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ABSTRAK 

Fokus penelitan yang diangkat dari novel Lorca: Memoar Penjahat Tak 

Dikenal adalah perubahan perilaku tokoh Lorca. Penelitian ini bertujuan, pertama, 

mengidentifikasi tokoh dan penokohan serta relasi antartokoh yang berinteraksi 

langsung dengan tokoh Lorca. Kedua, menemukan tahapan proses terjadinya 

perubahan perilaku tokoh Lorca serta menemukan makna keseluruhan pada novel 

yang dipahami melalui perubahan perilaku tokoh Lorca. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang disajikan 

secara deskriptif analitis. Bagian pertama menganalisis struktur yang berfokus 

pada tokoh dan penokohan, dan selanjutnya memanfaatkan teori psikologi 

behaviorisme Skinner meliputi penguatan dan pengkondisian untuk pembedahan 

lebih mendalam berkaitan dengan perubahan perilaku tokoh Lorca. Kemudian 

ditelusuri makna keseluruhan dari perubahan perilaku tokoh Lorca. 

Hasil dari penelitian ini ditemukan, perubahan perilaku tokoh Lorca 

disebabkan oleh adanya kontrol atau kendali dari tokoh lain. Ada enam tokoh 

yang mengendalikan perilaku tokoh Lorca. Kendali tersebut ada dua jenis, 

pertama, kendali yang sengaja dihadirkan dengan tindakan berupa kekerasan fisik 

maupun verbal, dan pemberian kepercayaan terhadap Lorca. Kedua, kendali yang 

tidak sengaja dihadirkan yang muncul karena perasaan Lorca sendiri meliputi rasa 

kasih sayang, tanggung jawab, rasa kagum, dan kecewa. Kontrol atau kendali 

yang dimiliki oleh tiap tokoh tidak hanya menghadirkan stimulus tapi juga 

pemerkuat yang bersifat positif dan negatif. Kendali yang sengaja dihadirkan 

cenderung menghasilkan perilaku buruk atau negatif, sedangkan kendali yang 

tidak sengaja dihadirkan cenderung menghasilkan perilaku yang positif bagi diri 

Lorca. Kontrol atau kendali tersebut memberikan input yang berbeda, sehingga 

respon yang dihasilkan oleh Lorca juga berbeda-beda. Hal itu mengakibatkan 

tokoh Lorca memiliki kepribadian ganda, serta tidak memiliki pengendalian diri 

yang kuat atas dirinya sendiri. Makna dari perubahan perilaku tokoh Lorca 

dipahami sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan. Peran lingkungan 

dalam perubahan perilaku Lorca meliputi pemberian stimulus, penguatan, dan 

pengkondisian. Artinya aneka perilaku yang tampak tersebut bukan berasal dari 

dalam dirinya (faktor bawaan), melainkan selalu ada input yang mendahului 

perilakunya. Akibatnya Lorca tidak memiliki pengendalian diri yang kuat atas 

dirinya sendiri. Tindakan jahat yang dilakukan oleh Lorca dimaknai sebagai cara 

agar ia dapat bertahan hidup di tengah situasi lingkungan yang kacau. 
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