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LARAS HANDAYANI 

Masalah penelitian ini, yaitu emosi tokoh utama dalam Novel Dilan 1991 karya 

Pidi Baiq dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di kelas X SMA. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan emosi tokoh utama dalam novel 

Dilan 1991 karya Pidi Baiq dan mengimplikasikan temuan penelitian pada skenario 

pembelajaran sastra di SMA kelas X.   

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif dengan 

sumber data berupa data novel berbentuk ungkapan yang mengandung emosi pada 

tokoh utama Novel Dilan 1991 karya Pidi Baiq. Teknik pengumpulan yang  

digunakan dalam peneltian ini dengan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data 

menggunakan pendekatan psikologi sastra. 

 

Hasil penelitian ditemukan penggunaan emosi pada tokoh utama Milea dan Dilan  

yang memiliki  4 indikator  yakni  1) emosi dasar : a. Kegembiraan dirasakan Milea 

yang baru jadian lalu Dilan yang jatuh cinta, b. Kemarahan dirasakan Milea dengan 

Yugo lalu kemarahan Dilan kepada Anhar, c. Ketakutan dirasakan Milea membuka 

identitas Dilan lalu ketakutan Dilan terhadap hukuman ayahnya, d. Kesedihan 

dirasakan Milea mengetahui Dilan dipenjara. 2) emosi  dengan stimulator sensor : 

a. Sakit, b. Jijik, c. Kenikmatan Milea yang menikmati malam tenang tanpa suatu 

apapun.  3) emosi penilaian diri sendiri : a. Sukses yang diraih Dilan mendapat juara 

kelas, b. Gagal yang dirasakan Dilan saat pertama berkencan dengan Milea, c. 

Bangga yang dirasakan Milea setelah jadian dengan Dilan lalu Dilan bangga pernah 

nakal, d. Malu yang dirasakan Milea saat dicium Dilan, e. Bersalah dirasakan Milea  
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pada Kang Adi, f. Menyesal dirasakan Dilan tidak bisa menjadi pacar yang baik.  

4) emosi dengan orang lain : a. Cinta dirasakan Milea dan Dilan saat bertatap muka, 

b. Benci dirasakan oleh Milea  pada mantan kekasihnya menghubungi Milea lagi 

emosi yang cenderung ditampilkan oleh tokoh Milea ialah emosi dasar berupa 

kegembiraan. Kegembiraan Milea disebabkan oleh tokoh Dilan. Sementara itu, 

emosi yang cenderung ditampilkan oleh tokoh Dilan ialah emosi yang berhubungan 

dengan penilaian diri sendiri berupa rasa bangga. Emosi berupa rasa bangga dari 

tokoh Dilan diakibatkan oleh lingkungannya. Sehingga dapat diimplikasikan dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas X  pada KD.3.9 Menganalisis isi dan 

kebahasaan novel, KD 4.9 merancang novel atau memperhatikan isi dan 

kebahasaan secara tulisan. 

  

Kata kunci: emosi tokoh utama, novel dilan 1991, implikasi. 

 

 

 

 
 


