
KONFLIK BATIN TOKOH UTAMA DALAM NOVEL 

 PIANO DI KOTAK KACA KARYA AGNES JESSICA:                

TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA DAN RELEVANSINYA               

DENGAN MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA 

 

NASKAH PUBLIKAASI 

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan 

Guna Mencapai Derajat 

Sarjana S1 

 

PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISUSUN OLEH: 

 

DIKA LAKSONO 

A 310090242 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2014  





ABSTRAK 

KONFLIK BATIN TOKOH UTAMA DALAM NOVEL                      

PIANO DI KOTAK KACA KARYA AGNES JESSICA:                                   

TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA DAN RELEVANSINYA        

DENGAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA 

Dika Laksono, A310090242, Universitas Muhammadiyah Surakarta,                           

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan,                                                                            

Prodi Pendidikan Bahasa Dan Satra Indonesia. 

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol I Surakarta 57102 

Telp.(0271) 717417, Fax. (0271) 715448 

Dhical@yahho.com  

 

Tujuan penelitan ini adalah mendiskripsikan (1) latar sosio-historis Agnes Jessica selaku 

pengarang, (2) struktur yang membangun novel Piano Di Kotak Kaca karya Agnes Jessica, 

(3) konflik batin tokoh utama dan (4) relevansi hasil analisis dengan pembelajaran bahasa 

Indonesia di SMA. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek yang diteliti adalah 

konflik batin tokoh utama dalam novel Piano Di Kotak Kaca karya Agnes Jessica. Sumber 

data adalah teks novel Piano Di Kotak Kaca karya Agnes Jessica yang diterbitkan oleh 

Vanina Books, 2013. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, simak, dan 

catat. Validitas data penelitian menggunakan teknik triangulasi teoritis. Teknik analisis data 

menggunakan model semiotik yakni teknik pembacaan heuristik dan hermeneutik. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa pengarang adalah orang yang berpengalaman dalam 

menulis novel karena telah menghasilkan sebanyak 44 judul novel popular dan 2 judul novel 

serius. Novel ini memiliki unsur-unsur yang membentuk struktur seperti tema yang dipilih 

adalah semangat pantang menyerah. Alur yang digunakan adalah alur maju. Penokohan 

terdiri dari tokoh utama yaitu Sheila dan tokoh protagonis Bram, Reza dan Haryanto. Tokoh 

antagonis Ratna, Renny, Indah, Vania serta beberapa tokoh tambahan. Novel Piano di Kotak 

Kaca memiliki latar yang meliputi latar waktu dan latar tempat. Latar waktu terjadi pada 

kurun waktu tahun 1998 hingga tahun 2005, latar tempat meliputi rumah Sheila, rumah Om 

Haryanto, sekolah Mutiara Ibunda, rumah Bram di Ciloto, hotel bintang lima, penjara, dan 

the glass slipper. Ada dua jenis konflik batin yang dialami tokoh utama yakni 1) konflik 

mendekat-menjauh (approach-avoidance conflict) dan 2) konflik menjauh-menjauh 

(avoidance-avoidance conflict) yang mempengaruhi karakter dan kondisi psikisnya. Hasil 

penelitian ini juga relevan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA karena dapat 

digunakan sebagai bahan ajar untuk kelas XI dengan SK 7. Memahami bebagai hikayat, 

novel Indonesia / novel terjemahan dan KD 7.2 Menganalisi unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel Indonesia / terjemahan.  

 

Kata kunci: analisis, struktur, konflik batin, dan relevansi. 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Bentuk karya fiksi yang terkenal dewasa ini adalah novel. Novel menyajikan 

cerita fiksi dalam bentuk tulisan atau kata-kata, mempunyai unsur intrinsik dan ekstinsik. 

Sebuah novel biasanya menceritkan tentang kehidupan manusia dengan bermacam-

macam masalah dalam interaksinya dengan lingkungan dan sesamanya. Seorang 

pengarang berusaha semaksimal mungkin mengarahkan pembaca kepada gambaran-

gambaran realita kehidupan lewat cerita yang ada dalam novel tersebut.  

Hubungan sastra dengan psikologi, meskipun berbeda keduanya memiliki titik 

temu atau kesamaan, yakni keduanya berangkat dari manusia dan kehidupan sebagai 

sumber kajian. Bicara tentang manusia, psikologi jelas terlibat erat, karena psikologi 

mempelajari perilaku. Hal ini berdasarkan pendapat Siswantoro (2004: 31-32) 

menyatakan bahwa secara kategori, sastra berbeda dengan psikologi, sebab sastra 

berhubungan dengan dunia fiksi, drama, puisi, dan esay yang diklasifikasikan ke dalam 

seni (art), sedangkan psikologi merujuk kepada studi ilmiah tentang perilaku manusia 

dan proses mental 

Perilaku manusia tidak lepas dari aspek kehidupan yang membungkusnya dan 

mewarnai perilakunya. Psikologi sastra mempelajari fenomena, kejiwaan tertentu yang 

dialami oleh tokoh utama dalam karya sastra ketika merespon atau bereaksi terhadap diri 

dan lingkungannya. Dengan demikian, gejala kejiwaan dapat terungkap lewat perilaku 

tokoh dalam sebuah karya sastra. Menurut Semi (1988:30) psikologi sastra adalah suatu 

disiplin yang memandang suatu karya sastra yang memuat peristiwa kehidupan manusia 

yang diperankan oleh tokoh-tokoh yang imajiner yang ada di dalam atau mungkin 

diperankan oleh tokoh-tokoh faktual. Hal ini merangsang untuk mengetahui lebih jauh 

tentang seluk-beluk manusia yang beraneka ragam. Seperti halnya cerita dalam novel 

Piano di Kotak Kaca yang ditulis oleh Agnes Jessica ini terlihat begitu nyata. 

Alasan dipilihnya aspek kepribadian dalam novel Piano di Kotak Kaca sebagai 

bahan kajian karena novel ini mempunyai beberapa kelebihan. Pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah konflik batin tokoh utama yaitu sheila yang mendapatkan 

predikat atau dicap sebagi anak pembunuh. Predikat tersebut disandangnya semenjak ia 

mulai mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan secara terus menerus dari 

lingkungannya, yang pada akhirnya membuatnya menjadi kalap dan menyerang orang 

tersebut. Akibat ulahnya itu, ia mendapatkan cap sebagai anak pembunuh yang baginya 



sangat bertolak belakang dengan yang ia yakini karena ia tidak sepenuhnya percaya 

bahwa ayahnya tega membunuh ibunya. Hal tersbut membuatnya memiliki gejolak batin 

yang cukup kuat antara ia percaya bahwa ia anak seorang pembunuh ataukah tidak. 

Kelebihan yang dimiliki oleh Agnes Jessica dalam menulis novel Piano di 

Kotak Kaca terletak pada segi cerita yang disajikan dengan alur yang runtut dan konflik 

yang jelas sehingga tidak membosankan dan menarik untuk diikuti. Gaya bahasa yang 

lugas dan tidak berbelit-belit dalam menggambarkan suatu peristiwa membuat gagasan 

yang akan ia sampaikan dalam cerita mudah untuk dipahami. 

Karya-karya Agnes Jessica banyak yang bertebaran di berbagai wilayah di 

indonesia. Tak kurang dari 22 novel telah ia buat dan diterbitkan oleh berbagai penerbit 

terkemuka di Indonesia seperti Gramedia Pustaka Utama, Grasindo, Elexmedia 

Komputindo dan Primanata Publishing. Meski novel-novel yang ia ciptakan kebanyakan 

adalah novel remaja, bukan berarti tidak ada novel yang bertema lebih serius. Novel 

Maharani yang mengangkat tema Jugun Ianfu atau pelacur pada jaman pendudukan 

Jepang di Indonesia dan Noda Tak Kasatmata yang mengangkat tema pemberantasan 

Partai Komunis pada tahun 1966 (Jessica, agnesjessica.blogspot.com). 

Beberapa novel Agnes Jessica bahakan ada yang diangkat menjadi film atau 

sinetron. Novel Three Days Cinderella yang dijadikan film televise yang diproduksi 

Sinemart dan novel Jejak Kupu-kupu yang diproduksi TV 7 untuk dijadikan sebuah 

sinetron. Waktunya untuk menulis semakin tercurahkan ketika pada tahun 2001 ia 

berhenti mengajar di SMUK 1 Penabur Jakarta yang sudah dijalaninya sejak 1996. Novel 

pertamanya yang berjudul Jejak Kupu-kupu yang diterbitkan Primana Publishing pada 

tahun 2003 langsung mendapat sambutan hangat di hati pembaca dan dicetak ulang oleh 

Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2004. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka perlu adanya sebuah kajian yang 

lebih mendalam mengenai novel Piano di Kotak Kaca karya Agnes Jessica dengan judul 

penelitian “Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Piano di Kotak Kaca karya Agnes 

Jessica: Tinjauan Psikologi Sastra”. 

Rumusan masalah dalam sebuah penelitian mutlak diperlukan sebagai sarana untuk 

mengarahkan masalah yang diteliti dengan jelas dan tepat. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. (1)Bagaimanakah latar sosio-historis Agnes Jessica sebagai pengarang, 

(2) bagaimanakah struktur yang membangun novel Piano di Kotak Kaca karya Agnes Jessica, (3) 



bagaimanakah konflik batin tokoh utama dalam novel Piano di Kotak Kaca karya Agnes Jessica 

dan (4) bagaimana relevansi hasil analisis konflik batin tokoh utama dalam novel piano di kotak 

kaca tinjauan psikologi sastra dengan mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA. 

 

Tujuan dalam suatu penelitian haruslah jelas supaya penelitian tersebut tepat 

sasaran. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut. Mendeskripsikan (1) latar sosio-

historis Agnes Jessica selaku pengarang, (2)struktur yang membangun novel Piano di 

Kotak Kaca karya Agnes Jessica, (3) konflik batin tokoh utama dalam novel Piano di 

Kotak Kaca karya Agnes Jessica dan (4) relevansi hasil analisis konflik batin tokoh 

utama dalam novel piano di kotak kaca tinjauan psikologi sastra dengan mata pelajaran 

bahasa Indonesia di SMA. 

 

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis.  Manfaat teoritis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap 

perkembangan teori dan ilmu pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang penelitian sastra Indonesia. Manfaat 

praktis berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dari penelitian terhadap objek 

penelitian, seperti : Penelitian novel Piano di Kotak Kaca karya Agnes Jessica ini dapat 

digunakan sebagai bahan perbandingan penelitian- penelitian lain yang telah ada 

sebelumnya khususnya yang menganalisis konflik batin tokoh utama, dapat dipakai 

sebagai pertimbangan mahasiswa untuk memotivasi ide atau gagasan baru yang lebih 

kreatif dan inovatif dan mampu digunakan oleh guru Bahasa dan Sastra Indonesia 

sebagai bahan ajar atau acuan dalam pembelajaran sastra.  

 

B. METODE PENELITIAN 

 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Aminuddin (1990:16), 

metode deskriptif kualitatif artinya menganalisis dan hasil analisis berbentuk deskripsi, 

tidak berupa angka-angka atau  koefisien tentang antara variabel. Dalam analisis 

deskriptif kualitatif hal-hal yang dianalisis dengan menguraikan data berupa kata-kata, 

kalimat, paragraf, dan gambar. Strategi dalam penelitian ini yaitu studi terpancang dan 

studi kasus (embedded and case study). Sutopo (2002:112) menjelaskan bahwa 

penelitian terpancang (Embedded Research) digunakan karena masalah dan tujuan 



penelitian telah ditetapkan oleh peneliti. Studi kasus (Case Study) digunakan karena 

strategi ini difokuskan pada kasus tertentu. 

 Penelitian terpancang pada latar sosio-historis penulis novel Piano di Kotak 

Kaca yaitu Agnes Jessica dan struktur yang membangun novel Piano di Kotak Kaca. 

Sehingga hanya memfokuskan pada objek yang berkaitan dengan konflik batin tokoh 

utama sehingga hasilnya dapat digunakan untuk merelevansikan dengan pembelajaran 

Bahasa Indonesia di SMA. Objek penelitian sastra adalah pokok atau topik sastra 

(Sangidu, 2004: 61). Objek dalam penelitian ini adalah konflik batin tokoh utama dalam 

novel Piano di Kotak Kaca karya Agnes Jessica yang diterbitkan oleh Vania Books, 

Jakarta 2013. 

Data adalah semua informasi atau bahan yang disediakan alam yang harus dicari 

dan dikumpulkan oleh pengkaji untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang 

dikaji (Subroto dalam Imron, 2003: 112). Adapun data dalam penelitian ini adalah data 

berwujud wacana yang mengandung konflik batin yang terdapat dalam novel Piano di 

Kotak Kaca karya Agnes Jessica. Sumber data primer yaitu sumber utama penelitian 

yang diproses langsung dari sumbernya tanpa lewat perantara (Siswantoro, 2005: 54). 

Sumber data primer dalam penelitian adalah teks novel Piano di Kotak Kaca karya 

Agnes Jessica yang diterbitkan oleh Vanina Books, Jakarta 2013 dan sumber data 

sekundernya berupa artikel di internet yaitu www.google.com - Biografi Agnes Jessica, 

dan dari novel Agnes Jessica yang lain seperti Debu bintang, Rumah Beratap Bugenvil, 

dan Sepatu Kaca. 

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. 

Teknik pustaka merupakan teknik tentang sumber-sumber yang digunakan dalam 

penelitian sejenis, dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, gambar, dan data-data yang 

bukan angka-angka (Moleong, 2005:11).  

Validitas data penelitian menggunakan teknik trianggulasi. Jenis triangulasi 

dalam penelitian ini adalah triangulasi teoritis. Digunakan beberapa perspektif dari satu 

teori dalam membahas permasalahan yang dikaji dalam novel Piano Di Kotak Kaca 

karya Agnes Jessica yang dilakukan penulis dalam karyanya sehingga diperoleh hasil 

dan kesimpulan yang terbaik. Data berupa wacana yang mengandung konflik batin yang 

terdapat dalam novel Piano di Kotak Kaca karya Agnes Jessica dikaji menggunakan 



pendekatan psikologi sastra dan pendekatan strukturalisme kemudian digunakan 

pembanding teori ekstrovert dan introvert yang dikemukakan oleh Carl Gustav Jung. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah teknik kualitatif. Menurut 

Sutopo (2002: 15) analisis kualitatif dapat digolongkan ke dalam metode deskriptif yang 

penerapannya bersifat menuturkan, memaparkan, memberikan, mengoreksi, 

menganalisis, dan menafsirkan. 

Teknik analisis data menggunakan model semiotik yakni teknik pembacaan 

heuristik dan hermeneutik. Metode pembacaan heuristik merupakan cara kerja yang 

dilakukan oleh pembaca dengan mengintrepetasikan teks sastra secara referensial lewat 

tanda-tanda linguistik. Pembacaan heuristik juga dapat dilakukan secara struktural 

(Pradopo dalam Sangidu, 2004:19). Kerja heuristik menghasilkan pemahaman makna 

secara harfiah, makna tersurat, actual meaning (Nurgiyantoro, 2007: 33). 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. HASIL PENELITIAN 

Tokoh utama dalam novel Piano di Kotak Kaca karya Agnes Jessica dianalisis 

secara psikologi sastra yaitu mengacu pada tiga jenis konflik. Konflik tersebut adalah 

konflik mendekat-mendekat (approach-approach), konflik mendekat-menjauh 

(approach-avoidance), dan menjauh-menjauh (avoidance-avoidance).  

Analisis terhadap novel Piano di Kotak Kaca ditemukan dua dari tiga jenis 

konflik batin, yaitu konflik mendekat-menjauh (approach-avoidance) dan menjauh-

menjauh (avoidance-avoidance). Adapun analisis konflik batin tokoh utama dalam novel 

Piano di Kotak Kaca dipaparkan sebagai berikut. 

a. Konflik Mendekat-Menjauh (Approach-Avoidance Conflict) 

Konflik ini timbul apabila pada saat bersamaan timbul dua motif yang 

berlawanan mengenai satu objek, motif yang satu positif dan yang lainnya bermotif 

negatif. Konflik ini dialami oleh tokoh ketika menghadapi dua motif atau kebutuhan 

yang mengandung unsure positif-negatif. 

 

1) Konflik Batin Ketika Gagal Mendapat Kesempatan Les Piano 

Berdasarkan analisis konflik batin terhadap novel Piano di Kotak Kaca 

karya agnes jesicca, ditemukan jenis konflik batin mendekat-menjauh yang 



muncul dalam cerita dan dialami oleh Sheila, selaku tokoh utama dalam novel. 

Konflik ini dialami oleh Sheila mendapatkan tawaran dari Haryanto untuk 

memilih les karena sekolah saja tidak cukup pada jaman sekarang. Begitu 

mendapatkan tawaran untuk bisa les, Sheila benar-benar sangat bahagia karena ia 

berharap bisa les piano seperti yang sangat ia idam-idamkan dari dahulu tanpa 

menghiraukan Ratna yang keberatan dengan tawaran suaminya terhadap Sheila. 

Terlebih Haryanto bebas menawarkan jenis les yang ingin ia ambil.  

“Sekarang sekolah sudah beres, ada satu lagi. Anak-anak zaman 

sekarang tak cukup hanya sekolah. Kau juga harus les Sheila. Renny 

mengambil les piano dan bahasa Inggris. Oom mungkin cuma bisa 

member jatah satu les saja. Kau boleh pilih, mau les apa?”  

Sheila terharu memandang Haryanto. Matanya berkaca-kaca. Tak 

dilihatnya sorot tajam mata Ratna, dan kedua anaknya yang memandang 

ibunya, seolah tahu bahwa sang Ibu pasti tidak setuju. 

“Sheila les piano saja, Oom.” (hlm. 23) 

Namun kebahagiaan Sheila yang sempat membumbung tinggi lenyap 

begitu saja ketika Ratna yang tidak terima dengan penawaran suamninya 

mengajukan diri untuk menjadi guru les Piano Sheila. 

“Pa, biar Sheila les piano sama aku saja!” sela Ratna. 

Haryanto menoleh pada istrinya. “Ma, kau memang bisa main piano, tapi 

untuk mengajarkan…” 

“Justru aku juga sambil belajar, Pa. Biar tidak lupa. Ingatkan waktu Papa 

dulu aku juga ikut mengajarkan Renny waktu belajar lagu yang sulit? 

Sayang kan kalau keterampilan itu tidak dipakai, nanti bisa karatan.” 

Haryanto ragu-ragu, ia menoleh pada Sheila. “Bagaimana Sheila? Kau 

tidak apa-apa diajarkan tante saja?” 

“Ya, nanti uangnya kan bisa dipakai untuk beli keperluan sekolah, 

Sheila,” tambah Ratna. 

Wajah Sheila memucat. Kalau belajar dengan wanita yang menyeramkan 

itu lebih baik dia tidak usah belajar piano. Dirinya yang tadi seperti 

melambung ke langit tiba-tiba terasa seperti dibanting jatuh ke tanah. 

“Bagaimana Sheila?” ulang Haryanto 

“Baik Oom.” (hlm. 24-25) 



Kebahagiaan Sheila untuk bisa les piano kini sirna. Ia tidak mau di 

ajarkan piano oleh Tantenya yang pemarah tersebut. Sehingga kini Sheila 

memilih untuk melupakan keinginannya bisa bermain piano seperti yang ia 

harapkan sebelumnya. 

2) Konflik Ketika Sheila Tidak Bisa Sering Bertemu Eman 

Sheila merasa sedih karena tidak bisa sering betemu dengan Eman, 

kakek yang tinggal di belakang sekolah. Kakek itu sudah tua dan Sheila merasa 

senang  bisa berbincang-bincang dengan kakek itu. 

Dilihatnya kakek itu terjatuh dan tumpukan kayu yang dibawanya 

berantakan ke tanah. Tanpa pikir panjang Sheila berlari ke rumah itu, 

melompati pagar dan memapah kakek itu berdiri. Ketika didengarnya 

geraman anjing, baru disadarinya bahwa rumah itu punya anjing yang 

galak. 

“Boy! Diam!” suruh sang kakek. 

Anjing itu diam. 

“Terima kasih,” kata kakek itu pada Sheila. 

Sheila melepaskan tangan kakek dan memunguti kayu bakar yang 

berjatuhan. 

“Kamu kenapa kemari lagi?” tanya kakek itu, tapi dengan nada yang 

ramah. (hlm. 66) 

Sheila tetap membantu kakek Eman memunguti kayu bakar yang 

berjatuhan. Ia tahu kalau kakek Eman membutuhkan pertolongan karena kakek 

sudah tua dan ia hanya pembantu tunggal di rumah tersebut. Ia pun jarang 

berkomunikasi dengan orang di luar karena dilarang oleh majikannya. Namun 

Sheila yang keras kepala mau tetap datang membantunya membuatnya senang. 

Meskipun begitu Eman tetap melarang Sheila untuk bermain di sekitar 

rumah tersebut karena memang aturan yang ditetapkan oleh majikannya seperti 

itu. 

“Aku akan sering kemari, Kek.” 

“Jangan!” cegah Eman. “Jangan kesini lagi, nanti Kakek dimarahi.” 

Sheila merengut kecewa. “Ya sudah, aku akan duduk di sana bersama 

teman-temanku. Kalau Kakek melihatku, Kakek bisa melambaikan 

tangan. Aku juga.” (hlm. 67) 

 



Sheila yang kecewa karena tidak boleh sering bermain ke tempat itu. 

Sheila pun akhirnya hanya mengiyakan saja larangan tersebut meski sebenernya 

ia benar-benar sangat ingin sering bermain dengan kakek Eman. Sheila merasa 

kakek Eman adalah orang yang baik. Meski memarahai Sheila, pada waktu Sheila 

jatuh karena di kejar Boy kakek memberikan Sheila plester untuk menutup 

lukanya. 

 

b. Konflik Menjauh-Menjauh (Avoidance-Avoidance Conflict) 

Konflik ini timbul apabila pada saat yang bersamaan timbul dua motif yang 

yang negatif, dan muncul kebimbangan karena menjauhi motif yang satu berarti 

harus memenuhi motif lain yang juga negatif. 

1) Konflik Batin Ketika Harus Memilih Wali 

Berdasarkan analisis konflik batin terhadap novel Piano Kotak Kaca, 

ditemukan jenis konflik batin menjauh-menjauh yang muncul dalam cerita dan 

dialami oleh Sheila, selaku tokoh utama dalam novel. Konflik ini dialami oleh 

Sheila sewaktu ayahnya ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada polisi 

sehingga akhirnya Sheila harus memilih untuk mendapatkan perwalian dari orang 

yang mengaku pamannya dan lalu tinggal di rumah pamannnya tersebut atau 

mendapatkan perwalian dari Negara dan tinggal di panti asuhan. 

“Dan karena kau masih di bawah umur, kau akan tinggal bersama Pak 

Haryanto ini, sampai kau diangggap dewasa secara hukum. Yaitu bila 

kau sudah punya KTP sendiri, usia tujuh belas tahun.” 

“Bagaimana Sheila?” Tanya Letnan Agung. “pilihanhu tidak hanya 

tinggal bersama Pak Haryanto. Kau juga bisa jatuh ke tangan Negara, 

dan tinggal di panti asuhan. (hlm. 11) 

 

Sheila menjadi bingung karena ia tidak tahu harus bagaimana karena 

rumah yang ia tinggali saat ini pun adalah rumah kontrakan sehingga ia harus 

memutuskan meskipun ia bingung. 

“Oom punya dua anak, yang kecil seumurmu, Renny. Yang besar 

usianya tujuh belas tahun, Reza namanya. Mereka pasti senang anggota 

keluarga mereka bertambah.” 

Sheila tertegun. Ia sama sekali tidak mengenal pria ini, walau dari dasar 

hatinya, keramahan pria itu menunjukkan bahwa pria itu cukup 



bersimpati pada ayahnya. Sheila diam sejenak. Lalu ia mengangguk. 

“Saya…. tinggal bersama Oom haryanto saja.” (hlm. 11) 

 

Oom Haryanto yang terlihat begitu bersimpati pada ayahnya akhirnya 

menarik perhatian Sheila, sehingga Sheila mau untuk tinggal bersama dengan 

Haryanto yang mengaku sebagai saudara ayahnya tersebut meskipun mereka 

belum pernah bertemu. 

 

2) Konflik Batin Ketika Kabur dari Sekolah 

Sheila yang bingung karena merasa bingung telah memukul teman 

sekolahnya hingga berdarah dan pingsan, berlari ke rumah di belakang asrama. Ia 

tahu meski dilarang, tempat tersebut satu-satunya tempat yang ia rasa bisa 

dijadikan tempat untuk berlindung dari amukan para guru. Meskipun pada 

awalnya pemilik rumah belakang asrama tersebut tidak mau menerimanya, 

namun akhirnya ia mau membantu.  

“Saya tahu. Ia memukul temannya hingga berdarah kan? Sekarang 

bagaimana keadaannya?” 

 “Keadaannya… ia sudah sadar, tapi…” 

“Berarti ia tidak mati. Apakah ia geger otak?” 

“Tadi ia sudah sadar, kelihatannya tidak…” 

“Berarti ia tidak gegar otak. Apakah lukanya parah?” 

Lia terdiam. Bram terkesan membela anak ini, dan hal ini membuatnya 

bingung. 

“Tidak.” 

“Kalau tidak, saya harap ibu bisa mengampuni kesalahan Sheila.” 

Ibu Lia terdiam. Masalah anak ini semakin meresahkannya. Kalau 

dibiarkan tentu kelakuannya akan menjadi-jadi. 

“Saya berjanji tidak akan mengeluarkannya dari sekolah. Tapi ia tetap 

harus dihukum untuk kesalahan yang sudah diperbuatnya,” ujar Lia 

tegas. 

Bram menoleh pada Sheila. “Bagaimana? Sudah cukup adil kan, 

Sheila?” 

Tiba-tiba Sheila berlutut dan memeluk lutut Bram. “Tidak! Aku tidak 

mau kembali ke sana! Aku tidak mau kembali ke Asrama!” (hlm. 83-84) 



 

Sheila merasa bahwa meski telah dibela oleh Bram, ia akan 

mendapatkan tekanan lagi dari guru-guru di sekolah. Ia tidak menginginkan hal 

itu. Ia tahu bahwa guru-guru tidak akan memaafkan kesalahannya karena Sheila 

merasa bahwa guru-guru tersebut tidak pernah mendukungnya sama sekali. 

Sheila memiliki pilihan yang sulit. Ia bingung karena tidak mau kembali 

ke sekolah namun juga bingung harus tinggal dimana. Yang ia ketahui adalah 

Bram orang yang baik dan ia merasa kalau di rumahnya ia bisa lebih aman. 

“Tidak! Aku tidak bisa kembali ke asrama, bila dikeluarkan pun aku 

juga tidak punya tempat untuk pergi! Izinkan aku tetap tinggal di sini! 

Isaknya. 

Sheila memandang Susan. Seingatnya gurunya itu tidak pernah peduli 

sedikitpun padanya. Kalau guru yang lain membenci dan memvonisnya 

sebagai residivis, Susan selalu menganggapnya tak ada, tak berharga, tak 

eksis. 

“Aku nggak mau kembali.” 

“Tapi kau tidak bisa menyusahkan Pak Bram. Tahukah kau beliau 

siapa?” 

“Dia orang baik! Kalian jahat padaku! 

“Sheila, ia pemilik asrama ini. Ia pemilik sekolah Mutiara Ibunda! Seru 

Susan. 

Sheila terkejut mendengarnya. Ia menatap Bram, Lalu bergantian pada 

Lia dan Susan. “Baik, kalau begitu aku tinggal saja di sini, menjadi 

pembantu!” 

Lia ikut membujuk, “Tapi kau kan punya teman di asrama, siap 

namanya? Ti...” 

Sheila tertawa sinis, ”Jangan pura-pura perhatian, Ibu Lia. Kalaupun 

aku tidak diizinkan tinggal disini, biarpun tidak ada tempat untuk pergi 

aku tetap akan keluar dari sekolah itu!” 

Lia memandang Bram, seolah minta bantuan. 

“Sheila...,” panggil Bram dengan lembut, “kembalilah ke sana. Di sini 

aku tidak butuh pembantu, aku sudah ada Eman.” (hlm. 85-86) 

 



Sheila terus saja berusaha untuk bersikeras tidak mau kembali ke sekolah 

karena ia merasa tidak ada orang yang baik dan perhatian padanya di sana. Ia 

memaksa dan memohon pada Bram untuk tinggal di rumahnya meskipun sebagai 

pembantu agar ia tidak menggelandang. Puilihan yang sulit, namun bagi Sheila 

itu adalah jalan keluar terbaik yang dimilikinya. Ia akan merasa aman tinggal di 

rumah Bram karena selain Bram adalah orang yang baik, Eman adalah orang baik 

dan perhatian pula. 

Hasil analisis dari novel Piano di Kotak Kaca dapat direlevansikan 

dengan pembelajaran sastra di sekolah khususnya untuk SMA kelas XI dalam hal 

pemberian motivasi kepada siswa agar mereka tidak terjerumus dalam emosi 

yang meledak-ledak dan selalu memadang negatif pada orang lain. Karena anak 

SMA cenderung terpengaruh oleh budaya masyarakat asing sehingga banyak 

kepribadian arif dari budaya timur semakin tergeser posisinya dari budaya anak 

muda. Hal ini menjadi pembelajaran bagaimana agar siswa SMA tetap memiliki 

budaya timur dalam diri mereka sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang 

baik ketika mereka bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. 

Pembelajaran sastra tidak telepas dari pembelajaran bahasa meskipun 

keduannya berlainan. Pembelajaran sastra lebih terfokus pada pembentukan 

karakter dan kepribadian dengan cara memperkaya pengalaman siswa dan 

menjadikannya lebih tanggap terhadap lingkung sosialnya. Tujuan akhir dari 

pembelajaran sastra adalah menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan 

kepekaan terhadap masalah-masalah manusiawi, pengenalan, dan rasa hormatnya 

terdadap tata nilai baik dalam konteks individual maupun sosial. 

Salah satu materi pembelajaran sastra Indonesia yang dapat digunakan 

adalah konflik batin dalam novel Piano di Kotak Kaca karya Agnes Jessica, yang 

relevan dengan Materi pembelajaran berdasarkan standar isi yang berupa standar 

kompetensi dasar kelas XI semester I (ganjil) adalah sebagi berikut. 

Mata pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Kelas   : XI 

Semester   : I (ganjil) 

Standar Kompetensi : Membaca 

7.  Memahami berbagai hikayat, novel 

Indonesia dan terjemahan. 



 

Kompetensi Dasar : 7.2 Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan 

  ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan 

Indikator   : Mampu menemukan unsur-unsur intrinsik 

  dan ekstrinsik novel / terjemahan 

Metode Pembelajaran : Ceramah, inkuiri, dan diskusi 

Penilaian/evaluasi : Portofolio, tugas kelompok, tugas individu 

Novel Piano di Kotak Kaca dapat digunakan sebagai bahan ajar 

pembelajaran sastra di SMA kelas XI khususnya karya sastra novel yang isinya 

banyak mengandung nilai moral dan perjuangan hidup untuk mempertahankan 

hal yang benar. Kepribadian peserta didik yang dapat dibentuk melalui materi ini 

adalah nilai semagnat pantang menyerah, mampu mengendalikan diri, 

menyayangi sesama, sabar, adil dan berjiwa sosial yang tinggi. Selain itu, juga 

dapat digunakan untuk menyadarkan paradigma peserta didik mengenai tugas 

dan kewajibannya sebagi makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan memiliki 

kepribadian yang luhur. Jadi penelitian tentang konflik batin tokoh utama dalam 

novel Piano Di Kotak Kaca karya Agnes Jessica relevan dengan pembelajaran 

bahasa Indonesia di SMA. 

2. PEMBAHASAN 

Tema yang diangkat dalam novel Piano di Kotak Kaca karya Agnes Jessica  

adalah semangat pantang menyerah. Alur dalam novel ini adalah alur maju. Penokohan 

terdiri dari tokoh utama yaitu Sheila, dan tokoh protagonis Bram, Reza dan Haryanto, dan 

tokoh antagonis Ratna, Renny, Indah, Vania dan beberapa tokoh tambahan lain seperti 

Charles, Mira, Wenny, Tini, Ibu Lia, Kakek Eman, Rico, Nathan, dan Pak Alex. Latar 

meliputi latar waktu, latar tempat. Latar tempat merupakan tempat terjadinya kisah 

meliputi rumah Sheila, rumah Oom Haryanto, sekolah Mutiara Ibunda, rumah Bram di 

Ciloto, hotel bintang lima, penjara, dan the glass slipper. Latar waktu terjadi pada kurun 

waktu tahun 1998 hingga 2005. 

 



Unsur-unsur tersebut berjalinan satu sama lain sehingga membangun kesatuan 

sebuah cerita.  Jalinan tersebut diawali dari tema yang berupa semangat pantang 

menyerah Sheila dalam menghadapi kesulitan hidup mulai dari ayahnya yang dituduh 

sebagai pembunuh ibunya, ia yang dijadikan sebagai pembantu di rumah om Haryanto, 

mendapat perlakuan buruk di asrama ibunda, menjadi pembantu di rumah Bram, diusir 

dari rumah Bram karena timbul cinta diantara keduanya, canggung menerima lamaran 

Reza, menolak lamaran Reza, membuat Vania batal menikah dengan Bram, hingga 

akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan ibunya dan bisa bersatu dengan Bram hingga 

ayahnya terbebas dari penjara. 

Berdasarkan hasil analisis konflik batin terhadap novel Piano di Kotak Kaca 

karya Agnes Jessica dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra, dapat ditemukan 

bahwa konflik batin yang dialami tokoh utama ada dua, yaitu konflik mendekat-menjauh 

(approach-avoidance conflict) dan konflik menjauh-menjauh (avoidance-avoidance 

conflict). Adapun hasil analisis analisi konflik batin tokoh utama dalam novel Piano di 

Kotak Kaca karya Agnes Jessica adalah sebagai berikut. 

Hasil penelitian ini juga dapat diimplikasikan ke dalam pembelajaran sastra 

SMA khususnya kelas XI dengan standar kompetensi 7. Memahami berbagai hikayat, 

novel Indonesia/novel terjemahan, dan kompetensi dasar 7.2 menganalisis unsur-unsur 

intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia / terjemahan, yang bermanfaat sebagi materi 

pembelajaran yang mampu membentuk sikap dan perilaku peserta didik. Jadi hasil 

penelitian terhadap novel Piano di Kotak Kaca karya Agnes Jessica relevan dengan mata 

pelajaran bahasa Indonesia di SMA. 

D. SIMPULAN DAN SARAN 

1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap novel Piano di Kotak Kaca 

karya Agnes Jessica, dapat disimpulkan bahwa novel Piano di Kotak Kaca karya Agnes 

Jessica memiliki hubungan fungsional sebagai berikut. Pengarang novel Piano di Kotak 

Kaca adalah orang yang berpengalaman dalam menulis novel popular karena telah 

menghasilkan sebanyak 44 judul novel popular dan 2 judul novel serius. Tema cerita 

yang umumnya diangkat oleh pengarang adalah kisah remaja pada zaman modern yang 

belatar sosial orang perkotaan. 



Tema yang diangkat dalam novel ini adalah semangat pantang menyerah. Alur 

dalam novel Piano di Kotak Kaca adalah alur maju. Penokohan terdiri dari tokoh utama 

yaitu Sheila, dan tokoh protagonis Bram, Reza dan Haryanto, dan tokoh antagonis Ratna, 

Renny, Indah, Vania dan beberapa tokoh tambahan lain seperti Charles, Mira, Wenny, 

Tini, Ibu Lia, Kakek Eman, Rico, Nathan, dan Pak Alex. Latar meliputi latar waktu, latar 

tempat. Latar tempat merupakan tempat terjadinya kisah meliputi rumah Sheila, rumah 

Oom Haryanto, sekolah Mutiara Ibunda, rumah Bram di Ciloto, hotel bintang lima, 

penjara, dan the glass slipper. Latar waktu terjadi pada kurun waktu tahun 1998 hingga 

2005 

Unsur-unsur tersebut berjalinan satu sama lain sehingga membangun kesatuan 

sebuah cerita.  Jalinan tersebut diawali dari tema yang berupa semangat pantang 

menyerah Sheila dalam menghadapi kesulitan hidup mulai dari ayahnya yang dituduh 

sebagai pembunuh ibunya, ia yang dijadikan sebagai pembantu di rumah om Haryanto, 

mendapat perlakuan buruk di asrama ibunda, menjadi pembantu di rumah Bram, diusir 

dari rumah Bram karena timbul cinta diantara keduanya, canggung menerima lamaran 

Reza, menolak lamaran Reza, membuat Vania batal menikah dengan Bram, hingga 

akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan ibunya dan bisa bersatu dengan Bram hingga 

ayahnya terbebas dari penjara. 

Pengarang novel Piano di Kotak Kaca adalah orang yang berpengalaman dalam 

menulis novel popular karena telah menghasilkan sebanyak 44 judul novel popular dan 2 

judul novel serius. Tema cerita yang umumnya diangkat oleh pengarang adalah kisah 

remaja pada zaman modern yang belatar sosial orang perkotaan. 

2. SARAN 

a. Bagi Pembaca atau Penikmat Sastra 

Hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan salah satu wawasan dalam 

memahami sebuah karya sastra, khususnya  novel. Novel Piano di Kotak Kaca 

menarik untuk dibaca dan direnungkan karena membahas mengnai problem konflik 

batin yang terjadi dalam kehidupan social di masyarakat. Novel Piano di Kotak Kaca 

mengandung nilai moral yang membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga, 

hubungan buruk dalam keluarga yang berikat pada konflik batin. 

 

 



b. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga peneliti berharap 

kepada peneliti lain yang mengkaji puisi agar memahami secara mendalam teori dan 

analisis yang digunakan sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang lebih baik. 
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