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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa  remaja  merupakan  masa  yang  paling  indah  karena  pada  saat  masa

tersebut  kita  banyak  mengalami  perubahan  awal  seperti  memiliki  teman  baru

teman dekat bahkan sahabat baru. Pada masa remaja juga kita merasakan awal

jatuh cinta kepada seseorang atau lawan jenis. Hurlock (1980: 206) menyatakan,

bahwa manusia bisa dikatakan remaja ketika mereka berusia 15 sampai 21 tahun.

Pada usia tersebut seseorang akan mencari jati diri yang membangun karakteristik.

Masa  remaja  juga  disebut  sebagai  masa  perpindahan  dari  masa  anak-anak

menuju  dewasa.  Masa  remaja  diawali  dengan  datangnya  pubertas  atau  proses

bertahap  yang  mengubah  kondisi  fisik  dan  psikologi  anak  tumbuh  menjadi

dewasa. Dalam masa remaja akan ada banyak masalah atau konflik yang dihadapi

oleh remaja, tentu tidak semua remaja dapat mengatasinya. Peran orang tua, serta

kerabat dan juga orang-orang terdekatlah yang bisa membantu masalah mereka.

Sifat yang menonjol yang kerap dialami oleh remaja adalah sifat gelisah, lekas

marah dan juga emosi yang naik dan turun.

Setiap  orang  dewasa  atau  manusia  pasti  memiliki  masalah  dalam

kehidupannya termasuk juga remaja.  Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa

masalah terbesar  yang dihadapi  remaja saat ini  adalah kecemasan dan depresi.

Temuan ini didapat setelah organisasi penelitian nirlaba  Pew  melakukan  survei

terhadap 920 remaja di Amerika Serikat. Sebanyak 70 persen remaja berusia 13-
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17 tahun percaya masalah kesehatan mental adalah masalah utama bagi generasi

mereka. Studi ini juga menyoroti sekolah menjadi salah satu sumber tekanan bagi

remaja  yaitu  61 persen.  Masalah  lain  yang muncul  di  kalangan remaja  adalah

tekanan untuk selalu terlihat baik sebanyak 29 persen. Selain itu berdasarkan jenis

kelamin,  remaja  perempuan  lebih  cenderung  bangun  dengan  perasaan  cemas

sebanyak 36 persen dibanding remaja laki-laki 23 persen. Kesehatan mental saat

ini menjadi masalah dalam kehidupan remaja, tidak peduli orang kaya atau pun

miskin( dikutip dalam berita online CNN Indonesia).

 Hurlock (1980: 208) menyatakan, bahwa tampak sudah lengkap mencakup

sepanjang  hidup  manusia  sesuai  dengan  pembagian  periodisasinya.  Dari  masa

sebelum lahir atau disebut  Pranatal usia 9 bulan sampai masa lanjut usia yang

disebut sebagai Later adulthood usia 60 tahun sampai tak terhingga. 

Masalah yang timbul pada periode remaja menuju dewasa tergambar pada

Novel  The  Kissing  Booth.  Novel  ini  menceritakan  kehidupan  seorang  gadis

remaja  Amerika  yang  cantik  bernama  Elle  Evans,  yang  mengalami  perasaan

menyukai  seseorang  namun dia  tidak  bisa  mengakuinya.  Terlihat  dalam data

berikut.

“I guess. But you know what I mean...... I kind of
hate him, I kind of like him”. 
“I ignored the last part. I dont know that I would
anyway. If I did together with him, which is totally
unlikely anyway, and it ended messily, then it might
damage our friendship”. (Reekles, 2012:122-123).

Data  tersebut  menunjukan  bahwa  Elle  tumbuh  berkembang  sebagai  seorang

gadis remaja yang masih bingung mengenai perasaannya terhadap orang yang dia
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suka. Bahwa ada perubahan perasaan yang terlihat dari tokoh Elle dari remaja

tumbuh menjadi anak dewasa yang mengenal rasa menyukai kepada lawan jenis

namun dia masih belum mengakui perasaannya karena bingung atas perasaannya

sendiri. Contoh data di atas, masuk kedalam kategori gambaran kejiwaan yang

berupa perasaan bingung dimana pada saat kejadiannya, Elle harus dihadapkan

kepada dua pilihan antara persahabatan atau percintaan. 

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  mengenai  kehidupan  remaja  yang

mengalami perubahan karakter dan juga emosi yang naik dan turun maka penulis

akan mengambil judul Karakteristik tokoh utama dalam novel The Kissing Booth

karya Beth Reekles karena menjadi titik masalah dari penelitian ini adalah tokoh

utama, karakteristik dan kejiwaannya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Bagaimana gambaran awal karakteristik tokoh utama dalam novel The kissing

Booth karya Beth Reekles?

2) Bagaimana  perubahan  karakteristik  tokoh  utama  dalam  novel  The  Kissing

Booth karya Beth Reekles?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:
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1) Mengungkap  gambaran  awal  karakteristik  tokoh  utama  dalam novel  The

Kissing Booth karya Beth Reekles

2) Mengungkap perubahan karakteristik tokoh utama dalam novel The Kissing

Booth karya Beth Reekles.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik kegunaan secara praktis

maupun  secara  teoritis.  Kegunaan  penelitian  ini  secara  praktis  adalah  dapat

memberikan pemikiran kepada pembaca ataupun masyarakat khususnya penulis

terhadap pemecahan masalah mengenai kejiwaan karakteristik tokoh utama yang

ada dalam novel The Kissing Booth karya Beth Reekles. 

Kegunaan teoritis hasil dari penelitian ini bagi penulis dan pembaca dapat

memberikan  pemahaman  dan  khazanah  dalam  memperkaya  ilmu  dan  juga

wawasan mengenai sastra terutama kajian tokoh utama dari sisi Psikologinya.

1.5 Kritik Sastra 

Novel  The Kissing Booth ini banyak diminati  pembaca dan terdapat  kritik

atau pendapat dari para kritikus yang menulis komentarnya di kolom komentar

ebook  (novel  yang  dipublikasikan  melalui  situs  internet).  Natalie  dalam situs

goodreads.com menyatakan pendapatnya bahwa novel  The Kissing Booth salah

satu novel bagus dan menarik untuk dibaca. 

  “It’s a great summer romance novel if you are into
teen romance. It’s an easy read a good story line to it!.
Reading this book was a great way to pass the time”.
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Natalie  menyatakan  bahwa  novel  The  Kissing  Booth adalah  novel

romansa remaja yang bagus secara alur dan cerita. Menceritakan kegiatan remaja

yang biasa dilakukan pada musim panas.

“Beth  Reekles,  a  bestselling  English  author,  has
panned  a  sweet  and  pretty  entertaining  teenage
contemporary  fiction  called,  The  Kissing  Booth.  A
chessy and cliched rom-com drama is what this book
has no offer, one time read, but I guess the story could
have been much better”.

Aditia  berpendapat  bahwa  karya  Beth  Reekles  bagus  dan  bergenre

komedi romantis. Ia memberikan pujian kepada penulis novel The Kissing Booth

terlihat  dari  pernyataannya  di  atas  bahwa  Beth  Reekles  adalah  penulis  asal

Inggris yang laris, telah mengeluarkan fiksi kontemporer remaja yang manis dan

cukup menghibur.

“This book was pretty, I’d recommend this book to
younger teens.  It’s  the kind of story I  would have
lapped up when I  was thirteen  and fourteen,  very
fluffy and girly”,

Selain Natalie dan Aditia juga ada Cora Tea yang menyatakan bahwa novel ini

sangat direkomendasi bagi para remaja yang berusia belasan tahun karena kata-

katanya sangat ringan mudah dipahami dan bisa mewakili para remaja di luar

sana.


