fungsional; (2) kaitan; (3) peristiwa acuan; dan (4) hubungan 
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antarperistiwa. Pembicaraan tentang pelaku meliputi: (1) model aktualisasi; dan 

(2) komplikasi. 

 Dilihat dari pembagian Luxemburg di atas terdapat penekanan pada unsur 

fiksi terletak pada dua hal, yaitu pada cerita dan alur atau plot. Namun jika 

diperhatikan, hal-hal yang pokok yang telah diuraikan dalam pembahasan oleh 

tokoh-tokoh di depan juga disebutkan oleh Luxemburg. 

 Ian Reid (1987: 54-59) menyatakan bahwa unsur-unsur dalam struktur 

cerita rekaan harus menjalin suatu kesatuan atau unity yang meliputi: (1) unity of 

impression; (2) moment of crisis, dan (3) symmetry of design. Impresi yang timbul 

dalam diri pembaca harus memiliki, terutama dalam cerita pendek. Saat-saat krisis 

adalah pengembangan dari konflik yang harus selalu dibangun oleh pengarang 

sehingga mempunyai klimaks cerita. Selain cerita semetris berarti bahwa irama 

cerita harus dijaga supaya salah satu bagian tidak terlalu rinci sedang bagian lain 

kurang dalam penceritaan. 

 Martin Steinmann & Gerald Willen (1966: 127) menyebut unsur-unsur 

fundamental fiksi sebagai berikut: (1) struktur, yang meliputi: (a) character; (b) 

incident; (c) scene or episode; (d) setting; (e) a brief span of time. (2) style, yang 

terdiri dari: (a) tone; (b) point of view; (c) kombinasi keduanya menghasilkan 

penyelesaian efek ( in effect achieved).  

 Pembahasan unsur  struktur fiksi model Martin & Gerald ini hampir sama 

dengan pembahasan tokoh-tokoh lain. Dua unsur penting yang ditekannya, yaitu 

struktur dan style, serta masing-masing terdiri unsur yang lebih sempit lagi. 
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 Berdasarkan pendapat tokoh-tokoh sastra di atas tentang unsur-unsur dari 

struktur novel, telaah struktur novel pada penelitian ini  dibatasi pada unsur yang 

penulis cukup penting yang berkaitan dengan kajian novel dengan pendekatan 

intertekstualitas. Dalam kajian  novel dengan pendekatan intertekstulaitas penulis 

menekankan bahwa struktur novel terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 

Unsur-unsur intrinsik terdiri dari : (1) tema; (2) plot atau alur; (3) penokohan; (4) 

perwatakan atau karakterisasi; (5) setting atau latar; dan (6) sudut pandang atau 

point of view. Unsur-unsur  ekstrinsik terdiri dari: (1) biografi pengarang; (2) 

karya-karya pengarang; (3) proses kreatif pengarang; dan (4) unsur sosial budaya. 

 Pembahasan unsur ekstrinsik novel dalam  penelitian ini dimasukkan 

dalam satu bab yang membahas sekilas tentang biografi pengarang dan karya-

karyanya. Pembahasan unsur-unsur intrinsik  struktur novel adalah sebagai berikut: 

 

1).Tema 

 Menurut Burhan Nurgiyantoro (2000: 70) bahwa tema dapat dipandang 

sebagai gagasan dasar umum sebuah karya novel. Gagasan dasar umum inilah 

yang tentunya telah ditentukan sebelumnya oleh pengarang dan dipergunakan 

untuk mengembangkan cerita. Dengan kata lain cerita harus mengikuti gagasan 

dasar umum yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga berbagai peristiwa dan 

konflik dan unsur intrinsik yang lain mencerminkan tema cerita. Jadi tema cerita 

harus ada sebelum pengarang mulai menulis novel. 

 Marjorie Boulton  dalam Herman J. Waluyo (2002: 144) bahwa dalam 

cerita rekaan terdapat banyak tema. Boulton menyebut adanya tema dominan atau 
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tema sentral. Adanya beberapa tema dalam sebuah cerita rekaan justru 

menunjukkan kekayaan cerita rekaan tersebut. Jika seseorang melakukan suatu 

tindakan, maka akan dapat ditafsirkan makna tindakan itu dengan berbagai macam 

penafsiran. Hal tersebut juga terjadi dalam sebuah cerita rekaan karena 

pengarangnya sendiri tidak mungkin memaparkan tema yang hendak 

disampaikan. 

 Tema, menurut Henry Guntur Tarigan (1984: 125) dikatakan merupakan 

hal yang penting dalam sebuah cerita. Suatu cerita yang tidak mempunyai tema 

dikatakan tidak ada gunanya. Meskipun pengarang tidak menjelaskan apa tema 

ceritanya secara eksplisit, hal itu dapat disimpulkan dan dirasakan oleh pembaca 

pada saat selesai membaca cerita. Tarigan juga mengutip pendapat Brooks dan 

Warren yang mengatakan, “tema adalah dasar cerita atau makna suatu novel” 

(1959:688). Sedangkan Brooks, Purser, dan Warren menyebutkan, “tema adalah 

pandangan hidup yang tertentu atau perasaan tertentu yang membentuk atau 

membangun dasar atau gagasan utama dari suaatu karya sastra (Brooks, 1952:820) 

 Pendapat-pendapat di atas semuanya mengatakan hal yang sama: (1) tema 

merupakan dasar suatu cerita rekaan; (2) tema harus ada sebelum pengarang mulai 

dengan ceritanya; (3) tema dalam cerita atau novel tidak ditampilkan secara 

eksplisit, tetapi tersirat di dalam seluruh cerita; (4) dalam satu cerita atau novel 

terdapat tema dominan atau tema sentral dan tema-tema kecil lainnya. 

 Sementara itu, menurut Hutagalung (1967: 77) dan Oemarjati (1962: 54), 

tema merupakan tujuan utama cerita. Sebagai tujuan utama, tema terlihat dalam 

keseluruhan cerita yang didasari oleh sejumlah masalah (http://segero.hufs.ac. 
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kr/seasia/journal/11/116%E3%80%PENELITIAN2%TENTANG%20NOVEL%

20HARIMAU.pdf). 

 Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tema merupakan 

dasar cerita   dalam novel yang ada sebelum pengarang melakukan kegiatan 

menulis novel. Tema dalam novel letaknya tersembunyi dan tersirat dalam seluruh 

cerita dan harus dicari oleh pembaca sendiri. Pengarang tidak secara ekplisit 

menyatakan yang menjadi inti permasalahan di dalam novel yang ditulisnya, 

meskipun kadang-kadang terdapat kata-kata atau kalimat kunci dalam bagian 

novel tersebut yang menyiratkan tema yang dimaksudkan. Dalam satu novel 

terdapat tema sentral atau tema dominan dan tema-tema kecil atau tema 

sampingan. 

 

 2). Alur  Cerita atau Plot 

 Marjorie Boulton (1984: 45) mengatakan bahwa plot berarti seleksi 

peristiwa yang disusun dalam urutan waktu yang menjadi penyebab mengapa 

seseorang tertarik untuk membaca dan mengetahui kejadian yang akan datang. 

Dalam plot terdapat sebab akibat logis dan itu merupakan hal yang utama. Dengan 

adanya sebab akibat logis tersebut, sebuah cerita novel mempunyai kesatuan 

dalam keseluruhan sehingga plot merupakan pengorganisasian bagian-bagian 

penting dalam cerita novel. 

  Sedangkan Lukman Ali (1978: 120) menyatakan bahwa plot adalah 

sambung-sinambung peristiwa berdasarkan hukum sebab akibat yang tidak hanya 

mengemukakan apa yang terjadi, tetapi yang lebih penting adalah mengapa hal itu 

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



 38 

terjadi. Rene Wellek (1968: 217) menyebutkan bahwa plot sebagai struktur 

penceritaan. Virgil Scott (1966: 2) menyatakan bahwa plot merupakan prinsip 

esensial dalam cerita. Olehnya, plot disebut “external Action” (Herman J. 

Waluyo, 2002: 146). 

 Plot atau alur, menurut Dick Hartoko (1984: 149) ialah konstruksi yang 

dibuat pembaca mengenai sebuah deretan peristiwa yang secara logik dan 

kronologik saling berkaitan dan yang diakibatkan atau dialami oleh para pelaku. 

Peristiwa-peristiwa yang dimaksud ialah peralihan dari keadaan yang satu kepada 

keadaan yang lain. Peristiwa terdiri dari tiga hal, yaitu: (1) peristiwa fungsional, 

adalah peristiwa yang mempengaruhi perkembangan alur; (2) kaitan, adalah 

peristiwa yang mengaitkan peristiwa-peristiwa yang penting; (3) peristiwa acuan, 

ialah peristiwa yang secara tidak langsung berpengaruh pada perkembangan  alur, 

tidak menggerakkan jalan cerita, tetapi mengacu pada unsur-unsur lain, misalnya 

bagaimana watak seseorang  dan bagaimana suasana yang meliputi para pelaku. 

 Herman J. Waluyo (2002: 146)  merangkum pendapat beberapa ahli sastra 

bahwa plot mempunyai indikator: (1) pot adalah kerangka atau struktur cerita 

yang merupakan jalin-menjalinnya cerita dari awal hingga akhir; (2) dalam plot 

terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat) dari peristiwa-peristiwa, baik dari 

tokoh, ruang, maupun waktu. Jalinan sebab akibat itu bersifat logis; (3) jalinan 

cerita dalam plot erat kaitannya dengan perjalanan cerita tokoh-tokohnya; (4) 

konflik batin pelaku adalah sumber terjadinya plot, dan berkaitan dengan tempat 

dan waktu kejadian cerita; (5) plot berkaitan dengan perkembangan konflik antara 

tokoh antagonis dengan tokoh protagonis. 
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 Dijelaskan pula bahwa pada prinsipnya alur cerita terdiri dari tiga bagian, 

yaitu: (1) alur awal, terdiri atas paparan atau eksposisi (exposition), rangsangan 

(inciting moment), dan penggawatan (rising action); (2) alur tengah, terdiri atas 

pertikaian (conflict), perumitan (complication), dan klimaks atau puncak 

penggawatan (climax); (3) alur akhir, terdiri dari peleraian (falling action) dan 

penyelesaian (denovement). Alur cerita tersebut dapat digambarkaan sebagai 

berikut: 

                                                       climax 

                                        complication 

                              confflict falling                                   

                      rising action                                         falling action 

              inciting moment 

       exposition                                                                       denovement 

(Adelstein & Pival, 1976: 470) 

  

 Exposition atau eksposisi adalah paparan awal cerita. Pengarang mulai 

memperkenalkan tempat kejadian, waktu, topik, dan tokoh-tokoh cerita. Inciting 

moment adalah peristiwa mulai adanya problem-problem yang ditampilkan 

pengarang untuk kemudian ditingkatkan mengarah pada peningkatan 

permasalahan. Rising action adalah peningkatan atau peningkatan adanya 

permasalahan yang dapat menimbulkan konflik. Complication adalah konflik 

yang terjadi semakin genting. Permasalahan yang menjadi sumber konflik sudah 

saling berhadapan. Climax merupakan puncak terjadinya konflik cerita yang 
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berasal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Falling action adalah 

peredaan konflik cerita. Konflik yang telah mencapai puncak, akhirnya menurun 

karena sudah ada tanda-tanda adanya penyelesaian pertikaian. Denovement adalah 

penyelesaian yang dipaparkan oleh pengarang dalam mengakhiri penyelesaian 

konflik yang terjadi. 

 Marjorie Boulton menggambarkan alur cerita yang bervariasi yang 

tergantung pada irama dan waktu berlangsungnya cerita. Ada cerita yang memiliki 

beberapa konflik yang keras yang menyerupai klimaks-klimaks kecil dan tanpa 

klimaks yang memuncak. Ada pula cerita rekaan yang menanjak untuk kemudian 

dalam tempo yang lama datar dan memanjang berakhirnya cerita, konflik cerita 

menurun. Alur cerita yang dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

  Plot dalam “a serial publication”               Plot dalam “a non serial novel” 

(Marjorie Boulton dalam Herman J. Waluyo, 2002: 149) 

         

 Dalam pengembangan plot, Kenny (dalam Burhan Nurgiyantoro, 2000: 

130) mengatakan bahwa ada semacam aturan, ketentuan atau kaidah 

pengembangan plot (the laws of plot) yang perlu dipertimbangkan. Kaidah-kaidah 

tersebut meliputi: plausibilitas (plausibility), kejutan (surprise), rasa ingin tahu 

(suspense), dan kepaduan (unity). 
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        Seorang  pengarang, meskipun hasil karyanya berupa cerita fiksi harus 

memilik plausibilitas. Maksudnya dapat diterima oleh logika, sesuai yang terjadi 

di dunia nyata. Pengalaman batin pengarang yang kuat, akan dapat membawa 

pembaca seolah-olah kejadian yang ditampilkan itu benar-benar ada dalam 

kehidupan. Pembaca serasa melihat dan menikmati suatu kisah yang datang bukan 

dari dunia sekunder tetapi betul-betul dari dunia primer.  

         Dalam sebuah cerita harus ada kejutan (surprise). Pengarang dituntut 

mampu memberikan kejutan kepada pembaca atau penikmat. Kejutan yang 

dimaksud adalah kejadian yang tidak disangka-sangka sebagai akibat dari 

peristiwa yang mendahului. Jika sebuah cerita secara kausal menyebabkan 

peristiwa berikutnya, maka peristiwa berikut itu hendaknya tidak dapat ditebak 

oleh pembaca. Kejutan akan muncul jika jawaban pengarang untuk mengisi 

peristiwa berikut benar-benar orisinil dan tidak terduga. Diharapkan kejutan tidak 

hanya satu kali, namun terjadi terus-menerus.  

          Agar cerita dapat menarik perhatian pembaca, cerita harus mempunyai 

tegangan (suspense). Dengan demikian suspense ini akan membangkitkan  rasa 

ingin tahu di hati pembaca. Pembaca akan terdorong kemauannya untuk membaca 

terus cerita yang dihadapi sampai selesai. Kesadaran diri pembaca seolah-olah 

terlibat dalam kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan dialami tokoh 

cerita. 

        Jalinan-jalinan peristiwa yang membangun sebuah cerita haruslah 

membentuk keutuhan, kesatupaduan (unity). Kesatupaduan mengandung maksud 

bahwa peristiwa-peristiwa yang yang mengandung konflik, yang dikomunikasikan 
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memiliki keterkaitan yang satu dengan yang lain.Sehingga pembaca dapat 

menarik benang-benang merah yang menghubungkan berbagai aspek cerita 

tersebut. Rangkaian cerita yang masuk akal, penuh kejutan, dan memiliki 

tegangan tidak akan berarti jika tidak ada kesatupaduan. Jika kesatupaduan cerita 

itu sudah dihayati oleh pembaca,  maka makna baru akan dapat ditafsirkan 

(Burhan Nurgiyantoro, 2000: 130-138). 

 

3). Penokohan dan Perwatakan 

 Penokohan dan perwatakan mempunyai hubungan yang sangat erat. 

Penokohan berhubungan dengan cara pengarang menentukan dan memilih 

tokohnya serta memberi nama tokoh dalam cerita. Perwatakan berhubungan 

dengan karakteristik atau bagaimana watak tokoh-tokoh itu. Keduanya berkaitan 

dengan tokoh-tokoh dalam cerita novel. Dengan perwatakan, dapat menentukan 

adanya tokoh utama, tokoh sekunder, tokoh pelengkap atau tokoh komplementer, 

dilihat berdasarkan banyak atau sedikitnya seorang tokoh berhubungan dengan 

tokoh-tokoh lainnya. Tokoh utama adalah tokoh yang selamanya mendukung ide 

pengarang, mendapat porsi pelukisan relative lebih banyak daripada tokoh-tokoh 

lainnya. Selain itu, sebab akibat munculnya suatu peristiwa selalu bersumber dari 

tokoh utama tersebut. 

        Herman J. Waluyo (2002: 168) menyatakan bahwa tokoh sentral atau tokoh 

utama adalah tokoh yang mendominasi jalannya cerita rekaan. Biasanya terdiri 

tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh sentral atau 

tokoh yang mendukung jalannya cerita, sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh 

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



 43 

yang mempunyai konflik dengan tokoh protagonis. Kekuatan suatu cerita rekaan 

biasanya terletak pada kekuatan konflik antara tokoh protagonis dengan tokoh 

antagonis. 

   Menurut Burhan Nurgiyantoro (2000: 178-179) Dilihat dari peran tokoh-

tokoh dalam pengembangan plot dapat dibedakan adanya tokoh utama dan tokoh 

tambahan, dilihat dari fungsi penampilan tokoh  dapat dibedakan tokoh protagonis 

dan tokoh antagonis.   

 Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel 

yang bersangkutan. Ia merupakan yang paling banyak diceritakan, baik sebagai 

pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian (Burhan Nurgiyantoro, 2000: 177). 

Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya menjadi latar belakang 

cerita (Herman J. Waluyo, 2002: 169).   

Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, yang salah jenisnya secara 

popular disebut hero, tokoh yang merupakan pengejawantahan norma-norma, 

nilai-nilai, yang ideal bagi kita.Sedangkan tokoh penyebab terjdinya konflik 

adalah tokoh antagonis. 

Cara menampilkan tokoh pada prinsipnya ada tiga cara yang digunakan 

pengarang untuk menampilkan tokoh-tokoh cerita yang diciptakannya. Ketiganya 

biasanya digunakan bersama-sama. Ketiga  cara tersebut adalah: (1) metode 

analitis yang oleh Hudson (dalam Herman J. Waluyo, 2002: 165) disebut metode 

langsung dan oleh Kenny (dalam Herman J. Waluyo, 2002: 165) disebut metode 

deskriptif atau diskursif, (2) metode tidak langsung yang juga disebut metode 
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peragaan atau metode dramatisasi; dan (3) metode kontekstual menurut Kenny 

(dalam Herman J. Waluyo, 2002: 165). 

Dalam metode analitis atau deskriptif atau langsung, pengarang secara 

langsung mendeskripsikan keadaan tokoh itu dengan terinci (analitis). Deskripsi 

tentang diri tokoh itu dapat secara fisik (keadaan fisiknya), dapat secara psikis 

(wataknya), dapat juga keadaan sosialnya (kedudukan dan pangkat) 

Metode tidak langsung atau metode dramatic kiranya lebih hidup daripada 

metode deskriptif. Pembaca ingin diberi fakta tentang kehidupan tokohnya dalam 

suatu alur cerita dan tidak perlu dibeberkan tersendiri oleh pengarang.Penokohan 

secara dramatic ini biasanya berkenaan dengan penampilan fisik, hubungan 

dengan orang lain, cara hidup sehari-hari. 

Metode kontekstual adalah metode yang menggambarkan watak tokoh 

melalui konteks bahasa atau bacaan yang digunakan pengarang untuk melukiskan 

tokoh tersebut (Herman J. Waluyo, 2002: 166-167).          

Membicarakan perwatakan, Mochtar Lubis (1981: 18) memasukkannya 

dalam teknik cerita dengan menyebut sebagai gambaran rupa atau pribadi  atau 

watak pelakon (character delineation). Ada tujuh cara pengarang dalam 

melukiskan karakter tokoh cerita novel, yaitu: 

1.  Physical description (melukiskan bentuk lahir dari pelakon). 
2.  Portrayal of  thought stream or of conscious thought (melukiskan jalan 

pikiran pelakon atau apa yang melintas dalam pikirannya. Dengan jalan ini 
pembaca dapat mengetahui bagaimana watak pelakon itu). 

3.  Reaction to events (bagaimana reaksi pelakon itu terhadap kejadian) 
4.  Direct author analysis (pengarang dengan langsung menganalisis watak 

pelakon). 
5.  Discussion of enveroment (melukiskan keadaan sekitar pelakon). 
6.  Reaction of others to character (bagaimana pandangan-pandangan 

pelakon-pelakon lain dalam suatu cerita terhadap pelakon terutama itu). 
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7. Coversation of other character (pelakon-pelakon lainnya dalam suatu 
cerita memperbincangkan keadaan pelakon terutama. Dengan tidak 
langsung pembaca dapat kesan tentang segala sesuatu yang mengenai 
pelakon terutama). 

 

        Pada dasarnya ada tiga cara yang digunakan pengarang untuk menampilkan 

tokoh-tokoh cerita yang diciptakannya (Herman J. Waluyo, 2002:165). Ketiganya 

biasanya digunakan bersama-sama. Ketiga cara tersebut adalah: (1) metode 

analitis yang oleh Hudson (1963: 146) disebut metode langsung dan oleh William 

Kenny (1966: 34) disebut metode deskriptif  atau metode diskursif; (2) metode 

tidak langsung yang juga disebut metode peragaan atau metode dramatisasi; dan 

(3) metode kontekstual. 

        Metode karakterisasi telaah fiksi secara khusus dibahas Albertine Minderop 

(2005). Menurutnya metode karakterisasi dalam telaah fiksi dapat dilakukan 

dengan metode langsung (telling) dan metode tidak langsung (showing). Metode 

telling mengandalkan pemaparan watak tokoh pada eksposisi dan komentar 

langsung dari pengarang. Metode ini ada keikutsertaan dan campur tangan 

pengarang dalam menyajikan perwatakan tokoh, sehingga para pembaca dapat 

memahami perwatakan tokoh berdasarkan paparan pengarang. Metode showing 

atau metode tidak langsung memperlihatkan pengarang menempatkan diri di luar 

kisahan dengan memberi kesempatan kepada para tokoh untuk menampilkan 

perwatakan mereka melalui dialog dan action (Albertine Minderop, 2005: 6).  

        Kebanyakan dalam cerita rekaan menggunakan tiga metode di atas secara 

bersama-sama. Tetapi ada juga salah  satu di antaranya lebih dominan. Hal ini 

dikarenakan, bahwa setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangan. 
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Penggunaan perpaduan tiga metode dalam membangun karakter tokoh dapat 

membuat pembaca  tidak jemu dan cerita lebih hidup. 

        Selanjutnya Minderop (2005: 8-48) mengemukakan bahwa metode langsung 

atau telling dapat dilakukan melalui: (1) karakterisasi menggunakan nama tokoh; 

(2) karakterisasi melalui penampilan tokoh; (3) karakteristik melalui tuturan 

pengarang. Sedangkan penggunaan metode tidak langsung dapat dilakukan 

dengan cara: (1) karakteristik melalui dialog yang mencakup apa yang dikatakan 

penutur, jatidiri penutur tokoh protagonis dan tokoh bawahan; (2) lokasi dan 

situasi percakapan; (3) karakterisasi melalui tindakan para tokoh. 

        Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa pengarang dalam 

membangun karakteristik para tokoh dapat dilakukan melalui tiga metode, yaitu 

metode langsung (telling) atau metode deskriptif, metode tidak langsung 

(showing) atau metode dramatisasi, dan metode campuran dari keduanya.  

        Analisis perwatakan melalui metode langsung dapat dicermati bahwa 

pengarang tidak sekedar menyampaikan watak para tokoh, tetapi ia mampu 

menembus pikiran perasaan, gejolak serta konflik batin dan motivasi yang 

mendasari tingkah laku para tokoh. 

        Analisis karakterisasi tokoh dengan metode tidak langsung dapat dilakukan 

dengan menyimpulkan ketika seorang tokoh membicarakan tingkah laku tokoh 

lainnya. Dari pembicaraan ini dapat diketahui watak tokoh yang dibicarakan, 

bahkan watak si penutur sendiri. Dengan demikian dalam suatu dialog tokoh, 

dapat disimpulkan watak lebih dari satu tokoh.  
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        Karena kedua metode  tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan, dalam 

sebuah novel dapat digunakan gabungan dari kedua metode tersebut. Hal ini dapat 

menghilangkan kesan karakteristik yang monoton, sehingga cerita lebih menarik. 

Kebanyakan novel-novel sekarang pengarang cenderung menggunakan kedua 

metode secara bergantian. 

  

 4). Setting atau Latar 

 W.H. Hudson (1963: 158) menyatakan bahwa  setting adalah keseluruhan 

lingkungan cerita yang meliputi adat istiadat kebiasaan dan pandangan hidup 

tokoh. Robert Starton (1965: 18-19) menyatakan bahwa setting adalah lingkungan 

kejadian atau dunia dekat tempat kejadian itu berlangsung. Hudson (1958: 158) 

menyebutkan lingkungan alam sebagai setting material dan yang lain sebagai 

setting sosial. 

 Latar atau setting adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan 

suasana terjadinya lakuan dalam karya sastra (Melani Budianta dkk., 2002: 86). 

Latar berguna untuk memperhidup dan meyakinkan pembaca. Latar memberikan 

pijakan cerita secara konkrit dan jelas untuk memberikan kesan realitas kepada 

pembaca, menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh terjadi. 

Pendapat senada dipaparkan oleh Abram (1981: 175) bahwa latar atau setting 

disebut juga landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, 

dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan.  

         Setting atau latar berfungsi memperkuat pematutan dan faktor penentu bagi 

kekuatan plot, begitu kata Marjeric Henshaw (1965: 15). Sementara itu Abrams 
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membatasi setting sebagai tempat terjadinya peristiwa dalam cerita (1977: 157). 

Dalam setting, menurut Harvy (1965: 304), faktor waktu lebih fungsional 

daripada faktor alam. Wellek mengatakan bahwa setting berfungsi untuk 

mengungkapkan perwatakan dan kemauan yang berhubungan dengan alam dan 

manusia (1962:220).  

          Kenney (1966: 38) berpendapat bahwa that element of fiction which reveals 

to us the where and when of events we call setting. In other words, the term 

’setting’ refers to the point in time and space at which the events of the plot occur. 

Artinya, setting adalah segala sesuatu yang terjadi pada satu tempat dan waktu 

tertentu. Istilah setting mengacu pada kapan dan di mana kejadian berlangsung. 

Unsur-unsur setting tempat meliputi lokasi geografis; tempat, pemandangan 

visual, bahkan pada interior ruangan. Selain itu latar juga berhubungan dengan 

keberadaan jabatan dan mode perwatakan pelaku dari hari ke hari. Latar juga 

berkaitan dengan waktu di mana pelaku mengalami suatu peristiwa. Latar juga 

berhubungan dengan agama, moral, intelektual, sosial, dan lingkungan emosional 

pelaku. 

        Dalam Herman J. Waluyo (2002: 198) William Kenny  menyebutkan tiga 

fungsi setting, yaitu: (1) sebagai metafora (setting spiritual) yang dapat dihayati 

pembaca setelah membaca keseluruhan dari cerita. Setting ini mendasari waktu, 

tempat, watak pelaku, dan peristiwa yang terjadi; (2) sebagai atmosphere atau 

kreasi, yang lebih mamberi kesan dan tidak hanya sekedar memberi tekanan 

kepada sesuatu. Penggambaran kamar gelap dengan ilustrasi musik tertentu, 

misalnya, dapat menciptakan suasana kegembiraan, sedang kabut dan hujan   
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rintik-rintik   dapat   mewakili   suasana   hati gelap, dan sebagainya; (3) setting 

sebagai unsur yang dominan yang mendukung plot dan perwatakan. Setting yang 

dominan ini dapat dalam hal (a) waktu dan dapat dalam hal (b) tempat. Waktu 

dapat berarti warna lokal atau kedaerahan, tempat peristiwa berlangsung, dapat 

juga adegan saat peristiwa itu terjadi. Waktu dan tempat tidak hanya lukisan fisik, 

tetapi terlebih adalah lukisan dunia batin (Kenny,1966: 40-45) 

        Burhan Nurgiyantoro (2000: 227-233) mengatakan bahwa latar dapat 

dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial. 

 1). Tempat 

        Tempat mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Tempat yang 

digunakan dalam cerita mungkin bisa tempat-tempat dengan nama tertentu, nama 

yang jelas yang dijumpai dalam alam nyata.  

         Penggunaan nama-nama tempat tertentu hendaknya tidak bertentangan 

dengan keadaan geografis tempat yang bersangkutan, dikandung maksud agar 

pembaca meyakini apa yang diceritakan. Tempat peristiwa terjadi tidak hanya 

pada satu lakasi, namun bisa berpindah-pindah sejalan dengan perkembangan plot. 

 2) Waktu 

         Waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa. waktu 

dapat berarti siang dan malam, tanggal, bulan, dan tahun;  dan sebagainya. Waktu 

peristiwa terjadi dalam cerita, kadang ditampilkan secara nyata , secara gamblang. 

Namun bisa juga hanya digambarkan secara samar-samar, karena mungkin 

dianggap tidak penting untuk ditonjolkan dengan kaitan logika ceritanya.        
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          Waktu harus sesuai dengan perkembangan sejarah. Jika tidak ada 

kesesuaian waktu peristiwa yang terjadi sesungguhnya dengan peristiwa dalam 

cerita, menyebabkan cerita tidak wajar. Cerita yang tidak wajar, tidak masuk akal 

akan menghilangkan kepercayaan pembaca. Pembaca merasa dibohongi oleh 

pengarang. 

 3) Sosial 

     Sosial merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan 

sosial masyarakat di suatu tempat dalam cerita tersebut. Dalam hal ini, tata cara 

kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai masalah yang komplek. Masalah 

yang komplek dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, 

pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap, hasil budaya masa lalu, alat 

transportasi, alat komunikasi, warna local, daerah, dan juga latar  spiritual.  

Setting sosial  juga berhubungan dengan status sosial tokoh yang bersangkutan, 

misalnya golongan atas, menengah, atau rendah. 

  

5). Point of View 

 Point of view disebut juga sudut pandang pencerita. Untuk menceritakan 

sesuatu cerita pengarang dapat memilih dari sudut mana pengarang akan 

menceritakan cerita itu. Apakah sebagai orang di luar saja, atau pengarang juga 

akan turut dalam cerita itu. Sebuah cerita akan dituturkan oleh pengarangnya. 

Pengarang harus menentukan tokoh mana yang disuruh  menceritakan gagasan 

pengarang atau tokoh mana yang akan dijadikan corong untuk melontarkan ide-

idenya.  
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 Menurut Jakob Sumardjo (1984: 63) ada empat sudut pandang pencerita, 

yaitu: (1) sudut pandangan Yang Mahakuasa: seluruh cerita dituturkan pengarang 

seolah-olah dia maha tahu segalanya; (2) sudut pandangan orang pertama: 

pengarang memilih seorang tokoh saja yang mengetahui seluruh cerita, dan tokoh 

itu bercerita menurut apa yang diketahui saja. Dalam karya semacam ini 

pengarang menggunakan gaya “aku”  yang tidak mewakili pribadi pengarangnya; 

(3) sudut pandangan peninjau: seorang pengarang memilih salah satu tokoh untuk 

diikuti ceritanya. Lazim juga disebut gaya “dia”; (4) sudut pandangan objektif: 

dalam cara ini pengarang bertindak seperti dalam sudut pandangan Yang 

Mahakuasa, hanya pengarang tidak sampai melukiskan keadaan batin tokoh-

tokohnya. Dalam cara ini pengarang seolah hanya melukiskan saja apa yang 

dilakukan tokoh-tokohnya dan apa yang dialami tokoh-tokohnya. 

 Burhan Nurgiyantoro (2000:256-266) menyebutkan tiga sudut pandang, 

yaitu: (1) sudut pandang pesona ketiga: “dia” yang terdiri dari: (a) “dia” 

Mahatahu; (b) “dia” terbatas, “dia” sebagai pengamat; (2) sudut pandang pesona 

pertama “aku” yang terdiri dari (a) “aku” tokoh utama, dan (b) “aku” tokoh 

tambahan; (3) sudut pandang campuran. Sudut pandang campuran ini dapat terjadi 

antara sudut pandang pesona ketiga  dengan teknik “dia”  mahatahu dan “dia” 

sebagai pengamat, pesona pertama dengan teknik “aku” sebagai tokoh utama, dan 

“aku” tambahan, bahkan dapat berupa campuran antara pesona pertama dan 

pesona ketiga, antara “aku” dan “dia” sekaligus. 

 Mochtar Lubis (1981:21) menyebutkan  point of view, cara menceritakan 

ada empat cara, yaitu: (1) author-ominisient (orang ketiga). Cara ini cara yang 
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biasa dipakai. Si pengarang menceritakan ceritanya dengan menggunakan kata 

“dia” untuk pelakon terutama, kan tetapi pengarang turut hidup dalam pribadi 

pelakonnya; (2) author-participant (pengarang turut mengambil bagian dalam 

cerita). Ada dua kemungkinan , pengarang menjadi pelakon utama, sehingga ia 

menggunakan perkataan “aku” main character, atau ia hanya mengambil bagian 

kecil saja subordinate character. (3) Author-observer (hampir sama dengan cara 

kesatu, bedanya pengarang hanya sebagai peninjau, seolah-olah ia tidak dapat 

mengetahui jalan pikiran pelakonnya); (4) Multiple (campur-aduk) 

 Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dikatakan bahwa sudut 

pandang atau point of view, mengacu pada cara sebuah cerita dikisahkan. Ini 

merupakan cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk 

menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita 

dalam sebuah karya fiksi atau novel kepada pembaca. Dengan demikian sudut 

pandang pada hakikatnya merupakan strategi, teknik, siasat yang secara sengaja 

dipilih oleh pengarang untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya. Segala 

sesuatu yang dikemukakan dalam karya fiksi, memang milik pengarang, 

pandangan hidup dan tafsirannya terhadap kehidupan. Namun semua itu dalam 

karya fiksi disalurkan lewat sudut pandang tokoh, lewat kaca mata tokoh. 

 

B. Pendekatan Intertekstualitas 

1. Pendekatan Pascastrukturalisme 

        Pendekatan struktural atau pendekatan objektif atau pendekatan formal 

berasumsi bahwa karya sastra sebagai karya kreatif memilki otonomi penuh yang 
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harus dipandang sesuatu yang berdiri sendiri terlepas dari hal-hal lain yang berada 

di luar karya sastra itu sendiri. Telaah sastra secara struktural yang dikaji adalah 

unsur-unsur yang membangun karya tersebut, seperti : tema, plot, latar, 

penokohan, sudut penceritaan serta hubungan harmonis antarunsur yang 

mebangun menjadi sebuah karya sastra. Hal-hal di luar karya sastra yang bersifat 

ekstrinsik, seperti pengarang, sosio-kultural, falsafah dikesampingkan karena 

dianggap tidak mempunyai hubungan langsung dengan struktur karya sastra 

tersebut.  

        Teeuw (1984: 139) memberikan komentar bahwa peran pendekatan 

struktural tidak dapat disangkal, menghasilkan kemajuan yang sangat besar, baik 

dalam memajukan minat untuk studi sastra demi sastra itu sendiri, maupun untuk 

memperbaiki pemahaman karya sastra individual sebagai ciptaan artistik. Tidak 

terhitung yang diterbitkan di mana-mana, dan pendekatan struktural terhadap 

karya sastra merupakan perolehan ilmu sastra yang langgeng. 

           Pada tulisan lainnya, Teeuw dalam Made Sukada (1993: 30) mengatakan: 

Bagi setiap peneliti sastra, analisis struktur karya sastra yang ingin diteliti 
dari segi mana pun juga merupakan tugas prioritas, pekerjaan pendahuluan; 
sebab karya sastra sebagai “dunia dalam kata” (Dresden, 1965) mempunyai 
kebulatan makna intrinsik yang hanya dapat kita gali dari karya itu sendiri. 
Dalam arti ini kita “tergantung pada kata” (Teeuw, 1980). Dan makna unsur-
unsur karya itu hanya dapat kita pahami dan nilai sepenuh-penuhnya atas 
dasar pemahaman tempat dan fungsi unsur itu dalam keseluruhan karya 
sastra. Jadi menurut pendapat saya, analisis struktur adalah suatu tahap dalam 
penelitian sastra yang sukar kita hindari, sebab analisis semacam itu baru 
memungkinkan pengertian yang optimal – persis seperti dalam ilmu bahasa, 
di mana pengetahuan tentang struktur bahasa juga merupakan syarat mutlak 
untuk penelitian sosio-linguistik, psikolinguistik, ilmu sejarah, bandingan 
bahasa, dan lain-lain. 
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 Dari pendapat Teeuw di atas secara jelas bahwa penelitian sastra dengan 

pendekatan dan metode apapun harus melalui analisis struktur karya sastra. Dan 

betapa pentingnya pendekatan struktural ini, Teeuw  dalam Made Sukada (1993: 

31) mengatakan: 

Strukturalisme membawa (kembali) perolehan yang langgeng, dalam artian 
bahwa analisis struktur sebuah karya sastra merupakan prasarana bagi studi 
mana pun juga yang lebih lanjut. Pada esensi pendekatan struktural terhadap 
karya sastra tak lain dan tak bukan usaha untuk membaca dan memahami 
sebaik mungkin binaan kata itu. 

 

 Pendekatan struktural memang merupakan pendekatan yang populer dan 

banyak digunakan para penelaah sastra. Kelebihan pendekatan ini adalah memberi 

peluang untuk melakukan telaah atau kajian sastra lebih rinci dan mendalam. 

Pendekatan ini mencoba melihat sastra sebagai sebuah karya sastra dengan hanya 

mempersoalkan apa yang ada di dalam dirinya. Analisis yang objektif dan bersifat 

analitik  banyak memberi umpan balik kepada pengarang, dan mendorong agar 

lebih berhati-hati serta teliti, sebab kesalahan sekecil sekalipun akan dapat 

diketahui oleh pembaca. Penulis sangat setuju bahwa analisis struktural 

merupakan langkah awal penelitian sastra lebih lanjut. Dan mestinya pendekatan 

ini harus dikaitkan dengan pendekatan yang lain.             

 Meskipun  mempunyai banyak kelebihan dan betapa pentingnya analisis 

struktural, namun  Teeuw juga mengakui bahwa Strukturalisme masih mempunyai 

kekurangan khususnya New Criticims. Kekurangan itu yaitu: 

(a) analisis struktur karya sastra secara umum belum merupakan teori sastra, 
malahan tidak berdasarkan teori sastra yang tepat dan lengkap, bahkan  
ternyata merupakan bahaya untuk mengembangkan teori sastra yang sangat 
perlu; (b) karya sastra tidak dapat diteliti secara terasing, tetapi harus dipahami 
dalam rangka sistem sastra dengan latar belakang sejarah; (c) adanya struktur 
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yang objektif pada karya sastra makin disangsikan; peranan pembaca selaku 
pemberi makna dalam interpretasi karya sastra makin ditonjolkan dengan 
segala konsekuensi untuk analisis struktural; (d) analisis yang menekankan 
otonomi karya sastra juga menghilangkan konteks dan fungsinya, sehingga 
karya itu dimenara-gadingkan dan kehilangan relevansi sosialnya. 

        

  Berpijak dari kekurangan itu, maka muncullah pendekatan Pasca 

Strukturalisme. Menurut kritik Culler (dalam Herman J. Waluyo, 2002: 18) New 

Criticism dan strukturalisme yang menitikberatkan struktur karya individual 

mengabaikan hakikat ilmu sastra, sehingga  perlu adanya beberapa usaha dan 

pendekatan untuk mengatasi jalan buntu strukturalisme, dan untuk menyusun teori 

sastra yang sesuai dengan tuntutan metodologi. 

        Dasar pendekatan kelompok pascastrukturalisme adalah ketidakpercayaan 

mereka terhadap bahasa: bahasa tidak mungkin mencerminkan kenyataan, atau 

tidak mungkin dicek berdasarkan kenyataan. Pemakaian bahasa dalam teks 

menciptakan sebuah kenyataan yang hanya terdiri dari dan dalam bentuk bahasa, 

sebagai dunia tanda. Bagi mereka tidak ada ”arti” dalam arti biasa, yaitu sesuatu 

yang dapat kita verifikasi atau ukur dengan norma kenyataan. Setiap teks 

merupakan semacam tenunan yang tidak mungkin kita tentukan atau telusuri 

artinya yang definitif. Ibarat menelusuri seutas benang  kita temukan tertentu dari 

tenunan itu arti yang kita peroleh. Lain dengan arti yang kita temukan dalam 

menelusuri benang lain. Maka dari itu, kritik teks menghasilkan apriori dan jalan 

buntu karena tidak pernah ada kepastian. Setiap tindak pemberian arti 

memanfaatkan tanda berdasarkan pertentangan, oposisi, tetapi setiap pertentangan 

sendiri berdasarkan tanda. 
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2. Pendekatan Intertekstualitas 

            Pendekatan intertekstualitas tidak dapat dipisahkan dengan pendekatan 

struktural. Karena pendekatan intertekstualitas merupakan kelanjutan dari 

pendekatan strukturalisme, sehingga pendekatan intertekstualitas juga disebut 

pendekatan pascastruturalisme.  

           Peran pendekatan strukturalisme dalam penelitian karya sastra sangat 

besar. Hal ini telah diakui beberapa ahli  bahwa pendekatan strukturalisme sudah 

bertahun-tahun merajai analisis karya sastra di beberapa belahan dunia. Bahkan 

Teeuw (1984: 139) memberikan komentar bahwa peran pendekatan struktural 

tidak dapat disangkal, menghasilkan kemajuan yang sangat besar, baik dalam 

memajukan minat untuk studi sastra demi sastra itu sendiri, maupun untuk 

memperbaiki pemahaman karya sastra individual sebagai ciptaan artistik. Tidak 

terhitung yang diterbitkan di mana-mana, dan pendekatan struktural terhadap 

karya sastra merupakan perolehan ilmu sastra yang langgeng. 

          Teeuw  dalam Made Sukada (1993: 30) mengatakan: 

Bagi setiap peneliti sastra, analisis struktur karya sastra yang ingin diteliti 
dari segi mana pun juga merupakan tugas prioritas, pekerjaan pendahuluan; 
sebab karya sastra sebagai “dunia dalam kata” (Dresden, 1965) mempunyai 
kebulatan makna intrinsik yang hanya dapat kita gali dari karya itu sendiri. 
Dalam arti ini kita “tergantung pada kata” (Teeuw, 1980). Dan makna unsur-
unsur karya itu hanya dapat kita pahami dan nilai sepenuh-penuhnya atas 
dasar pemahaman tempat dan fungsi unsur itu dalam keseluruhan karya 
sastra. Jadi menurut pendapat saya, analisis struktur adalah suatu tahap dalam 
penelitian sastra yang sukar kita hindari, sebab analisis semacam itu baru 
memungkinkan pengertian yang optimal – persis seperti dalam ilmu bahasa, 
di mana pengetahuan tentang struktur bahasa juga merupakan syarat mutlak 
untuk penelitian sosio-linguistik, psikolinguistik, ilmu sejarah, bandingan 
bahasa, dan lain-lain. 
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 Dari pendapat Teeuw di atas secara jelas bahwa penelitian sastra dengan 

pendekatan dan metode apapun harus melalui analisis struktur karya sastra. Dan 

betapa pentingnya pendekatan struktural ini, Teeuw dalam Made Sukada (1993: 

31) mengatakan: 

Strukturalisme membawa (kembali) perolehan yang langgeng, dalam artian 
bahwa analisis struktur sebuah karya sastra merupakan prasarana bagi studi 
mana pun juga yang lebih lanjut. Pada esensi pendekatan struktural terhadap 
karya sastra tak lain dan tak bukan usaha untuk membaca dan memahami 
sebaik mungkin binaan kata itu. 

 

 Pendapat Teeuw di atas sejalan dengan pendapat Alton L. Becker  dalam 

Made Sukada (1993: 31) yang mengatakan: 

Makna sebuah teks adalah hubungannya dengan konteksnya. Strukturalisme 
memberikan suatu cara berdisiplin untuk memulai dengan konteks dalam 
suatu karya sastra sebagai langkah pertama, dan hanya sesudah analisis 
struktural itu kita bisa melangkah keluar dari teks ke dunia alamiah atau dunia 
sosial budaya yang merupakan konteks yang lebih luas 

 

 Meskipun Teeuw menganggap betapa pentingnya analisis struktural, 

namun juga diakuinya bahwa Strukturalisme masih mempunyai kekurangan 

khususnya New Criticims. Kekurangan itu yaitu: 

(a) analisis struktur karya sastra secara umum belum merupakan teori 
sastra, malahan tidak berdasarkan teori sastra yang tepat dan lengkap, 
bahkan  ternyata merupakan bahaya untuk mengembangkan teori sastra 
yang sangat perlu; (b) karya sastra tidak dapat diteliti secara terasing, tetapi 
harus dipahami dalam rangka sistem sastra dengan latar belakang sejarah; 
(c) adanya struktur yang objektif pada karya sastra makin disangsikan; 
peranan pembaca selaku pemberi makna dalam interpretasi karya sastra 
makin ditonjolkan dengan segala konsekuensi untuk analisis struktural; (d) 
analisis yang menekankan otonomi karya sastra juga menghilangkan 
konteks dan fungsinya, sehingga karya itu dimenara-gadingkan dan 
kehilangan relevansi sosialnya. 
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        Bertolak dari kelemahan-kelemahan pendekatan struktural tersebut, maka 

munculah pendekatan intertekstualitas. Pendekatan intertekstualitas adalah 

pendekataan telaah sastra yang mengaitkan suatu teks sastra dengan teks sastra 

sebelumnya. Beberapa pendapat tentang pendekatan intertekstualitas dikemukakan 

beberapa tokoh sastra antara lain :  

         Pendapat George Landow 1977 

”… intertextuality is "a structural analysis of texts in relation to the larger 
system of sig nifying practices or uses of signs in culture" and shifts awareness 
from the triad comprising author/work/tradition to another consisting of 
text/discourse/culture. In so doing "intertextuality replaces the evolutionary 
model of literary history with a structure or synchronic model of literature as a 
sign system” http://royby.com/hyper_essay/pages/landow.html 

(”…intertekstualitas,sebagai suatu analisis struktural pada teks-teks dalam 
hubungannya dengan sistem yang lebih besar dari praktik-praktik yang berarti 
atau penggunaan-penggunaan tanda-tanda dalam kebudayaan, pergeseran-
pergeseran perhatian dari tritunggal yang diberikan oleh pencerita/karya/ 
tradisi untuk diberikan pada yang lain oleh teks/wacana/budaya. Juga dalam 
tindakan, interekstualitas meletakkan kembali model evolusioner pada sejarah 
sastra dengan sebuah struktur atau model sinkronis dari kesastraan sebagai 
sebuah struktur atau model sinkronis dari kesastraan sebagai sebuah sistem 
tanda”)                 

   

 Julia Kristeva, sebagai pelopor telaah sastra pendekatan intertekstualitas 

dalam Teeuw (1984: 146) berpendapat: 

“’every text shape as a mosaic of citations, every text is the absorption and 
transformation of other text. ... ‘A work can only be read in connection with or 
against other text, which provide a grid through which it is read and 
structured by  establishing expectations which enable one to pick out salient 
features and give them a structure” (Culler, 1975: 139); ‘setiap teks terwujud 
sebagai mosaik kutipan-kutipan, setiap teks merupakan peresapan dan 
transformasi teks-teks lain’ ... Sebuah  karya hanya dapat dibaca dalam kaitan 
ataupun pertentangan dengan teks-teks lain, yang merupakan semacam kisi; 
lewat kisi itu teks dibaca dan diberi struktur dengan menimbulkan harapan 
yang memungkinkan pembaca untuk memetik ciri-ciri menonjol dan 
memberikannya sebuah struktur. Tetapi dari segi teori sastra prinsip 
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intertekstualitas mempunyai aspek lain: “(it) leads us to consider prior texts as 
contribution to a code which make possible the various effects of 
signification” (culler, 1981: 103: membawa kita untuk memandaang teks-teks 
pendahulu sebagai sumbangan pada suaatu kode yang memungkinkan efek 
signification, pemaknaan yang bermacam-macam). 

 

 Menurut Julia Kristeva di atas, berarti setiap teks yang lahir kemudian 

dimungkinkan mengambil unsur-unsur tertentu yang dipandang baik dari teks 

sebelumnya, kemudian diolah dalam karya sendiri berdasarkan tanggapan 

pengarang yang bersangkutan. Dengan demikian, walaupun sebuah karya 

mengandung unsur ambilan dari berbagai teks lain, karena telah diolah dengan 

pandangan dan daya kreativitas sendiri dengan konsep estetika dan pikiran-

pikirannya, karya yang dihasilkan tetap mengandung dan mencerminkan sifat 

kepribadian penulisnya.  

 Sebuah teks kesastraan yang dihasilkan dengan cara mengambil unsur 

dasar teks-teks lain lalu dikreasi dengan pandangan pengarang sendiri, dapat 

dipandang sebagai karya baru. Pengarang dengan kekuatan imajinasi, wawasan 

estetika, dan horizon harapannya sendiri, telah mengolah dan mentransformasikan 

karya-karya lain ke dalam karya sendiri. Namun, unsur-unsur tertentu dari karya-

karya lain tersebut, yang mungkin berupa konvensi-konvensi, bentuk-bentuk 

formal tertentu , gagasan, tentulah masih dapat dikenali (Pradopo, 1985: 228). 

 M. Khoirun Muqtofa, mengupas intertektualitas Julia Kristeva dan Mikhail 

Bakhtin sebagai berikut: 

Kristeva menandaskan bahwa sebuah teks tidak berdiri sendiri, tidak 
mempunyai ‘landasan’ atau kriteria dalam dirinya sendiri teks tidak otonom 
dalam pengertian bahwa teks tersebut, eksis berdasarkan relasi-relasi atau 
kriteria-kriteria yang internal pada dirinya sendiri, tanpa ‘dilatarbelakangi’ 
oleh sesuatu yang eksternal-melainkan sebuah permainan dan mosaik dari 
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kutipan-kutipan dari teks yang mendahuluinya. Sebuah teks hanya dapat 
eksis bila di dalam ruang teks tersebut, beraneka ragam ungkapan-ungkapan 
yang diambil dari teks-teks lain silang-menyilang dan saling menetralisir satu 
sama lain. 
Senada dengan Kristeva, Mikhail Bakhtin, seorang pemikir Rusia, 
mengatakan bahwa tidak ada ungkapan yang tidak berkaitan dengan 
ungkapan lainnya. Secara implisit Bakhtin menerangkan bahwa sebuah teks 
diungkapkan atau diproduksi dalam suatu ajang komunikasi, entah dalam 
bentuk karnaval atau dialog. Sebuah teks bukanlah dihasilkan oleh seorang 
pengarang yang ‘bergumam’, bicara pada dirinya sendiri, dalam suatu 
monolog: sebuah teks bukanlah refleksi diri pengarang secara utuh dalam 
suatu proses ‘referensi diri’ (self reference) (http://islamlib.com/id/ 
index.php?page=aarticle&id=345) 

 
 Menurut pendapat Mikhail Bakhtin dari kutipan di atas bahwa (1) 

ungkapan suatu teks selalu berkaitan dengan ungkapan teks lain; (2) sebuah teks 

diproduksi dalam suatu  ajang komunikasi; (3) sebuah teks tidak hanya dihasilkan 

oleh pengarang secara mandiri; (4) sebuah teks bukan hanya refleksi pengarang 

sendiri. 

 Dari ulasan tentang interteks Julia Kristeva, Sumbo Tinarbuko yang 

dikutip dari  sumbo.@.indo.net.id diuraikan: 

“... istilah intertekstualitas untuk menjelaskan fenomena dialog antarteks, 
kesalingtergantungan antara satu teks (karya) dengan teks (karya) 
sebelumnya. Kristeva melihat kelemahan dalam konsep referensi, formalitas, 
dan modernisme yang cenderung melecehkan kutipan atau kuotasi. Bagi 
Kristeva sebuah teks atau karya seni tidak lebih semacam permainan dan 
mosaik kutipan-kutipan dari berbagai teks atau karya masa lalu. Kristeva 
mengistilahkan semacam ruang, waktu, dan kebudayaan yang berbeda saling 
melakukan dialog. Sebagaimana yang dikemukakan Kristeva, sebuah teks 
hanya dapat eksis apabila di dalamnya beberapa ungkapan yang berasal dari 
teks-teks lain saling silang-menyilang dan saling menetralisir satu dengan 
lainnya....”  

 
 Dibandingkan dengan pendapat Julia Kristeva, maka pendapat Mikhail 

Bakhtin hampir ada kesamaan. Kristeva berpendapat sebuah teks dihasilkan 

dengan mengambil dasar unsur-unsur teks lain lalu dikreasi, berarti teks baru yang 
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dihasilkan mempunyai ungkapan  yang berkaitan dengan teks lain. Dengan 

mengambil dasar teks sebelumnya, berarti teks  yang baru mempunyai hubungan 

dialogis komunikasi, mempunyai hubungan secara interteks dengan teks yang 

lama.  

 Rachmat Djoko Pradopo (2003: 188) memberikan ulasan interteks karya 

prosa Indonesia, seperti Sitti Nurbaya karya Marah Rusli dengan Layar 

Terkembang karya Sutan Takdir dan Belenggu karya Armijn Pane yang secara 

khusus mengulas masalah emansipasi wanita.  

Dapat dikatakan masalah emansipasi wanita ini pertama kali diangkat dalam 
sastra Indonesia modern oleh Marah Rusli dalam romannya yang terkenal 
Sitti Nurbaya (1922). Sesungguhnya masalah emansipasi wanita ini 
berhubungan juga dengan masalah adat (kawin paksa, poligami). Masalah 
emansipasi wanita ini kemudian diangkat secara khusus oleh Sutan Takdir 
Alisyahbana dalam Layar Terkembang (1936), dan dalam Belenggu (1940) 
oleh Armijn Pane. Tentu saja wujud dan intensitasnya berlainan. 
Sesungguhnya ada satu roman Balai Pustaka yang mengangkat masalah 
emansipasi wanita, yaitu Kehilangan Mestika karya Hamidah (1935), hanya 
saja yang menunjukkan hubungan intertekstual yang nyata ketiga roman itu. 
Oleh karena itu, dalam tulisan ini hanya ketiga roman itu yang dibahas. 
Dapat diperkirakan dengan kuat bahwa Siti Nurbaya-lah yang menjadi 
hipogram kedua roman yang kemudian itu. 

 
  

 Secara khusus Rachmat Djoko Pradopo (2005: 132) memberi kesimpulan 

tentang metode intertekstual bahwa dalam interteks akan dapat ditentukan  teks 

yang menjadi latar penciptaan sebuah karya yang disebut hipogram, sedangkan 

teks yang menyerap dan mentransformasikan hipogram itu disebut sebagai teks 

transformasi. Dan untuk mendapatkan makna hakiki tersebut dipergunakan 

metode intertekstual, yaitu membandingkan, menyejajarkan, dan mengkontraskan 

teks transformasi dengan teks hipogramnya. 
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 Dalam karya puisi, Teeuw (1983: 66-68) menerapkan teori intertekstual 

antara sajak Chairil Anwar Senja di Pelabuhan Kecil dengan sajak Amir 

Hamzah Berdiri Aku. Sampai pada kesimpulan bahwa sajak Berdiri Aku karya 

Amir Hamzah merupakan hipogram dari sajak Senja di Pelabuhan Kecil karya 

Chairil Anwar. Pada kesimpulan kajian secara interteks, Teeuw menetapkan 

bahwa sajak Berdiri Aku karya Amir Hamzah merupakan hipogram dari sajak 

Senja di Pelabuhan Kecil karya Chairil Anwar.  

 Tzvetan Todorov (1985: 20-21) membahas interteks dengan istilah 

polivalensi intertekstual, yaitu wacana yang memilki hubungan dengan wacana 

sebelumnya, yang dipertentangkan dengan monovalensi, yaitu wacana yang tidak 

mengacu pada wacana sebelumnya. Todorov memberikan contoh mengenai cerita 

lutut yang luka dalam Tristram Shandy yang diulangi dalam Jacques le Fataliste. 

Ini bukan merupakan plagiat, tetapi dialog. 

 Secara tegas Roland Barthes (Subagyo Sastrowardoyo, 1984: 3) 

mengemukakan bahwa sebenarnya tidak ada karangan yang asli atau pertama-

tama ditulis, karena setiap kata, kalimat, atau bagian tulisan adalah hasil garapan 

ulang dari tulisan lain yang mendahului atau mengelilingi karangan itu. 

 Nyoman Kutha Ratna (2004: 172) mengemukakan tentang interteks adalah 

penelitian yang dilakukan dengan cara menemukan  hubungan-hubungan 

bermakna antara dua teks atau lebih. Teks-teks yang dikerangkakan sebagai 

interteks tidak terbatas sebagai persamaan genre, interteks memberikan 

kemungkinan yang seluas-luasnya bagi peneliti untuk menemukan hipogram. 

Interteks dilakukan antara novel dengan novel, novel dengan puisi, novel dengan 
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mitos. Hubungan dimaksudkan tidak semata-mata sebagai persamaan, melainkan 

juga sebaliknya sebagai hubungan pertentangan, baik sebagai parodi  maupun 

negasi. 

 Dari pendapat Nyoman Kutha Ratna di atas terdapat penekanan bahwa (1) 

kajian interteks sangat penting untuk menemukan hubungan-hubungan bermakna 

antarteks; (2) interteks dimungkinkan dapat ditemukan teks   yang menjadi 

hipogramnya; (3) interteks dapat dilakukan dengan dua teks atau lebih, dapat 

novel dengan novel, novel dengan puisi; (4) interteks dapat menentukan hubungan 

persamaan dan perbedaan dari teks yang dikaji. Hubungan persamaan atau 

perbedaan yang dimaksudkan adalah persamaan atau perbedaan stuktur teks, baik 

struktur intrinsik maupun struktur ekstrinsiknya. 

 Kajian intertekstual, menurut Burhan Nurgiyantoro (2005: 35) merupakan 

kajian yang berusaha mengkaji adanya hubungan antarsejumlah teks. Kajian 

interteks berhubung melibatkan unsur struktur dan pemaknaan teks-teks yang 

dikaji, kiranya dapat dipandang sebagai kajian struktural-semiotik. Selain itu, 

penulisan penelitian interteks termasuk paham dekonstruksi yang juga dengan 

teori poststrukturalisme, sebuah paham yang ikut berperan “menumbangkan” 

pandangan strukturalisme. Namun demikian , kajian dekonstruksi  dapat dikaitkan 

dengan kajian intertekstual karena dapat melibatkan beberapa teks. 

 Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kajian 

teks dengan pendekatan intertekstulitas adalah kajian terhadap sejumlah teks 

sastra yang diduga mempunyai hubungan dialogis, baik persamaan maupun 

perbedaan unsur-unsur pembentuk teks sastra serta unsur-unsur lainnya untuk 
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memberi interpretasi dan makna secara penuh terhadap teks sastra. Kajian 

intertekstualitas dimulai dengan membahas struktur dan unsur pembentuk teks 

sastra, membandingkan struktur dan unsur pembentuknya untuk mengetahui 

persamaan dan perbedaan. Di samping itu, kajian interteks juga ingin menemukan 

nilai pendidikan yang terkandung dalam teks sastra tersebut. 

 Penulisan teks sastra ada kaitannya dengan unsur kesejarahan sehingga 

interpretasi dan pemberian makna akan lebih lengkap. Penciptaan teks sastra tidak 

mungkin lahir dari situasi kekosongan budaya. Unsur budaya termasuk konvensi 

dan tradisi di masyarakat dalam wujudnya yang khusus berupa teks-teks sastra 

yang ditulis sebelumnya. Teks sastra yang ditulis kemudian biasanya berdasarkan 

karya-karya sebelumnya dan terjadilah hubungan dialogis   antarteks. Dengan 

membandingkan beberapa teks, pemberian interpretasi dan konkretisasi 

pemberian makna suatu teks akan lebih jelas 

 

C. Hakikat Nilai Pendidikan dalam  Novel 

1. Pengertian  Nilai 

          Pada dasarnya yang dimaksud dengan nilai adalah sifat-sifat, hal-hal yang 

penting dan berguna bagi kemanusiaan. Dengan kata lain, nilai adalah aturan yang 

menentukan sesuatu benda atau perbuatan lebih tinggi, dikehendaki dari yang lain 

( Atar Semi, 1988: 54) Lebih lanjut  Atar Semi mengatakan bahwa nilai juga 

menyangkut masalah bagaimana usaha untuk menentukan sesuatu itu berharga 

dari yang lain, serta tentang apa yang dikehendaki dan apa yang ditolak. 
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        Max Scheler (2001: 115) mengatakan bahwa nilai itu tidak berubah, nilai itu 

mutlak . Nilai tidak dikondisikan oleh perbuatan. Tanpa memperhatikan 

hakikatnya, nilai itu bersifat historis, sosial, biologis atau murni individual. 

        Nilai merupakan suatu yang abstrak, tetapi secara fungsional mempunyai ciri 

mampu membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Suatu nilai jika 

dihayati oleh seseorang, maka nilai-nilai tersebut akan sangat berpengaruh 

terhadap cara berpikir, cara bersikap, maupun cara bertindak dalam mencapai 

tujuan hidupnya. (Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 1991: 69). 

        Nilai adalah sesuatu yang selalu dikaitkan dengan kebaikan-kebaikan, 

kemaslahatan, dan keluhuran. Nilai merupakan sesuatu yang dihargai,dijunjung 

tinggi, serta selalu dikejar oleh manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup. 

Dengan nilai, manusia dapat merasakan kepuasan, baik kepuasan lahiriah maupun 

batiniah. Nilai mencakup beberapa komponen seperti yang dikemukakan oleh 

Kaswardi (1993: 4), yaitu memilih (segi positif), menghargai (segi afektif), dan 

bertindak (segi psikomotorik). Sedangkan Bertens (1997: 141) mengungkapkan 

pendapatnya tentang nilai sebagai berikut: 

        Nilai sekurang-kurangnya mempunyai tiga ciri, yaitu :  
        a. Nilai berkaitan dengan subjek, artinya kalau ada  subjek yang menilai, 

maka tidak akan ada nilai  
        b. Nilai tampil dfalam konteks praktis, di mana subjek ingin membuat 

sesuatu. Artinya,  subjek yang semata-mata teoretis tidak akan ada nilai. 
        c. Nilai menyangkut sifat-sifat yang dimiliki  oleh objek. Artinya objek yang 

sama bagi berbagai subjek dapat menimbulkan nilai yang berbeda-beda.  
 
        Masih berbicara tentang nilai, Kattsoff (dalam Soejono Soemargono, 1986 : 

332)  menyatakan: 
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        Kata nilai mempunyai empat arti yaitu,  
        1. mengandung nilai artinya berguna; 
        2. merupakan nilai artinya, ’baik’ atau ’benar’ atau ’indah’; 
        3. mempunyai nilai artinya menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan 

atau mempunyai sifat nilai tertentu; 
        4. memberi nilai artinya menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan 

atau sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu. 
 
        Suatu nilai jika dihayatai seseorang akan sangat berpengaruh terhadap cara 

berpikir, cara bersikap, maupun cara bertindak dalam mencapai tujuan hidupnya. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Bloom (dalam Soelaeman, 1988: 44) yang 

mengatakan bahwa masalah nilai-nilai kemanusiaan tidak hanya bergerak di 

bidang psikomotor dan kognitif, akan tetapi juga untuk perwujudannya dengan 

kesadaran dan penuh tanggung jawab harus sampai menjangkau bidang afektif. 

        Nilai dapat dibedakan, yaitu : (1) nilai materi yang mencakup kebutuhan 

pangan, dan sandang; (2) nilai sosial mencakup kebutuhan hidup bersama 

antarsesama yang meliputi kasih sayang, kepercayaan, kehangatan, kemesraan dan 

sebagainya; (3) nilai moral yang meliputi kejujuran dan tanggung jawab atas 

kehidupan pribadi; (4) nilai estetika menyangkut keindahan dan rasa (5) nilai 

spiritual yang menyangkut kebutuhan manusia akan kesempurnaan dan 

kelengkapan dirinya. 

        Secara singkat dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan segala sesuatu 

tentang baik buruk yang memiliki sifat-sifat atau hal-hal penting dan berguna bagi 

kemanusiaan. Dengan nilai, manusia dapat merasakan kepuasan, baik kepuasan 

lahiriah maupun batiniah. 
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2. Pengertian Pendidikan 

        Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab I ketentuan umum pasal 1 disebutkan bahwa,  

       ”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakt, bangsa dan negara” (dalam 
Soedomo Hadi, 2003: 108)  

 
       Sejalan dengan rumusan pendidikan di atas dijelaskan bahwa pendidikan pada 

hakikatnya suatu kegiatan yang secara sadar dan sengaja, serta penuh tanggung 

jawab yang dilakukan  oleh orang dewasa kepada anak-anak sehingga timbul 

interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-

citakan dan berlangsung terus-menerus (Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 1994: 70) 

        Soedomo Hadi (2003: 18) mengatakan bahwa pendidikan adalah bantuan 

atau tuntunan yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab kepada anak 

didik dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan yang 

dilakukan. Pendidikan mencakup pengalaman, pengertian, dan penyesuaian diri 

dari pihak terdidik terhadap rangsangan yang diberikan kepadanya menuju arah 

pertumbuhan dan perkembangan. 

        Pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk mencapai tujuan hidupnya 

yang dilakukan secara terus menerus seperti pendapat Ki Hajar Dewantara (dalam 

Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 1994: 73) bahwa pendidikan itu dimulai sejak 

anak dilahirkan dan berakhir setelah ia meninggal dunia. 

        Dari beberapa pendapat tentang pendidikan yang telah disampaikan di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah usaha sadar, terencana, terus 
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menerus, serta penuh tanggung jawab yang merupakan proses pengubahan sikap 

dan tingkah laku agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

dalam usaha pendewasaan melalui upaya pengajaran dan latihan. 

             

3.  Penilaian Karya Sastra dalam Novel 

         Untuk menentukan suatu novel itu mempunyai nilai tinggi atau rendah, 

diperlukan ukuran penilaian. Sampai sekarang masih terdapat pertentangan 

tentang penilaian karya sastra. Dalam sejarah kesusastraan, masih terdengar 

pertentangan seniman yang beraliran seni untuk seni atau l’art pour l’art dengan 

seniman yang berpaham seni bertujuan atau seni bertendens. Seniman yang 

berpaham seni untuk seni berpendapat bahwa bahwa seni termasuk sastra harus 

murni tidak boleh dicampuri oleh berbagai propaganda, dan keindahanlah yang 

diutamakan. Sebaliknya seniman yang berpaham seni bertujuan menolak karya 

seni dan juga sastra harus ada isinya yang sengaja ditujukan kepada penonton, 

pendengar, atau pembaca. Seni yang tidak mempunyai tujuan kepada  penonton, 

pendengar, atau pembaca adalah tidak berharga. 

 Ukuran penilaian karya sastra seperti di atas kurang menempatkan pada 

penilaian yang berdasar pada hakikat dan fungsi karya sastra. Penilaian sastra 

harus mendasarkan hakikat karya sastra, baru kemudian fungsi-fungsi lainnya di 

luar karya sastra. Karya sastra yang menganut paham apa pun, pertama-tama 

harus memenuhi hakikat seni sastra: menyenangkan dan berguna atau dulce et 

utile (Horatius dalam Teeuw, 1984: 51) Bila karya sastra tidak memenuhi hakikat 

fungsinya dulce et utile, karya sastra itu kurang bermutu atau tidak bermutu. 
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Sebaliknya, karya sastra yang bermutu tinggi adalah karya sastra yang di 

dalamnya  mempunyai hakikat dan fungsi karya sastra, dulce et utile. 

 Dalam Rachmat Djoko Pradopo (2003: 49) disebutkan ada tiga paham 

tentang penilaian karya sastra, yaitu: penilaian relativisme, penilaian absolutisme, 

dan penilaian perspektivisme. 

 Penilaian relativisme adalah paham penilaian yang menghendaki “tidak 

adanya penilaian lagi” atau penilaian yang dihubungkan denga tempat dan zaman 

terbitnya karya sastra. Bila suatu karya sastra dianggap bernilai oleh suatu 

masyarakat pada suatu tempat dan zaman tertentu, maka kaarya sastra haruslah 

dianggap bernilai pula pada zaman dan tempat lain. Jadi karya sastra itu tidak 

menghendaki adanya penilaian lagi. 

 Penilaian absolutisme adalah paham penilaian yang menilai karya sastra 

berdasarkan paham, aliran-aliran, politik, moral ataupun berdasar pada norma-

norma tertentu yang sifatnya dogmatis dan berdasarkan pandangan yang sempit. 

Dengan demikian sifat  penilaiannya tidak berdasarkan pada metode literer, tidak 

berdasarkan pada hakikat dan fungsi karya sastra. Paham-paham, aliran, dan 

kepentingan politik yang seharusnya dinomorduakan, justru menjadi lebih 

diutamakan. 

 Rene Wellek dalam Pradopo, (2003: 50) mencela  golongan-golongan 

yang menilai karya sastra tidak berdasar pada hakikat karya sastra. Beberapa 

golongan yang menganut pandangan ini misalnya, kaum humanis baru, kelompok 

Marxis, dan penganut aliran l’art pour l’art, seni untuk seni. 
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 Leo Tolstoy dalam penilaian karya sastra menggunakan norma agama. 

Karya sastra yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh agama adalah karya 

sastra yang buruk,  dan tidak mempunyai nilai seni (Pradopo, 1993). Di bawah ini 

dikutip pendapat Tolstoy dari Pradopo (1993), sebagai berikut: 

... “Agama adalah eksponen (yang memegang peranan) pengertian kehidupan 
yang tertinggi yang mungkin diterima oleh sebagian besar pada waktu tertentu 
dan masyarakat tertentu-  suatu pengertian terhadap hal-hal yang harus tak 
dielakkan dan kemajuan yang tak dapat ditolak oleh semua yang lainnya 
dalam masyarakat itu. Dan karena itu agama-agama sendiri selalu berlaku, dan 
tetap berlaku, sebagai dasar penilaian perasaan manusia. Bila perasaan-
perasaan membawa orang-orang lebih dekat kepada ideal yang ditunjukkan 
agama  mereka, bila mereka selaras dengan hal itu, mereka adalah baik; bila 
hal-hal tersebut menjauhkan orang dari  ideal  itu dan berlawanan dengannya, 
maka hal-hal tersebut buruk. 

 
 Jadi, batasan Tolstoy di atas bila karya sastra tidak sesuai dengan apa yang 

diidealkan oleh agama adalah sastra yang buruk dan tidak bernilai seni. Padahal 

banyak sastra yang diakui besar yang di dalamnya tidak berhubungan dengan 

ideal keagamaan. 

 Paham penilaian yang ketiga adalah penilaian perspektif, yang menilai 

karya sastra dari berbagai perspektif, dari berbagai sudut pandangan, yaitu dengan 

jalan menunjukkan nilai karya sastra pada waktu terbitnya dan nilai-nilai karya 

sastra itu pada masa berikutnya. Padahal karya sastra bersifat abadi dan historis. 

Bersifat abadi artinya memelihara suatu ciri tertentu,  misalnya karya sastra Balai 

Pustaka akan menunjukkan ciri-ciri pertentangan adat kawin paksa dengan 

pandangan baru. Bersifat historis artinya telah melampaui suatu proses yang dapat 

dirunut jejaknya, misalnya masa kesusastraan romantik, realisme, dan sebagainya. 

 Penilaian perspektivisme mengakui adanya satu karya sastra yang dapat 

dibandingkan sepanjang masa, mungkin berkembang, berubah, itu semua bisa 
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dimungkinkan, karena struktur karya sastra itu dinamis melalui para penafsirnya 

sepanjang masa. Jadi menilai karya sastra  dengan  penilaian perspektivisme ialah 

menilai karya sastra pada waktu terbit, menurut zaman-zaman yang telah dilalui, 

dan penilaian pada zaman sekarang.  

 Suatu karya sastra yang hanya dinilai berdasarkan penilaian sekarang, 

misalnya Mahabarata dan Ramayana menurut penilaian  sekarang mungkin 

kurang bernilai, karena masyarakat zaman sekarang tidak mengakui dunia khayal, 

hubungan manusia dengan para dewa-dewa. Penilaian perspektivisme tidak hanya 

melihat karya sastra dari satu sisi, dalam pandangan di atas dunia khayal. Dilihat 

dari filosofi, pandangan hidup dan renungan-renungan lainnya, diakui bahwa 

Mahabarata dan Ramayana  adalah karya sastra yang besar. Cerita khayal 

hanyalah ciri suatu zaman. Pertimbangan moral dan nilai-nilai kemanusiaan 

sifatnya lebih abadi, seperti membunuh orang tanpa sebab adalah suatu perbuatan 

yang jahat, merampas milik orang lain adalah bentuk kejahatan, yang sampai 

sekarang masih abadi. 

 Karya sastra meskipun oleh masyarakatnya mempunyai nilai tinggi, jika di 

dalamnya tidak mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang abadi, bukan karya 

sastra yang bernilai bahkan tidak bernilai. Sebaliknya, karya sastra yang pada 

waktu terbitnya tidak dinilai tinggi, atau dianggap tidak bernilai mungkin pada 

waktu sekarang dinilai sangat tinggi karena masyarakatnya pada saat terbit karya 

sastra itu belum menemukan nilai-nilai kemanusiaan yang abadi dan saat sekarang 

nilai-nilai keindahan dan kebesaran itu dapat ditemukan. 
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 Untuk memilih penilaian karya sastra yang tepat, dapat diikuti pendapat 

Rene Wellek dalam Rachmat Djoko Pradopo (2003: 53) di bawah ini: 

Kita harus berhati-hati terhadap teori-teori relativisme palsu dan absolutisme 
palsu ... Jawaban terhadap tantangan relativisme bukanlah absolutisme.  ... 
Jawabannya: perspektivisme lebih sesuai. Kita harus menunjukkan nilai 
karya , seni kepada masa lahirnya dan nilainya pada masa berikutnya.  ... 
Aliran relativisme menyusun sejarah sastra itu sebagai susunan karya-karya 
yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, jadi tidak berhubung-hubungan; 
sedang absolutisme hanya mementingkan keadaan sekarang atau 
mendasarkan pada cita-cita yang sifatnya bukan sastra, yang tak cocok 
dengan keragaman historis seni sastra (seperti standard kaum humanis baru, 
Marxis, dan Neo Thomis).  ... Aliran relativisme dan absolutisme itu palsu; 
bahaya besar mengancam USA sekarang, relatisme disamakan dengan 
anarkhi nilai-nilai penyerahan tugas kritik!” 

  
 Dengan menggarisbawahi pendapat Rene Wellek di atas, sekarang dapat 

memilih, mana paham penilaian karya sastra yang sesuai dengan hakikat dan 

fungsi sastra menurut metode literer. Paham relativisme yang menilai karya sastra 

hanya berdasar waktu terbitnya, atau yang sudah tidak menghendaki penilaian 

karya sastra, tentunya tidak dapat diterima apabila dikehendaki penilaian secara 

objektif dan menurut metode literer. Demikian juga paham absolutisme yang 

menilai karya sastra hanya berdasar paham-paham, aliran-aliran politik, agama, 

dan pertimbangan-pertimbangan di  luar karya sastra, juga tidak dapat diterima 

karena tidak menilai karya sastra menurut hakikat sastra, dan tidak mendasarkan 

pada metode literer. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penilaian perspektivisme 

lebih tepat untuk digunakan dalam penilaian karya sastra, karena lebih 

mendasarkan pada hakikat karya sastra dan juga berdasarkan metode literer. 

 Karya sastra mempunyai struktur yang sangat kompleks. Demikian juga 

susunan unsur-unsur yang membentuk keseluruhan karya juga sangat kompleks.  

Sebuah karya sastra merupakan suatu sistem norma. Untuk memberi penilaian 
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karya sastra tidak dapat ditinggalkan menganalisis atau menguraikan karya sastra 

itu dengan menggunakan sistem norma sastra. Setiap membaca karya sastra, 

sebenarnya suatu usaha untuk menangkap norma-norma sastra. 

 Norma sastra, menurut Rene Wellek (Pradopo, 2003: 54) adalah: 

“Istilah ‘norma’ di sini jangan dikacaukan dengan norma-norma klasik atau 
romantik, etika, atau politik. Norma-norma itu harus kita pahami sebagai 
norma implisit yang harus ditarik dari setiap pengalaman individu karya 
sastra dan bersama-sama merupakan karya sastra yang murni itu sebagai 
keseluruhan”. 

 
 Kalau diperhatikan, ternyata karya sastra itu tidak hanya terdiri dari satu 

sistem norma. Karya sastra terdiri dari beberaapa lapis atau strata norma. Masing-

masing norma itu menimbulkan lapis norma di bawahnya. Rene Wellek 

mengemukakan analisis Roman Ingarden, seorang filsuf Polandia bahwa karya 

sastra itu terdiri dari beberapa lapis, yaitu: (1) lapis suara (sound stratum) dasar 

timbulnya; (2) lapis arti (units of meaning), masing-masing kata tergabung 

menjadi kesatuan di dalam konteks, syntagma, pada kalimat. (3) lapis objek yang 

dikemukakan, ‘dunia pengarang’, pelaku, tempat atau setting. 

 Roman Ingarden menambah dua strata lagi yang sesungguhnya menurut 

Rene Wellek dapat dimasukkan atau tidak perlu dipisahkan dengan lapis ketiga 

tersebut lapis dunia pengarang, sehingga lapis (4) lapis dunia yang dilihat dari 

suatu titik pandang  tertentu yang tidak perlu dinyatakan, tetapi terkandung di 

dalamnya (implied); (5) stratum metafisika, lapis ini memberikan kesempatan 

untuk memikirkan sifat mulia, tragis, mengerikan, dan suci.  

 Pandangan tentang strata-strata ini menggantikan pandangan lama yang 

menyatakan bahwa karya sastra itu terdiri dari “bentuk” dan “isi”. Bila hanya 
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berpandangan bentuk dan isi ini, pembaca masih mendapatkan kesulitan untuk 

memahami karya sastra, karena karya sastra sesungguhnya terdiri dari norma-

norma dan unsur-unsur yang mempunyai jalinan erat. 

 Sebenarnya karya sastra tidak cukup hanya dianalisis menjadi norma-

norma yang terpisah-pisah. Analisis karya sastra harus sampai pada penilaian. 

Dengan mengetahui norma-norma karya sastra ini, dalam menganalisis karya 

sastra harus menilai sampai di mana kekuatan bunyi dapat dilaksanakan 

pengarang, bagaimana sastrawan menyusun kata-kata atau kalimat, menyusun 

plot, berhasil atau tidak, juga sampai pada harga atau nilai pikiran-pikiran 

pengarang yang diungkapkan dalam karya sastra lewat norma-norma itu dan 

unsur-unsur lainnya. 

 Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa norma-norma itu sangat erat 

jalinannya. Lapis norma yang di atas menimbulkan lapis norma yang di 

bawahnya. Oleh sebab itu dalam menilai karya sastra harus melihat hubungan 

antarlapis norma tersebut. Misalnya: dalam menilai bunyi dalam  puisi, harus 

dilihat hubungannya dengan arti, dapatkah menimbulkan arti, memperjelas arti 

atau tidak. Apabila bunyi atau pola bunyi  tidak menimbulkan arti atau 

memperjelas arti, bunyi hanya sebagai hiasan saja, puisi tersebut kurang bernilai. 

Akhirnya, setelah karya sastra dinilai berdasarkan norma-normanya, dapat 

disimpulkan bahwa karya sastra bernilai, kurang bernilai, atau tidak bernilai. 

 Dalam bukunya  Poetica, J. Elema (Pradopo, 2003: 56) melihat hubungan 

antara pengalaman jiwa pengarang yang diungkapkan ke dalam kata. Dalam 

menilai karya sastra harus dilihat hubungan antara sastrawan dengan karya 
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sastranya, karena karya sastra merupakan refleksi pengalaman jiwa sastrawan ke 

dalam suatu karya dengan media bahasa. Berdasarkan pendapat tersebut, J. Elema 

mengemukakan dalil-dalil seni sastra yang diterjemahkan oleh Slametmuljana 

sebagai berikut: (Pradopo, 2003:57) 

(1) Puisi mempunyai nilai seni bila pengalaman jiwa yang menjadi dasarnya 
dapat dijelmakan ke dalam kata. Tambahan lagi nilai seni itu bertambah 
tinggi bila pengalaman itu makin lengkap. 

(2) Pengalaman jiwa itu makin tinggi nilainya bila pengalaman itu makin 
banyak meliputi keutuhan jiwa. 

(3) Pengalaman jiwa itu makin tinggi nilainya bila pengalaman itu makin 
kuat. 

(4) Pengalaman itu makin tinggi nilainya bila isi pengalaman itu makin 
banyak (makin luas dan makin jelas rinciannya)  

       
 Dalil di atas menjelaskan bahwa dalam menilai karya sastra harus 

berdasarkan hakikat karya sastra itu sendiri, yaitu harus bersifat seni, artinya karya 

sastra harus indah, berguna, besar atau agung. Dalil pertama J. Elema tersebut 

memenuhi kriteria estetik, sedang dalil kedua, ketiga, dan keempat memenuhi 

kriteria kebesaran atau keagungan. 

 Subagio Sastrowardoyo (Pradopo, 2003: 57-59) menerangkan apa yang 

dimaksud keutuhan jiwa menurut J. Elema berdasarkan analisis ilmu jiwa modern, 

jiwa manusia itu terdiri dari lima tingkatan, demikian juga pengalaman jiwa terdiri 

dari lima tingkatan atau niveau.. 

 Tingkatan pertama disebut niveau anorganis, yaitu tingkatan jiwa yang 

terendah, yang sifatnya seperti benda mati, mempunyai ukuran, tinggi, rendah, 

panjang, dalam, dan dapat diraba, didengar, pendeknya dapat diindera. Bila 

tingkatan pengalaman anorganis ini terjilma ke dalam karya sastra, berupa pola 
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bunyi, irama, baris sajak, kalimat, paragraf, perumpamaan, gaya bahasa, dan 

sebagainya. Jadi, niveaux onorganis pada umumnya berupa bentuk formal. 

 Tingkatan kedua disebut niveau vegetatif, yaitu tingkatan jiwa seperti 

tumbuh-tumbuhan, seperti pohon mengeluarkan bunga, mengeluarkan daun muda, 

gugur daun, dan sebagainya. Segala pergantian itu menimbulkan bermacam-

macam suasana. Misalnya bila musim bunga suasana yang ditimbulkan adalah 

romantis, menyenangkan, menggembirakan. Datang  musim gugur akan 

menimbulkan suasana tertekan, menyedihkan, dan keputusasaan. Bila tingkatan 

ini terjilma dalam karya sastra, suasana yang ditimbulkan oleh rangkaian kata-kata 

itu berupa suasana menyenangkan, menggembirakan, romantis, menyedihkan, 

marah, dan sebagainya. 

 Tingkatan ketiga disebut niveau animal, yaitu tingkatan jiwa seperti yang 

dicapai oleh binatang, sudah mempunyai nafsu jasmaniah.Bila tingkatan ini 

terjilma dalam kata berupa nafsu-nafsu kehewanan,  seperti nafsu makan, minum, 

seksual, nafsu untuk membunuh atau kanibal, dan sebagainya. 

 Tingkatan keempat disebut niveau human, yaitu tingkatan jiwa yang hanya 

dapat dicapai oleh manusia, berupa perasaan belas kasihan, dapat membedakan 

baik buruk, berjiwa gotong-royong, saling bantu-membantu. Bila tingkatan itu 

terjilma ke dalam kata, berupa renungan-renungan batin, konflik-konflik 

kejiwaan, rasa belas kasihan, rasa simpati, renungan-renungan moral.  

 Menurut T.S. Eliot yang dikutip dari Hamdan dalam “Sastra dan Agama” 

http//www.cybersastra.net/modules.php?name=News&file=article&sid=4201  

bahwa mengukur kesastraan sebuah karya sastra adalah dengan kriteria estetik, 
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sedangkan mengukur kebesaran karya sastra adalah dengan kriteria di luar estetik 

(Lubis, 1997: 15). Salah satu kriteria estetik yang bisa dipakai adalah kriteria 

norma sastra. Menurut Rene Wellek dalam analisis Roman Ingarden dengan 

metode fenomenologi bahwa norma karya sastra terdiri dari beberapa lapis, yaitu: 

lapis suara (berupa kata), lapis arti (berupa kalimat), lapis objek (berupa dunia 

sastrawan), lapis dunia (berupa sudut pandang sastrawan), dan lapis metafisika 

(berupa renungan terhadap yang kudus). 

Dalam wawancara dengan Anggoro Suprapto, wartawan harian Suara Merdeka 

yang dimuat pula oleh Majalah Horison Nomor 11 tahun xxi September 1986, 

yang intinya Y.B. Mangunwijaya menjawab pertanyaan bahwa  sastra yang 

bermutu tinggi  mempunyai nilai tinggi adalah sastra yang menjunjung nilai-nilai 

kemanusiaan, yang berarti sudah sampai pengalaman jiwa human dan religius 

 

4. Jenis-jenis Nilai  Pendidikan dalam Novel 

        Realitas dalam karya sastra yang baik sebagai hasil imajinasi dan kreativitas 

pengarang terkadang dapat memberikan pengalaman total pada pembaca. Dengan 

kreativitas dan kepekaan rasa, seorang pengarang bukan saja mampu menyajikan 

keindahan rangkaian cerita, melainkan juga mampu memberikan pandangan yang 

berhubungan dengan renungan tentang agama, filsafat, serta beraneka ragam 

pengalaman tentang problema hidup dan kehidupan. Bermacam-macam wawasan 

itu disampaikan pengarang lewat rangakaian kejadian, tingkah laku dan 

perwatakan para tokoh, ataupun komentar yang diberikan pengarangnya. 
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        Dengan adanya bermacam-macam wawasan yang dikandung dalam karya 

sastra, pada dasarnya suatu karya sastra yang bermutu atau berbobot akan selalu 

mengandung bermacam nilai didik tentang kehidupan yang bermanfaat bagi 

pembaca. 

        Berkaitan dengan nilai pendidikan dalam karya sastra, Suyitno (1986:3) 

mengatakan : 

        ”Berbicara mengenai nilai pendidikan atau nilai didik dalam karya sastra, 
maka tidak akan terlepas dari karya sastra itu sendiri. Karya sastra sebagai 
hasil olahan sastrawan, yang mengambil bahan dari segala permasalahan 
dalam kehidupan dapat pengetahuan yang tidak dimiliki oleh pengetahuan 
yang lain. Hal ini merupakan salah satu kelebihan karya sastra. Kelebihan 
lain ialah bahwa karya sastra dapat memberikan pengaruh yang sangat besar 
terhadap cara berpikir mengenai hidup, baik dan buruk, benar dan salah, dan 
mengenai cara hidupnya sendiri dan bangsanya Sastra sebagai produk 
kehidupan mengandung nilai-nilai sosial, falsafah, religi dan sebagainya” 

 
       Senada dengan pendapat di atas, pengertian nilai pendidikan berkaitan dengan 

sastra, Nyoman Tusthi Edy (1983: 12) memaparkan sebagai berikut: 

       ”Sastra harus bersifat mendidik. Tetapi dalam perannya sebagai alat mendidik 
masyarakat tidaklah harus menggurui atau menunjukkan apa yang hendak 
dituju oleh seorang atau masyarakat seperti halnya yang terdapat dalam 
sastra propaganda atau sastra slogan Lekra. Ia dapat berupa sesuatu yang 
menjadi alat untuk membangkitkan rasa semangat, memulihkan kepercayaan 
diri sendiri dan melepaskan ketegangan-ketegangan batin, Di sinilah letak 
edukatif karya sastra.”       

                

        Nilai-nilai pendidikan sangat erat kaitannya dengan karya sastra. Setiap 

karya sastra yang baik (termasuk novel) selalu mengungkapkan nilai-nilai luhur 

yang bermanfaat bagi pembacanya. Nilai pendidikan yang dimaksud dapat 

mencakup nilai pendidikan moral, agama, sosial, maupun estetis (keindahan). Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Herman J. Waluyo (2002: 27) bahwa nilai sastra 

berarti kebaikan yang ada dalam makna karya sastra karya sastra bagi kehidupan. 
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Nilai sastra dapat berupa nilai medial (menjadi sarana). Nilai final (yang dikejar 

seseorang), nilai kultural, nilai kesusilaan, dan nilai agama. 

        Berdasarkan penilaian J. Elema bahwa karya sastra yang mempunyai nilai 

tinggi adalah karya sastra yang mengandung neveau religius atau filosofi. Karya 

sastra yang sudah mencapai tingkatan neveau religius-filosofi dengan sendirinya  

memuat nilai-nilai kemanusiaan dan nilai pendidikan. 

 

a. Nilai Pendidikan Agama/Religius 

              Kita sering menjumpai karya sastra yang menampilkan cerita-cerita dan 

kisah-kisah yang penuh nilai didik. Karya sastra yang demikian itu sangat 

potensial untuk digunakan sebagai sarana mengajarkan budi pekerti yang luhur 

keteladan yang terpuji. 

            Meskipun sastra   bukan  khotbah agama atau biro konsultasi pemberi 

nasihat, tetapi secara hakiki, sifat edukatifnya punya peran dan fungsi yang sejalan 

dengan fatwa-fatwa rohaniah. Sastra yang diberangkatkan dengan iktikat baik, 

tidak sunyi dari untaian hikmah di antara seru derunya konflik atau peristiwa 

cerita.  Ia pun  menawarkan teladan-teladan terpuji, figur-figur idola, tokoh dan 

kata hidup yang pantas dijadikan cermin pematut diri (Yant Mujiyanto, 1988:133) 

            Moral merupakan laku perbuatan menusia dipandang dari nilai-nilai baik 

dan buruk, benar dan salah, dan berdasarkan adat kebiasaan di mana individu itu 

berada. Pendidikan moral memungkinkan memilih secara bijaksana yang benar 

dan yang salah atau tidak benar. Pesan-pesan moral disampaikan pengarang 

mungkin secara langsung, mungkin juga tidak secara langsung. Makin besar 
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kesadaran manusia tentang baik dan buruk itu, maka makin besar moralitasnya.  

Pendidikan besar sekali pengaruhnya atas perkembangan moralitas. Seseorang 

yang makin terang pengetahuannya tentang sesuatu yang baik dan yang tidak 

baik, akan mudah mengadakan pilihan.  

        Dasar dari pendidikan agama adalah hakikat makhluk beragama. Kita 

menerima hakikat itu, maka di dalam pendidikan kita harus mengembangkan 

kesadaran keagamaan melalui pendidikan agama. Tujuan pendidikan keagamaan 

adalah membentuk manusia yang beragama atau pribadi yang relegius. 

           Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2), dan Pancasila 

sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia, maka pendidikan agama 

merupakan segi utama yang mendasari semua segi pendidikan lainnya. Norma-

norma pendidikan kesusilaan maupun pendidikan kemasyarakatan atau sosial, 

sebagian besar bersumber dari agama. Betapa pentingnya pendidikan keagamaan 

itu bagi setiap bagi setiap warga negara Indonesia, terbukti dari adanya peraturan 

pemerintah yang mengharuskan pendidikan keagamaan itu diberikan kepada 

siswa di setiap lembaga pendidikan.  

    Mengutip pendapat Mangunwijaya (1982: 11) dalam bukunya Sastra 

dan Religiositas mengatakan sebagai berikut : 

Religoisitas  lebih melihat aspek yang “di dalam lubuk hati”, riak getaran hati 
nurani pribadi; sikap personal yang sedikit banyak misteri bagi orang lain, 
karena menapaskan intimitas jiwa, “du coeur” dalam arti Pascal, yakni cita 
rasa yang mencakup totalitas (termasuk rasio dan rasa manusiawi) kedalaman 
si  pribadi manusia. 

 

 Nilai religius dapat dikatakan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang berkaitan 

dengan ketuhanan secara umum dan diakui oleh semua pemeluk agama. Sebagai 
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contoh lagu “Tuhan” karya Bimbo, semua pemeluk agama mengatakan bahwa 

lagu itu mempunyai nilai religius. Menurut Mangunwijaya  semua   sastra yang 

baik itu religius.  

           Nilai dasar kemanusiaan  yang religius, semua pemeluk agama 

mengakuinya seperti : (1) membantu, membela kaum lemah; (2) mengakui 

persamaan derajat manusia (hak azasi manusia); (3) memperjuangkan keadilan, 

kebenaran, kejujuran, kemerdekaan, perdamaian; (4) menentang adanya 

penindasan sesama manusia, dan lain-lain.  

 

b. Nilai Pendidikan Moral Budi Pekerti  

        Moral merupakan laku perbuatan menusia dipandang dari nilai-nilai baik dan 

buruk, benar dan salah, dan berdasarkan adat kebiasaan di mana individu itu 

berada. Pendidikan moral memungkinkan memilih secara bijaksana yang benar 

dan yang salah atau tidak benar.  

         Pesan-pesan moral disampaikan pengarang mungkin secara langsung, 

mungkin juga tidak secara langsung. Makin besar kesadaran manusia tentang baik 

dan buruk itu, maka makin besar moralitasnya.  Pendidikan besar sekali 

pengaruhnya atas perkembangan moralitas. Seseorang yang makin terang 

pengetahuannya tentang sesuatu yang baik dan yang tidak baik, akan mudah 

mengadakan pilihan. 

            Manusia adalah makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. 

Seseorang tidak dapat hidup sendirian, ia selalu hidup bersama orang lain. Di 

dalam ”aku”-nya selalu ada ”dia”-nya. Tanpa ”aku”, ”dia” kehilangan makna. 
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Sebagai makhluk individu, ia mempunyai kebebasan tertentu, tetapi sebagai 

makhluk sosial ia harus mengatur dirinya bertingkah laku yang baik sehingga 

selalu serasi dengan sesama dan lingkungan.  

        Pedoman Umum dan Nilai Budi Pekerti Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah yang diterbitkan oleh Dinas (2000) mengatakan pengertian budi pekerti  

diterjemahkan dari pengertian moralitas yang mengandung beberapa pengertian 

antara lain adat istiadat, sopan santun, dan perilaku.  

Sementara itu,  Edi Sedyawati (1997: 4-5) mengatakan bahwa budi pekerti 

merupakan moralitas yang mengandung pengertian adat istiadat, sopan santun, 

dan perilaku. Pengertian budi pekerti yang paling hakiki adalah perilaku. Sebagai 

perilaku, budi pekerti meliputi pula sikap yang dicerminkan oleh perilaku. Sikap 

dan perilaku budi pekerti mengandung lima  jangkauan sebagai berikut: (1) Sikap 

dan perilaku dalam hubungannya dengan Tuhan (2) Sikap dan perilaku dalam 

hubungannya dengan diri sendiri (3) Sikap dan perilaku dalam hubungannya 

dengan keluarga (4) Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan masyarakat 

dan bangsa (5) Sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan alam sekitar.  

        Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum Budi Pekerti berarti moral 

dan kelakuan yang baik dalam menjalani kehidupan ini. Budi pekerti adalah induk 

dari segala etika , tatakrama, tatasusila, perilaku, baik dalam pergaulan, pekerjaan 

dan kehidupan sehari-hari. 

Budi pekerti mempunyai peran penting untuk melakukan hal-hal yang 

patut, baik dan benar. Dengan  berbudi pekerti, akan membuka  jalan kehidupan 
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yang  selamat, sehingga  bisa berkiprah menuju ke kesuksesan hidup, kerukunan 

antar sesama dan berada dalam koridor perilaku yang baik. 

3. Nilai Pendidikan Sosial Budaya 

 Karya sastra  dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan nilai 

pendidikan sosial. Dengan banyak membaca karya sastra , diharapkan perasaan 

kita lebih peka terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan, lebih dalam 

penghayatan sosialitas kita, dan lebih mencintai keadilan dan kebenaran. 

             Kata sosial berasal dari bahasa latin Socio yang berarti “menjadikan 

teman”, kata socio      juga berarti suatu petunjuk umum ke arah kehidupan 

bersama manusia dalam masyarakat. (Prent, Suparlan, dkk dalam Tirto Suwondo, 

1994: 128     

        Sosial dapat diartikan hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau 

kepentingan umum atau hubungan pergaulan antara sesama anggota masyarakat. 

Nilai sosial merupakan hikmah yang dapat diambil dari perilaku sosial dan 

perilaku hidup sosial. M. Zaini Hasan dan Salladin (1996: 83) menyatakan nilai 

sosial adalah aspek-aspek budaya yang diupayakan oleh kelompok untuk 

memperoleh makna atau penghargaan yang tinggi. Pendapat lain dikemukakan 

oleh Arifin L. Bertrand (dalam M. Munandar Soelaeman, (1998: 9) bahwa nilai 

sosial adalah suatu kesadaran dan emosi yang relatif lestari terhadap suatu objek, 

gagasan, atau orang.  

        Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia selain sebagai makhluk 

individu juga sebagai makhluk sosial karena ia tidak dapat lepas dalam 

hubungannya dengan manusia lain. Nilai pendidikan sosial akan menjadikan 
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manusia sadar akan pentingnya kehidupan kelompok dalam ikatan kekeluargaan 

antara individu satu dengan lainnya.  Bertolak dari beberapa pengertian nilai 

sosial di atas dapat disimpulkan  bahwa nilai sosial adalah suatu aspek-aspek 

budaya yang disertai kesadaran emosi terhadap objek untuk memperoleh makna 

atau penghargaan. 

           Sedangkan untuk nilai budaya adalah gambaran sistem nilai atau sistem 

budaya masyarakat pada suatu tempat pada suatu masa. Nilai-nilai itu 

mengungkapkan perbuatan yang dipuji atau dicela, pandangan hidup yang dianut 

atau dijauhi, dan hal-hal apa yang dijunjung tinggi. 

 Sastra dicipta berdasarkan situasi dan kondisi sosial budaya setempat. 

Karya sastra lahir tidak dalam kekosongan sejarah. Sehingga karya sastra tidak 

akan terasing dari masyarakat karena sastra akan mengungkap nilai-nilai 

kemanausian di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pandangan budaya Jawa 

tentang wanita sebagai ”kanca wingking” akan tergeser dengan pandangan bahwa 

wanita tidak sekedar kanca wingking, tetapi mempunyai hak yang sama dengan 

kaum pria, emansipasi wanita. 

         

D. Penelitian yang Relevan 

 

Rachmat Djoko Pradopo tahun 1995 berjudul “Hubungan Intertekstual 

Roman-roman Balai Pustaka dan Roman Pujangga Baru”. Dijelaskan bahwa 

roman Azab dan Sengsara karya Merari Siregar merupakan hipogram atau model 

dari roman-roman yang terbit sesudahnya, seperti: Sitti Nurbaya karya Marah 

Rusli, Kalau Tak Untung karya Selasih, roman Di Bawah Lindungan Ka’bah 
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karya Hamka. Roman Azab dan Sengsara sendiri menurut Subagio Sastrawardojo 

(1983: 34-35) Rachmat Djoko Pradopo, 2005: 180) berhipogram dengan cerita-

cerita zaman Hindia Belanda, seperti cerita Nyai Sarikem dan cerita Siti Aisah 

karya H. Komer, maupun Max Havelaar karya Multatuli. Roman-roman yang 

terbit sesudah Azab dan Sengsara memasalahkan adat, terutama yang 

berhubungan dengan adat kawin paksa. Hubungan antarteks tersebut bukan hanya 

mengenai pikiran-pikiran yang dikemukakan, melainkan juga mengenai struktur 

penceritaan atau alurnya.  Selain itu, Rachmat Djoko Pradopo juga mengupas 

masalah intertekstualitas antara roman Siti Nurbaya , Layar Terkembang karya 

Sutan Takdir Ali Syahbana, dan Belenggu karya Armijn Pane. Pada ketiga roman 

tersebut dibahas emansipasi wanita dalam Sitti Nurbaya, Layar Terkembang, dan 

Belenggu. 

Djiwandhana Walujo Utomo tahun 2005 berjudul “Kajian Novel Roro 

Mendut Karya Ajip Rosidi dan Novel Roro Mendut Karya Y.B. Mangunwija 

(Sebuah Telaah dengan Pendekatan Intertekstualitas)” merupakan tesis di 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini  membandingkan novel Roro 

Mendut karya Ajip Rosidi dan novel Roro Mendut karya Y.B. Mangunwijaya 

dengan Roro Mendut terbitan Balai Pustaka tahun 1951, menelaah sruktur 

naratifnya,  mengkaji perbedaannya, dan mengungkapkan aspek sosio-budaya 

sebagai setting novel dengan pendekatan intertekstualitas. 

Sudarmo “Kajian Novel Roro Mendut, Genduk Duku, dan Lusi Lindri 

Karya Y.B. Mangunwijaya (Telaah Sastra dengan Pendekatan Intertektualitas) 

Merupakan Tesis di Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini menelaah novel 
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Sejarah  Roro Mendut, Genduk Duku dan Lusi Lindri karya Y.B. Mangunwijaya, 

menelaah struktur naratif, mengkaji persamaan dan perbedaannya, serta nilai-nilai 

pendidikan yang terkandung di dalam novel tersebut. 

 Kajian novel Supernova, dan Jendela-jendela ini berbeda dengan kajian 

terdahulu, karena kedua  novel ini merupakan   novel mutakhir karya dua 

pengarang wanita yang sejaman, dengan tokoh utama wanita . 

 

E. Kerangka Berpikir 

 Dilihat dari segi teks bahwa novel merupakan teks yang berdiri sendiri-

sendiri karena masing-masing merupakan kesatuan isi, sintaksis, dan pragmatik. 

Namun, kedua novel tersebut terdapat pertautan tema. Masing-masing teks, novel 

Supernova dan Jendela-jendela mempunyai struktur sendiri-sendiri, sehingga 

kedua teks tersebut dapat dipertautkan dengan pendekatan intertekstualitas. 

            Secara operasional hubungan intertekstualitas kedua novel tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut.   

1.  Dalam penelitian ini dilakukan observasi mendalam pada teks-teks tersebut 

secara cermat dan menyeluruh. Pengamatan dilakukan dengan membaca, 

menyimak teks-teks yang menjadi bahan kajian. 

   2. Dengan pendekatan intertekstualitas dimungkinkan penelitian dapat 

mengungkapkan fungsi teks-teks itu, apakah sebagai teks yang melatari 

penciptaan (hipogram) atau sebagai teks yang dilatari (transformasi) pada 

teks lainnya.   
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  3.  Kedua teks tersebut dapat dipertautkan dengan pendekatan intertekstualitas 

dengan cara merekonstruksi struktur teks-teks tersebut untuk mencari 

persamaan maupun perbedaannya. 

4. Hasil yang dicapai dari rekonstruksi struktur teks cerita rekaan diharapkan 

memberikan horizon baru untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang 

telah dirumuskan di depan (Bab I). Penyodoran konsep baru melalui 

penciptaan novel dan implementasinya pada bidang pendidikan dapat 

diungkapkan melalui hasil penelitian ini. 

 5.   Hasil penelitian atas dua novel itu ada kemungkinan ditemukannya nilai-nilai 

yang bermanfaat di dunia  pendidikan. 

        Pertautan kedua novel tersebut dapat digambarkan dalam skema sebagai 

berikut: 

                                                                            
                               
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Novel Supernova Novel Jendela-
jendela 

   Strukturalisme 
a. Tema 
b. Alur/plot 
c. Penokohan                     

dan Perwatakan 
d. Setting 
e. Point of view                   
 

Strukturalisme 
a. Tema 
b. Alur/plot 
c. Penokohan dan 

Perwatakan 
d. Setting 
e. Point of view 

Persamaan dan perbedaan 

Kajian 
Intertekstualitas 

 

Rekonstruksi 
struktur 

Nilai-nilai Pendidikan  
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Keterangan : 

1.  Rekonstruksi struktur  novel Supernova dan novel Jendela-jendela. 

2.  Struktur novel Supernova dan Jendela-jendela ditelaah secara intertekstualitas. 

3. Hasil telaah secara interteks, dapat diketahui persamaan dan  perbedaan struktur 

novel Supernova dan novel Jendela-jendela. 

4. Nilai Pendidikan dalam novel Supernova dan Jendela-jendela ditelaah secara 

intertekstualitas. 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Bentuk dan Strategi Penelitian 

 Kajian sastra dengan pendekatan intertekstualitas termasuk jenis penelitian 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong (1998:3), 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Menurutnya, pendekatan kualitatif diarahkan pada latar individu 

atau  organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya 

sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

Kajian sastra dengan pendekatan intertekstualitas merupakan kajian sastra 

sebagai kelanjutan dari kajian sastra dengan pendekatan strukturalisme. Kajian 

sastra yang mengaitkan analisis struktur karya sastra yang menghubungkan teori 

sastra dengan pengetahuan yang lebih luas, seperti: psikologi, ilmu sosial, filsafat 

sejarah, dan lain-lain termasuk kajian sastra pasca-strukturalisme (Teeuw, 1984: 

144). Teeuw juga berpendapat  bahwa pendekatan struktural terhadap karya sastra 

merupakan perolehan ilmu sastra yang langgeng. Analisis karya sastra apa pun 

pendekatan yang digunakan harus melalui analisis struktur karya sastra, baru 

dihubungkan, dan dikaitkan dengan teori dan pendekatan yang lain (1984: 139). 

Sebagai jenis penelitian kualitatif, telaah sastra dengan pendekatan 

intertektualitas   pada    penelitian   ini  berusaha memberikan  makna  keterjalinan   
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terhadap novel Supernova dan Jendela-jendela. Pemberian makna pada artefak 

sastra oleh Teeuw (1984: 106) disebut konkretisasi sastra atau naturalisasi dan 

dapat juga disebut rekuperasi (perebutan makna) (Teeuw, 1983: 4). 

 Berdasarkan uraian di atas kajian novel Supernova dan Jendela-jendela  

dengan pendekatan intertekstualitas dalam penelitian kualitatif di sini berarti 

mengkaji struktur naratif ketiga novel tersebut, mengkaji unsur-unsur struktur 

ketiga novel, mencari persamaan dan perbedaan struktur naratif dan unsur-unsur 

struktur novel berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan pada BAB II. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

a. Perpustakaan Daerah Kabupaten  Wonogiri 

b. Perpustakaan UNS 

2. Waktu Penelitian 

Desember 
2008 

Januari 
2009 

Februari 
2009 

Maret 
2009 

April 
2009 

Mei 
2009 

Juni 
2009 No. Kegiatan 

Penelitian 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penyusunan 
Proposal 

x x                           

2 Konsultasi 
Proposal 

  x x                         

3 Seminar 
Proposal 

    x x                       

4 Mencari 
Data 

       x x x                   

5 Pengumpulan  
Data 

          x x                 

6 Analisis  
Data 

            x x x x x            

7 Penyusunan 
Laporan 

                 x x x         

8 Laporan 
Penelitian 

                    x x x x     

9 Revisi 
Laporan 

                        x x x x 
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C. Data dan Sumber Data 

Sumber data primer berupa Novel Supernova dan Jendela-jendela, 

sedangkan sumber data sekunder adalah naskah-naskah sumber, seperti: buku-

buku teori sastra, majalah sastra Horison, hasil-hasil penelitian kajian sastra 

dengan pendekatan intertekstualitas, tesis tentang kajian sastra dengan pendekatan 

intertekstualitas, dan sumber informasi dari internet. 

Data dalam penelitian ini berupa hasil catatan telaah dokumen Novel 

Supernova dan Jendela-jendela. Catatan lapangan (fieldnote) yang terdiri dari dua 

bagian, yaitu bagian deskripsi dan bagian refleksi. Bagian Deskripsi merupakan 

usaha untuk merumuskan objek yang sedang diteliti, sedangkan bagian refleksi 

merupakan renungan pada saat penelaahan. Catatan lapangan yang dibuat antara 

lain: struktur naratif, unsur instrinsik dan unsur ekstrinsik pembentuk struktur 

novel Supernova dan Jendela-jendela, prinsip intertekstualitas kedua novel 

tersebut, perbedaan dan persamaannya unsur pembentuk struktur, serta nilai 

pendidikan yang terkandung dalamnya. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan dokumen dilakukan dengan berbagai cara sesuai 

jenis penelitian kualitatif yang dipilih. Menurut Goetz & LeCompte, 1984 dalam 

Sutopo (2006: 66) berbagai strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif 

secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua cara, yaitu teknik pengumpulan 

data yang bersifat interaktif dan noninteraktif. Teknik yang bersifat interaktif, 

berarti ada kemungkinan terjadinya saling mempengaruhi antara peneliti dengan 
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sumber datanya. Dalam teknik noninteraktif, sama sekali tidak ada pengaruh 

antara peneliti dengan sumber datanya, karena sumber data berupa benda atau 

sumber datanya manusia atau yang lain sama sekali tidak mengetahui bila sedang 

diamati atau dikaji. 

 Teknik interakatif meliputi wawancara mendalam, observasi berperan, dan 

focus group discussion. Teknik noninteraktif meliputi kuesioner, mencatat 

dokumen atau arsif (content analysis), dan observasi tak berperan. Dalam 

melakukan pengumpulan data, peneliti menyadari bahwa posisi dan peran 

utamanya adalah sebagai alat pengumpul data (human instrument), sehingga 

kualitas data yang diperoleh akan bergantung dari kualitas penelitinya. 

 Dalam telaah novel Supernova dan Jendela-jendela  dengan pendekatan 

intertekstualitas ini lebih banyak digunakan teknik pengumpulan data 

noninteraktif dengan melakukan pembacaan secara intensif dari kedua novel, 

melakukan pencatatan secara aktif dengan metode content analysis berdasarkan  

teori sastra yang telah dibahas di depan. Dan berdasarkan teori interteks fokus 

kajian sesuai masalah  yang telah dirumuskan di depan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersama-sama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Teknik analisisnya menggunakan model analisis interaktif dan berupa 

kegiatan yang bergerak terus pada ketiga alur kegiatan proses penelitian. Kegiatan 

analisis interaktif  dapat digambarkan sebagai berikut:  
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Gambar 2: Skema Analisis Interaktif Data Miles & Huberman (Seotopo, 2006: 120) 

                    

 Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pada waktu pengumpulan 

data, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data. Data yang berupa 

catatan lapangan yang terdiri dari bagian deskripsi dan refleksinya adalah data 

yang telah digali dan dicatat. Dari dua bagian data tersebut peneliti menyusun 

rumusan pengertiannya secara singkat, berupa pokok-pokok temuan yang penting, 

yang disebut reduksi data. Kemudian dilakukan penyusunan sajian data yang 

berupa cerita sistematis dan logis dengan suntingan peneliti supaya makna 

peristiwanya menjadi lebih jelas dipahami. Dari sajian data tersebut dilakukan 

penarikan kesimpulan sementara dilanjutkan verifikasi. 

 Apabila simpulan dirasa masih kurang mantap karena kurangnya rumusan 

data dalam reduksi maupun sajian datanya, maka peneliti wajib kembali 

melakukan kegiatan pengumpulan  data yang sudah terfokus untuk mencari 

pendukung simpulan yang telah dikembangkan sebagai usaha pendalaman data. 

Begitu berulang-ulang hingga mendapatkan simpulan yang memuaskan. 

 

 

 pengumpulan 
data 

reduksi 
data sajian 

data 

penarikan kesimpulan/ 
verifikasi 

(3) 

(1) 
(3) 
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F. Definisi Operasional 

        Kajian novel Supernova dan novel Jendela-jendela dengan pendekatan 

intertekstualitas adalah kajian novel sebagai kelanjutan dari pendekatan 

struktualisme. Pendekatan kajian novel dengan pendekatan intertestualitas 

termasuk salah satu pendekatan kajian sastra post strukturalisme. Kajian novel 

dengan pendekatan intertekstualitas dalam penelitian ini, melalui penelaahan 

struktur instrinsik novel, yang terdiri dari tema, alur atau plot, penokohan dan 

perwatakan, setting atau latar novel, dan point of view atau sudut pandang 

pengarang. 

        Masing-masing novel yang dikaji, dianalisis unsur-unsur strukturnya yang 

terdiri dari tema, alur cerita atau plot, penokohan dan perwatakan, setting atau 

latar, dan sudut pandang pengarang. Setelah pengkajian secara struktural, baru 

dilakukan pengkajian secara interteks, yaitu membandingkan antara struktur 

novel, Supernova dan novel Jendela-jendela. Dari kegiatan membandingkan 

antarstruktur novel, dapat ditemukan perbedaan dan persamaan unsur-unsurnya. 

        Dari hasil membandingan antarstruktur novel secara interteks, dapat 

ditentukan unsur yang muncul lebih awal dan unsur yang merupakan pembaruan 

dari unsur  yang muncul kemudian. Unsur yang lebih awal muncul, disebut 

hipogram, dan hasil pembaruan yang berupa persamaan atau perbedaan disebut 

hasil transformasinya.     
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Penelitian dan Analisis Data 

1. Sekilas Tentang Pengarang 

a. Riwayat Dewi Lestari  

Dewi Lestari dilahirkan pada tanggal 20 Januari  1976 di Bandung, dari 

orang tua Yohan Simangunsong dan Tiurlan Siagian. Dewi Lestari anak ke-4 dari  

5 bersaudara. Saudara-saudaranya antara lain: Panangian Dominggus, Ria 

Christine Murniati, Astri Imelda Rosalin, dan  Arina Ephipania. 

Sepanjang masa sekolahnya di SMP Negeri 2 Bandung  (1987-1990), 

Dewi aktif dalam tim vokal grup, paduan suara, band, dan menjadi dirigen 

sekolahnya. Dipimpin oleh Erry RAF, seorang tokoh musik kota Bandung, tim 

sekolahnya menjuarai berbagai ajang festival dan perlombaan. 

Dewi menulis cerita pertamanya tahun 1985  berjudul “Rumahku Indah 

Sekali”, yang bercerita seorang anak kecil di pedesaan yang mendambakan  

seekor kuda poni. 

Tahun 1990-1993 Dewi Lestari masih aktif mengikuti berbagai festival 

dan perlombaan vokal grup dan paduan suara. Dewi Lestari menjadi  Ketua Seksi 

Kesenian  OSIS SMA Negeri  2 Bandung,  menggagas pentas seni pertama dalam 

sejarah sekolahnya bernama “From 2 With Love” yang berhasil menjadi tradisi 

SMA Negeri 2 Bandung selama bertahun-tahun. 
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Dewi Lestari diajak Iwan Zen  (1993-1995)  memulai kariernya sebagai 

penyanyi latar bersama Sita (kelak bergabung dalam RSD). Dewi dan Sita 

menjadi penyanyi latar banyak penyanyi dan grup ternama Indonesia, antara lain: 

Iwa K, Chrisye, Harvey Malaiholo, P Project, Java Jive, Emerald, Humania, dan 

seterusnya. 

Tahun 1995 Dewi Lestari menjadi penyanyi  dengan nama Trio vokal 

“Rida, Sita, Dewi” (RSD). Trio vokal tersebut  dibentuk oleh Adjie Sutama dan 

Adi Adrian (Warna Musik), dengan arahan vokal oleh Andre Hehanussa. Album 

pertama mereka “Antara Kita” sukses di pasaran. Dewi menulis salah satu hits 

berjudul “Satu Bintang di Langit Kelam”. 

Tahun 1997 RSD melansir album keduanya berjudul “Bertiga” (Warna 

Musik). Dalam album ini, mereka mengeksplorasi musikalitas masing-masing 

dengan mengaransir vokal dan mencipta lagu. Dewi menulis dua lagu dalam 

album ini. 

Tahun 1999 RSP, berpindah perusahaan rekaman ke Sony Music 

Indonesia, RSD memproduksi album berjudul “Satu”. Salah satu hitsnya adalah 

“Kusadari” yang ditulis oleh Yovie Widianto dan Dewi Lestari. 

Tahun 2001 Dewi Lestari memulai karirnya sebagai penulis. Dewi 

meluncurkan novelnya yang pertama Supernova: Ksatria, Puteri, dan Bintang 

Jatuh. Novel yang diterbitkannya sendiri di bawah payung TrueDee Books 

meledak di pasaran dan mengundang banyak perhatian dari berbagai kalangan. 

Dewi bahkan dipilih sebagai salah satu tokoh paling fenomenal tahun 2001 oleh 

Harian Kompas. Sejak itu, Dewi mulai dikenal sebagai penulis. 
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Tahun 2002 kembali RSD merilis album barunya  “The Best of Rida, Sita, 

Dewi” (Sony Music), yang memuat hits mereka sejak tahun 1995, dengan 

tambahan dua single hits terbaru. Album ini merupakan album terakhir dari RSD. 

Novel serial  berlanjut pada episode ke-2 yakni “Supernova: Akar” 

diterbitkan oleh Bark Comm tahun 2002. Penjualan pertama dilakukan di internet, 

dan untuk itu Dee harus menandatangani 600 buku sekaligus untuk para pemesan 

pertamanya. Setelah cetakan ke-2, AKAR kembali diterbitkan oleh TrueDee 

Books. 

Pada tanggal 12 September 2003, Dewi menikah dengan penyanyi Marcell 

Siahaan. Dalam album pertama Marcell, Dewi menyumbangkan hits “Firasat” 

yang dinominasikan dalam kategori Lagu Pop Terbaik dalam Anugerah Musik 

Indonesia Awards beberapa tahun kemudian. 

Menjelang akhir tahun 2003, Dewi memutuskan keluar dari grup vokal 

RSD. Atas kesepakatan bersama, RSD tidak mencari vokalis pengganti, dan 

akhirnya mengakhiri kebersamaan mereka yang telah berjalan delapan tahun. 

Tanggal 5 Agustus 2004 anak pertama dari pasangan Dewi dan Marcell 

lahir. Seorang anak laki-laki yang diberi nama Keenan Avalokita Kirana. Di 

penghujung tahun ini pula, Supernova episode ke-3: PETIR terbit, yang 

diterbitkan oleh penerbit AKOER di bawah pimpinan Kafi Kurnia. Setelah 

cetakan ke-4, PETIR kembali diterbitkan oleh TrueDee Books. 

Di awal tahun 2006, yaitu pada bulan Februari, Dewi Lestari  merilis 

album solo pertamanya “Out of Shell” di bawah bendera True Music. Album ini 

diluncurkan bersamaan dengan dilansirnya I-Tunes Indonesia di mana Dewi 

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



 98 

Lestari tampil perdana membawakan lagu-lagu dari albumnya. “Out of Shell” 

dinominasikan sebagai album bahasa asing terbaik di Anugerah Musik Indonesia. 

Dewi Lestari (2006) menyelesaikan antologi “Filosofi Kopi” yang 

merupakan koleksi cerita dan prosanya selama sepuluh tahun (1995-2005). Karya 

ini dipilih oleh Majalah Tempo sebagai karya sastra terbaik 2006, dan berhasil 

menjadi 5 Besar Khatulistiwa Award kategori fiksi pada tahun yang sama. 

 

b. Riwayat Fira Basuki 

Fira Basuki merupakan pengarang muda yang enerjik. Ia memiliki nama 

lengkap Dwifira Maharani Wulandari Basuki. Fira, begitu ia sering dipanggil 

dalam kesehariannya, lahir di Surabaya pada tanggal 7 Juni 1972. Fira merupakan 

putri kedua pasangan almarhum Pia WR Basuki dan Ami Lucie. Ia mempunyai 

cita-cita ingin menjadi pengarang terkenal dan menjadi duta UNICEF. Di 

Indonesia, nama Fira Basuki memiliki  arti tersendiri di hati para pecinta novel, 

khususnya para pembaca novel populer. Ia memiliki  gaya penulisan yang lugas, 

apa adanya dan agak berani mengungkapkan hal-hal yang selama ini dianggap 

tabu oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. 

Kecintaan Fira pada dunia tulis menulis sudah tampak ketika ia duduk di 

bangku Sekolah Dasar. Selain tulis-menulis, Fira kecil suka membaca puisi.  

Kegemaran Fira dalam tulis-menulis dibuktikan dengan ia rajin menulis buku 

harian dan menulis puisi. Setelah menginjak remaja, Fira banyak mengikuti 

berbagai lomba menulis, baik yang diselenggarakan oleh majalah  Gadis, Tempo, 

maupun lomba-lomba yang diadakan oleh Departemen Pendidikan dan 
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Kebudayaan, LIPI, dan sebagainya. Fira tumbuh menjadi remaja yang penuh 

percaya diri. 

Fira merupakan alumnus  SMA Regina Pacis, Bogor tahun 1991 dan 

mengambil studi  lanjut pada Jurusan Antropologi Universitas Indonesia, sebelum 

akhirnya  ke Jurusan Communication  Journalism di Pittsburg State University, 

Pittsburg – Kansas USA.  Tahun 1995 Fira lulus dengan gelar Bachelor of Art 

(BA). Selanjutnya, selama musim panas hingga musim gugur 1995, Fira Basuki 

meneruskan studi master di Jurusan Communication – Public Relation, Pittburg 

State University. Selama musim semi hingga musim panas 1996 ia mengambil 

studi di bidang yang sama di Wichita State University. 

Menulis akhirnya menjadi dunia Fira Basuki. Dunia tulis-menulis yang 

ditekuninya itu banyak ditunjang oleh kegemarannya berjalan-jalan, menulis, dan 

membaca. Fira Basuki pernah bekerja di majalah Dewi dan pernah menjadi 

kontributor pada beberapa media asing seperti Sun Flower, Collegio, dan Morning 

Sun (ketiganya di Kansas, USA). Dunia broadcast juga pernah dirambahnya, 

antara lain sebagai anchor/host pada CAPS-3 TV, Pittburg, Kansas. Sebelumnya, 

Fira Basuki juga pernah menjadi produser/presenter pada Radio Singapore 

International. 

Fira mempunyai seorang suami  berkebangsaan Tibet  bernama Palden 

Tenzing Galang. Pasangan Fira dan Palden  dikarunia buah hati  nama Syasa C. 

Galang.  Mereka  tinggal di Singapura, dan Fira tercatat sebagai kontributor salah 

satu majalah wanita liputan Singapura. 
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2. Struktur Naratif Novel Supernova dan Jendela-Jendela 

Struktur naratif novel Supernova dan Jendela-jendela dalam penelitian ini, 

tidak ditampilkan secara luas dan terperinci. Sebagai data penelitian, pada bab ini 

hanya ditampilkan secara garis besar saja. 

 a. Struktur Naratif Novel Supernova 

     1) Ferre, Rana, dan Arwin 

Dhimas dan Ruben,  merupakan pasangan homoseksual  atau gay. Mereka 

berkenalan ketika kuliah di Washington DC. Dhimas kuliah di George 

Washington University, sedangkan Ruben di John Hopkins Medical School. 

Perkenalan mereka sebenarnya berlangsung datar-datar saja. Tidak ada yang 

special.   

Pada hari jadi mereka yang ke-10, mereka berkolaborasi membuat sebuah 

novel berbasiskan sebuah dongeng kanak-kanak berjudul “Ksatria, Puteri, dan 

Bintang Jatuh”. Sebuah novel yang berdemensi luas dan mampu menggerakkan 

hati banyak orang. 

Novel mereka berkisah tentang Ferre atau  Re. Re merupakan  pemuda  

sukses, menurut standar umum. Baru berusia 29 tahun sudah menjadi managing 

direktor  sebuah perusahaan multinasional. Tampangnya jauh dari kategori jelek. 

Sampai sekarang masih banyak agency yang menawarinya jadi bintang iklan.  

Pagi itu sekretarisnya memberitahu kalau ada seorang reporter wakil 

pemimpin direksi majalah yang akan wawancara. Sebelumnya, Re tak pernah 

bersedia diwawancarai oleh wartawan. Tetapi pagi itu, entah kenapa  Re bersedia 

diwawancarai wartawan, meskipun ia belum tahu siapa reporter tersebut. 
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Pagi itu pula menjadi kunci pertemuan pertama Re dengan Rana.  Setelah 

perkenalan, dilanjutkan perbincangan masalah yang berkaitan dengan majalah.        

Wawancara Rana akhirnya sampai pada masalah rumah dan keluarga Re. Re 

menceritakan  tentang masa kecilnya.  

Masa kecil yang penuh kenangan pahit. Ia belum pernah bertemu ayahnya. 

Karena ayahnya pergi dengan wanita simpanannya. Umur 5 tahun, ibunya 

meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Re kemudian ikut kakek dan neneknya. 

Ketika Re berumur 11 tahun kakek dan neneknya meninggal dunia.  Namun 

mereka meninggalkan wasiat untuk menitipkan Re pada keluarganya, berikut 

semua biaya hidup dan sekolah Re. 

Kemudian Rana menanyakan tentang cita-cita Re. Re ingin menjadi 

Ksatria seperti cerita dalam  buku yang ditemukan waktu kecil.  Dalam buku 

tersebut diceritakan Ksatria yang jatuh cinta pada putri bungsu dari kerajaan 

Bidadari. Namun Ksatria tak mampu menjangkau Puteri yang naik ke langit.  

Ksatria dapat berhasil atas bantuan bintang jatuh, tetapi dengan resiko.  

Bintang jatuh menawari Ksatria untuk mampu melesat secepat cahaya. 

Melesat lebih cepat dari kilat dan sejuta langit. Namun kalau Ksatria tak mampu 

mendarat tepat di Puterinya, maka ia akan mati. Hancur dalam kecepatan yang 

membahayakan. Menjadi serbuk yang membedaki langit dan tamat. 

Kedua insan itu  mulai saling tertarik. Hati mereka saling jatuh cinta. 

Waktu itu Re menyadari  Rana sudah menikah. Ia melihat adanya cincin kawin di 

jari Rana. Namun  Re tidak pernah bisa melepaskan bayangan Rana dari 

pikirannya.  Re selalu melamunkan Rana. 
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Begitu juga Rana,  ia mulai jatuh hati pada Re. Rana menjadi pendiam di 

rumah . Padahal waktu kecil Rana gadis yang lincah, selalu menurut,  dan tak 

pernah beralasan untuk tidak melaksanakan  saran dan arahan orang tuanya. Dia 

tekun beribadah dan  mengaji. Rana yang sekarang jauh menyimpang dengan 

Rana yang dulu. Ia selalu mencari alasan, jika Arwin suaminya, mengajak untuk 

mengikuti suatu kegiatan. Singkatnya, Rana sudah mengabaikan statusnya sebagai 

seorang isteri. 

Melihat sikap istrinya yang berubah drastis, benak Arwin penuh tanda 

tanya.  Sebenarnya Arwin selalu mengkhawatirkan kesehatan Rana, mengingat 

Rana mempunyai kelainan jantung. Arwin paling risau tentang hal tersebut. Ia 

ingin Rana selalu sehat sampai mereka memiliki anak. 

Suatu malam ketika Re pergi malam makan bersama Ale, telepon 

genggamnya berdering. Itulah untuk pertama kalinya Re tertangkap basah 

menerima telepon dari Rana. Ale memperingatkan Re kalau status Rana sudah 

bersuami.  Sebenarnya Re mengerti, bahwa reputasi emasnya, karier platinumnya 

tidak ada yang punya arti di saat seperti ini. Semua tak berdaya, berlutut di 

hadapan mahligai agung yang bernama cinta. Membuat dirinya terasa sangat 

remeh, tak berarti.  

Malam itu juga perasaan Rana juga tersiksa. Rana  kehabisan akal untuk 

menolak ajakan suaminya untuk bercinta. Ia sudah mencoba dengan berbagai 

cara. Dari mulai pura-pura tidur, sampai mengaku keputihan. Alasan ini 

dilakukannya agar tidak  menimbulkan kecurigaan suaminya. Namuna akhirnya 
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Rana pasrah meskipun  disertai jeritan dalam hati untuk  minta tolong pada Re, 

kalau dirinya diperkosa. 

Rana kembali menggeluti pekerjaannya sebagai reporter. Secara kebetulan 

Rana dan Re  sama-sama berada di Bandung. Rana menghitung-hitung kira-kira di 

mana dan jam berapa ia bisa menyelipkan Re ke menu acara. Akhirnya mereka 

berdua  berkencan. 

Perselingkuhan antara Rana dengan Re pada akhirnya ketahuan teman 

Arwin yang bernama Desi. Desi memberi saran kepada Arwin agar mengecek 

kegiatan-kegiatan Rana. Karena apa yang dilihat Desi itu bukan yang pertama 

kali. Ketika Rana di Bandung, Desi juga melihat Rana berduaan. Bahkan Desi 

tahu nama teman selingkuh Rana, karena Ferre adalah sepupu teman Desi. 

Semua itu disadari Arwin. Segalanya memang tampak jelas bagi Arwin. 

Perubahan sikap Rana yang menjadi pendiam, dingin, pelamun, pemurung dan 

mengambil jarak. Kegiatannya yang seabrek dan selalu menghindari acara 

keluarga, serta kebiasaan menangis diam-diam, merupakan perubahan sikap Rana 

yang sangat menyakitkan bagi Arwin.  

Ketika jam setengah dua siang di pelataran hotel, Arwin melihat dua 

manusia berhadap-hadapan.  Di dalam mobil Arwin tepekur, melihat wajah 

berbunga-bunga istrinya. Tak ada kebencian untuk Rana, tidak juga untuk pria itu 

dalam hati Arwin.  Yang ada hanyalah  kebencian pada dirinya sendiri. Arwin 

menyadari atas kemampuannya. Arwin menyadari tak sedetikpun mampu 

membuat Rana bersinar bahagia seperti itu. 
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Suatu saat Rana berjumpa dengan ibunya, R.A. Widya Purwaningrum 

Sastrodhinoto. Ibu bertanya dengan mengenai keadaan Rana, dan  hubungan Rana 

dengan Arwin. Kedua wanita itu akhirnya masuk dalam situasi dialog. Mereka 

membicarakan tentang kebahagiaan keluarga yang sebenarnya. 

Rana bertanya kepada ibunya, apakah selama Ibunya menikah  pernah 

merasa jenuh, atau seperti ada yang salah, seperti ada yang kurang. Ibunya 

menjawab bahwa, setelah Rana menjalani pernikahan selama sepuluh atau lima 

belas tahun, akan mengerti sendiri. Kebahagiaan yang Rana maksud sekarang 

tidak akan dipertanyakan lagi nantinya. Akan ada satu masa ketika kebahagiaan 

Rana pribadi tidak lagi berarti banyak. 

Ketika Rana berulang tahun, Rana mengharap kedatangan Re. Namun,  Re 

menolak undangan tersebut. Mendengar cerita tersebut Ale tertawa.  Menurut Ale, 

jika harapan Rana  dituruti, maka orang akan mengatakan bahwa Pak Ferre dan 

Pak Rafael menjadi Idiot abad 21. Cacian dan makian Ale semakin gencar. Ale 

mengatakan kalau Rana manis seperti permen. Namun pabrik gula di pelupuk 

mata tak tampak. Pabrik gula yang dimaksud Ale adalah Diva gadis cantik, gadis 

model di seberang jalan. 

Gita sahabat Rana ketika di SMA,  selalu memberikan nasehat pada Rana, 

perihal hubungannya dengan Ferre. Untuk menjaga martabat dan nama baik 

keluarga Gita menyarankan agar ia tidak melakukan perceraian. Bahkan Gita 

menyarankan untuk pergi ke psikiater, Sang Supernova. 

Rana jatuh sakit, jantungnya kambuh. Namun Rana masih sempat 

menghubungi Re. Mendengar kabar tersebut wajah Re seketika pucat. Rana 
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mengingatkan Re untuk tidak menghubungi, karena HPnya sebentar lagi akan 

dipegang Arwin. Pembicaraan keduanya terhenti. Mereka meninggalkan Re dalam 

tsunami hati. 

Perasaan Re goncang, penuh kebimbangan.  Re datang di Rumah Sakit. 

Lama ia berdiri di pintu gerbang. Banyak reporter-reporter Rana lewat dan 

menanyakan keberadaan Re. Sudah beberapa jam Re berada di Rumah Sakit. 

Sudah tidak tahan berada di Rumah Sakit, akhirnya  Re menelpon  Ale 

sahabatnya, kalau dirinya akan pulang. 

Esok harinya Re memaksakan dirinya menjadi pencuri waktu untuk 

mengunjugi Rana di Rumah Sakit. Mereka berpelukan. Rana merasa jauh lebih 

baik dalam dekapan Re dibandingkan obat atau infus apapun yang dicerapkan ke 

dalam tubuhnya. Re mengatakan bahwa ia ingin memiliki Rana. Ingin membawa 

Rana pergi. Ingin Rana bercerai dengan suaminya. Begitu juga Rana, ingin pergi 

bersama Re. Ssepulang dari rumah sakit, hal ini akan dibicarakan dengan Arwin. 

Arwin menceritakan kondisinya kepada Supernova, bahwa dirinya mulai 

gila. Sepanjang hidup Arwin hanya mencintai satu wanita yaitu istrinya . Ia tahu 

kalau istrinya menyeleweng, tapi ia tak sanggup marah. Ia melihat istrinya 

bahagia  dengan lelaki itu.  Arwin  justru merasa senang melihat istrinya bahagia.  

Arwin tidak peduli, untuk apa mempertahankan yang sudah bukan miliknya. 

Hari-hari berikutnya Rana selalu terbangun dengan bersimbah keringat 

dingin. Berbagai macam adegan seram kerap muncul di pikirannya. Ia khawatir 

Arwin mengamuk, Arwin  gelap mata lalu berbuat nekad mengetahui 

perselingkuhannya. Ia juga membayangkan, ibunya yang menangis histerius,  

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



 106 

mertuanya yang pingsan, dan puluhan  sanak saudara yang  mencemooh dirinya. 

Rana merasa cemas dan ketakutan. 

Rana minta petunjuk Supernova untuk diajari terbang. Belum selesai 

berkonsultasi dengan Supernova, Rana seperti disengat tawon ketika mendengar 

panggilan Arwin. Arwin merengkuh isterinya dari belakang. Begitu hening begitu 

anggun. Rana sendiri belum pernah mengalami momen seorisinil ini. 

Dengan suara lirih Arwin berkata,” Aku tahu semuanya.” Rana menangis. 

Arwin mengatakan  kalau Rana benar-benar  mencintainya, ia rela Rana pergi dan 

tidak akan mempersulit keadaan mereka berdua. Arwin sangat mencintai, bahkan  

terlalu mencintai Rana. Arwin tidak ingin membuat Rana tersiksa lebih lama lagi. 

Ia juga menyatakan bahwa dirinya  bukan sosok yang diinginkan , dan Rana pun 

pantas untuk mendapatkan yang lebih. 

Saat itu pula Arwin terhenyak  ketika Rana  malah menghambur jatuh, 

mendekapnya erat-erat. Rasanya itu bukan pelukan perpisahan, melainkan 

sebaliknya, pelukan seseorang yang kembali.  Di situ Rana mendapatkan makna 

kebebasan. Ia terbang di saat yang sama sekali tidak diduganya. Arwin pun 

menghembuskan napas lega.. Wajahnya berkilau penuh sinar. 

Kejadian ini betul-betul membuat Rana bisa terbang, dan Arwinlah 

sebagai sayapnya. Rana menceritakan peristiwa ini kepada Supernova. Rana tidak 

menyangka, bagaimana mungkin sesuatu yang tadinya berusaha dipertahankan 

mati-matian, justru kembali ketika dilepaskan. Rana merasakan yang luar biasa, ia 

merasa terlahir kembali.  

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



 107 

Sejak peristiwa itu, Rana menghilang tidak lagi menjalin hubungan dengan 

Re.  Re mengangap adanya hal yang tidak beres pada Rana. Sampai akhirnya 

datanglah surat Rana  untuk Re.  Dalam surat itu Rana menyatakan bahwa dirinya 

tidak menyesal, dan juga berharap Re demikian. Dirinya bukan Puteri yang ia cari. 

Rana minta ijin kembali berjalan di setapak kecilnya. 

Membaca surat itu itu Re tercenung kosong, lama sekali. Ferre ibarat 

piring kosong yang tak mampu merasakan apa pun selain kehampaan. Kini Sang 

Ksatria tidak lagi eksis. Ia mati, bersama cintanya yang membutakan bumi. Ia 

hancur, seperti serbuk meteor yang membedaki bumi. 

Dua puluh empat jam pertama sejak keputusan Rana diterima, Re merasa 

hidupnya sendiri tanpa dunia. Re menyesal. Ia terlalu serius menempuh hidup. 

Keseriusan ternyata tidak membawa ke mana-mana. Tapi semuanya sudah 

terlambat. Re berusaha  bunuh diri dengan pistol. 

 Tiba-tiba, muncul bayangan,  omanya yang menangis di pemakaman 

ibunya. Opanya yang mendekap erat, di hari mamanya wafat. Tubuh yang 

membujur kaku di atas karpet. Genangan darah di dekat kepala mamanya. 

Sepucuk pistol kecil di dekat tangan mamanya. Re ingin semua bayangan itu 

menghilang. Namun justru muncul suara-suara”Mamamu bunuh diri. Semua ini 

gara-gara Papamu. Papamu lari dengan wanita lain”. Bayangan dan bisikan  

menggagalkan niat Re, untuk bunuh diri. 
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2) Re, Rana, dan Diva 

           Suatu malam Re sedang merenung, tiba-tiba tiupan angin lewat jendela 

mengagetkan Re. Tiupan angin itu menggerakkan matanya ke jendela seberang. 

Lewat celah jendela, Re  memandang Diva  yang duduk menekuk, memeluk lutut 

setengah menunduk. Cantik dengan bingkai malam yang penuh bintang. Re mulai 

memperhatikan mata Diva. Matanya tergiring melihat langit yang penuh bintang. 

Re sendiri heran, tentang bintang jatuh yang sering diceritakan orang-orang. 

Namun malam itu Re betul-betul melihat bintang jatuh melesat sangat cepat. 

Di rumahnya, Re bagaikan kapal yang tergulung jadi lemper dalam lipatan 

ombak yang mengamuk. Pikirannya tengah bersandar pada arus inspirasi. Re tidak 

tahu kalau segala perilakunya diperhatikan Diva. Diva melihat semuanya hanyut 

dalam ketersirnaan. 

Re tidak sadar kalau dirinya menjadi pemandangan aneh bagi Diva, gadis 

di depan rumahnya. Sampai matahari condong ke barat, Sore berganti malam, 

keadaan rumah itu tetap sama. Bahkan sampai esok hari, tirai itu tetap tidak 

terbuka. Diva pun memilih tidak ke mana-mana. Sesuatu yang besar tengah terjadi 

di dalam sana. Diva dapat merasakannya. ”Engkau sudah jatuh bukan ?” ”Rasakan 

dinginnya dasar jurang itu!” ”Kehancuranmu adalah awal kesadaranmu!” 

Ketidakhadiran Ferre selama tiga hari, baru diketahui Ale sahabatnya. 

Semua tidak ada yang tahu kepergian Ferre. Telepon genggamnya yang biasanya 

siaga selama 24 jam, kini malah mati selama 72 jam. Ale langsung mengambil 

inisiatif mendatangi rumahnya. Ale memijit bel, menggedo-gedor pintu, dan 

memangil-manggil. Lima menit tidak ada respon. Ale berteriak keras memanggil 
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Re. Teriakan Ale mengundang perhatian orang-orang di sekitarnya, termasuk juga 

Diva. 

Re mendengar ribut-ribut di luar. Mendengar orang-orang akan mendobrak 

pintu. Akhirnya Re menelopon Ale dengan kata-kata lirih. Re mau membukakan 

pintu asal orang-orang itu diusir. Ale merasa lega. Dengan bijaksana Ale 

menghalau orang-orang, dan mereka pun pergi, Tapi Diva masih tak beranjak, ia 

mengaku kalau sudah saling kenal. 

Dengan perlahan Re membukakan pintu, namun justru Diva yang lebih 

dulu masuk dan menanyakan tentang keadaan Re.  Ale kalah cepat mengambil 

alih situasi. Ketiganya hanya berpandang-pandangan.  Diva menyuruh Re untuk 

mandi lebih dulu. Diva pamit untuk mengambil makanan, dan berjanji akan 

kembali. Padahal Re belum kenal sama Diva. 

Sejak peristiwa itu, Re mulai bersahabat dengan Diva. Kondisi Re sudah 

mulai normal, dan mulai masuk kerja. Re di rumah tampak wajar-wajar saja. 

Tidak ada sudut-sudut yang membangkitkan kenangan dan menusuk-nusuk 

jantung.  Bahkan ketika  Re akan berangkat kerja ada ucapan selamat dari Diva.    

Malam harinya bersamaan Re menutup tirai, matanya bertatapan dengan 

Diva  yang berdiri di seberang.  Ia mengangkat tangan melambai kecil.  Re 

merasakan kesejukan setiap menatap Diva. Re merasa telah menemukan Bintang 

Jatuh yang dapat menyelamatkan Ksatria. 

Hari-hari berikutnya, Re sering bermain ke rumah Diva. Diva memang 

tidak pernah mau menerima tamu, namun untuk Re Diva tidak menolak. Bahkan 

Diva sering memasak untuk menjamu Re. Berjam-jam Re betah ngobrol 
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bersamanya. Re mulai memuja Diva, ternyata ia tidak seperti apa yang diceritakan 

Ale. Diva wanita yang berwawasan luas, dan menguasai berbagai bidang 

pengetahuan.  

           Menjelang pukul setengah dua malam, Re melihat cermin di depannya. Re 

mendekati, menyentuhkan tangannya. Uniknya, cermin itu bergelombang. Lutut 

Re gemetar, Re jatuh  berlutut. Pantulan di cermin itu adalah Diva. Keringat 

dingin mengalir di seluruh tubuh Re. Re bangkit berlari menuju pintu.  

           Pintu rumah Diva dibiarkan sedikit terbuka. Re memutuskan untuk masuk. 

Diva menyambutnya dengan senyum dan berkata bahwa ia telah menunggu. Re 

menanyakan siapa sebenarnya Diva. Diva menjawab bahwa ia manusia biasa. Kita 

semua cermin bagi satu sama lain. Banyak orang yang matanya terbuka, tetapi 

jiwanya dibiarkan tidur. Sekarang lihatlah kamu menjadi Ksatria yang sejati. 

Jatuh, tapi mampu bangkit. Melesat, tapi tidak hancur. 

        Diva bangun dari tempat duduknya, membelai pipi Re lembut. Re 

memejamkan mata, Diva baru saja membelai hatinya. Re menggenggam tangan 

Diva.  Diva mengatakan bahwa ia akan pergi. Diva akan mendirikan sebuah 

yayasan bawah tanah, yang membutuhkan tenaga professional seperti Re. Re 

menempelkan pipinya ke muka Diva, berbisik tepat di kupingnya ”Pernahkah 

sang Supernova jatuh cinta?” 

            Re terperanjat ketika Diva memanggilnya Re, karena selama ini Diva 

memanggilnya Ferre. Diva tidak mau mengucapkan kata-kata seenaknya. Karena 

menurut mitologi Mesir kuno, Atum-Re adalah sosok terluhur. Jadi nama Re 

mempunyai makna sangat besar. Re memeluk Diva pelan-pelan dari belakang. 
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        Hari itu tiba sudah. Tirai di seberang rumahnya tertutup rapat. Sang 

Supernova kurang suka perpisahan. Ia hanya menyelipkan secarik kertas di pintu 

depan yang bertuliskan ”Segalanya ada padamu. Di dalam dirimu. Termasuk 

aku.” Namun siapa yang dapat menahan Bintang Jatuh. 

 

b. Struktur Naratif Novel Jendela-Jendela 

1) June, Jigme, dan Dean 

Perjumpaan June dengan Jigme sebuah percintaan tersendiri. June kenal 

Jigme saat sekolah di Amerika Serikat di kota Wichita. Sebelumnya June kuliah 

di Pittsburg. June pindah ke Wichita di awal tahun 1990. 

June dan Jigme, menikah 5 September 1997 di Jakarta. Karena June 

bertempat tinggal di Jakarta. Sedangkan Jigme, adalah pemuda asal Tibet.  

Sesudah nikah mereka langsung pindah ke Singapura, tempat Jigme bekerja. 

Mereka tinggal di rumah susun yang sangat sederhana. 

Pukul enam pagi biasanya June sudah bangun, ketika Jigme suaminya 

selesai sholat subuh. Bangun pagi Jigme selalu tertawa dan menaburkan kata-kata 

cinta. Kemudian jam delapan Jigme berangkat ke kantor. 

Belum lama tinggal di Singapura, Jigme dan June mendapat undangan 

Dean Sahi untuk menonton bioskop bersama. Dean Sahi adalah sahabat Jigme 

sejak kecil, sampai kuliah di Amerika. Mereka sama-sama berasal dari Tibet. 

Bahkan banyak orang mengatakan, mereka seperti saudara kembar.  

 Dean sudah menjadi orang yang sukses. Ia menjadi manajer bioskop di 

Bugis Junction. Ditambah lagi wajahnya yang ganteng. Kata-kata yang keluar dari 
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mulutnya selalu enak didengar. Penampilannya juga semakin gaya. Namun 

sampai saat ini, dia belum menikah.  

Dean mengatakan kerinduannya dengan June dan Jigme. Mengingat 

mereka bertiga terakhir bertemu ketika masih kuliah di Amerika. Bahkan saat 

pernikahan June dan Jigme, ia tidak bisa datang ke Jakarta. Itulah sebabnya ketika 

mereka  bertemu, Dean langsung merangkul June dan Jigme. 

Di Singapura  kehidupan June serba kekurangan. Tanpa sepengetahuan 

Jigme, June pergi ke pawn shop atau tempat pegadaian. Lambat laun perhiasan 

June habis digadaikan. Bahkan perhiasan hadiah perkawinan dari mertuanya juga 

ikut digadaikan. Tapi Jigme tidak bodoh, mencium ketidakwajaran. Bagaimana 

bisa dengan gaji sedikit,   sering makan di luar atau membeli makanan di restoran 

mahal ? Akhirnya June mengaku. Jigme pun juga tidak marah. 

Bosan tinggal di rumah susun, June dan Jigme mencari  rumah baru.    June 

sangat bahagia.   Begitu  pindah rumah ,  ia  mendapat panggilan untuk bekerja  di 

International Voice. Radio SW, Short Wave atau gelombang yang memancarkan 

acaranya ke seluruh dunia. Disebut International Voice, karena siaran radio 

menggunakan berbagai bahasa yang dipakai di Singapura. 

Berkat dukungan Jigme yang tak henti-henti memberi semangat, akhirnya 

June mempunyai kepercayaan diri yang kuat. June merasa senang bekerja di radio. 

Pertama karena suasana santai, pakaian kerja adalah Smart Casual. Kedua Miss 

Ray percaya seratus persen dengan para anak buahnya.  Dan yang terpenting bagi 

June kerja di radio tidak seketat bekerja di kantor-kantor lainnya. Datang dan 

pergi tanpa ditanya. 
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Kerja yang menyenangkan ini, juga membuat sakit kepala June. Teman-

teman June mengatakan kalau June stress, karena biar menyenangkan ini tetap 

tantangan baru. Sampai akhirnya June mendatangi dokter Yap. Dr. Yap 

mengatakan kalau June hamil. Mendengar pernyataan dr Yap tersebut lalu June 

menangis karena ia merasa belum siap. 

Baru sehari June menerima kabar kehamilan, janin itu keluar begitu saja 

ketika June buang air kecil, bentuknya seperti telur yang diselimuti darah. Jigme 

menangis, June ikut menangis. Mereka calon buah hati yang dikandungnya. Kala 

itu June menjerit dan memanggil suster untuk datangke kamar mandi. Setelah  

ultrasound, dokter bilang rahimku sudah bersih. June merasa bersalah ”Ibu macam 

apa aku ini? Menyiram calon anakku sendiri ke toilet. 

Sejak pulang dari rumah sakit, June jarang melakukan hubungan suami 

isteri. Jigme sendiri juga sering pulang malam. Ia harus bekerja keras untuk 

mendapatkan survive di masa krismon.   Perasaan bersalah June membuatnya 

menghukum diri. June takut hamil, takut keguguran, takut mengecewakan Jigme. 

 

2) June, dan Dean 

June merasa kesepian. Teman-teman di International Voice sering jalan-

jalan dan makan malam beramai-ramai. Tiba-tiba telepon berdering, buru-buru 

June menuju telepon. Dean mengabarkan keadaan JJ, sebutan untuk June dan 

Jigme. Dean juga meberitahu bahwa Bari temannya waktu kuliah di Wichita 

datang. Dean penginnya mengajak jalan-jalan June dan Jigme ke Sentosa Island. 
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Karena Sabtu Jigme kerja lembur, maka mereka berangkat jalan-jalan tanpa 

Jigme. 

Selama Bary di Singapura, Dean mengambil cuti. Selama itu pula sambil  

mencuri-curi waktu di tempat kerja, June menemani mereka. Sedangkan Jigme 

sendiri sibuk bekerja. Ada dorongan di hati June untuk bersama mereka.  

Dengan alasan sakit, June membolos kerja. June, Dean dan Bary pergi ke 

Malaka dengan mobil Dean. Jigme tidak tahu dan June sengaja menyembunyikan 

hal ini. Bekerja keras adalah bagian dari hidup Jigme. Jadi jika ia tahu June 

membolos kerja pasti ia berkomentar. 

Ketika di Malaka, di sebuah toko Dean membelikan gelang manik-manik 

pada June. June sebenarnya menolak, dengan alasan agar gelang itu diberikan saja 

pada pacarnya. Tapi Dean bilang tidak punya pacar. Dean melingkarkan dan 

membantu mengikatkan gelang tersebut di pergelangan tangan kanan June. 

Ucapan terima kasih muncul dari mulut June. Tapi mendadak Dean mendekap 

lalu mencium June. Akhirnya kedua insan tersebut berciuman. 

Semenjak kejadian di Malaka itu, June dan Dean sering mencuri-curi 

waktu untuk bercumbu. Bahkan ketika berempat, June, Jigme, Dean, dan Barry 

berjalan bersama-sama, Dean memilih di sebelah June. Diam-diam, saat Jigme 

lengah, ia meraba tangan June. Atau saat Jigme ke kamar kecil dan Barry tidak 

kelihatan, ia nekad, mencium bibir June.  

Dalam hati June berkata ”Jangan salahkan aku menyukai Dean”  

Sebenarnya semenjak Jigme mengenalkan June pada Dean di Wichita, terselip 

kekaguman pada Dean. Dean selalu tampak rapi dan rupawan. Kata-kata yang 

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



 115 

keluar dari mulutnya selalu enak didengar. Dan mungkin juga ditambah mobil 

BMW yang dikendarainya sewaktu sekolah dulu. 

Sabtu pagi ketika Jigme sedang syuting dan orang tua Dean pergi ke Johor 

Baru June datang ke rumah Dean. Mereka duduk berdua di sebuah sofa, sambil 

berbincang-bincang. Dalam perbincangan itu, tangan Dean mulai meraba-raba 

daerah pribadi June. June menolak. Namun Dean semakin nekad. Badannya yang 

tegap itu meraih tubuh June dari sofa, dan mengangkat June ke kamar tidur.  Dean 

lalu melepaskan pakainnya, kemudian Dean melepas pakaian June satu persatu.  

Kata kesepian menjadi favorit Dean. Namun June takut bertanya, apa ia 

datang kepada June juga karena kesepian ? Karena June sendiri sebenarnya juga 

kesepian. Jigme selalu pulang setelah June terlelap. Mereka tidak pernah 

bersentuhan berbagi rasa.  

June dan Dean bertemu secara rutin, berbagi sepi, berbagi fantasi dan 

mimpi. Sejak kejadian di kamar Dean, mereka selalu berpindah-pindah tempat. 

Pernah di pantai, di taman, dan motel. 

Dean mengaku pada June, kalau ia bisa mencapai titik kenikmatan berkali-

kali.Sedangkan June, sekalipun tidak pernah. Nyaris, tapi selalu hampir 

bersamaan dengan kenikmatannya. June terpaksa mengalah, dan membiarkan 

Dean menyudahinya. 

Tanggal 19 Agustus 1998, Dean menulis surat kepada June yang isinya 

mengucapkan selamat tinggal. Dalam surat itu Dean juga berpesan untuk tidak 

menelpon  June jadi uring-uringan. Belum pernah ia ditolak seorang pria. 

Biasanya yang memutuskan hubungan adalah June. Kini seorang pria yang bukan 
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pacarnya, dan bukan apa-apanya menendangnya keluar. Sakit hati June sudah 

tentu. June mencoba menghubungi tetapi juga tidak ada jawaban. 

Bagi June, hari-hari berikutnya berjalan lambat. Hubungan dengan Jigme 

masih seperti es. Saat ulang tahun perkawinannya yang pertama Jigme mencium 

June dan membuatkan sarapan. Tapi June tidak peduli. June tidak memiliki 

semangat. Maklum ia masih memikirkan Dean. Akhirnya pelan-pelan rasa 

bencinya terhadap Dean bertambah. “Dean memang betul-betul pria brengsek” 

umpat June dalam hati. 

June merasa vaginanya gatal bukan kepalang. Dokter mengatakan bahwa 

June kena infeksi jamur. Namun sesungguhnya June menolak untuk percaya. 

Karena June selalu menjaga kebersihan dan tidak pernah memakai celana dalam 

ketat.  June yakin bahwa semua ini ada hubungannya dengan Dean. Ini membuat 

June kecewa, kesal, takut dan marah. Ingin sekali bertemu Dean dan 

menamparnya habis-habisan.  

June mendatangi kantor Dean. Setelah bertemu, Dean mengatakan bahwa 

ia tidak mau lagi berhubungan. June pun juga menjawab bahwa ia juga tidak mau 

lagi berhubungan dengannya. Maksud kedatangan June adalah untuk mengatakan 

bahwa ia terkena jamur, vaginanya terinfeksi. Semua ini gara-gara Dean yang 

suka main perempuan. Tuduhan June ini,  karena Dean sendiri pernah 

mengatakan. Namun Dean menolak tuduhan June tersebut. Tetapi June tetap pada 

pendiriannya. Pada akhir pembicaraan June berpesan agar tidak lagi 

memanggilnya dengan sebutan JJ. Bahkan Dean tidak perlu menyapa jika 

bertemu.  
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Ternyata yang jenuh dalam kehidupan dalam rumah tangga   tidak hanya 

June. Temannya yang bernama Ayano Mitsu Camphell, dari seksi bahasa inggris 

rupanya juga membutuhkan bantuan masalah yang dihadapi. Ayano menceritakan 

bagaimana rumah tangga dengan Gregg. Begitu pula June juga menceritakan 

ketika masih kuliah di Amerika. June menceritakan hubungan intimnya dengan 

Aji Saka dan bagaimana hubungannya dengan Roy, serta hubungannya dengan 

Jigme. Apakah Jigme sadar kalau June sudah tidak perawan. Sepertinya Jigme 

tidak terlalu peduli soal utuhnya selaput dara wanita. 

June tidak bisa berpikir lurus semenjak hubungan dengan Dean berakhir. 

Bulan lalu June masih mengira dirinya jatuh cinta. Jika June jatuh cinta, selalu 

bersemangat. Dean membuatnya semangat kerja. Dean membuat wajah June 

berseri-seri. Yang buruk pada diri June adalah jika ia jatuh cinta tidak bisa 

berpura-pura dan berbagi cinta dengan orang lain. Saat itu, June mengira dunianya 

bersama Dean. Walaupun bayangan Jigme ada, ia terlupakan sejenak.Dalam hati 

June mengumpat pada dirinya sendiri,”Isteri macam apa aku ini?”  

 

3) June , dan Jigme 

Selama June berhubugan dengan Dean, ia selalu menolak bermesraan 

dengan suaminya. Jigme mulai curiga. June melancarkan alasan ketakutan soal 

kehamilan. Untungnya Jigme mengerti dengan alasan June tersebut. June mulai 

membanding-mbandingkan ciuman lembut ala Jigme, atau ciuman basah dan 

membara ala Dean 
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Namun semenjak putus dengan Dean, June memilih berdiam di rumah. 

Jigme masih sering pulang malam.  Jika ia datang, ia berdiri lama-lama di depan 

jendela belakang. Mereka masih tidak bertegur sapa. June sudah tidak tahan lagi 

hidup dengan seseorang yang mendiamkan. Tidak tahan dengan perasaan kalut, 

bersalah dan lain-lain yang menyatu di kepalanya. Pernah June ingin mengikuti 

jejak Ayano-San untuk minta pisah. Namun June masih ingat sebagai anak mama, 

sebagai orang Jawa yang takut aibnya tercium orang lain. June masih takut dengan 

gunjingan orang yang akan dihadapi. June masih takut hidup sendirian.  

June jadi ingat pesan mamanya “Jika kamu sedih, kembalilah pada Allah. 

Setelah beberapa hari June bersujud, beberapa kali memohon ampun, sekian kali 

menghadap padanya barulah June mendapatkan petunjuk. Bisikkan hati yang 

datang dari atas, bahwa Jigme dan June diciptakan untuk bersatu.  

Malam itu, Jigme   berdiri dekat jendela, melihat ke arah keluar. Dengan 

rasa takut,  June memberanikan diri mengajak bicara  Jigme. June meminta Jigme 

duduk bersamanya, namun Jigme masih belum menjawab. Dengan agak berat 

Jigme akhirnya menghapiri June dan duduk di sebelahnya. June mencium kening 

Jigme dan menangis tersedu-sedu.   

Jigme tidak tahu mengapa June menanyakan kecintaannya, sambil 

menangis. Jigme mengangguk sambil mengatakan bahwa ia selalu mencintainya. 

Jigme menyeka air mata yang bederai di pipi June. Dalam hati June bertanya-

tanya ”Tidak tahukah ia apa yang terjadi pada diriku?”  Yang Jigme tahu hanyalah 

tidak adanya komunikasi di antara keduanya. Namun June mengaku terus terang 
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telah melakukan affair. Belum sempat June mengatakan dengan siapa, Jigme telah 

dapat menebak kalau dengan Dean.  

Jigme mengepalkan tangannya dengan geram, dengan kilatan di mata 

sipitnya. Belum pernah Jigme terlihat semarah itu. Sesaat mereka terdiam, June 

takut Jigme akan membabi buta dan membalas dendam. Ternyata dugaan June 

salah. Jigme menghela napas panjang untuk mengatur emosinya. Jigme 

mengatakan bahwa Dean akan menerima karmanya. Jigme mengakui bahwa 

semua ini adalah kesalahannya sendiri, yang jarang komunikasi , dan jarang 

pulang. 

Jigme menyisir rambut June dengan jemarinya. Jigme becerita bahwa 

selain sibuk kerja, Jigme mengambil kelas. Kelas mengaji di the Muslim Converts 

Association of Singapura, Darul Arqam di Geylang. Jigme sengaja tidak bercerita 

sebelumnya kepada June, karena setiap Jigme pulang June sepertinya sudah lelah 

dan mengantuk. 

June memeluk Jigme erat-erat. Teramat erat. Dalam hati June 

mengatakan,”Jigme kamu tidak tahu apa yang telah kulakukan. Selama ini aku 

tidak pernah mencoba berkomunikasi. Siapa sangka ia pria yang mudah menerima 

keadaan. Bahkan terlalu mudah. Pernah sesaat aku mengira bahwa Jigme juga 

serong di belakangku. Ternyata aku salah. Jigme seorang pria yang berhati mulia. 

Allah, maafkan aku!” 

Jigme tidak pernah bertanya-tanya dan mengungkit apa yang terjadi. 

Daripada meyalahkan June, ia selalu meyalahkan dirinya terlebih dahulu. Sebagai 
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orang Tibet, ia percaya karma, sebab dan akibat. Jigme selalu yakin, orang 

bersalah akan menanggung resiko hukumannya. 

Hari-hari berikutnya, hubungan June dan Jigme semakin membaik. Mereka 

saling berkomunikasi, saling bertelepon saat ia bekerja. Entah mengapa tiba-tiba 

Jigme mendadak muram. Jigme mondar-mandir seperti mencari sesuatu. June 

menanyakan apa yang sedang terjadi. Ternyata Jime kehilangan kantong 

keberuntungan yang berujud segitiga terbuat dari kain tenun. Kantong tersebut 

pemberian Amala dari Tibet. Namun June justru menertawakan, akan kepercayaan 

terhadap benda mati tersebut. June menganjurkan agar tidak percaya pada benda 

tersebut,  June menyarankan agar percaya pada Allah.  

 Selama seminggu berturut-turut, June selalu mimpi aneh. June menyadari 

dan percaya bahwa orang bersalah memang sering mimpi buruk. June pernah 

bermimpi berenang menyeberangi lautan luas. Pernah pula bermimpi menjadi 

pengantin kembali dengan pakaian yang gemerlapan. Belum lagi mimpi berlari 

hingga kecapaian, bahkan pernah mimpi mencukur rambut hingga gundul. 

June menceritakan semua mimpi itu kepada mamanya. Mamanya 

menanggapi dengan serius, bahkan mengatakan bahwa semua mimpinya itu 

mempunyai makna jelek. Untuk menanggulangi jangan sampai semua mimpinya 

itu menjadi kenyataan, menurut kepercayaan orang Jawa, mamanya akan 

membuatkan jenang merah putih.Mamanya juga berpesan agar June tidak 

melupakan sembahyang. 

Ucapan bahwa mimpi June pertanda buruk, ternyata menjadi kenyataan. 

Hal ini terbukti ketika bangun pagi, ada benjolan sebesar telur puyuh di leher 
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kanannya. Leher dan kepala June mendadak terasa sakit. June bergerak seperti 

robot. Makin hari leher June semakin bengkak  kebiru-biruan, dan tidak bisa 

digerakkan.  

Dokter Yap yang menjadi langganan June mengatakan bahwa benjolan 

menghitam di leher June disebabkan seluruh pembuluh darah tersumbat sehinga 

peredaran darah tidak lancar. Sehingga tidak mengherankan jika merasa pusing 

terus. Kemudian dokter Yap yang menjadi langganannya itu memberi obat 

peringan rasa sakit dan salep sebangsa balsem. 

Bantuan dokter Yap tidak berfungsi banyak banyak. Dokter Yap 

menyerahkan ke temannya seorang ortopedik di rumah sakit Mount Elizabeth. 

Leher June dipasangi penyangga yang membuat mirip korban kecelakaan lalu 

lintas. Semua usaha, dan uang yang sudah dikeluarkan sekitar tujuh ratus dolar 

Singapura sia-sia.  

Lewat telepon mama June mengatakan bahwa di rumahnya sudah beberapa 

hari bau bangkai tikus. Mama June menjelaskan jika itu pertanda ada orang coba-

coba. Pertanda penyakit June bukan penyakit sembarangan. Akhirnya mama June 

menyuruhnya pulang. June pun tidak bisa mengelak untuk menuruti saran 

mamanya.  

Sesampai di Jakarta  June diobati oleh Mpok Nyit. Mpok Nyit berkomat-

kamit sambil menengadahkan kedua tangannya yang panas. Mpok Nyit 

mengatakan bahwa June pernah berbuat salah, pernah menyakiti orang. Maka 

Mpok Nyit juga menyarankan agar June banyak berdoa dan berzikir, minta maaf 

kepada Allah. 
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Berkat bantuan Mpok Nyit, leher June kembali normal. Atas sarannya pula, 

Mama dan Papa  mengadakan pengajian dan mengundang orang. Mpok Nyit Juga 

memberikan sebuah kantong putih berisi paku kecil, bawang putih dan akar 

bangleng untuk diletakkan di bawah kasur. Kata Mpok Nyit untuk menolak 

kiriman jahat. Benda tersebut sebagai alat, sebagai simbol yang tidak menyalahi 

agama. Selebihnya semua terserah kepada Allah.  

Singapura, 23 Desember 1998 June dan Jigme memutuskan untuk pindah 

rumah. June mulai sudah tidak kerasan, mengingat tinggal di apartemen tersebut 

banyak kenangan buruk. June inginkan tempat baru untuk memulai kehidupan 

baru yang berbahagia bersama Jigme. June dan Jigme berharap di lingkungan 

yang baru akan memiliki anak. Apalagi Jigme baru mendapat promosi menjadi 

senior produser di tempat kerjanya. Walaupun belum bisa bermewah-mewahan, 

namun mereka bisa mulai hidup nyaman. 

 

 3. Analisis Unsur-unsur Struktur Novel 
 

Analisis struktur novel merupakan jalinan dari berbagai unsur yang 

dilandasi  oleh tiga ide dasar, yaitu: the idea wholeness, the idea of 

transformation, dan the idea of self-regulation (Jean Piaget dalam Teeuw, 1984: 

141). Wholeness maksudnya gagasan keseluruhan, koherensi intrinsik, bagian-

bagiannya menyesuaikan diri dengan seperangkat kaidah intrinsik yang 

menentukan, baik keseluruhan struktur maupun bagian-bagiannya. Dengan kata 

lain bahwa makna totalitas atau keseluruhan ditentukan oleh makna unsur-

unsurnya dan makna setiap unsur ditentukan oleh makna totalitasnya. Aristoteles 
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memberikan pendapat bahwa keseluruhan unsur dalam struktur mempunyai 

wholeness atau totalitas yang tinggi apabila dipenuhi empat syarat, yaitu: order, 

amplitude, unity, dan conection atau coherence. 

Jadi struktur merupakan sebuah totalitas yang terdiri dari kesatuan unsur-

unsur pembentuknya. Unsur-unsur itu saling berhubungan dan saling menentukan. 

Setiap unsur struktur hanya akan bermakna jika ada dalam kaitannya dengan 

keseluruhan. Jika terpisah dari totalitasnya, unsur-unsur tersebut tidak ada artinya, 

tidak berfungsi, dan tidak bermakna. Jalinan tema, alur cerita, penokohan dan 

perwatakan, setting, dan sudut pandang akan mempunyai makna jika terwujud 

dalam sebuah totalitas novel. 

Novel mempunyai struktur yang kompleks. Oleh karena itu untuk 

memahami novel perlu dianalisis unsur-unsur pembangun struktur tersebut. 

Struktur dalam novel  merupakan suatu kesatuan yang utuh. Struktur novel dapat 

dipahami secara totalitas apabila diketahui unsur-unsur pembentuknya. Unsur-

unsur struktur novel akan bermakna apabila terjalin dalam suatu struktur. Dalam 

penelitian ini hanya dibahas unsur-unsur struktur, yaitu: tema, alur atau plot, 

penokohan dan perwatakan, setting, dan point of view. 

 

             a. Struktur Novel Supernova 

1) Tema Novel Supernova 

Tema adalah  dasar suatu cerita.  Tema dalam novel letaknya tersembunyi 

dan tersirat dalam seluruh cerita. Pengarang tidak secara eksplisit menyatakan 

yang menjadi pokok permasalahan dalam novel yang ditulisnya, meskipun 
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kadang-kadang terdapat kata-kata kunci atau kalimat kunci dalam bagian novel 

tersebut tersirat tema yang dimaksudkan. 

Untuk menuju pada kesimpulan tentang tema novel Supernova terlebih 

dahulu dikemukakan beberapa kutipan, setelah membaca novel tersebut, yakni: 

        a) “Arwin memandangi istrinya yang sedang menunduk menghadapi piring, 
menunggu saat-saat tepat untuk mulai bicara. 
“Rana…,”panggilnya lembut. 
“Ya, Mas?” 
Kamu kok jadi pendiam sih akhir-akhir ini? Ada masalah yang bisa 
kubantu?  
Rana menunduk lagi. ”Ya, Mas. Aku jatuh cinta dengan pria lain. Bisakah 
kita kembali ke masa lalu dan tidak menikah?”  
“Kalau Mas ada salah sama kamu, bilang saja. Jangan dipendam-pendam. 
Komunikasi di antara kita harus dijaga tetap lancar,” dengan lebih lembut 
Arwin berkata. 
“Mas Arwin nggak ada salah apa-apa,  kok.” Itulah satu-satunya 
kesalahanmu, Mas.” (Dewi Lestari, 2001: 40) 
 

        b) “Rana benar-benar tersiksa. 
Arwin keluar dari pintu kamar mandi, siap berbaring. 
Rana menatap suaminya. Ia kenal betul ekspresi itu. Apa maunya. Dan 
seperti kucing basah kuyup, Rana makin meringkuk di sisi kiri tempat 
tidur. 
“Kamu sudah tidak minum pil KB lagi, kan sayang?” 
“Tidak, Mas.” Rana menelan ludah. Setiap hari. Microgynon lebih penting 
dari makan siang. Tak pernah lewat. Tak akan kubiarkan diriku alpa. 
Lampu dipadamkan. 
Rana balik badan seketika. Menguap berkali-kali. Demonstratif. Ia lalu 
memejamkan mata kuat-kuat, dan menajamkan mata penuh siaga. Setiap 
bunyi gemerisik seprai membuat jantungnya berdegup kencang. 
Perlahan ia mulai merasakannya, tangan Arwin yang merangkulnya dari 
belakang.Napas hangatnya yang meniupi tengkuk. Sapuan-sapuan penuh 
maksud yang membelai kulitnya. 
“Rana…,” Arwin berbisik, “kok tangan kamu dingin kayak es?” 
Masa, sih?” gugup Rana menjawab, suaranya bergetar. 
“Kamu sehat-sehat kan, sayang?” 
“Agak nggak enak badan, Mas. Mungkin masuk angin.” 
Jangan, jangan lakukan itu. Aku mohon. 
“Mau dibuat enak sama Mas?” rayu Arwin. Biasanya rayuan itu selalu 
berhasil. Dan malam ini ia harus berhasil. 
Sudah lama sekali ia tidak… 
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Hanya tembok dan langit-langit yang tahu, bagaimana Rana meringis dan 
mengernyit jengah. Dalam titik kepasrahannya, Rana berteriak sunyi…Re, 
tolong aku. Aku diperkosa.” (Dewi Lestari, 2001: 79-80) 
 

      c)  “Re menghela napas. “Tapi tidak berarti aku akan pergi dari sini dengan 
kenihilan yang sama lagi. Kita harus memutuskan sesuatu. Dan aku siap 
dengan segala keputusanmu.” 
       Keputusan. Dengan seketika, kata itu mengasosiasikannya dengan 
banyak wajah, banyak kondisi, banyak probabilitas… 
Rana terlalu lelah untuk menimbang-nimbang. Ia juga muak.  
“Aku akan pergi denganmu, Re.” Sekonyong-konyong ia menukas tegas. 
Re melongo. 
“Sepulang dari sini, aku akan bicara dengan Arwin,” jelas Rana lagi. 
Penuh keyakinan.” (Dewi Lestari, 2001: 154) 
  
Dari kutipan di atas, Dewi Lestari ingin menyampaikan kisah cinta 

seorang ekskutif muda  yang bernama Re.  Ia jatuh cinta kepada seorang reporter 

sebuah majalah bernama Rana. Re  sebenarnya  tahu kalau Rana sudah bersuami. 

Namun Re tak mempedulikan hal itu. Cinta Re disambut baik oleh Rana. Semakin 

hari, Rana semakin tergila-gila pada Re. Sehingga, dengan sembunyi-sembunyi 

Rana sering meninggalkan Arwin suaminya. 

Dalam sebuah novel dapat ditemukan tema sentral dan tema-tema yang 

lebih kecil yang disisipkan pengarangnya. Secara umum pengarang menyuarakan 

kesetaraan dan keadilan jender dalam rumah tangga. Tema sentral novel 

Supernova  cenderung pada permasalahan keinginan untuk mendobrak 

kemapanan. Wanita bisa berbuat, berkarir seperti kaum lelaki. Cinta akan 

mengalahkan segalanya. Cinta dan kesetiaan seorang istri pada suatu saat akan 

berkurang, karena suatu keadaan. Namun cobaan dalam kehidupan rumah tangga 

bisa teratasi. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya komunikasi. 
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 2). Alur atau Plot Novel Supernova 

Plot adalah kerangka cerita atau struktur cerita yang merupakan jalin-

menjalinnya peristiwa dalam cerita yang bermula dari awal hingga akhir cerita. 

Dalam plot atau alur cerita terdapat hubungan sebab-akibat (kausalitas) dari 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam cerita, baik dari tokoh, ruang, maupun 

waktu. Jalinan sebab-akibat tersebut bersifat logis. Hubungan peristiwa-peristiwa 

dalam cerita berkaitan dengan perjalanan cerita tokoh-tokohnya. Sumber 

terjadinya plot dalam cerita adanya konflik di antara para tokoh dalam cerita. 

Perjalanan alur cerita berkaitan erat dengan perkembangan konflik antara tokoh-

tokoh yang mengalami pertikaian. 

Pada Bab II telah diuraikan, menurut Adelstein & Pival (1976: 470) bahwa 

alur cerita terdiri dari tiga bagian, yaitu: (1) alur awal, terdiri dari paparan ( 

eksposisi), rangsangan (inciting moment), dan penggawatan (rising action); (2) 

alur tengah, terdiri dari pertikaian (conflict falling), perumitan (complication), dan 

klimaks atau puncak penggawatan (climax); (3) alur akhir, terdiri dari peleraian 

(falling action) dan penyelesaian (denovemen). 

Berdasarkan urutan waktu, alur novel Supernova menggunakan alur   

progresif, yang divariasi dengan alur flash back untuk menambah kejelasan cerita. 

Peristiwa-peristiwa yang dikisahkan bersifat kronologis. Secara runtut, cerita 

dimulai dari tahap awal, sehingga mudah dipahami. 

Berdasarkan kriteria kepadatan, alur novel Supernova, dapat digolongkan 

alur yang longgar.  Pergantian peristiwa demi peristiwa penting berlangsung 
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lamban. Antara peristiwa penting yang satu dengan yang lain diselingi peristiwa 

tambahan. 

Kaidah-kaidah pemplotan yang terdapat dalam novel meliputi plausibilitas 

atau  masuk akal, suspense atau tegangan, surprise atau kejutan, dan unity atau 

kepaduan.  

         Plausibilitas atau Masuk Akal 

         Peristiwa-peristiwa yang membangun plot pada novel Supernova 

menggambarkan  cerita yang logis dan masuk akal. Salah satu peristiwa yang 

menggambarkan hal tersebut bahwa memberi bantuan orang yang lemah tidak 

hanya sekedar memberi uang. Pengetahuan dan keterampilan sangat perlu untuk 

kelangsungan hidup manusia. Penggambaran ini betul-betul dapat membawa 

pembaca ada dalam kehidupan yang nyata.  

       “Nona besarnya itu pernah berkata:”Kalau saya Cuma menggaji Bapak tok, 
sama saja kayak Bapak pelihara kambing. Biarpun dikasih rumput segentong, 
kambing tetap nggak bisa nolongin istri Bapak masak, atau bantu anak-anak 
Bapak bikin pe-er. Kalau besok lusa saya jatuh miskin dan nggak bisa nggaji 
Bapak lagi, nanti Bapak terpaksa nganggur, cari-cari orang lain lagi yang bisa 
menggaji. Saya ingin Bapak maju sekalipun nggak ada saya. Atau majikan 
mana pun. Bagaimana anak Bapak bisa menjadi juara kelas kalau perutnya 
keroncongan? Buku nggak punya, alat tulis nggak ada. Jangan lupa pelihara 
banyak tanaman di pot, air minum direbus benar-benar, ya Pak.” (Dewi 
Lestari, 2001: 124) 

 
Suspense atau Tegangan 

        Peristiwa-peristiwa yang membangun plot dalam novel Supernova, mampu 

membangkitkan rasa ingin tahu di hati pembaca. Pembaca terdorong kemauannya 

untuk selalu membaca cerita sampai selesai.  Hal ini dapat kita lihat pada kutipan 

berikut. 

“Rana … jangan pulang.” 
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Ia tidak menjawab. Tapi tubuh itu mengirimkan getaran-getaran yang 
sudah sangat ia hafal. 
“Rana…  jangan menangis.” 
“Kamu baru saja mengatakan dua permintaan yang sama-sama mustahil.” 
“Jangan pernah bilang ‘mustahil’. Aku ngeri mendengarnya.” 
“Tapi kita bisa apa…?” 
Pelukan itu perlahan mengendur. “Pertanyaan itu untuk kamu, puteri. 
Bukan untuk saya.” 
“Kamu memang tidak mengerti, tidak akan ada yang bisa.” 
Re mengatupkan rahangnya kuat-kuat. Mereka akan memasuki debat 
kusir, dan ia tak mau itu. 
 “Ikatan saya banyak. Bukan hanya pernikahan dua orang, tapi saya juga 
menikah dengan keluarganya. Dengan segenap lapisan sosialnya. Saya 
tidak seperti kamu yang punya banyak kebebasan. Kamu tidak bisa 
membandingkan…” 
Re memutar tubuh Rana, menatapnya lurus-lurus. “Saya tidak 
membandingkan, karena saya tahu persis perbandingan tidak akan 
membawa kita kemana-mana. Tapi saya bisa melihat kamu memilikinya. 
Kekuatan untuk mendobrak. Membebaskan diri kamu sendiri.” 
“Mendobrak apa? Moralitas? Norma sosial? Kita hidup di dalamnya, Re. 
Saya Cuma ingin mencoba realistis…” 
“Tidakkah kamu menyakiti dirimu sendiri dengan menempatkannya 
demikian? Apa yang jahat di sini, Rana? Jahatkah saya mencintai kamu 
mati-matian? Begitu amoralkah semua perasaan ini?” (Dewi Lestari, 2001: 
134) 
 

 Surprise atau Kejutan 

         Plot dalam novel Supernova selain mampu membangkitkan tegangan, juga 

dapat memberikan sesuatu yang bersifat mengejutkan. Kejadian-kejadian  yang 

ditampilkan  menyimpang dari harapan pembaca, karena bertentangan dari 

biasanya.  Hal ini dapat kita lihat pada kutipan berikut. 

 
“Aku tahu semuanya. Kalau kamu benar-benar mencintainya, aku rela 
kamu pergi. Aku tidak akan mempersulit keadaanmu. Keadaan kita. Kita 
sama-sama sudah terlalu sakit. Bukan begitu? Aku mencintaimu. Terlalu 
mencintaimu. Kamu tidak akan pernah tahu betapa besar perasaan ini. 
Perasaan ini, cukup besar untukku kuat berjalan sendirian tanpa harus 
kamu ada.  Tidak akan mudah, tapi aku tidak mau membuatmu tersiksa 
lebih lama lagi. Hanya tolong,  jangan menangis lagi. Aku sudah terlalu 
sering mendengar kamu menangis diam-diam, dan itu sangat 
menyakitkan. Aku mohon. 
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Hatinya malah tersayat lebih melesak. 
”Lama aku berusaha menyangkal kenyataan ini, tapi sekarang tidak lagi. 
Kamu memang pantas mendapatkan yang lebih. Maafkan aku tidak pernah 
menjadi sosok yang kamu impikan. Tapi aku teramat mencintaimu, 
istriku…atau bukan. Kamu tetap Rana yang kupuja. Dan aku yakin tidak 
akan ada yang melebihi perasaan ini. Andaikan saja kamu tahu”  
Kalimat itu membawa Rana ke demensi yang sama sekali lain. 
Menggerakkannya untuk melihat wajah pria yang dinikahinya tiga tahun 
lalu dengan pandangan baru, tidak lagi tawar. Ada satu makna yang secara 
aneh terungkap “cinta yang membebaskan” Ternyata Arwin yang punya 
itu.Bukan dirinya, bahkan pula kekasihnya. 
Giliran Arwin yang terenyak ketika istrinya malah menghambur jatuh, 
mendekapnya erat-erat. Rasanya itu bukanlah pelukan perpisahan, 
melainkan sebaliknya, pelukan seseorang yang kembali. 
Di dalam sarang kecilnya yang pengap, Rana justru mendapatkan makna 
kebebasan. Ia terbang … di saat yang sama sekali tidak diduganya.” (Dewi 
Lestari,  2001:161-162) 

 
Unity atau Kepaduan 

Secara totalitas, novel Supernova mempunyai kesatupaduan. Peristiwa-

peristiwa yang mengandung konflik, yang muncul pada awal, selalu berkaitan 

dengan peristiwa sesudahnya. Ada benang-benang merah yang menghubungkan 

berbagai apek cerita tersebut, sehingga seluruhnya dapat dirasakan sebagai satu 

kesatuan yang utuh. 

Hubungan peristiwa  yang menggambar adanya kepaduan terlihat ketika 

tokoh Rana masih kanak-kanak selalu mendapat didikan untuk belajar agama. 

Namun, setelah mamasuki jenjang sekolah perhatian orang tua hanya tertuju pada 

prestasi yang harus diraih anaknya. Masalah keagamaan tidak diperhatikan. 

Waktu yang ada selalu digunakan  untuk mengikuti les IPA, matematika. Hal 

inilah yang membuat Rana lupa menjalankan ibadah agama agama. Sehingga 

Rana dewasa berbuat melanggar larangan agama dan adat.  
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Urutan peristiwa yang terjalin menjadi plot novel Supernova adalah 

sebagai berikut: 

(a) Tahap Paparan atau Eksposisi                                                   

Tahap paparan atau tahap eksposisi dalam novel adalah tahap pengarang 

mulai  memperkenalkan tempat kejadian cerita, waktu, tokoh-tokoh cerita dan  

permasalahan  sebagai sumber konflik di antara tokoh-tokoh yang bertikai. 

Awal mula dikisahkan dua tokoh  Dhimas dan Ruben. Sepuluh tahun lalu 

bertemu mereka kali pertama bertemu di Amerika. Mereka pemuda Indonesia 

yang sama-sama kuliah di George Washington University. Setelah lulus kembali 

ke Indonesia menjadi sebuah pasangan homoseksual. Sepuluh tahun persahabatan 

mereka, akhirnya membuat ikrar yang disetujui Ruben. Ikrar Dhimas bahwa ia 

akan membuat sebuah karya roman berdimensi luas dan mampu menggerakkan 

hati banyak orang.  Hal ini oleh Dewi Lestari dikisahkan  pada bagian 1. 

Paparan tokoh Ferre dengan sebutan Re  diceritakan mulai bagian 2. 

Seorang ekskutif muda yang  sukses. Ia bekerja di sebuah perusahaan 

mulltinasional dengan jabatan derektur managing. Teman setia  Re seorang 

pemuda ambon yang bernama Rafael dengan sebutan Ale juga sudah 

dimunculkan. Tokoh ini hampir ada di setiap Re dimunculkan dalam cerita.  

Tokoh utama Rana  yang selalu dilamunkan Re juga sudah ditampilkan 

dalan bagian ini. Perkenalan antara  Re dan Rana berawal ketika Rana yang 

datang di kantor Ferre untuk mewanwancari. Meskipun dengan susah payah untuk 

menemui direktur perusahaan tersebut. Hal ini berkat bantuan Irma sekretaris Re 
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yang tidak bosan-bosan menghubunginya. Sejak perkenalan itulah hati Re mulai 

tertambat.  

 

            (b) Tahap Rangsangan (Inciting Moment)                        

Tahap rangsangan atau inciting moment adalah peristiwa mulai adanya 

problem-problem yang ditampilkan pengarang untuk kemudian ditingkatkan 

mengarah pada peningkatan permasalahan atau konflik. 

Pada bagian tiga ditampilkan tokoh Arwin suami Rana yang saat itu 

mengantar Rana berangkat kerja. Ketika mobil Arwin meninggalkan Rana, Rana 

belum beranjak dari lobi. Pikirannya sibuk mencari, bertanya di mana batas itu. 

Batas ketahannya untuk terus bersandiwara. Rana iri dengan Rana di masa kecil. 

Rana yang  sekarang adalah Rana  yang tidak keberatan memilki hati dingin tanpa 

api. 

Arwin mulai merasakan adanya jarak yang tercipta di antara mereka. Rana 

menjadi pendiam. Ketika Arwin menanyakan apakah ada masalah yang perlu 

dibantu? Rana hanya menunduk,namun dalam hati Rana menjawab, ”Ya, Mas. 

Aku jatuh cinta dengan pria lain. Bisakah kita kembali ke masa lalu dan tidak 

menikah?” Ketika Arwin memberitahu kalau hari Sabtu ada acara keluarga di 

Puncak. Arwin mengajaknya, karena ayah dan ibu Rana juga diundang. Namun 

Rana menggeleng, Rana mengatakan ada pekerjaan.  

Di sisi lain Diva yang menjadi yuri lomba fashion show anak-anak sangat 

kecewa. Menyesalkan para orang tua yang memaksakan anak-anakya untuk 

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



 132 

bergaya seperti orang dewasa. Padahal seharusnya anak tersebut masih senang-

senangnya bermain. 

 

        (c) Tahap Penggawatan atau Rising Action 

Ketika Re makan  bersama Ale, Re mendapat telepon dari Rana. Melihat 

gelagatnya Ale tahu kalau Re suka dengan Rana. Ale mengingatkan Re agar tidak 

menyukai Rana, karena Rana sudah bersuami. Bahkan Re menjawab kalau suka 

sama suka, dan cinta tidak harus pilih-pilih. 

Malam itu juga Rana sudah mencoba berbagai cara agar Arwin tidak 

mendekati. Mulai pura-pura tidur, mengaku keputihan. Ia sadar, semakin ia 

berjalan akan membuat suaminya bagaikan singa kelaparan. Apalagi dengan 

program yang telah mereka sepakati; punya anak tahun ini. Arwin menanyakan 

apakah betul-betul sudah tidak minum pil KB lagi. Rana menjawab sudah tidak. 

Namun dalam hati Rana menjawab bahwa pil itu lebih penting dari makan siang, 

maka tidak akan membiarkan dirinya alpa. Rana menatap suaminya. Rana kenal 

betul ekspresi itu, apa maunya. Rana bagaikan kucing basah kuyup, meringkuk di 

sisi tempat tidur. Ketika lampu dipadamkan Rana membalikkan badan, pura-pura 

menguap berkali-kali. Malam itu Rana betul-betul merasa tersiksa. Bahkan dalam 

titik kepasrahannya Rana berteriak ”Re, tolong aku. Aku diperkosa!” 

Pukul delapan malam, dengan langkah sigap dan mata awas bagaikan mata 

elang Re menjemput Rana di venue tempat ia meliput. Rana mengatakan tidak 

bisa lama. Rana minta diantar subuh. Re menyetujui permintaan Rana. Kedua 

insan itu berlari terburu terburu, tergesa-gesa. 
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Malam itu, di tempat tidur mereka menatap jendela. Tiba-tiba Re meminta 

Rana untuk tidak pulang.  Mendengar permintaan Re tersebut Rana menangis. 

Rana mengingatkan bahwa Re baru saja mengajukan dua macam permintaan yang 

dianggapnya mustahil. Bagi Re permintaan itu tidak mustahil.  Namun Rana 

mendengar permintaan itu merasa ngeri. 

Rana mengatakan bahwa Re tidak mengerti. Re tidak mengerti bahwa 

ikatan Rana banyak. Ikatan Rana bukan hanya pernikahan dua orang, tapi Rana 

juga menikah dengan keluarganya. Dengan segenap lapisan sosialnya. Rana tidak 

seperti Re yang banyak kebebasan Re mendebat pernyataan Rana, bahwa Rana 

sebenarnya bisa mendobrak. ”Mendobrak apa? Moralitas? Norma sosial? Kita 

hidup di dalamnya Re. Saya Cuma ingin mencoba realita”  Begitulah Rana 

memberikan penjelasan atas permintaan Re. Akhirnya Rana memutuskan untuk 

pulang. 

Akibat ulah Diva pada fashion show, Diva diskors untuk kegiatan di 

panggung.  Diva menyibukkan diri di rumah dengan merawat tanaman di 

rumahnya.    

 

             (d) Tahap Pertikaian atau Conflict 

Secara kebetulan Rana dan Ferre sama-sama di kota Bandung. Demi 

sebuah kebersamaan Rana selalu berusaha untuk menyelipkan waktu ke menu 

acaranya. Rana mengingatkan Arwin untuk tidak menjemput di tempat yang 

sama, karena di situ tempat nongkrong teman-teman lama Arwin. 
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Rana sangat kecewa kepada Ferre, karena di hari ulang tahunnya Ferre 

tidak mau datang. Ferre sendiri tidak datang juga penuh pertimbangan, meskipun 

saat itu Arwin sedang di Surabaya. Apalagi dengan caci maki Ale sahabatnya. 

Ferre hanya berhenti di dekat rumah Rana.  

Berkat informasi dari Desi Arwin tahu perselingkuhan isterinya. Arwin 

menuruti saran Desi untuk memantau kegiatan-kegiatan Rana. Akhirnya di suatu 

siang, Arwin menyaksikan isterinya dengan seorang pria masuk sebuah hotel. 

 

              (e) Tahap Konflik semakit Ruwet (Complication) 

Pagi itu Ferre menjadi pusat perhatian Diva. Baru pukul sembilan telepon 

genggamnya sudah menempel di kuping. Diva merasa muak. Namun tiba-tiba 

perasaan Diva berubah, dia merasa di sana melihat cinta. Dalam hatinya memohon 

agar Ferre tetaplah di sana, meskipun Diva tahu Ferre sedang jatuh cinta. 

Malam itu Ferre dikagetkan tiupan angin kencang. Buru-buru Ferre 

bangkit dan menatap jendela.Matanya tertumbuk pada seorang gadis duduk 

menekuk lutut setengah menunduk, cantik. Dengan bingkai malam penuh bintang. 

Gadis itu adalah Diva yang sudah tiga taun jadi tetanggannya, namun baru malam 

itu Ferre melihatnya dengan penuh takjub. Ferre melihat Diva bagaikan bintang 

jatuh. 

Sementara Rana yang sedang berdua dengan ibunya tak sepatah katapun 

keluar dari mulutnya. Sikap Rana menarik perhatian ibunya untuk mengeluarkan 

pertanyaan. Ibunya menanyakan hubungannya dengan Arwin. Namun Rana 
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menjawab bahwa antara Rana dengan Arwin tidak ada masalah. Rana ganti 

menanyakan suatu kebahagiaan dalam rumah tangga pada ibunya. 

Gita sahabat Rana ketika di SMA mengerti apa yang dirasakan Rana.Sikap 

Rana yang menjadi pendiam, pemurung, mudah menangis jauh berbeda dengan 

Rana di masa kecil. Gita tahu persoalannya. Gita menyarankan untuk tidak 

berpisah dengan Arwin. Gita menyarankan untuk konsultasi dengan psikiater. 

Psikiater yang dimaksud Gita adalah Supernova. 

Ferre mendapat kabar dari Rana bahwa ia sakit. Ferre menjadi binggung, 

Ferre tahu kalau jantung Rana kambuh. Ferre belum pernah menguarangi jam 

kerjanya, saat itu demi cintanya dengan Rana pergi ke rumah sakit. Hanya sebatas 

mondar-mandir, namun Ferre sempat saling bertatapan dengan Rana. Sebenarnya 

Arwin tahu, kalau Rana sering memandangi keluar lewat pojok kamar, untuk 

melihat Ferre yang ada di luar. 

Di rumah Ferre meringis getir. Ia menangis.  Sedangkan Diva masih 

berdiri di dekat jendela, melihat semuanya hanyut dalam ketersimaan. Lamat-

lamat muncul perasaan bahwa ia sedang diamati. Re mendongakkan kepala dan 

mulai mencari. Matanya berhenti di jendela, ia pun bangkit berdiri. Keduanya 

saling menatap. Bintang Jatuh, sejernih kristal, Re mendengar hatinya berbisik. 

Hai, pemabuk asmara. Diva menyapa. 

      

               (f) Tahap Puncak Pertikaian atau Climax 

Ketika Rana dirawat rumah sakit Rana menanyakan apa yang diinginkan 

Re. Re menjawab bahwa ia ingin memiliki Rana.  Hal ini berarti Re menginginkan 
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Rana berpisah dengan Arwin. Re merasa ditinju telak oleh paradoks yang sama. 

Re menanggapi dengan pertanyaan pula. Kenapa Rana malah bolak-balik bertanya 

apa yang diinginkan Re, dan bukannya menyatakan apa yang Rana inginkan. 

Bahkan Re mengatakan bahwa kesiapan  mereka menghadapi kenyataan ternyata 

nol besar. 

Rana merasakan semua omongan Re benar-benar menyakitkan., tapi Rana 

merasakan kebenarannya. Re mengajak Rana untuk segera memutuskan sesuatu. 

Dan Re siap dengan segala keputusan Rana.  Rana terlalu lelah untuk menimbang-

nimbang. Dengan sekonyong-konyong Rana mengatakan akan pergi dengan Re. 

Mendengar perkataan Rana itu Re jadi melongo. Dengan penuh keyakinan Rana 

mengatakan bahwa sepulang dari rumah sakit, akan membicarakan hal ini kepada 

Arwin. Hati Re bergemuruh, seolah-olah ada simfoni akbar yang akan meledak 

dengan megahnya. 

Di sisi lain Arwin bercerita pada supernova. Arwin mengatakan bahwa ia 

sudah gila. Sepanjang hidupnya, hanya ada satu wanita yang saya cintai sungguh-

sungguh, yaitu isterinya sendiri. Tapi ia nyeleweng. Anehnya Arwin tidak 

sanggup marah, bahkan untuk menyalahkan sedikit pun tidak bisa. Arwin tidak 

merasa tersiksa, justru Awin lebih tersikasa kalau melihat isterinya bersamanya. 

Supernova menanggapi bahwa Arwin sesungguhnya sangat besar, agung. Karena 

mampu menampung apa saja, lebih dari yang Arwin duga. 

Berhari-hari Rana terbangun dengan bersimbah keringat dingin. Berbagai 

adegan seram kerap muncul di pikirannya. Arwin mengamuk, Arwin gelap mata 

lalu berbuat entah apa? Ibunya yang menangis histerius. Mertuanya yang 
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terpingsan-pingsan.Puluhan sanak saudaranya yang akan mencemooh. Gambaran 

itu bagaikan monster kelaparan. 

 

        (g) Tahap Peleraian atau Falling Action  

Arwin mendekati Rana dengan mengatakan bahwa ia tahu semuanya. 

Suara Arwin bagaikan gletser membekukan lereng hati. Arwin minta Rana untuk 

tidak menangis. Isakan Rana tetap tak terhenti. Arwin mengatakan bahwa kalau 

Rana benar-benar mencintainya Arwin rela Rana pergi. Arwin mengatakan  

mencintai Rana. Bahkan sangat mencintai. Isakan Rana malah semakin menjadi. 

Arwin mengatakan terlalu sering mendengar Rana menangis diam-diam, dan itu 

sangat menyakitkan. 

Arwin terhenyak ketika isterinya malah menghambur jatuh, mendekapnya 

erat-erat. Rasanya itu bukan pelukan perpisahan, melainkan sebaliknya, pelukan 

seseorang yang kembali. Disini Rana mendapatkan makna kebebasan. Ia terbang 

di saat yang sama sekali tidak diduganya. 

Rana menghilang tak dapat dihubungi Re. Akhirnya sepucuk surat tiba 

pada Re. Rana mengatakan bahwa tak ada yang ia disesali. Ferre adalah yang 

teristimewa. Fere telah memberi kekuatan untuk mendobrak belenggu. Rana telah 

bebas, tapi tidak berarti harus jalan bersama. Rana minta ijin kembali berjalan di 

setapak kecilnya. 

Sejak itu Re mengurung  diri di dalam rumah. Re mau mencoba bunuh 

diri. Re mengambil pistol caliber 9 mm. Tak pernah ia sangka hidupnya akan 

diakhiri oleh sebuah permainan. Bayangan di masa kecil hadir dalam pikirannya. 
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Bayangan ibunya yang mati karena bunuh diri. Bayangan dan suara kakek 

neneknya di mata dan telingannya. Re mengurungkan niatnya.  Re mengepalkan 

tangannya gemas, dengan mengatakan ia takkan pergi seperti ini. 

Gadis tetangga di seberang jalan terusik dengan pemandangan aneh di 

depan rumahnya.Ia memperhatikan rumah Re sejak pagi, siang sampai malam 

keadaan tetap tidak berubah. Menjelang tidur pun Diva menyempatkan diri 

memandangi rumah itu. Ia terus bertanya-tanya. Apa yang terjadi denganmu 

wahai kau yang jatuh cinta? Tengah mengawangkah dirimu? Atau tergolekkah 

engkau di dasar jurang yang kau gali sendiri? 

Mendengar Re sudah  tiga hari tidak masuk kerja, Ale mencari ke 

rumahnya, karena tidak bisa dihubungi lewat telepon. Berkat bujukan Ale 

akhirnya Re mau membukakan pintu dan menghibur bersama Diva.  Bahkan Diva 

sempat membuatkan makanan untuk Re, meskipun belum saling mengenal. 

 

        (h) Tahap Penyelesaian atau Denovement  

Hari-hari berikutnya kondisi pikiran Re menjadi normal. Itu semua berkat 

Diva yang selalu memperhatikan jauh sebelumnya. Re sudah mau mulai masuk 

kerja. Hidupnya kembali tenang setelah bersahabat dengan Diva. 

 

 (3). Penokohan Novel Supernova 

Penokohan berhubungan dengan cara pengarang menentukan dan memilih 

tokoh serta memberi nama tokoh perwatakannya dalam cerita. Perwatakan 

berhubungan dengan karakteristik atau bagaimana watak tokoh-tokoh dalam cerita 
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itu. Dalam novel dikenal adanya tokoh utama, tokoh sekunder atau tokoh  

bawahan, dan tokoh pelengkap atau tokoh komplementer. Ada juga yang 

mengelompokkan adanya tokoh protagonis, tokoh antagonis, tokoh tritagonis. . 

Dalam pembahasan ini digunakan pengelompokan yang pertama. 

Dalam novel Supernova tokoh utama, atau tokoh sentralnya adalah Rana. 

Ia juga disebut tokoh protagonis, yaitu yang mendominasi dan mendukung 

jalannya cerita. Ferre  adalah tokoh antagonis, yaitu tokoh yang mengawali 

terjadinya konflik dengan tokoh protagonis. Arwin, Ale, Diva, Raden Ajeng 

Widya Purwaningrum Sastrodhinoto termasuk kelompok tritagonis karena mereka 

tidak melakukan konflik baik dengan tokoh protagonis maupun tokoh antagonis 

bahkan selalu mencarikan jalan pemecahan konflik.  Tokoh pelengkap yang 

paling menonjol adalah Gita. Tokoh Gita  diciptakan oleh pengarangnya sebagai 

sahabat lama tokoh protagonis ketika masih di bangku sekolah. Tokoh ini sangat 

memperhatikan setiap perubahan pada tokoh protagonis. Kadang-kadang 

petuahnya mewakili ide-ide pengarang. Ia dapat memperlancar jalannya cerita. 

Perumpamaan tokoh-tokoh utama dalam novel Supernova yang diidentikkan 

dengan cerita komik.  

Perwatakan atau karakteristik adalah cara yang digunakan oleh pengarang 

dalam melukiskan watak tokoh dalam cerita. Pada dasarnya cara yang digunakan 

pengarang untuk mendeskripsikan tokoh ada tiga cara, yaitu: dengan metode 

langsung atau telling, metode tak langsung atau showing, dan gabungan dari 

kedua metode tersebut. Metode langsung bercirikan, pemaparan watak tokoh 

dengan menggunakan nama tokoh, penampilan para tokoh, dan tuturan 
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pengarangnya. Sedangkan metode tidak langsung dilakukan dengan dialog para 

tokoh, lokasi dan situasi dialog, jatidiri tokoh, dan melalui tindakan para tokoh. 

Beberapa deskripsi karakteristik tokoh Supernova  sebagai berikut: 

(a) Ferre memiliki watak penuh keserhanaan dan berpendirian kuat. Hal 

ini dapat dilihat dalam kutipan berikut: 

Ia memang sukses, setidaknya menurut standar umum. Baru ulang tahun ke-
29 tapi sudah managing director. Tampangnya jauh dari kategori jelek. 
Sampai sekarang masih banyak agency yang menawarkan jadi bintang iklan. 
Tapi menurut Re yang lebih gila adalah rumah-rumah produksi yang 
menginginkannya main sinetron. Agaknya mereka benar-benar tidak tahu 
kehidupan seperti apa yang dijalani seorang managing director sebuah 
perusahaan multinasional. 
Banyak  yang mengira menjalani kehidupan jet set, bergelimang wanita 
cantik, dan pesta gila. Apa yang dibayangkan kebanyakan orang jauh berbeda 
dengan apa yang sesungguhnya ia jalani. 
Ia selalu mendapatkan fasilitas nomer satu. Terbang dengan first class, mobil 
dinas setidaknya harga lima ratus jutaan, dan akomodasinya hampir selalu 
bintang lima. Namun ia melewati semuanya dalam keadaan berpikir, 
membuka-buka lembaran faks, menerima laporan ini-itu. Telepon dari sana-
sini yang tak mengijinkannya menikmati pemandangan jalan. 
Wanita cantik ada di mana-mana. Lebih dari tiga losin yang pernah 
ditawarkan untuk dipakai. Ia menyapa semuanya dengan ramah, atau hanya 
memandangi dari jauh. Terlalu banyak pekerjaan yang tak bisa ditunda.   
Pesta-pesta gila. Mungkin ada. Dan ia sudah mengunjugi puluhan pesta. Tapi 
sebelum pesta-pesta itu  menjadi benar-benar gila, ia sudah tidak ada di sana. 
Re harus mengatur energinya untuk hari esok (Dewi Lestari, 2001: 21-22). 

 

      b) Tokoh Rana memiliki perwatakan berkepribadian kuat dan signifikan. Hal 

ini dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Kamu baru di ruangan ini sepuluh menit, tapi semuanya seperti jelas. 
Mungkin kamu memang orang yang berkepribadian kuat, signifikan. 
Bagus (Dewi Lestari, 2001:26). 

  Sedankan Rana,  semasa kecil memiliki perwatakan baik dan sangat 

bersahabat. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Gadis belasan tahun yang aktif dan ceria. Jarang membuat masalah. Ia teman 
menyenangkan dan murid yang baik. Tapi kemudian pikirannya mensinyalir 
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sesuatu. . . ada jejak-jejak keresahan yang tak pernah terungkap: Mengapa ia 
harus ikut begitu banyak les tambahan (Dewi Lestari, 2001: 38). 

 

 Tokoh Diva memiliki perwatakan yang keras, judes dan angkuh.Namun 

terhadap orang yang tidak mampu, ia mempunyai rasa sosial yang tinggi. Hal ini 

dapat dilihat pada kutipan berikut: 

Hal yang lumrah baginya. Siapapun tahu, tak pernah ada yang terlalu suka 
dengan Diva. Gadis itu dijuluki ”Si Pahit”. Tidak pernah terlalu ramah, tidak 
juga selalu judes, tapi ia dingin. Dingin yang mengerikan. Belum lagi lidahnya 
yang sadis, tanpa tedeng aling-aling. Namun ia juga seperti magnet yang 
akhirya membalikkan semua kenyataan untuk berpihak padanya   (Dewi 
Lestari, 2001: 52). 
Diva bukan jenis orang ekstra hangat yang tak pernah lupa mengajaknya 
ngobrol atau melempar guyonan, tapi ia tahu majikannya amat peduli. Diva 
tak pernah memberinya baju lebaran atau menyumbangkan hewan kurban, tapi 
Diva menanggung biaya sekolah ketiga anaknya, bahkan membayari mereka 
ikut berbagai macam kursus. Belum lagi suplai buku-buku yang selalu datang 
membanjir. Istri Pak Ahmad dikursuskannya menjahit, dan disuruh membuka 
taman bacaan untuk konsumsi lingkungannya, semua modal ditanggung Diva 
(Dewi Lestari, 2001: 124). 

  

       Tokoh  Arwin memiliki perwatakan sabar, santun dan penuh kesetiaan. Hal 

ini dapat dilihat pada kutipan berikut: 

      Ia bertemu Arwin. Pria santun dari keluarga ningrat berusia tujuh tahun lebih 
tua.Bibit, bobot, bebet-dan luluhlah hati kedua orang tuanya. Entah luluh atau 
justru mengencang. Orang tua mana yang tidak ingin punya mantu dan besan 
seperti itu. Punya ini-itu, saudaranya ini dan anu, temannya si pejabat A dan 
pejabat B.(Dewi Lestari, 2001: 37) 
Tak ada kebencian yang ia keruk dari dalam hatinya untuk Rana. Tidak juga 
untuk pria itu. Yang ada hanyalah kebencian pada dirinya sendiri (Dewi 
Lestari,  2001:113). 
 
’Aku tahu semuanya. Kalau kamu benar-benar mencintainya, aku rela kamu 
pergi. Aku tidak akan mempersulit keadaanmu. Keadaan kita. Kita sama-sama 
sudah terlalu sakit. Bukan begitu? Aku mencintaimu. Terlalu mencintaimu. 
Kamu tidak akan pernah tahu betapa besar perasaan ini. Perasaan ini, cukup 
besar untukku kuat berjalan sendirian tanpa harus kamu ada.  Tidak akan 
mudah, tapi aku tidak mau membuatmu tersiksa lebih lama lagi. Hanya tolong,  
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jangan menangis lagi. Aku sudah terlalu sering mendengar kamu menangis 
diam-diam, dan itu sangat menyakitkan” (Dewi Lestari,  2001:161). 
 

        4). Setting Novel Supernova 

Setting atau latar cerita berkaitan dengan waktu cerita itu terjadi dan 

tempat peristiwa-peristiwa cerita terjadi. Waktu dapat berarti siang dan   malam, 

tanggal, bulan, dan tahun; dapat pula berarti di dalam atau di luar rumah,   di desa 

atau di kota, dapat pula di kota, di desa mana, dan di negeri mana. Unsur setting 

lain yang dapat mendukung padunya suatu cerita adalah hasil budaya masa lalu, 

alat transportasi, alat komunikasi, warna lokal atau warna daerah. Setting novel 

Supernova secara global yang dikaji di sini, misalnya: 

 

a) Setting Waktu 

Novel Supernova tidak banyak menampakkan waktu secara jelas. Namun 

melihat kata-kata, istilah-istilah kegiatan-kegiatan yang ditampilkan pengarang 

merujuk pada masa abad dua puluh satu.  Hal itu tampak melalui penggunaan 

istilah-istilah yang hanya ada pada abad 21, seperti Komputer, HP  dan lain-lain. 

Hal ini dapat kita lihat pada kutipan berikut : 

Ia selalu mendapatkan fasilitas nomer satu. Terbang dengan first class, 
mobil dinas setidaknya harga lima ratus jutaan, dan akomodasinya 
hampir selalu bintang lima. Namun ia melewati semuanya dalam keadaan 
berpikir, membuka-buka lembaran faks, menerima laporan ini-itu. 
Telepon dari sana-sini yang tak mengijinkannya menikmati pemandangan 
jalan (Dewi Lestari, 2001 : 22). 
 
Satu malam ketika pergi makan dengan Ale, telepon genggamnya 
berdering. Pertama kali ia tertangkap basah (Dewi Lestari, 2001: 77). 
 
Setiap malam, selama berminggu-minggu, Rana menghabiskan waktunya 
setiap malam menongkrongi layar computer. Menunggu artikel-artikel 
itu. Mencari kekuatan di sana (Dewi Lestai, 2001: 140). 
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b) Setting Tempat 

Setting tempat adalah tempat cerita. Setting tempat,  lebih banyak berada 

di lingkungan Ibukota. Hal ini tampak melalui penyebutan kota Jakarta, seperti 

pada kutipan berikut: 

 
 
 
 

Semilir angin ibukota yang hangat menyusup masuk lewat celah jendela  
ruang tengah Ruben. Sebuah rumah simple di daerah selatan Jakarta  
(Dewi Lestari, 2001: 13). 
 

 
 
 
 

”Usia 20-an akhir sampai 30-an awal , lokasi Jakarta, intelek, 
professional. . . .” Dhimas sibuk mencatat. ”Jakarta. Aku setuju. Kota ini 
biangnya dualisme. Antara ingin Timur dan berlagak Timur, . . . ” (Dewi 
Lestari, 2001: 14). 

 
Di samping itu,  latar tempat juga berada di Bandung. Hal ini, tampak melalui   
kutipan berikut: 
 
 
 
 
 
 

Secara kebetulan mereka berdua sama-sama sedang ada di kota Bandung.  
Dan demi sebuah kebersamaan, lagi-lagi Rana berkutat serius dengan  
agendanya, menghitung-hitung kira-kira di mana dan jam berapa ia bisa  
menyelipkan Re ke menu acara. (Dewi Lestari, 2001:102) 
Desi juga bilang dia melihat Rana di Bandung, makan malam di Chedi  
bersama pria yang ciri-cirinya persis sama dengan Ferre (Dewi Lestari, 
2001:109). 

 
 
 c) Setting Sosial Budaya 

Masyarakat metropolitan Jakarta, telah banyak yang mengalami adanya 

akuklturasi budaya.  Akulturasi antara budaya barat dan budaya timur,  menjadi 

setting  novel Supernova. Budaya yang ditampilkan sebagai latar cerita, misalnya 

adanya pasangan sesama jenis kelamin yang disebut pasangan gay atau 

homoseksual.  

Budaya Barat yang juga sudah merambat ke Dunia Timur, adalah adanya 

kegiatan fashion show. Dalam fashion show sudah barang pasti adanya pemakaian 
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busana dengan berbagai model. Konon kegiatan semacam ini banyak yang dinilai 

kurang pantas jika dipandang dengan kaca mata orang  Timur.  

Meskipun budaya barat mendominasi isi cerita ini, pengarang juga 

menyelipkan budaya Jawa yang dimunculkan lewat petuah-petuah sahabat Rana. 

Dalam budaya Jawa perceraian adalah hal yang tabu. Perceraian bukanlah satu-

satunya untuk memecahkan masalah. Justru dengan perceraian akan semakin 

menambah banyaknya agenda permasalahan. 

Uniknya, sekalipun sudah sekian lama mereka resmi menjadi pasangan, Ruben 
dan Dhimas tidak pernah tinggal seatap sebagimana biasanya pasangan gay 
lain. Kalau ditanya,  jawabnya : supaya bias tetap kangen. Tetap dibutuhkan 
usaha bila ingin bertemu satu sama lain. Sepuluh tahun pun bagaikan sekedip 
mata (Dewi Lestari, 2001: 12-13). 
 
Gara-gara perlombaan di fashion show anak-anak waktu itu, Diva diskors dari 
catwalk sebulan penuh. Tapi ia malah merasa diuntungkan, karena lebih punya 
banyak waktu di kebun kecilnya. Secara finansial, itu pun tidak berarti apa-
apa. Alrmnya dengan rajin terus berbunyi, dan lembaran-lembaran dolar 
mengalir lancar ke rekeningnya (Dewi Lestari, 2001: 92). 
 
”Perceraian bukan hal yang simple, Rana! Kalau soal finansial, Aku tidak 
akan meragukan Ferremu. Tapi apakah kamu siap? Menghadapi keluargamu, 
keluarganya, lingkungan kerjamu, orang-orang lain ? Ferre itu sudah menjadi 
public figure. Jangan kamu lupa ! (Dewi Lestari, 2001: 134).    

 

 5). Point of View 

     Point of view atau sudut pandang cerita mengacu pada cara sebuah 

cerita dikisahkan. Sudut pandang merupakan cara atau pandangan yang digunakan 

pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan tokoh, latar, dan 

berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam karya fiksi kepada pembaca. 

Sudut pandang pada hakikatnya merupakan strategi , teknik, siasat yang secara 

sengaja dipilih oleh pengarang untuk mengemukakan gagasan ceritanya. 
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Sudut pandang pengarang dalam novel Supernova, menggunakan sudut 

pandang pesona ketiga. Sudut pandang pesona ketiga atau gaya “dia”, pengarang 

atau narator berada di luar cerita. Pengarang menampilkan tokoh-tokoh cerita 

dengan menyebut nama, atau kata gantinya. Nama tokoh, dan tokoh utama selalu 

disebut termasuk variasi kata gantinya. Sudut pandang yang paling menonjol 

dalam novel Supernova, menggunakan cara di atas. Berikut ini kutipan sudut 

pandang tersebut: 

Ia  membongkari tumpukan di ujung kiri mejanya. ”Oh, ya, ini dia.” Re 
membuka-buka sekilas. Tak ada yang menarik ( Dewi Lestari, 2001: 23). 
 
Rana merasa  mereka berbicara di dua level yang berbeda. Bukan itu yang ia 
cari dari percakapan ini. Apa yang ibunya omongkan sudah kenyang ia baca di 
tips-tips majalah, dan di rubrik-rubrik konsultasi (Dewi Lestari, 2001: 129). 

         

 

  b. Struktur Novel Jendela-jendela 

      1). Tema Novel Jendela-Jendela 

        Untuk menentukan tema novel Jendela-jendela dapat dilihat pada kutipan  

berikut:  

(a) Jangan salahkan aku jika aku mulai menyukai Dean. Sebenarnya, semenjak 
pertama kali Jigme megenalkanku pada Dean di Wichita, terselip 
kekagumanku padanya. Seperti yang kusebut sebelumnya. Dean selalu 
tampak rapi dan rupawan. Kata-kata yang keluar dari mulutnya selalu enak 
didengar. Dan mungkin juga ditambah mobil BMW yang dikendarainya 
sewaktu sekolah dulu (Fira Basuki, 2005: 104).  
 

b) 
 
 
 
 
c) 

Aku dan Dean bertemu secara rutin, berbagi sepi. Lebih dari itu, kami 
berbagi fantasi dan mimpi. Sejak kejadian di kamarnya, kami berpindah 
tempat. Pernah di pantai, di taman, dan terakhir di sebuah motel  di kawasan 
Little India (Fira Basuki, 2005:112). 
 
Ada perasaan berdosa ketika pada malam itu seorang gadis sudah tidak suci 
lagi. Aku tidak pernah tahu, apakah Jigme sadar aku tidak perawan. 
Sepertinya Jigme tidak terlalu peduli soal utuhnya selaput dara wanita. Jigme 
juga tidak pernah memaksaku untuk bercinta dan bermesraan. Dengannya, 
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aku aman dan tidak ”dikejar – kejar”. Aku masih sedikit bertanya-tanya, 
mengapa dengan Jigme aku bisa menundanya hingga malam pengantin kami 
? Mungkin karena aku jera berhubungan terlalu serius, seperti kasusku 
dengan Aji. Mungkin karena setelah beberapa saat tidak berhubungan intim 
dengan pria lagi, akhirnya keinginan untuk itu  bubar dengan sendirinya. 
Atau, mungkin juga merasa ”kotor” di hadapannya yang kelihatan ”putih 
bersih”. Lebih dari itu, aku lebih takut menyakiti diriku sendiri daripada 
mengecewakan seorang pria. Menyesalkah Aku ? Perlukah ini ditanyakan ? 
Sebagai seorang wanita yang ternoda dan menikah dengan pria yang ”suci”, 
dosa terkadang menghimpit jiwa. Jigme masih jejaka ketika menikah 
denganku. Aku percaya padanya, karena dalam bercinta aku lebih 
mendominasi. Malah, aku menjadi gurunya (Fira Basuki, 2005: 120). 
 

    

 (d) 

 

 

M Menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain di belakang suami adalah 
dosa besar. Aku juga berpikir, situasiku tidaklah sama dengan Ayano-San. 
Walaupun kami sama-sama menjalin hubungan terlarang dengan pria lain di 
belakang suami, namun hubunganku dengan Dean tidaklah nyata. Aku sadar, 
aku tidak jatuh cinta kepadanya. Aku mungkin tergila-gila, tetapi tidak jatuh 
cinta. Aku pikir Dean pun demikian juga. Lebih dari itu, aku sadar, aku 
peduli dengan Jigme suamiku. Meskipun saat menikah aku tidak yakin 
seratus persen mencintainya tetapi aku tahu aku ingin hidup bersamanya. 
Yang penting, saat hubungan  kami memburuk pun, aku masih mengingat 
Jigme. Terkadang aku pun rindu dengan Jigme, walau kami tinggal serumah 
(Fira Basuki, 2005: 122).  
 

       Dari kutipan di atas, Fira Basuki  ingin menyampaikan kisah cinta seorang 

ekskutif muda  yang bernama Dean.  Ia jatuh cinta kepada June, istri Jigme. Jigme 

adalah teman Dean sejak kecil, ketika masih di Tibet. June sendiri sangat 

mengagumi Dean, sejak mereka kuliah di Amerika. Karena kesepian, semakin 

hari June,  semakin tergila-gila pada Dean. Sehingga, tanpa sepengetahuan Jigme, 

June sering berkencan dengan Dean. 

Dalam sebuah novel dapat ditemukan tema sentral dan tema-tema yang 

lebih kecil yang disisipkan pengarangnya. Pengarang menyuarakan perjuangan 

kaum feminis untuk mendapatkan kesetaaran dan keadilan dalam rumah 
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tangga.Tema sentral novel Jendela-jendela  cenderung pada permasalahan 

keinginan untuk mendobrak kemapanan. Wanita bisa berbuat, berkarir seperti 

kaum lelaki. Cinta akan mengalahkan segalanya. Cinta dan kesetiaan seorang istri 

pada suatu saat akan berkurang, karena suatu keadaan. Namun cobaan dalam 

kehidupan rumah tangga bisa teratasi. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya 

keterbukaan dan komunikasi. 

 

2). Alur atau Plot Novel Jendela-Jendela 

Berdasarkan urutan waktu, alur novel Jendela-jendela menggunakan alur   

progresif, yang divariasi dengan alur flash back untuk menambah kejelasan dan 

keindahan alur cerita. Peristiwa-peristiwa yang dikisahkan bersifat kronologis. 

Secara runtut, cerita dimulai dari tahap awal, sehingga mudah dipahami pembaca. 

Berdasarkan kriteria kepadatan, alur novel Jendela-jendela, dapat 

digolongkan alur yang longgar.  Pergantian peristiwa demi peristiwa penting 

berlangsung lamban. Antara peristiwa penting yang satu dengan yang lain 

diselingi peristiwa tambahan. Peristiwa-peristiwa tambahan yang disisipkan, 

kebanyakan kisah atau biografi tokoh masa lalu. 

Pemplotan yang terdapat dalam novel Jendela-jendela sangat enak diikuti, 

dan mudah dipahami. Rentetan peristiwa untuk membangun plot, dipaparkan 

dengan lancar.   Hal ini dikarenakan pemplotan mengikuti kaidah-kaidah, yang  

meliputi plausibilitas atau logis, suspense atau tegangan, surprise atau kejutan, 

dan unity atau kepaduan. 

 

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



 148 

         Plausibilitas atau Masuk Akal 

         Peristiwa-peristiwa yang membangun plot pada novel Jendela-jendela 

menggambarkan  cerita yang masuk akal. Hal ini digambarkan bahwa hidup di 

apartemen yang sempit dan berdempetan bisa menyebabkan orang terganggu 

mentalnya. Penggambaran ini betul-betul dapat membawa pembaca ada dalam 

kehidupan.  

 Hiii….bukannya apa-apa, badannya yang keriput itu tidak tertutupi kain 
apa pun, selain celana dalamnya. Apalagi dengan gerakan yang tidak 
senonoh, yaitu tangannya memegang bagian bawahnya atau alat’pribadi’ 
miliknya, aku nyaris menjerit jijik. Jigme benar. Banyak orang ’gila’ tinggal 
di HDB ini. Jigme sering berkata kalau orang-orang yang tinggal di 
Apartemen HDB banyak yang tergangu mentalnya, ini disebabkan mereka 
tinggal di tempat sempit dan tetangga sebelah terlalu berdempetan sehingga 
privasi individu jadi berkurang…. (Fira Basuki, 2005:11) 

 
       Suspense atau Tegangan 

        Peristiwa-peristiwa yang membangun plot dalam novel Jendela-jendela, 

mampu membangkitkan rasa ingin tahu di hati pembaca. Pembaca terdorong 

kemauannya untuk selalu membaca cerita sampai selesai.  Hal ini dapat kita lihat 

pada kutipan berikut. 

 Saya bisa bertemu dengan manajer Anda, Mister Dean Sahi,” tanyaku pada 
seorang pegawai di bioskop.  
“Jika Anda memiliki keluhan, Anda bisa mengisi kertas keluhan yang 
tersedia dan meletakkan ke dalam kotak saran dan keluhan,” ujar gadis 
remaja itu. 
“Maaf tapi ini penting. Saya perlu bicara dengan manajer kamu. Saya rekan 
bisnisnya,” ujarku berbohong sedikit. 
Tak berapa lama, gadis itu setuju untuk menelepon Dean. 
“Maaf, siapa nama Anda?” 
“Bilang, June Tshering mau bicara, penting.” 
Gadis itu mengangkat gagang telepon. “Halo, Mister Sahi? Ada seorang 
tamu yang ingin berjumpa dengan Anda, nama beliau June Tshering.” 
Lalu, wanita itu menggeleng dan menutup bagian bawah telepon. “Maaf, 
Mister Sahi sibuk.” 
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“Tolong katakan, ini teramat penting. Atau saya harus meneleponnya nanti 
di rumah ?” kataku memaksa (Fira Basuki, 2005: 128-129). 
 

        Surprise atau Kejutan 

         Plot dalam novel Jendela-jendela selain mampu membangkitkan tegangan, 

juga dapat memberikan sesuatu yang bersifat mengejutkan. Kejadian-kejadian  

yang ditampilkan  menyimpang dari harapan pembaca. Di sini angan-angan 

pembaca terbentur pada peristiwa yang seharusnya terjadi secara umum. Dengan 

demikian pembaca akan lebih aktif menggunakan imaji untuk membayangkan apa 

yang melatarbelakangi peristiwa tersebut. Hal ini dapat kita lihat pada kutipan 

berikut. 

“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. 
“He’s my best friend…” 
 Jigme mengepalkan tangannya dengan geram. Kulihat, ada kilatan di mata 
sipitnya. Belum pernah kulihat ia semarah itu. 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. 
“Maaf, Jigme,” kataku lirih. 
”June, ini salahku juga, akhir-akhir ini aku jarang pulang....” Jigme 
menyisir rambutku   dengan jemarinya. 
“Kenapa Jigme?” 
“Selain sibuk kerja, aku mengambil kelas....” 
“Kelas? Kelas  apa? Tanyaku bingung. 
“Kelas mengaji di the Muslim Converts’ Association of Singapore, itu lho 
Darul Arqam di Geylang...” 
“Me...mengaji...?” 
Aku tak bisa berkata-kata. Jigme mengangguk. 
“Maaf June, mungkin kamu jadi kesepian....” 
“Kamu belajar mengaji dan tidak memberi tahu aku 
“Ya, habis setiap aku pulang kamu sepertinya sudah lelah dan mengantuk” 
(Fira Basuki,  2005: 124). 
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Unity atau Kepaduan 

Secara totalitas, novel Jendela-jendela mempunyai kesatupaduan dalam 

cerita. Peristiwa-peristiwa yang mengandung konflik, yang muncul pada awal, 

selalu berkaitan dengan peristiwa sesudahnya. Ada suatu hukum kausal sebab 

akibat yang menghubungkan berbagai apek cerita tersebut, sehingga seluruhnya 

dapat dirasakan sebagai satu kesatuan yang utuh. 

Kisah masa lalu June yang mengikuti pola kehidupan kosmopolitan, masih 

terbawa ketika telah menikah. June yang sewaktu muda sebagai petualang cinta, 

merupakan hal yang wajar jika setelah menikah berlaku serong. Peristiwa tersebut 

menggambarkan adanya jalinan yang erat antara peristiwa yang lalu dengan 

peristiwa yang dialami masa sekarang. 

Urutan peristiwa yang  terjalin menjadi plot novel Jendela-jendela  adalah 

sebagai berikut: 

  a) Tahap Paparan atau Exposition 

Pada awal cerita, Fira Basuki menceritakan  pasangan muda yang baru saja 

menikah tanggal 5 September 1997. Mereka adalah June dan Jigme. Jigme adalah 

pemuda asal Tibet, yang ia kenal ketika kuliah di Amerika Serikat. Mereka kini 

tinggal di sebuah apartemen yang sangat sederhana. Meskipun Jigme sudah 

bekerja namun gajinya belum mampu untuk menyewa apartemen yang agak baik. 

Walau demikian kehidupan rumah tangga mereka sangat bahagia. Jigme selalu 

tertawa dan menabur kata-kata cinta pada isterinya. 
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Ini adalah yang kali pertama dialami June selama hidupnya. Mengingat 

June anak orang kaya, yang selalu memperhatikan kebutuhan anaknya. Karena 

June setelah menikah tidak mau minta bantuan orang tua, maka keadaan berubah 

total. Namun status June sebagai ibu rumah tangga dijalani dengan penuh rasa 

tanggung jawab. Semua pekerjaan rumah tangga dilakukan sendiri tanpa adanya 

pembantu. Jangankan untuk menggaji pembantu, untuk makan setiap harinya saja 

tidak cukup. 

Jigme dan June ada janji untuk bertemu dengan Dean Sahi teman Jigme.  

semenjak masih kecil ketika masih di Tibet, dan juga teman ketika kuliah di 

Amerika. Kedua orang tua mereka pun juga bersahabat. Sehingga antara Jigme 

dan Dean bagaikan Saudara. Sekarang mereka sama-sama tinggal di Singapura. 

Dean sudah menjadi manajer bioskop, yang segalanya tercukupi. Sedangkan 

Jigme pegawai rendahan milik temannya. Itulah sebabnya malam itu Dean 

mengajak mereka berdua nonton bersama. 

Jigme sering pulang malam, June mulai kesepian. Dalam situasi seperti ini 

June merindukan Pittsburg.  Ia ingat segala kenangan yang ia alami ketika kuliah 

di Amerika. Ingat pacarnya ketika kuliah di asana yaitu Aji Saka. 

Keadaan ekonomi June semakin sulit. Karena ketegasan Jigme, maka 

meskipun orang tuanya kaya, June  bertekad untuk tidak minta bantuan orang tua. 

June bertekad menjadi keluarga baru yang mandiri. Satu demi satu perhiasan June 

masuk rumah gadai atau pawn shop. Untuk mencukupi kebutuhan,  ia mencari 

lowongan pekerjaan ke berbagai perusahaan. 
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Pada akhirnya June mendapatkan pekerjaan di sebuah radio. June menjadi 

penyiar radio khusus siaran Bahasa Indonesia. Terlalu serius menekuni 

pekerjaannya, June lupa memperhatikan kondisi dirinya. June tidak sadar kalau 

dirinya hamil. Entah berapa kali setiap harinya ia harus naik turun tangga. 

Akhirnya June keguguran. 

          

  b) Tahap Inciting  Moment 

Problem awal terjadi ketika teman Dean dan juga teman Jigme ketika 

kuliah di Amerika yang bernama Barry datang ke Singapura.  Dean mengajak 

June menemani jalan-jalan dengan Barry ke Pulau Sentosa.  June bersedia, 

mengingat selama di Singapura ia belum pernah bermain ke mana-mana. 

Pulangnya mereka makan malam di Ochard Road. 

Hari berikutnya Dean mengajak Jigme, June dan Barry nonton bioskop 

bersama. Di dalam gedung bioskop June merasa tangan Dean meraba-raba 

bahunya. Film yang diputar malam itu sangat romantis, sehingga menimbulan 

aura tersendiri bagi June. 

 

  c) Tahap Rising Action (Penggawatan) 

Selama Barry di Singapura Dean mengambil cuti. Selama itu pula, sambil 

mencuri-curi waktu di tempat kerjanya June menemani mereka. Ada suatu 

dorongan yang membuat June ingin bersama mereka. Berlibur mungkin yang 

dibutuhkan June. Karena semenjak June menikah dengan Jigme, mereka belum 
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pernah berlibur bersama. Bahkan mereka belum sempat berbulan madu karena 

jadwal kerja Jigme memang selalu sibuk. 

Dengan alasan sakit, June membolos kerja. June, Dean dan Barry pergi ke 

Malaka. Mereka bertiga berjalan-jalan ke Bandar kuna di Malaysia, yang dulu 

pusat dagang. Di sana Dean membeli gelang manik-manik untuk June.Sebenarnya 

June menolak, namun Dean memaksa. Dean melingkarkan gelang tersebut di 

pergelangan kanan June. June mengucapkan terima kasih sambil mencium pipi 

Dean. Tapi mendadak Dean mendekap June, kemudian mencium pipinya, sambil 

mengelus-elus kepala June. 

Sebenarnya semenjak Jigme mengenalkan June kepada Dean di Wichita, 

terselip kekaguman June pada Dean. Sehingga semenjak kejadian di Malaka June 

dan Dean selalu mencuri-curi waktu untuk bercumbu. Sampailah pada saatnya 

ketika orang tua Dean ke Johor Baru, June datang ke rumah Dean. Mereka dudk 

berdua di Sofa. Tiba-tiba badan Dean yang tegap meraih tubuh June dan 

mengangkatnya ke suatu ruangan kamar tidurnya. 

Jigme mulai curiga, karena June selalu menolak bermesraan dengannya. 

June beralasan takut soal kehamilan.  Untungnya Jigme bisa mengerti dan 

menerima aasan tersebut. June mulai membanding-bandingkan antara Dean dan 

Jigme.  

 

  d) Tahap Pertikaian atau  Conflict  

Dean memutus hubungannya dengan June lewat surat, “Manis, aku pikir 

kita sekedar dua orang yang kesepian. Ternyata, alasanmu berbeda denganku. 
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Manis, ini waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Jangan mengirim e-

mail padaku lagi, jangan pula meneloponku. Mulai hari ini, Collheart sudah 

tiada….Take care. Bye! (Fira Basuki, 2005:110). 

Hari itu June jadi uring-uringan. June mendapat surat dari Dean, yang 

isinya memutuskan hubungan mereka. Selama hidupnya belum pernah June 

ditolak seorang pria. Biasanya June yang memutuskan hubungan. Kali ini seorang 

pria yang bukan pacarnya dan bukan apa-apanya menendangnya keluar. Tentu 

saja June menjadi sakit hati. 

Berkali-kali June menghubungi di telepon selulernya, Dean tidak 

menjawab. Dean benar-benar  tidak mau lagi berhubungan dengan June. June 

merasa menjadi korban, atau habis manis sepah dibuang. 

Di kantor June berusaha menjalankan tugas seperti biasa, agar Miss Ray 

tidak menegurnya. Ternyata ketika hati sedang susah, otaknya pun juga susah 

diajak kompromi. 

Saat mengadakan  wawancara pikiran June selalu melayang. Malah pernah 

suatu kali tanpa sengaja menghapuskan hasil rekaman dalam mini disk. June 

minta diulang rekaman dengan  seorang penyanyi dari Indonesia itu. Tapi yang 

didapat justru bentakan dari  menajernya.  Karena berkali-kali mewancarai selalu 

gagal. June dianggap tidak professional. 

Kepala June rasanya seperti akan meledak. Kepercayaan dirinya semakin 

merosot. Surat-surat pembaca yang masuk banyak yang menegur pembawaannya 

di radio. Ada yang menanyakan ada apa dengan June Supernova. Ada juga yang 

mengatakan bahwa June sepertinya malas bicara. June semakin susah menjadi 
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seorang ekspresif seperti dirinya, karena senang susah akan terbaca melalui mimik 

wajahnya. June jadi bingung, apa yang harus dilakukannya. 

          

  e) Tahap Complication 

June tidak tahan lagi. Tidak tahan harus hidup dengan seseorang yang 

mendiamkannya. Tidak tahan dengan perasaan kalut, bersalah dan lain-lain yang 

menyatu aduk di kepalanya. Terbersit di benak June untuk mengikuti jejak 

Ayano-San yang  minta pisah dengan suaminya. Namun June masih ingat sebagai 

anak mamanya. Masih wanita Jawa yang takut aibnya tercium orang, takut jadi 

gunjingan orang. 

June jadi ingat pesan mamanya “Jika kamu sedih, kembalilah kepada 

Allah.” Beberapa hari June bersujud kepada Allah. Dua tiga kali melakukannya, 

belum terasa. Sekian kali June melakukannya, barulah ia mendapatkan petunjuk. 

June memanggil Jigme untuk duduk di dekatnya. June ingin mengajak 

bicara. Jigme tidak menjawab. Barulah ketika June meminta untuk yang kedua  

Jigme mendekat. June mencium keningnya dan menangis tersedu-sedu. Jigme 

terkejut. June menanyakan apakah masih mencintai. Jigme menjawab bahwa ia 

sangat mencintai. Akhirnya bercerita kalau ia melakukan affair. June belum 

menjelaskan, Jigme sudah menanyakan apakah dengan  Dean. June mengangguk.  

Jigme mengepalkan tinjunya dengan geram. Kilatan mata sipitnya 

memendam amarah yang luar biasa. June takut kalau Jigme marah, dan membalas 

dendam dengan mambabi buta. Jigme menarik napas panjang-panjang, untuk 

menenangkan diri. Dengan pelan Jigme berkata bahwa ia akan menerima 
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karmanya. Ketika June mina maaf, justru Jigme yang mengakui kesalahannya. 

Karena Jigme jarang pulang. Akhirnya keduanya saling berpelukan. 

June yang merasa vaginanya merasa gatal bukan kepalang. Dokter Yap 

yang menjdi langganan June mengatakan bahwa kasusnya normal. Gatal pada 

vagina hanya disebabkan jamur, karena pengaruh cuaca atau pakaian dalam yang 

terlalu ketat, atau bahan pakaian yang bukan dari katun. 

Namun June sesungguhnya menolak untuk percaya, karena June selalu 

menjaga kebersihan. June berpendapat bahwa penyakitya ini gara-gara 

berhubungan dengan  Dean. Bukan tanpa alasan June menuduh Dean. Dean 

mengaku sendiri sering inti dengan wanita.  

 

        (f) Tahap Klimaks 

Lagi-lagi June kecewa, kesal, dan marah. June ingin sekali bertemu Dean 

dan menamparnya habis-habisan. June tidak ingin hidupnya dipengaruhi lagi 

setelah ia kembali dengan Jigme. Keinginan June untuk menemui Dean Sudah 

tidak terbendung lagi. Ia ingin mendampratnya. 

Dengan susah payah akhirnya June dapat menemui Dean. Setelah 

mendapat ijin, dengan sedikit gemetar June membuka pintu. Dean bersikap biasa, 

berpenampilan layaknya seorang manajer dan bersikap ramah. Ketampannannya 

tidak lagi menggugah June, justru membuatnya sedikit muak. Sehingga June tidak 

membalas jabat tangannya. 

Mendadak muka Dean pucat, ketika June mengatakan ingin bicara 

padanya.  June mengatakan pada Dean untuk tidak kuatir, karena June tidak 
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hamil. Baru Dean dapat bernapas lega mendapat penjelasan June tersebut. 

Kemudian Dean menanyakan maksud kedatangan June. Dean juga mengatakan 

kalau ia sudah tidak bisa lagi berhubungan  dengan June. June menjadi semakin 

tersinggung. 

Untuk seorang pria yang telah mengacaukan hidup June, Dean sungguh 

terlalu tenang. Keinginan June untuk melabraknya habis-habisan, menamparnya, 

menendangnya, dan berteriak di kantornya tidak bisa dilakukan. Semenjak kecil 

June tidak pernah membentak orang, karena mama dan papanya mengajari untuk 

tidak melakukannya. 

June mengatakan pada Dean bahwa ia kena jamur, vaginanya terinfeksi. 

Ini semua gara-gara Dean yang suka berhubungan dengan pelacur. Dean 

menjawab bahwa selama ini ia selalu berhubungan dengan wanita baik-baik. 

Semakin banyak yang disampaikan Dean, semakin banyak pula pertanyaan June 

dengan suara yang mulai tidak terkontrol. Untuk menenangkan diri Dean di atas 

mejanya. 

June sadar, bahwa ia harus pergi sebelum meledak. June terus berdiri 

sambil mengatakan bahwa kedatangannya, hanya ingin memberitahukan apa yang 

terjadi.  Sebelum beranjak pergi, June mengatakan bahwa, Dean sekarang bukan 

teman June dan Jigme. Dean tidak diperbolehkan memanggilnya JJ, bahkan 

menyapa pun dilarang jika bertemu. Dean tersenyum miris. June keluar dengan 

membanting pintu. 

June sering bermimpi buruk. June percaya bahwa orang bersalah sering 

mimpi buruk. June menceritakan semua mimpi-mimpinya kepada mamanya. 
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Mamanya megatakan bahwa semua mimpi June bermakna jelek. June jadi 

percaya, karena  setelah bangun pagi  di   lehernya terdapat benjolan sebesar telur 

puyuh. Leher dan kepala June jadi sakit. Teman June mengatakan bahwa June 

seperti robot. Ada juga yang mengatakan salah tidur, dan juga yang mengatakan 

kena guna-guna. 

 

  g) Tahap Falling Action  

  Dokter  Yap yang menjadi langganan June tidak bisa mengatasi penyakit 

June. Dokter mengirim Juneke  dokter ortopedi. June diberi penyangga leher. 

Namun penyakit June justru bertambah parah. Atas saran mamanya, June disuruh 

pulang ke Jakarta. Di Jakarta June diobati Mpok Nyit, seorang wanita ahli 

pengobatan tradisional. Penyakit June sembuh lantaran tangan Mpok Nyit. 

 

 h) Tahap Denouvement 

June dan Jigme kembali ke Singapura. June minta Jigme untuk pindah 

rumah. June dan Jigme mendapatkan rumah yang cocok dengan seleranya. 

Mereka berharap, di rumah yang baru ini akan mendapatkan anak.  June kembali 

kerja di radio. Sedangkan Jigme dipromosikan menjadi senior produser. Kini taraf 

ekonomi mereka sudah meningkat meskipun  belum bisa untuk bermewah-

mewahan, namun mereka sudah merasa hidup nyaman. 
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         3). Penokohan  Novel Jendela-Jendela 

1) Tokoh utama novel Jendela-jendela adalah June. Tokoh June mendominasi  

cerita, hampir seluruh cerita selalu ditampilkan June. Sebenarnya June berada 

pada pihak yang benar. Hanya karena keterbatasan seorang wanita profesi yang 

kesepian, maka ia tergoda oleh penampilan sahabat suaminya. Dalam cerita ini 

June sebagai  tokoh protagonis. 

2) Tokoh utama antagonis novel ini adalah Dean Sahi. Karena  dibalik 

penampilannya yang mengagumkan, ternyata menjadi  tokoh yang memulai 

menciptakan masalah.  

3) Tokoh tritagonis adalah Suami June sendiri, yaitu Jigme. Dia mengakui bahwa 

semua itu karena kesalahannya. Maka Jigme memafkan segala perbuatan June. 

Begitu pula Jigme memutuskan persahabatan dengan Dean. Karena Jigme masih 

berpedoman pada kepercayaan masyarakat Tibet bahwa semua akan 

menanggung karmanya. 

   Kecuali tokoh tersebut di atas terdapat juga tokoh bawahan. Mpok Nyit, 

juga merupakan tokoh yang dapat memberi solusi ketika June menderita sakit. 

Mpok Nyit dapat menyadarkan June terhadap dampak negatifnya  membuat sakit 

hati orang lain. Lewat Mpok Nyit pula, pengarang ingin menyampaikan 

kepercayaan terhadap satu kekuasaan, Yaitu Tuhan Yang Mahakuasa.  

Teknik pelukisan watak tokoh dalam novel Jendela-jendela, menggunakan  

metode tidak langsung atau showing . Pelukisan perwatakan secara tidak langsung 

bisa dilihat melalui, dialog para tokoh, lokasi dan situasi dialog, jatidiri tokoh, dan 

melalui tindakan para tokoh. 
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Beberapa deskripsi karakteristik tokoh dalam novel Jendela-jendela  

sebagai berikut: 

 Tokoh June memiliki watak berkemauan kuat dan penuh keterbukaan. 

Hal itu, dapat dilihat pada kutipan berikut :  

Aku harus pindah dari tempat ini! Tapi, bagaimana caranya? Gaji Jime 
tidak mencukupi, sedangkan aku sudah mengirimkan puluhan lamaran tapi 
belum ada juga  tanggapan yang berarti. Selama ini, hanya tiga perusahaan 
yang mewawancaraiku, dan ketiga-tiganya sepertinya tidak menyukaiku 
(Fira Basuki, 2005: 45). 
Aku kehilangan pegangan, aku kehilangan arah. 
“June, it’ okay,” jarnya kemudian. 
“Okay? Jigme kamu tahu apa yang terjadi.” 
“Aku ta hu, kita tidak berkomunikasi…” 
“Bukan Jigme, aku, aku, aku….” 
 “June, kenapa?” 
 “Aku melakukan affair…” 
Jigme terdiam. Ia tidak bodoh, aku yakin ia tahu apa yang terjadi (Fira 
Basuki,  2005: 123). 
 

 
Tokoh Jigme memiliki watak sabar, pekerja keras dan, penuh tanggung 

jawab.  Hal itu, dapat dilihat pada kutipan berikut: 

“June, kenapa?” 
 “Aku melakukan affair…” 
 “Dean?” 
Aku mengangguk. 
“Did you sleep with him?” 
Aku tidak menjawab. Jigme menggeleng. 
“He’s my best friend…” 
 Jigme mengepalkan tangannya dengan geram. Kulihat, ada kilatan di mata 
sipitnya. Belum pernah kulihat ia semarah itu. 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. 
“Maaf, Jigme,” kataku lirih. 
”June, ini salahku juga, akhir-akhir ini aku jarang pulang....” Jigme 
menyisir rambutku   dengan jemarinya. 
“Kenapa Jigme?” 
“Selain sibuk kerja, aku mengambil kelas....” 
“Kelas? Kelas  apa? Tanyaku bingung. 
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“Kelas mengaji di the Muslim Converts’ Association of Singapore, itu lho 
Darul Arqam di Geylang...” 
“Me...mengaji...?” 
Aku tak bisa berkata-kata. Jigme mengangguk. 
“Maaf June, mungkin kamu jadi kesepian....” 
“Kamu belajar mengaji dan tidak memberi tahu aku 
‘ya, habis setiap aku pulang kamu sepertinya sudah lelah dan mengantuk” 
(Fira Basuki,  2005: 123-124). 
 
Sepertinya si bos ini mengambil kesempatan atas kebaikan Jigme, 
mengingat saat itu Jigme sudah ingin menikah denganku namun ia tidak 
memiliki pekerjaan tetap di Amerika, lagi pula aku tnggal di Indonesia. 
Begitu teman Jigme yang orang Singapura mengajaknya bekerja di 
perusahaan keluarganya, kontan ia menerima tanpa mempedulikan gaji dan 
lainnya. (Fira Basuki, 2005: 22)   
 
Tokoh Dean, memiliki watak mempunyai disiplin tinggi dan berpendirian 

kuat. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut: 

“Kok, jadi diam begini. Ayo kita mengantri,” ajak Dean. 
“Memangnya bos juga mengantre, Dean?” canda Jigme. 
“Ha ha ha… bos sudah selesai kerja. Selain itu, bos harus memberi contoh 
untuk mengantre. Bisa-bisa semua yang kerja di sini nanti semau-maunya 
lagi,” jawab Dean (Fira Basuki, 2005: 19). 
 
Ah, apa iya Dean berpikir religius seperti itu, melihat tingkahnya yang 
terkesan tak ambil pusing. Tapi aku setuju sekali kalau seseorang tidak bisa 
begitu saja dengan mudahnya dipengaruhi orang lain untuk berubah agama. 
Orang yang sekedar mengikuti orang lain kesannya tidak berpendirian. 
Apalagi ini agama, hal yang serius dan sakral. (Fira Basuki, 2005: 108). 
 

         

             4). Setting Novel Jendela-Jendela 

a) Setting Waktu 

Setting waktu Novel Jendela-jendela  terjadi antara bulan September 1977 

sampai dengan bulan Desember 1998. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut:    

Aku memang menikah sebulan yang lalu, 5 September 1997, dan langsung 

pindah ke Singapura (Fira Basuki, 2005: 3). 
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Singapura, 23 Desember 1998. Aku dan Jigme memutuskan untuk pindah 

rumah sebelum tahun baru tiba (Fira Basuki, 2005: 147). 

 

b) Setting Tempat 

Setting tempat adalah tempat cerita. Setting tempat pada novel Jendela-

jendela  berada di  Singapura dan Jakarta.  Hal ini tampak melalui tampak pada 

kutipan berikut : 

         ”Selamat pagi Singapura!” (Fira Basuki, 2005:1).  

Enaknya tinggal di Singapura, biar tidak punya mobil tapi transportasi 
umum terjamin (Fira Basuki, 2005: 18) 
Mendengar kesuksesan Pala di negeri orang, bapak Dean tergiur untuk 
mencari-cari pekerjaan di Singapura. Dengan  beberapa kenalan di 
Singapuura, bapak Dean malah berhasil mendirikan sebuah perusahaan kecil 
ekspor-impor. Bertahun-tahun kemudian, kedua orang tua Dean yang sukses 
bukan kepalang, kini warga Singapura (Fira Basuki, 2005: 15-16).  
 
Aku masih di rumah Mama dan Papa di Jakarta. Leherku sudah kembali 
normal. Ini berkat bantuan Mpok Nyit. Atas sarannya pula, Mama dan Papa 
mengadakan pengajian dan mengundang orang (Fira Basuki, 2005: 139). 
 
Selain  Singapura dan  Jakarta, secara flash back pengarang juga 

menceritakan tokoh utama dalam novel Jendela-jendela pernah tinggal di Amerika 

dan Bogor. Hal ini, dapat kita lihat pada kutipan berikut:  

Pilihanku untuk kuliah di Pittsburg State Universty (PSU) tidaklah salah. 
Tempatku belajar dan kota Pittsburg ibarat telur goreng, di mana uiversitas 
adalah kuningnya dan kota adalah putihnya (Fira Basuki, 2005: 4) 
Sementara itu, enam bulan di Wichita hidupku menjadi normal. Dalam arti, 
aku bisa belajar kembali dan mengikuti kegiatan-kegiatan kampus. Aku juga 
menjadi reporter di Sunflower, surat kabar kampus, kegiatan yang juga aku 
lakukan di Pittsburg (Fira Basuki, 2005: 35).  
 

        Tahun 1987, aku memutuskan untuk bersekolah di Bogor setelah tahu orang 
tuaku berencana akan mengirimku kuliah di Amerika. Ya, aku pikir hitung-
hitung belajar  hidup sendiri. Jadi, aku kos, menyewa kamar sendiri (Fira 
Basuki, 2005: 65). 
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  c) Setting Sosial Budaya  

Setting sosial pangarang menggambarkan kehidupan masyarakat 

Singapura yang menghuni Apartemen HDB (Housing Development Board), alias 

rumah susun yang dibangun pemerintah Singapura. Tempat tnggal yang sangat 

sempit, ruang tamu pun merangkap ruang tidur. Sehingga dapat dikatakan 

apartemen ini untuk slonjor saja sulit. Apartemen  ini juga terkenal kotor, bahkan 

lift di rumah susun ini baunya pesing. Di pojok-pojok lift sering terdapat 

genangan air berwarna kuning, tentu saja itu adalah air kencing orang dewasa. 

          Jigme benar. Banyak orang ’gila’ tinggal di HDB ini. Jigme sering berkata 

kalau orang-orang yang tinggal di Apartemen HDB banyak yang tergangu 

mentalnya, ini disebabkan mereka tinggal di tempat sempit dan tetangga sebelah 

terlalu berdempetan sehingga privasi individu jadi berkurang…. (Fira Basuki. 

2005:11) 

Di tempat-tempat tertentu, juga terdapat gambaran kehidupan sosial 

masyarakat, serta budaya tertib yang tinggi. 

Enaknya tinggal di Singapura, biar tidak punya mobil tapi trasportasi 
umum terjamin. Terjamin dalam arti bersih, cepat, tepat waktu, dan teratur. 
Bagaimana tidak bersih, jika di SMART (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 kota 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, 2005: 18-19). 
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  Di sisi lain, juga menggambarkan kehidupan sosial yang tinggi. Ini  

digambarkan ketika June memasuki tempat kerja baru. Dengan ramahnya 

pimpinan teman-temannya menyambut. Mereka saling membantu berbagai 

masalah, baik masalah   pekerjaan maupun masalah pribadi. 

Budaya Tibet masih dilestarikan oleh Jigme, meskipun Jigme sudah hidup 

di dunia modern dan berpindah agama, serta ditentang oleh June. di Jigme dan 

budaya masyarakat Jawa.    

”Di Tibet, sewkatu aku masih kecil, jika aku sedih, selain membawaku ke 
pasar Bakor, Amala akan mengajakku berkunjung ke rumah teman-
temannya sambil membawa khatag...” 
”Khatag?” 
”Ya, good luck scarf, semacam selendang panjang…” 
Jigme lalu bercerita bahwa biasanya khatag panjangnya 6 kaki dan dihiasi 
dengan tanda-tanda keberuntungan dan harapan. Khatag selalu dibawa 
sebagai tanda pemberian keberuntungan di saat-saat istimewa seperti 
berkunjung, perayaan ulang tahun, pernikahan, perpisahan, dan perayaan 
keagamaan. Jika beruntung berjumpa Sang Dalai Lama, biasanya orang-
orang memintanya untuk memegang khatag untuk restu dan keberuntungan. 
Cara memberi khatag adalah melipatnya seperti gulungan, diletakkan di 
atas kedua tangan, membungkuk, dan lalu membukanya. 
”Rasanya aku perlu khatag dari seseorang sekarag …hatiku nggak tenang” 
kata Jigme lirih (Fira Basuki,2005: 126).      
 
Setting budaya dalam cerita ini sangat ditonjolkan. Buku-buku kuna Serat 

Jayengbaya, Serat Cemporet yang penuh makna falsafah menjadi pedoman dan 

pegangan masyarakat Jawa, termasuk juga June.  

…Kidung kadresaning ati kapti, 
yayah nlamong tanpa mangsa, 
hingan silarja jatine, satata samaptaptinya, 
raket rakiting ruksa, tahan tumaneming siku,  
karasuk sakeh kasrakat. 
 
Yang artinya:”Inilah kidung kekerasan atau ketekunan hati, seakan 
meraban/maracau tanpa mengenal waktu, waktu yang pada hakekatnya 
menjadi batas kesusilaan dan keselamatan, karena itu hati harus selalu siap 
waspada, menghadapi peraturan mengenai kerusakan jasmani dan barang 
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dunia fana, harus tahan atau kuat terhadap kemarahan yang dikenakan dan 
semua penderitaan yang harus diterimanya” (Fira Basuki, 2005: 94). 
 
 

          5). Point of View 

   Point of view atau sudut pandang cerita mengacu pada cara sebuah cerita 

dikisahkan. Sudut pandang merupakan cara atau pandangan yang digunakan 

pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan tokoh, latar, dan 

berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam karya fiksi kepada pembaca. 

Sudut pandang pada hakikatnya merupakan strategi, teknik, siasat yang secara 

sengaja dipilih oleh pengarang untuk mengemukakan gagasan ceritanya. 

Sudut pandang pengarang dalam novel Jendela-jendela, menggunakan 

sudut  pandang pesona pertama atau gaya “aku”, Dalam hal ini pengarang sebagai 

omniscient (serba tahu) atau narator  cerita.  Aku sebagai tokoh utama, 

mengisahkan berbagai peristiwa dan tingkah laku yang dialaminya, baik yang 

Bersifat batiniah, dalam diri sendiri, maupun fisik. 

“Selamat pagi Singapura!” teriakku sambil merentangkan kedua lengan 
dan menjulurkan kepala keluar jendela. Fiuh, segar juga udara pagi ini. 
Kucoba menjulurkan kepala lebih keluar, tetapi seram. Ini tingkat dua 
belas, kalau terjatuh aku mungkin sudah jadi bubur (Fira Basuki.2005: 1). 
 
 
 

4. Nilai Pendidikan Dalam Novel 
 
Nilai pendidikan merupakan hal-hal penting dan ajaran yang berguna bagi 

kemanusiaan untuk meingkatkan harkat dan martabat serta menjadikan manusia 

berbudaya. Nilai pendidikan yang dapat diambil dari novel Supernova dan 

Jendela-jendela adalah nilai pendidikan agama, moral, dan social budaya. Nilai-
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nilai itu dijelaskan secara tersurat maupun tersirat lewat dialog antarpelaku dan 

penjelasan pengarang. 

Novel Supernova dan Jendela-jendela ini menjelaskan bagaimana 

pentingnya orang beragama, menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama 

yang dianutnya. Lewat pelaku utama maupun pelaku tambahan, pengarang juga 

mencontohkan perbuatan yang positif maupun negatif tentang moral. Bagaimana 

tokoh menanggapi dan menyikapi ajaran-ajaran moral  juga dijelaskan dalam 

novel Supernova dan Jendela-jendela. Nilai adat istiadat, sosial budaya yang 

dicerminkan lewat tokoh dengan orang-orang di sekitarnya juga dapat diambil 

dari dalam novel ini. 

 

a. Nilai Pendidikan Agama atau Religius 

Dalam novel Supernova dan Jendela-jendela dijelaskan bahwa walau 

bagaimanapun keadaan dan situasi, menjalankan ibadah adalah nomor satu. Maka 

sejak kecil tokoh utama dalam novel ini diajarkan, sudah dididik pengetahuan 

keagamaan. 

 

1). Nilai Pendidikan Agama dalam Novel Supernova 

Tokoh Rana sejak kecil sudah dididik masalah  kegamaan oleh orang 

tuanya melalui agama Islam, sebagai keyakinanannya. Hal ini bisa kita lihat pada 

kutipan berikut:  

Sekalipun sulit, tapi pikirannya berusaha keras untuk kembali… bermain 
bebas di halaman belakang yang luas dengan mainan tertabur  di rumput. 
Terdengar suara ibunya memanggil: ’Rana! Sudah sore. Ayo mandi, nanti 
ikut belajar ngaji sama mbakmu semua, ayo nduk !’ Dan Rana kecil pun 
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menurut. Berhiaskan jilbab merah jambu mungil, ia berjalan riang di 
samping kakak-kakaknya (Dewi Lestari, 2001: 38). 
 
Rana kecil adalah anak penurut. Apa yang disarankan ibunya selalu ia 

laksanakan dengan riang gembira. Orang tua Rana pun sangat memperhatikan 

terhadap pendidikan anak-anaknya. Untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan, 

orang tua Rana mempercayakan kepada Ibu Haji yang terkenal bijak. 

Tapi sore itu ada satu keresahan hinggap, dan dirinya yang polos masih 
mengindahkan hal semacam itu. Tanpa ragu ia bertanya pada Ibu Haji: 
’Bu, kalau Rana mau bicara sama Tuhan, gimana caranya ? Rana kan 
nggak bisa ngaji’. Ibu Haji pun menjawab bijak: ’Kalau buat anak sekecil 
Rana yang belum bisa ngaji, tinggal ngomong saja langsung sama Tuhan, 
pasti didengarkan.’ Rana pun terpesona. Sepanjang perjalanan pulang, 
dalam hatinya ia memanggil-maggil: ’Tuhan… Tuhan’. Di benaknya 
tergambar muka Mork di televisi yang memanggil-manggil Orson, lalu 
terdengar jawaban dengan suara besar: ‘Yes, Mork’(Dewi Lestari, 2001: 
39). 
 

Sejak Rana kecil mendapat jawaban dari Bu Haji tentang cara berbicara 

dengan Tuhan, di mana saja ia selalu memanggil-manggil Tuhan. Rana merasa 

sangat yakin kalau Tuhan selalu menemani. Apa saja yang diingankan Rana, Rana 

selalu merasa Tuhan mengabulkan. 

          Di luar dugaannya, ternyata suara yang menjawab sangatlah halus. Nyaris 
tak terdengar. Tapi Rana yakin itu ada. Dan mereka terus bercakap-cakap. 
Rana tidak pernah kesepian. Setiap kali ia ingin bermain, selalu saja Tuhan 
menemani. Dikirim-Nya tupai dari pohon, anak anjing yang tiba-tiba masuk 
pagar, atau burung yang hinggap di kepalanya begitu saja (Dewi Lestari, 
2001: 39). 
 

Rana anak yang cerdas, dan pintar mengaji. Masih  kecil ia sudah berkali-

kali khatam Al-Qur’an. Namun sayangnya, setelah menginjak dewasa, suara Rana 

mengaji sudah tak terdengar lagi. Kegiatan keagamaan dikalahan kepentingan-

kepentingan duniawi. Hal ini juga merupakan tuntutan orang tua agar Rana dapat 
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meraih  nilai baik untuk mata pelajaran tertentu, sehigga kegiatan mengaji diganti 

dengan les-les. 

Rana sudah pintar mengaji. Al-Qur’an sudah bolak-balik dilahapnya 
sampai berkali-kali khatam, tapi suara itu tidak lagi pernah kembali. 
Semakin ia beranjak besar, semakin banyak yang ia pikirkan. Dari mulai 
pekerjaan rumah, jadwal les yang padat sampai ngobrol tentang koleksi 
barang-barang New Kids on the Block. Tak ada lagi waktu  untuk 
menyimak keheningan. Suara-suara di sekitarnya selalu merongrong minta 
perhatian, sampai ahirnya tibalah ia … (Dewi Lestari, 2001: 39-40). 
 
 

2. Pendidikan Agama dalam Novel Jendela-Jendela 

Orang tua June tidak pernah memaksakan, karena menjalankan ibadah 

adalah sebuah kesadaran pribadi, bukan perintah orang lain. 

Kami sepakat untuk terus berhubungan dengan catatan, ”Jika salah 
satu dari kita bertemu jodoh, harus rela.” Ini semua gara-gara agama yang 
berbeda. Didit adalah anak laki-laki satu-satunya dari keluarga pengurus 
gereja. Ia aktif di setiap kegiatan gereja.Didit pun tahu bahwa Mama dan 
Papa sudah haji. Di rumah, kami memiliki ruang mushola tersendiri. 
Walaupun Mama dan Papa tidak pernah mendesakku untuk sembahyang 
lima waktu sehari, tapi aku tahu. Aku tahu, menjalankan ibadah adalah 
sebuah kesadaran. Dalam hal ini, kami sadar agama tetap akan menjadi 
pemisah (Fira Basuki, 2005: 68). 

Kembali aku teringat Mama yang megatakan, ”Jika kamu sedih, 
kembalilah kepada Allah”. Beberapa hari aku bersujud memohon amoun. 
Dua tiga kali melakukannya, belum terasa. Sekian kali menghadap 
padaNya, barulah aku mendapat ketenangan dan petunjuk. Aku dan Jigme 
diciptakan untuk bersatu, demikian bisikan hatiku yang datang dari atas. 
Allah tidak pernah salah (Fira Basuki, 2005: 122). 
      
Dari pengalaman hidup beragama tersebut menumbuhkan sikap toleransi, 

kepada pemeluk agama lain. Dijelaskan bagaimana seseorang bisa hidup dan 

bersosialisasi dengan baik meskipun agama mereka berbeda. 

Kami sebenarnya tidak pernah resmi menjadi sepasang kekasih. 
Mungkin karena agam yang berbeda. Didit beragama Katolik dan aku 
Islam. Lagi pula, kemungkinan besar aku memang bertemu pria yang 
beragama Katolik di sekolah Katolik ini. Tema-temanku sebagian besar 
Katolik dan aku berteman tanpa masalah dengan mereka. Sekolah pun 
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cukup toleransi untuk para pelajarnya yang non Katolik. Kami tidak 
mengikuti misa dan juga pelajaran khusus Katolik setiap Jumat. Semenjak 
TK aku bersekolah di sekolah Katolik yang harus kuakui memang sangat 
disiplin. Kami berdua saling menghormati agama masing-masing (Fira 
Basuki, 2005: 66). 

Pernah, suatu hari mereka mengundangku makan malam. Aku dating, 
dan sedikit terkejut karena acara makan malam dihadiri pengurus gereja 
dan mereka mengadakan misa bersama. Didit berkali-kali meminta maaf, 
tapi aku tidak sakit hati. Didit tidak bersalah. Kemudian keluarganya 
menerangkan kalau mereka tidak bermaksud buruk, hanya ingin 
mengndang makan malam, yang kebetulan berdoa bersama memang 
menjadi tradisi mereka. Aku pun lalu memaklumina (Fira Basuki, 2005: 
68). 

 
 

2. Nilai Pendidikan Moral Budi Pekerti 

Nilai moral yang diperoleh dalam suatu karya sastra adalah dengan 

membaca karya sastra, penulis ingin menyampaikan suatu pesan moral atau 

ajaran-ajaran tentang tata nilai dan norma-norma yang berlaku bagi suatu 

masyarakat. 

 

a. Nilai Pendidikan Moral Budi Pekerti dalam Novel Supernova 

Dewi Lestari dalam novel Supernova, bercerita melalui dalang atau tokoh 

lain dalam mengungkapkan idenya. Tokoh tersebut adalah Ruben dan Dhimas 

pasangan gay yang sudah sepuluh tahun menjalin hubungan.  

Uniknya, sekali pun sudah sekian lama mereka resmi menjadi 
pasangan, Ruben dan Dhimas tidak pernah tinggal seatap sebagaimana 
biasanya pasangan gay yang lain. Kalau ditanya, jawabnya : supaya bisa 
tetap kangen. Tetap dibutuhkan usaha bila ingin bertemu satu sama lain. 
Sepuluh tahun pun bagaikan sekedip mata (Dewi Lestari, 2001: 12-13). 
Tiba-tiba Dhimas berhenti mengetik, memutar duduknya, dan memandang 
Ruben. ”Menuliskan kisah orang-orang ini membuatku sadar, ternyata aku 
sangat beruntung,” ucapanya sungguh-sungguh. ”Kamu membuatku 
merasa bangga dengan diriku sendiri, Ruben. Kamu memberi hubungan 
ini suatu visi. Dan lihat, kita tidak lari dari kenyataan. Kita juga bukan 
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pasangan gay umbar libido seperti yang orang banyak kira. ”Kita … 
adalah sahabat terbaik. Partner hidup,”  
”Kemerdekaan itu kuncinya,” ucap Ruben perlahan. ”Pernahkah kita 
berikrar untuk mengikatkan diri ? Cinta kan tidak butuh tali. Ia 
membebaskan. Jadi, buat apa kita melawan arusnya dan malah saling 
menjajah?” 

Lamat-lamat Dhimas tersenyum, meraih tangan kekasihnya dan 
menggenggamnya erat (Dewi Lestari, 2001: 80-81). 

 
Sedangkan tokoh utama mengalami berbagai masalah kehidupan 

dilukiskan sebagai berikut. 

Re mengatupkan rahangnya kuat-kuat. Mereka akan memasuki debat 
kusir, dan ia tak mau itu. 

”Ikatan saya banyak. Bukan hanya pernikahan dua orang, tapi saya 
juga menikah dengan keluarganya. Dengan segenap lapisan sosialnya. 
Saya tidak seperti kamu yang punya banyak kebebasan. Kamu tidak bisa 
membandingkan…” 

Re memutar tubuh Rana, menatapnya lurus-lurus.”Saya tidak 
membandingkan, karena saya tahu persis pembandingan tidak akan 
membawa kita ke mana-mana. Tapi saya bisa melihat kamu memilikinya. 
Kekuatan untuk mendobrak. Membebaskan diri kamu sendiri.” 

”Mendobrak apa ? Moralitas ? Norma Sosial ? Kita hidup di dalamnya, 
Re. Saya Cuma ingin mencoba realistis…” 

”Tidakkah kamu menyakiti dirimu sendiri dengan menempatkannya 
demikian ? Apa yang jahat di sini, Rana ? Jahatkah saya mencintai kamu 
mati-matian? Begitu amoralkah smua perasaan ini? Rana mendapatkan 
dirinya dalam dilemma yang sama, lagi dan lagi. Ia lelah (Dewi Lestari, 
2005: 85-86). 

”Perceraian bukan hal yang simple, Rana! Kalau soal finansial, Aku 
tidak akan meragukan Ferremu. Tapi apakah kamu siap? Menghadapi 
keluargamu, keluarganya, lingkungan kerjamu, orang-orang lain ? Ferre 
itu sudah menjadi public figure. Jangan kamu lupa ! (Dewi Lestari, 2001: 
134).    

 
b. Pendidikan Moral Budi Pekerti dalam Novel Jendela-Jendela 

Fira Basuki menggambarkan perasaan-perasaan isteri yang menjalin 

hubungan dengan pria lain atau berselingkuh. 

                  Menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain di belakang suami 
adalah dosa besar. Aku juga berpikir, situasiku tidaklah sama dengan 
Ayano-San. Walaupun kami sama-sama menjalin hubungan terlarang 
dengan pria lain di belakang suami, namun hubunganku dengan Dean 
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tidaklah nyata. Aku sadar, aku tidak jatuh cinta kepadanya. Aku mungkin 
tergila-gila, tetapi tidak jatuh cinta. Aku pikir Dean pun demikian juga. 
Lebih dari itu, aku sadar, aku peduli dengan Jigme suamiku. Meskipun 
saat menikah aku tidak yakin seratus persen mencintainya tetapi aku tahu 
aku ingin hidup bersamanya. Yang penting, saat hubungan kami kami 
memburuk pun, aku masih mengingat Jigme. Terkadang aku pun rindu 
dengan Jigme, walau kami tinggal serumah (Fira Basuki, 2005: 122).  

 

Secara jelas, Fira Basuki menyampaikan bahwa secara moral dan norma 

yang berlaku di negara timur (Indonesia) sangat menjunjung  tinggi kesucian di 

saat malam pertama.  

Ada  perasaan  berdosa  ketika  pada  malam  itu seorang gadis sudah tidak 
                  suci lagi. Aku tidak pernah tahu, apakah Jigme sadar aku tidak perawan. 

Sepertinya Jigme tidak terlalu peduli soal utuhnya selaput dara wanita. 
Jigme juga tidak pernah memaksaku untuk bercinta dan bermesraan. 
Dengannya, aku aman dan tidak ”dikejar – kejar”. Aku masih sedikit 
bertanya-tanya, mengapa dengan Jigme aku bisa menundanya hingga 
malam pengantin kami ? Mungkin karena aku jera berhubungan terlalu 
serius, seperti kasusku dengan Aji. Mungkin karena setelah beberapa saat 
tidak berhubungan intim dengan pria lagi, akhirnya keinginan untuk itu  
bubar dengan sendirinya. Atau, mungkin juga merasa ”kotor” di 
hadapannya yang kelihatan ”putih bersih”. Lebih dari itu, aku lebih takut 
menyakiti diriku sendiri daripada mengecewakan seorang pria. 
Menyesalkah Aku ? Perlukah ini ditanyakan ? Sebagai seorang wanita 
yang ternoda dan menikah dengan pria yang ”suci”, dosa terkadang 
menghimpit jiwa. Jigme masih jejaka ketika menikah denganku. Aku 
percaya padanya, karena dalam bercinta aku lebih mendominasi. Malah, 
aku menjadi gurunya (Fira Basuki, 2005: 120).  

 
  Ajaran moral tentang karma juga terdapat dalam novel Jendela-jendela ini. Siapa 

yang berbuat, dia juga akan menuai hasilnya. 

            Jigme tidak pernah bertanya-tanya dan mengungkit apa yang terjadi. 
Daripada menyalahkanku, ia selalu menyalahkan dirinya terlebih dahulu. 
Sebagai orang Tibet, ia percaya karma, sebab dan akibat. Jigme selalu 
yakin, orang yang bersalah akan menanggung resiko hukumnya (Fira 
Basuki, 2005: 124). 
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3. Nilai Pendidikan Sosial Budaya 

Nilai pendidikan sosial yang dimaksud adalah hubungan antar manusia, 

yang meliputi hubungan menusia dengan manusia lain. Manusia sebagai makhluk 

sosial selalu membutuhkan manusia lain, meskipun pada dasarnya dalam diri 

manusia terdapat sifat individu yang senantiasa ingin mengutamakan 

kepntingannya sendiri. 

Sedangkan untuk nilai budaya adalah gambaran sistem nilai atau sistem budaya 

masyarakat pada suatu tempat pada suatu masa. Nilai-nilai itu mengungkapkan 

perbuatan yang dipuji atau dicela, pandangan hidup yang dianut atau dijauhi, dan 

hal-hal apa yang dijunjung tinggi. 

 

a. Nilai Pendidikan Sosial Budaya dalam Novel Supernova 

Nilai sosial yang sangat menonjol dalam novel Supernova, dilukiskan pada 

berbincangan antara tokoh Diva dengan sopirnya. 

Diva bukan jenis orang  ekstra hangat yang tak pernah lupa mengajaknya 
ngobrol atau melempar guyonan., tapi ia tahu majikannya amat peduli. 
Diva tak pernah memberinya baju lebaran atau menyumbangkan hewan 
kurban, tapi diva menanggung biaya sekolah ketiga anaknya, bahka 
membayari mereka ikut merbagai macam kursus. Belum lagi suplai buku-
buku yang selalu dating membanjir. Isteri Pak Ahmad dikursuskannya 
menjahit, dan disuruh membuka taman bacaan untuk konsumsi 
lingkungannya. Tentu saja, semua modal ditanggung Diva. 
Nona besarya itu pernah berkata: ”Kalau saya Cuma menggaji Bapak tok, 
sama saja kayak Bapak pelihara kambing. Biarpun dikasih segentong, 
kambing tetap nggak bisa nolongin isteri bapak masak, atau Bantu anak-
anak Bapak bikin pe-er. Kalau besok lusa saya jatuh miskin dan nggak 
bisa gaji Bapak lagi, nanti Bapak terpaksa nganggur, cari-cari orang lain 
lagi yang bisa menggaji. Saya ingin Bapak maju sekalipun nggak ada saya. 
Atau majikan mana pun. Makanya saya nggak mau Bapak pusing soal 
bayar ini-itu. Bagaimana anak Bapak bisa jadi juara kelas kalau perutnya 
keroncongan? Buku nggak punya, alat tulis nggak ada. Jangan lupa rumah 
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Bapak harus dijaga tetap bersih, jangan lupa pelihara banyak tanaman di 
pot, air minum direbus benar-benar, ya Pak” (Dewi Lestari, 2001: 124). 
 
Gambaran budaya yang ditampilkan pengarang dalam novel Dewi Lestari, 

sangat dipengaruhi budaya barat, sedangkan budaya Jawa meskipun ditampilkan 

namun tidak banyak kelihatan. 

Uniknya, sekalipun sudah sekian lama mereka resmi menjadi pasangan, 
Ruben dan Dhimas tidak pernah tinggal seatap sebagimana biasanya 
pasangan gay lain. Kalau ditanya,  jawabnya : supaya bias tetap kangen. 
Tetap dibutuhkan usaha bila ingin bertemu satu sama lain. Sepuluh tahun 
pun bagaikan sekedip mata. (Dewi Lestari. 2001: 12-13). 
 
Gara-gara perlombaan di fashion show anak-anak waktu itu, Diva diskors 
dari catwalk sebulan penuh. Tapi ia malah merasa diuntungkan, karena 
lebih punya banyak waktu di kebun kecilnya. Secara finansial, itu pun 
tidak berarti apa-apa. Alrmnya dengan rajin terus berbunyi, dan lembaran-
lembaran dolar mengalir lancar ke rekeningnya (Dewi Lestari. 2001: 92). 
 
Nilai Sosial budaya yang berkaitan dengan adapt istiadat Jawa 
 
”Ikatan saya banyak. Bukan hanya pernikahan dua orang, tapi saya juga 
menikah dengan keluarganya. Dengan segenap lapisan sosialnya. Saya 
tidak seperti kamu yang punya banyak kebebasan. Kamu tidak bisa 
membandingkan…”(Dewi Lestari, 2005: 85) 
 
Ia bertemu Arwin. Pria santun dari keluarga ningrat berusia tujuh tahun 
lebih tua. Bibit, bobot, bebet – dan luluhlah hati kedua orang tuanya. Entah 
luluh atau justru mengencang. Orang tua mana yang tidak ingin punya 
mantu dan besan seperti itu, saudaranya ini dan anu, temannya si pejabat A 
dan pejabat B. Awalnya semua memang menyenangkan. Bagaimana 
mungkin tidak kalau seluruh umat di sekitarnya memuja-muji setiap saat, 
berulang-ulang mengatakan betapa beruntungnya Rana dapat pria seperti 
Arwin. Dan tercucilah otak itu: ‘ya, aku amat beruntung’, ‘apa yang 
kurang dari Arwin?’, ‘senangnya didukung semua orang’, senangnya 
melihat kedua keluarga sering bersilaturahmi’, ‘tunggu apa lagi?. Dan 
terucaplah kalimat ijab Kabul-agenda pertamanya begitu lulus kuliah 
(Dewi Lestari, 2001: 37).  
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c. Nilai Pendidikan Sosial Budaya dalam Novel Jendela-Jendela 

                Salah satu contoh nilai pendidikan sosial yang dapat kita ambil 

dalam novel Jendela-jendela, adalah hubungan persahatan antara tokoh June 

dengan teman kerjanya di radio. 

Begitulah, aku sempat dekat dengan Saskia. Mungkin juga karena ia 
bilang banyak belajar dariku. Tapi mendadak, semuanya berubah 
seminggu yang lalu. Kini aku tidak lagi senang berteman dengannya. Aku 
tidak mau lagi berlama-lama berbincang dengannya di telepon. Aku tidak 
mau lagi menemaninya berbelanja. Intinya, aku aku tidak mau lagi 
berakrab-akrab ria dengannya! Kenapa? Lambat laun aku muak pada 
gayanya. Memang dari penampilan luar ia tampak biasa tidak seperti gaya 
wanita Jakarta yana rambutnya dicat warna-warni, berpakaian ketat dan 
bercelana panjang lebar. Ia juga tidak bermake-up. Ia tampak biasa saja. 
Gaya bicaranyalah yang tidak kusukai. Jangan suruh berbicara terlalu 
lama. Saskia memang bukan biang gossip, tapi kata-kata yang meluncur 
dari mulutnya luar biasa. Satu dari sifat sekian banyak anak Jakarta yang 
melekat pada dirinya adalah membanggakan kedudukan ayahnya (Fira 
Basuki, 2005: 72). 

 
Tadinya aku tidak ”ngeh” kalau Saskia punya kebiasaan tidak mau kalah. 
Apa yang aku atau orang lain bilang, ia pasti menyahutnya cepat, seakan 
ia memiliki sesuatu yang lebih hebat dan menarik untuk dikemukakan . 
Seperti misalnya, saat Pak Yudo memintaku bercerita soal Pittsburg, tak 
lama kemudian Saskia berkata,”Aku kenal banyak para duta besar dan 
diplomat dari berbagai negara. Maklum, mereka teman Papa. Mereka juga 
serinh cerita soal negeri asalnya. Setelah dengar cerita mereka, kalau aku 
sih, mending pilih pergi ke negeri-negeri Eropa daripada Amerika. Saskia 
tidak pernah tinggal di luar negeri, tapi ia ingin sok luar negeri.(Fira 
Basuki, 2005: 73).  

 
          Meskipun sudah mengikuti kehidupan gaya modern, tokoh June masih 

memegang tradisi atau anggapan negatif  terhadap orang Jawa yang mengalami 

perceraian. Apapun terjadi, dengan mengorbankan perasaan sekalipun, jangan 

sampai bercerai. Sebab perceraian bagi sebagian besar orang Jawa masih 

dianggap tabu dan memalukan. 

       Aku sudah tidak tahan lagi. Tidak tahan harus hidup dengan seseorang 
yang mendiamkanku. Tidak tahan dengan perasaan kalut, bersalah, dan 
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lain-lain yang menyatu aduk di kepalaku. Ditambah lagi dengan cerita 
Ayano-San Pernah aku ingin mengikuti jejak Ayano-San, meminta pisah. 
Tapi setelah kupikir, aku berbeda dengannya. Walaupun kami berdua 
sama-sama mengenyam pendidikan luar negeri dan mandiri, sama-sama 
aktif, namun jauh ke dalam aku masih anak Mama. Aku masih seorang 
wanita Jawa yang takut aibku tercium orang lain. Aku masih takut  dengan 
gunjingan yang akan kuhadapi. Lebih dari itu, aku takut jika berpisah 
dengan Jigme aku akan hidup sendirian, tanpa pria selama hidupku (Fira 
Basuki, 2005: 122). 

 
       Enaknya tinggal di Singapura, biar tidak punya mobil tapi trasportasi 

umum terjamin. Terjamin dalam arti bersih, cepat, tepat waktu, dan teratur. 
Bagaimana tidak bersih, jika di SMART (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 kota 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, 2005: 18-19). 

         
Pergantian musim di Amerika serikat juga melengkapi cerita novel ini, 

pembaca bisa membayangkan betapa indahnya pergantian musim dengan berbagai 

budaya  atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Setiap tahun 

untuk megenang kejayaan kota ini, mulai tahun 1984 diadakan Little Balkans 

Days setiap Labor Day atau hari buruh, sekitar awal September. Ada parade 

pakaian tradisional ala Balkan, ada juga pameran mobil kuno, lomba masak, pasar 

malam dan lainnya. Di sinilah serunya, karena penduduk dan pihak universitas 

seperti melebur menjadi satu (Fira Basuki, 2005: 50). 

 
Indahnya dan serunya empat musim di Pittsburg juga salah satu alasanku 
jatuh cinta pada kota ini. Summer berarti aku bisa leluasa mengenakan 
pakaian kaos dan celana Bermuda ke kampus. Musimpanas juga berarti 
kegiatan kemping dan pertandingan antarkampus. Fall atau autumn atau 
musim gugur, berarti tanah terselimuti tumpukan daun berguguran yang 
berwarna-warni, merah, kuning, dan kecoklatan. Angin kencang yang 
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menerpaku setiap musim gugur, plus langit yang berubah warna, terkadang 
biru, terkadang kelabu. Winner atau  musim dingin berarti salju yang 
ibarat kapas-kapas putih yang berguguran dan juga suasana liburan dengan 
hiasan lampu dan kertas beraneka ragam di sekeliling kota. Spring atau 
musim semi adalah favoritku, saat salju meleleh, bunga tulip muncul, dan 
bau segar menyerbak (Fira Basuki, 2005: 24). 
 

C. Pembahasan Data 

1. Struktur Naratif Novel Supernova Novel Jendela-jendela 

Struktur adalah sebuah totalitas yang dibangun secara koherensif oleh 

berbagai unsur (pembangun) nya . Struktur dapat juga diartikan sebagai susunan, 

penegasan, dan gambaran semua bahan dan bagian yang menjadi komponennya 

yang secara bersama membentuk kebulatan yang indah (Abram dalam Burhan 

Nurgiyantoro, 2000: 36) 

a. Struktur Naratif Novel Supernova 

Struktur naratif novel Supernova dibangun oleh peristiwa-peristiwa yang 

berurutan secara kronologis. Antara peristiwa satu dengan yang lainnya terdapat 

jalinan yang koherensif. Dalam struktur naratif novel Supernova terdapat 

peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang mendahului. Namun 

pada akhir cerita terdapat benang merah yang menghubungkan peristiwa, menuju 

pada satu titik temu.  

Pada  tahap pemaparan untuk menuju pada tahap rangsangan, pengarang 

menyuguhkan peristiwa secara flash back. Pengalaman masa kecil tokoh utama, 

diuraikan sangat detail. Dalam hal ini secara tidak langsung pengarang 

menyampaikan karakter, latar sosial budaya tokoh utama. 
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Peristiwa-peristiwa yang membangun sebuah konflik, sudah tampak jelas pada 

awal cerita. Namun demikian jalinan peristiwa merupakan jalinan yang longgar. 

Peristiwa-peristiwa kecil selalu muncul, disela-sela peristiwa yang lebih besar. 

Munculnya peristiwa-peristiwa kecil ini, sangat memang dibutuhkan dalam 

mengembangkan cerita.  

Tokoh-tokoh yang ditampilkan pengarang untuk membangun cerita, adalah 

tokoh-tokoh muda, bependidikan tinggi, dan berwawasan luas. Mereka orang-

orang yang ulet, dan profesional. Namun dalam menjalankan profesinya, sifat ulet 

dan tahan ujinya manjadi rapuh. Terjadilah hubungan cinta segitiga. Kehidupan 

rumah tangganya diwarnai dengan sandiwara. Sehingga di antara mereka,  

mengalami penderitaan diciptakan sendiri. 

  Dalam naratif novel Supernova, pengarang juga menampilkan tokoh bulat. 

Tokoh yang memiliki berbagai sisi kehidupan, sisi kepribadian, dan juga sisi jati 

dirinya. Ia dapat memiliki watak tertentu yang dapat diformulasikan. Tokoh yang 

juga dapat menampilkan watak dan tingkah laku bermacam-macam. Watak yang 

sulit diduga, bahkan sering dipertentangkan, dan sering memberikan kejutan. 

Unsur-unsur yang menunjuk setting, dalam cerita  dilukiskan  secara komplit, 

baik secara eksplisit, maupun implisit. Setting tempat digambarkan secara jelas, 

merujuk pada nama kota, dan tempat-tempat tertentu. Begitu juga untuk setting 

sosial budaya. Namun   setting waktu tidak digambarkan ecara jelas. Pembaca 

harus jeli untuk dapat menentukan kapan, dan situasi apa peristiwa itu terjadi.   

Penyelesaian peristiwa yang dialami tokoh utama, mengalami perjalanan 

panjang, dan tempo yang lambat. Namun pada akhir cerita, semua tokoh utama 
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dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi. Sehingga mereka dapat 

menentukan jati dirinya, dengan kebahagiaan. 

Makna yang terkandung dalam cerita, kita harus banyak belajar untuk 

memecahkan suatu kompleksitas dengan satu keserhanaan. Ibarat, kita dapat 

menunjukkan dan mengurai simpul-simpul benang perak, dalam jaring laba-laba 

kehidupan. Perubahan cara pandang manusia terhadap hidup, akan berdampak 

besar pada dunia, bahkan dapat melampaui yang bisa kita bayangkan. 

Setiap cerita yang diciptakan pengarang, selalu disisipkan nilai-nilai  

pendidikan. Dalam  novel Supernova, secara tersirat  nilai-nilai pendidikan yang  

bermanfaat bagi pembaca. Namun untuk mengambil nilai tersebut perlu filter 

untuk memilih dan memilah. 

Pendidikan keagamaan, yang hanya  ditanamkan ketika masih kanak-kanak, 

tanpa adanya pembinaan, nilai keagamaannya bisa menjadi luntur. Apalagi  

setelah menginjak usia sekolah, pendidikan banyak  kegamaan dikesampingkan.  

Tuntutan orang sudah lain. Mereka mengutamakan mengejar prestasi yang dapat 

untuk kepentingan duniwi. 

Pesan moral dan budi pekerti, disampaikan pengarang lewat tingkah laku 

tokoh. Secara lugas, pembaca akan mengatakan bahwa moral, budi pekerti tokoh 

utama dalam novel Supernova, tidak baik. Hal semacam itu, akan dapat membuat 

persepsi pembaca menjadi lain. Pengarang tidak hanya menyuguhkan  yang baik-

baik saja.  Penggambaran tingkah laku yang melanggar norma, perlu diambil 

hikmahnya, serta dampak negatifnya. 
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Akulturasi  sosial budaya  novel Supernova, banyak ditampilkan. Namun juga 

tidak melupakan budaya timur. Umumnya masyarakat kota metropolitan telah 

merasakan adanya percampuran kebudayaan barat dan timur. Rasa sosial kurang. 

Tidak pernah bergaul dengan masyarakat yang tidak selevel. 

 Namun demikian, dalam novel Supernova terdapat tokoh terkesan aneh. Di 

satu sisi orang memandang, sebagai tokoh yang kurang baik. Di sisi lain sebagai 

pahlawan bagi orang-orang tidak mampu.  Mereka peduli, dan mempunyai rasa 

sosial yang tinggi tarhadap orang yang tidak mampu. Mereka berusaha 

menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu. 

 

b. Struktur Naratif Novel Jendela-jendela 

Peristiwa-peristiwa dalam struktur naratif novel Jendela-jendela dibangun 

secara progresif. Hubungan kausal, banyak dijumpai dalam novel Jendela-jendela. 

Antara peristiwa satu dengan  lainnya terdapat hubungan makna  koherensif. 

Struktur naratif novel Jendela-jendela mudah dipahami dan sangat menarik. 

Pengarang bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang dialami kebanyakan orang, 

secara lugas tanpa tedeng aling-aling. Bahasa yang digunakan untuk membangun 

cerita, bahasa yang dikonsumsi masyarakat umum.  

Cerita diawali pasangan suami istri muda. Kehidupan tokoh utama, dalam 

suasana keluarga sederhana tenteram damai. Pada  tahap pemaparan  banyak 

diceritakan pengalaman  tokoh dimasa remaja.  Untuk menuju tahap rangsangan, 

pengarang menyuguhkan berbagai peristiwa ringan, baik  secara flash back, 
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maupun kronologis. Melalui cerita flash back, latar sosial budaya tokoh utama 

sudah dapat dikenali. 

Peristiwa-peristiwa yang membangun sebuah konflik, belum tampak jelas 

pada awal cerita. Jalinan peristiwa merupakan jalinan yang longgar. Pengarang 

banyak cerita tentang biografi tokoh utama. Sehingga pembaca akan selalu 

bertanya, peristiwa apa yang akan terjadi.   

Tokoh-tokoh yang ditampilkan pengarang untuk membangun cerita, adalah 

tokoh-tokoh muda,  berpendidikan luar negeri, banyak pengalaman  dan 

berwawasan luas. Tokoh utama dalam novel ini, adalah wanita  ulet, dan 

berkorban untuk membantu kehidupan rumah tangga. Namun dalam menjalankan 

profesinya, sifat jelek sebagai petualang cinta muncul lagi. Muncul orang ketiga 

dalam hidupnya. Sehingga terjalinlah cinta segitiga. Ketenteraman kehidupan 

rumah tangga goyah. 

  Tokoh-tokoh dalam novel Jendela-jendela, adalah tokoh-tokoh yang 

familier. Mereka saling bersahabat, bagaikan saudara. Tokoh yang tidak pernah 

pisah, sejak kecil, hingga remaja, dan setelah dewasa . Namun dalam diri mereka   

memiliki berbagai sisi kehidupan yang berbeda. Tokoh protagonis, mempunyai 

perbedaan tingkat sosial yang jauh berbeda dengan tokoh antagonis. 

Unsur-unsur yang menunjuk setting, dalam cerita  dilukiskan  secara komplit, 

dan jelas.Setting waktu diterangkan dengan jelas kapan peristiwa itu terjadi.  

Setting tempat juga digambarkan secara jelas, merujuk pada nama negara, kota, 

dan tempat-tempat tertentu. Begitu juga untuk setting sosial budaya, digambarkan 

secara jelas. Bagaimana kehidupan dunia kampus di luar negeri. Bagaimana 
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budaya luar negeri (Amerika, Tibet dan Singapura). Secara jelas pula, adanya 

usaha untuk tetap melestarikan budaya Jawa, budaya leluhur tokoh utama.  

Penyelesaian peristiwa yang dialami tokoh utama, berlangsung cepat. Namun 

demikian penuh dengan tegangan-tegangan dan kejutan. Tokoh protagonis dapat 

keluar dari masalah  yang mereka hadapi, dengan tanpa adanya kekerasan. Akhir 

cerita tokoh protagonis kembali pada jati dirinya.Membina rumah tangga bahagia 

sejahtera. 

Makna yang terkandung dalam cerita, memberikan gambaran yang menarik. 

Apa yang kita bayangkan mengenai kehidupan di negara-negara maju dan kaya 

tidak selamanya benar. Dimana pun ada saja orang yang mengalami kesulitan 

hidup namun tetap berusaha untuk mengatasinya. Hubungan antarmanusia sama 

sekali tidak sederhana, tetapi sangat komplek.   

Lewat hasil karyanya, baik secara tersirat maupun tersurat pengarang selalu 

memasukkan nilai-nilai  pendidikan. Dalam  novel Jendela-jendela, secara tersirat  

terdapat nilai-nilai pendidikan yang  bermanfaat bagi pembaca. Namun untuk 

mengambil nilai tersebut, pembaca harus dapat menyeleksi mana yang perlu dan 

mana yang harus dibuang. Hal yang dinilai tidak baik, kita ambil hikmahnya. 

 Nilai  pendidikan keagamaan, yang dapat kita petik dalam novel Jendela-

jendela, bahwa semua agama baik. Kita harus selalu menjaga dan berusaha  saling 

toleransi sesama pemeluk agama. Melaksanakan ajaran agama tidak harus 

dipaksakan, namun perlu adanya kesadaran. Meskipun tanpa paksaan, perlu 

adanya suri teladan. Kita harus selalu ingat kepada Allah, dalam situasi apa pun 
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  Pesan moral dan budi pekerti, disampaikan pengarang lewat tingkah laku 

tokoh utama. Pada umumnya, pembaca akan mengatakan bahwa moral, budi 

pekerti tokoh utama dalam novel Jendela-jendela, kurang baik. Tindakan-

tindakan yang tidak baik,  suatu saat akan mendapatkan karma. Suatu peristiwa, 

penderitaan seseorang, dihubungkan dengan sebab akibat.   

Kehidupan dalam dunia  kampus di luar negeri, akan mempengaruhi   

sosial budaya mahasiswa. Dalam  novel Jendela-jendela, banyak ditampilkan 

tersebut. Namun demikian, budaya Jawa harus tetap dijaga dan dilestarikan. 

Karena budaya Jawa, banyak memuat falsafah-falsafah luhur.  

Hubungan antarmanusia sangat komplek. Hal ini digambarkan pengarang 

secara jelas. Menyesuaikan  diri dalam pergaulan sangat penting. Terlebih lagi 

jika kita memasuki lingkungan baru. Seperti yang dialami tokoh utama dalam 

novel Jendela-jendela. Mereka, berkali-kali pindah tempat tinggal. Hal ini 

memaksa mereka untuk selalu beradabtasi dengan lingkungan. 

 

2. Struktur Novel Supernova  dan Jendela-jendela 

a. Tema  

1) Tema Novel Supernova 

Rana menikah dengan pemuda pilihannya sendiri.Untunglah kedua orang 

tuanya dan saudara-saudaranya menyetujui. Orang mana yang tak bangga 

mempunyai menantu seperti Arwin dan besan seperti itu, yang punya ini, punya 

itu. Bahkan semua orang di sekitarnya memuji-muji setiap saat, berulang-ulang 

mengatakan betapa beruntungnya Rana mendapat pria seperti Arwin. 
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Sebagai  isteri dari suami yang sudah berekonomi mapan dan mertua orang 

berada, sebenarnya Rana  duduk manis di rumah menerima pemberian suami saja 

sudah lebih dari cukup. Namun Prinsip itu tidak diterapkan dalam kehidupan 

Rana. Rana masih  juga  bekerja untuk menambah dan membantu ekonomi 

keluarga, menjadi reporter sebuah majalah. 

Cobaan dan godaan wanita karir memang selalu ada. Walaupun Rana 

berlatar belakang agama yang kuat. Ternyata termakan juga oleh rayuan dan kata-

kata manis seorang pemuda yang diwawancarai ketika mencari berita. Akhirnya 

terjadilah hubungan gelap antara Rana dengan Ferre. 

Apa yang diharapkan Rana sebenarnya. Suami adalah lelaki normal,  

santun, setia. Dari segi financial juga tidak kekurangan. Dia tidak merasa terima 

kasih, justru mengkhianati pernikahan. Melanggar aturan agama maupun adat. 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tema novel Supernova adalah 

”Keinginan untuk mendobrak kemapanan”  

 

2) Tema Novel Jendela-jendela 

  June termasuk gadis yang doyan pacaran.  Dia pernah  pacaran dengan 

teman di SMA bernama Didit, anak seorang seorang pengurus gereja. Ketika 

kuliah di Pittsburg dia pacaran dengan Roy mahasiswa S2. Di Pittsburg ini June 

juga mempunyai pekerjaan sambilan sebagai reporter surat kabar Collegio 

kampus. Putus dengan Roy June pacaran dengan Aji Saka, anak seorang 

konglomerat. Sebenarnya dengan Aji, June banyak mengalami kesedihan. Namun 

sulit untuk berpisah dengannya. Bahkan Ajilah yang merenggut keperawannaya, 
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yang membuat June selalu ketagihan.Ketika menjadi reporter majalah Cantik dan 

mendapat tugas meliput di Bali, pacaran dengan Dani. 

Lulus kuliah June dan Jigme menikah, tepatnya 5 September 1998. Jigme 

yang pria asal Tibet rela memeluk agama Islam demi mendapatkan June. Orang 

tua June sendiri sebenarnya tidak terlalu cocok mempunyai menantu Jigme.  Hal 

ini mengingat cita-cita June mempunyai mertua seorang konglomerat. Lagi pula 

June orangnya pemboros, senang berbelanya, yang mungkin sulit mengikuti pola 

hidup orang Tibet. 

Baru sebulan menikah, June pindah ke Singapura karena Jigme mendapat 

pekerjaan di sana. Keluarga baru ini menyewa apartemen yang sangat sederhana. 

Maklumlah sebagai pegawai baru, gaji Jigme belum dapat untuk menyewa 

apartemen yang lumayan. Di Singapura ini pula keluarga baru ini bertemu lagi 

dengan Dean Sahi teman ketika di Amerika, yang juga bekerja di Singapura. 

Untuk membantu ekonomi keluarga, June berusaha melamar pekerjaan di 

berbagai perusahaan. Sudah puluhan perusahaan yang didatani June, satu pun tak 

ada lowongan pegawai. Namun ketika June dan Jigme pindah apartemen barulah 

ada panggilan pekerjaan untuk June. June  diterima untuk bekerja di International 

Voice  sebuah radio SW, Short Wave atau gelombang pendek yang memancarkan 

acaranya ke seluruh dunia. 

Kesibukan June semakin bertambah, karena jadwal siaran yang padat. 

Begitu pula Jigme banyak kerja lembur, sehingga pulang sampai larut malam. 

Kesalahan Jigme kurang komunikasi. Jigme jarang pulang karena sekolah ngaji di  

the Muslim Converts Association of Singapor, tanpa memberi tahu June. Suasana 
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ini membuat keduanya kurang berkomunikasi. Setiap Jigme datang June sudah 

tidur, Jigme  tidak berani mengajak bicara June,  karena takut  mengganggu. Hari-

hari berikutnya June menjadi kesepian 

Suatu hari Dean menemui June dan Jigme untuk mengajak jalan-jalan. 

Ketika jalan-jalan, Dean selalu mencuri kesempatan. Ketika Jigme lengah, tangan 

Dean meremas-remas tangan June. June membiarkan perlakuan Dean. Bahkan 

lama-lama June tertarik juga, dan membalasnya. Hari-hari berikutnya Dean dan 

June sering mencuri-curi kesempatan untuk berkencan. Maka terjadilah 

perselingkuhan. 

Ditinjau dari masa lalunya, June memang petualang cinta. Harusnya June 

mengucapkan terima kasih pada kepada Jigme. Karena telah banyak pengorbanan 

Jigme. Jigme rela meninggalkan agamanya, dan mengikut agama June agar dapat 

menikahinya. Jigme adalah lelaki normal, tipe suami yang setia, sabar dan pekerja 

keras. Namun June ternyata malah berbuat selingkuh. Melanggar larangan agama, 

melanggar adat. Dari Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tema novel 

Jendela-jendela adalah ”Keinginan untuk mendobrak kemapanan” 

Secara interteks, novel Supernova dan Jendela-jendela mempunyai 

persamaan tema, yaitu “Keinginan untuk mendobrak kemapanan” 

 

b. Alur atau Plot 

        Novel Supernova maupun novel Jendela-jendela menggunakan model alur 

sama, masing-masing novel terdiri dari tiga bagian jalinan peristiwa; alur awal, 

alur tengah, dan alur akhir. Alur awal masih dirinci menjadi tahap paparan atau 
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eksposisi, rangsangan atau inciting moment, dan penggawatan atau rising actions. 

Alur tengah terdiri dari pertikaian atau conflict, perumitan atau complication, dan 

puncak atau climax. Alur akhir terdiri peleraian atau falling action, dan 

penyelesaian atau denovement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Alur atau Plot Novel Supernova 

 

Pokok-pokok peristiwa di dalam novel Supernova 

Bagian 1. Dhimas dan Ruben  merencanakan membuat roman. 
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Bagian 3 Rana mengenang masa kecil. 

Bagian 4 Kesibukan Rana mulai tidak wajar. 

Bagian  5 Diva kecewa pada lomba fashion anak-anak. 

Bagian 6 Rana menolak ajakan  Ferre untuk tidak pulang. 

Bagian  7  Diva diskors dari catwalk   

Bagian 8 Rana dan Ferre berada di kota Bandung 

Bagian  9 Rana berulang tahun. 

Bagian 10  Arwin tahu tentang perselingkuhan isterinya. 

Bagian 11 Arwin menyaksikan Rana masuk hotel bersama Ferre 

Bagian 12  Ferre menjadi pusat perhatian Diva        

Bagian 13 Ferre melihat Diva bagaikan bintang jatuh 

Bagian 14 Rana menanyakan tentang kebahagiaan kepada ibunya. 

Bagian 15 Rana disarankan Gita untuk berkonsultasi dengan Supernova 

Bagian 16 Konsultasi Rana kepada Supernova tak pernah   dijawab 

Bagian 17 Rana jatuh sakit 

Bagian 18 Ferre tahu kalau sedang diperhatikan Diva 

Bagian 19 Ferre ingin memiliki Rana.  

Bagian 20 Arwin konsultasi dengan Supernova 

Bagian 21 Berbagai adegan seram  muncul di pikiran Rana. 

Bagian  22  Rana kembali pada Arwin  

Bagian 23 Rana menghilang dari Ferre  

Bagian 24 Bayangan masa kecil menyadarkan Ferre 

Bagian 25 Perjumpaan Ferre dengan Diva 
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Bagian 26 Ferre  mulai bersahabat memuja Diva. 

Bagian 27Ksatria yang sejati 

Bagian 28 Perpisahan Ferre dengan Diva 

Bagian 29 Mereka saling mencintai 

         Dari rentetan peristiwa di atas dapat dikelompokkan  ke dalam beberapa 

bagian sesuai tahapan alur suatu cerita. Tahap pemaparan atau exposisi dari 

bagian 1 sampai dengan 3. Bagian 1 pasangan gay  Dhimas dan Ruben sebagai 

corong bicara pengarang. ingin membuat sebuah karya roman. Roman yang 

berdemensi luas dan mampu menggerakkan orang. Bagian 2 memperkenalkan 

tokoh Ferre dan Rana. Ferre mengenang perjumpaanya dengan Rana ketika 

wawancara. Ferre menceritakan cita-citanya ingin menjadi ksatria seperti dalam 

dongeng. Ksatria yang mencintai 

 puteri bungsu dari kerajaan bidadari. Ksatria tak dapat mengejar Puteri karena 

terbang ke langit. Dengan kesanggupan menanggung resiko, akhirnya Ksatria 

dibantu oleh Bintang Jatuh. Bagian 3 Rana mengenang di masa kecil ketika 

belajar mengaji, di rumah Bu Haji. Mengenang masa remaja yang aktif dan ceria, 

mengenang ketika pacaran dengan Arwin. Rana juga mengenang semasa kuliah di 

ITB. 

         Bagian 4 dan 5, adalah tahap rangsangan atau inciting moment. Pada bagian 

ini kesibukan Rana mulai tidak wajar. Ketika Rana yang baru saja diturunkan 

Arwin dari mobil. Rana berdiri di lobi, pikirannya sibuk mencari dan bertanya, di 

mana batas ketahannanya untuk bersandiwara.   Di rumah, Rana menjadi 

pendiam. Setiap Arwin bertanya, ia menjawab tetapi tidak sama dengan jawaban 
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dalam hatinya. Setiap Arwin mempunyai acara yang harus didatangi mereka 

berdua, Rana selalu  membuat alasan-alasan yang tidak wajar pada Arwin. 

Sedangkan pada bagian 5, Diva merasa tidak puas kecewa, dengan lomba fashion 

anak-anak. Diva  meninggalkan tempat lomba setelah mengumumkan hasil lomba. 

Para orang tua pun merasa kecewa terhadap sikap Diva.  

        Pada bagian 6, dan 7 sudah memasuki tahap penggawatan atau rising action. 

Bagian 6 Rana dan Re berada di hotel. Re membujuk Rana untuk tidak pulang. 

Rana marah, dengan alasan ia mempunyai ikatan banyak. Ia tidak hanya menikah 

dengan Arwin, tetapi juga menikah dengan keluarganya, dengan segenap lapisan 

sosialnya. Sedangkan pada bagian 7, Diva mendapat skors sebulan penuh gara-

gara aksinya pada lomba fashion anak-anak.        

        Bagian 8 sampai dengan 11, mulai terjadi konflik, baik konflik lahir maupun 

konflik batin. Begitu pula tokoh-tokohnya. Baik tokoh protagonis dengan 

antagonis, atau protagonis dengan tokoh penengah, antagonis dengan penengah, 

atau konflik batin tokoh penengah sendiri.  

        Pada bagian 8 ini, cerita awal mula terjadi konflik. Secara kebetulan Rana 

dan Re sama-sama berada di kota  Bandung. Rana  berpesan untuk tidak di jemput 

di tempat yang sama, karena tempat itu tempat nongkrong teman-teman lamanya 

Arwin. Rana takut ketahuan teman Arwin.  Bagian 9 . Ketika Rana berulang 

tahun. Rana mengundang Re untuk datang, karena Arwin tidak ada. Arwin yang 

kontraktor sedang mengerjakan bangunan masjid agung di Surabaya. Rana sangat 

kecewa dan marah kepada Re, karena Re tidak mau datang. Re sendiri penuh 

kebimbangan. Akan jadi apa nantinya kalau Re datang! Bagaimana dengan 
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keluarganya jika mengetahui hubungan antara Rana dengan Re. Bagaimana pula 

sahabatnya Ale yang sudah berkali-kali mengingatkan tentang hubungannya 

dengan Rana ? Konflik batin dalam hati Re semakin seru. Menuruti kekasihnya, 

atau menuruti sahabatnya, atau menuruti kata hatinya sendiri. Akhirnya Re  hanya 

berhenti di dekat rumahnya, melihat mobil-mobil di dekat rumah Rana. Pada 

tahap 10, diceritakan bahwa tanpa bermaksud mengambil kesimpulan apa-apa, 

Desi menyarankan pada Arwin agar mau cek kegiatan-kegiatan isterinya. Bukan 

pertama kalinya Desi melihat Rana berduaan. Tiga hari lalu Desi melihat mereka 

di Shangri La. Desi juga melihat lagi Rana di Bandung, makan malam di Shedi 

bersama bersama pria yang ciri-cirinya persis sama dengan Ferre. Pada bagian 11. 

Secara diam-diam Arwin menuruti saran Desi untuk cek terhadap kegiatan 

isterinya. Arwin tepekur di dalam mobil. Siapa pun dapat melihat apa yang ia 

lihat. Manis wajah isterinya yang berbunga-bunga. Tak ada kebencian yang ia 

keruk dari dalam hatinya untuk Rana. Tidak juga untuk Ferre. Yang ada hanyalah 

kebencian pada dirinya sendiri. 

         Bagian 12 sampai dengan 18, cerita memasuki tahap perumitan atau 

complication.  Bagian 12. Pagi itu Diva melihat rumah seberang sambil 

mencibir.” Baru setengah sembilan telepon genggamnya sudah menempel di 

kuping. Mulutnya komat kamit seperti membaca jampi-jampi. Pria itu benar-benar 

sedang kasmaran”  Namun lambat laun pikiran Diva berubah, dan hatinya berkata, 

”… jangan pergi. Tetaplah di sana, wahai kau yang sedang jatuh cinta!” Bagian 

13. Re melihat seorang gadis duduk menekuk, memeluk lutut. Cantik dengan 

bingkai malam yang penuh bintang, ia malah kelihatan tidak nyata seperti lukisan, 
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sangat indah. Sudah lama Re memandang namun Re  tak bergerak, begitu juga 

lukisan itu. Obyek lukisan sekonyong-konyong mendongakkan kepala, melihat 

langit. Re tergiring melihat hamparan bintang di langit. Tiba-tiba Re berseru 

kaget, baru malam itu bertemu dengan bintang jatuh. Melesat begitu cepat, dengan 

keindahan yang mencengangkan. Bagian 14. Rana menanyakan tentang 

kebahagiaan kepada ibunya Raden Ajeng Widya Purwaningrum Sastrodhinoto. 

Beberapa kali pertanyaan Rana diajukan, namun jawaban tidak sesuai dengan 

kehendak hati Rana. Rana baru puas setelah ibunya menjawab bahwa kebahagiaan 

yang Rana maksud akan ditemukan nanti sepuluh atau lima belas tahun lagi. 

Bagian 15. Gita teman Rana sewaktu SMA selalu cemas melihat wajah Rana yang 

selalu gelisah. Rana yang dulu tegar dan selalu ceria, sekarang setiap kali mereka 

bertemu, pasti selalu diakhiri dengan mata merah, bengkak. Rana sering 

mengeluhkan dadanya sesak. Rana mengatakan kalau ingin bercerai dengan 

Arwin. Namun Gita menyarankan untuk mebatalkan niatnya, meskipun Rana tak 

akan menuntut apa pun dari Arwin.  Gita menganjurkan Rana untuk berkonsultasi 

dengan Supernova. Sebuah biro konsultasi segala persoalan lewat internet.  

Bagian 16. Meskipun Rana enggan menuruti saran Gita, lambat laun keinginan itu 

muncul. Rana mencoba menghubungi Supernova. Salah satunya yang Rana 

ceritakan adalah dirinya sudah bersuami orang yang sukses, serba tidak 

kekurangan dan suaminya sangat mencintai. Namun dia bertemu dengan seorang 

pria yang akhirnya saling jatuh cinta. Beberapa kali Rana mengirimkan 

pertanyaan, tak pernah dibalas oleh Supernova. Baru setelah Rana mencaci maki, 

Supernova menjawab. Bagian 17. Ferre mendapat telepon dari Rana kalau di di 
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rumah sakit, jatungnya kambuh. Ferre resah, dan mulai salah tingkah. Re mondar-

mandir di Rumah sakit. Re melihat siapa saja yang datang di rumah sakit, baik itu 

keluarga, suami maupun teman-teman Rana. Re menceritakan hal ini pada Ale. 

Namun ale memarahi Re, karena jatuh cinta dengan orang yang salah. Bagian 18. 

Ferre sedang gelisah, dengan cuaca hati yang sedang buruk-buruknya. Diva 

memperhatikan semua itu dalam ketersimakan, kemudian  Diva menyentuhkan 

tangannya ke kaca. Terlihat olehnya Ferre menangis, meneteskan air mata.  Ferre 

lamat-lamat muncul perasaan bahwa ia sedang diamati. Re mendongakkan kepala, 

matanya berhenti di jendela. Keduanya saling menatap. Hati Re berbisik ”Bintang 

Jatuh. Sejernih kristal”  

        Bagian 19 sampai dengan 21, cerita memasuki tahap puncak penggawatan 

atau climax. Ferre mendatangi Rana di rumah sakit. Mereka berpelukan lama 

sekali. Rana merasakan jauh lebih baik dalam dekapan Re dibandingkan obat apa 

pun atau infus yang dicerapkan ke tubuhnya. Rana menanyakan apa yang 

diinginkan Re. Setelah berpikr lama akhirnya Re menjawab bahwa ia ingin 

memiliki Rana. Rana terkejut, dan menanyakan apakah Re menginginkan Rana 

berpisah dengan Arwin. Re tidak ingin pergi dari  rumah sakit dengan kenihilan. 

Re menghendaki Rana memutuskan sesuatu, dan Re siap dengan segala keputusan 

Rana. Rana terlalu lelah untuk menimbang-nimbang keputusan. Sekonyong-

konyong ia menukas tegas ” Aku akan pergi denganmu, Re!” Mendengar itu 

justru Re melongo. Bahkan Rana mengatakan sepulang dari rumah sakit, hal ini 

akan dibicarakan dengan Arwin, dengan penuh keyakinan.  Hal ini diceritakan Re 

kepada Ale. Namun Ale mengingatkan untuk tidak membawa wanita yang sudah 
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bersuami., dan Re harus siap segala kemungkinan yang terjadi jika Re nekad. Ale 

mengingatkan jika keluarga Rana menyimpan dendam, lalu menyewa pembunuh 

bayaran. Bisa juga teman-teman Rana akan memasukkan peristiwa itu ke seluruh 

surat kabar dan majalah. Pada bagian 20 ini, Arwin konsultasi dengan Supernova. 

Arwin menceritakan bahwa ia mulai gila. Sepanjang hidupnya ia hanya ada satu 

wanita yang ia cintai sungguh-sungguh, yaitu isterinya sendiri. Tapi isterinya 

nyeleweng. Anehnya Arwin tidak sanggup marah. Bahkan untuk menyalahkan 

sedikitpun tidak bisa. Karena isterinya  kelihatan sangat bahagia bersama lelaki 

itu. Bahkan Arwin  lebih senang melihatnya. Bagian 21. Berhari-hari Rana 

terbangun dengan bersimbah keringat dingin. Berbagai macam adegan seram 

kerap muncul di pikirannya. Arwin mengamuk, Arwin gelap mata, lalu berbuat 

apa saja. Ibunya menangis histerius. Mertuanya terpingsan-pingsan. Puluhan 

saudaranya mencemooh habis-habisan. Rana akhirnya konsultasi dengan 

Supernova. Saat itu Rana merasa puas dengan jawaban Supernova.  

        Bagian 22 dan  24 cerita memasuki tahap peleraian atau falling action. Pada 

bagian 22, Rana terkejut bagai disengat tawon, ketika Arwin memanggil. Rana 

berlagak pilon dengan menjawab”Ada apa Mas?”  Arwin hanya menatap dengan 

tatapan yang belum pernah Rana lihat. Rana bisa menebak semua itu. Kemudian 

Arwin merengkuh Rana dari belakang. Rana semakin merasa terapung dalam 

suasana yang sangat misterius. Arwin mengatakan kalau sudah tahu semuanya.  

Rana menangis. Arwin mengatakan kalau Rana benar-benar mencintainya, Arwin 

rela Rana pergi dengan Ferre, dan Awin tidak akan mempersulit keadaan Rana. 

Rana semakin menangis. Arwin mengatakan kalau sangat mencintai, bahkan 
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terlalu mencintai . Arwin hanya  ingin Rana tidak menangis, karena terlalu sering 

Arwin mendengar Rana menangis diam-diam. Arwin minta maaf karena ia merasa 

tidak pernah menjadi sosok yang diinginkan Rana. Arwin terhenyak ketika 

isterinya malah menghambur jatuh, mendekapnya erat-erat. Rasanya itu bukan 

pelukan perpisahan, melainkan pelukan orang yang kembali. Pada bagian 23 

Sudah seminggu lebih Rana menghilang, tak dapat dihubungi. Re tahu kalau ada 

yang tak beres. Sampai ahirnya surat dari Rana tiba. Dalam surat Rana 

mengatakan bahwa Re telah memberi kekuatan untuk mendobrak belenggu. 

Sekarang Rana bebas. Tapi, tidak berarti mereka harus berjalan bersama. Rana 

minta ijin kembali berjalan di setapak kecilnya.   

        . Bagian 24, diceritakan bahwa sudah 24 jam Ferre tidak keluar rumah. Ferre 

berusaha bunuh diri. Ia sudah memegang pistol kaliber 9mm. Pemandangan aneh 

di depan rumahnya  mengusik perhatian Diva. Sudah siang pintu jendela tidak 

dibuka, dan mobil masih di garasi. Bahkan sampai matahari condong ke barat, 

sore berganti malam, malam bertambah larut, namun tak ada perubahan. Bahkan 

akan tidur pun Diva sempat memandangi rumah itu, dengan terus bertanya-tanya. 

             Ferre masih memegang pistol. Tiba-tiba melintas jelas kakek dan 

neneknya  bersimpuh dan berdoa dekat mayat yang bersimbah darah. Gambar itu 

terus menyerbu Re. Ada genangan darah di kepala ibunya dan sepucuk pistol kecil 

di dekatnya. Sekarang yang muncul suara-suara kakek dan neneknya. “Mamamu 

bunuh diri, semua ini gara-gara Papamu lari dengan wanita lain!”  Re mencoba 

meredam suara itu, tapi yang hadir malah bayangan dongeng” Ksatria, Puteri, dan 

Bintang Jatuh” 
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        Ferre sudah memastikan target di pelipis kanan. Sementara itu Diva 

dalam hati berkata ”Kehancuranmu adalah awal kesadaranmu”  Ferre tidak 

kelihatan ragu, napasnya tenang. Namun target dipindahkan ke tengah pelipis, 

sambil memejamkan mata seolah-olah merasa nikmat. Tiba-tiba ada suara melesat 

lebih cepat dari peluru memanggil-manggil namanya. Re menangis sejadi-jadinya.  

          Bagian 25 merupakan awal perjumpaan Ferre dengan Diva. Ferre sudah tiga 

hari tidak masuk kerja. Ale menghubungi tidak bisa, akhirnya mendatangi rumah 

Ferre. Semua pintu tertutup, dipanggil-panggil, pintu digedor-gedor Ferre tidak 

menjawab, Ale semakin curiga. Tindakan Ale mengundang perhatian tetangga, 

tak terkecuali Diva. Orang-orang akan mendobrak pintu. Ferre mendengar hal itu, 

akhirnya menelpon Ale. Ferre mau membuka pintu namun semua orang disuruh 

pergi. Semua orang telah pergi, hanya Diva yang tidak pergi. Ia mengatakan kalau 

teman Ferre. Setelah pintu dibuka justru Diva yang  lebih dulu masuk. Sampai 

dalam rumah pun, Diva juga yang lebih dulu bertanya, dan memberi saran kepada 

Ferre. Ale terbengong. Ketika Diva keluar untuk mengambilkan makanan, Ferre 

mengatakan kalau belum kenal.  

           Tahap penyelesaian atau denovement terdapat pada bagian  26. Sejak 

peristiwa itu, Ferre mulai bersahabat dengan Diva. Kondisi Ferre sudah mulai 

normal, dan mulai masuk kerja. Bahkan ketika  Ferre akan berangkat kerja ada 

ucapan selamat dari Diva.  Malam harinya bersamaan Ferre menutup tirai, mataya 

bertatapan dengan Bintang Jatuh yang berdiri di seberang, lalu  mengangkat 

tangan melambai kecil.  Hari-hari berikutnya, Ferre sering bermain ke rumah 

Diva. Diva memang tidak pernah mau menerima tamu, namun untuk Ferre Diva 
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tidak menolak. Bahkan Diva sering memasak untuk menjamu Ferre. Berjam-jam 

Ferre betah ngobrol bersamanya. Ferre mulai memuja Diva, ternyata ia tidak 

seperti apa yang diceritakan Ale. Diva wanita yang berwawasan luas, dan 

menguasai berbagai bidang.  

           Bagian 27, Ferre menjadi Ksatria yang sejati. Menjelang pukul setengah 

dua malam, Re melihat cermin di depan. Re mendekati, menyentuhkan tangannya 

ternyata cermin itu bergelombang. Lutut Re gemetar, Re jatuh  berlutut. Pantulan 

di cermin itu adalah Diva. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuh Re. Re 

bangkit berlari menuju pintu. Pintu rumah Diva dibiarkan sedikit terbuka. Re 

memutuskan untuk masuk. Diva menyambutnya dengan senyum dan berkata 

bahwa ia telah menunggu. Re menanyakan siapa sebenarnya Diva. Diva 

menjawab bahwa ia manusia biasa. Kita semua cermin bagi satu sama lain. 

Banyak orang yang matanya terbuka, tetapi jiwanya dibiarkan tidur. Sekarang 

lihatlah kamu menjadi Ksatria yang sejati. Jatuh, tapi mampu bangkit. Melesat, 

tapi tidak hancur. 

        Diva bangun dari tempat duduknya, membelai pipi Re lembut. Re 

memejamkan mata, Diva baru saja membelai hatinya. Re menggenggam tangan 

Diva.  Diva mengatakan bahwa ia akan pergi. Diva akan mendirikan sebuah 

yayasan bawah tanah, yang membutuhkan tenaga professional seperti Ferre. Re 

menempelkan pipinya ke muka Diva, berbisik tepat di kupingnya ”Pernahkah 

sang Supernova jatuh cinta?” 

            Bagian 28  Perpisahan Ferre dengan Diva. Re terperanjat ketika Diva 

memanggilnya Re, karena selama ini Diva memanggilnya Ferre. Diva tidak mau 
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mengucapkan kata-kata seenaknya. Karena menurut mitologi Mesir kuno, Atum-

Re adalah sosok terluhur. Jadi nama Re mempunyai makna sangat besar. Re 

memeluk Diva pelan-pelan dari belakang. 

        Hari itu tiba sudah. Tirai di seberang rumahnya tertutup rapat. Sang 

Supernova kurang suka perpisahan. Ia hanya menyelipkan secarik kertas di pintu 

depan yang bertuliskan ”Segalanya ada padamu. Di dalam dirimu. Termasuk 

aku.” Namun siapa yang dapat menahan Bintang Jatuh. 

Pada bagian 29,   Ruben berkata pada Dhimas bahwa, sepuluh tahun mereka 

melangkah lebih jauh dari yang mereka duga. .Dhimas menanyakan pula,  

mungkinkan Supernova salah satu tokoh mereka! Mereka berdua adalah dalang 

tempelan. Figuran . Dua orang pria yang bahkan tak punya nama belakang, hidup 

dalam sebuah molekul pikiran seorang penulis, dan selamanya tak akan bisa 

keluar. Mereka berpegangan tangan erat. Dua pria yang tak punya nama belakang 

di dalam sebuah kamar kerja. Saling mencintai. 
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Gambar 4. Alur atau Plot Novel Jendela-jendela 
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2. Pokok-pokok peristiwa dalam novel Jendela-jendela 

Bagian 1 Jigme dan June menempati apartemen baru di Singapura. 

Bagian 2 Jigme dan June bertemu Dean di gedung bioskop. 

Bagian 3 June merasakan enak tinggal di Singapura. 

Bagian 4 June rindu Pittsburg. 

Bagian 5 Perhiasan June masuk ke pawn shop (rumah gadai) 

Bagian 6 June mandapat pekerjaan di radio International Voice. 

Bagian 7 June keguguran. 

Bagian 8 June pergi bersama Dean ke Pulau Sentosa 

Bagian 9. June, Jigme dan Dean melihat film bersama. 

Bagian 10 June mulai mencuri-curi waktu untuk ketemu Dean. 

Bagian 11 Jigme mulai curiga terhadap perilaku June 

Bagian 12 Dean memutuskan hubungan dengan June. 

Bagian 13 June marah kepada Dean 

Bagian 14. June teringat pesan Mama. 

Bagian 15.June menceritakan hubungannya dengan kepada Jigme. 

Bagian 16. Vagina June gatal-gatal 

Bagian 17. June mencari Dean di kantornya 

Bagian 18. Mimpi June jadi kenyataan 

Bagian 19 June pulang ke Jakarta untuk berobat. 

Bagian 20 June dan Jigme pulang ke Singapura dan pindah rumah. 

        Dari rentetan peristiwa di atas, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa 

bagian sesuai tahapan alur suatu cerita. Tahap pemaparan atau exposisi dari 
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bagian 1 sampai dengan 7. Bagian 8 sampai dengan 9 cerita memasuki alur 

rangsangan atau inciting moment. Tahapan penggawatan atau rising actions 10  

dan 11. Bagian 12 awal terjadinya konflik atau conflict. Bagian 13 sampai dengan 

16 merupakan tahap perumitan atau complication .   Sebagai puncak pertikaian  

atau climax dikisahan pada bagian 17 dan 18. Bagian 19 merupakan peleraian 

falling action dan bagian 20 merupakan peyelesaian atau denovement. 

        Alur awal  menceritakan pengenalan tokoh-tokoh sentral.  Bagian 1 

menceritakan tokoh June dan Jigme. Mereka adalah pasangan muda yang baru 

sebulan menikah di Jakarta dan langsung pindah ke Singapura. Meskipun Jigme 

sudah bekerja namun gajinya belum mencukupi. Maka keluarga baru ini menyewa 

sebuah apartemen yang sangat sederhana. Saking kecilnya dikatakan bahwa 

sampai selonjor saja susah. Bagian 2 menceritakan pertemuan antara June, Jigme 

dan Dean. Dean adalah teman Jigme semasa kecil ketika masih di Tibet, juga 

teman kuliah di Amerika, dan kini sama-sama tinggal di Singapura. Sekarang 

Dean menjadi orang sukses, seorang  manajer bioskop di Bugis Junction. Itulah 

sebabnya Dean mengundang Jigme dan June nonton bersama. Bagian 3 

menceritakan June yang sudah merasa senang tinggal di Singapura. Biar tidak 

punya mobil, transportasi umum terjamin. Terjamin dalam arti bersih, cepat, tepat 

waktu, dan teratur. Bagian 4, Jigme sering pulang malam, karena sebagai produser 

sebuah rumah produksi memaksanya untuk turut serta setiap kali ada syuting. 

June mulai merasa sepi sendiri, membuatnya rindu pada Pittsburg tempat ia kuliah 

dulu. June terbayang ketika pertama datang di Pittsburg. Terbayang pertama kali 

melihat burung woodpecker. Terbayang indahnya dan serunya empat musim di 
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Pittsburg. Itulah yang menyebabkan June jatuh cinta pada kota itu. Bagian 5, 

menceritakan keadaan ekonomi June yang semakin memburuk. Kebiasaan June 

yang suka makan-makan ketika masih kuliah ataupun ketika ikut orang tua masih 

belum dapat ditinggalkan. Gaji Jigme untuk makan dan sewa apartemen tidak 

mencukupi. Untuk menutup kekurangan itu, June mulai pergi ke pawn shop atau 

rumah gadai.  Sedikit demi sedikit perhiasan June masuk ke rumah gadai. Bahkan 

perhiasan hadiah dari mertuanya ketika manikah ikut digadaikan. Tapi Jigme tidak 

bodoh, Ia mencium ketidakwajaran. Bagaimana dengan gajinya bisa makan di luar 

atau pergi ke restoran. Akhirnya June mengaku, dan Jigme pun tidak marah. 

Bagian 6,  June merasa sangat bahagia, karena setelah pindah rumah baru, kini 

mendapat pekerjaan baru.June bekerja di International Voice, yaitu radio SW, 

Short Wave atau gelombang pendek yang memancarkan acaranya ke seluruh 

dunia.  June sudah merasa senang kerja di radio. June mulai senang bekerja di 

radio, karena pimpinan dan semua temannya baik-baik.  Apalagi untuk seksi 

siaran Bahasa Indonesia semua berasal dari Indonesia. Bagian 7. Baru sehari June 

menerima berita tentang kehamilannya. Ketika June buang air kecil, 

mengeluarkan benda sebesar  telur yang diselimuti darah. Benda itu disiram 

begitu saja.  June menjerit mengundang suster. Setelah ultra soud, dokter bilang 

kalau rahim June telah kosong. Jigme menangis terus menerus, June pun ikut 

menangis. Mereka telah kehilangan calon buah hati. June merasa bersalah, 

menyiram calon anaknya ke toilet.  

          Bagian  8 dan 9, cerita memasuki tahap  rangsangan atau inciting moment. 

Pada bagian 8, June mendapat telepon dari Dean. Dean menceritakan kalau Bary 

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



 202 

orang Wichita teman kuliah Jigme  di Amerika datang. Dean  mengajak JJ 

(sebutan Jigme dan June) untuk jalan-jalan ke Pulau Sentosa, dan makan malam 

bersama. Sebenarnya June tidak mau , karena meskipun hari Sabtu Jigme ada 

jadwal shoting. Namun Dean memaksa, bahkan sambil berkelakar Dean akan 

memarahi Jigme kalau tidak bisa.  Pada bagian 9 Dean mengajak Jigme, June , 

dan Barry pergi nonton bioskop. Film romantis yang ia lihat membawa aura 

tersendiri. Tiba-tiba ada sentuhan halus di pundak June. June membisik kata “ada 

apa Dean?” Tak lama kemudian tangan June diraih Jigme.. 

        Tahap penggawatan atau rising action terdapat  terdapat pada bagian 10, dan 

11. Pada bagian 10,  June mulai mencuri-curi waktu untuk bertemu Dean. Mereka 

pergi ke Malaka sebuah Bandar kuno di Malaysia. Dean membeli gelang manik-

manik  untuk June. Ketika Dean memasangkan gelang pada tangan kanan June 

Dean mencium June. Sejak itu banyak hal-hal yang dilakukan mereka berdua. 

Mereka selalu bertemu di tempat-tempat yang berbeda.  Pernah mereka di kamar 

Dean, di pantai, taman dan terakhir di sebuah motel. Pada bagian 11 Jigme mulai 

curiga terhadap perilaku June. June selalu kelihatan murung dan dingin tak 

bergairah serta jarang terjadi komunikasi. June selalu menolak bermesraan. 

Alasan June adalah takut hamil, masih trauma dengan keguguran yang baru saja ia 

alami. Untuk mengelabuhi Jigme, akhirnya hubungan June dan Dean tetap 

berlangsung lewat computer atau lewat e-mail. 

          Pada bagian 12 dan 13  terjadi konflik (conflict). Bagian 12, Lewat e-mail  

June dan Dean selalu  berkencan. Bertemu secara rutin, berbagi sepi, di tempat 

yang berpindah-pindah. Baru saja Dean mengatakan kalau bersama June, Dean 
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dapat mencapai titik kenikmatan berkali-kali. Namun tanpa ada kesalahan dan 

permasalahan di antara keduannya, secara sepihak Dean memutuskan hubungan 

lewat e-mail. 

           ”Singapura, 19 Agustus 1998 
           Manis, aku pikir kita sekedar dua orang yang kesepian. Ternyata, 

alasanmu berbeda denganku. Manis, ini waktunya untuk mengucapkan 
selamat tinggal. Jangan mengirim e-mail padaku lagi, jangan pula 
menelponku. Mulai hari ini, Coldheart sudah tiada….Take care. Bye!”  

 
 

            Bagian 13, Pada bagian 13 ini, June sangat marah kepada Dean. Karena 

selama hidupnya ia belum pernah ditolak seorang pria. Biasanya June lah yang 

memutuskannya. Pria yang bukan apa-apanya menendangnya keluar. Sudah tentu 

kalau June sakit hati. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Hubungan June 

dengan Jigme masih seperti es. Bahkan saat ulang tahun pernikahannya yang 

pertama, June tak memiliki mood apapun. Ia masih memikirkan Dean. ”Mengapa 

ia rela mengucapkan selamat tinggal begitu saja. Ia memang brengsek!” 

            Bagian 14, 15 dan 16 cerita memasuki tahap perumitan atau complication.  

          Pada bagian 14, June merasa banyak dosa pada Jigme. June sudah tidak 

perawan ketika menikah dengan Jigme, sedangkan Jigme sendiri masih perjaka. 

June tidak tahan harus hidup dengan orang yang mendiamkannya. Tidak tahan 

dengan perasaan kalut, bersalah dan lain-lain yang menyatu di kepala. Mau minta 

pisah, takut gunjingan orang. Ia masih anak Mama, tabu berpisah bagi orang 

Jawa. Takut hidup sendirian jika berpisah. June ingat pesan mamanya ”Jika kamu 

sedih, kembalilah pada Allah!”  
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        Bagian 15. June menanyakan kecintaan Jigme kepadanya. Kemudian June 

menangis, menceritakan bahwa ia telah  berbuat bodoh, telah terjadi affair. 

Namun sebelun June melanjutkan cerita Jigme menyebutkan nama Dean. June 

mengaku terus terang. Secara spontan Jigme marah pada Dean! Jigme 

mengepalkan tinjunya  dengan geram. namun dia segera dapat menguasai 

emosinya. Jigme hanya mengatakan,”Dia akan menerima karmanya.” June minta 

maaf pada Jigme, namun justru Jigme yang minta maaf. Jigme bersalah karena 

tidak memberi  tahu kalau dia belajar mengaji di the Muslim Converts’ 

Association of Singapura, hingga jarang pulang. 

           Pada bagian 16, June merasa gatal-gatal pada vaginanya. June tidak 

percaya kata dokter kalau penyakitnya disebabkan jamur. Tetapi June yakin kalau 

penyakitnya adalah penakit kotor yang berasal dari Dean. Karena Dean sendiri 

pernah mengatakan kalau sering berhubungan dengan wanita. 

           Bagian 17 dan 18 merupakan klimak (climax) dari cerita.  Pada bagian 

17 June berusaha mencari Dean walau telah diputuskan hubungan mereka. June 

ingin mengatakan kalau dirinya terkena penyakit kotor akibat hubungan dengan  

Dean. June ingin mendamprat,  menampar Dean habis-habisan. Maka dengan 

berbagai upaya alasan kepada sekretarisnya, June dapat  bertemu Dean. Setelah 

memuaskan kemarahannya June berpesan untuk tidak menyapa jika saling 

bertemu. 

        Pada bagian 18  June selalu bermimpi buruk. June menceritakan kepada 

mamanya di Jakarta. Mamanya mengatakan bahwa menurut kepercayaan Jawa,  

mimpi June adalah pertanda tidak baik. Apalagi Mamanya di Jakarta juga selalu 

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



 205 

membau bangkai tikus, yang di sana tidak ada tikus. Apa yang dikatakan mama 

June ternyata benar. Paginya setelah bangun tidur leher June terdapat benjolan 

sebesar telur puyuh, yang membuat kepala June berat dan sakit. Obat yang 

diberikan dokter Yap langganan June, tidak berfungsi banyak. Dua hari kemudian 

June kembali ke dokter Yap. Dokter Yap menyerah dan memberi surat pengantar 

untuk dibawa ke seorang orthopedik di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Di sana 

June disarankan menggunakan penyangga leher. Dua minggu sakit, akhirnya 

putus asa.  

                Bagian 19 merupakan tahap peleraian atau falling action. Pada 

bagian ini teman June menyarankan untuk berobat secara alternaif, karena 

penyakit June diperkirakan bukan penyakit biasa, atau penyakit perbuatan orang 

jahat. Mama June setelah mendengar tentang penyakit June, menyarankan agar 

June  pulang ke Jakarta. Ternyata benar dugaan sebelumnya. Setelah diobati 

Mpok Nyit yang terkenal sebagai ahli pengobatan alternatif, berangsur-angsur 

penyakit June hilang. June mendapat berbagai saran dari Mpok Nyit, dan juga 

diberi suatu bungkusan berisi ramuan yang berfungsi untuk menolak perbuatan  

jahat. Mpok Nyit juga menyarankan untuk tidak percaya pada benda tersebut, 

benda itu sebagai sarana sepenuhnya diserahkan pada Yang Maha Kuasa. 

        Bagian 20 adalah bagian penyelesaian atau denovement. Pada bagian ini 

diceritakan bahwa June dan Jigme sudah kembali ke Singapura. Mereka pindah 

apartemen baru meskipun kontrak apartemen lama belum habis. June sudah bosan 

dan jenuh pada apartemen yang dulu. Selain itu, begitu banyak kenangan buruk 
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terjadi semenjak mereka pindah. June membujuk Jigme pindah rumah baru dan 

memulai kehidupan baru yang berbahagia bersamanya.  

        June mengharapkan di rumah baru, lingkungan baru mereka bisa 

mendapatkan anak. Apalagi kini Jigme baru mendapat promosi menjadi senior 

produser di tempat bekerja. Karir June sendiri bisa dibilang membaik dan bahkan 

meningkat. Kondisi ekonomi mereka juga semakin membaik, walaupun belum 

bisa bermewah-mewahan, namun mereka bisa mulai hidup nyaman.   

           Dari pembahasan tentang alur Novel Supernova, dan Jendela-jendela  di 

atas dapat dikatakan bahwa pola alur yang digunakan ketiga novel tersebut sama, 

yaitu menggunakan alur kovensional yang lengkap. Baik novel Supernova  

maupun   Jendela-jendela  memuat peristiwa-peristiwa pokok alur konvensional 

seperti: adanya eksposisi, paparan awal cerita atau exposition, peristiwa mulai 

adanya problem atau inciting moment, adanya penanjakan konflik atau rising 

action,  adanya perumitan konflik atau  complication, puncak pertikaian atau 

climax, pertikaian semakin menurun atau falling action, dan denovement atau 

penyelesaian. 

 

 c. Penokohan dan Perwatakan  

 Tokoh-tokoh dalam novel  terdiri dari tokoh utama atau protagonis dan 

antagonis. Protagonis adalah  tokoh sentral  yang mendominasi jalannya cerita, 

tokoh lawan atau antagonis yaitu tokoh yang selalu konflik dengan tokoh sentral, 

tokoh penengah atau tritagonis yaitu tokoh yang netral dan berperan mencari jalan 
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terbaik untuk disepakati pihak-pihak yang bertikai, dan tokoh bawahan, baik 

bawahan protagonis maupun bawahan antagonis. 

 

1) Penokohan dan Perwatakan dalam Novel Supernova 

 Ferre atau Ksatria adalah  tokoh sentral protagonis, karena  mendominasi 

jalannya cerita sejak awal sampai akhir cerita. Sedangkan tokoh sentral antagonis 

adalah Rana atau Puteri. Hubungan  Rana dan Ferre inilah yang menjadi pusat 

pengisahan, sehingga menimbulkan berbagai konflik. Tindakan-tindakan yang 

dilakukan antara tokoh protagonis dan antagonis tidak ada tokoh lain yang ikut 

membantu atau mendukung.  Sehingga dalam novel S ini tidak ada tokoh 

bawahan. Baik bawahan Protagonis atau tokoh bawahan antagonis. 

 Arwin yang statusnya sebagai suami Rana, merupakan tokoh tritagonis. Karena 

keikhlasan dan ketabahan Arwin, Rana dapat kembali ke jalan yang benar tanpa 

adanya pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga.  

        Tokoh Diva yang mendapat julukan Bintang Jatuh, mempunyai fungsi 

sebagai penengah atau sebagai tokoh tritagonis. Situasi batin Feere yang telah 

guncang akibat ditinggal Rana, dapat kembali normal setelah hadirnya Diva. 

Begitu juga tokoh Ale. Ia juga merupakan tokoh tritagonis, karena Ale tidak 

pernah setuju apa yang dilakukan Ferre dengan Rana. Ale selalu mencaci maki 

setiap Ferre menceritakan Rana. Tokoh-tokoh tambahan dalam novel S adalah 

Desi dan Pak Rahmad dan Gio. Kehadiran tokoh-tokoh tersebut hanya sekedar 

untuk memperjelas jalannya cerita.  
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2) Penokohan dan Perwatakan dalam Novel Jendela-jendela 

              Tokoh sentral dalam novel Jendela-jendela adalah June dan Dean. June 

sebagai tokoh  protagonis mendominasi cerita sejak awal sampai akhir. Sedangkan   

Dean   adalah tokoh  antagonis. Tokoh ini merupakan sumber terjadinya konflik. 

Suami June merupakan tokoh yang selalu memberi jalan terbaik, untuk membantu 

tokoh protagonis keluar dari berbagai permasalahan. Begitu juga Mpok Nyit dan 

Mama June.   

             Sesuai pendekatan interteks penokohan kedua novel di atas adalah seperti 

bagan di bawah ini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Penokohan Novel Supernova dan Jendela-jendela 
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Novel Supernova terbit bulan Februari 2001, sedangkan novel Jendela-

jendela bulan Juli 2001. Tokoh Ferre dalam novel Supernova dan Dean dalam 

novel Jendela-jendela adalah pria yang berstatus masih bujang, yang juga sama-

sama mencintai   wanita yang sudah bersuami. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

tokoh Ferre merupakan hipogram, sedangkan tokoh Dean adalah transformasi.   

        Tokoh Rana dalam novel Supernova dan June dalam novel Jendela-jendela 

mempunyai kisah yang sama. Mereka sama-sama wanita yang bersuami dan 

menjalin cinta dengan pria yang masih bujangan. Namun, percintaan mereka 

putus, dan keduanya kembali kepada suami. Sehingga dalam hubungan interteks 

ini, Rana sebagai hipogram, dan June sebagai transformasi. 

         Begitu pula tokoh Arwin dalam novel Supernova, merupakan hipogram  dan 

tokoh Jigme dalam novel Jendela-jendela adalah transformasi. Mereka   adalah 

pria yang sudah beristeri. Namun  di belakang mereka, isterinya bermain cinta 

dengan pria bujangan. Arwin dan Jigme dapat mengatasi kemelut rumah tangga 

dengan penuh kesabaran dan bijaksana. Akhirnya, baik Rana maupun June dapat 

kembali ke suami masing-masing dengan tanpa adanya pertengkaran dan 

kekerasan dalam rumah tangga.  

3) Tokoh-tokoh dalam novel Supernova dan Novel Jendela-Jendela 

a) Tokoh dalam novel Supernova 

Ferre ( Ksatria) 

          Adalah tokoh sentral protagonis. Pemuda rupawan dan sukses, lulusan 

sebuah Universitas di Barkeley Amerika. Dalam usia 29 tahun telah menjadi 
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direktur managing sebuah perusahaan multi nasional. Pemuda yang mempunyai 

kemauan dan semangat kerja yang keras, sehingga sebagian besar waktunya 

diperuntukkan perusahaan. Fasilitas yang disediakan perusahaan untuk hidup 

bermewah-mewah tak pernah dimanfaatkan demi kepentingan pribadi. Namun 

hidupnya jadi kacau,  setelah jatuh cinta pada seorang reporter. 

Rana (Puteri) 

        Tokoh sentral antagonis. Wanita cantik yang sudah bersuami, lulusan ITB 

bandung. Berasal dari keluarga terhormat dan sangat perhatian terhadap masalah 

keagamaan. Berprofesi sebagai reporter sebuah majalah. Biduk  rumah tangganya 

sempat goyah, ketika wanita ini meniti karir.  

Arwin 

          Tokoh Tritagonis. Pria berasal dari keluarga ningrat. Pria yang dikenal 

masyarakat sekitarnya sebagai pria yang sukses, dan santun. Berprofesi sebagai 

kontraktor. Keadaan ekonomi rumah tangganya sudah mapan. Arwin sangat 

menyayangi mencintai dan menghormati isterinya, sehingga tidak pernah berbuat 

kasar. Dia juga sabar dan bijaksana, sehingga dapat menyelasaikan kemelut rumah 

tangga tanpa adanya pertengkaran. 

Diva (Bintang Jatuh) 

         Tokoh tritagois. Wanita lajang yang sangat cantik mempunyai keahlian 

berbagai bidang. Wataknya sulit ditebak, kadang keras tak peduli terhadap 

apapun. Namun dibalik semua itu dia sangat bijaksana dan penuh sosial. 

Berpandangan luas yang tidak dimiliki orang lain. 
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Rafael (Ale)     

        Tokoh tritagonis. Rafael dengan sebutan Ale. Pemuda Ambon yang menjadi 

sahabat Ferre. Ale selalu tidak setuju dan menentang Ferre perihal hubungannya 

dengan Rana. 

         Pemuda Ambon, sahabat Ferre. Meskipun dia sahabat Ferre, tetapi tidak 

pernah setuju hubungan antara Ferre dengan Rana, karena status Rana sudah 

bersuami.  Ale selalu menentang, dan mencaci maki hubungan tersebut. Hingga 

Ale pernah mengatakan bahwa Rana itu manis seperti gula, tetapi, pabrik gula di 

pewlupuk mata  Ferre tidak tahu. 

Raden Ajeng Widya Purwaningrum Sastrodhinoto 

        Dia adalah ibu Rana. Wanita yang sangat memperhatikan pendidikan  

anaknya. Semenjak Rana kecil sudah dididik pengetahuan keagamaan. Ketika 

memasuki sekolah diikutkan pada berbagai kegiatan les. Sehingga ketika Rana 

lulus SMA, dapat masuk ITB melalui Sipenmaru. Ketika Rana sudah menikah 

pun, wanita ini selalu memperhatikan setiap perubahan pada pada diri Rana. Dia 

juga tipe wanita yang bijaksana dalam memberi, nasihat pada Rana.  

Desi 

          Desi adalah wanita teman Arwin. Dari Desi  inilah Arwin mengetahui 

bahwa isterinya bermain cinta dengan pemuda lain di belakang dirinya. Meskipun 

sebenarnya Desi agak ragu memberikan infomasi tentang kegiatan Rana selama 

ini.  
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Ahmad 

          Sopir Diva yang setia, selalu memperhatikan terhadap kesehatan Diva. 

Kesetiaan Pak Ahmad membawa Diva juga untuk mencurahkan perhatian  pada 

keluarga Pak Ahmad. Masa depan keluarga Pah Ahmad jauh-jauh sudah 

dipikirkan  Diva. Biaya sekolah anak Pak. Ahmad, kursus untuk isteri Pak 

Ahmad. Bahkan Diva mendirikan taman bacaan untuk konsumsi masyarakat 

sekitar Pak Ahmad, yang dikelola Bu Ahmad. 

Gita  

         Wanita teman Rana ketika SMA. Dia selalu memperhatikan setiap 

perubahan pada diri Rana. Sehingga ketika melihat Rana selalu dalam keadaan 

mata bengkak, karena terlalu banyak nangis Gita memberi saran untuk berobat ke 

psikiater. Rana tidak mau, ini karena salah persepsi. Maksud Gita adalah 

konsultasi pada Supernova.  

 

b. Tokoh-tokoh  dalam novel Jendela-Jendela 

          June ( June Larasati Subagio) 

            Wanita Jawa yang berpendidikan luar negeri. Budaya kampus ala luar 

negeri telah mereka jalani. Dia adalah wanita yang senang bekerja meskipun anak 

orang kaya. Ketika masih kuliah di Amerika menjadi reporter surat kabar kampus. 

Lulus kuliah sebelum nikah menjadi reporter majalah cantik. Dia juga tipe orang 

mandiri. Hal ini terlihat, sesudah nikah dan dalam kondisi  ekonomi serba 

kekurangan June tidak mau minta bantuan orang tua. Dia justru kesana-kemari 

memasukkan lamaran ke beberap perusahaan. Dia juga tipe wanita yang tidak bisa 

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



 213 

menyimpan rahasia dan jujur, sehingga semua pengalaman ketika di kampus, 

maupun setelah bersuami diceritakan pada temannya. Bahkan dia jujur kepada 

suami kalau dia berbuat serong di belakang suami. 

Jigme (Jigme Tshering) 

         Pemuda asal Tibet bukan berasal dari keluarga kaya, namun ia dapat  kuliah 

di Amerika. Meskipun kuliah di Amerika namun Jigme tidak terpengaruh budaya 

kampus ala Amerika. Dia tetap menjadi pria Tibet  lugu, belum pernah pacaran 

kecuali dengan June yang akhirnya jadi isterinya. Jigme pria yang sangat sabar, 

dan sangat sayang dan menghargai  isteri. Ketika June mengatakan telah 

melakukan affair dengan Dean, dia tidak menyalahkan June. Tetapi dia malahan 

menyalahkan dirinya sendiri, yang jarang pulang dan kurang  komunikasi. Dia 

masih sangat lekat dengan budaya dan kepercayaan orang Tibet. Sehingga ketika 

Dean tega mengganggu ketenteraman rumah tangganya, Jigme  hanya 

mengatakan bahwa dia akan menerima karmanya. 

Dean (Dean Sahi)   

        Dean juga berasal dari Tibet, teman Jigme sewaktu kecil. Namun dia anak 

orang kaya. Ketika kuliah di Amerika juga menjadi teman Jigme. Bahkan  ketika 

lulus  kuliah, mereka sama-sama mendapat pekerjaan di Singapura.  Dean 

termasuk pemuda sukses. Masih muda dan berwajah ganteng sudah menjadi 

manajer bioskop. Namun dia senang main perempuan. Bahkan isteri temannya 

juga diganggunya. 
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        Miss Ann Ray 

        Perawan tua pimpinan radio Internatinal Voice, tempat June bekerja. 

Orangnya sangat ramah dan mempunyai sifat kepemimpinan yang kuat. Ini 

dibuktikan selama dia memimpin tidak pernah ada masalah dengan anak buahnya. 

Dia juga tipe pemimpin yang bijaksana. Ketika June sakit, menyarankan untuk 

mengambil cuti istirahat.  

       Saskia 

        Teman June bekerja di radio bagian siaran bahasa Indonesia. Mulanya June 

senang dengan dia,  lama kelamaan June tidak suka. Karena Saskia mempunyai 

sifat sombong dan suka memerintah sesama teman. Namun Saskia menjadi anak 

emas Miss Ray, mungkin karena ia sama-sama masih senggel. Saskia pun juga 

termasuk perwan tua seperti Miss Ray. 

Didit (Agustinus Dityatama) 

        Pacar June sewaktu SMA. Keluarga Didit sangat senang dengan June. 

Hubungan cinta mereka putus, karena perbedaan agama dan saling 

mempertahankan agamanya masing-masing. June beragama Islam, dan Didit 

beragama Katolik, bahkan orang tua Didit menjadi pengurus gereja.  Meskipun 

sudah putus hubungan cinta dengan June, namun mereka masih menjadi sahabat 

yang baik. Mereka masih sering saling kirim kabar. 

Ayano-San  

        Ayano-San teman kerja June di radio, dan juga teman ngobrol semenjak June 

tidak dekat lagi dengan Saskia. Wanita yang satu ini sangat  professional dalam 

melaksanakan tugas, murah senyum dan selalu cerah ceria. Sehingga kesan yang 
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diperoleh jika bertemu dengannya adalah wanita yang hidup bahagia. Namun 

sebenarnya dia juga banyak masalah dalam rumah tangga. Meskipun suaminya 

seorang direktur, namun dia tidak tahan dengannya. Selalu terjadi silang pendapat 

dengan suaminya, ibarat kutub utara dan kutub selatan yang tidak pernah bisa 

bertemu. Bahkan dia berkata pada June kalau ingin minta pisah. 

Mama 

        Ibu June yang tinggal di Jakarta. Ia wanita yang suka bekerja keras, karena 

tak ingin anaknya terlantar. Ia  seorang public relations, bahkan  pernah ikut 

program bisnis di Selandia Baru.  Meskipun hidup di dunia modern, namun adat 

dan kepercayaan Jawa masih sangat melekat pada dirinya. Ini dibuktikan bahwa 

ketika June bermimpi yang aneh, dikaitkan dengan  kepercayaan orang Jawa. 

Dikaitkan dengan  pertanda atau firasat-firasat tertentu. Itulah sebabnya ketika 

June sakit dan dokter Singapura tidak bisa menyembuhkan, June diminta pulang 

ke Jakarat. Ternyata keyakinan ibu June ini benar.  

Mpok Nyit 

         Wanita yang sudah berusia lanjut, namun masih sangat enerjik, tatapan 

matanya menakutkan. Mpok Nyit dikenal sebagai ahli pengobatan alternatif. 

Ketika mengobati mengobati penyakit June hana cukup dengan mulut 

jujur.komat-kamit, dengan telapak diusap-usapkan pada leher. Namun anehnya 

dengan begitu saja dapat sembuh. Mpok Nyit mengatakan bahwa penyakit June 

adalah penyakit kiriman orang yang pernah dibuat sakit hati oleh June.  Mpok 

Nyit juga memberi kantong putih yang berisi paku kecil, bawang putih, dan akar 
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bangleng.  Mpok Nyit berpesan pada June untuk percaya pada benda tersebut, 

karena benda tersebut hanya sebagai alat. Selebihnya terserah sama Allah. 

 

Pak Muni 

         Pak Muni adalah tukang kebon keluarga June. Dia ikut di keluarga semenjak 

June masih kecil. Dia tukang kebon yang dan setia pada Tuannya 

 

d. Setting atau Latar 

  1) Setting Novel Supernova 

   a) Setting Waktu 

             Setting waktu dalam novel Supernova tidak digambarkan secara jelas. 

Setting waktu yang digunakan untuk mendukung alur hanya menunjukkan 

keterangan yang menunjukkan satuan  waktu, waktu yang menunjukkan keadaan 

atau hari, misalnya : 

            ”Yah, apa bedanya? Bakal ada hari Senin sampai Jumat lagi” (Dewi 
Lestari, 2001: 19) 
Re melirik jam, hampir pukul satu malam (Dewi Lestari, 2001: 20) 

            Namun dari semua pagi yang ia jalani di kantor, Re harus mengakui pagi 
satu itu memang lain (Dewi Lestari , 2001: 22). 

 
 

           b) Setting Tempat 

            Setting atau latar tempat terjadinya peristiwa dalam novel Supernova, 

tidak banyak  menggunakan nama-nama tempat tertentu atau kota.  
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Jakarta 

Jakarta merupakan kota tempat peristiwa dalam cerita ini terjadi. Hampir 

semua tokoh yang mendukung cerita dalam novel Supernova berdomisili di 

Jakarta.    Namun domisili para tokoh tidak dijelaskan secara rinci. 

Hal ini bisa kita lihat paparan pengarang dan juga dialog  pencerita 

sewaktu akan membuat cerita.  

            Semilir angin Ibu kota yang hangat menyusup masuk lewat celah jendela 
ruang tengah Ruben. Sebuah rumah simple di daerah selatan Jakarta 
(Dewi Lestari, 2001: 13)       

            ”Usia 20-an akhir sampai 30-an awal, lokasi Jakarta, intelek, 
professional. . . .” (Dewi Lestari, 2001: 14). 

 
    Bandung 

            Kota lain yang menjadi setting adalah Bandung. Di Kota inilah 

perselingkuhan terkuak. Hal ini dikarenakan tempat berkencan Rana dan Ferre 

bertemu merupakan tempat nongkrong teman-teman Arwin. 

   Setting Tempat-tempat Hiburan (Bioskop, Hotel) 

           Rana sedang ditugaskan dari tempat ia bekerja untuk meliput di Bandung. 

Tanpa adanya penjelasan yang rinci, hanya secara kebetulan saja Ferre juga 

berada di kota Bandung. Rana yang mempunyai jadwal padat dalam kegiatan ini 

memaksanya untuk  berusaha menyelipkan waktu untuk bersamaan dengan Ferre. 

Di kota Bandung ini pula rasa kekhawatiran Rana terhadap keberadaan teman-

taman Arwin terbukti. Teman Arwin mengetahui ketika Rana berduaan dengan 

Ferre. 

Secara kebetulan mereka berdua sama-sama sedang ada di kota Bandung. 
Dan demi kebersamaan, lagi-lagi Rana berkutat serius dengan agendanya, 
menghitung-hitung kira-kira di mana dan jam berapa ia bisa menyelipkan 
Re ke menu acara (Dewi Lestari, 2001: 102). 
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Jangan jemput saya di sana lagi. Ternyata itu tempat teman-teman 
lamanya  Arwin nongkrong. Kalau mau, di pelataran belakang saja (Dewi 
Lestari, 2001: 103). 
Artikel itu sudah bulanan yang lalu dimuat. Aku baru saja melihat merea 
berduaan tiga hari yang lalu. Sebelumnya lagi di Shangri La, hari Senin 
minggu kemarin. Desi juga bilang dia melihat Rana di Bandung, makan 
malam di Chedi bersama pria yang cirri-cirinya persisi sama dengan 
Ferre (Dewi Lestari, 2001: 109).  
 
Tempat Hiburan  (Hotel, Bioskop) 

Tempat hiburan seperti halnya bioskop, mall dan, hotel menjadi 

pelengkap setting dalam novel Supernova. Tokoh yang ada dalam novel ini sering 

mendatangi, dan uga ada yang terlibat di tempat-tempat tersebut, misalnya : 

Diva melangkah masuk ke dalam mal. Hiruk pikuk. Suasana mal di akhir 
pekan selalu memberikan sensasi terbakar di sekujur tubuhnya. Gerah 
luar biasa. Belum apa-apa, Diva sudah ingin pulang (Dewi Lestari, 2001: 
58). 
Tak lama kemudian jip mewah itu kembali melaju di jalanan yang 
melengang. Sunyi, ditandai suara deru ban yang berkumandang tanpa 
iringan musik atau obrolan. Putaran ban yang melambat ketika mendekati 
sebuah hotel (Dewi Lestari, 2001: 65). 
Pelataran hotel. Setengah dua siang.  
Kedua manusia itu, berhadap-hadapan, terfokus habis seolah-olah tidak 
ada yang lain di mata mereka. Dalam segala ketersendatan akibat takut 
ketahuan, mereka justru kelihatan menonjol. Mereka tak sadar itu. Tentu 
saja, bagaimana bisa mereka sadar ? Mereka begitu saling mencintai. 
Tergila-gila (Dewi Lestari, 2001: 113). 
Malam Minggu. 
Re kembali menjadi pecundang. Berhubung muak dengan usahanya yang 
sok sibuk sendiri di rumah, ia akhirnya memilih ikut dengan Ale dan 
pacarnya Lala. Mereka pergi bertiga. Makan bertiga. Nonton ke bioskop 
bertiga (Dewi Lestari, 2001: 118).   
 
 
Rumah sakit 

Kisah Rana yang sejak kecil sudah mempunyai kelainan pada 

jantungnya, akhirnya  kambuh di sat jiwanya sedang guncang. Ia dirawat di rumah 

sakit. Namun ketika baru saja masuk rumah sakit, ia masih sempat menghungi 
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Ferre.  Begitu mendengar berita tentang kambuhnya jantung kekasihnya, batin 

Ferre ibarat terhempas tsunami. 

Lama ia terdiam di gerbang rumah sakit. Resah dan mulai salah tingkah. 
Tidak pernah ia setersiksa ini. Re meraih telepon genggamnya, dan 
dengan tatapan kosong ia memencet nomor telepon ale. Tidak 
disambungkan. Ia hanya bicara di dalam hati.  
Tiga jam kemudian, hanya perawat-perawat yang melewatinya dengan 
tatapan curiga. Terkadang kerabatnya Rana, yang juga menatap aneh. 
Mungkin mereka mengenalinya sebagai salah seorang pembesuk Rana 
yang dengan misterius bercokol terus seperti satpam rumah sakit (Dewi 
Lestari, 2001: 145).   
  

c) Setting Sosial Budaya 

         Pengarang mengambil setting tempat Jakarta, tentu saja akan terjadi 

dualisme masyarakat antara Barat dan Timur. Mengingat Jakarta merupakan pusat 

bertemunya berbagai bangsa, suku bangsa  yang berlatar belakang sosial budaya  

berbeda. Sehingga meskipun pengarang sangat menonjolkan kehidupan 

masyarakat kota, namun budaya Jawa juga dimunculkan. 

Wanita cantik ada di mana-mana. Lebih dari tiga lusin yang pernah 
ditawarkan untuk dipakai. Ia menyapa semuanya dengan ramah, atau 
memandangi dari jauh. Terlalu banyak pekerjaan yang tak bisa ditunda. 
Pesta-pesta gila. Mungkin ada. Dan ia sudah mengunjugi puluhan 
pesta.Tapi sebelum pesta-pesta itu menjadi benar-benar gila, ia tidak ada di 
sana. Re harus mengatur energinya untuk hari esok (Dewi Lestari, 2001: 
22). 
 

Ia bertemu Arwin. Pria santun dari keluarga ningrat berusia tujuh tahun 
lebih tua. Bibit, bobot, bebet- dan luluhlah hati kedua orang tuanya. Entah 
luluh atau justru mengencang. Orang tua mana yang tak ingin punya mantu 
dan besan seperti itu. Punya ini-itu, saudaranya ini dan anu, temannya si 
pejabat A dan pejabat B (Dewi Lestari, 2001: 31). 
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Setting sosial yang mendominasi penceritaan  dalam novel Supernova, 

menggambarkan kehidupan sosial masyarakat ekonomi kelas atas. Lingkungan 

perumahan hunian para lajang sukses. 

Re, melirik ke luar jendela lagi. Hamparan rumah mewah model townhouse 
yang tertata apik. Hunian ideal para lajang sukses. Dalam satu geliat nasib 
mendadak rumah ini terasa begitu sepi dan ia adalah si lajang loser (Dewi 
Lestari, 2001: 77). 
 

2) Setting Novel Jendela-jendela 

a) Setting Waktu 

        Setting waktu dalam novel Jendela-jendela digambarkan secara komplit dan 

jelas. Setting waktu yang merujuk pada penunjuk  waktu atau suasana selalu 

dimiliki  dalam setiap novel. 

          Ritualku setiap pagi? Sudah sebulan aku tinggal di ‘rumah susun’ ini dan 
hari ke hari tidak ada yang berubah. Pukul enam pagi, biasanya aku 
bangun, itu juga ketika Jigme, suamiku selesai sholat subuh. Sebagai 
seorang isteri 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, 2005: 1).   
 

          Peristiwa dalam novel Jendela-jendela terjadi pada bulan  Oktober 1997 

sampai dengan bulan Desember 1998. Ketika itu June yang baru satu bulan 

menikah sudah pindah ke Singapura mengikuti suami. Peristiwa-peristiwa penting 

dalam novel Jendela-jendela juga dipaparkan secara jelas . 

          Aku menikah sebulan yang lalu, 5 September 1997, dan langsung pindah ke 
Singapura (Fira Basuki, 2005: 3).   

   Sewaktu kami meninggalkan Jakarta, keadaan memang sudah mulai 
memburuk. Februari 1998 ini, Indonesia makin parah (Fira Basuki, 2005: 
83). 

          Singapura, Mei 1998. Semua orang semakin ramai berbicara soal krismon 
dan gejolak politik yang melanda Indonesia (Fira Basuki, 2005: 87).  

          Jakarta, November 1998. Mpok Nyit berkomat-kamit sambil 
menengadahkan kedua tangannya. Kemudian, ia meraba-raba leherku 
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dengan tangannya yang panas. Ini sudah hari kelima ia memperlakukanku 
demikian ( Fira Basuki, 2005: 138). 

          Singapura, 23 Desember 1998. Aku dan Jigme memutuskan untuk   pindah 
rumah sebelum tahun baru tiba (Fira Basuki, 2005: 147).      

         

b. Setting Tempat 

          Singapura 

          Singapura adalah tempat tinggal para tokoh utama dalam novel Jendela-

jendela. June setelah sebulan menikah lalu pindah ke Singapura untuk mengikuti 

Jigme suaminya. Begitu pula tokoh Dean, ia pindah ke Singapura karena 

mengikuti orang tuanya. Jigme dan Dean adalah sahabat semenjak ia masih 

tinggal di Tibet. Dean sekarang juga mendapat pekerjaan di Singapura.  

        ”Selamat pagi Singapura!” (Fira Basuki, 2005:1).  

Enaknya tinggal di Singapura, biar tidak punya mobil tapi transportasi umum 
terjamin (Fira Basuki, 2005: 18). 
Mendengar kesksesan Pala di negeri orang, bapak Dean tergiur untuk 
mencari-cari pekerjaan di Singapura. Dengan  beberapa kenalan di 
Singapuura, bapak Dean malah berhasil mendirikan sebuah perusahaan kecil 
ekspor-impor. Bertahun-tahun kemudian, kedua orang tua Dean yang sukses 
bukan kepalang, kini warga Singapura (Fira Basuki, 2005: 15-16).  

 

Jakarta 

        Sebelum pindah ke Singapura, June  berdomisili di Jakarta ikut orang tuanya. 

Ketika June mengalami sakit di leher, dan upaya berobat ke dokter tidak berhasil, 

June diminta pulang ke Jakarta oleh mamanya. June menuruti saran mamanya 

untuk berobat ke Jakarta, dan sekaligus mengunjungi keluarganya. Setting kota  

Jakarta pada akhir cerita, digunakan   pengarang untuk menyelesaikan masalah 

yang dialami tokoh  June.  
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Saat aku kerja di majalah Cantik , yang aku tahu, Kota Jakarta sungguh 
berkembang. Biarpun sekarang orang-orang bilang banyak gedung mewah, 
apartemen, mal dan lainnya dibangun berdasarkan utang. Tapi dulu sebagai 
wartawan majalah Cantik, saat aku dikirim ke Singapura untuk meliput 
fashion atau kecantikan, aku cukup berbangga berkata,”Di Jakarta juga sudah 
ada”   (Fira Basuki, 2005: 90). 
Aku masih di rumah Mama dan Papa di Jakarta. Leherku sudah kembali 
normal. Ini berkat bantuan Mpok Nyit. Atas sarannya pula, Mama dan Papa 
mengadakan pengajian dan mengundang orang (Fira Basuki, 2005: 139). 
 

 
Secara flas back pengarang menceritakan beberapa kota yang pernah menjadi 

tempat tinggal tokoh sentral. Kehidupan para tokoh   dilukiskan    secara jelas, 

beserta liku-liku pengalamannya. 

 

Amerika Serikat  

                  Semua tokoh  sentral dalam novel Jendela-jendela dilukiskan bahwa, mereka 

pernah tinggal  di Amerika Serikat, yaitu di kota Pittsburg dan Wichita. Setamat 

dari SMA, oleh orang tuanya June dikuliahkan  di Pittsburg State University 

(PSU). Karena ada masalah dengan pacarnya yang bernama Aji Saka, June 

akhirnya pindah di Wichita. Saat itu pula Jigme dan Dean juga kuliah di Wichita. 

Di kota Wichita ini pula June untuk pertama kalinya  bertemu dengan Jigme dan 

Dean.  

Pilihanku untuk kuliah di Pittsburg State Universty (PSU) tidaklah salah. 
Tempatku belajar dan kota Pittsburg ibarat telur goreng, di mana uiversitas 
adalah kuningnya dan kota adalah putihnya (J, 2005: 4) 
Sementara itu, enam bulan di Wichita hidupku menjadi normal. Dalam arti, 
aku bisa belajar kembali dan mengikuti kegiatan-kegiatan kampus. Aku juga 
menjadi reporter di Sunflower, surat kabar kampus, kegiatan yang juga aku 
lakukan di Pittsburg (Fira Basuki, 2005: 35).  
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 Bogor 

June juga pernah tinggal di Bogor, ketika SMA. Tepatnya di SMA Regina 

Pacis. Meskipun June beragama Islam, ia tidak memasalahkan sekolah di sekolah 

milik Yayasan Katolik. Bagi June yang menarik sekolah tersebut mempunyai 

kedisiplinan tinggi, dan  juga tidak memaksakan masalah agama kepada para 

siswanya. 

Tahun 1987, aku memutuskan untuk bersekolah di Bogor setelah tahu orang 
tuaku berencana akan mengirimku kuliah di Amerika. Ya, aku pikir hitung-
hitung belajar  hidup sendiri. Jadi, aku kos, menyewa kamar sendiri (Fira 
Basuki, 2005: 65). 
 
 
 
Bali 

June pernah berada di Ubud dan Denpasar Bali ketika masih menjadi 

reporter majalah cantik. June ditugaskan meliput festival kesenian di Ubud dan 

menginap di Denpasar. 

Adalah wajar jika orang bepergian, terutama sendiri, kemudian merasa 
kesepian dan senang jika ada yang menemani. Ini terjadi pada saat aku 
dikirim majalah Cantik ke Bali selama seminggu untuk meliput festival 
seni. Melihat banyak orang berciuman di pantai misalnya, membuat hatiku 
kecut. Saat itu aku berpikir ke Bali kan seharusnya untuk bersenang-senang, 
bukan untuk mewawancarai dan memotret orang-orang (Fira Basuki, 2005: 
77).  
 

Tempat-tempat Hiburan (Bioskop, Hotel) 

Semenjak  Jigme dan June di Singapura belum pernah bertemu dengan 

Dean sahabat lamanya, meskipun mereka  sama-sama tinggal di Singapura. 

Sehingga tidak mengherankan jika Jigme dan June memenuhi undangan Dean 
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untuk datang ke tempat ia bekerja. Dean bekerja sebagai manajer bioskop di Bugis 

Junction. Di bioskop inilah  awal perjumpaan June dan Dean di Singapura.   

”Aku tahu kamu sibuk Dean, maklum bos dari gedung bioskop ini. Gaya ya 
kamu Dean, manajer bioskop… jadinya kita nonton gratis di sini nih?” 
ujarku (Fira Basuki, 2005: 12). 
”Terima kasih ke Dean, jadiya kita sekarang bisa nonton bersama-sama 
deh,” kataku. 
”Iya, untungnya Jigme nggak syuting terus-terusan. Paling tidak hari 
Minggu off lah, ”kata Dean. Berkata dia, si manajer bioskop, kami lagi-lagi 
nonton gratis di Bugis Junction. 
Akhirnya, film The Great Expectation yang diperani oleh Ethan Hawk dan 
Gwyneth Paltrow dimulai (Fira Basuki, 2005: 101). 
 
Hotel, motel juga menjadikan salah satu tempat untuk mendukung alur 

cerita, sehingga cerita menjadi lebih hidup. Hal ini diceritakan pengarang di 

saat-saat June berkencan dengan Dean. Ketika  June masih bekerja sebagai 

reporter di majalah Cantik.  ia juga pernah mendapat tugas untuk meliput 

festival kesenia di Ubud. June menginap di sebuah hotel di Denpasar.    

”Aku antar kamu ke hotelmu, “ katanya saat itu.  
Dani membawakan tas, kamera, dan perlengkapan. Selama perjalanan dari 
Ubud ke Denpasar dengan taksi, kami berpegangan tangan mesra.  Saat itu 
dengan enteng aku hanya mengiyakan. Apa yang terjadi ? Di dalam kamar 
hotel kami kembali berciuman mesra, saling meraba dan setengah telanjang 
(Fira Basuki, 2005: 78). 
Aku dan Dean bertemu secara rutin, berbagi sepi. Lebih dari itu, kami 
berbagi fantasi dan mimpi. Sejak kejadian di kamarnya, kami berpindah 
tempat. Pernah di pantai, di taman, dan terakhir di sebuah motel di kawasan 
Little India (Fira Basuki, 2005: 109).  
 
 
Rumah Sakit 

June tidak sadar kalau dia sedang hamil, dan tidak tahu  apa-apa  soal 

mengandung. Dia juga belum punya pengalaman, karena orang tuanya tidak 

didekatnya. Sebenarnya ada teman yang menasehati namun tidak secara detail. 

June disarankan untuk tidak makan kepala ikan dan nanas, namun June tidak tahu 
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yang dimaksud. Sehingga semua aktivitas dilakukan seperti biasa. Bahkan saat 

vaginanya berdarah, June tidak menyadari kalau dia kegururan. Baru setelah 

periksa ke dokter ia mengetahui, dan dokter pun menyarankan untuk istirahat di 

rumah sakit.  

Inilah aku sekarang. Sudah dua hari aku di rumah sakit khusus ibu dan anak 
ini dan Jigme selalu berada di sisiku. Ia tidak mau kerja dan betah duduk 
berlama-lama mendampingiku. Tapi, setiap kali Jigme pulang, aku merana. 
Aku tidak suka tempat ini ! Pertama, kenapa juga mereka memberi nama 
tempat ini Kandang Kerbau atau KK Hospital. Seakan-akan kami, si pasien, 
adalah kerbau dan rumah sakit ini kandangnya. Kedua, au tinggal di barak 
berisi enam tempat tidur, Tanpa air conditioner dan mirip rumah sakit 
perang (Fira Basuki, 2005: 82-83). 
 

  c) Setting Sosial budaya 

Setting sosial, pangarang menggambarkan kehidupan masyarakat Singapura 

yang ekonomi lemah dan juga masyarakat yang mapan. Khusus  penghuni  

Apartemen HDB (Housing Development Board), sebagian besar masyrakat yang 

kurang peduli terhadap lngkungan. Sehingga kesan pertama mamasuki apartemen  

ini adalah jorok dan kotor. Selain kotor, masyarakat penghuni rumah susun ini 

juga banyak yang kurang waras.   

Ah, siapa sangka sih, di rumah Singapura lifnya 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, 2005: 
10) 
Hiii….bukannya apa-apa, badannya yang keriput itu tidak tertutupi kain apa 
pun, selain celana dalamnya. Apalagi dengan gerakan yang tidak senonoh, 
yaitu tangannya memegang bagian bawahnya atau alat’pribadi’ miliknya, 
aku nyaris menjerit jijik. Jigme benar. Banyak orang ’gila’ tinggal di HDB 
ini. Jigme sering berkata kalau orang-orang yang tinggal di Apartemen 
HDB banyak yang tergangu mentalnya, ini disebabkan mereka tinggal di 
tempat sempit dan tetangga sebelah terlalu berdempetan sehingga privasi 
individu jadi berkurang…. (Fira Basuki. 2005:11). 
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          Namun demikian, pengarang juga melukiskan  tempat-tempat tertentu, yang 

menggambarkan  kehidupan sosial masyarakat yang sudah mapan , serta budaya 

tertib yang tinggi. 

Enaknya tinggal di Singapura, biar tidak punya mobil tapi trasportasi 
umum terjamin. Terjamin dalam arti bersih, cepat, tepat waktu, dan teratur. 
Bagaimana tidak bersih, jika di SMART (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 kota 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, 2005: 18-19). 
 

           Dalam novel Jendela-jendela ini, pengarang mengangkat budaya Tibet dan 

juga budaya Jawa. Dengan adanya percampuran kebudayaan dalam rumah tangga, 

mereka bisa saling menghormati dan mengerti. Percampuran kebudayaan dalam 

rumah tangga juga akan mempengaruhi perilaku kehidupan rumah tangga 

mereka..    

”Di Tibet, sewaktu aku masih kecil, jika aku sedih, selain membawaku ke 
pasar Bakor, Amala akan mengajakku berkunjung ke rumah teman-
temannya sambil membawa khatag...” 
”Khatag?” 
”Ya, good luck scarf, semacam selendang panjang…” 
Jigme lalu bercerita bahwa biasanya khatag panjangnya 6 kaki dan dihiasi 
dengan tanda-tanda keberuntungan dan harapan. Khatag selalu dibawa 
sebagai tanda pemberian keberuntungan di saat-saat istimewa seperti 
berkunjung, perayaan ulang tahun, pernikahan, perpisahan, dan perayaan 
keagamaan. Jika beruntung berjumpa Sang Dalai Lama, biasanya orang-
orang memintanya untuk memegang khatag untuk restu dan keberuntungan. 
Cara memberi khatag adalah melipatnya seperti gulungan, diletakkan di 
atas kedua tangan, membungkuk, dan lalu membukanya. 
”Rasanya aku perlu khatag dari seseorang sekarang …hatiku nggak tenang” 
kata Jigme lirih (Fira Basuki,2005: 126).      
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Budaya Jawa  yang menonjol dijadikan setting dalam novel Jendela-jendela 

adalah buku-buku kuna Serat Jayengbaya, Serat Cemporet yang penuh makna 

falsafah menjadi pedoman dan pegangan masyarakat Jawa, termasuk juga June.  

…Kidung kadresaning ati kapti, 
yayah nlamong tanpa mangsa, 
hingan silarja jatine, satata samaptaptinya, 
raket rakiting ruksa, tahan tumaneming siku,  
karasuk sakeh kasrakat. 
 
Yang artinya:”Inilah kidung kekerasan atau ketekunan hati, seakan 
meraban/maracau tanpa mengenal waktu, waktu yang pada hakekatnya 
menjadi batas kesusilaan dan keselamatan, karena itu hati harus selalu siap 
waspada, menghadapi peraturan mengenai kerusakan jasmani dan barang 
dunia fana, harus tahan atau kuat terhadap kemarahan yang dikenakan dan 
semua penderitaan yang harus diterimanya” (Fira Basuki, 2005: 94). 
 
Setting waktu novel  Supernova dan novel  Jendela-jendela, tidak ada 

kesamaan, kecuali waktu yan berkaitan dengan perubahan suasana. Hal ini adalah 

sangat wajar, karena setiap cerita tidak akan bisa meninggalkan gambaran suasana 

pagi, siang, malam dan nama-nama hari. Dalam novel  Supernova tidak dijelaskan 

kapan peristiwa dalam cerita itu terjadi. Berbeda dengan novel  Jendela-jendela 

yang setiap peristiwa digambarkan secara jelas dan terperinci. Sehingga kedua 

novel secra interteks tidak ada kesamaan.   

Secara interteks setting tempat kedua novel S dan J mempunyai kesamaan. 

Baik novel  Supernova maupun  Jendela-jendela, kedua-duanya menggunakan 

setting kota Jakarta. Perbedaannya, novel  Supernova menggunakan setting kota 

Jakarta hampir seluruh cerita. Sedangkan novel Jendela-jendela, setting kota 

Jakarta muncul pada tahap penyelesaian. Begitu pula tempat-tempat yang pernah 

dikunjungi tokoh juga banyak kesamaan. Di antaranya bioskop, hotel dan rumah 

sakit.  
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa novel  Supernova merupakan 

hipogram karena terbit lebih dulu. Sedangkan novel  Jendela-jendela  merupakan 

transformasi dengan berbagai pembaruan dan penambahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Setting tempat Novel Superova dan Jendela-jendela 

 

Setting kehidupan sosial dan budaya masyarakat dalam novel Supernova 

dan novel Jendela-jendela  ada kesamaan. Novel  Supernova dan novel  Jendela-

jendela, memasukkan budaya luar negeri, perilaku-perilaku masyarakat perkotaan. 

Dalam novel  Supernova, budaya kehidupan model gay dimunculkan namun 

masih dalam batas-batas normal, Model aktivitas sejenis pelacuran kelas tinggi, 

serta lomba-lomba ala luar negeri ikut memghiasi jalannya cerita.  Untuk novel  

Jendela-jendela, setting budaya barat dipaparkan secara flash back, utamanya 

kehidupan masyarakat kampus di Amerika. 
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Gambaran kehidupan sosial masyarakat Jawa juga ditampilkan dalam novel  

Supernova dan  Jendela-jendela. Novel  Supernova menggambarkan tataran 

masyarakat Jawa tentang golongan ningrat dan golongan masyarakat biasa. 

Masalah perkawinan  dengan pertimbangan bobot, bibit dan bebet yang baik, serta 

mempunyai menantu dari golongan ningrat adalah merupakan suatu kebanggaan. 

Dalam novel  Jendela-jendela, kehidupan sosial dan budaya masyarakat 

Jawa banyah digambarkan melalui kupasan-kupasan makna   buku-buku kuna 

Serat Jayengbaya, Serat Cemporet yang penuh makna falsafah dan menjadi 

pedoman dan pegangan masyarakat Jawa. 

Secara interteks, setting kehidupan sosial budaya novel  Supernova dan 

novel  Jendela-jendela ada kesamaan. Kedua-duanya menggabungkan antara 

sosial budaya barat dan Indonesia khususnya Jawa. Perbedaannya hanya pada 

keluasan hal-hal  yang dimunculkan. Novel Jendela-jendela lebih banyak 

mengupas secara detail, sedangkan novel hanya dimunculkan secara sekilas. 

Namun demikian, karena novel  Supernova terbit dulu, maka novel Supernova 

merupakan hipogram dan novel Jendela-jendela sebagai transformasi. 

 
 

d. Point of View 

1) Point of View Novel Supernova 

   Sudut pandang pengarang dalam novel Supernova, adalah sudut pandang 

pesona ketiga atau gaya “dia”, pengarang atau narator berada di luar cerita. 

Pengarang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama, atau kata 
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gantinya. Nama tokoh, dan tokoh utama selalu disebut termasuk variasi kata 

gantinya, dan pengarang turut hidup dalam pribadi para tokoh.  

Sudut pandang pesona ketiga  dengan pengarangnya turut hidup dalam 

pribadi para tokohnya dapat dirasakan bahwa Dewi Lestari banyak megemukakan 

pesan kepada pembaca melalui tokoh yang ditampilkan. Di bawah ini kutipan 

sudut pandang yang terdapat dalam novel Supernova. 

Meja makan itu terasa lengang. Entah karena rumah besar itu hanya dihuni 
mereka berdua, entah karena memang ada jarak yang tercipta. 
Arwin memandangi isterinya yang menunduk menghadapi piring, 
menunggu saat-saat tepat untuk mulai berbicara. 
”Rana…,” panggilnya lembut. 
”Ya, mas?” 
”Kamu kok jadi pendiam sih akhir-akhir ini? Ada masalah yang bisa aku 
bantu?” 
Rana menunduk lagi. Ya, Mas. Aku jatuh cinta dengan pria lain. Bisakah 
kita kembali ke masa lalu dan tidak perlu menikah?” 
”Kalau Mas ada salah sama kamu, bilang saja. Jangan dipendam-pendam. 
Komunikasi di antara kita harus dijaga tetap lancer,” dengan lebih lembut 
Arwin berkata. 
”Mas Arwin nggak ada salah apa-apa, kok.” Itulah satu-satunya 
kesalahanmu , Mas. 
”Kamu sehat-sehat, kan ? Kapan terakir kali check-up ke dokter?” 
Rana lahir dengan klep jantung yang lemah. Ditambah karena mengalami 
apa yang disebut atrium septal defect (ASD), di usianya yang ke-10 ia pun 
menjalani operasi pertamanya. Dan bertahun-tahun berikutnya ia habiskan 
dengan kegiatan check- up rutin setiap enam bulan. Arwin paling risau 
akan hal ini, ia ingin Rana cukup sehat untuk mampu memiliki anak. 
Bagaimanapun, tahun ini adalah rencana merkapunya momongan. 
”Aku sehat. Paling-paling capek sedikit.” 
”Kamu memang terlalu sibuk. Kok banyak sekali event yang kamu ambil, 
sih? Meliput harus malam-malam lagi. Kamu delegasikan saja sebagian. 
Itu kantor isinya kan bukan kamu tok.”  
”Iya, Mas. Akan aku usahakan.” Kesibukanku mulai terlihat tidak wajar, 
ya ? Hmm. Akan aku usahakan supaya lebih tidak kentara. Terima kasih 
untuk peringatannya. 
”Ibuku tadi telepon ke kantor. Akan ada acara rame-rame di puncak hari 
sabtu ini. Kita berangkat, ya? Ibu bapakmu juga diundang.”  
Reflek, Rana melengos. Aku capek membayangkan harus memajang 
senyum seharian. Bosan menjawab pertanyaan ’kapan kita gendong 
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cucu?’ Bosan dengan adegan-adegan sama yang berulang-ulang terus 
sepanjang tahun. Bosan. Bosan. Bosan. 
”Kenapa ? Kamu ada kerjaan?” Arwin membaca perubahan wajah itu.  
Rana pun mengangguk, ragu. Aku ingin menghilang seharian, boleh ? Re 
tidak ada acara apa-apa hari Sabtu ini.   
”Aduh, Rana. Kita  kan tidak setiap  hari ketemu mereka. Luangkan 
waktumu sekali-sekali. Jangan cuma kalau urusan kantor baru kamu mau  
stand-by 24 jam 7 hari penuh.” 
”Aku lihat lagi agendaku.” 
Meja makan itu sudah masuk pusaran waktu di mana sedetik serasa 
seabad. Menggenangi Rana dengan perasaan enggan, dan membanjiri 
Arwin dengan pertanyaan-pertanyaan. 
Tidak ada muncul ke permukaan. Semuanya hanya berputar dalam pusaran 
itu (Dewi Lestari, 2001: 40-41). 
 
Kutipan di atas merupakan adegan Arwin dan Rana di ruang makan. Di 

sini telah terjadi  perang batin  pada diri Rana, di mana harus menentukan pilihan 

yang sama beratnya. Karena tekad hatinya yang sudah tak bisa dibendung lagi, 

Rana  menciptakan sebuah skenario sandiwara. Dalam kutipan tersebut pengarang 

menggunakan sudut pandang pesona ketiga dan turut hidup di dalam diri para 

tokohnya. Pengarang mengetahui bagaimana perasaan Arwin yang kewalahan 

menghadapi sikap isterinya yang tampak penuh tanda tanya. Rana pun, akhirnya 

menentukan sikap sesuai gejolak hatinya. 

          Ciri bahwa novel Supernova menggunakan sudut pandang dengan pesona 

ketiga seperti kata-kata yang dicetak tebal dari kutipan di bawah ini.       

Arwin hafal benar siklusnya dan Rana sangat menyesali hal itu. Ia sudah 
mencoba berbagai cara, dari mulai pura-pura tidur sampai mengaku 
keputihan. Dan kini ia kehabisan akal. 
Ia sadar, semakin lama ia berjalan, ia malah menjadikan suaminya singa 
kelaparan yang siap menyerang yang siap menyerang begitu ada 
kesempatan. Yang lebih penting lagi, semua ini akan menimbulkan 
kecurigaan. Apalagi program yang sudah mereka sepakati; punya anak 
tahun ini. Sudah sewajarnya kegiatan tersebut justru diintensifkan. 
Rana benar-benar tersiksa. 
Arwin keluar dari pintu kamar mandi, siap berbaring. 
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Rana menatap suaminya. Ia kenal betul  ekspresi itu. Apa maunya. Dan 
seperti kucing basah kuyub, Rana makin meringkuk di sisi kiri tempat 
tidur (Dewi Lestari, 2001: 79). 
Ia  membongkari tumpukan di ujung kiri mejanya. ”Oh, ya, in dia.” 
Re membuka-buka sekilas. Tak ada yang menarik. ( S. 2001: 23) 
Rana merasa berbicara mereka berbicara di dua level yang berbeda. 
Bukan itu yang ia cari dari percakapan ini. Apa yang ibunya 
omongkan sudah kenyang ia baca di tips-tips majalah, dan di rubrik-
rubrik konsultasi (Dewi Lestari, 2001: 129). 

         

2) Point of View Novel Jendela-Jendela 

Point of view atau sudut pandang pengarang dalam  novel Jendela-jendela, 

menggunakan sudut  pandang pesona pertama atau gaya “aku”, Dalam hal ini 

pengarang sebagai omniscient (serba tahu) atau narator  cerita.  Aku sebagai tokoh 

utama, mengisahkan berbagai peristiwa dan tingkah laku yang dialaminya, baik 

yang bersifat batiniah, dalam diri sendiri, maupun fisik. 

Sebagai gambaran bahwa sudut pandang pesona pertama atau gaya ”aku” 

pengarang mengisahkan berbagai peristiwa dan perilaku yang ia alami  seperti 

pada kutipan di bawah ini. 

Jigme selalu begitu, setiap orang yang menyinggung mengenai perbedaan 
di antara kami saat pacaran, ia pasti selalu menghindar. Menurutnya, 
bukan urusan orang mengetahui adat-istiadat, asal, dan agama orang lain. 
Jika toh akhirnya kami menikah dengan cara Jawa, cara Indonesia ….lagi-
lagi itu urusan kami berdua. Aku setuju, pengorbanan Jigme untuk 
mengikutiku sudah cukup besar, mengingat ia adalah anak laki-laki satu-
satunya. Karena itu, ketika ia mendapat pekerjaan di Singapura, aku rela 
melepas karirku sebagai redaktur kecantikan di majalh Cantik (Fira 
Basuki, 2005: 17).   
 
Kutipan di atas merupakan peristiwa yang betul-betul dialami Fira Basuki. 

Fira Basuki yang asli Jawa mempunyai suami seorang pemuda Tibet. Jigme rela 

meniggalkan agama nenek moyangnya yang ia yakini sejak kecil, untuk mengikuti 

agama isterinya.  
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“Selamat pagi Singapura!” teriakku sambil merentangkan kedua lengan 
dan menjulurkan kepala keluar jendela. Fiuh, segar juga udara pagi ini. 
Kucoba menjulurkan kepala lebih keluar, tetapi seram. Ini tingkat dua 
belas, kalau terjatuh aku mungkin sudah jadi bubur. (Fira Basuki.2005: 1) 
Mas Bowo bertanya, ”Apa sih yang kamu lakukan saat weekend? Apa 
nggak bosen di sana?” Ini gara-gara  Mas Bowo mengunjugiku sekali, dan 
ia mengaku bosen berkeliling Pittsburg. Selama seminggu ia di sana, kami 
lebih banyak menghabiskan waktu di beberapa kota sekitar Pittsburg, 
seperti Kansas City, Joplin, dan Fort Scott. 
Pittsburg memang hanya memiliki satu mal, yaitu Meadowbrook mall, 
yang didominasi dengan took JC Penney. Supermarket terbesar di 
Pittsburg Cuma satu, Wal-Mart yang buka 24 jam. Tempat berkumpul 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). 
 

Kutipan di atas, melukiskan hidup di rumah susun sebuah    apartemen di 

Singapura, dan juga kota Pittsburg Amerika Serikat secara jelas.  Hal  ini 

membuktikan bahwa apa Yang ditulis Fira Basuki dalam cerita ini betul-betul 

mereka alami. Fira Basuki  bersama anak dan suaminya sekarang  tinggal di 

Singapura yang menjadi setting cerita ini.  Di masa lajangnya Fira Basuki juga 

pernah tinggal di Amerika selama kuliah, sehingga tidak mengherankan kalau dia 

begitu lancar  menceritakan  Pittsburg dengan berbagai permasalahannya.  Dalam 

keluarga dia  mempunyai kakak yang bernama, Bowo, persis seperti yang ada 

dalam novel Jendela-jendela. Dengan membaca novel Jendela-jendela , mungkin 

orang akan berasumsi bahwa novel tersebut seperti halnya sebuah biografi 

pengarang itu sendiri. 

Penanda bahwa novel J menggunakan  sudut pandang  pesona pertama, 

seperti kata-kata yang dicetak tebal pada  kutipan, sebagai berikut: 

Kerja di radio ternyata menyenangkan juga. Pertama, aku senang suasana 
santai di kantor. Pakaian kerja adalah smart casual, jadi aku bisa 
menggunakan celana denim. Sungguh beda dengan kantor majalah Cantik. 
Belum lagi saat itu aku memegang halaman kecantikan, jadi harus cantik 
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setiap saat. Aku harus datang mengenakan pakaian kerja setelan kantor 
yang kaku, wajah harus bermake-up, bibir merah dan tidak lupa rambut 
lurus sebahuku harus selalu tersisir rapi (Fira Basuki, 2005: 79). 
 
Berdasarkan pembahasan data di atas, maka secara interteks sudut pandang 

novel Supernova, dan novel Jendela-jendela tidak ada kesamaan. Novel  

Supernova  menggunakan sudut pandang pesona ketiga, sedangkan novel  

Jendela-jendela menggunakan sudut pandang pesona pertama. 

 

2. Nilai Pendidikan Dalam Novel Supernova dan Jendela-Jendela 

Nilai-nilai pendidikan sangat erat kaitannya dengan karya sastra. Setiap 

karya sastra yang baik, termasuk novel selalu mengungkapkan nilai-nilai luhur 

yang bermanfaat bagi pembacanya. Nilai pendidikan yang dimaksud dapat 

mencskup nilai pendidikan moral, agama/religius, sosial, maupun adapt 

istiadat/budaya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Herman J Waluyo  (2002: 27) 

bahwa nilai sastra berarti kebaikan yang ada dalam makna karya sastra bagi 

kehidupan. Nilai sastra dapat berupa nilai medial (menjadi sarana), nilai final 

(yang dikejar seseorang), nilai kultural, nilai kesusilaan dan nilai agama. 

Nilai pendidikan yang diambil dari sebuah cerita, dalam hal ini adalah novel 

bisa dari hal-hal positif ataupun negatif. Kedua hal tersebut perlu disampaikan 

agar kita dapat memperoleh banyak teladan yang bermanfaat. Segi positif harus 

ditonjolkan sebagai hal yang patut ditiru dan diteladani. Demikian pula segi 

negatif juga perlu dikatakan serta ditampilkan pada pembaca. Hal ini 

dimaksudkan agar kita tidak tersesat, bisa membedakan mana yang baik dan mana 

yang buruk. Ibarat orang belajar, ia tidak akan berusaha untuk bertindak lebih 
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baik, jika tidak tahu hal-hal jelek yang tidak pantas dilakukan. Stelah dibaca, 

diteliti dan dicermati, novel Supernova mengandung nilai-nilai pendidikan yang 

sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nilai pendidikan tersebut adalah nilai 

pendidikan agama, nilai pendidikan moral, dan nilai pendidikan sosial budaya. 

 

a. Nilai Pendidikan Agama 

           Agama adalah risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai 

petunjuk bagi manusia dan ukum-hukum sempurna untuk dipergunakan manusia 

dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta mengatur hubungan 

dengan dan tanggung jawab kepada  Allah, manusia, dan masyarakat serta alam 

sekitarnya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Haviland (1993: 219) sebagai 

berikut 

Agama memiliki beberapa fungsi sosial yang penting. Pertama, agama 
merupakan sangsi untuk perilaku yang luas dengan memberi pengertian 
tentang baik dan jahat. Kedua, agama memberi contoh-contoh untuk 
perbuatan yang direstui. Ketiga, agama membebaskan manusia dari beban 
untuk megambil keputusan dan menempatkan tanggungjawabnya di tangan 
dewa-dewa. Keempat, agama memegang peranan penting dalam 
pemeliharaan solidaritas sosial. Agama sungguh penting untuk pendidikan. 
Upacara keagamaan memperlancar cara mempelajariadat dan pengetahuan 
kesukuan dan dengan demikian membantu untuk melesterikan kebudayaan 
yang buta aksara.  
 
Pandangan mengenai agama dan fungsi agama tersebut diyakini dan   

diterima oleh masyarakat. Pandangan tersebut berkembang terus menerus dan 

tidak mati. Masyarakat percaya bahwa agama telah menjadi satu kekuatan untuk 

kebaikan. Hal inilah bukti bahwa dalam cerita terkandung nilai pendidikan agama 

yang masih memiliki relevansi dengan kehidupan pada saat ini dan pada saat-saat 

mendatang. 
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Agama dan pandangan hidup kebanyakan orang menekankan kepada 

ketenteraman batin, keselarasan dan keseimbangan serta sikap menerima terhadap 

apa yang terjadi. Pandangan hidup yang demikian memperlihatkan bahwa apa 

yang dicari adalah kebahagiaan jiwa, sebab agama adalah pakaian hati, batin atau 

jiwa. 

Mangunwijaya (dalam Burhan Nurgiyantoro, 2000: 328) mengemukakan 

bahwa agama lebih menunjuk pada lembaga kebaktian kepada Tuhan dengan 

hukum-hukum yang resmi religiutas. Di pihak lain, melihat aspek yang di lubuk, 

riak getaran nurani pribadi, totalitas kedalaman pribadi manusia. Dengan 

demikian, religiusitas bersifat mengatasi, lebih mendalam dan lebih luas dari 

agama yang mendalam, dan lebih luas dari agama yang mendalam, dan lebih luas 

dari agama yang tampak, formal, dan resmi. 

Nilai agama menjunjung tinggi sifat-sifat manusiawi, hati nuraniyang 

dalam, harkat dan martabat serta kebebasan pribadi yang dimiliki oleh manusia. 

Nilai agama sifatnya mutlak untuk setiap saat dan keadaan. Semua manusia yang 

beragama yakin dan percaya karena ajaran agama merupakan petunjuk hidup yang 

diberikan oleh  Tuhan kepada manusia. Sudah menjadi kewajiban manusia 

sebagai hamba untuk selalu tunduk dan taat pada aturan-Nya. Bagi manusia yang 

beragama dan beriman, nilai ini dijadikan dasar atau pijakan utama dalam 

mencapai tujuan hidupnya. Hal ini sifatnya universal bagi semua ajaran agama. 

Pemahaman nilai  agama yang tinggi akan menjadikan manusia saling mengasihi. 

 

 

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



 237 

1. Nilai Pendidikan Agama/Religius dalam Novel Supernova       

.Apabila kita cari dan kita kupas kandungan nilai keagamaan novel 

Supernova, maka terlihat bahwa tokoh utama Rana beragama Islam. Sejak masih 

kanak-kanak orang tuanya sudah diwajibkan belajar ngaji.   Untuk pendidikan 

agama ini orang tua Rana mempercayakan kepada Ibu Haji yang terkenal bijak 

”Sekalipun sulit, tapi pikirannya berusaha keras untuk kembali… bermain 
bebas di halaman belakang yang luas dengan mainan tertabur dirumput. 
Terdengar suara ibunya memanggil: ’Rana! Sudah sore. Ayo mandi, nanti 
ikut belajar ngaji sama mbakmu semua, ayo nduk !’ Dan Rana kecil pun 
menurut. Berhiaskan jilbab merah jambu mungil, ia berjalan riang di 
samping kakak-kakaknya (Dewi Lestari, 2001: 38).        
          
 
 Tapi sore itu ada satu keresahan hinggap, dan dirinya yang polos masih 
mengindahkan hal semacam itu. Tanpa ragu ia bertanya pada Ibu Haji: 
’Bu, kalau Rana mau bicara sama Tuhan, gimana caranya ? Rana kan 
nggak bisa ngaji’. Ibu Haji pun menjawab bijak: ’Kalau buat anak sekecil 
Rana yang belum bisa ngaji, tinggal ngomong saja langsung sama Tuhan, 
pasti didengarkan.’ Rana pun terpesona. Sepanjang perjalanan pulang, 
dalam hatinya ia memanggil-maggil: ’Tuhan… Tuhan’. Di benaknya 
tergambar muka Mork di televisi yang memanggil-manggil Orson, lalu 
terdengar jawaban dengan suara besar: ‘Yes, Mork’ (Dewi Lestari, 2001: 
39). 

 
 
Setelah Rana beranjak besar, kegiatan mengaji tak pernah dilakukan, karena 

banyak yang ia pikirkan. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan dari sekolah dan 

juga jadwal les yang padat. Kecuali itu juga tuntutan orang tua untuk meraih nilai 

baik di bidang mata pelajaran metematika dan IPA.    Sehingga meskipun Rana 

beragama Islam tapi setelah dewasa tidak  pernah digambarkan menjalankan 

ibadah agama.     

Rana sudah pinter mengaji. Al-Qur’an sudah bolak-balik dilahapnya sampai 
berkali-kali khatam, tapi suara itu tidak pernah kembali. Semakin ia 
beranjak besar, semakin banyak yang ia pikirkan. Dari mulai pekerjaan 
rumah, jadwal les yang padat sampai ngobrol tentang koleksi barang-barang 
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New Kids on the block. Tak ada lagi waktu untuk menyimak keheningan. 
Suara-suara di sekitarnya selalu merongrong minta perhatian, sampai 
akhirnya tibalah… (Dewi Lestari, 2001: 39-40).  
 
 Nilai Positif yang dapat diambil dalam novel Supernova, bahwa  

pendidikan keagamaan sebaiknya ditanamkan semenjak kecil seperti yang 

dilakukan orang tua Rana. Selalu diingatkan jam-jam kegiatan keagamaan. 

Sehingga sewaktu kecil Rana sudah khatam Al’Quran berkali-kali. Rana 

mengakui dan merasakan adanya Tuhan . Rana merasakan dimana-mana ia selalu 

ditemani Tuhan. 

Nilai negatif  pada novel Supernova, semenjak kecil dididik keagamaan 

secara ketat. Namun setelah memasuki pendidikan di sekolah formal, urusan 

keagamaan dikesampingkan, karena untuk mengejar kepentingan duniawi.   Orang 

tua Rana lupa memperhatikan  agama anak-anaknya. Anaknya dituntut untuk 

menguasai ilmu-ilmu eksak seperti matematika IPA. Sehingga waktunya 

dihabiskan untuk mengikuti berbagai pelajaran tambahan atau les.. Tidak adanya 

arahan dari orang tua tentang adanya keseimbangan antara urusan dunia dan 

akherat.  Akhirnya Rana dewasa lupa tentang agama. 

 
2). Nilai Pendidikan Agama /Religius dalam Novel Jendela-jendela 

Kandungan nilai agama dalam novel Jendela-jendela, ditemukan bahwa 

tokoh utama June dididik berdasarkan ajaran agama Islam. Meskipun keyakinan 

pada ajaran agama Islam, tetapi June sekolah di Yayasan Katolik, yaitu  di SMA 

Regina Pacis Bogor. Orang tua June menyekolahkan anaknya di Yayasan Katolik 

karena pertimbangan bahwa di sekolah tersebut memiliki peraturan dan disiplin 

yang tinggi. Toh meskipun sekolah di Sekolah Katolik, tetapi siswanya tidak 
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diharuskan mengikuti pelajaran agama Katolik apalagi mengikuti misa yang 

diadakan oleh sekolah mereka. 

        Orang tua June tidak pernah memaksakan, karena menjalankan ibadah 

adalah sebuah kesadaran pribadi, bukan perintah orang lain. 

Kami sepakat untuk terus berhubungan dengan catatan, ”Jika salah 
satu dari kita bertemu jodoh, harus rela.” Ini semua gara-gara agama 
yang berbeda. Didit adalah anak laki-laki satu-satunya dari keluarga 
pengurus gereja. Ia aktif di setiap kegiatan gereja.Didit pun tahu bahwa 
Mama dan Papa sudah haji. Di rumah, kami memiliki ruang mushola 
tersendiri. Walaupun Mama dan Papa tidak pernah mendesakku untuk 
sembahyang lima waktu sehari, tapi aku tahu. Aku tahu, menjalankan 
ibadah adalah sebuah kesadaran. Dalam hal ini, kami sadar agama 
tetap akan menjadi pemisah (Fira Basuki, 2005: 68).   

      
 Dari pengalaman hidup beragama tersebut menumbuhkan sikap 

toleransi, kepada pemeluk agama lain. Dijelaskan bagaimana seseorang bisa 

hidup dan bersosialisasi dengan baik meskipun agama mereka berbeda. 

Kami sebenarnya tidak pernah resmi menjadi sepasang kekasih. 
Mungkin karena agam yang berbeda. Didit beragama Katolik dan aku 
Islam. Lagi pula, kemungkinan besar aku memang bertemu pria yang 
beragama Katolik di sekolah Katolik ini. Tema-temanku sebagian besar 
Katolik dan aku berteman tanpa masalah dengan mereka. Sekolah pun 
cukup toleransi untuk para pelajarnya yang non Katolik. Kami tidak 
mengikuti misa dan juga pelajaran khusus Katolik setiap Jumat. Semenjak 
TK aku bersekolah di sekolah Katolik yang harus kuakui memang sangat 
disiplin. Kami berdua saling menghormati agama masing-masing (Fira 
Basuki, 2005: 66). 

 
Pernah, suatu hari mereka mengundangku makan malam. Aku dating, 

dan sedikit terkejut karena acara makan malam dihadiri pengurus gereja 
dan mereka mengadakan misa bersama. Didit berkali-kali meminta maaf, 
tapi aku tidak sakit hati. Didit tidak bersalah. Kemudian keluarganya 
menerangkan kalau mereka tidak bermaksud buruk, hanya ingin 
mengndang makan malam, yang kebetulan berdoa bersama memang 
menjadi tradisi mereka. Aku pun lalu memakluminya (Fira Basuki, 2005: 
68). 
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            Suatu saat June dan Jigme sebagai pasangan suami isteri mengalami 

masalah yang sangat pelik, bahkan mereka beberapa hari tidak bicara, June 

merasakan sangat berat permasalahan itu dan hampir ia putus asa. Untung ia lalu 

ingat pesan Mamanya. 

Kembali aku teringat Mama mengatakan, ”Jika kamu sedih, kembalilah 
kepada Allah” Beberapa hari ini aku ini aku bersujud, memohon ampun. 
Dua tiga kali melakukannya, belum terasa. Sekian kali menghadap pada 
Nya, barulah aku mendapat ketenangan dan petunjuk. Aku dan Jigme 
diciptakan untuk bersatu, demikian bisikan hatiku yang datang dari atas. 
Allah tidak pernah salah (Fira Basuki, 2005: 122).  
 
June yang sejak kecil sudah memeluk agama Islam, tidak pernah 

menjalankan ibadah dengan tekun. Bahkan June sering meninggalkan sholat. 

Berbeda dengan Jigme.  Jigme yang baru saja memeluk agama Islam, justru lebih 

tekun dibandingkan  June. Jigme rajin menjalankan ibadah, bahkan tanpa 

sepengetahuan June, sepulang kerja.Jigme belajar mengaji di the Muslim 

Converts’ Association of Singapore, Darul Arqam di Geylang.  

Ritualku setiap pagi ? Sudah sebulan aku tinggal di ‘rumah susun’ ini dari 
ke hari tidak ada yang berubah. Pukul enam pagi, biasanya aku bangun, itu 
juga ketika Jigme, suamiku selesai sholat subuh. Sebagai 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, 2005: 1). 
Aku marah kepada Allah, bagaimana aku harus sholat ? Aku bahkan tidak 
ingat terakhir kalinya aku sholat. Mungkin lebaran tahun lalu di kampus. 
Entahlah, rasanya hidup nggak adil (Fira Basuki, 2005: 44). 
 
”June, ini salahku juga, akhir-akhir ini aku jarang pulang....” Jigme 
menyisir rambutku   dengan jemarinya. 
“Kenapa Jigme?” 
“Selain sibuk kerja, aku mengambil kelas....” 
“Kelas? Kelas  apa? Tanyaku bingung. 
“Kelas mengaji di the Muslim Converts’ Association of Singapore, itu lho 
Darul Arqam di Geylang...” 
“Me...mengaji...?” 
Aku tak bisa berkata-kata. Jigme mengangguk. 
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“Maaf June, mungkin kamu jadi kesepian....” 
“Kamu belajar mengaji dan tidak memberi tahu aku 
‘ya, habis setiap aku pulang kamu sepertinya sudah lelah dan mengantuk” 
(fira Basuki2005: 124). 
 
Nilai positif yang dapat diambil  dari uraian di atas adalah: (1) Dari 

pengalaman hidup beragama tersebut menumbuhkan sikap toleransi, kepada 

pemeluk agama lain. Hidup di masyarakat harus saling menghormati sesama 

pemeluk agama. Dalam memilih teman, bergaul  kita juga tidak dibenarkan 

memasalahkan agama. Seperti yang digambarkan antara June dengan Didit. (2) 

Selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa  adalah ajaran semua agama. Allah tempat 

meminta dan memohon. Apa yang kita minta kepada Allah, pasti akan 

dikabulkan. Asalkan kita minta dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Hal ini 

seperti yang dilakukan June ketika memohon ketenangan kepada Allah. 

Nilai negatif pada novel Jendela-jendela, antara lain : (1) June 

menjalankan ibadah agama tidak sesuai ajaran agama yang benar. Ini dibuktikan 

bahwa June kadang sholat subuh, kadang tidak. Karena kurangnya mendekatkan 

diri kepada Allah, maka June mudah terkena godaan. (2) Sebagai seorang yang 

sudah berkeluarga, Jigme kurang adanya keterbukaan dan komunikasi terhadap 

isterinya, meskipun yang dilakukan Jigme hal baik, sekolah mengaji sekali pun.  

Akhirnya muncullah badai rumah tangga. 

Setelah membaca dan mencermati kandungan nilai keagamaan dalam 

novel Supernova, dan novel Jendela-jendela, secara interteks terdapat perbedaan 

dan persamaan. Persamaannya yang pertama adalah  semenjak kecil tokoh Rana 

dan June sudah diperkenalkan pada nilai-nilai keagamaan. Mereka sama-sama 

mendapatkan perhatian orang tuanya untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran 
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agama Islam. Kedua, baik Rana maupun June setelah dewasa tidak pernah 

digambarkan mereka menjalankan ibadah agama sesuai dengan yang diajarkan 

agama Islam. Utamanya, mereka tidak pernah menjalan ibadah sholat lima waktu.  

Sedangkan perbedaanya, Rana sejak kecil mendapat penekanan dalam 

belajar agama Islam. Rana disekolahkan belajar mengaji, sehingga  Rana 

meskipun masih kecil sangat meyakini keberadaan Tuhan. Ia selalu merasa  

ditemani Tuhan di mana ia berada. Berbeda dengan orang tua June. Mereka tidak 

mau memaksakan, tetapi selalu menyarankan  anaknya untuk menjalankan ibadah 

keagamaan, mengingatkan untuk tidak lupa sholat lima waktu. Mereka 

berpendapat bahwa menjalankan ibadah agama adalah kesadaran yang tidak bisa 

dipaksakan. 

   
b. Nilai Pendidikan Moral dan Budi Pekerti 

Burhan Nurgiyantoro (2000: 322) menyatakan bahwa moral dalam karya 

sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang yang bersangkutan, 

pandangan tentang nilai-nilai kebenaran dan hal itulah yang ingin disampaikan 

kepada pembaca. Karya sastra fiksi, senantiasa menawarkan pesan moral yang 

berhubungan dengan sifat-sifat luhur kemanusiaan, memperjuangkan hak dan 

martabat manusia. 

Moral identik dengan agama, sosial, serta nilai-nilai kehidupan yang 

berlaku dalam masyarakat. Pendidikan moral itu sendiri terkait erat dengan budi 

pekerti yang tercermin melalui tingkah laku seseorang. Cerita fiksi sebagai karya 

sastra yang dinikmati oleh banyak kalangan bertujuan mempengaruhi pembaca, 
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sehingga cerita fiksi yang baik tentunya mampu memberikan pengertian yang baik 

pula. 

Moral merupakan tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari nilai 

baik-buruk, benar dan salah berdasarkan adat kebiasaan di mana individu itu 

berbeda. Pesan-pesan moral yang terdapt dalam novel Supernova karya Dewi 

Lestari, dan novel Jendela-jendela karya Fira Basuki ini bisa diambil setelah 

membaca dan memahami isi cerita. Setelah membaca novel ini, penulis 

menemukan segi positif dan negatifnya. Kedua hal tersebut perlu disampaikan, 

sebab kita dapat memperoleh banyak teladan yang bermanfaat. Segi positif harus 

ditonjolkan sebagai hal yang patut ditiru dan diteladani. Demikian pula segi 

negatifnya juga perlu diketahui serta disampaikan kepada pembaca. Hal ini 

dimaksudkan agar kita tidak tersesat, bisa membedakan mana yang baik dan mana 

yang buruk. Seperi halnya orang belajar, ia tidak akan berusaha untuk bertindak 

lebih baik jika tidak tahu hal-hal jelek yang tidak pantas dilakukan. 

 

1) Nilai Pendidikan Moral dalam Novel Supernova 

         Nilai moral yang diperoleh dalam suatu karya sastra adalah dengan 

membaca karya sastra, penulis ingin menyampaikan suatu pesan moral atau 

ajaran-ajaran tentang tata nilai dan norma-norma yang berlaku bagi suatu 

masyarakat. 

 Tokoh Ruben dan Dhimas yang menjadi corong bicara Dewi Lestari dalam 

novel Superova, dalam mengungkapkan idenya. Tokoh tersebut adalah  pasangan 

gay yang sudah sepuluh tahun menjalin hubungan. Mereka adalah teman kuliah 
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ketika  di Amerika. Setelah lulus dan pulang ke Indonesia mereka masih tetap 

menjadi pasangan yang  saling mengerti. Untuk mengenang persabatan mereka 

yang sudah sepuluh tahun, mereka ingin membuat sebuah roman. 

Uniknya, sekali pun sudah sekian lama mereka resmi menjadi pasangan, 
Ruben dan Dhimas tidak pernah tinggal seatap sebagaimana biasanya 
pasangan gay yang lain. Kalau ditanya, jawabnya : supaya bisa tetap kangen. 
Tetap dibutuhkan usaha bila ingin bertemu satu sama lain. Sepuluh tahun pun 
bagaikan sekedip mata.(Dewi Lestari, 2001: 12-13) 
Tiba-tiba Dhimas berhenti mengetik, memutar duduknya, dan memandang 
Ruben. ”Menuliskan kisah orang-orang ini membuatku sadar, ternyata aku 
sangat beruntung,” ucapanya sungguh-sungguh. ”Kamu membuatku merasa 
bangga dengan diriku sendiri, Ruben. Kamu memberi hubungan ini suatu 
visi. Dan lihat, kita tidak lari dari kenyataan. Kita juga bukan pasangan gay 
umbar libido seperti yang orang banyak kira. ”Kita … adalah sahabat terbaik. 
Partner hidup,”  
”Kemerdekaan itu kuncinya,” ucap Ruben perlahan. ”Pernahkah kita berikrar 
untuk mengikatkan diri ? Cinta kan tidak butuh tali. Ia membebaskan. Jadi, 
buat apa kita melawan arusnya dan malah saling menjajah?” 
Lamat-lamat Dhimas tersenyum, meraih tangan kekasihnya dan 
menggenggamnya erat (Dewi Lestari, 2001: 80-81). 

 
        Hubungan sesama jenis merupakan tindakan yang melanggar moral. 

Hubungan yang tidak selayaknya dilakukan orang normal.  Selain hal tersebut 

dilarang agama.  

        Sedangkan tokoh utama mengalami berbagai masalah kehidupan yang 

komplek. Ferre yang masih bujangan mencintai Rana mati-matian merupakan 

tindakan yang menunjukkan moral dan budi pekerti tidak baik. Begitu pula Rana 

yang sudah berstatus sebagai isteri melakukan perselingkuhan, meskipun ia sadar 

makna luas dari pernikahan mereka. Tindakan tokoh yang melanggar moral dan 

budi pekerti dilukiskan sebagai berikut: 

        “Rana … jangan pulang.” 
Ia tidak menjawab. Tapi tubuh itu mengirimkan getaran-getaran yang sudah 
sangat ia hafal. 
“Rana…  jangan menangis.” 
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“Kamu baru saja mengatakan dua permintaan yang sama-sama mustahil.” 
“Jangan pernah bilang ‘mustahil’. Aku ngeri mendengarnya.” 
“Tapi kita bisa apa…?” 
Pelukan itu perlahan mengendur. “Pertanyaan itu untuk kamu, puteri. Bukan 
untuk saya.” 
“Kamu memang tidak mengerti, tidak akan ada yang bisa.” 
Re mengatupkan rahangnya kuat-kuat. Mereka akan memasuki debat kusir, 
dan ia tak mau itu. 
”Ikatan saya banyak. Bukan hanya pernikahan dua orang, tapi saya juga 
menikah dengan keluarganya. Dengan segenap lapisan sosialnya. Saya tidak 
seperti kamu yang punya banyak kebebasan. Kamu tidak bisa 
membandingkan…” 
Re memutar tubuh Rana, menatapnya lurus-lurus.”Saya tidak 
membandingkan , karena saya tahu persis pembandingan tidak akan 
membawa kita ke mana-mana. Tapi saya bisa melihat kamu memilikinya. 
Kekuatan untuk mendobrak. Membebaskan diri kamu sendiri.” 
”Mendobrak apa ? Moralitas ? Norma Sosial ? Kita hidup di dalamnya, Re. 
Saya Cuma ingin mencoba realistis…” 
”Tidakkah kamu menyakiti dirimu sendiri dengan menempatkannya 
demikian ? Apa yang jahat di sini, Rana ? Jahatkah saya mencintai kamu 
mati-matian? Begitu amoralkah semua perasaan ini?  
Rana mendapatkan dirinya dalam dilema yang sama, lagi dan lagi. Ia lelah 
(Dewi Lestari, 2005: 85-86). 
 
Tokoh Diva, si Bintang Jatuh juga mempunyai moral dan budi pekerti yang 

tidak baik. Dia cantik, tetapi kata-katanya selalu pedas, dan menyakitkan. Dia 

wanita berpengetahuan dan berwawasan luas yang tidak bisa diajak kompromi. 

Dia juga sebagai pelacur kelas tinggi dengan tarif dolar. Walau  demikian banyak 

juga kliennya yang merasa ketagihan dengan sikap Diva yang begitu.  

“Kamu paling sebal dengan orang-orang pemerintahan. Memangnya klien 
kamu nggak ada yang pejabat?” tanya Dahlan setengah menggoda. 
“Banyaklah. Tapi kalau saya sebal dengan pejabat, berarti saya juga sama 
sebalnya dengan kamu - orang-orang korporasi internasional. Tidak, saya 
bukannya sebal. Apalagi suka. Apa, ya? Tidak ada namanya. Kita Cuma 
berdagang di sini. Saya hanya mau berdagang dengan orang-orang seperti 
kalian. Kalian tidak patut diberi apa pun cuma-cuma, karena kalian sendiri 
cuma bisa bicara dengan bahasa uang. Uang tidak bisa berpuisi. 
“Coba jawab, Pak. Anda ini sebenarnya warga apa? Indonesia atau 
Siemens?” 
“Indonesia dong.” 
“Oh, ya? Apa yang sudah Anda berikan bagi Negara ini?” 
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“Banyak, tentunya. Saya bayar pajak, saya membuka lapangan kerja, saya 
memberikan teknologi yang bisa dipakai orang-orang di sini, saya melayani 
kebutuhan mereka…” 
“Ha-ha-ha.” Diva menatap geli, “yang barusan ngomong itu Dahlan atau 
perusahaan Siemens?” Dahlan terdiam. 
“Kalau perusahaan Siemens bangkrut dan lenyap dari muka bumi, apakah 
Dahlan si pemberi teknologi tadi masih ada? Anda ini siapa sih sebenarnya?” 
“Kamu sendiri warga apa Diva darling?” 
“Warga semesta, yang sekedar ikut etika setempat. Negara, bangsa, dan tetek 
bengeknya, sudah masuk museum dalam kamus saya. Dan terlalu naïf kalau 
saya tidak percaya ada kehidupan lain selain dunia yang kita lihat ini” (Dewi 
Lestari, 2001: 55-56). 
 

        Kutipan di atas menunjukkan rusaknya moral dan budi pekerti tokoh-tokoh 

yang mendapat sebutan Ksatria, Puteri dan Bintang Jatuh. Namun demikian 

terdapat juga segi-segi positif  yang dapat diambil dari  dalam novel Supernova, 

yang pertama adalah bahwa Rana meskipun berbuat selingkuh masih ingat makna 

pernikahannya. Rana menikah tidak hanya dengan Arwin, tetapi juga dengan 

keluarga dan seluruh lapisan sosialnya. Maka Rana menolak Ajakan Ferre untuk 

tidak pulang. Pada akhirnya Rana sadar atas kesalahannya dan kembali pada 

suaminya tanpa adanya pertengkaran dalam rumah tangganya. 

 Kedua, tokoh Diva meskipun mempunyai perilaku yang kurang baik, tapi 

mempunyai wawasan luas. Apa yang dikakukan dan dikatakan pada klienya 

adalah berusaha untuk menyadarkan. Dia juga mengingatkan kepada kita bahwa 

masih ada kehidupan selain kehidupan  yang kita lihat sekarang. Melalui tokoh 

Diva inilah Ferre menjadi sadar.  Diva juga  juga banyak membantu orang-orang 

yang mengalami problem hidup melalui internet dengan nama samaran 

Supernova. Hari-hari berikutnya selalu terbangun dengan bersimbah keringat 

dingin. Berbagai macam adegan seram kerap muncul di pikirannya. Arwin yang 

mengamuk, Arwin yang gelap mata lalu berbuat entah apa. Ibunya yang menangis 
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histerius. Mertuanya yang terpingsan-pingsan. Puluhan  sanak saudara yang yang 

akan mencemooh habis-habisan.  

 

2) Nilai Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Novel Jendela-jendela 

  Fira Basuki menggambarkan perasaan-perasaan isteri yang menjalin 

hubungan dengan pria lain atau berselingkuh. Menjalin hubungan terlarang 

dengan laki-laki lain di belakang suami adalah dosa besar. 

      a)  Segi-segi positif 

                  Secara jelas, Fira Basuki menyampaikan bahwa secara moral dan norma 

yang berlaku di negara timur (Indonesia) sangat menjunjung  tinggi kesucian di 

saat malam pertama.  

(1) June menyadari bahwa dirinya bukan gadis baik-baik. Ketika menikah 

dengan Arwin June sudah tidak perawan lagi. June merasa dirinya berdosa, 

megingat Jigme saat itu masih jejaka yang tidak mempunyai pengalaman 

bercinta. 

          Ada perasaan berdosa ketika pada malam itu seorang gadis sudah tidak suci 
lagi. Aku tidak pernah tahu, apakah Jigme sadar aku tidak perawan. 
Sepertinya Jigme tidak terlalu peduli soal utuhnya selaput dara wanita. 
Jigme juga tidak pernah memaksaku untuk bercinta dan bermesraan. 
Dengannya, aku aman dan tidak ”dikejar – kejar”. Aku masih sedikit 
bertanya-tanya, mengapa dengan Jigme aku bisa menundanya hingga 
malam pengantin kami ? Mungkin karena aku jera berhubungan terlalu 
serius, seperti kasusku dengan Aji. Mungkin karena setelah beberapa saat 
tidak berhubungan intim dengan pria lagi, akhirnya keinginan untuk itu  
bubar dengan sendirinya. Atau, mungkin juga merasa ”kotor” di 
hadapannya yang kelihatan ”putih bersih”. Lebih dari itu, aku lebih takut 
menyakiti diriku sendiri daripada mengecewakan seorang pria. 
Menyesalkah Aku ? Perlukah ini ditanyakan ? Sebagai seorang wanita yang 
ternoda dan menikah dengan pria yang ”suci”, dosa terkadang menghimpit 
jiwa. Jigme masih jejaka ketika menikah denganku. Aku percaya padanya, 
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karena dalam bercinta aku lebih mendominasi. Malah, aku menjadi gurunya 
(Fira Basuki, 2005: 120).  
 
 

(2) Menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain di belakang suami  
 
adalah dosa besar. 
 

Aku juga berpikir, situasiku tidaklah sama dengan Ayano-San. Walaupun 
kami sama-sama menjalin hubungan terlarang dengan pria lain di belakang 
suami, namun hubunganku dengan Dean tidaklah nyata. Aku sadar, aku 
tidak jatuh cinta kepadanya. Aku mungkin tergila-gila, tetapi tidak jatuh 
cinta. Aku pikir Dean pun demikian juga. Lebih dari itu, aku sadar, aku 
peduli dengan Jigme suamiku. Meskipun saat menikah aku tidak yakin 
seratus persen mencintainya tetapi aku tahu aku ingin hidup bersamanya. 
Yang penting, saat hubungan kami kami memburuk pun, aku masih 
mengingat Jigme. Terkadang aku pun rindu dengan Jigme, walau kami 
tinggal serumah (Fira Basuki, 2005: 122).  

  

          June sangat yakin bahwa menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain 

yang bukan suaminya adalah tidak benar, dosa. Meskipun ia melakukan itu, ia 

akhirnya menyadari bahwa suaminyalah laki-laki paling baik dan dicintainya. 

 (3)  Ajaran moral tentang karma juga terdapat dalam novel Jendela-jendela ini. 

Siapa yang berbuat, dia juga akan menuai hasilnya. Bahwa hukum karma masih 

berlaku dalam kehidupan mausia di dunia ini. Siapa menanam kebaikan akan 

menuai kebaikan pula, dan siapa menanam kejelekan maka ia akan menuai 

kejelekan itu pula.  

          Jigme tidak pernah bertanya-tanya dan mengungkit apa yang terjadi. 
Daripada menyalahkanku, ia selalu menyalahkan dirinya terlebih dahulu. 
Sebagai orang Tibet, ia percaya karma, sebab dan akibat. Jigme selalu 
yakin, orang yang bersalah akan menanggung resiko hukumannya (Fira 
Basuki, 2005: 124). 

 

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



 249 

(4) Orang yang berbuat  kesalahan akan terus terbawa ke mana saja. Kesalahan itu 

akan menghantui kehidupannya bahkan terbawa mimpi. Apa yag terbawa mimpi 

itu kadang-kadang menjadi kenyataan. 

Orang yang bersalah memang sering mimpi buruk, tidak terkecuali aku. 
Seminggu ini, sku bermimpi aneh. Pernah aku bermimpi berenang 
meyeberangi lautan luas. Pernah pula bermimpi menjadi pengantin kembali 
dengan pakaian gemerlapan. Belum lagi mimpi berlari hingga kecapaian 
atau mimpi mencukur rambut hingga gundul. Aku menceritakan pada 
Mama, ia menanggapinya dengan serius. Ucapan Mama menjadi kenyataan. 
Bangun pagi ada benjolan sebesar telur puyuh di leher kananku. Entah dari 
mana asalnya, yang jelas leher dan kepalaku mendadak jadi sakit. (Fira 
Basuki, 2005: 132)  
 

(5) Selalu sabar dan tidak mudah berprasangka buruk pada orang lain. Dengan 

kesabaran itu akan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta alam semesta. 

Papa orangnya sabar dan nrimo, karena itu Papa berkali-kali mengingatkan 
Mama untuk tidak berprasangka buruk pada orang lain. Selebihnya Mama 
tidak pernah bertanya-tanya padaku dan tidak menaruh curiga bahwa 
kejadian ini mungkin saja akibat perbuatanku.(Fira Basuki, 2005: 140)   
 

b) Segi-segi negatif 

Habis manis sepah dibuang. Ketika masih dibutuhkan, ia akan disayang, tetapi 

ketika sudah tidak dibutuhkan lagi, maka ia akan dicampakkan. 

Hari-hariku berjalan lambat. Hubunganku dengan Jigme masih seperti es. 
Aku tidak bisa menyalahkannya. Saat ulang tahun pernikahan kami yang 
pertama, Jigme memang menciumku dan membuatkan sarapan, tapi aku 
tidak peduli. Hari itu pun pula lalu berjalan seperti hari yang lain. Aku tidak 
memiliki mood untuk apapun saat itu, maklum aku masih memikirkan 
Dean. Mengapa ia rela mengucapkan selamat tinggal begitu saja ? Pelan-
pelan rasa benciku terhadap Dean tumbuh. Dia memang brengsek ! 
Walaupun kini aku dan Dean tinggal sejara, bagaimana mungkin aku 
kembali normal (Fira Basuki, 2005: 110-111 

      June sangat terpukul ketika Dean memutuskan hubungan sepihak. Tidak 

ada kesalahan yang ia perbuat, tanpa alasan yang pasti ia dicampakkan Dean 
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begitu saja. June jadi uring-uringan. Belum pernah ia ditolak oleh pria. Biasanya 

June yang selalu memutuskan hubungan. Tapi ini lain, ia dibuat jengkel dan terasa 

tidak berharga lagi setelah dicampakkan Dean. 

 
 
3. Nilai Pendidikan Sosial Budaya 

         Nilai pendidikan sosial yang dimaksud adalah hubungan antar manusia, 

yang meliputi hubungan manusia dengan manusia lain. Manusia sebagai makhluk 

sosial selalu membutuhkan manusia lain, meskipun pada dasarnya dalam diri 

manusia terdapat sifat individu yang senantiasa ingin mengutamakan 

kepentingannya sendiri. 

          Sedangkan untuk nilai budaya adalah gambaran sistem nilai atau sistem 

budaya masyarakat pada suatu tempat pada suatu masa. Nilai-nilai itu 

mengungkapkan perbuatan yang dipuji atau dicela, pandangan hidup yang dianut 

atau dijauhi, dan hal-hal apa yang dijunjung tinggi. 

 

a. Nilai Pendidikan Sosial Budaya dalam Novel Supernova 

Dalam pergaulan, sahabat merupakan teman dalam duka dan suka. Sahabat 

yang baik selalu saling mengisi, saling mengingatkan. Itulah yang dilakukan Ale 

sahabat Ferre. Dia selalu menyayangkan tindakan Ferre yang melanggar norma. 

Tidak bosan-bosannya Ale selalu memberi saran dan nasehat kepada Ferre untuk 

berpisah dengan Rana. 

“Akhirnya Rana memutuskan untuk bicara dengan suaminya. Dia akan 
jujur akan soal kami berdua. Dan dia jujur soal kami berdua. Dan dia 
memutuskan untuk ikut denganku.” 
“Selamat” 
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“That’s it?” 
“Well, what do you expect? Selamat, Anda akan mendapatkan janda 
kembang yag masih gres dari oven? What?!” 
“Aku serius!” 
“Oke. Aku tahu itu adalah hal yang paling kamu inginkan. Tapi apakah 
kamu siap? Bagaimana kalau nanti ada pembunuh bayaran yang mnegintai 
rumahmu, atau menembakmu di kantor, atau suaminya datang dalam 
keadaan mabuk berat sambil bawa parang buat membacok lehermu, atau 
ada berondongan teror dari keluarga-keluarga yang merasa disakiti, atau 
ada yang suka rela jadi informan buat tabloit gosip lalu wajahmu muncul 
di halaman depan sebagai si perusak rumah tangga milenium?  Menurutku 
kamu harus lebih hati-hati lagi lihat kiri-kanan,  belakang-depan, atas-
bawahmu , Re. Hidupmu mungkin lebih tersiksa dibandingkan kemarin-
kemarin ini (Dewi Lestari, 2001: 155)  

 
Rasa sosial dalam pergaulan, belum  tentu dapat dimiliki setiap orang.  

Kepedulian seseorang terhadap masalah yang dialami seorang sahabat di abad 

millennium ini mungkin sulit  dijumpai. Namun Gita, sahabat Rana sangat peduli 

terhadap setiap perubahan pada diri Rana.   

”Perceraian bukan hal yang simple, Rana! Kalau soal finansial, Aku tidak 
akan meragukan Ferremu. Tapi apakah kamu siap? Menghadapi 
keluargamu, keluarganya, lingkungan kerjamu, orang-orang lain ? Ferre 
itu sudah menjadi public figure. Jangan kamu lupa ! (Dewi Lestari. 2001: 
134).    
 

Nilai sosial yang sangat menonjol dalam novel Supernova, dilukiskan pada 

berbincangan antara tokoh Diva dengan sopirnya. 

Diva bukan jenis orang  ekstra hangat yang tak pernah lupa mengajaknya 
ngobrol atau melempar guyonan., tapi ia tahu majikannya amat peduli. 
Diva tak pernah memberinya baju lebaran atau menyumbangkan hewan 
kurban, tapi Diva menanggung biaya sekolah ketiga anaknya, bahkan 
membayari mereka ikut merbagai macam kursus. Belum lagi suplai buku-
buku yang selalu datang membanjir. Isteri Pak Ahmad dikursuskannya 
menjahit, dan disuruh membuka taman bacaan untuk konsumsi 
lingkungannya. Tentu saja, semua modal ditanggung Diva. 
 
Nona besarya itu pernah berkata: ”Kalau saya Cuma menggaji Bapak tok, 
sama saja kayak Bapak pelihara kambing. Biarpun dikasih segentong, 
kambing tetap nggak bisa nolongin isteri bapak masak, atau Bantu anak-
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anak Bapak bikin pe-er. Kalau besok lusa saya jatuh miskin dan nggak 
bisa gaji Bapak lagi, nanti Bapak terpaksa nganggur, cari-cari orang lain 
lagi yang bisa menggaji. Saya ingin Bapak maju sekalipun nggak ada saya. 
Atau majikan mana pun. Makanya saya nggak mau Bapak pusing soal 
bayar ini-itu. Bagaimana anak Bapak bisa jadi juara kelas kalau perutnya 
keroncongan? Buku nggak punya, alat tulis nggak ada. Jangan lupa rumah 
Bapak harus dijaga tetap bersih, jangan lupa pelihara banyak tanaman di  
pot, air minum direbus benar-benar, ya Pak” (Dewi Lestari, 2001: 124). 
 
Dari kutipan di atas, menunjukkan bahwa kehidupan sosial utamanya 

dalam pergaulan di lingkungan para tokoh sangat tinggi. Lingkungan para tokoh 

selalu memberikan saran-saran demi kebaikan para tokoh. Lingkungan terdekat 

selalu memberikan jalan keluar  yang baik terhadap masalah-masalah yang 

dihadapi para tokoh. 

Gambaran budaya yang ditampilkan pengarang dalam novel Supernova, 

sangat dipengaruhi budaya barat, sedangkan budaya Jawa meskipun ditampilkan 

namun tidak banyak  ditampilkan.. 

Uniknya, sekalipun sudah sekian lama mereka resmi menjadi pasangan, 
Ruben dan Dhimas tidak pernah tinggal seatap sebagimana biasanya 
pasangan gay lain. Kalau ditanya,  jawabnya : supaya bias tetap kangen. 
Tetap dibutuhkan usaha bila ingin bertemu satu sama lain. Sepuluh tahun 
pun bagaikan sekedip mata. (Dewi Lestari, 2001: 12-13). 

 
Gara-gara perlombaan di fashion show anak-anak waktu itu, Diva diskors 
dari catwalk sebulan penuh. Tapi ia malah merasa diuntungkan, karena 
lebih punya banyak waktu di kebun kecilnya. Secara finansial, itu pun 
tidak berarti apa-apa. Alrmnya dengan rajin terus berbunyi, dan lembaran-
lembaran dolar mengalir lancar ke rekeningnya (Dewi Lestari. 2001: 92). 
 

Nilai budaya yang ada kaitannya dengan budaya Jawa dalam novel Supernova, 
seperti pada kutipan berikut: 

Ia bertemu Arwin. Pria santun dari keluarga ningrat berusia tujuh 
tahun lebih tua. Bibit, bobot, bebet – dan luluhlah hati kedua orang tuanya. 
Entah luluh atau justru mengencang. Orang tua mana yang tidak ingin 
punya mantu dan besan seperti itu, saudaranya ini dan anu, temannya si 
pejabat A dan pejabat B. Walnya semua memang menyenangkan. 
Bagaimana mungkin tidak kalau seluruh umat di sekitarnya memuja-muji 
setiap saat, berulang-ulang mengatakan betapa beruntungnya Rana dapat 
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pria seperti Arwin. Dan tercucilah otak itu: ‘ya, aku amat beruntung’, ‘apa 
yang kurang dari Arwin?’, ‘senangnya didukung semua orang’, senangnya 
melihat kedua keluarga sering bersilaturahmi’, ‘tunggu apa lagi?. Dan 
terucaplah kalimat ijab Kabul-agenda pertamanya begitu lulus kuliah 
(Dewi Lestari, 2001: 37).  
”Ikatan saya banyak. Bukan hanya pernikahan dua orang, tapi saya juga 
menikah dengan keluarganya. Dengan segenap lapisan sosialnya. Saya 
tidak seperti kamu yang punya banyak kebebasan. Kamu tidak bisa 
membandingkan…”(Dewi Lestari, 2005: 85). 
 
 
i. Nilai Pendidikan Sosial Budaya dalam Novel Jendela-jendela 

Salah satu contoh nilai pendidikan sosial yang dapat kita ambil dalam 

novel Jendela-jendela adalah hubungan persahatan antara June dengan teman 

kerjanya di radio. 

           Begitulah, aku sempat dekat dengan Saskia. Mungkin juga karena ia 
bilang banyak belajar dariku. Tapi mendadak, semuanya berubah seminggu 
yang lalu. Kini aku tidak lagi senang berteman dengannya. Aku tidak mau 
lagi berlama-lama berbincang dengannya di telepon. Aku tidak mau lagi 
menemaninya berbelanja. Intinya, aku aku tidak mau lagi berakrab-akrab 
ria dengannya! Kenapa? Lambat laun aku muak pada gayanya. Memang 
dari penampilan luar ia tampak biasa tidak seperti gaya wanita Jakarta yana 
rambutnya dicat warna-warni, berpakaian ketat dan bercelana panjang 
lebar. Ia juga tidak bermake-up. Ia tampak biasa saja. Gaya bicaranyalah 
yang tidak kusukai. Jangan suruh berbicara terlalu lama. Saskia memang 
bukan biang gossip, tapi kata-kata yang meluncur dari mulutnya luar biasa. 
Satu dari sifat sekian banyak anak Jakarta yang melekat pada dirinya 
adalah membanggakan kedudukan ayahnya  (Fira Basuki, 2005: 72). 

Tadinya aku tidak ”ngeh” kalau Saskia punya kebiasaan tidak mau 
kalah. Apa yang aku atau orang lain bilang, ia pasti menyahutnya cepat, 
seakan ia memiliki sesuatu yang lebih hebat dan menarik untuk 
dikemukakan . Seperti misalnya, saat Pak Yudo memintaku bercerita soal 
Pittsburg, tak lama kemudian Saskia berkata,”Aku kenal banyak para duta 
besar dan diplomat dari berbagai negara. Maklum, mereka teman Papa. 
Mereka juga serinh cerita soal negeri asalnya. Setelah dengar cerita 
mereka, kalau aku sih, mending pilih pergi ke negeri-negeri Eropa 
daripada Amerika. Saskia tidak pernah tinggal di luar negeri, tapi ia ingin 
sok luar negeri (Fira Basuki, 2005: 73).  

 
          Meskipun sudah mengikuti kehidupan gaya modern, tokoh June masih 

memegang tradisi atau anggapan negatif  terhadap orang Jawa yang mengalami 
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perceraian. Apapun terjadi, dengan mengorbankan perasaan sekalipun, jangan 

sampai bercerai. Sebab perceraian bagi sebagian besar orang Jawa masih 

dianggap tabu dan memalukan. 

                Aku sudah tidak tahan lagi. Tidak tahan harus hidup dengan 
seseorang yang mendiamkanku. Tidak tahan dengan perasaan kalut, 
bersalah, dan lain-lain yang menyatu aduk di kepalaku. Ditambah lagi 
dengan cerita Ayano-San Pernah aku ingin mengikuti jejak Ayano-San, 
meminta pisah. Tapi setelah kupikir, aku berbeda dengannya. Walaupun 
kami berdua sama-sama mengenyam pendidikan luar negeri dan mandiri, 
sama-sama aktif, namun jauh ke dalam aku masih anak Mama. Aku masih 
seorang wanita Jawa yang takut aibku tercium orang lain. Aku masih takut  
dengan gunjingan yang akan kuhadapi. Lebih dari itu, aku takut jika 
berpisah dengan Jigme aku akan hidup sendirian, tanpa pria selama 
hidupku (Fira Basuki, 2005: 122).  

Enaknya tinggal di Singapura, biar tidak punya mobil tapi 
trasportasi umum terjamin. Terjamin dalam arti bersih, cepat, tepat waktu, 
dan teratur. Bagaimana tidak bersih, jika di SMART (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 kota 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, 2005: 18-19). 

         
        Pergantian musim di Amerika serikat juga melengkapi cerita novel ini, 

pembaca bisa membayangkan betapa indahnya pergantian musim dengan 

berbagai budaya  atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. 

Setiap tahun untuk megenang kejayaan kota ini, mulai tahun 1984 
diadakan Little Balkans Days setiap Labor Day atau hari buruh, sekitar 
awal September. Ada parade pakaian tradisional ala Balkan, ada juga 
pameran mobil kuno, lomba masak, pasar malam dan lainnya. Di sinilah 
serunya, karena penduduk dan pihak universitas seperti melebur menjadi 
satu (Fira Basuki, 2005: 50). 
 
Indahnya dan serunya empat musim di Pittsburg juga salah satu alasanku 
jatuh cinta pada kota ini. Summer berarti aku bisa leluasa mengenakan 
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pakaian kaos dan celana Bermuda ke kampus. Musim panas juga berarti 
kegiatan kemping dan pertandingan antarkampus. Fall atau autumn atau 
musim gugur, berarti tanah terselimuti tumpukan daun berguguran yang 
berwarna-warni, merah, kuning, dan kecoklatan. Angin kencang yang 
menerpaku setiap musim gugur, plus langit yang berubah warna, 
terkadang biru, terkadang kelabu. Winner atau  musim dingin berarti salju 
yang ibarat kapas-kapas putih yang berguguran dan juga suasana liburan 
dengan hiasan lampu dan kertas beraneka ragam di sekeliling kota. Spring 
atau musim semi adalah favoritku, saat salju meleleh, bunga tulip muncul, 
dan bau segar menyerbak (Fira Basuki, 2005: 24). 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Simpulan  

Bagian ini merupakan penegasan dan penyimpulan dari bab analisis dan 

pembahasan terhadap hasil penelitian serta menjawab tujuan penelitian. Adapun 

penyimpulannya sebagai berikut: 

1. Struktur naratif  novel Supernova dan Jendela-jendela 

        Struktur naratif  novel Supernova mengisahkan seorang ekskutif muda 

bernama  Ferre yang menjalin  cinta dengan Rana.  Namun Rana justru kembali 

pada Arwin, ketika Arwin merelakan Rana pergi dengan Ferre. Tanpa adanya 

kekerasan dan pertengkaran, konflik  rumah tangga dapat diselesaikan. Ferre pun, 

selamat dari usaha bunuh diri setelah ditolong Diva.  

          Struktur naratif novel Jendela-jendela mengisahkan pasangan  muda June 

dan Jigme yang baru sebulan menikah. June menjalin cinta dengan Dean sahabat 

Jigme. Secara sepihak, tiba-tiba Dean memutuskan hubungan dengan dengan 

June. June menceritakan perselingkuhannya dengan Jigme. Jigme menerima 

kenyataan ini, dengan menumpukan kesalahan pada dirinya. Kemelut rumah 

tangga mereka dapat teratasi, tanpa adanya kekerasan dan pertengkaran. 

        Struktur naratif novel Supernova dan novel Jendela-jendela terdapat 

kesejajaran   tokoh , dan setting cerita. Jalinan peristiwa merupakan hubungan 

sebab akibat. Sedangkan perbedaannya, struktur naratif novel Supernova tidak 

mengisahkan masa lalu tokoh utama. Struktur naratif novel Supernova tergolong 

karya cerkan yang unik. Bahasa yang digunakan untuk membangun cerita  banyak 
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memasukkan istilah-istilah saint, teori-teori fisika sehingga sulit dipahami bagi 

orang awam. Pada novel Jendela-jendela lebih banyak mengisahkan masa lalu 

dan pengalaman tokoh. Sehingga, perbuatan yang dilakukan tokoh utama 

merupakan pengaruh dari masa lalunya. Bahasa yang digunakan untuk 

membangun cerita , enak dibaca dan mudah dipahami. Penggambaran hal-hal 

yang berkaitan dengan hubungan antara pria wanita dilukiskan apa adanya tanpa 

ditutup-tutupi.    

         Perbedaan yang sangat menonjol bahwa pada struktur naratif novel 

Supernova tidak digambarkan bagaimana hubungan pria dan wanita dalam 

bercinta. Namun, pada novel Jendela-jendela masalah bercinta  digambarkan 

secara jelas. Pengarang menceritakan berbagai adegan ciuman. Bagaimana 

gerakan-gerakan tangan ketika bercinta. Bahkan pengarang menceritakan 

bagaimana tokoh utama dapat mencapai titik kenikmatan dalam bercinta. 

 

2.  Struktur  Novel Supernova dan Novel Jendela-Jendela 

        Tema pada novel Supernova menggambarkan perjuangan feminisme. Tokoh 

Rana meskipun dapat dikatakan hidup berkecukupan, ia masih berjuang untuk 

menjadi wanita professional. Namun, dalam perjalanan meniti karir tidak kuat 

dengan godaan yang ia hadapi.  Perbuatan yang ia lakukan, menunjukkan adanya    

pelanggaran terhadap hukum agama,  hukum pernikahan, serta adat masyarakat. 

        Tema pada novel Jendela-jendela, juga menggambarkan perjuangan 

feminisme. Pengarang novel Jendela-jendela yang sudah banyak mengenyam 

kehidupan di luar negeri menciptakan tokoh kosmopolitan. Tokoh June 
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digambarkan sebagi wanita petualang cinta. Kehidupan June yang melakukan 

kebebasan hubungan sex di masa lalu  digambarkan secara jelas dan terang-

terangan. Awal pernikahannya  dengan Jigme, kehidupan June  digambarkan 

sangat memprihatinkan. Untuk membantu ekonomi keluarga, June berusaha 

mencari pekerjaan ke beberapa perusahaan. Setelah June mendapat pekerjaan 

sebagai penyiar radio  justru melakukan  affair dengan Dean. 

        Alur cerita novel Supernova dan novel Jendela-jendela menggunakan alur 

konvensional yang lengkap namun juga diselingi flash back, ada alur awal yang 

terdiri dari: tahap paparan atau eksposisi/exposition, tahap rangsangan atau 

inciting moment, dan tahap penggawatan atau rising action, alur tengah terdiri 

dari: tahap pertikaian atau conflict, tahap perumitan atau complication, dan tahap 

puncak pertikaian atau climax, alur akhir terdiri dari: tahap peleraian atau falling 

action dan tahap penyelesaian atau denovement. 

       Penokohan novel Supernova,  tokoh protagonis adalah Rana. Sedangkan 

tokoh antagonisnya Ferre. Tokoh tritagonisnya adalah Arwin, Ale dan Diva. 

Tokoh tambahan yang kemunculannya sangat terbatas  Gita dan Desi dan  Pak 

Ahmad. Perwatakan dari para tokoh cerita dalakukan dengan teknik telling, 

showing, dan campuran dari keduanya. 

 Penokohan novel Jendela-jendela,  tokoh protagonis adalah June. Dean 

sebagai tokoh antagonis. Tokoh tritagonisnya adalah Jigme, Mama, Mpok Nyit. 

Sedangkan tokoh tambahan Saskia, Ayano-San,  dan  Pak Muni.  Perwatakan dari 

para tokoh cerita dalakukan juga dengan teknik telling, showing, dan campuran 

dari keduanya. 
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                   Setting waktu novel Supernova terjadi menggambarkan abad 21. Hal 

ini ditandai dengan munculnya istilah-istilah, computer, e-mail, internet, dan faks. 

Untuk setting tempat adalah kota Jakarta dan Bandung. Tempat-tempat lain yang 

juga menjadi setting untuk  membangun alur cerita menampilkan  bioskop, hotel 

dan rumah sakit. Sedangkan untuk novel Jendela-jendela setting waktu antara 

tahun 1997 sampai dengan 1998. Setting tempat meliputi  Amerika Serikat, 

Singapura, Jakarta, Bogor dan Bali. Tempat-tempat lain yang mendukung alur 

cerita adalah bioskop, hotel dan juga rumah sakit.  

          Setting sosial budaya novel Supernova adalah kehidupan orang-orang yang 

termasuk golongan ekonomi mapan, dan terpelajar. Sedangkan setting budaya 

didominasi budaya barat. Budaya Jawa hanya sedikit ditampilkan oleh Dewi 

Lestari. Setting sosial dalam novel Jendela-jendela adalah kehidupan orang 

berpendidikan tinggi, kehidupan kampus. Sedangkan setting budaya, 

menggambarkan budaya barat, budaya Tibet dan budaya  Jawa. 

          Sudut pandang atau point of view pada novel  Supernova, menggunakan 

sudut pandang pesona ketiga dengan pengarang sebagai pengamat.  Sedangkan 

pada novel  Jendela-jendela, menggunakan sudut pandang pesona pertama. 

Pengarang menjadi peran utama dalam cerita tersebut. 

 

3. Persamaan dan Perbedaan Struktur Novel Supernova dan Jendela-

Jendela 

    Meskipun novel Supernova dan Jendela-jendela berbeda pengarang, namun 

mempunyai keeratan struktur naratif. Secara interteks, kedua novel tersebut 
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mengangkat perjuangan feminisme, menyuarakan kesetaraan dan keadilan  gender  

dalam rumah tangga. Permasalahan dalam novel Supernova dan Jendela-jendela 

disatukan dalam  tema yang sama yaitu, keinginan untuk mendobrak 

kemapanan. Sehingga secara interteks pula, novel Supernova merupakan 

hipogram, dan novel Jendela-jendela sebagai transformasinya. 

               Perbedaan  alur kedua novel tersebut bahwa pada novel Supernova tidak 

banyak menampilkan kisah tokoh secara flash back. Namun, pada tengah alur 

ditampilkan tokoh baru yang mempunyai peran penting dalam tahap penyelesaian. 

Sedangkan pada  Jendela-jendela banyak menampilkan kisah tokoh utama secara 

flash back. Penggambaran masa lalu tokoh  utama, merupakan benang merah yang 

menghubungkan dengan konflik yang terjadi.  

Penokohan,  novel  Supernova dan novel Jendela-jendela, menampilkan 

tokoh utama seorang wanita yang mempunyai sifat ulet dalam dalam meniti karir 

mencari kesejajaran dalam publik, tokoh antagonisnya merupakan tokoh yang 

mempunyai kedudukan dan kekuasaan tinggi dalam profesinya.  Penokohan kedua 

novel tersebut mempunyai kesejajaran. Tokoh Rana pada novel Supernova , 

identik dengan June pada novel  Jendela-jendela. Sedangkan tokoh Ferre pada 

novel  Supernova, identik dengan Dean pada novel  Jendela-jendela. Begitu pula 

tokoh Arwin pada novel Supernova, identik dengan Jigme pada novel  Jendela-

jendela  

Teknik karakterisasi kedua novel menggunakan teknik yang sama, yaitu 

teknik telling, showing, dan perpaduan dari teknik keduanya. Karakter tokoh tidak 
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selalu digambarkan secara nyata. Karakter tokoh bisa diketahui lewat dialog 

antartokoh, atau lewat tuturan tokoh lain. 

         Setting , kedua novel menggunakan setting beberapa tempat yang sama, di 

antaranya Jakarta, bioskop, hotel dan rumah sakit. Perbedaan yang sangat 

menonjol pada  setting waktu. Novel  Supernova tidak menunjukkan waktu secara 

nyata, sedangkan novel Jendela-jendela   menggunakan latar sekitar tahun 1997 

sampai dengan tahun 1998. Setting sosial budaya kedua-duanya menggunakan 

latar orang-orang yang berpendidikan tinggi, dan hidup di jaman modern abad 21. 

Perbedaannya, pada novel Jendela-jendela    menceritakan kehidupan kampus, 

mahasiswa luar negeri, golongan masyarakat bawah sampai konglomerat. 

Pergaulan dengan teman-teman seprofesi dengan tokoh utama sangat 

ditonjolkan. Setting budaya modern, luar negeri juga menjadi latar kedua novel 

tersebut. Begitu juga budaya Jawa juga mewarnai kedua novel tersebut. 

Perbedaannya pada novel  Jendela-jendela   budaya Jawa diulas begitu banyak 

dan masih ditambah lagi sedikit tentang  budaya Tibet. 

 

4. Nilai Pendidikan dalam Novel Supernova  dan Novel Jendela-Jendela  

        Pendidikan keagamaan kedua novel tersebut selalu mengingatkan kepada 

manusia agar selalu ingat kepada Tuhan Yang maha Esa. Agar manusia tidak 

melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, baik hati pada orang lain.  

          Nilai pendidikan agama  pada novel Supernova , tidak menggambarkan 

agama yang dianut para tokoh. Pendidikan agama hanya dimunculkan ketika 

tokoh  utama pada masa kanak-kanak. Setelah memasuki usia sekolah kehendak 
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orang tua sudah lain. Pendidikan agama dikalahkan dengan untuk mengikuti les 

mata pelajaran IPA dan matematika. Orang tua akan merasa bangga jika anaknya 

mendapat nilai yang baik untuk mata IPA dan matematika.  

           Nilai keagamaan dalam novel  Jendela-jendela baru dalam taraf sederhana, 

atau dalam permulaannya saja. Tidak paksakan dari orang tua. Menjalankan 

ibadah agama tumbuh dari kesadaran individu. Orang tua hanya cukup memberi 

contoh dan selalu  mengingat ibadah  yang benar. Gambaran toleransi sesama 

umat beragama sangat ditonjolkan.. Tidak ada perbedaan perilaku, layanan 

terhadap orang yang tidak seiman.             

       Nilai pendidikan moral, kedua novel tersebut mempunyai persamaan. Dalam 

novel Supernova dan novel Jendela-jendela, tokoh utama mengalami berbagai 

masalah kehidupan. Kedua novel tersebut menampilkan  tokoh wanita yang 

berselingkuh. Sedangkan tokoh antagonis kedua novel tersebut, bujangan yang 

menjalin cinta dengan wanita bersuami.   Tindakan tersebut jelas melanggar moral 

budi pekerti yang dilarang semua agama., atau dalam istilah Jawa ‘ngrusak pager 

ayu’.  

           Ajaran moral tentang karma juga terdapat dalam kedua novel tersebut.  

Siapa yang berbuat, dia juga akan menuai hasilnya. Bahwa hukum karma masih 

berlaku dalam kehidupan manusia di dunia ini. Siapa menanam kebaikan akan 

menuai kebaikan pula, dan siapa menanam kejelekan maka ia akan menuai 

kejelekan itu pula.  

Nilai pendidikan sosial yang dapat dipetik dari kedua novel tersebut bahwa 

kehidupan sosial utamanya dalam pergaulan di lingkungan para tokoh sangat 
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tinggi. Lingkungan para tokoh selalu memberikan saran-saran demi kebaikan para 

tokoh. Lingkungan terdekat selalu memberikan jalan keluar  yang baik terhadap 

masalah-masalah yang dihadapi para tokoh. 

           Nilai pendidikan sosial utamanya yang menyangkut terhadap peranan 

wanita, sangat ditonjokan dalam kedua novel  tersebut. Penggambaran  sikap dan 

watak tokoh wanita yang konsisten, mandiri, dan tetap eksis dalam menghadapi 

persoalan hidup patut menjadi renungan agar kaum wanita tidak mudah pasrah 

dan menyerah pada persoalan yang menimpanya. 

        Wanita mampu berbuat seperti kaum laki-laki. Wanita tidak sekedar diam di 

rumah, menerima pemberian nafkah dari suami. Pandangan budaya Jawa tentang 

wanita sebagai ”kanca wingking” akan tergeser dengan pandangan bahwa wanita 

tidak sekedar kanca wingking, tetapi mempunyai hak yang sama dengan kaum 

lelaki, emansipasi wanita. 

Nilai pendidikan sosial budaya kedua novel tersebut juga terdapat 

persamaan. Dalam novel Supernova  maupun Jendela-jendela, gambaran budaya 

yang ditampilkan pengarang , sangat dipengaruhi budaya barat, sedangkan budaya 

Jawa meskipun ditampilkan namun hanya sekilas.  

Pada novel Jendela-jendela. Meskipun June sudah mengikuti kehidupan 

gaya modern, ia masih memegang tradisi atau anggapan negatif  terhadap orang 

Jawa yang mengalami perceraian. Apapun terjadi, dengan mengorbankan 

perasaan sekalipun, jangan sampai bercerai. Sebab perceraian bagi sebagian besar 

orang Jawa masih dianggap tabu dan memalukan. 
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B. Implikasi 

Perubahan paradigma pernovelan Indonesia, merupakan fenomena yang 

dapat direalisasikan pemanfatannya dalam dunia pendidikan. Novel Supernova 

dan Jendela-jendela, yang menjadi bahan penelitian dengan pendekatan 

intertekstualitas, akan mampu membuka wawasan manusia yang memilki 

kepekaan jiwa dan pikiran jika dibaca dengan penuh pemahaman.  

Novel Supernova dan Jendela-jendela, menempatkan wanita sebagai 

tokoh cerita yang mengubah peta pernovelan Indonesia. Novel tersebut 

memberikan nilai-nilai baru yang harus diperjuangkan dan diraih. Nilai-nilai 

tersebut antara lain : pengetahuan keagamaan, pemahaman tentang moral budi 

pekerti,  kompleksitas kehidupan sosial, pemahaman berbagai  budaya, serta 

masalah kesetaraan gender. 

Implikasi secara teoritis bahwa dengan banyaknya penelitian sastra 

dengan berbagai pendekatan, kajian sastra dengan pendekatan intertekstualitas ini 

dapat memperkaya masalah telaah sastra. Model kajian secara struktural yang 

dilanjutkan dengan interteks dapat menjadi acuan pengkajian sastra dengan 

pendekatan yang berbeda dan variable yang berbeda pula. Telaah novel dengan 

pendekatan interteks dapat pula menjadi salah satu model pembelajaran apresiasi 

sastra, khususnya apresiasi prosa fiksi. 

        Implikasi secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan 

sebagai rujukan telaah sastra dalam rangka memperbaiki pembelajaran apresiasi 

sastra di sekolah-sekolah. 
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          Kajian novel  dengan pendekatan intertekstualitas ini merupakan salah satu 

kajian novel yang menggunakan dua pendekataan dalam menelaah dan 

mengapresiasi dua karya novel atau lebih. Dua pendekatan yang dimaksud adalah 

pendekatan strukturalisme dan dilanjutkan dengan pendekatan interteks.  

 Dalam dunia pendidikan, pendekatan interteks  ini dapat dilakukan untuk 

pembelajaran apresiasi sastra di Sekolah Menengah Atas yang dapat diawali 

dengan melakukan  kajian dua cerpen atau lebih, dan juga dua karya puisi atau 

lebih untuk dicari persamaan, perbedaan, karya yang menjadi hipogram dan karya 

transformasinya. 

            Dalam rangka pembenahan pembelajaran sastra, apresiasi sastra tidak 

hanya sekedar memberikan teori-teori sastra saja. Kegiatan apresiasi sastra harus 

mampu mendorong peserta didik lebih mencintai, mampu berkreasi melalui bahan 

ajar sastra yang diberikan guru. Model demikian akan membentuk kepribadian 

peserta didik memiliki ketangguhan jiwa yang mandiri, utuh, dan berbudi luhur.  

 Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidik 

diharapkan mampu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik  secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, menelaah karya sastra dengan pendekatan interteks dapat menjadi salah 

satu cara untuk mewujudkan amanat undang-undang Sisdiknas tersebut.  

 PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, juga 

mengamanatkan bahwa pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik. Indikator 

kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh pendidik, antara lain: (1) 
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memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan 

kognitif, memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal 

ajar awal peserta didik; (2) memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki. 

 Pembelajaran telaah novel dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif, 

dan aspek kepribadian peserta didik. Aspek kognitif perkembangannya melalui 

peningkatan pengetahuan, dan perluasan bahasa. Aspek kognitif yang dapat 

diperoleh  dari pembelajaran kajian sastra adalah pengetahuan sastra dan 

pengetahuan mengatasi berbagai konflik yang terjadi. Aspek afektif, 

pengembangannya menyangkut peningkatan emotif atau perasaan. Aspek 

kepribadian yang dapat diperoleh dari kegiatan mengkaji novel adalah nilai 

pendidikan yang termuat di dalam novel yang ditelaah. 

   

C. Saran-Saran 

 Saran-saran ini ditujukan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, para 

peserta didik, para peneliti sastra, penulis buku dan sastrawan untuk dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengabdikan tugas-tugas mereka. 

1. Untuk Pendidik  

a. 

 

 

 

 

Novel Supernova, dan Jendela-jendela sebagai novel  sangat baik 

digunakan sebagai bahan pelajaran sastra, karena masing-masing novel 

mempunyai mempunyai struktur naratif yang disatukan oleh tema cerita 

yang  sama. Di samping itu  dapat digunakan sebagai bahan  

membandingkan unsur-unsur struktur novel untuk dapat ditemukan 
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b. 

 

 

 

 

c. 

 

 

d. 

persamaan dan perbedaannya. 

Nilai pendidikan yang terkandung dalam novel Supernova, dan Jendela-

jendela, sangat baik untuk nilai pendidikan bagi  siswa SMA dan generasi 

muda umumnya. Pendidikan nilai keagamaan/religius, moral, dan 

pendidikan  nilai sosial budaya sangat baik  untuk ditanamkan kepada 

generasi muda. 

Memotivasi siswa memberikan pemaknaan terhadap novel S, dan J baik 

dari segi kesastraan maupun dari segi kehidupan rumah tangga dan 

kemasyarakatan. 

Sudah saatnya guru bahasa dan sastra Indonesia di sekolah berani 

menghadirkan novel-novel mutakhir untuk melengkapi novel-novel 

konvensional yang sudah ada. 

 

2. Untuk Para Siswa 

         Para siswa hendaknya dapat memilih dan memilah dalam memaknai 

kandungan isi dalam karya novel. Nilai-nilai yang positif yang patut kita teladani 

kita ambil sebagai pegangan dalam menapaki kehidupan. Sedangkan nilai-nilai 

yang negatif, cukup kita ambil hikmahnya, kemudian   kita singkirkan  jauh-jauh. 

a. 

 

 

 

b. 

Para siswa khususnya kaum wanita, sikap dan watak tokoh wanita yang 

konsisten, mandiri, dan tetap eksis dalam menghadapi persoalan hidup 

patut menjadi renungan agar kaum wanita tidak mudah pasrah dan 

menyerah pada persoalan yang menimpanya. 

Para siswa khususnya kaum lelaki , hendaknya dapat meneladani sikap dan 
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 watak Arwin dalam novel Supernova, dan Jigme dalam novel Jendela-

jendela.  

1) Dua-duanya adalah sosok lelaki yang penyabar, dapat menyelesaikan 

kemelut rumah tangga dengan kelembutan, tanpa adanya pertengkaran, 

apalagi kekerasan dalam rumah tangga.  

2).Mereka juga tidak egois, berani mengakui segala kekurangan dan 

kelemahannya, serta kesalahan-kesalahan yang tidak disadari 

sebelumnya, sebagai sumber munculnya permasalahan.  

3).Berwawasan luas dan bijaksana, sehingga tidak pernah mengungkit 

kesalahan-kesalahan yang lalu  yang dimungkinkan dapat menimbulkan 

masalah baru. 

4).Menghargai dan melindungi kaum wanita. Sebagai kaum lelaki harusnya 

dapat  mengakui segala kelebihan yang dimiliki kaum wanita. Sesuai 

kodratnya wanita adalah kaum yang lemah, mudah terkena godaan, 

karena dibuat dari tulang rusuk kiri  paling bawah yang melengkung dan 

mudah patah. Maka  kita dapat harus menerima dan melindungi dari 

segala kelemahan dan kekurangannya, dengan penuh tanggung jawab. 

 

2. Untuk Peneliti Sastra 

         Penelitian sastra yang dilakukan ini hanyalah  sebagian kecil dari sekian 

luas ruang penelitian dan pengkajian sastra di Indonesia. Masih banyak 

pendekatan pengkajian sastra yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, para 

peneliti sastra diharapkan dapat mengkaji karya sastra dengan pendekatan 
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lainnya, sehingga dapat menemukan sendi-sendi kesastraan dan dapat 

memperkaya khasanah penelitian sastra di Indonesia. 
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Lampiran: 1 

Sinopsis Novel Supernova dan Novel Jendela-Jendela 

1. Sinopsis Novel Supernova 

. Ferre adalah pemuda yang bekerja di perusahaan multinasional dengan 

jabatan managing directur.  Re termasuk pria sukses menurut standar umum, 

karena di usianya yang ke 29 sudah memegang jabatan managing director. 

Tampangnya jauh dari kategori jelek, sehingga banyak agency yang menawarinya 

jadi bintang iklan.  

Pagi itu Ferre kedatangan seorang Reporter wakil pemimpin direksi 

sebuah majalah yang bernama Rana, untuk megadakan wawancara. Rana adalah 

wanita yang sudah bersuami. Wanita lulusan ITB yang terjun ke dunia Jurnalistik, 

jadi reporter. Mereka saling memperkenalkan diri, dalam hati Rana  berkata “ 

Ternyata pria ini lebih lebih tampan daripada yang dibicarakan orang. Pantaslah 

pria tersebut selalu menjadi bahan rumpian di salon atau klub kebugaran. 

        Wawancara Rana akhirnya sampai pada masalah rumah dan keluarga Ferre. 

Ferre menceritakan  tentang masa kecilnya. Mendengar cerita tersebut Rana 

menjadi tercenung, seolah tidak ada secuil pun unsur dramatais dari cerita masa 

kecilnya.  

       Kemudian Rana menanyakan tentang cita-cita Re. Re menceritakan tentang 

buku yang ditemukan waktu kecil.  Dalam buku tersebut diceritakan Ksatria yang 

jatuh cinta pada putri bungsu dari kerajaan Bidadari. Meskipun ksatria pintar naik 

kuda dan bermain pedang, tapi ia tidak tahu caranya terbang.. Akhirnya ksatria 
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meminta tolong pada bintang jatuh meskipun  resiko sangat tinggi.  Dengan cerita 

tersebut Rana dapat menangkap bahwa cita-cita Re adalah menjadi Ksatria. 

        Kedua insan itu akhirnya mulai saling tertarik. Hati mereka saling tertambat. 

Re mengajak Rana makan siang.  Waktu itu Re menyadari kalau Rana sudah 

menikah, dengan melihat adanya cincin melingkar di jarinya. Pembicaraan mereka 

pun akhirnya berkisar tentang perkawinan. Rana menceritakan tentang awal mula 

ia melaksanakan perkawinan.  

        Sejak itu  Re tidak pernah bisa melepaskan bayangan Rana dari pikirannya. 

Begitu juga Rana, ia mulai main kucing-kucingan, menjadi pendiam. Selalu 

mencari alasan jika Arwin suaminya mengajak untuk mengikuti suatu kegiatan. 

Singkatnya Rana sudah mengabaikan statusnya sebagai seorang isteri.  

       Melihat sikap isterinya yang berubah drastis, benak Arwin penuh tanda tanya. 

Mencari jawaban mengapa isterinya bersikap demikian. Apakah ia sakit ? Arwin 

selalu mengkhawatirkan kesehatan Rana, mengingat Rana mempunyai kelainan 

jantung, sehingga sudah beberapa kali menjalani operasi jantung. Arwin paling 

risau tentang hal tersebut. Ia ingin Rana sehat sampai memiliki anak. 

      Rana sudah betul-betul mabuk cinta dengan Re. Malam itu juga perasaan juga 

tersiksa. Rana  kehabisan akal untuk menolak ajakan suaminya. Ia sudah mencoba 

dengan berbagai cara. Dari mulai pura-pura tidur, sampai mengaku keputihan. 

Yang penting lagi, tidak  menimbulkan kecurigaan. Apalagi dengan program yang 

telah disepakati untuk punya anak tahun ini.  Akhirnya Rana pasrah walau dengan  

disertai jeritan dalam hati untuk  minta tolong pada Re, kalau dirinya diperkosa. 

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



 272 

       Rana kembali menggeluti pekerjaannya sebagai reporter. Secara kebetulan 

Rana dan Re berdua sama-sama berada di Bandung. Rana menghitung-hitung 

kira-kira di mana dan jam berapa ia bisa menyelipkan Re ke menu acara. 

Akhirnya mereka berdua  berkencan. Semua ketegangan tadi lumer ketika dua 

manusia itu akhirnya bertemu. Tak dirasa lagi lelah akibat permainan petak 

umpet. 

       Perselingkuhan antara Rana dengan Re pada akhirnya ketahuan teman Arwin 

yang bernama Desi. Desi ikut prihatin atas bencana yang dialami Arwin. Itulah 

yang mendorong Desi untuk memberikan saran-saran. Saran yang disampaikan 

Desi kepada Arwin adalah untuk mengecek kegiatan-kegiatan Rana. Karena apa 

yang dilihat Desi itu bukan yang pertama kali. Ketika Rana di Bandung, Desi juga 

melihat Rana berduaan. Bahkan Desi tahu nama teman selingkuh Rana, karena 

Ferre adalah teman sepupu Desi.  

       Semua itu disadari Arwin. Segalanya memang nampak jelas. Rana yang 

menjadi pendiam, dingin, mengambil jarak. Kegiatannya yang seabrek, selalu 

menghindari acara keluarga. Rana yang pelamun, pemurung, dan muram. Dan 

juga satu kebiasaan menangis diam-diam. Tangisan lirih yang seperti sayatan silet. 

Lebih-lebih sehabis mereka bercinta. 

      Saran Desi akhirnya dilaksanakan Arwin. Ketika jam setengah dua siang, 

Arwin melihat wajah istrinya berbunga-bunga bersama seorang  memasuki 

pelataran hotel.  Di dalam mobil Arwin tepekur. Tak ada kebencian untuk Rana 

dalam hati Arwin.  Yang ada hanyalah  kebencian pada dirinya sendiri. Arwin 

menyadari atas kemampuannya. Arwin menyadari tak sedetikpun mampu 
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membuat Rana bersinar bahagia seperti itu. Tidak ada kebencian yang bisa ia 

keruk dari dalam hatinya untuk Rana. Tidak juga untuk pria itu, yang ada 

hanyalah kebencian pada dirinya. 

        Malam itu Re sendiri sedang merenung, tiba-tiba tiupan angin lewat jendela 

mengagetkan Re. Tiupan angin itu menggerakkan matanya ke jendela seberang. 

Di sana ada seorang gadis, duduk menekuk, memeluk lutut setengah menunduk. 

Cantik dengan bingkai malam yang penuh bintang. Matanya tergiring melihat 

langit yang penuh bintang. Malam itu, Re betul-betul melihat bintang jatuh 

melesat sangat cepat. 

        Gita sahabat Rana ketika di SMA, selalu mencemaskan kondisi Rana. Rana 

yang dulu tegar dan selalu ceria, sekarang setiap ketemu pasti diakhiri mata 

merah, bengkak dan ingus yang tak henti-hentinya mengalir. Gita sendiri tak 

bosan-bosannya memberikan nasehat pada Rana, khususnya perihal hubungannya 

dengan Ferre. Gita menyarankan untuk tidak melakukan perceraian. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga martabat dan nama baik keluarga. Bahkan Gita 

menyarankan Rana untuk pergi ke psikiater. Namun Rana tak mengerti maksud 

Gita.  Psikiater yang dimaksud Gita adalah Supernova. 

        Rana jatuh sakit, jantungnya kambuh. Namun Rana masih sempat 

menghubungi Re. Begitu mendengar kabar tersebut wajah Re seketika pucat.  

Rana mengingatkan Re untuk tidak menghubungi, karena Hpnya sebentar lagi 

akan dipegang Arwin. Pembicaraan kedua terhenti, meninggalkan Re dalam 

tsunami hati. 
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        Di rumahnya, Re bagaikan kapal yang tergulung jadi lemper dalam lipatan 

ombak yang mengamuk. Pikirannya tengah bersandar pada arus inspirasi. Re tidak 

tahu kalau segala perilakunya diperhatikan seorang gadis di seberang. Gadis itu 

tidak lain adalah Diva. Diva melihat semuanya hanyut dalam ketersirnaan. 

        Esok harinya Re memaksakan dirinya untuk menjadi pencuri waktu, 

meskipun hanya setengah jam dari belasan jam  yang harus dipersembahkan untuk 

perusahaan. Kesempatan itu dimanfaatkan Re untuk mengunjugi Rana di Rumah 

Sakit. Mereka berpelukan. Rana merasa jauh lebih baik dalam dekapan Re 

dibandingkan obat atau infus apapun yang dicerapkan ke dalam tubuhnya. 

        Mereka menanyakan tentang keinginan masing-masing. Re mengatakan 

bahwa ia ingin memiliki Rana. Ingin membawa Rana pergi. Ingin Rana bercerai 

dengan suaminya. Begitu juga Rana, ingin ingin pergi bersama Re. Bahkan 

sepulang dari rumah sakit, hal ini akan dibicarakan dengan Arwin. 

        Sementara itu, Arwin menceritakan kondisinya kepada Supernova  bahwa 

dirinya mulai gila. Sepanjang hidup Arwin hanya mencintai satu wanita yaitu 

isterinya sendiri. Ia tahu kalau isterinya nyeleweng, tapi ia tak sanggup marah. 

Karena isterinya kelihatan bahagia dengan dengan lelaki itu. Dan Arwin pun 

justru lebih senang melihatnya, begitu juga Arwin tidak peduli. Untuk apa 

mempertahankan yang sudah bukan miliknya. 

        Hari-hari berikutnya Rana selalu terbangun dengan bersimbah keringat 

dingin. Berbagai macam adegan seram kerap muncul di pikirannya. Arwin yang 

mengamuk, Arwin yang gelap mata lalu berbuat entah apa. Ibunya yang menangis 
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histerius. Mertuanya yang terpingsan-pingsan. Puluhan  sanak saudara yang yang 

akan mencemooh habis-habisan.  

        Gambaran-gambaran itu bagaikan monster kelaparan, menjadikan benaknya 

kosong dan bermotivasi.  Tak mungkin Rana akan minta dorongan pada Re.  Luka 

jahitan di dadanya terasa bertambah perih. Satu-satunya harapan yang tersisa 

hanyalah minta petunjuk Sang Supernova. Rana minta petunjuk Supernova untuk 

diajari terbang.  Dengan petunjuk Supernova akhirnya Rana menyadari untuk 

memperbaiki kesalahan yang lalu. 

        Belum selesai berkonsultasi dengan Supernova, Rana merasa seperti disengat 

tawon, ketika mendengar panggilan Arwin. Rana terlonjak dari tempat duduknya, 

dan dengan sigap menutup program di layar komputer. Arwin hanya menatap 

dengan tatapan yang pernah ia lihat sebelumnya. Tanpa sepotong kata pun, Rana 

telah dapat membaca semuanya. Bahasa tak mampu lagi membungkus apa yang 

tengan bersaling-silang keluar dari benak mereka. 

        Lama keduanya bertatapan seperti orang asing.  Akhirnya dengan khidmat, 

Arwin beranjak mendekat Rana. Arwin merengkuh isterinya dari belakang. Begitu 

hening, begitu anggun. Rana sendiri belum pernah mengalami momen seorisinil 

ini. Bertahun-tahun hidup dengan Arwin dalam ketertebakan, Rana kini merasa 

terapung dalam suasana yang misterius. Satu momen terbentang menuju jalan 

yang tak tahu berakhir di mana.  Dengan suara lirih Arwin berkata,” Aku tahu 

semuanya.” Meskipun lirih, suara Arwin mengalir bagaikan gletser. Membekukan 

lereng hati. 
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        Rana menangis. Mendengar isakan tangis itu, Arwin memohon agar Rana 

menghentikan tangisnya.  Namun isakan Rana tidak berhenti juga. Arwin 

mengatakan bahwa kalau Rana benar-benar mencintainya, ia rela Rana pergi. 

Arwin tidak akan mempersulit mereka berdua. Mereka telah sama-sama sakit. 

Rana tetap diam saja. Ketika Arwin mengatakan bahwa ia mencintai, terlalu 

mencintai. Bahkan mengatakan kalau Rana tidak akan pernah tahu betapa besar 

perasaannya,  isakan Rana semakin menjadi.   

        Arwin tidak ingin membuat Rana tersiksa lebih lama lagi. Arwin memohon 

lagi pada Rana untuk tidak menangis. Ia telah terlalu sering mendengar Rana 

menangis diam-diam, dan itu sangat menyakitkan hatinya. Ia juga menyatakan 

bahwa dirinya  bukan sosok yang diinginkan , dan Rana pun pantas untuk 

mendapatkan yang lebih.  Pernikahan ini tidak menjadikan seperti apa yang 

diinginkan Rana. Tetapi Arwin sangat mencintainya. Rana tetap yang paling 

dipujanya.  

        Hati Rana malah tersayat lebih melesak. Kalimat-kalimat itu membawa Rana 

ke demensi yang sama sekali lain. Kalimat-kalimat itu menggerakkan Rana untuk 

melihat wajah pria yang tiga tahun lalu dinikahinya dengan pandangan yang baru, 

tidak lagi tawar. Rana melihat adanya satu makna yang secara aneh terungkap 

yaitu cinta yang membebaskan. Ternyata semua itu Arwin yang punya. Bukan 

dirinya, dan bahkan bukan kekasihnya. 

         Saat itu pula Arwin terhenyak  ketika Rana  malah menghambur jatuh, 

mendekapnya erat-erat. Rasanya itu bukan pelukan perpisahan, melainkan 

sebaliknya, pelukan seseorang yang kembali.  Di situ Rana mendapatkan makna 
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kebebasan. Ia terbang di saat yang sama sekali tidak diduganya. Arwin pun 

menghembuskan napas lega.. Wajahnya berkilau penuh sinar. Bahkan bernapas 

terasa begitu nikmat. Sebuah vitalitas baru telah mengaliri seluruh tubuhnya. 

        Kejadian ini betul-betul membuat Rana bisa terbang, dan Arwinlah sebagai 

sayapnya. Rana menceritakan peristiwa ini kepada Supernova. Rana tidak 

menyangka. Bagaimana mungkin sesuatu yang tadinya berusaha dipertahankan 

mati-matian, justru kembali ketika dilepaskan. Rana merasakan yang luar biasa, ia 

merasa terlahir kembali. Rana baru sadar, bahwa Rana sangat mencintainya , 

tetapi Rana lebih mencintai dirinya sendiri. 

        Sejak peristiwa itu, Rana menghilang tidak lagi menjalin hubungan dengan 

Re.  Re mengangap adanya hal yang tidak beres pada Rana. Sampai akhirnya 

datanglah surat Rana  untuk Re.  Dalam surat itu Rana menyatakan bahwa dirinya 

tidak menyesal, dan juga mengharapkan Re demikian. Dirinya bukan Puteri yang 

ia cari. Ferre adalah yang teristimewa, yang telah memberi kekuatan untuk 

mendobrak belenggu.  Kini Rana merasa bebas. Tapi bebas bukan berarti bisa 

berjalan bersama Re. Rana minta ijin kembali berjalan di setapak kecilnya. 

                Ferre ibarat piring kosong yang tak mampu merasakan apa pun selain 

kehampaan. Ia terlalu benci dirinya. Kini Sang Ksatria tidak lagi eksis. Ia mati, 

bersama cintanya yang membutakan bumi. Ia hancur, seperti serbuk meteor yang 

membedaki bumi. 

        Dua puluh empat jam pertama sejak keputusan Rana diterima, Ia merasa 

hidupnya sendiri tanpa dunia.  Sebuah pistol kaliber 9 mm yang merupakan 

barang souvenir dan sebagai pajangan itu,kini jadi perhatian Re. Pistol tersebut 
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dulu oleh Re diisi satu butir peluru.  Re tersenyum tipis. Tak pernah ia sangka, 

hidupnya akan diakhiri oleh sebuah permainan. Re menyesal. Ia terlalu serius 

menempuh hidup. Keseriusan ternyata tidak membawa ke mana-mana. Tapi 

semuanya sudah terlambat. 

        Re tidak tersadar kalau dirinya menjadi pemandangan aneh bagi gadis di 

depan rumahnya. Gadis itu tidak lain adalah Diva. Diva melirik jam, berusaha 

meyakinkan dirinya. Ternyata benar, jam setengah satu siang. Keanehan yang 

Diva lihat, mengapa mobil itu masih di garasi ? Semua jendela masih tertutup tirai 

. Bahkan sampai matahari condong ke barat, keadaan rumah itu tetap sama. Diva 

pun memilih tidak ke mana-mana. 

         Lima jam mengamati rumah seberangnya, telah menambatkan rasa 

penasarannya.  Sore berganti malam, dan malam pun bertambah  larut, namun 

belum juga ada tanda-tanda perubahan.  Menjelang tidur pun Diva masih 

menyempatkan diri memandangi rumah itu. Ia terus bertanya-tanya. Bahkan 

sampai esok hari, tirai itu tetap tidak terbuka.  

         Saat itu  sebenarnya Ferre sedang merenung di dalam kamar.  Dalam 

renungannya muncul potongan-potongan  gambar  peristiwa semasa Ferre masih 

kecil.  Potongan-potongan gambar datang secara terus menerus. Potongan gambar 

Oma ketika pemakaman Mama, Dekapan erat Opa di hari Mamanya wafat, 

potongan gambar tubuh Omanya yang terbujur kaku di atas karpet. 

        Re berusaha berontak, ia tak mau melihat lebih banyak lagi. Namun gambar 

itu terus menyerbu  tanpa bisa ia tahan. Ada genangan darah di dekat kepala 

mamanya. Sepucuk pistol kecil di dekat tangannya. Sepucuk surat yang tak bisa 
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dibaca.  Re ingin semua ini berhenti, tapi sekarang justru suara-suara yang 

muncul, ”Mamamu bunuh diri, semua ini gara-gara papamu lari dengan wanita 

lain!” Re mencoba meredam suara-suara itu, tapi yang hadir malah bayangan 

buku dongengnya Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh. 

        Diva yang selalu memperhatikan rumah Ferre, mendadak bangkit membuka 

tirai dan mendapatkan jendela di seberang sana masih tertutup. Diva menggigit 

bibir. Sesuatu yang besar tengah terjadi di dalam sana. Diva dapat merasakannya. 

”Engkau sudah jatuh bukan ?” ”Rasakan dinginnya dasar jurang itu!” 

”Kehancuranmu adalah awal kesadaranmu!”. 

               Sesuatu melesat lebih cepat dari peluru. Menyengat bagai berondongan 

volt listrik yang menancapkan sengatan rasa sakit bertubi-tubi. Jauh di dalam 

sana, di dalam hatinya. ” Apakah peluru ini engkau, Ferre? Yang melubangiku 

dan kini berkuasa atas hidup mati pikirku ? Semoga ini engkau. Dengan demikian 

kasihku mengalir keluar seraya bersorak-sorai. Berjaya dalam mahligai. Karena 

hanya kepadamulah kurelakan sisa denyutku, meregang dalam genggaman 

seorang”. 

                Ketidakhadiran Ferre selama tiga hari, baru diketahui Ale sahabatnya. 

Semua tidak ada yang tahu kepergian Ferre. Telepon genggamnya yang biasanya 

siaga selama 24 jam, kini malah mati selama 72 jam. Ale langsung mengambil 

inisiatif mendatagi rumahnya. Ale memijit bel, menggedor-gedor pintu, dan 

memangil-manggil. Lima menit tidak ada respon. Ale berteriak keras memanggil 

Re. Teriakan Ale mengundang perhatian orang-orang di sekitarnya, termasuk juga 

Diva. 

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



 280 

        Di dalam rumah Re mendengar ribut-ribut di luar. Mendengar orang-orang 

akan mendobrak pintunya. Akhirnya Re menelopon Ale dengan kata-kata lirih. Re 

mau membukakan pintu asal orang-orang itu diusir. Ale merasa lega. Dengan 

bijaksana Ale menghalau orang-orang dengan alasan Re pergi ke luar kota. 

Orang-orang  sudah pergi, Tapi Diva masih tak beranjak, ia mengaku kalau sudah 

saling kenal. 

        Dengan perlahan Re membukakan pintu, namun justru Diva yang lebih dulu 

masuk dan menanyakan tentang keadaan Re.  Ale kalah cepat mengambil ali 

situasi. Ketiganya hanya berpandang-pandangan.   

        Sejak itu Re bersahabat dengan Diva. Sejak itu pula kondisi Re sudah 

semakin membaik, sudah kembali normal. Ia sudah kembali masuk kantor seperti 

biasa. Bergaul dengan anak buahnya. Pekerjaan yang belum selesai dibawanya 

pulang.  Begitu juga sore itu,  Re di rumah nampak wajar-wajar saja. Tidak ada 

sudut-sudut yang membangkitkan kenangan dan menusuk-nusuk jantung.  

Membersihkan carikan-carikan kertas , surat-surat rahasia dari  Rana. Bahkan 

ketika  Re menutup tirai tangannya terhenti.  Bintang Jatuh berdiri di seberang 

sana. 

 

2. Sinopsis Novel Jendela-jendela 

Sudah sebulan June tinggal di rumah susun. Pukul enam pagi biasanya 

June sudah bangun, ketika Jigme suaminya selesai sholat subuh. Bangun pagi 

Jigme selalu tertawa dan menaburkan kata-kata cinta. Seperti memberi bensin 

pada motor tubuh June. 
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June dan Jigme, lengkapnya Jigme Tshring pemuda asal Tibet menikah 5 

September 1997. Sesudah nikah mereka langsung pindah ke Singapura karena 

Jigme mendapat pekerjaan di sana. Perjumpaan June dengan Jigme sebuah 

percintaan tersendiri. June kenal Jigme saat sekolah di Amerika Serikat di kota 

Pittburg. June pindah ke sana di awal tahun 1990. 

Di Singapura June telah banyak mengirimkan lamaran pekerjaan ke 

beberapa surat kabar, untuk menjadi reporter. Namun belum ada yang menerima. 

Sedangkan mama June menganjurkan agar bekerja sebagai penulis koresponden 

majalah Cantik. Sebuah majalah fashion tempat June bekerja dulu. Namun segala 

situasi kurang mendukung. Betapa tidak June tinggal di sebuah rumah susun, tidur 

di atas kasur tipis tanpa tempat tidur. Ditambah lagi tidak ada komputer untuk 

mengetik. 

Dulu ketika June memilih Jigme, mamanya telah mengatakan ”Apakah siap 

hidup mengikuti caranya” Dengan angkuh June berkata kalau dirinya biasa hidup 

sendiri di Amerika. Hal ini disampaikan mama June karena June orangnya boros, 

tidak memikirkan masa depan. Suka menghambur-hamburkan uang, belanja 

berlebihan, jalan-jalan ke luar negeri. Sedangkan Jigme sendiri bukan anak orang 

kaya walau sekolah di luar negeri. 

Menikah dengan orang super kaya atau konglomerat selalu menjadi cita-

cita June. Seperti Aji Saka mantan pacar June sewaktu di Pittburg adalah anak 

konglomerat. June tahu semua ini setelah menemaninya belanja. Aji selalu 

memilih barang yang terbagus atau yang temahal. Orang tua Aji memiliki 

beberapa perusahaan. Dia juga memiliki rumah di Manhattan New York, bahkan 
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Aji juga telah membeli rumah di Pittburg. Semua orang bilang Aji baik, namun 

sebenarnya Aji pencemburu dan kasar, namun dia cengeng. 

Orang tua June sendiri bukan konglomerat, hanya sedikit kaya. 

Keluarganya tinggal di Bilangan Cinere, Jakarta Selatan. Ayah June seorang chief 

drilling di perusahaan minyak asing. Sedangkan ibunya seorang public relations. 

Namun Junre sewaktu kuliah mempunyai fasilitas yang baik. Apertemen sendiri, 

mobil sendiri. Bahkan mempunyai pekerjaan sambilan sebagai reporter collegio. 

Setelah di Singapura kini hidup June serba kekurangan. Untuk mencukupi 

kebutuhan, tanpa sepengetahuan Jigme June pergi ke pawn shop atau tempat 

pegadaian karena gaji Jigme tidak mencukupi. Lambat laun perhiasan June habis 

digadaikan. Bahkan perhiasan dari mertuanya juga ikut digadaikan. Tapi Jigme 

tidak bodoh, mencium ketidakwajaran. Bagaimana bisa dengan gajinya kami 

sering makan di luar atau membeli makanan di restoran mahal ? Akhirnya June 

mengaku, Jigme pun juga tidak marah. 

Ketika tahun baru, mereka merayakan di rumah saja tanpa televisi, atau 

hiburan lain yang berarti. Itu adalah satu-satunya cara melewatkan tahun1997 

dengan cara berbincang-bincang. Sebenarnya June nyaris bercinta. Suara hingar 

bingar di rumah susun menjadikan dia tidak bersemangat. 

Karena sudah tidak betah tinggal di rumah susun, June dan Jigme berusaha 

mencari apartemen baru. Namun apa dikata gaji Jigme tidak mencukupi, 

sedangkan June sudah mengirimkan puluhan lamaran tapi belum juga ada 

tanggapan yang berarti. Tanpa diduga rezeki datang. Paman Jigme yang tinggal di 

Amerika mengirim uang sebagai hadiah perkawinan. 
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Pada akhirnya June dan Jigme menemukan apartemen yang bersih dan 

sesuai budget mereka, setelah sebulan mencari. Tempat baru ini sebenarnya tidak 

terlalu besar, hanya ada ruang tamu merangkap ruang keluarga , satu kamar tidur 

dan ruangan dapur. Apartemen ini sudah komplit, ada tempat tidur, kasur, kursi, 

meja dan perabotan lainnya.. Bahkan televisi, laser disc player dan air conditioner, 

semua ada. Dari Jendela June bisa melihat jalan raya. Jika June menunduk, ada 

lapangan bola basket dan sebuah taman mini. Ini jelas lebih baik daripada melihat 

jendela-jendela   apartemen lain.  

Setelah mendapat rumah baru, kini June juga mendapat pekerjaan baru. 

Betapa bahagia hati June ketika Miss Ann Ray berkata ” Selamat menjadi 

keluarga International Voice” International Voice adalah radio SW, Short Wave 

atau gelombang yang memancarkan acaranya ke seluruh dunia. Disebut 

International Voice, karena siaran radio menggunakan berbagai bahasa yang 

dipakai di Singapura. 

Hari perjumpaan pertama dengan rekan-rekan sekerja dari Indonesia. June 

mengenalkan dirinya bahwa namanya June Larasati Subagio,panggilan June. 

Sedangkan  teman-teman June yang baru  adalah : Saskia Nathalia Mundo, dengan 

nama panggilan Saskia. Saskia ditugaskan pada siaran mengenai bisnis dan sedikit 

hiburan. Purnawarman dengan nama panggilan Purna dan Yudo Purnomo. Beliau 

berdua ditugaskan untuk konsentrasi pada berita politik. Ariel Sahri  dipercayakan 

untuk tugas berita-berita selain politik seperti sosial dan budaya. Sedangkan June 

sendiri hal-hal yang ringan karena suaranya renyah sangat pas untuk musik dan 

hiburan. 
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Berkat dukungan Jigme yang tak henti-henti memberi semangat, akhirnya 

June mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Apalagi June pernah bekerja sebagai 

reporter,merupakan modal untuk menapaki tugas barunya. Dalam waktu singkat 

June dapat menyesuaikan dengan pekerjaan barunya, dan juga dengan teman-

temannya. June merasa cocok dan senang bekerja di radio ini. 

Tanggal 17 Maret 1998 June mendapat surat dari Didiet pacar June ketika 

di SMA yang sekarang tinggal di Sydney mengabarkan keadaan June. Tanggal 25 

Maret 1998 June mendapat surat lagi dari Didiet. Didiet menyatakan kangen pada 

June, dan juga menyatakan kalau tidak bisa melupakan June. Didiet juga 

menyatakan bahwa kepergiannya dari Indonesia hanya untuk melupakan June. 

June merasa senang bekerja di radio. Pertama karena suasana santai, 

pakaian kerja adalah Smart Casual. Kedua Miss Ray percaya seratus persen 

dengan para anak buahnya. June dapat mengusulkan apa saja. Dan yang terpenting 

bagi June kerja di radio tidak seketat bekerja di kantor-kantor lainnya. Datang dan 

pergi tanpa ditanya. 

Kerja yang menyenangkan ini, juga membuat sakit kepala June. Teman-

teman June mengatakan kalau June stress, karena biar menyenangkan ini tetap 

tantangan baru. Sampai akhirnya June mendatangi dokter Yap. Dr. Yap 

mengatakan kalau June hamil. Mendengar pernyataan dr Yap tersebut lalu June 

menangis karena ia merasa belum siap. 

Baru sehari June menerima kabar kehamilan, janin itu keluar begitu saja 

ketika June buang air kecil, bentuknya seperti telor yang diselimuti darah. Jigme 

menangis, June ikut menangis. Mereka calon buah hati yang dikandungnya. Kala 
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itu June menjerit dan memanggil suster untuk datangke kamar mandi. Setelah  

ultrasound, dokter bilang rahimku sudah bersih. June merasa bersalah ”Ibu macam 

apa aku ini? Menyiram calon anakku sendiri ke toilet. 

Sejak pulang dari rumah sakit, June jarang melakukan hubungan suami 

isteri. Jigme sering pulang malam. Ia harus bekerja keras untuk mendapatkan 

survive di masa krismon. Jigme adalah tipe seorang ayah. June sendiri tidak harus 

siaran malam. Perasaan bersalah June membuatnya menghukum diri. June takut 

hamil, takut keguguran, takut mengecewakan Jigme. 

June merasa kesepian. Teman-teman di International Voice sering jalan-

jalan dan makan malam beramai-ramai. Tiba-tiba telepon berdering, buru-buru 

June menuju telepon. Dean mengabarkan keadaan JJ, sebutan untuk June dan 

Jigme.  Dean juga memberitahu bahwa Bari temannya waktu kuliah di Wichita 

datang. Dean penginnya mengajak jalan-jalan JJ ke Sentosa Island. Karena Sabtu 

Jigme kerja lembur, maka mereka berangkat jalan-jalan. 

Selama Bary di Singapura, Dean mengambil cuti. Selama itu pula sambil  

mencuri-curi waktu di tempat kerja June, June menemani mereka. Sedangkan 

Jigme sendiri sibuk bekerja. Ada dorongan di hati June untuk bersama mereka. 

Dengan alasan sakit, June membolos kerja. June, Dean dan Bary pergi ke Malaka 

dengan mobil Dean. Jigme tidak tahu dan June sengaja menyembunyikan hal ini. 

Bekerja keras adalah bagian dari hidup Jigme. Jadi jika ia tahu June membolos 

kerja pasti ia berkomentar. 

Ketika di Malaka, di sebuah toko Dean membelikan gelang manik-manik 

pada June. June sebenarnya menolak, dengan alasan agar gelang itu diberikan saja 

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



 286 

pada pacarnya. Tapi Dean bilang tidak punya pacar. Dean melingkarkan dan 

membantu mengikatkan gelang tersebut di pergelangan tangan kanan June. 

Ucapan terima kasih munculdari mulut June. Tapi mendadak Dean mendekap lalu 

mencium June. Akhirnya kedua insan tersebut berciuman. 

Dalam hati June berkata ”Jangan salahkan aku menyukai Dean”  

Sebenarnya semenjak Jigme mengenalkan June pada Dean di Wichita, terselip 

kekaguman pada Dean. Dean selalu tampak rapi dan rupawan. Kata-kata yang 

keluar dari mulutnya selalu enak didengar. Dan mungkin juga ditambah mobil 

BMW yang dikendarainya sewaktu sekolah dulu. 

Semenjak peristiwa itu, June selalu menolak bermesraan dengan suaminya. 

Jigme mulai curiga. June melancarkan alasan ketakutan soal kehamilan. 

Untungnya Jigme mengerti dengan alasan June tersebut. June mulai membanding-

mbandingkan ciuman lembut ala Jigme, atau ciuman basah dan membara ala 

Dean. 

Hingga suatu hari, Sabtu pagi ketika Jigme sedang syuting dan orang tua 

Dean pergi ke Johor Baru June datang ke rumah Dean. Mereka duduk berdua di 

sebuah sofa, sambil berbincang-bincang. Dalam perbincangan itu, tangan Dean 

mulai meraba-raba daerah pribadi June. Meskipun June menolak, justru badannya 

yang tegap itu meraih tubuh June dari sofa dan mengangkat June ke kamar tidur.  

Dean lalu melepaskan pakainya, kemudian Dean melepas pakaian June satu 

persatu.  

Tanggal 19 Agustus 1998, Dean menulis surat kepada June yang isinya 

mengucapkan selamat tinggal. Dalam surat itu Dean juga berpesan untuk tidak 
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menelpon  June jadi uring-uringan. Belum pernah ia ditolak seorang pria. 

Biasanya yang memutuskan hubungan adalah June. Kini seorang pria yang bukan 

pacarnya, dan bukan apa-apanya menendangnya keluar. Sakit hati June sudah 

tentu.June mencoba menghubungi tetapi juga tidak ada jawaban. 

Bagi June, hari-hari berikutnya berjalan lambat. Hubungan dengan Jigme 

masih seperti es. Saat ulang tahun perkawinannya yang pertama Jigme mencium 

June dan membuatkan sarapan. Tapi June tidak peduli. June tidak memiliki 

semangat. Maklum ia masih memikirkan Dean. Akhirnya pelan-pelan rasa 

bencinya terhadap Dean bertambah. “Dean memang betul-betul pria brengsek” 

umpat June dalam hati. 

June tidak bisa berpikir lurus semenjak hubungan dengan Dean berakhir. 

Bulan lalu June masih mengira dirinya jatuh cinta. Jika June jatuh cinta, selalu 

bersemangat. Dean membuatnya semangat kerja. Dean membuat wajah June 

berseri-seri. Yang buruk pada diri June adalah jika ia jatuh cinta tidak bisa 

berpura-pura dan berbagi cinta dengan orang lain. Saat itu, June mengira dunianya 

bersama Dean. Walaupun bayangan Jigme ada, ia terlupakan sejenak.Dalam hati 

June mengumpat pada dirinya sendiri,”Isteri macam apa aku ini?”  

   Semenjak Dean tidak menghubungi June, June memilih berdiam di 

rumah. Jigme masih sering pulang malam.  Jika ia datang, ia berdiri lama-lama di 

depan jendela belakang. Mereka masih tidak bertegur sapa. June sudah tidak tahan 

lagi hidup dengan seseoang yang mendiamkan. Tidak tahan dengan perasaan 

kalut, bersalah dan lain-lain yang menyatu di kepalanya. Pernah June ingin 

mengikuti jejak Ayano-San untuk minta pisah. Namun June masih ingat sebagai 
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anak Mama, sebagai orang Jawa yag takut aibnya tercium orang lain. June masih 

takut dengan gunjingan orang yang akan dihadapi. June masih takut hidup 

sendirian.  June jadi ingat pesan mamanya “Jika kamu sedih, kembalilah pada 

Allah. 

Setelah beberapa hari June bersujud, beberapa kali memohon ampun, 

sekian kali menghadap padanya barulah June mendapatkan petunjuk. Bisikkan 

hati yang datang dari atas, bahwa Jigme dan June diciptakan untuk bersatu. 

Akhirnya June memberanikan diri mengajak bicara dengan Jigme, yang ketika itu 

Jigme masih masih melihat ke arah keluar. Dengan agak berat Jigme akhirnya 

menghapiri June dan duduk di sebelahnya. June mencium kening Jigme dan 

menangis tersedu-sedu.   

Jigme tidak tahu mengapa June menangis ketika menanyakan apakah ia 

masih mencintanya. Jigme mengangguk sambil mengatakan bahwa ia selalu 

mencintainya. Jigme menyeka air mata yang berderai di pipi June.        Dalam hati 

June bertanya-tanya ”Tidak tahukah ia apa yang terjadi pada diriku?”  Yang Jigme 

tahu hanyalah tidak adanya komunikasi di antara keduanya. Namun June mengaku 

terus terang telah melakukan affair. Belum sempat June mengatakan dengan siapa, 

Jigme telah dapat menebak kalau dengan Dean.  

Jigme mengepalkan tangannya dengan geram, dengan kilatan di mata 

sipitnya. Belum pernah Jigme terlihat semarah itu. Sesaat mereka terdiam, June 

takut Jigme akan membabi buta dan membalas dendam. Ternyata dugaan June 

salah. Jigme mengatakan bahwa ia akan menerima karmanya. Jigme mengakui 

bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri, yang jarang pulang. 
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Jigme menyisir rambut June dengan jemarinya. Jigme becerita bahwa 

selain sibuk kerja, Jigme mengambil kelas. Kelas mengaji di the Muslim Converts 

Association of Singapura, Darul Arqam di Geylang. Jigme sengaja tidak bercerita 

sebelumnya kepada June, karena setiap Jigme pulang June sepertinya sudah lelah 

dan mengantuk. 

June memeluk Jigme erat-erat. Teramat erat. Dalam hati June 

mengatakan,”Jigme kamu tidak tahu apa yang telah kulakukan. Selama ini aku 

tidak pernah mencoba berkomunikasi. Siapa sangka ia pria yang mudah menerima 

keadaan. Bahkan terlalu mudah. Pernah sesaat aku mengira bahwa Jigme juga 

serong di belakangku. Ternyata aku salah. Jigme seorang pria yang berhati mulia. 

Allah, maafkan aku!” 

Hari-hari berikutnya, hubungan June dan Jigme semakin membaik. Mereka 

saling berkomunikasi, saling bertelepon saat ia bekerja.Jigme tidak pernah 

bertanya-tanya dan mengungkit apa yang terjadi. Daripada meyalahkan June, ia 

selalu meyalahkan dirinya terlebih dahulu. Sebagai orang Tibet, ia percaya karma, 

sebab dan akibat.Jigme selalu yakin, orang berslah akan menanggung resiko 

hukumannya. 

Suatu hari June merasa vaginanya gatal bukan kepalang. Dokter 

mengatakan bahwa Jne kena infeksi jamur. Namun sesungguhnya June menolak 

untuk percaya. Karena June selalu menjaga kebersihan dan tidak pernah memakai 

celana dalam ketat. Tapi June yakin bahwa semua ini ada hubungannya dengan 

Dean. Karena Dean sendiri mengaku sering intim dengan wanita. Ini membuat 
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June kecewa, kesal, takut dan marah. Ingin sekali bertemu Dean dan 

menamparnya habis-habisan.   

Suatu hari june medatangi kantor Dean. June mengetuk pintu. Dengan 

sedikit gemeter setelah dipersilakan masuk, June membuka pintu. Dean berdiri di 

dekat pintu dengan memberi salam tampak biasa-biasa saja. Layaknya seorang 

manajer yang menunjukkan keramahannya. Ketampanannya tidak lagi 

menggugah hati June. Hal ini membuat June semakin muak. June tidak membalas 

jabat tangannya. Dean kemudian menarik kursi dan mempersilakan June duduk.  

Untuk seorang pria yang telah mengacaukan hidupnya, Dean sungguh 

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

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

bisa. Karena June tidak pernah membentak orang semenjak kecil. Mama dan 

papanya mengajarinya untuk tidak melakukannya. Selain itu, suasana kantor 

memuatnya terpaku. 

June mengatakan bahwa ia ingin bicara dengannya. Mendadak muka Dean 

menjadi pucat. Untuk menjawab ketakutannya, June mengatakan bahwa ia tidak 

hamil. Dean menghela napas, kemudian menanyakan maksud kedatangan June. 

Dean juga mengatakan bahwa ia sudah tidak bisa lagi berhubungan. June pun juga 

menjawab bahwa ia juga tidak mau lagi berhubungan dengannya. Maksud 

kedatangan June adalah untuk mengatakan bahwa ia terkena jamur, vaginanya 

terinfeksi. Semua ini gara-gara Dean yang suka main perempuan.Tuduhan June 

ini, karena Dean sendiri pernah mengatakan. Namun Dean menolak tuduhan June 

terebut. Tetapi June tetap pada pendiriannya. Pada akhir pembicaraan June 
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berpesan agar tidak lagi memanggilnya dengan sebutan JJ. Bahkan Dean tidak 

perlu menyapa jika bertemu.  

Selama seminggu berturut-turut, June selalu mimpi aneh. June menyadari 

dan percaya bahwa orang bersalah memang serig mimpi buruk. June pernah 

bermimpi berenang menyeberangi lautan luas. Pernah pula bermimpi menjadi 

pengantin kembali dengan pakaian yang gemerlapan. Belum lagi mimpi berlari 

hingga kecapaian, bahkan pernah mimpi mencukur rambut hingga gundul.   
June menceritakan semua mimpi itu kepada mamanya. Mamanya 

menanggapi dengan serius, bahkan mengatakan bahwa semua mimpinya itu 

mempunyai makna jelek. Untuk menanggulangi jangan sampai semua mimpinya 

itu menjadi kenyataan, menurut kepercayaan orang Jawa, mamanya akan 

membuatkan jenang merah putih.Mamanya juga berpesan agar June tidak 

melupakan sembahyang. 

Ucapan bahwa mimpi June pertanda buruk, ternyata menjadi kenyataan. 

Hal ini terbukti ketika bangun pagi, ada benjolan sebesar telur puyuh di leher 

kanannya. Leher dan kepala Jne mendadak terasa sakit. June bergerak seperti 

robot. Mas Purno teman June sekantor mengatakan  bahwa June salah tidur. 

Makin hari leher June tidak kunjung sembuh, bahkan leher June semakin bengkak 

dan kebiru-biruan, dan tidak bisa digerakkan.  

Dokter Yap yang menjadi langganan June mengatakan bahwa benjolan 

menghitam di leher June disebabkan seluruh pembuluh darah tersumbat sehinga 

peredaran darah tidak lancar. Tidak mengherankan jika merasa pusing terus. 
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Kemudian dokter Yap yang  memberi obat peringan rasa sakit dan salep sebangsa 

balsem. 

Bantuan dokter Yap tidak berfungsi banyak banyak. Dokter Yap 

menyerahkan ke temannya seorang ortopedik di rumah sakit Mount Elizabeth. 

Leher June dipasangi penyangga yang membuat mirip korban kecelakaan lalu 

lintas. Semua usaha, dan uang yang sudah dikeluarkan sekitar tujuh ratus dolar 

Singapura sia-sia. June sudah menahan sakit selama dua minggu. Akhirnya June 

putus asa.  Sehingga mas Purno, Ariel maupun Saskia mengatakan June kena 

guna-guna.  

Lewat telepon mama June mengatakan bahwa di rumahnya sudah beberapa 

hari bau bangkai tikus. Namun June tidak tahu maksud mamanya. Malahan June 

menanyakan apakah di rumahnya ada tikus mati. Mama June menjelaskan jika itu 

pertanda ada orang coba-coba. Pertanda penyakit June bukan penyakit 

sembarangan. Akhirnya mama June menyuruhnya pulang. June pun tidak bisa 

mengelak untuk menuruti saran mamanya. Bahkan Miss Ray pimpinan tempat ia 

bekerja menyuruh untuk mengambil istirahat. 

Sesampai di Jakarta  June diobati oleh Mpok Nyit. Mpok Nyit berkomat-

kamit sambil menengadahkan kedua tangannya yang panas. Mpok Nyit 

mengatakan bahwa June pernah berbuat salah, pernah menyakiti orang. Maka 

Mpok Nyit juga menyarankan agar June banyak berdoa dan berzikir, minta maaf 

kepada Allah. June mengangguk, June siap menerima semua balasan atas 

kedurhakaannya terhadap suaminya. 
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Berkat bantuan Mpok Nyit, leher June kembali normal. Atas sarannya pula, 

Mama dan Papa June mengadakan pengajian dan mengundang orang. Mpok Nyit 

Juga memberikan sebuah kantong putih kepada June. Kantong itu berisi paku 

kecil, bawang putih dan akar bangleng. June harus meletakkan benda tersebut di 

bawah kasur. Kata Mpok Nyit untuk menolak kiriman jahat. Namun June diminta 

untuk tidak percaya dengan benda tersebut. Benda tersebut sebagai alat, sebagai 

simbol yang tidak menyalahi agama.Selebihnya semua terserah kepada Allah.  

Suatu hari setelah June kembali ke Singapura, mendapat kiriman puisi di  

e-mailnya. Sipengirim tidak beridentitas jelas, karena kiriman ini berasal dari 

seseorang dengan alamat e-mail Simply-X-Man. Semua teman-teman dekat June 

telah ditanya, namun semuanya tak ada yang mengirim. Didit teman June 

menyarankan untuk membalas. Sebenarnya June enggan membalas. Akhirnya 

June menuruti saran Didit. Keesokan harinya, June mendapat balasan pendek, 

masih tanpa identitas. June menyerah dan mengambil keputusan bahwa kiriman 

lewat e-mail tersebut datangnya dari orang-orang iseng belaka. 

Singapura, 23 Desember 1998 June dan Jigme memutuskan untuk pindah 

rumah.Meski belum ada setahun tinggal di Ang Mo Ko, June mulai sudah tidak 

kerasan, mengingat tinggal di apartemen tersebut banyak kenangan buruk. June 

inginkan tempat baru untuk memulai kehidupan baru yang berbahagia bersama 

Jigme. June dan Jigme berharap di lingkungan yang baru akan memiliki anak. 

Apalagi Jigme baru mendapat promosi menjadi senior produser di tempat 

kerjanya. Walaupun belum bisa bermewah-mewahan, namun mereka bisa mulai 

hidup nyaman.    
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LAMPIRAN 2 

          a. Struktur Naratif Novel Supernova 

         Ferre atau yang terkenal dengan sebutan Re, adalah pemuda bule bekerja di 

sebuah perusahaan multinasional dengan jabatan managing directur. Re termasuk 

pegawai perusahaan yang tidak pernah mau diwawancarai. Meskipun deretan 

majalah dan surat kabar berburu untuk memuat artikal tentang dirinya.  Re 

termasuk pria sukses menurut standar umum,karena diusianya yang ke 29 sudah 

memegang jabatan managing director. Tampangnya jauh dari kategori jelek, 

sehingga banyak agency yang menawarinya jadi bintang iklan.  

        Karena jabatannya dalam perusahaan tempat ia bekerja, Re selalu 

mendapatkan fasilitas nomor satu. Terbang dengan Fire class, mobil dinas yang 

harganya lima ratus jutaan, dan akomodasinya hampir selalu bintang lima. 

Seghingga banyak yang mengira ia menjalani kehidupan jet set, bergeliman 

wanita cantik, dan pesta-pesta gila, Namun apa yang dibayangkan kebanyakaan 

orang jauh berbeda dengan apa yang sesungguhnya ia jalani. 

        Pagi itu merasa lain dengan pagi-pagi sebelumnya. Tiba-tiba sekretarisnya 

memberi tahu kalau ada reporter majalah yang akan minta wawancara. Reporter 

tersebut adalah wakil pemimpin direksi yang bernama Rana. Namun Re lebih 
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memperhatikan kupu-kupu yang masuk lewat jendela kantornya. Re merasa agak 

aneh terhadap kupu-kupu tersebut. “Mengapa di gedung yang setinggi ini ada 

kupu-kupu yang dapat masuk ?”  Irma sekretaris memberi tahu lagi kalau kemarin 

sore tamunya sudah memberikan sampel majalah. Re kemudian membongkar 

tumpukan buku di mejanya. Dibukanya buku tersebut, namun tidak ada yang 

menarik  ketika Re akan menolak kedatangan tamu tersebut, mendadak Re 

memperhatikan logo majalah tersebut adalah kupu-kupu. Maka Re menghentikan 

Irma ketika ia akan menolak tamu tersebut. Kemudian Re mengijinkan tamu 

tersebut untuk mengadakan wawancara. Irma pun segera mempersilahkan reporter 

tersebut memasuki ruang kerja Re. 

        Rana tergopoh-gopoh sampai di gedung itu. Napasnya terengah-engah.  

Setelah mengatur napas, dan menenangkan diri mereka saling memperkenalkan 

diri. Dalam hati Rana  berkata “ Ternyata pria ini lebih lebih tampan daripada 

yang dibicarakan orang. Pantaslah pria tersebut selalu menjadi bahan rumpian di 

salon atau klub kebugaran. 

        Pagi itu menjadi kunci pertemuan pertamanya Re dengan Rana.  Setelah 

terjadi perbincangan masalah yang berkaitan dengan majalah, lama-kelamaan 

ketegangan Rana mulai berkurang, sikap duduknya berubah santai, suaranya 

memantap, dan pandangannya mulai berani. Begitu juga   Re mulai tertarik 

dengan Rana, karena wanita itu memang mulai menarik.  

        Wawancara Rana akhirnya sampai pada masalah rumah dan keluarga Ferre. 

Ferre menceritakan  tentang masa kecilnya.  Ibu Re meninggal ketika Re berumur 

5 tahun. Re sendiri belum pernah bertemu dengan ayahnya. Akhirnya Re tinggal 
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bersama kakek dan nenek. Waktu umur 11 tahun kakek dan nenek Re meninggal. 

Namun sebelum meninggal mereka telah meninggalkan wasiat untuk menitipkan 

Re di keluarga sahabat kakeknya di San Fransisco, berikut semua biaya hidup dan 

sekolah Re sampai selesai.  Mendengar cerita tersebut Rana menjadi tercenung, 

seolah tidak ada secuil pun unsur dramatais dari cerita masa kecilnya.  

       Kemudian Rana menanyakan tentang cita-cita Re. Re menceritakan tentang 

buku yang ditemukan waktu kecil.  Dalam buku tersebut diceritakan Ksatria yang 

jatuh cinta pada putri bungsu dari kerajaan Bidadari. Meskipun ksatria pintar naik 

kuda dan bermain pedang, tapi ia tidak tahu caranya terbang. Ksatria tak putus 

asa, ia memohon kepada angin. Namun angin hanya dapat mengajari mengelilingi 

bumi, padahal keberadaan putri masih jauh di awang-awang. Akhirnya ksatria 

meminta tolong pada bintang jatuh. Bintang jatuh bisa mengantarkan ksatria ke 

putri tetapi resiko sangat tinggi. Ksatria sanggup sanggup walau denga nyawa 

taruhannya.  Dengan cerita tersebut Rana dapat menangkap bahwa cita-cita Re 

adalah menjadi ksatria. 

        Kedua insan itu akhirnya mulai saling tertarik. Hati mereka saling tertambat. 

Re mengajak Rana makan siang.  Waktu itu Re menyadari kalau Rana sudah 

menikah, dengan melihat adanya cincin melingkar di jarinya. Pembicaraan mereka 

pun akhirnya berkisar tentang perkawinan. Rana menceritakan tentang awal mula 

ia melaksanakan perkawinan. Begitu juga Re menceritakan berbagai alasan 

mengapa sampai saat ini ia belum menikah. 

        Sejak itu  Re tidak pernah bisa melepaskan bayangan Rana dari pikirannya.  

Re selalu melamun. Satu hal yang dulu tidak pernah dilakukannya. Re menuliskan 
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nama Rana di pintu kaca. Dirinya seperti anak remaja yang jatuh cinta. Selalu 

ingin menuliskan nama pujaannya di mana-mana. 

        Begitu juga Rana, ia mulai main kucing-kucingan, menjadi pendiam. Selalu 

mencari alasan jika Arwin suaminya mengajak untuk mengikuti suatu kegiatan. 

Singkatnya Rana sudah mengabaikan statusnya sebagai seorang isteri. Padahal 

waktu kecil Rana gadis yang lincah, selalu menurut apa yang menjadi perinah dan 

arahan orang tuanya. Semasa kecil Rana pun sebagai anak yang tekun berolah 

raga, beribadah, dan  mengaji. Rana selalu menyadari dan merasakan bahwa di 

mana ia berada selalu ditemani Tuhan.  

       Melihat sikap isterinya yang berubah drastis, benak Arwin penuh tanda tanya. 

Mencari jawaban mengapa isterinya bersikap demikian. Apakah ia sakit ? Arwin 

selalu mengkhawatirkan kesehatan Rana, mengingat Rana mempunyai kelainan 

jantung, sehingga sudah beberapa kali menjalani operasi jantung. Arwin paling 

risau tentang hal tersebut. Ia ingin Rana sehat sampai memiliki anak. 

        Suatu malam ketika Re pergi malam makan bersama Ale, telepon 

genggamnya berdering. Itulah pertama kali Re tertangkap basah menerima telepon 

dari Rana. Ale memperingatkan kalau status Rana sudah bersuami.  Sebenarnya 

Re mengerti, bahwa reputasi emasnya, karier platinumnya tidak ada yang punya 

arti di saat seperti ini. 

      Malam itu juga perasaan Rana juga tersiksa. Rana  kehabisan akal untuk 

menolak ajakan suaminya. Ia sudah mencoba dengan berbagai cara. Dari mulai 

pura-pura tidur, sampai mengaku keputihan. Yang penting lagi ini akan 

menimbulkan kecurigaan. Apalagi dengan program yang telah disepakati untuk 
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punya anak tahun ini.  Akhirnya Rana pasrah walau dengan  disertai jeritan dalam 

hati untuk  minta tolong pada Re, kalau dirinya diperkosa. 

       Rana kembali menggeluti pekerjaannya sebagai reporter. Secara kebetulan 

Rana dan Re berdua sama-sama berada di Bandung. Rana menghitung-hitung 

kira-kira di mana dan jam berapa ia bisa menyelipkan Re ke menu acara. 

Akhirnya mereka berdua  berkencan. Semua ketegangan tadi lumer ketika dua 

manusia itu akhirnya bertemu. Tak dirasa lagi lelah akibat permainan petak 

umpet. 

        Ketika Rana berulang tahun, suaminya Arwin yang kontraktor sedang 

mengerjakan proyek masjid raya di Surabaya. Tentu saja kesempatan ini 

dimanfaatkan oleh Rana. Rana mengundang Re, namun Re enggan untuk datang 

dengan berbagai alasan. Bahkan Rana membujuk Re untuk datang bersama Ale. 

Hal ini membuat Rana menjadi sedih. 

       Perselingkuhan antara Rana dengan Re pada akhirnya ketahuan teman Arwin 

yang bernama Desi. Desi ikut prihatin atas bencana yang dialami Arwin. Itulah 

yang mendorong Desi untuk memberikan saran-saran. Saran yang disampaikan 

Desi kepada Arwin adalah untuk mengecek kegiatan-kegiatan Rana. Karena apa 

yang dilihat Desi itu bukan yang pertama kali. Ketika Rana di Bandung, Desi juga 

melihat Rana berduaan. Bahkan Desi tahu nama teman selingkuh Rana, karena 

Ferre adalah teman sepupu Desi.  

       Semua itu disadari Arwin. Segalanya memang nampak jelas. Rana yang 

menjadi pendiam, dingin, mengambil jarak. Kegiatannya yang seabrek, selalu 

menghindari acara keluarga. Rana yang pelamun, pemurung, danmuram. Dan juga 
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satu kebiasaan menangis diam-diam. Tangisan lirih yang seperti sayatan silet. 

Lebih-lebih sehabis mereka bercinta. 

      Saran Desi akhirnya dilaksanakan Arwin. Ketika jam setengah dua siang di 

pelataran hotel, Arwin melihat dua manusia berhadap-hadapan. Mereka tak sadar 

kalau perbuatan mereka ada yang memperhatikan. Di dalam mobil Arwin tepekur.  

Siapapun dapat melihat apa yang ia lihat. Wajah berbunga-bunga istrinya. Tak ada 

kebencian untuk Rana dalam hati Arwin.  Yang ada hanyalah  kebencian pada 

dirinya sendiri. Arwin menyadari atas kemampuannya. Arwin menyadari tak 

sedetikpun mampu membuat Rana bersinar bahagia seperti itu. Tidak ada 

kebencian yang bisa ia keruk dari dalam hatinya untuk Rana. Tidak juga untuk 

pria itu, yang ada hanyalah kebencian pada dirinya. 

        Re sendiri malam itu sedang merenung, tiba-tiba tiupan angin lewat jendela 

mengagetkan Re. Tiupan angin itu menggerakkan matanya ke jendela seberang. 

Di sana ada seorang gadis, duduk menekuk, memeluk lutut setengah menunduk. 

Cantik dengan bingkai malam yang penuh bintang. Re mulai memperhatikan mata 

gadis itu. Matanya tergiring melihat langit yang penuh bintang. Re sendiri heran, 

tentang bintang jatuh yang sering diceritakan orang-orang. Namun malam itu Re 

betul-betul melihat bintang jatuh melesat sangat cepat. 

        Lain lagi dengan situasi di rumah Rana. Sudah lama Rana duduk berdua 

dengan ibunya yang masyarakat awam menyebutnya R.A. Widya Purwaningrum 

Sastrodhinoto, namun tak sepatah kata pun keluar dari mulut Rana. Akhirnya 

ibunya membuka pertanyaan. Ibunya menanyakan keadaan Rana, menanyakan 

hubungannya denagan Arwin. Kedua wanita itu akhirnya masuk dalam situasi 
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dialog. Mereka membicarakan tentang kebahagiaan keluarga. Membicarakan 

kebahagiaan yang sebenarnya. 

        Di tempat lain, juga terjadi dialog antara Re dengan sahabatnya Ale. Re 

bercerita saat ulang tahun Rana. Ketika Rana berulang tahun, Rana mengharap 

kedatangan Re. Dengan berbagai alasan,  Re menolak undangan tersebut. Padahal 

Rana sangat mengharapkan , bahkan Rana menyarankan agar datang bersama Ale. 

Mendengar cerita tersebut Ale menertawakan.  Menurut Ale, jika harapan Rana  

dituruti maka orang akan mengatakan bahwa Pak Ferre dan Pak Rafael menjadi 

Idiot abad 21. 

        Cacian dan makian Ale semakin gencar. Ale mengatakan kalau Rana manis 

seperti permen. Namun pabrik gula di pelupuk mata tak tampak. Pabrik gula yang 

dimaksud Ale adalah Diva gadis cantik, gadis model di seberang jalan. 

        Gita sahabat Rana ketika di SMA, selalu mencemaskan kondisi Rana. Rana 

yang dulu tegar dan selalu ceria, sekarang setiap ketemu pasti diakhiri mata 

merah, bengkak dan ingus yang tak henti-hentinya mengalir. Gita sendiri tak 

bosan-bosannya memberikan nasehat pada Rana, khususnya perihal hubungannya 

dengan Ferre. Gita menyarankan untuk tidak melakukanperceraian. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga martabat dan nama baik keluarga. Bahkan Rana 

menyarankan untuk pergi ke psikiater. Namun Rana tak mengertimaksud Gita.  

Psikiater yang dimaksud Gita adalah Supernova. 

        Saran Gita pada Rana untuk berkonsultasi dengan Sang Supernova, belum 

juga dilaksanakan. Setiap malam selama berminggu-minggu Rana menghabiskan 

waktunya menongkrongi layar komputer menunggu artikel-artikel.  Lama-
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kelamaan, artikel-artikel itu berubah menjadi oase penyegaran.  Rana bisa tertawa 

di sana, meringis, ngilu. Namun ia juga dibuat lelah oleh berbagai pertanyaan ke 

Supernova yang tidak pernah dibalas. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan 

kepada Supernova berkisar pada hubungannya dengan Ferre. Sampai enam kali 

pertanyaan Rana tak dijawab Supernova. 

        Rana jatuh sakit, jantungnya kambuh. Namun Rana masih sempat 

menghubungi Re. Begitu mendengar kabar tersebut wajah Re seketika pucat.  

Rana mengingatkan Re untuk tidak menghubungi, karena Hpnya sebentar lagi 

akan dipegang Arwin. Pembicaraan kedua terhenti, meninggalkan Re dalam 

tsunami hati. 

        Perasaan Re goncang, penuh kebimbangan.  Re datang di Rumah Sakit. 

Lama ia berdiri di pintu gerbang. Banyak reporter-reporter Rana lewat dan 

menanyakan keberadaan Re. Sudah berapa jam Re berada di Rumah Sakit. Itulah 

sebabnya ia tahu benar siapa-siapa yang lalu lalang di hadapan Re, termasuk 

keluarga dan suami Rana. Karena sudah larut malam, akhirnya tinggal perawat-

perawat yang selalu lewat dihadapan Re. Bahkan Re melihat dengan jelas suami 

Rana yang duduk dengan raut wajah penuh kecemasan.Re sudah tidak tahan 

berada di Rumah Sakit. Re menelpon  Ale sahabatnya, kalau dirinya akan pulang. 

        Di rumahnya, Re bagaikan kapal yang tergulung jadi lemper dalam lipatan 

ombak yang mengamuk. Pikirannya tengah bersandar pada arus inspirasi. Re tidak 

tahu kalau segala perilakunya diperhatikan seorang gadis di seberang. Gadis itu 

tidak lain adalah Diva. Diva melihat semuanya hanyut dalam ketersinaan. 
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        Esok harinya Re memaksakan dirinya untuk menjadi pencuri waktu, 

meskipun hanya setengah jam dari belasan jam  yang harus dipersembahkan untuk 

perusahaan. Kesempatan itu dimanfaatkan Re untuk mengunjugi Rana di Rumah 

Sakit. Mereka berpelukan. Rana merasa jauh lebih baik dalam dekapan Re 

dibandingkan obat atau infus apapun yang dicerapkan ke dalam tubuhnya. 

        Mereka menanyakan tentang keinginan masing-masing. Re mengatakan 

bahwa ia ingin memiliki Rana. Ingin membawa Rana pergi. 

 Ingin Rana bercerai dengan suaminya. Begitu juga Rana, ingin ingin pergi 

bersama Re. Bahkan sepulang dari rumah sakit, hal ini akan dibicarakan dengan 

Arwin. 

        Sementara itu, Arwin menceritakan kondisinya kepada Supernova  bahwa 

dirinya mulai gila. Sepanjang hidup Arwin hanya mencintai satu wanita yaitu 

isterinya sendiri. Ia tahu kalau isterinya nyeleweng, tapi ia tak sanggup marah.. 

Karena isterinya kelihatan bahagia dengan dengan lelaki itu. Dan Arwin pun 

justru lebih senang melihatnya, begitu juga Arwin tidak peduli. Untuk apa 

mempertahankan yang sudah bukan miliknya. 

        Hari-hari berikutnya selalu terbangun dengan bersimbah keringat dingin. 

Berbagai macam adegan seram kerap muncul di pikirannya. Arwin yang 

mengamuk, Arwin yang gelap mata lalu berbuat entah apa. Ibunya yang menangis 

histerius. Mertuanya yang terpingsan-pingsan. Puluhan  sanak saudara yang yang 

akan mencemooh habis-habisan.  

        Gambaran-gambaran itu bagaikan monster kelaparan, menjadikan benaknya 

kosong dan bermotivasi.  Tak mungkin Rana akan minta dorongan pada Re.  Luka 
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jahitan di dadanya terasa bertambah perih. Satu-satunya harapan yang tersisa 

hanyalah minta petunjuk Sang Supernova. Rana minta petunjuk Supernova untuk 

diajari terbang.  Dengan petunjuk Supernova akhirnya Rana menyadari untuk 

memperbaiki kesalahan yang lalu. 

        Belum selesai berkonsultasi dengan Supernova, Rana merasa seperti disengat 

tawon, ketika mendengar panggilan Arwin. Rana terlonjak dari tempat duduknya, 

dan dengan sigap menutup program di layar komputer. Arwin hanya menatap 

dengan tatapan yang pernah ia lihat sebelumnya. Tanpa sepotong kata pun, Rana 

telah dapat membaca semuanya. Bahasa tak mampu lagi membungkus apa yang 

tengan bersaling-silang keluar dari benak mereka. 

        Lama keduanya bertatapan seperti orang asing.  Akhirnya dengan khidman, 

Arwin beranjak mendekat Rana. Arwin merengkuh isterinya dari belakang. Begitu 

hening, begitu anggun. Rana sendiri belum pernah mengalami momen seorisinil 

ini. Bertahun-tahun hidup dengan Arwin dalam ketertebakan, Rana kini merasa 

terapung dalam suasana yang misterius. Satu momen terbentang menuju jalan 

yang tak tahu berakhir di mana.  Dengan suara lirih Arwin berkata,” Aku tahu 

semuanya.” Meskipun lirih, suara Arwin mengalir bagaikan gletser. Membekukan 

lereng hati. 

        Rana menangis. Mendengar isakan tangis itu, Arwin memohon agar Rana 

menghentikan tangisnya.  Namun isakan Rana tidak berhenti juga. Arwin 

mengatakan bahwa kalau Rana benar-benar mencintainya, ia rela Rana pergi. 

Arwin tidak akan mempersulit mereka berdua. Mereka telah sama-sama sakit. 

Rana tetap diam saja. Ketika Arwin mengatakan bahwa ia mencintai, terlalu 
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mencintai. Bahkan mengatakan kalau Rana tidak akan pernah tahu betapa besar 

perasaannya,  isakan Rana semakin menjadi.   

        Arwin tidak ingin membuat Rana tersiksa lebih lama lagi. Arwin memohon 

lagi pada Rana untuk tidak menangis. Ia telah terlalu sering mendengar Rana 

menangis diam-diam, dan itu sangat menyakitkan hatinya. Ia juga menyatakan 

bahwa dirinya  bukan sosok yang diinginkan, dan Rana pun pantas untuk 

mendapatkan yang lebih.  Pernikahan in tidak menjadikan seperti apa yang 

diinginkan Rana. Tetapi Arwin sangat mencintainya. Rana tetap yang paling 

dipujanya.  

        Namun hati Rana malah tersayat lebih melesak. Kalimat-kalimat itu 

membawa Rana ke demensi yang sama sekali lain. Kalimat-kalimat itu 

menggerakkan Rana untuk melihat wajah pria yang tiga tahun lalu dinikahinya 

dengan pandangan yang baru, tidak lagi tawar. Rana melihat adanya satu makna 

yang secara aneh terungkap yaitu cinta yang membebaskan. Ternyata semua itu 

Arwin yang punya. Bukan dirinya, dan bahkan bukan kekasihnya. 

         Saat itu pula Arwin terhenyak  ketika Rana  malah menghambur jatuh, 

mendekapnya erat-erat. Rasanya itu bukan pelukan perpisahan, melainkan 

sebaliknya, pelukan seseorang yang kembali.  Di situ Rana mendapatkan makna 

kebebasan. Ia terbang di saat yang sama sekali tidak diduganya. Arwin pun 

menghembuskan napas lega.. Wajahnya berkilau penuh sinar. Bahkan bernapas 

terasa begitu nikmat. Sebuah vitalitas baru telah mengaliri seluruh tubuhnya. 

        Kejadian ini betul-betul membuat Rana bisa terbang, dan Arwinlah sebagai 

sayapnya. Rana menceritakan peristiwa ini kepada Supernova. Rana tidak 
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menyangka. Bagaimana mungkin sesuatu yang tadinya berusaha dipertahankan 

mati-matian, justru kembali ketika dilepaskan. Rana merasakan yang luar biasa, ia 

merasa terlahir kembali. Rana baru sadar, bahwa Rana sangat mencintainya , 

tetapi Rana lebih mencintai dirinya sendiri. 

        Sejak peristiwa itu, Rana menghilang tidak lagi menjalin hubungan dengan 

Re.  Re mengangap adanya hal yang tidak beres pada Rana. Sampai akhirnya 

datanglah surat Rana  untuk Re.  Dalam surat itu Rana menyatakan bahwa dirinya 

tidak menyesal, dan juga mengharapkan Re demikian. Dirinya bukan Puteri yang 

ia cari. Ferre adalah yang teristimewa, yang telah memberi kekuatan untuk 

mendobrak belenggu.  Kini Rana merasa bebas. Tapi bebas bukan berarti bisa 

berjalan bersama Re. Rana minta ijin kembali berjalan di setapak kecilnya. 

        Membaca surat itu itu Re tercenung kosong, lama sekali. Kemudian ia 

tertawa. Sebuah tawa, dalam duka dan kepahitan yang tak terperi. Ia merasa 

disuguhi pertunjukkan dagelan. Kekonyolan panjang yang tragis. Ferre jadi 

teringat peristiwa kali pertama bertemu dengan Rana.   Kalau saja tidak 

mengajaknya makan siang, kalau saja pagi itu lebih banyak kesibukan, kalau saja 

ia menolak wawancara, peristiwa itu tentunya tak akan terjadi. 

        Ferre ibarat piring kosong yang tak mampu merasakan apa pun selain 

kehampaan. Ia terlalu benci dirinya. Kini Sang Ksatria tidak lagi eksisi. Ia mati, 

bersama cintanya yang membutakan bumi. Ia hancur, seperti serbuk meteor yang 

membedaki bumi. 

        Dua puluh empat jam pertama sejak keputusan Rana diterima, Ia merasa 

hidupnya sendiri tanpa dunia.  Sebuah pistol kaliber 9 mm yang merupakan 
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barang souvenir dan sebagai pajangan itu,kini jadi perhatian Re. Pistol tersebut 

dulu oleh Re diisi satu butir peluru.  Re tersenyum tipis. Tak pernah ia sangka, 

hidupnya akan diakhiri oleh sebuah permainan. Re menyesal. Ia terlalu serius 

menempuh hidup. Keseriusan ternyata tidak membawa ke mana-mana. Tapi 

semuanya sudah terlambat. 

        Re sadar bahwa dirinya telah kembali menjadi robot yang tak berhasrat. Tak 

ada lagi si gila kerja. Ia robot cacat.  Dalam hati Re memanggil Pujangga yang ada 

dalam cerita komik untuk membuatkan sajak perpisahan, aksinya terakhir di 

pentas bumi. Empat puluh delapan jam Re menunggu, namun tak ada jawaban. 

Dalam hati Re mengatakan, ”Aklu tak ingin mati seperti ini !” sambil 

mengepalkan tangannya gemas.  

        Re tidak tersadar kalau dirinya menjadi pemandangan aneh bagi gadis di 

depan rumahnya. Gadis itu tidak lain adalah Diva. Diva melirik jam, berusaha 

meyakinkan dirinya. Ternyata benar, jam setengah satu siang. Keanehan yang 

Diva lihat, mengapa mobil itu masih di garasi ? Semua jendela masih tertutup tirai 

. Bahkan sampai matahari condong ke barat, keadaan rumah itu tetap sama. Diva 

pun memilih tidak ke mana-mana. 

         Lima jam mengamati rumah seberangnya, telah menambatkan rasa 

penasarannya.  Sore berganti malam, dan malam pun bertambah  larut, namun 

belum juga ada tanda-tanda perubahan.  Menjelang tidur pun Diva masih 

menyempatkan diri memandangi rumah itu. Ia terus bertanya-tanya. Bahkan 

sampai esok hari, tirai itu tetap tidak terbuka.  
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         Saat itu  sebenarnya Ferre sedang merenung di dalam kamar.  Dalam 

renungannya muncul potongan-potongan  gambar  peristiwa semasa Ferre masih 

kecil.  Potongan-potongan gambar datang secara terus menerus. Potongan gambar 

Oma ketika pemakaman Mama, Dekapan erat Opa di hari Mamanya wafat, 

potongan gambar tubuh Omanya yang terbujur kaku di atas karpet. 

        Re berusaha berontak, ia tak mau melihat lebih banyak lagi. Namun gambar 

itu terus menyerbu  tanpa bisa ia tahan. Ada genangan darah di dekat kepala 

mamanya. Sepucuk pistol kecil di dekat tangannya. Sepucuk surat yang tak bisa 

dibaca.  Re ingin semua ini berhenti, tapi sekarang justru suara-suara yang 

muncul, ”Mamamu bunuh diri, semua ini gara-gara papamu lari dengan wanita 

lain!” Re mencoba meredam suara-suara itu, tapi yang hadir malah bayangan 

buku dongengnya Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh. Kisah malang tentang 

seseorang yang termakan cinta,menjadi lemah, dan mati karenanya. Kisah serupa 

yang juga dialami ibunya, dan wanita itu memilih mati. 

        Diva yang selalu memperhatikan rumah Ferre, mendadak bangkit membuka 

tirai dan mendapatkan jendela di seberang sana masih tertutup. Diva menggigit 

bibir. Sesuatu yang besar tengah terjadi di dalam sana. Diva dapat merasakannya. 

”Engkau sudah jatuh bukan ?” ”Rasakan dinginnya dasar jurang itu!” 

”Kehancuranmu adalah awal kesadaranmu!”. 

        Napas Ferre memburu, namun tidak ada tanda keraguan. Ia malah terlihat 

sangat tenang. Dibawanya silinder itu menancap di pelipis kanan. Titik target 

berpindah. Kini pistol itu tepat menancap di tengah-tengah keningnya.. Re 
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memjamkan mata. Re memejamkan mata. Mati sepertinya nikmat. Kenapa juga 

dulu ia pernah dilahirkan? 

       Sesuatu melesat lebih cepat dari peluru. Menyengat bagai berondongan volt 

listrik yang menancapkan sengatan rasa sakit bertubi-tubi. Jauh di dalam sana, di 

dalam hatinya. ” Apakah peluru ini engkau, Ferre? Yang melubangiku dan kini 

berkuasa atas hidup mati pikirku ? Semoga ini engkau. Dengan demikian kasihku 

mengalir keluar seraya bersorak-sorai. Berjaya dalam mahligai. Karena hanya 

kepadamulah kurelakan sisa denyutku, meregangh dalam genggaman seorang”. 

        Re mematung. Darahnya kembali mengalir deras, dan rasanya ia kesemutan. 

Hangat perlahan merambat di setiap kapiler pembuluh darahnya. Ia masih tak 

percaya. Apa yang barusan ia dengar bukan lagi sekedar gaung labirin hati. Kata-

kata itu terdengar jelas, seperti seseorang membisikkan langsung ke kupingnya. 

Re menangis sejadi-jadinya. 

        Ketidakhadiran Ferre selama tiga hari, baru diketahui Ale sahabatnya. Semua 

tidak ada yang tahu kepergian Ferre. Telepon genggamnya yang biasanya siaga 

selama 24 jam, kini malah mati selama 72 jam. Ale langsung mengambil inisiatif 

mendatangi rumahnya. Ale memijit bel, menggedo-gedor pintu, dan memangil-

manggil. Lima menit tidak ada respon. Ale berteriak keras memanggil Re. 

Teriakan Ale mengundang perhatian orang-orang di sekitarnya, termasuk juga 

Diva. 

        Di dalam rumah Re mendengar ribut-ribut di luar. Mendengar orang-orang 

akan mendobrak pintunya. Akhirnya Re menelopon Ale dengan kata-kata lirih. Re 

mau membukakan pintu asal orang-orang itu diusir. Ale merasa lega. Dengan 
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bijaksana Ale menghalau orang-orang dengan alasan Re pergi ke luar kota. 

Orang-orang  sudah pergi, Tapi Diva masih tak beranjak, ia mengaku kalau sudah 

saling kenal. 

        Dengan perlahan Re membukakan pintu, namun justru Diva yang lebih dulu 

masuk dan menanyakan tentang keadaan Re.  Ale kalah cepat mengambil ali 

situasi. Ketiganya hanya berpandang-pandangan.  Diva menyuruh Re untuk mandi 

lebih dulu. Diva pamit untuk mengambil makanan, dan berjanji akan kembali. 

Padahal Re belum kenal sama Diva. 

        Mereka berdua diam. Ale tidak bertanya meskipun lidahnya segatal apapun. 

Ale sudakh bisa membaca situasi. Ale tambah khawatir. Ia membuka pembicaraan 

dengan menyuruh Re untuk berlibur, Ale sanggup membantu apa yang 

diperlukan. Tiba-tiba Re mengatakan kesenangannya atas kedatangan Ale. Ale 

tahu adanya suatu keganjilan pada sahabatnya itu ,  betapa porak-porandanya hati 

sahabatnya itu. Bersamaan itu, datanglah Diva dengan membawa seloyang sop 

macaroni schotel hangat. 

        Kondisi Re sudah semakin membaik, sudah kembali normal. Ia sudah 

kembali masuk kantor seperti biasa. Bergaul dengan anak buahnya. Pekerjaan 

yang belum selesai dibawanya pulang.  Begitu juga sore itu,  Re di rumah nampak 

wajar-wajar saja. Tidak ada sudut-sudut yang membangkitkan kenangan dan 

menusuk-nusuk jantung.  Membersihkan carikan-carikan kertas , surat-surat 

rahasia dari  Rana. Bahkan ketika  Re menutup tirai tangannya terhenti.  Bintang 

Jatuh berdiri di seberang sana. 
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2. Struktur Naratif Novel Jendela-jendela 

Sudah sebulan June tinggal di rumah susun. Pukul enam pagi biasanya 

June sudah bangun, ketika Jigme suaminya selesai sholat subuh. Bangun pagi 

Jigme selalu tertawa dan menaburkan kata-kata cinta. Seperti memberi bensin 

pada motor tubuh June. 

Sekitar pukul delapan pagi, Jigme berangkat ke kantor. June mulai 

mengerjakan pekerjaan layaknya ibu rumah tangga. Selesai ritual yang 

melelahkan inilah biasanya June bertengger di Jendela. June melihat-lihat ke 

angkasa, ke birunya langit, atau bergumpalnya awan. Bisa pula June melihat ke 

bawah ke lapangan parkir dan memperhatikan orang-orang yang mondar-mandir. 

June dan Jigme, lengkapnya Jigme Tshring pemuda asal Tibet menikah 5 

September 1997. Sesudah nikah mereka langsung pindah ke Singapura karena 

Jigme mendapat pekerjaan di sana. Perjumpaan June dengan Jigme sebuah 

percintaan tersendiri. June kenal Jigme saat sekolah di Amerika Serikat di kota 

Pittburg. June pindah ke sana di awal tahun 1990. 

Di Singapura June telah banyak mengirimkan lamaran pekerjaan ke 

beberapa surat kabar, untuk menjadi reporter. Namun belum ada yang menerima. 

Sedangkan mama June menganjurkan agar bekerja sebagai penulis koresponden 

majalah Cantik. Sebuah majalah fashion tempat June bekerja dulu. Namun segala 

situasi kurang mendukung. Betapa tidak June tinggal di sebuah rumah susun, tidur 

di atas kasur tipis tanpa tempat tidur. Ditambah lagi tidak ada komputer untuk 

mengetik. 
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Dulu ketika June memilih Jigme, mamanya telah mengatakan ”Apakah siap 

hidup mengikuti caranya” Dengan angkuh June berkata kalau dirinya biasa hidup 

sendiri di Amerika. Hal ini disampaikan mama June karena June orangnya boros, 

tidak memikirkan masa depan. Suka menghambur-hamburkan uang, belanja 

berlebihan, jalan-jalan ke luar negeri. Sedangkan Jigme sendiri bukan anak orang 

kaya walau sekolah di luar negeri. 

Menikah dengan orang super kaya atau konglomerat selalu menjadi cita-

cita June. Seperti Aji Saka mantan pacar June sewaktu di Pittburg adalah anak 

konglomerat. June tahu semua ini setelah menemaninya belanja. Aji selalu 

memilih barang yang terbagus atau yang temahal. Orang tua Aji memiliki 

beberapa perusahaan. Dia juga memiliki rumah di Manhattan New York, bahkan 

Aji juga telah membeli rumah di Pittburg. Semua orang bilang Aji baik, namun 

sebenarnya Aji pencemburu dan kasar, namun dia cengeng. 

Orang tua June sendiri bukan konglomerat, hanya sedikit kaya. 

Keluarganya tinggal di Bilangan Cinere, Jakarta Selatan. Ayah June seorang chief 

drilling di perusahaan minyak asing. Sedangkan ibunya seorang public relations. 

Namun Junre sewaktu kuliah mempunyai fasilitas yang baik. Apertemen sendiri, 

mobil sendiri. Bahkan mempunyai pekerjaan sambilan sebagai reporter collegio. 

Setelah di Singapura kini hidup June serba kekurangan. Untuk mencukupi 

kebutuhan, tanpa sepengetahuan Jigme June pergi ke pawn shop atau tempat 

pegadaian karena gaji Jigme tidak mencukupi. Lambat laun perhiasan June habis 

digadaikan. Bahkan perhiasan dari mertuanya juga ikut digadaikan. Tapi Jigme 

tidak bodoh, mencium ketidakwajaran. Bagaimana bisa dengan gajinya kami 
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sering makan di luar atau membeli makanan di restoran mahal ? Akhirnya June 

mengaku, Jigme pun juga tidak marah. 

Ketika tahun baru, mereka merayakan di rumah saja tanpa televisi, atau 

hiburan lain yang berarti. Itu adalah satu-satunya cara melewatkan tahun1997 

dengan cara berbincang-bincang. Sebenarnya June nyaris bercinta. Suara hingar 

bingar di rumah susun menjadikan dia tidak bersemangat. 

Karena sudah tidak betah tinggal di rumah susun, June dan Jigme berusaha 

mencari apartemen baru. Namun apa dikata gaji Jigme tidak mencukupi, 

sedangkan June sudah mengirimkan puluhan lamaran tapi belum juga ada 

tanggapan yang berarti. Tanpa diduga rezeki datang. Paman Jigme yang tinggal di 

Amerika mengirim uang sebagai hadiah perkawinan. 

Pada akhirnya June dan Jigme menemukan apartemen yang bersih dan 

sesuai budget mereka, setelah sebulan mencari. Tempat baru ini sebenarnya tidak 

terlalu besar, hanya ada ruang tamu merangkap ruang keluarga , satu kamar tidur 

dan ruangan dapur. Apartemen ini sudah komplit, ada tempat tidur, kasur, kursi, 

meja dan perabotan lainnya.. Bahkan televisi, laser disc player dan air conditioner, 

semua ada. Dari Jendela June bisa melihat jalan raya. Jika June menunduk, ada 

lapangan bola basket dan sebuah taman mini. Ini jelas lebih baik daripada melihat 

jendela-jendela   apartemen lain.  

Setelah mendapat rumah baru, kini June juga mendapat pekerjaan baru. 

Betapa bahagia hati June ketika Miss Ann Ray berkata ” Selamat menjadi 

keluarga International Voice” International Voice adalah radio SW, Short Wave 

atau gelombang yang memancarkan acaranya ke seluruh dunia. Disebut 
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International Voice, karena siaran radio menggunakan berbagai bahasa yang 

dipakai di Singapura. 

Hari perjumpaan pertama dengan rekan-rekan sekerja dari Indonesia. June 

mengenalkan dirinya bahwa namanya June Larasati Subagio,panggilan June. 

Sedangkan  teman-teman June yang baru  adalah : Saskia Nathalia Mundo, dengan 

nama panggilan Saskia. Saskia ditugaskan pada siaran mengenai bisnis dan sedikit 

hiburan. Purnawarman dengan nama panggilan Purna dan Yudo Purnomo. Beliau 

berdua ditugaskan untuk konsentrasi pada berita politik. Ariel Sahri  dipercayakan 

untuk tugas berita-berita selain politik seperti sosial dan budaya. Sedangkan June 

sendiri hal-hal yang ringan karena suaranya renyah sangat pas untuk musik dan 

hiburan. 

Berkat dukungan Jigme yang tak henti-henti memberi semangat, akhirnya 

June mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Apalagi June pernah bekerja sebagai 

reporter,merupakan modal untuk menapaki tugas barunya. Dalam waktu singkat 

June dapat menyesuaikan dengan pekerjaan barunya, dan juga dengan teman-

temannya. June merasa cocok dan senang bekerja di radio ini. 

Tanggal 17 Maret 1998 June mendapat surat dari Didiet pacar June ketika 

di SMA yang sekarang tinggal di Sydney mengabarkan keadaan June. Tanggal 25 

Maret 1998 June mendapat surat lagi dari Didiet. Didiet menyatakan kangen pada 

June, dan juga menyatakan kalau tidak bisa melupakan June. Didiet juga 

menyatakan bahwa kepergiannya dari Indonesia hanya untuk melupakan June. 

June merasa senang bekerja di radio. Pertama karena suasana santai, 

pakaian kerja adalah Smart Casual. Kedua Miss Ray percaya seratus persen 
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dengan para anak buahnya. June dapat mengusulkan apa saja. Dan yang terpenting 

bagi June kerja di radio tidak seketat bekerja di kantor-kantor lainnya. Datang dan 

pergi tanpa ditanya. 

Kerja yang menyenangkan ini, juga membuat sakit kepala June. Teman-

teman June mengatakan kalau June stress, karena biar menyenangkan ini tetap 

tantangan baru. Sampai akhirnya June mendatangi dokter Yap. Dr. Yap 

mengatakan kalau June hamil. Mendengar pernyataan dr Yap tersebut lalu June 

menangis karena ia merasa belum siap. 

Baru sehari June menerima kabar kehamilan, janin itu keluar begitu saja 

ketika June buang air kecil, bentuknya seperti telor yang diselimuti darah. Jigme 

menangis, June ikut menangis. Mereka calon buah hati yang dikandungnya. Kala 

itu June menjerit dan memanggil suster untuk datangke kamar mandi. Setelah  

ultrasound, dokter bilang rahimku sudah bersih. June merasa bersalah ”Ibu macam 

apa aku ini? Menyiram calon anakku sendiri ke toilet. 

Sejak pulang dari rumah sakit, June jarang melakukan hubungan suami 

isteri. Jigme sering pulang malam. Ia harus bekerja keras untuk mendapatkan 

survive di masa krismon. Jigme adalah tipe seorang ayah. June sendiri tidak harus 

siaran malam. Perasaan bersalah June membuatnya menghukum diri. June takut 

hamil, takut keguguran, takut mengecewakan Jigme. 

June merasa kesepian. Teman-teman di International Voice sering jalan-

jalan dan makan malam beramai-ramai. Tiba-tiba telepon berdering, buru-buru 

June menuju telepon. Dean mengabarkan keadaan JJ, sebutan untuk June dan 

Jigme.  Dean juga meberitahu bahwa Bari temannya waktu kuliah di Wichita 
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datang. Dean penginnya mengajak jalan-jalan JJ ke Sentosa Island. Karena Sabtu 

Jigme kerja lembur, maka mereka berangkat jalan-jalan. 

Selama Bary di Singapura, Dean mengambil cuti. Selama itu pula sambil  

mencuri-curi waktu di tempat kerja June, June menemani mereka. Sedangkan 

Jigme sendiri sibuk bekerja. Ada dorongan di hati June untuk bersama mereka. 

Dengan alasan sakit, June membolos kerja. June, Dean dan Bary pergi ke Malaka 

dengan mobil Dean. Jigme tidak tahu dan June sengaja menyembunyikan hal ini. 

Bekerja keras adalah bagian dari hidup Jigme. Jadi jika ia tahu June membolos 

kerja pasti ia berkomentar. 

Ketika di Malaka, di sebuah toko Dean membelikan gelang manik-manik 

pada June. June sebenarnyamenolak, dengan alasan agar gelang itu diberikan saja 

pada pacarnya. Tapi Dean bilang tidak punya pacar. Dean melingkarkan dan 

membantu mengikatkan gelang tersebut di pergelangan tangan kanan June. 

Ucapan terima kasih munculdari mulut June. Tapi mendadak Dean mendekap lalu 

mencium June. Askhirnya kedua insan tersebut berciuman. 

Dalam hati June berkata ”Jangan salahkan aku menyukai Dean”  

Sebenarnya semenjak Jigme mengenalkan June pada Dean di Wichita, terselip 

kekaguman pada Dean. Dean selalu tampak rapi dan rupawan. Kata-kata yang 

keluar dari mulutnya selalu enak didengar. Dan mungkin juga ditambah mobil 

BMW yang dikendarainya sewaktu sekolah dulu. 

Semenjak peristiwa itu, June selalu menolak bermesraan dengan suaminya. 

Jigme mulai curiga. June melancarkan alasan ketakutan soal kehamilan. 

Untungnya Jigme mengerti dengan alasan June tersebut. June mulai membanding-
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mbandingkan ciuman lembut ala Jigme, atau ciuman basah dan membara ala 

Dean. 

Hingga suatu hari, Sabtu pagi ketika Jigme sedang syuting dan orang tua 

Dean pergi ke Johor Baru June datang ke rumah Dean. Mereka duduk berdua di 

sebuah sofa, sambil berbincang-bincang. Dalam perbincangan itu, tangan Dean 

mulai meraba-raba daerah pribadi June. Meskipun June menolak, justru badannya 

yang tegap itu meraih tubuh June dari sofa dan mengangkat June ke kamar tidur.  

Dean lalu melepaskan pakainya, kemudian Dean melepas pakaian June satu 

persatu.  

Tanggal 19 Agustus 1998, Dean menulis surat kepada June yang isinya 

mengucapkan selamat tinggal. Dalam surat itu Dean juga berpesan untuk tidak 

menelpon  June jadi uring-uringan. Belum pernah ia ditolak seorang pria. 

Biasanya yang memutuskan hubungan adalah June. Kini seorang pria yang bukan 

pacarnya, dan bukan apa-apanya menendangnya keluar. Sakit hati June sudah 

tentu.June mencoba menghubungi tetapi juga tidak ada jawaban. 

Bagi June, hari-hari berikutnya berjalan lambat. Hubungandengan Jigme 

masih seperti es. Saat ulang tahun perkawinannya yang pertama Jigme mencium 

June dan membuatkan sarapan. Tapi June tidak peduli. June tidak memiliki 

semangat. Maklum ia masih memikirkan Dean. Akhirnya pelan-pelan rasa 

bencinya terhadap Dean bertambah. “Dean memang betul-betul pria brengsek” 

umpat June dalam hati. 

Ternyata yang jenuh dalam kehidupan dalam rumah tangga   tidak hanya 

June. Temannya yang bernama Ayano Mitsu Camphell,dari seksi bahasa inggris 
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rupanya juga membutuhkanbantuan masalah yang dihadapi. Ayano menceritakan 

bagaimana rumah tangga dengan Gregg. Begitu pula June juga menceritakan 

ketika masih kuliah di Amerika. June menceritakan hubungan intimnya dengan 

Aji Saka dan bagaimana hubungannya dengan Roy, serta hubungannya dengan 

Jigme. Apakah Jigme sadar kalau June sudah tidak perawan. Sepertinya Jigme 

tidak terlalu peduli soal utuhnya selaput dara wanita. 

June tidak bisa berpikir lurus semenjak hubungan dengan Dean berakhir. 

Bulan lalu June masih mengira dirinya jatuh cinta. Jika June jatuh cinta, selalu 

bersemangat. Dean membuatnya semangat kerja. Dean membuat wajah June 

berseri-seri. Yang buruk pada diri June adalah jika ia jatuh cinta tidak bisa 

berpura-pura dan berbagi cinta dengan orang lain. Saat itu, June mengira dunianya 

bersama Dean. Walaupun bayangan Jigme ada, ia terlupakan sejenak.Dalam hati 

June mengumpat pada dirinya sendiri,”Isteri macam apa aku ini?”  

   Semenjak Dean tidak menghubungi June, June memilih berdiam di 

rumah. Jigme masih sering pulang malam.  Jika ia datang, ia berdiri lama-lama di 

depan jendela belakang. Mereka masih tidak bertegur sapa. June sudah tidak tahan 

lagi hidup dengan seseoang yang mendiamkan. Tidak tahan dengan perasaan 

kalut, bersalah dan lain-lain yang menyatu di kepalanya. Pernah June ingin 

mengikuti jejak Ayano-San untuk minta pisah. Namun June masih ingat sebagai 

na mama, sebagai orang Jawa yag takut aibnya tercium orang lain. June masih 

takut dengan gunjingan orang yang akan dihadapi. June masih takut hidup 

sendirian.  June jadi ingat pesan mamanya “Jika kamu sedih, kebalilah pada Allah. 
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Setelah beberapa hari June bersujud, beberapa kali memohon ampun, 

sekian kali menghadap padanya barulah June mendapatkan petunjuk. Bisikkan 

hati yang datang dari atas, bahwa Jigme dan June diciptakan untuk bersatu. 

Akhirnya June memberanikan diri mengajak bicara dengan Jigme, yang ketika itu 

Jigme masih masih melihat ke arah keluar.  June meminta duduk bersamanya, 

namun Jigme masih belum menjawab. Dengan agak berat Jigme akhirnya 

menghapiri June dan duduk di sebelahnya. June mencium kening Jigme dan 

menangis tersedu-sedu.   

Jigme tidak tahu mengapa June menangis ketika menanyakan apakah ia 

masih mencintanya. Jigme mengangguk sambil mengatakan bahwa ia selalu 

mencintainya. Jigme menyeka air mata yang bedai i pipi June. Dalam hati June 

bertanya-tanya ”Tidak tahukah ia apa yang terjadi pada diriku?”  Yang Jigme tahu 

hanyalah tidak adanya komunikasi di antara keduanya. Namun June mengaku 

terus terang telah melakukan affair. Belum sempat June mengatakan dengan siapa, 

Jigme telah dapat menebak kalau dengan Dean.  

Jigme mengepalkan tangannya dengan geram, dengan kilatan di mata 

sipitnya. Belum pernah Jigme terlihat semarah itu. Sesaat mereka terdiam, June 

takut Jigme akan membabi buta dan membalas dendam. Ternyata dugaan June 

salah. Jigme mengatakan bahwa ia akan menerima karmanya. Jigme mengakui 

bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri, yang jarang pulang. 

Jigme menyisir rambut June dengan jemarinya. Jigme becerita bahwa 

selain sibuk kerja, Jigme mengambil kelas. Kelas mengaji di the Muslim Converts 

Association of Singapura, Darul Arqam di Geylang. Jigme sengaja tidak bercerita 
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sebelumnya kepada June, karena setiap Jigme pulang June sepertinya sudah lelah 

an mengantuk. 

June memeluk Jigme erat-erat. Teramat erat. Dalam hati June 

mengatakan,”Jigme kamu tidak tahu apa yang telah kulakukan. Selama ini aku 

tidak pernah mencoba berkomunikasi. Siapa sangka ia pria yang mudah menerima 

keadaan. Bahkan terlalu mudah. Pernah sesaat aku mengira bahwa Jigme juga 

serong di belakangku. Ternyata aku salah. Jigme seorang pria yang berhati mulia. 

Allah, maafkan aku!” 

Jigme tidak pernah bertanya-tanya dan mengungkit apa yang terjadi. 

Daripada meyalahkan June, ia selalu meyalahkan dirinya terlebih dahulu. Sebagai 

orang Tibet, ia percaya karma, sebab dan akibat.Jigme selalu yakin, orang berslah 

akan menanggung resiko hukumannya. 

Hari-hari berikutnya, hubungan June dan Jigme semakin membaik. Mereka 

saling berkomunikasi, saling bertelepon saat ia bekerja. Entah mengapa tiba-tiba 

Jigme mendadak muram. Jigme mondar-mandir seperti mencari sesuatu. June 

menanyakan apa yang sedang terjadi. Ternyata Jime kehilangan kantong 

keberuntungan yang berujud segitiga terbuat dari kain tenun. Kantong tersebut 

pemberian Amala dari Tibet. Namun June justru menertawakan, akan kepercayaan 

terhadap benda mati tersebut. June menganjurkan agar tidak percaya pada benda 

tersebut,  June menyarankan agar percaya pada Allah.  

Suatu hari June merasa vaginanya gatal bukan kepalang. Dokter 

mengatakan bahwa Jne kena infeksi jamur. Namun sesungguhnya June menolak 

untuk percaya. Karena June selalu menjaga kebersihan dan tidak pernah memakai 
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celana dalam ketat. Tapi June yakin bahwa semua ini ada hubungannya dengan 

Dean. Karena Dean sndiri mengaku serinh intim dengan wanita. Ini membuat June 

kecewa, kesal, takut dan marah. Ingin sekali bertemu Dean dan menamparnya 

habis-habisan. Jigme sendiri percaya dengan ungkapan dokter. Dengan penuh 

pengertian, ia bahkan berkata,”Kita tidak perlu bercinta dulu sayang. Aku lebih 

peduli dengan kesehatanmu.” 

Suatu hari june medatangi kantor Dean. June mengatakan pada seorang 

pegawai bioskop bahwa ia akan bertemu dengan manajernya Dean Sahi. 

Sebenarnya pegawai tersebut menolak, menyarankan June agar menuliskan 

keluhan jika ada dan dimasukkan ke dalam kotak saran. Namun June mengatakan 

bahwa sangat penting, dan mengaku teman bisninya. Akhirnya pegawai tersebut 

menanyakan nama June, kemudian menelpon manajernya. Pegawai terebut 

meggelengkan kepala dengan mengatakan bahwa Mister Dean Sahi sangat 

sibuk.June setengah memaksa bahwa urusannya sangat penting. Sesaat kemudian  

pegawai tersebut mempersilakan June untuk masuk. 

June mengetuk pintu. Dengan sedikit gemeter setelah dipersilakan masuk, 

June membuka pintu. Dean berdiri di dekat pintu dengan memberi salam tampak 

biasa-biasa saja. Layaknya seorang manajer yang menunjukkan keramahannya. 

Ketampanannya tidak lagi menggugah hati June. Hal ini membuat June semakin 

muak. June tidak membalas jabat tangannya. Dean kemudian menarik kursi dan 

mempersilakan June duduk.  

Untuk seorang pria yang telah mengacaukan hidupnya, Dean sungguh 

terlalu tenang. Tadinya June ingin melabraknya habis-habisan, ingin 
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menamparnya, menendangnya, atau berteriak di kantornya, namun June tidak 

bisa. Karena June tidak pernah membentak orang semenjak kecil. Mama dan 

papanya mengajarinya untuk tidak melakukannya. Selain itu, suasana kantor 

memuatnya terpaku. 

June mengatakan bahwa ia ingin bicara dengannya. Mendadak muka Dean 

menjadi pucat. Untuk menjawab ketakutannya, June mengatakan bahwa ia tidak 

hamil. Dean menghela napas, kemudian menanyakan maksud kedatangan June. 

Dean juga mengatakan bahwa ia sudah tidak bisa lagi berhubungan. June pun juga 

menjawab bahwa ia juga tidak mau lagi berhubungan dengannya. Maksud 

kedatangan June adalah untuk mengatakan bahwa ia terkena jamur, vaginanya 

terinfeksi. Semua ini gara-gara Dean yang suka main perempuan.Tuduhan June 

ini, karena Dean sendiri pernah mengatakan. Namun Dean menolak tuduhan June 

terebut. Tetapi June tetap pada pendiriannya. Pada akhir pembicaraan June 

berpesan agar tidak lagi memanggilnya dengan sebutan JJ. Bahkan Dean tidak 

perlu menyapa jika bertemu.  

Selama seminggu berturut-turut, June selalu mimpi aneh. June menyadari 

dan percaya bahwa orang bersalah memang serig mimpi buruk. June pernah 

bermimpi berenang menyeberangi lautan luas. Pernah pula bermimpi menjadi 

pengantin kembali dengan pakaian yang gemerlapan. Belum lagi mimpi berlari 

hingga kecapaian, bahkan pernah mimpi mencukur rambut hingga gundul. 

June menceritakan semua mimpi itu kepada mamanya. Mamanya 

menanggapi denan serius, bahkan mengatakan bahwa semua mimpinya itu 

mempunyai makna jelek. Untuk menanggulangi jangan sampai semua mimpinya 
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itu menjadi kenyataan, menurut kepercayaan orang Jawa, mamanya akan 

membuatkan jenang merah putih.Mamanya juga berpesan agar June tidak 

melupakan sembahyang. 

Ucapan bahwa mimpi June pertanda buruk, ternyata menjadi kenyataan. 

Hal ini terbukti ketika bangun pagi, ada benjolan sebesar telur puyuh di leher 

kanannya. Leher dan kepala Jne mendadak terasa sakit. June bergerak seperti 

robot. Mas Purno teman June sekantor mengatakan  bahwa June salah tidur. 

Makin hari leher June tidak kunjung sembuh, bahkan leher June semakin bengkak 

dan kebiru-biruan, dan tidak bisa digerakkan.  

Dokter Yap yang menjadi langganan June mengatakan bahwa benjolan 

menghitam di leher June disebabkan seluruh pembuluh darah tersumbat sehinga 

peredaran darah tidak lancar. Sehingga tidak mengherankan jika merasa pusing 

terus. Kemudian dokter Yap yang menjadi langganannya itu memberi obat 

peringan rasa sakit dan salep sebangsa balsem. 

Bantuan dokter Yap tidak berfungsi banyak banyak. Dokter Yap 

menyerahkan ke temannya seorang ortopedik di rumah sakit Mount Elizabeth. 

Leher June dipasangi penyangga yang membuat mirip korban kecelakaan lalu 

lintas. Semua usaha, dan uang yang sudah dikeluarkan sekitar tujuh ratus dolar 

Singapura sia-sia. June sudah menahan sakit selama dua minggu. Akhirnya June 

putus asa.  Sehingga mas Purno, Ariel maupun Saskia mengatakan June kena 

guna-guna.  

Lewat telepon mama June mengatakan bahwa di rumahnya sudah beberapa 

hari bau bangkai tikus. Namun June tidak tahu maksud mamanya. Malahan June 

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



 323 

menanyakan apakah di rumahnya ada tikus mati. Mama June menjelaskan jika itu 

pertanda ada orang coba-coba. Pertanda penyakit June bukan penyakit 

sembarangan. Akhirnya mama June menyuruhnya pulang. June pun tidak bisa 

mengelak untuk menuruti saran mamanya. Bahkan Miss Ray pimpinan tempat ia 

bekerja menyuruh untuk mengambil istirahat. 

Sesampai di Jakarta  June diobati oleh Mpok Nyit. Mpok Nyit berkomat-

kamit sambil menengadahkan kedua tangannya yang panas. Mpok Nyit 

mengatakan bahwa June pernah berbuat salah, pernah menyakiti orang. Maka 

Mpok Nyit juga menyarankan agar June banyak berdoa dan berzikir, minta maaf 

kepada Allah. June mengangguk, June siap menerima semua balasan atas 

kedurhakaannya terhadap suaminya. 

Berkat bantuan Mpok Nyit, leher June kembali normal. Atas sarannya pula, 

Mama dan Papa June mengadakan pengajian dan mengundang orang. Mpok Nyit 

Juga memberikan sebuah kantong putih kepada June. Kantong itu berisi paku 

kecil, bawang putih dan akar bangleng. June harus meletakkan benda tersebut di 

bawah kasur. Kata Mpok Nyit untuk menolak kiriman jahat. Namun June diminta 

untuk tidak percaya dengan benda tersebut. Benda tersebut sebagai alat, sebagai 

simbol yang tidak menyalahi agama.Selebihnya semua terserah kepada Allah.  

Suatu hari setelah June kembali ke Singapura, mendapat kiriman puisi di  

e-mailnya. Sipengirim tidak beridentitas jelas, karena kiriman ini berasal dari 

seseorang dengan alamat e-mail Simply-X-Man. Semua teman-teman dekat June 

telah ditanya, namun semuanya tak ada yang mengirim. Didit teman June 

menyarankan untuk membalas.Sebenarnya June enggan membalas. Akhirnya June 
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menuruti saran Didit. Keesokan harinya, June mendapat balasan pendek, masih 

tanpa identitas. June menyerah dan mengambil keputusan bahwa kiriman lewat e-

mail tersebut datangnya dari orang-orang iseng belaka. 

Singapura, 23 Desember 1998 June dan Jigme memutuskan untuk pindah 

rumah.Meski belum ada setahun tinggal di Ang Mo Ko, June mulai sudah tidak 

kerasan, mengingat tinggal di apartemen tersebut banyak kenangan buruk. June 

inginkan tempat baru untuk memulai kehidupan baru yang berbahagia bersama 

Jigme. June dan Jigme berharap di lingkungan yang baru akan memiliki anak. 

Apalagi Jigme baru mendapat promosi menjadi senior produser di tempat 

kerjanya. Walaupun belum bisa bermewah-mewahan, namun mereka bisa mulai 

hidup nyaman. 

 

SUPERNOVA: AKAR (Cetakan 1 2002, Bark Comm) 

Sinopsis 

Kisah dimulai dengan sahabat Diva, Gio, yang mendapat kabar bahwa 

Diva hilang di belantara Amazon. Kabar itu lantas sampai ke pasangan Dhimas 

dan Ruben di Jakarta. Sementara di belahan dunia lain, tokoh utama AKAR 

bernama Bodhi memulai kisahnya. Episode Supernova kedua ini menceritakan 

kilas balik kisah Bodhi sejak lahir hingga dewasa. Bodhi, yang terlahir yatim 

piatu, dibesarkan oleh penjaga vihara bernama Guru Liong di daerah Pasuruan, 

Jawa Timur. Bodhi terbebani oleh kemampuan indra keenamnya yang terlampau 

kuat sampai-sampai ia frustrasi. Dengan berniat mencari “obat” atas takdirnya, 

Bodhi memilih keluar dari vihara saat usianya menginjak 18 tahun. 
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Petualangannya sebagai backpacker dimulai dari Medan hingga mendaratkannya 

di Bangkok. Di sana ia dipertemukan dengan Kell, seorang ahli tato yang 

membuka gerbang hidup Bodhi menuju aneka petualangan nakal sekaligus 

supernatural. Suatu hari, Kell mendadak hilang. Bodhi bertekad mencarinya, dan 

mereka bertemu lagi di Kamboja. Misi mereka berdua pun tuntas, namun tetap 

meninggalkan misteri tentang asal usul Bodhi. Bodhi kembali ke Indonesia, 

bergabung dengan komunitas punk yang dipimpin oleh Bong. Bodhi melanjutkan 

profesinya sebagai seniman tato dan penyiar radio gelap. Dalam setiap langkah, 

Bodhi terus mencari akar asal-usulnya. 

Kisah yang kental dengan nuansa Buddhisme ini sempat terpilih menjadi 

10 Besar Khatulistiwa Award tahun 2003. AKAR juga menginspirasi banyak 

pembacanya untuk bertualang backpacking seperti Bodhi. 

 

OUT OF SHELL (2006 True Music) 

Review 

Album solo pertama dari Dewi Lestari ini berisikan delapan lagu 

berbahasa Inggris yang semua diciptakannya sendiri. Tak hanya bernyanyi dan 

mencipta lagu, Dewi juga berperan sebagai produser, sementara posisi eksekutif 

produser dijalankannya bersama Triawan Munaf. Album yang diproduksi di 

bawah bendera True Music ini sempat mengendap selama tiga tahun sampai 

akhirnya dirilis pada Februari 2006, bertepatan dengan peluncuran I-Tunes 

Indonesia. Video musik dari single pertama yang berjudul “Simply” digarap oleh 

Davy Linggar, dan membawa Dewi menjadi Artist of The Month MTV Indonesia 
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bulan Juli 2006, dan Davy dinominasikan sebagai sutradara terbaik dalam ajang 

MTV Video Music Award 2006. Musisi yang terlibat dalam album ini antara lain: 

Riza Arshad, Henry Lamiri, Tyo Nugros, Lilo, Bambang (Kahitna), Andrie 

Bayuajie (Kahitna), Edwin Natawidjaja, termasuk penyanyi tamu Arina (Mocca) 

yang juga adik kandung dari Dewi. Selain beredar secara konvensional, album ini 

juga bisa didapatkan dalam versi digital melalui I-Tunes dan DB Digital Music 

Store. Album ini juga dinominasikan dalam Anugerah Musik Indonesia 2006 

kategori album bahasa asing terbaik. 

 

Supernova: Petir (Cetakan 1 2004, AKOER) 

Sinopsis 

Inilah episode ketiga dari serial Supernova yang terbit pertama kali akhir 

tahun 2004. Berbeda dengan episode-episode sebelumnya yang memuat aneka 

lokasi di muka Bumi, PETIR hanya mengambil lokasi di Bandung, Jawa Barat. 

Tokoh sentral yang diceritakan dalam episode ini bernama Elektra Wijaya, 

seorang anak keturunan Tionghoa yang tinggal sebatang kara di rumah tua 

warisan ayahnya, seorang ahli elektronik bernama Wijaya. Elektra yang pendiam 

dan kuper selalu hidup dalam bayang-bayang popularitas kakaknya, Watti. Setelah 

Watti menikah dan pindah tempat tinggal, Elektra dengan segala kepolosannya 

mulai menata hidupnya di Bandung dengan berbagai macam cara. Revolusi 

terbesar Elektra terjadi ketika akhirnya ia bertemu dengan Mpret, seorang 

'penjahat' internet yang punya jaringan pergaulan sangat luas. Mereka merombak 

rumah Elektra menjadi warnet paling terkenal di Bandung bernama Elektra Pop. 
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Namun pertemuan Elektra dengan Ibu Sati, seorang ibu misterius keturunan India 

yang mengajarkannya menjadi seorang terapis listrik, yang lantas mengubah total 

hidupnya. Elektra menemukan potensi besar dalam dirinya yang selama ini tidak 

ia tahu. Dan petualangannya tidak berhenti sampai di sana. Pada ujung cerita, 

Elektra berkenalan dengan Bong, yang akan segera mempertemukannya dengan 

Bodhi (Supernova: AKAR). Meski terkesan ringan dan sarat humor, PETIR justru 

banyak menuai pujian dari kalangan kritikus dan sastrawan. 

 

 

 

…………………………………awas berhenti………………………………. 

Implikasi secara teoritis bahwa dengan banyaknya penelitian sastra dengan 

berbagai pendekatannya, kajian sastra dengan pendekatan intertekstualitas ini 

dapat memperkaya masalah telaah sastra. Model kajian secara struktural yang 

dilanjutkan dengan interteks menjadi acuan pengkajian sastra dengan pendekatan 

yang berbeda. Telaah novel dengan pendekatan interteks dapat menjadi salah satu 

solusi  untuk mengatasi kemandegan dunia kajian sastra. 

Implikasi secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan 

sebagai rujukan telaah sastra dalam rangka memperbaiki pembelajaran apresiasi 

sastra di sekolah-sekolah. 

 Kajian novel  dengan pendekatan intertekstualitas ini merupakan salah satu 

kajian novel yang menggunakan dua pendekataan dalam menelaah dan 
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mengapresiasi dua karya novel atau lebih. Dua pendekatan yang dimaksud adalah 

pendekatan strukturalisme dan dilanjutkan dengan pendekatan interteks.  

 Dalam dunia pendidikan, pendekatan interteks  ini dapat dilakukan untuk 

pembelajaran apresiasi sastra di Sekolah Menengah Atas yang dapat diawali 

dengan melakukan  kajian dua cerpen atau lebih, dan juga dua karya puisi atau 

lebih untuk dicari persamaan, perbedaan, karya yang menjadi hipogram dan karya 

transformasinya. 

 Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidik 

diharapkan mampu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik  secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, menelaah karya sastra dengan pendekatan interteks dapat menjadi salah 

satu cara untuk mewujudkan amanat undang-undang Sisdiknas tersebut.  

 PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, juga 

mengamanatkan bahwa pendidik harus memiliki kompetensi pedagogik. Indikator 

kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh pendidik, antara lain: (1) 

memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan 

kognitif, memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal 

ajar awal peserta didik; (2) memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki. 

 Pembelajaran telaah novel dapat mengembangkan aspek kognitif dan 

aspek kepribadian peserta didik. Aspek kognitif yang dapat diperoleh  dari 

pembelajaran kajian sastra adalah pengetahuan sastra dan pengetahuan mengatasi 
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berbagai konflik yang terjadi. Aspek kepribadian yang dapat diperoleh dari 

kegiatan mengkaji novel adalah nilai pendidikan yang termuat di dalam novel 

yang ditelaah. 

   

rahasia. Sedangkan tokoh protagonis dalam novel   Jendela-jendela (June) 

adalah tokoh yang jujur, tidak bisa menyimpan rahasia. Sehingga dia 

menceritakan apa yang dialami kepada teman dekatnya. 

Persamaan tema novel  Supernova dan  Jendela-jendela, berintikan masalah 

kehidupan dalam rumah tangga. Godaan yang dialami wanita karir, yang menjalin  

cinta segitiga. Kehidupan rumah tangga yang tenteram terjadi suatu goncangan 

karena  datangnya orang ketiga dalam kehidupan tersebut. Namun wanita-wanita 

tersebut mendapatkan perlakuan yang istimewa dalam menyelesaikan masalah. 

Tanpa adanya pertengkaran dan kekerasan dari suami, semua dapat kembali 

menjadi keluarga yang utuh. Gambaran sifat suami  yang sabar, mengakui segala 

kekurangan dan kelemahannya sangat mewarnai kedua novel tersebut.  

 

 

rahasia. Sedangkan tokoh protagonis dalam novel   Jendela-jendela (June) 

adalah tokoh yang jujur, tidak bisa menyimpan rahasia. Sehingga dia 

menceritakan apa yang dialami kepada teman dekatnya. 

Persamaan tema novel  Supernova dan  Jendela-jendela, berintikan masalah 

kehidupan dalam rumah tangga. Godaan yang dialami wanita karir, yang menjalin  

cinta segitiga. Kehidupan rumah tangga yang tenteram terjadi suatu goncangan 
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karena  datangnya orang ketiga dalam kehidupan tersebut. Namun wanita-wanita 

tersebut mendapatkan perlakuan yang istimewa dalam menyelesaikan masalah. 

Tanpa adanya pertengkaran dan kekerasan dari suami, semua dapat kembali 

menjadi keluarga yang utuh. Gambaran sifat suami  yang sabar, mengakui segala 

kekurangan dan kelemahannya sangat mewarnai kedua novel tersebut.  
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LAMPIRAN 1 

          a. Sinopsis Novel Supernova 

         Ferre atau yang terkenal dengan sebutan Re, adalah pemuda bule bekerja di 

sebuah perusahaan multinasional dengan jabatan managing directur. Re termasuk 

pegawai perusahaan yang tidak pernah mau diwawancarai. Meskipun deretan 

majalah dan surat kabar berburu untuk memuat artikal tentang dirinya.  Re 

termasuk pria sukses menurut standar umum, karena diusianya yang ke 29 sudah 

memegang jabatan managing director. Tampangnya jauh dari kategori jelek, 

sehingga banyak agency yang menawarinya jadi bintang iklan.  

        Pagi itu merasa lain dengan pagi-pagi sebelumnya. Tiba-tiba sekretarisnya 

memberi tahu kalau ada reporter majalah yang akan minta wawancara. Reporter 

tersebut adalah wakil pemimpin direksi yang bernama Rana. Namun Re lebih 

memperhatikan kupu-kupu yang masuk lewat jendela kantornya. Re merasa agak 

aneh terhadap kupu-kupu tersebut. “Mengapa di gedung yang setinggi ini ada 

kupu-kupu yang dapat masuk ?”  Irma sekretaris memberi tahu lagi kalau kemarin 

sore tamunya sudah memberikan sampel majalah. Re kemudian membongkar 

tumpukan buku di mejanya.     

    Setelah mendapat izin, Rana tergopoh-gopoh sampai di gedung itu. Napasnya 

terengah-engah.  Setelah mengatur napas, dan menenangkan diri mereka saling 

memperkenalkan diri. Dalam hati Rana  berkata “ Ternyata pria ini lebih lebih 

tampan daripada yang dibicarakan orang. Pantaslah pria tersebut selalu menjadi 

bahan rumpian di salon atau klub kebugaran. 
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        Pagi itu menjadi kunci pertemuan pertamanya Re dengan Rana.  Setelah 

terjadi perbincangan masalah yang berkaitan dengan majalah, lama-kelamaan 

ketegangan Rana mulai berkurang, sikap duduknya berubah santai, suaranya 

memantap, dan pandangannya mulai berani. Begitu juga   Re mulai tertarik 

dengan Rana, karena wanita itu memang mulai menarik.  

        Wawancara Rana akhirnya sampai pada masalah rumah dan keluarga Ferre. 

Ferre menceritakan  tentang masa kecilnya.  Ibu Re meninggal ketika Re berumur 

5 tahun. Re sendiri belum pernah bertemu dengan ayahnya. Akhirnya Re tinggal 

bersama kakek dan nenek. Waktu umur 11 tahun kakek dan nenek Re meninggal. 

       Kemudian Rana menanyakan tentang cita-cita Re. Re menceritakan tentang 

buku yang ditemukan waktu kecil.  Dalam buku tersebut diceritakan Ksatria yang 

jatuh cinta pada putri bungsu dari kerajaan Bidadari. Meskipun ksatria pintar naik 

kuda dan bermain pedang, tapi ia tidak tahu caranya terbang. Ksatria tak putus 

asa, ia memohon kepada angin. Namun angin hanya dapat mengajari mengelilingi 

bumi, padahal keberadaan putri masih jauh di awang-awang. Akhirnya ksatria 

meminta tolong pada bintang jatuh. Bintang jatuh bisa mengantarkan ksatria ke 

putri tetapi resiko sangat tinggi. Ksatria sanggup sanggup walau denga nyawa 

taruhannya.  Dengan cerita tersebut Rana dapat menangkap bahwa cita-cita Re 

adalah menjadi ksatria. 

        Kedua insan itu akhirnya mulai saling tertarik. Hati mereka saling tertambat. 

Re mengajak Rana makan siang.  Waktu itu Re menyadari kalau Rana sudah 

menikah, dengan melihat adanya cincin melingkar di jarinya. Pembicaraan mereka 

pun akhirnya berkisar tentang perkawinan. Rana menceritakan tentang awal mula 
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ia melaksanakan perkawinan. Begitu juga Re menceritakan berbagai alasan 

mengapa sampai saat ini ia belum menikah. 

        Sejak itu  Re tidak pernah bisa melepaskan bayangan Rana dari pikirannya.  

Re selalu melamun. Satu hal yang dulu tidak pernah dilakukannya. Re menuliskan 

nama Rana di pintu kaca. Dirinya seperti anak remaja yang jatuh cinta. Selalu 

ingin menuliskan nama pujaannya di mana-mana. 

        Begitu juga Rana, ia mulai main kucing-kucingan, menjadi pendiam. Selalu 

mencari alasan jika Arwin suaminya mengajak untuk mengikuti suatu kegiatan. 

Singkatnya Rana sudah mengabaikan statusnya sebagai seorang isteri. 

       Melihat sikap isterinya yang berubah drastis, benak Arwin penuh tanda tanya. 

Mencari jawaban mengapa isterinya bersikap demikian. Apakah ia sakit ? Arwin 

selalu mengkhawatirkan kesehatan Rana, mengingat Rana mempunyai kelainan 

jantung, sehingga sudah beberapa kali menjalani operasi jantung. Arwin paling 

risau tentang hal tersebut. Ia ingin Rana sehat sampai memiliki anak. 

              Malam itu perasaan Rana juga tersiksa. Rana  kehabisan akal untuk 

menolak ajakan suaminya. Ia sudah mencoba dengan berbagai cara. Dari mulai 

pura-pura tidur, sampai mengaku keputihan. Yang penting lagi ini akan 

menimbulkan kecurigaan. Apalagi dengan program yang telah disepakati untuk 

punya anak tahun ini.  Akhirnya Rana pasrah walau dengan  disertai jeritan dalam 

hati untuk  minta tolong pada Re, kalau dirinya diperkosa. 

       Rana kembali menggeluti pekerjaannya sebagai reporter. Secara kebetulan 

Rana dan Re berdua sama-sama berada di Bandung. Rana menghitung-hitung 

kira-kira di mana dan jam berapa ia bisa menyelipkan Re ke menu acara. 
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Akhirnya mereka berdua  berkencan. Semua ketegangan tadi lumer ketika dua 

manusia itu akhirnya bertemu. Tak dirasa lagi lelah akibat permainan petak 

umpet. 

        Ketika Rana berulang tahun, suaminya Arwin yang kontraktor sedang 

mengerjakan proyek masjid raya di Surabaya. Tentu saja kesempatan ini 

dimanfaatkan oleh Rana. Rana mengundang Re, namun Re enggan untuk datang 

dengan berbagai alasan. Bahkan Rana membujuk Re untuk datang bersama Ale. 

Hal ini membuat Rana menjadi sedih. 

       Perselingkuhan antara Rana dengan Re pada akhirnya ketahuan teman Arwin 

yang bernama Desi. Desi ikut prihatin atas bencana yang dialami Arwin. Itulah 

yang mendorong Desi untuk memberikan saran-saran. Saran yang disampaikan 

Desi kepada Arwin adalah untuk mengecek kegiatan-kegiatan Rana. Karena apa 

yang dilihat Desi itu bukan yang pertama kali. Ketika Rana di Bandung, Desi juga 

melihat Rana berduaan. Bahkan Desi tahu nama teman selingkuh Rana, karena 

Ferre adalah teman sepupu Desi.  

       Semua itu disadari Arwin. Segalanya memang nampak jelas. Rana yang 

menjadi pendiam, dingin, mengambil jarak. Kegiatannya yang seabrek, selalu 

menghindari acara keluarga. Rana yang pelamun, pemurung, danmuram. Dan juga 

satu kebiasaan menangis diam-diam. Tangisan lirih yang seperti sayatan silet. 

Lebih-lebih sehabis mereka bercinta. 

      Saran Desi akhirnya dilaksanakan Arwin. Ketika jam setengah dua siang di 

pelataran hotel, Arwin melihat dua manusia berhadap-hadapan. Mereka tak sadar 

kalau perbuatan mereka ada yang memperhatikan. Di dalam mobil Arwin tepekur.  
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Siapapun dapat melihat apa yang ia lihat. Wajah berbunga-bunga istrinya. Tak ada 

kebencian untuk Rana dalam hati Arwin.  Yang ada hanyalah  kebencian pada 

dirinya sendiri. Arwin menyadari atas kemampuannya. Arwin menyadari tak 

sedetikpun mampu membuat Rana bersinar bahagia seperti itu. Tidak ada 

kebencian yang bisa ia keruk dari dalam hatinya untuk Rana. Tidak juga untuk 

pria itu, yang ada hanyalah kebencian pada dirinya. 

        Re sendiri malam itu sedang merenung, tiba-tiba tiupan angin lewat jendela 

mengagetkan Re. Tiupan angin itu menggerakkan matanya ke jendela seberang. 

Di sana ada seorang gadis, duduk menekuk, memeluk lutut setengah menunduk. 

Cantik dengan bingkai malam yang penuh bintang. Re mulai memperhatikan mata 

gadis itu. Matanya tergiring melihat langit yang penuh bintang. Re sendiri heran, 

tentang bintang jatuh yang sering diceritakan orang-orang. Namun malam itu Re 

betul-betul melihat bintang jatuh melesat sangat cepat. 

                Gita sahabat Rana ketika di SMA, selalu mencemaskan kondisi Rana. 

Rana yang dulu tegar dan selalu ceria, sekarang setiap ketemu pasti diakhiri mata 

merah, bengkak dan ingus yang tak henti-hentinya mengalir. Gita sendiri tak 

bosan-bosannya memberikan nasehat pada Rana, khususnya perihal hubungannya 

dengan Ferre. Gita menyarankan untuk tidak melakukanperceraian. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga martabat dan nama baik keluarga. Bahkan Rana 

menyarankan untuk pergi ke psikiater. Namun Rana tak mengertimaksud Gita.  

Psikiater yang dimaksud Gita adalah Supernova. 

        Rana jatuh sakit, jantungnya kambuh. Namun Rana masih sempat 

menghubungi Re. Begitu mendengar kabar tersebut wajah Re seketika pucat.  
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Rana mengingatkan Re untuk tidak menghubungi, karena Hpnya sebentar lagi 

akan dipegang Arwin. Pembicaraan kedua terhenti, meninggalkan Re dalam 

tsunami hati. 

        Perasaan Re goncang, penuh kebimbangan.  Re datang di Rumah Sakit. 

Lama ia berdiri di pintu gerbang. Banyak reporter-reporter Rana lewat dan 

menanyakan keberadaan Re. Sudah berapa jam Re berada di Rumah Sakit. Itulah 

sebabnya ia tahu benar siapa-siapa yang lalu lalang di hadapan Re, termasuk 

keluarga dan suami Rana. Karena sudah larut malam, akhirnya tinggal perawat-

perawat yang selalu lewat dihadapan Re. Bahkan Re melihat dengan jelas suami 

Rana yang duduk dengan raut wajah penuh kecemasan.Re sudah tidak tahan 

berada di Rumah Sakit.  

        Esok harinya Re memaksakan dirinya untuk menjadi pencuri waktu, 

meskipun hanya setengah jam dari belasan jam  yang harus dipersembahkan untuk 

perusahaan. Kesempatan itu dimanfaatkan Re untuk mengunjugi Rana di Rumah 

Sakit. Mereka berpelukan. Rana merasa jauh lebih baik dalam dekapan Re 

dibandingkan obat atau infus apapun yang dicerapkan ke dalam tubuhnya. 

        Mereka menanyakan tentang keinginan masing-masing. Re mengatakan 

bahwa ia ingin memiliki Rana. Ingin membawa Rana pergi. 

 Ingin Rana bercerai dengan suaminya. Begitu juga Rana, ingin ingin pergi 

bersama Re. Bahkan sepulang dari rumah sakit, hal ini akan dibicarakan dengan 

Arwin. 

        Sementara itu, Arwin menceritakan kondisinya kepada Supernova  bahwa 

dirinya mulai gila. Sepanjang hidup Arwin hanya mencintai satu wanita yaitu 
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isterinya sendiri. Ia tahu kalau isterinya nyeleweng, tapi ia tak sanggup marah.. 

Karena isterinya kelihatan bahagia dengan dengan lelaki itu. Dan Arwin pun 

justru lebih senang melihatnya, begitu juga Arwin tidak peduli. Untuk apa 

mempertahankan yang sudah bukan miliknya. 

        Hari-hari berikutnya Rana selalu terbangun dengan bersimbah keringat 

dingin. Berbagai macam adegan seram kerap muncul di pikirannya. Arwin yang 

mengamuk, Arwin yang gelap mata lalu berbuat entah apa. Ibunya yang menangis 

histerius. Mertuanya yang terpingsan-pingsan. Puluhan  sanak saudara yang yang 

akan mencemooh habis-habisan.  

        Gambaran-gambaran itu bagaikan monster kelaparan, menjadikan benaknya 

kosong dan bermotivasi.  Tak mungkin Rana akan minta dorongan pada Re.  Luka 

jahitan di dadanya terasa bertambah perih. Satu-satunya harapan yang tersisa 

hanyalah minta petunjuk Sang Supernova. Rana minta petunjuk Supernova untuk 

diajari terbang.  Dengan petunjuk Supernova akhirnya Rana menyadari untuk 

memperbaiki kesalahan yang lalu. 

        Belum selesai berkonsultasi dengan Supernova, Rana merasa seperti disengat 

tawon, ketika mendengar panggilan Arwin. Rana terlonjak dari tempat duduknya, 

dan dengan sigap menutup program di layar komputer. Arwin hanya menatap 

dengan tatapan yang pernah ia lihat sebelumnya. Tanpa sepotong kata pun, Rana 

telah dapat membaca semuanya. Bahasa tak mampu lagi membungkus apa yang 

tengan bersaling-silang keluar dari benak mereka. 

        Lama keduanya bertatapan seperti orang asing.  Akhirnya dengan khidman, 

Arwin beranjak mendekat Rana. Arwin merengkuh isterinya dari belakang. Begitu 
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hening, begitu anggun. Rana sendiri belum pernah mengalami momen seorisinil 

ini. Bertahun-tahun hidup dengan Arwin dalam ketertebakan, Rana kini merasa 

terapung dalam suasana yang misterius. Satu momen terbentang menuju jalan 

yang tak tahu berakhir di mana.  Dengan suara lirih Arwin berkata,” Aku tahu 

semuanya.” Meskipun lirih, suara Arwin mengalir bagaikan gletser. Membekukan 

lereng hati. 

        Rana menangis. Mendengar isakan tangis itu, Arwin memohon agar Rana 

menghentikan tangisnya.  Namun isakan Rana tidak berhenti juga. Arwin 

mengatakan bahwa kalau Rana benar-benar mencintainya, ia rela Rana pergi. 

Arwin tidak akan mempersulit mereka berdua. Mereka telah sama-sama sakit. 

Rana tetap diam saja. Ketika Arwin mengatakan bahwa ia mencintai, terlalu 

mencintai. Bahkan mengatakan kalau Rana tidak akan pernah tahu betapa besar 

perasaannya,  isakan Rana semakin menjadi.   

        Arwin tidak ingin membuat Rana tersiksa lebih lama lagi. Arwin memohon 

lagi pada Rana untuk tidak menangis. Ia telah terlalu sering mendengar Rana 

menangis diam-diam, dan itu sangat menyakitkan hatinya. Ia juga menyatakan 

bahwa dirinya  bukan sosok yang diinginkan, dan Rana pun pantas untuk 

mendapatkan yang lebih.  Pernikahan in tidak menjadikan seperti apa yang 

diinginkan Rana. Tetapi Arwin sangat mencintainya. Rana tetap yang paling 

dipujanya.  

        Namun hati Rana malah tersayat lebih melesak. Kalimat-kalimat itu 

membawa Rana ke demensi yang sama sekali lain. Kalimat-kalimat itu 

menggerakkan Rana untuk melihat wajah pria yang tiga tahun lalu dinikahinya 
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dengan pandangan yang baru, tidak lagi tawar. Rana melihat adanya satu makna 

yang secara aneh terungkap yaitu cinta yang membebaskan. Ternyata semua itu 

Arwin yang punya. Bukan dirinya, dan bahkan bukan kekasihnya. 

         Saat itu pula Arwin terhenyak  ketika Rana  malah menghambur jatuh, 

mendekapnya erat-erat. Rasanya itu bukan pelukan perpisahan, melainkan 

sebaliknya, pelukan seseorang yang kembali.  Di situ Rana mendapatkan makna 

kebebasan. Ia terbang di saat yang sama sekali tidak diduganya. Arwin pun 

menghembuskan napas lega.. Wajahnya berkilau penuh sinar. Bahkan bernapas 

terasa begitu nikmat. Sebuah vitalitas baru telah mengaliri seluruh tubuhnya. 

        Kejadian ini betul-betul membuat Rana bisa terbang, dan Arwinlah sebagai 

sayapnya. Rana menceritakan peristiwa ini kepada Supernova. Rana tidak 

menyangka. Bagaimana mungkin sesuatu yang tadinya berusaha dipertahankan 

mati-matian, justru kembali ketika dilepaskan. Rana merasakan yang luar biasa, ia 

merasa terlahir kembali. Rana baru sadar, bahwa Rana sangat mencintainya , 

tetapi Rana lebih mencintai dirinya sendiri. 

        Sejak peristiwa itu, Rana menghilang tidak lagi menjalin hubungan dengan 

Re.  Re mengangap adanya hal yang tidak beres pada Rana. Sampai akhirnya 

datanglah surat Rana  untuk Re.  Dalam surat itu Rana menyatakan bahwa dirinya 

tidak menyesal, dan juga mengharapkan Re demikian. Dirinya bukan Puteri yang 

ia cari. Ferre adalah yang teristimewa, yang telah memberi kekuatan untuk 

mendobrak belenggu.  Kini Rana merasa bebas. Tapi bebas bukan berarti bisa 

berjalan bersama Re. Rana minta ijin kembali berjalan di setapak kecilnya. 
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        Ferre ibarat piring kosong yang tak mampu merasakan apa pun selain 

kehampaan. Ia terlalu benci dirinya. Kini Sang Ksatria tidak lagi eksisi. Ia mati, 

bersama cintanya yang membutakan bumi. Ia hancur, seperti serbuk meteor yang 

membedaki bumi. 

        Dua puluh empat jam pertama sejak keputusan Rana diterima, Ia merasa 

hidupnya sendiri tanpa dunia.  Sebuah pistol kaliber 9 mm yang merupakan 

barang souvenir dan sebagai pajangan itu,kini jadi perhatian Re. Pistol tersebut 

dulu oleh Re diisi satu butir peluru.  Re tersenyum tipis. Tak pernah ia sangka, 

hidupnya akan diakhiri oleh sebuah permainan. Re menyesal. Ia terlalu serius 

menempuh hidup. Keseriusannya ternyata tidak membawa ke mana-mana. Tapi 

semuanya sudah terlambat. 

        Re tidak tersadar kalau dirinya menjadi pemandangan aneh bagi gadis di 

depan rumahnya. Gadis itu tidak lain adalah Diva. Diva melirik jam, berusaha 

meyakinkan dirinya. Ternyata benar, jam setengah satu siang. Keanehan yang 

Diva lihat, mengapa mobil itu masih di garasi ? Semua jendela masih tertutup tirai 

. Bahkan sampai matahari condong ke barat, keadaan rumah itu tetap sama. Diva 

pun memilih tidak ke mana-mana. 

         Lima jam mengamati rumah seberangnya, telah menambatkan rasa 

penasarannya.  Sore berganti malam, dan malam pun bertambah  larut, namun 

belum juga ada tanda-tanda perubahan.  Menjelang tidur pun Diva masih 

menyempatkan diri memandangi rumah itu. Ia terus bertanya-tanya. Bahkan 

sampai esok hari, tirai itu tetap tidak terbuka.  
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         Saat itu  sebenarnya Ferre sedang merenung di dalam kamar.  Dalam 

renungannya muncul potongan-potongan  gambar  peristiwa semasa Ferre masih 

kecil.  Potongan-potongan gambar datang secara terus menerus. Potongan gambar 

Oma ketika pemakaman Mama, Dekapan erat Opa di hari Mamanya wafat, 

potongan gambar tubuh Omanya yang terbujur kaku di atas karpet. 

        Re berusaha berontak, ia tak mau melihat lebih banyak lagi. Namun gambar 

itu terus menyerbu  tanpa bisa ia tahan. Ada genangan darah di dekat kepala 

mamanya. Sepucuk pistol kecil di dekat tangannya. Sepucuk surat yang tak bisa 

dibaca.  Re ingin semua ini berhenti, tapi sekarang justru suara-suara yang 

muncul, ”Mamamu bunuh diri, semua ini gara-gara papamu lari dengan wanita 

lain!” Re mencoba meredam suara-suara itu, tapi yang hadir malah bayangan 

buku dongengnya Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh. Kisah malang tentang 

seseorang yang termakan cinta,menjadi lemah, dan mati karenanya. Kisah serupa 

yang juga dialami ibunya, dan wanita itu memilih mati. 

        Diva yang selalu memperhatikan rumah Ferre, mendadak bangkit membuka 

tirai dan mendapatkan jendela di seberang sana masih tertutup. Diva menggigit 

bibir. Sesuatu yang besar tengah terjadi di dalam sana. Diva dapat merasakannya. 

”Engkau sudah jatuh bukan ?” ”Rasakan dinginnya dasar jurang itu!” 

”Kehancuranmu adalah awal kesadaranmu!”. 

       Sesuatu melesat lebih cepat dari peluru. Menyengat bagai berondongan volt 

listrik yang menancapkan sengatan rasa sakit bertubi-tubi. Jauh di dalam sana, di 

dalam hatinya. ” Apakah peluru ini engkau, Ferre? Yang melubangiku dan kini 

berkuasa atas hidup mati pikirku ? Semoga ini engkau. Dengan demikian kasihku 
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mengalir keluar seraya bersorak-sorai. Berjaya dalam mahligai. Karena hanya 

kepadamulah kurelakan sisa denyutku, meregangh dalam genggaman seorang”. 

        Re mematung. Darahnya kembali mengalir deras, dan rasanya ia kesemutan. 

Hangat perlahan mermbat di setiap kapiler pembuluh darahnya. Ia masih tak 

percaya. Apa yang barusan ia dengar bukan lagi sekedar gaung labirin hati. Kata-

kata itu terdengar jelas, seperti seseorang membisikkan langsung ke kupingnya. 

Re menangis sejadi-jadinya. 

        Ketidakhadiran Ferre selama tiga hari, baru diketahui Ale sahabatnya. Semua 

tidak ada yang tahu kepergian Ferre. Telepon genggamnya yang biasanya siaga 

selama 24 jam, kini malah mati selama 72 jam. Ale langsung mengambil inisiatif 

mendatangi rumahnya. Ale memijit bel, menggedo-gedor pintu, dan memangil-

manggil. Lima menit tidak ada respon. Ale berteriak keras memanggil Re. 

Teriakan Ale mengundang perhatian orang-orang di sekitarnya, termasuk juga 

Diva. 

        Di dalam rumah Re mendengar ribut-ribut di luar. Mendengar orang-orang 

akan mendobrak pintunya. Akhirnya Re menelopon Ale dengan kata-kata lirih. Re 

mau membukakan pintu asal orang-orang itu diusir. Ale merasa lega. Dengan 

bijaksana Ale menghalau orang-orang dengan alasan Re pergi ke luar kota. 

Orang-orang  sudah pergi, Tapi Diva masih tak beranjak, ia mengaku kalau sudah 

saling kenal. 

        Dengan perlahan Re membukakan pintu, namun justru Diva yang lebih dulu 

masuk dan menanyakan tentang keadaan Re.  Ale kalah cepat mengambil ali 

situasi. Ketiganya hanya berpandang-pandangan.  Diva menyuruh Re untuk mandi 
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lebih dulu. Diva pamit untuk mengambil makanan, dan berjanji akan kembali. 

Padahal Re belum kenal sama Diva. 

        Kondisi Re sudah semakin membaik, sudah kembali normal. Ia sudah 

kembali masuk kantor seperti biasa. Bergaul dengan anak buahnya. Pekerjaan 

yang belum selesai dibawanya pulang.  Begitu juga sore itu,  Re di rumah nampak 

wajar-wajar saja. Tidak ada sudut-sudut yang membangkitkan kenangan dan 

menusuk-nusuk jantung.  Membersihkan carikan-carikan kertas , surat-surat 

rahasia dari  Rana. Bahkan ketika  Re menutup tirai tangannya terhenti.  Bintang 

Jatuh berdiri di seberang sana. 

 

2. Sinopsis Novel Jendela-Jendela 

Sudah sebulan June tinggal di rumah susun. Pukul enam pagi biasanya 

June sudah bangun, ketika Jigme suaminya selesai sholat subuh. Bangun pagi 

Jigme selalu tertawa dan menaburkan kata-kata cinta. Seperti memberi bensin 

pada motor tubuh June. 

June dan Jigme, lengkapnya Jigme Tshring pemuda asal Tibet menikah 5 

September 1997. Sesudah nikah mereka langsung pindah ke Singapura karena 

Jigme mendapat pekerjaan di sana. Perjumpaan June dengan Jigme sebuah 

percintaan tersendiri. June kenal Jigme saat sekolah di Amerika Serikat di kota 

Pittburg. June pindah ke sana di awal tahun 1990. 

Di Singapura June telah banyak mengirimkan lamaran pekerjaan ke 

beberapa surat kabar, untuk menjadi reporter. Namun belum ada yang menerima. 

Sedangkan mama June menganjurkan agar bekerja sebagai penulis koresponden 
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majalah Cantik. Sebuah majalah fashion tempat June bekerja dulu. Namun segala 

situasi kurang mendukung. Betapa tidak June tinggal di sebuah rumah susun, tidur 

di atas kasur tipis tanpa tempat tidur. Ditambah lagi tidak ada komputer untuk 

mengetik. 

Menikah dengan orang super kaya atau konglomerat selalu menjadi cita-

cita June. Seperti Aji Saka mantan pacar June sewaktu di Pittburg adalah anak 

konglomerat. June tahu semua ini setelah menemaninya belanja. Aji selalu 

memilih barang yang terbagus atau yang temahal. Orang tua Aji memiliki 

beberapa perusahaan. Dia juga memiliki rumah di Manhattan New York, bahkan 

Aji juga telah membeli rumah di Pittburg. Semua orang bilang Aji baik, namun 

sebenarnya Aji pencemburu dan kasar, namun dia cengeng. 

Orang tua June sendiri bukan konglomerat, hanya sedikit kaya. 

Keluarganya tinggal di Bilangan Cinere, Jakarta Selatan. Ayah June seorang chief 

drilling di perusahaan minyak asing. Sedangkan ibunya seorang public relations. 

Namun Junre sewaktu kuliah mempunyai fasilitas yang baik. Apertemen sendiri, 

mobil sendiri. Bahkan mempunyai pekerjaan sambilan sebagai reporter collegio. 

Setelah di Singapura kini hidup June serba kekurangan. Untuk mencukupi 

kebutuhan, tanpa sepengetahuan Jigme June pergi ke pawn shop atau tempat 

pegadaian karena gaji Jigme tidak mencukupi. Lambat laun perhiasan June habis 

digadaikan. Bahkan perhiasan dari mertuanya juga ikut digadaikan. Tapi Jigme 

tidak bodoh, mencium ketidakwajaran. Bagaimana bisa dengan gajinya kami 

sering makan di luar atau membeli makanan di restoran mahal ? Akhirnya June 

mengaku, Jigme pun juga tidak marah. 
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Karena sudah tidak betah tinggal di rumah susun, June dan Jigme berusaha 

mencari apartemen baru. Namun apa dikata gaji Jigme tidak mencukupi, 

sedangkan June sudah mengirimkan puluhan lamaran tapi belum juga ada 

tanggapan yang berarti. Tanpa diduga rezeki datang. Paman Jigme yang tinggal di 

Amerika mengirim uang sebagai hadiah perkawinan. 

Pada akhirnya June dan Jigme menemukan apartemen yang bersih dan 

sesuai budget mereka, setelah sebulan mencari. Tempat baru ini sebenarnya tidak 

terlalu besar, hanya ada ruang tamu merangkap ruang keluarga , satu kamar tidur 

dan ruangan dapur. Apartemen ini sudah komplit, ada tempat tidur, kasur, kursi, 

meja dan perabotan lainnya.. Bahkan televisi, laser disc player dan air conditioner, 

semua ada. Dari Jendela June bisa melihat jalan raya. Jika June menunduk, ada 

lapangan bola basket dan sebuah taman mini. Ini jelas lebih baik daripada melihat 

jendela-jendela   apartemen lain.  

Setelah mendapat rumah baru, kini June juga mendapat pekerjaan baru. 

Betapa bahagia hati June ketika Miss Ann Ray berkata ” Selamat menjadi 

keluarga International Voice” International Voice adalah radio SW, Short Wave 

atau gelombang yang memancarkan acaranya ke seluruh dunia. Disebut 

International Voice, karena siaran radio menggunakan berbagai bahasa yang 

dipakai di Singapura. 

Berkat dukungan Jigme yang tak henti-henti memberi semangat, akhirnya 

June mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Apalagi June pernah bekerja sebagai 

reporter,merupakan modal untuk menapaki tugas barunya. Dalam waktu singkat 
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June dapat menyesuaikan dengan pekerjaan barunya, dan juga dengan teman-

temannya. June merasa cocok dan senang bekerja di radio ini. 

June merasa senang bekerja di radio. Pertama karena suasana santai, 

pakaian kerja adalah Smart Casual. Kedua Miss Ray percaya seratus persen 

dengan para anak buahnya. June dapat mengusulkan apa saja. Dan yang terpenting 

bagi June kerja di radio tidak seketat bekerja di kantor-kantor lainnya. Datang dan 

pergi tanpa ditanya. 

Kerja yang menyenangkan ini, juga membuat sakit kepala June. Teman-

teman June mengatakan kalau June stress, karena biar menyenangkan ini tetap 

tantangan baru. Sampai akhirnya June mendatangi dokter Yap. Dr. Yap 

mengatakan kalau June hamil. Mendengar pernyataan dr Yap tersebut lalu June 

menangis karena ia merasa belum siap. 

Baru sehari June menerima kabar kehamilan, janin itu keluar begitu saja 

ketika June buang air kecil, bentuknya seperti telor yang diselimuti darah. Jigme 

menangis, June ikut menangis. Mereka calon buah hati yang dikandungnya. Kala 

itu June menjerit dan memanggil suster untuk datangke kamar mandi. Setelah  

ultrasound, dokter bilang rahimku sudah bersih. June merasa bersalah ”Ibu macam 

apa aku ini? Menyiram calon anakku sendiri ke toilet. 

Sejak pulang dari rumah sakit, June jarang melakukan hubungan suami 

isteri. Jigme sering pulang malam. Ia harus bekerja keras untuk mendapatkan 

survive di masa krismon. Jigme adalah tipe seorang ayah. June sendiri tidak harus 

siaran malam. Perasaan bersalah June membuatnya menghukum diri. June takut 

hamil, takut keguguran, takut mengecewakan Jigme. 
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June merasa kesepian. Teman-teman di International Voice sering jalan-

jalan dan makan malam beramai-ramai. Tiba-tiba telepon berdering, buru-buru 

June menuju telepon. Dean mengabarkan keadaan JJ, sebutan untuk June dan 

Jigme.  Dean juga meberitahu bahwa Bari temannya waktu kuliah di Wichita 

datang. Dean penginnya mengajak jalan-jalan JJ ke Sentosa Island. Karena Sabtu 

Jigme kerja lembur, maka mereka berangkat jalan-jalan. 

Ketika di Malaka, di sebuah toko Dean membelikan gelang manik-manik 

pada June. June sebenarnyamenolak, dengan alasan agar gelang itu diberikan saja 

pada pacarnya. Tapi Dean bilang tidak punya pacar. Dean melingkarkan dan 

membantu mengikatkan gelang tersebut di pergelangan tangan kanan June. 

Ucapan terima kasih munculdari mulut June. Tapi mendadak Dean mendekap lalu 

mencium June. Askhirnya kedua insan tersebut berciuman. 

Dalam hati June berkata ”Jangan salahkan aku menyukai Dean”  

Sebenarnya semenjak Jigme mengenalkan June pada Dean di Wichita, terselip 

kekaguman pada Dean. Dean selalu tampak rapi dan rupawan. Kata-kata yang 

keluar dari mulutnya selalu enak didengar. Dan mungkin juga ditambah mobil 

BMW yang dikendarainya sewaktu sekolah dulu. 

Semenjak peristiwa itu, June selalu menolak bermesraan dengan suaminya. 

Jigme mulai curiga. June melancarkan alasan ketakutan soal kehamilan. 

Untungnya Jigme mengerti dengan alasan June tersebut. June mulai membanding-

mbandingkan ciuman lembut ala Jigme, atau ciuman basah dan membara ala 

Dean. 
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Hingga suatu hari, Sabtu pagi ketika Jigme sedang syuting dan orang tua 

Dean pergi ke Johor Baru June datang ke rumah Dean. Mereka duduk berdua di 

sebuah sofa, sambil berbincang-bincang. Dalam perbincangan itu, tangan Dean 

mulai meraba-raba daerah pribadi June. Meskipun June menolak, justru badannya 

yang tegap itu meraih tubuh June dari sofa dan mengangkat June ke kamar tidur.  

Dean lalu melepaskan pakainya, kemudian Dean melepas pakaian June satu 

persatu.  

Tanggal 19 Agustus 1998, Dean menulis surat kepada June yang isinya 

mengucapkan selamat tinggal. Dalam surat itu Dean juga berpesan untuk tidak 

menelpon  June jadi uring-uringan. Belum pernah ia ditolak seorang pria. 

Biasanya yang memutuskan hubungan adalah June. Kini seorang pria yang bukan 

pacarnya, dan bukan apa-apanya menendangnya keluar. Sakit hati June sudah 

tentu.June mencoba menghubungi tetapi juga tidak ada jawaban. 

Bagi June, hari-hari berikutnya berjalan lambat. Hubungandengan Jigme 

masih seperti es. Saat ulang tahun perkawinannya yang pertama Jigme mencium 

June dan membuatkan sarapan. Tapi June tidak peduli. June tidak memiliki 

semangat. Maklum ia masih memikirkan Dean. Akhirnya pelan-pelan rasa 

bencinya terhadap Dean bertambah. “Dean memang betul-betul pria brengsek” 

umpat June dalam hati. 

June tidak bisa berpikir lurus semenjak hubungan dengan Dean berakhir. 

Bulan lalu June masih mengira dirinya jatuh cinta. Jika June jatuh cinta, selalu 

bersemangat. Dean membuatnya semangat kerja. Dean membuat wajah June 

berseri-seri. Yang buruk pada diri June adalah jika ia jatuh cinta tidak bisa 
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berpura-pura dan berbagi cinta dengan orang lain. Saat itu, June mengira dunianya 

bersama Dean. Walaupun bayangan Jigme ada, ia terlupakan sejenak.Dalam hati 

June mengumpat pada dirinya sendiri,”Isteri macam apa aku ini?”  

June jadi ingat pesan mamanya “Jika kamu sedih, kebalilah pada Allah. 

Setelah beberapa hari June bersujud, beberapa kali memohon ampun, sekian kali 

menghadap padanya barulah June mendapatkan petunjuk. Bisikkan hati yang 

datang dari atas, bahwa Jigme dan June diciptakan untuk bersatu. Akhirnya June 

memberanikan diri mengajak bicara dengan Jigme, yang ketika itu Jigme masih 

masih melihat ke arah keluar.  June meminta duduk bersamanya, namun Jigme 

masih belum menjawab. Dengan agak berat Jigme akhirnya menghapiri June dan 

duduk di sebelahnya. June mencium kening Jigme dan menangis tersedu-sedu.   

Jigme tidak tahu mengapa June menangis ketika menanyakan apakah ia 

masih mencintanya. Jigme mengangguk sambil mengatakan bahwa ia selalu 

mencintainya. Jigme menyeka air mata yang bedai i pipi June. Dalam hati June 

bertanya-tanya ”Tidak tahukah ia apa yang terjadi pada diriku?”  Yang Jigme tahu 

hanyalah tidak adanya komunikasi di antara keduanya. Namun June mengaku 

terus terang telah melakukan affair. Belum sempat June mengatakan dengan siapa, 

Jigme telah dapat menebak kalau dengan Dean.  

Jigme mengepalkan tangannya dengan geram, dengan kilatan di mata 

sipitnya. Belum pernah Jigme terlihat semarah itu. Sesaat mereka terdiam, June 

takut Jigme akan membabi buta dan membalas dendam. Ternyata dugaan June 

salah. Jigme mengatakan bahwa ia akan menerima karmanya. Jigme mengakui 

bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri, yang jarang pulang. 
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Jigme menyisir rambut June dengan jemarinya. Jigme becerita bahwa 

selain sibuk kerja, Jigme mengambil kelas. Kelas mengaji di the Muslim Converts 

Association of Singapura, Darul Arqam di Geylang. Jigme sengaja tidak bercerita 

sebelumnya kepada June, karena setiap Jigme pulang June sepertinya sudah lelah 

an mengantuk. 

June memeluk Jigme erat-erat. Teramat erat. Dalam hati June 

mengatakan,”Jigme kamu tidak tahu apa yang telah kulakukan. Selama ini aku 

tidak pernah mencoba berkomunikasi. Siapa sangka ia pria yang mudah menerima 

keadaan. Bahkan terlalu mudah. Pernah sesaat aku mengira bahwa Jigme juga 

serong di belakangku. Ternyata aku salah. Jigme seorang pria yang berhati mulia. 

Allah, maafkan aku!” 

Jigme tidak pernah bertanya-tanya dan mengungkit apa yang terjadi. 

Daripada meyalahkan June, ia selalu meyalahkan dirinya terlebih dahulu. Sebagai 

orang Tibet, ia percaya karma, sebab dan akibat.Jigme selalu yakin, orang berslah 

akan menanggung resiko hukumannya. 

June merasa vaginanya gatal bukan kepalang. Dokter mengatakan bahwa 

Jne kena infeksi jamur. Namun sesungguhnya June menolak untuk percaya. 

Karena June selalu menjaga kebersihan dan tidak pernah memakai celana dalam 

ketat. Tapi June yakin bahwa semua ini ada hubungannya dengan Dean. Karena 

Dean sndiri mengaku serinh intim dengan wanita. Ini membuat June kecewa, 

kesal, takut dan marah. Ingin sekali bertemu Dean dan menamparnya habis-

habisan. Jigme sendiri percaya dengan ungkapan dokter. Dengan penuh 
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pengertian, ia bahkan berkata,”Kita tidak perlu bercinta dulu sayang. Aku lebih 

peduli dengan kesehatanmu.” 

June medatangi kantor Dean. Dengan sedikit gemeter setelah dipersilakan 

masuk, June membuka pintu. Dean berdiri di dekat pintu dengan memberi salam 

tampak biasa-biasa saja. Layaknya seorang manajer yang menunjukkan 

keramahannya. Ketampanannya tidak lagi menggugah hati June. Hal ini membuat 

June semakin muak. June tidak membalas jabat tangannya. Dean kemudian 

menarik kursi dan mempersilakan June duduk.  

June mengatakan bahwa ia ingin bicara dengannya. Mendadak muka Dean 

menjadi pucat. Untuk menjawab ketakutannya, June mengatakan bahwa ia tidak 

hamil. Dean menghela napas, kemudian menanyakan maksud kedatangan June. 

Dean juga mengatakan bahwa ia sudah tidak bisa lagi berhubungan. June pun juga 

menjawab bahwa ia juga tidak mau lagi berhubungan dengannya. Maksud 

kedatangan June adalah untuk mengatakan bahwa ia terkena jamur, vaginanya 

terinfeksi. Semua ini gara-gara Dean yang suka main perempuan.Tuduhan June 

ini, karena Dean sendiri pernah mengatakan. Namun Dean menolak tuduhan June 

terebut. Tetapi June tetap pada pendiriannya. Pada akhir pembicaraan June 

berpesan agar tidak lagi memanggilnya dengan sebutan JJ. Bahkan Dean tidak 

perlu menyapa jika bertemu.  

Selama seminggu berturut-turut, June selalu mimpi aneh. June menyadari 

dan percaya bahwa orang bersalah memang serig mimpi buruk. June pernah 

bermimpi berenang menyeberangi lautan luas. Pernah pula bermimpi menjadi 
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pengantin kembali dengan pakaian yang gemerlapan. Belum lagi mimpi berlari 

hingga kecapaian, bahkan pernah mimpi mencukur rambut hingga gundul. 

June menceritakan semua mimpi itu kepada mamanya. Mamanya 

menanggapi denan serius, bahkan mengatakan bahwa semua mimpinya itu 

mempunyai makna jelek. Untuk menanggulangi jangan sampai semua mimpinya 

itu menjadi kenyataan, menurut kepercayaan orang Jawa, mamanya akan 

membuatkan jenang merah putih.Mamanya juga berpesan agar June tidak 

melupakan sembahyang. 

Ucapan bahwa mimpi June pertanda buruk, ternyata menjadi kenyataan. 

Hal ini terbukti ketika bangun pagi, ada benjolan sebesar telur puyuh di leher 

kanannya. Leher dan kepala Jne mendadak terasa sakit. June bergerak seperti 

robot. Mas Purno teman June sekantor mengatakan  bahwa June salah tidur. 

Makin hari leher June tidak kunjung sembuh, bahkan leher June semakin bengkak 

dan kebiru-biruan, dan tidak bisa digerakkan.  

Dokter Yap yang menjadi langganan June mengatakan bahwa benjolan 

menghitam di leher June disebabkan seluruh pembuluh darah tersumbat sehinga 

peredaran darah tidak lancar. Sehingga tidak mengherankan jika merasa pusing 

terus. Kemudian dokter Yap yang menjadi langganannya itu memberi obat 

peringan rasa sakit dan salep sebangsa balsem. 

Bantuan dokter Yap tidak berfungsi banyak banyak. Dokter Yap 

menyerahkan ke temannya seorang ortopedik di rumah sakit Mount Elizabeth. 

Leher June dipasangi penyangga yang membuat mirip korban kecelakaan lalu 

lintas. Semua usaha, dan uang yang sudah dikeluarkan sekitar tujuh ratus dolar 
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Singapura sia-sia. June sudah menahan sakit selama dua minggu. Akhirnya June 

putus asa.  Atas saran mamanya, June diminta pulang ke Jakarta. 

Sesampai di Jakarta  June diobati oleh Mpok Nyit. Mpok Nyit berkomat-

kamit sambil menengadahkan kedua tangannya yang panas. Mpok Nyit 

mengatakan bahwa June pernah berbuat salah, pernah menyakiti orang. Maka 

Mpok Nyit juga menyarankan agar June banyak berdoa dan berzikir, minta maaf 

kepada Allah. June mengangguk, June siap menerima semua balasan atas 

kedurhakaannya terhadap suaminya. 

Berkat bantuan Mpok Nyit, leher June kembali normal. Atas sarannya pula, 

Mama dan Papa June mengadakan pengajian dan mengundang orang. Mpok Nyit 

Juga memberikan sebuah kantong putih kepada June. Kantong itu berisi paku 

kecil, bawang putih dan akar bangleng. June harus meletakkan benda tersebut di 

bawah kasur. Kata Mpok Nyit untuk menolak kiriman jahat. Namun June diminta 

untuk tidak percaya dengan benda tersebut. Benda tersebut sebagai alat, sebagai 

simbol yang tidak menyalahi agama.Selebihnya semua terserah kepada Allah.  

Singapura, 23 Desember 1998 June dan Jigme memutuskan untuk pindah 

rumah.Meski belum ada setahun tinggal di Ang Mo Ko, June mulai sudah tidak 

kerasan, mengingat tinggal di apartemen tersebut banyak kenangan buruk. June 

inginkan tempat baru untuk memulai kehidupan baru yang berbahagia bersama 

Jigme. June dan Jigme berharap di lingkungan yang baru akan memiliki anak. 

Apalagi Jigme baru mendapat promosi menjadi senior produser di tempat 

kerjanya. Walaupun belum bisa bermewah-mewahan, namun mereka bisa mulai 

hidup nyaman. 
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SUPERNOVA: AKAR (Cetakan 1 2002, Bark Comm) 

Sinopsis 

Kisah dimulai dengan sahabat Diva, Gio, yang mendapat kabar bahwa 

Diva hilang di belantara Amazon. Kabar itu lantas sampai ke pasangan Dhimas 

dan Ruben di Jakarta. Sementara di belahan dunia lain, tokoh utama AKAR 

bernama Bodhi memulai kisahnya. Episode Supernova kedua ini menceritakan 

kilas balik kisah Bodhi sejak lahir hingga dewasa. Bodhi, yang terlahir yatim 

piatu, dibesarkan oleh penjaga vihara bernama Guru Liong di daerah Pasuruan, 

Jawa Timur. Bodhi terbebani oleh kemampuan indra keenamnya yang terlampau 

kuat sampai-sampai ia frustrasi. Dengan berniat mencari “obat” atas takdirnya, 

Bodhi memilih keluar dari vihara saat usianya menginjak 18 tahun. 

Petualangannya sebagai backpacker dimulai dari Medan hingga mendaratkannya 

di Bangkok. Di sana ia dipertemukan dengan Kell, seorang ahli tato yang 

membuka gerbang hidup Bodhi menuju aneka petualangan nakal sekaligus 

supernatural. Suatu hari, Kell mendadak hilang. Bodhi bertekad mencarinya, dan 

mereka bertemu lagi di Kamboja. Misi mereka berdua pun tuntas, namun tetap 

meninggalkan misteri tentang asal usul Bodhi. Bodhi kembali ke Indonesia, 

bergabung dengan komunitas punk yang dipimpin oleh Bong. Bodhi melanjutkan 

profesinya sebagai seniman tato dan penyiar radio gelap. Dalam setiap langkah, 

Bodhi terus mencari akar asal-usulnya. 
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Kisah yang kental dengan nuansa Buddhisme ini sempat terpilih menjadi 

10 Besar Khatulistiwa Award tahun 2003. AKAR juga menginspirasi banyak 

pembacanya untuk bertualang backpacking seperti Bodhi. 

 

OUT OF SHELL (2006 True Music) 

Review 

Album solo pertama dari Dewi Lestari ini berisikan delapan lagu 

berbahasa Inggris yang semua diciptakannya sendiri. Tak hanya bernyanyi dan 

mencipta lagu, Dewi juga berperan sebagai produser, sementara posisi eksekutif 

produser dijalankannya bersama Triawan Munaf. Album yang diproduksi di 

bawah bendera True Music ini sempat mengendap selama tiga tahun sampai 

akhirnya dirilis pada Februari 2006, bertepatan dengan peluncuran I-Tunes 

Indonesia. Video musik dari single pertama yang berjudul “Simply” digarap oleh 

Davy Linggar, dan membawa Dewi menjadi Artist of The Month MTV Indonesia 

bulan Juli 2006, dan Davy dinominasikan sebagai sutradara terbaik dalam ajang 

MTV Video Music Award 2006. Musisi yang terlibat dalam album ini antara lain: 

Riza Arshad, Henry Lamiri, Tyo Nugros, Lilo, Bambang (Kahitna), Andrie 

Bayuajie (Kahitna), Edwin Natawidjaja, termasuk penyanyi tamu Arina (Mocca) 

yang juga adik kandung dari Dewi. Selain beredar secara konvensional, album ini 

juga bisa didapatkan dalam versi digital melalui I-Tunes dan DB Digital Music 

Store. Album ini juga dinominasikan dalam Anugerah Musik Indonesia 2006 

kategori album bahasa asing terbaik. 
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Supernova: Petir (Cetakan 1 2004, AKOER) 

Sinopsis 

Inilah episode ketiga dari serial Supernova yang terbit pertama kali akhir 

tahun 2004. Berbeda dengan episode-episode sebelumnya yang memuat aneka 

lokasi di muka Bumi, PETIR hanya mengambil lokasi di Bandung, Jawa Barat. 

Tokoh sentral yang diceritakan dalam episode ini bernama Elektra Wijaya, 

seorang anak keturunan Tionghoa yang tinggal sebatang kara di rumah tua 

warisan ayahnya, seorang ahli elektronik bernama Wijaya. Elektra yang pendiam 

dan kuper selalu hidup dalam bayang-bayang popularitas kakaknya, Watti. Setelah 

Watti menikah dan pindah tempat tinggal, Elektra dengan segala kepolosannya 

mulai menata hidupnya di Bandung dengan berbagai macam cara. Revolusi 

terbesar Elektra terjadi ketika akhirnya ia bertemu dengan Mpret, seorang 

'penjahat' internet yang punya jaringan pergaulan sangat luas. Mereka merombak 

rumah Elektra menjadi warnet paling terkenal di Bandung bernama Elektra Pop. 

Namun pertemuan Elektra dengan Ibu Sati, seorang ibu misterius keturunan India 

yang mengajarkannya menjadi seorang terapis listrik, yang lantas mengubah total 

hidupnya. Elektra menemukan potensi besar dalam dirinya yang selama ini tidak 

ia tahu. Dan petualangannya tidak berhenti sampai di sana. Pada ujung cerita, 

Elektra berkenalan dengan Bong, yang akan segera mempertemukannya dengan 

Bodhi (Supernova: AKAR). Meski terkesan ringan dan sarat humor, PETIR justru 

banyak menuai pujian dari kalangan kritikus dan sastrawan. 
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