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NARASI PEMBENTUKAN IDENTITAS DIRI 

MERRY RIANA TOKOH DALAM BUKU MIMPI SEJUTA DOLAR 

 

Henny Indriani 

 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini berawal dari fenomena merebaknya buku-buku pengembangan diri yang 

laris di pasaran, di mana buku-buku tersebut dianggap dapat menjawab kebutuhan yang ada pada 

diri pembaca. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kisah Merry Riana mencapai kesuskesan 

dalam buku “Mimpi Sejuta Dolar”, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yakni 

metode naratif. Melalui metode ini penulis berharap dapat mengungkap makna kesuksesan bagi 

Merry Riana, dan bagaimana pencarian identitas dirinya dalam kehidupan modern. Fokus dalam 

penelitian ini adalah melihat struktur yang meliputi alur / plot dan tema yang terdapat dalam buku 

Mimpi Sejuta Dolar untuk menemukan makna kesuksesan bagi Merry Riana. Kemudian akan 

dilakukan analisis isi, yakni mengaitkan makna kesukesan ini dengan teori pembentukkan identitas 

diri manusia modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mimpi Sejuta Dolar merupakan sebuah 

narasi diri kehidupan Merry Riana sang tokoh utama dalam dunia modern. Kisah ini bertemakan 

roman dan memiliki struktur progresif yang sesuai dengan visi kemajuan dari modernitas. 

Modernitas merupakan budaya resiko yang mengganggu keamanan ontologis sehingga 

menimbulkan kecemasan dan mengancam eksistensi diri. Permasalahan finansial atau kekurangan 

biaya menjadi permasalahan dan sumber kecemasan bagi Merry  Riana. Kebebasan finansial yang 

dicapainya menjawab permasalahan eksistensi diri Merry Riana. Identitas diri yang kuat 

membantu Merry Riana menghadapi kesulitan yang dihadapi dalam dunia modern. 

 
Kata Kunci: Identitas Diri, Narasi, Naratif, Modern, Modernitas, Budaya Resiko, Keamanan 

Ontologis, Kecemasan, Eksistensi Diri, Kesuksesan. 
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NARRATIONS OF SELF-IDENTITY CONSTRUCTION OF MERRY 

RIANA THE ACTOR IN THE “MIMPI SEJUTA DOLAR” BOOK 

 

Henny Indriani 

 

ABSTRACT 

 
This research begins with the phenomena of the booming of self-development books in the 

market, where those books acknowledged as can answer the needs of the readers. This research 

aims to analyse the story of Merry Riana achieving her success in the “Mimpi Sejuta Dolar” book, 

using qualitative research method that is narrative method. By this method, writer hopes can 

express the success meaning of Merry Riana, and how her self-identity finding in modern life. The 

focus of this research is to see the structure including plot and theme in the “Mimpi Sejuta Dolar” 

book, to find the success meaning of Merry Riana. After that, there is content analysis that is to 

bind the success meaning in the theory of self-identity construction of modern persons. This 

research shows that “Mimpi Sejuta Dolar” book is a self-narrative of Merry Riana the main actor 

in the modern world. This story has roman theme and has a progressive structure that appropriate 

to progressive vision of modernity. Modernity is a risk culture that disturbs the ontological 

security so that bring up anxiety and threaten self-existence. Financial problem or lack of money 

becomes the problem and the source of anxiety of Merry Riana. Financial freedom that she 

achieved is answering the self-existence problem of Merry Riana. The strong self-identity helps 

Merry Riana to face the difficulties that she faces in the modern world. 

 

Keywords: Self-Identity, Narration, Narrative, Modern, Modernity, Risk Culture, Ontological 

Security, Anxiety, Self-Existence, Success. 
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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belakangan ini tampaknya penjualan buku-buku pengembangan diri 

(self-help) berkembang dengan baik dan juga cukup populer serta menarik 

minat para pembaca. Ada beragam  tema yang ditawarkan, seperti misalnya 

tema peningkatan kesadaran diri dengan berpikir positif, penyembuhan emosi, 

pencerahan spiritual, mengelola stres, motivasi mencapai kesuksesan dan 

beragam contoh tema lainnya. Beberapa buku bahkan meraih posisi penjualan 

terbaik (best-seller), artinya buku-buku tersebut laris dan diminati oleh 

sejumlah pembaca. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin saja tema yang 

ditawarkan maupun informasi yang terkandung di dalam buku tersebut 

memenuhi kebutuhan dari pembacanya. 

“Mimpi Sejuta Dolar” adalah salah satu buku pengembangan diri yang 

laris di pasaran. Buku ini memiliki rekornya sendiri, yakni terbit pertama kali 

pada bulan September 2011 dan hingga bulan Desember 2011 telah dicetak 

ulang sebanyak empat kali berturut-turut. Bahkan cetak ulang masih terus 

berlanjut hingga saat ini. Apa yang sebenarnya ditawarkan oleh buku ini 

sehingga mampu menarik minat pembacanya?  

“Mimpi Sejuta Dolar” ditulis oleh Albherthiene Endah, merupakan 

sebuah biografi yang memuat kisah perjuangan sang tokoh utamanya, Merry 

Riana, dalam mencapai kesuksesan di negara Singapura. Kisah ini berawal 
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dari tragedi kerusuhan yang terjadi pada Mei tahun 1998 yang membawa 

dampak perubahan drastis dalam kehidupan Merry Riana. Saat itu ia baru saja 

lulus SMA dan berencana melanjutkan pendidikan di bangku kuliah di 

universitas Trisakti. Namun karena tragedi kerusuhan itu dan desakan dari 

orang tuanya yang menginginkan keselamatannya, ia terpaksa merubah 

keputusannya. Rencana kuliah dialihkan ke Nanyang Technological 

University (NTU) di Singapura. Maka berangkatlah Merry Riana ke negeri 

singa.   

Selama di Singapura, Merry Riana menghadapi ujian dan tantangan 

hidup yang berat yang memacunya untuk berjuang bertahan dalam segala 

kesulitan yang terjadi. Masalah terbesar yang dihadapinya adalah ia harus 

bertahan dengan kondisi finansialnya yang serba pas-pasan. Bagi Merry Riana 

biaya hidup di Singapura sangat mahal dan bekal uang yang diberikan orang 

tuanya tidaklah cukup untuk membiayai semua kebutuhannya. Untuk bisa 

kuliah di NTU saja ia berhutang pinjaman pada NTU sebanyak 40.000 dolar 

(sekitar 300 juta rupiah) yang dapat dilunasi ketika ia lulus dan telah bekerja. 

Merry Riana melalui tahun pertamanya di Singapura dengan melakukan 

penghematan yang luar biasa. Ia mengutamakan kebutuhan kuliah sebagai 

prioritas. Demi membeli buku-buku kuliah, uang yang tersisa hanyalah 10 

dolar (sekitar 70.000 rupiah) setiap minggunya yang dipakainya untuk biaya 

makan dan kebutuhan sehari-sehari. Hal ini membuat Merry Riana pusing dan 

berpikir keras. Harga nasi goreng polos saja sudah 2 dolar, bagaimana ia bisa 

mencukupi kebutuhan makan 3 hari sekali dalam seminggu? Belum lagi ia 
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harus beradaptasi dengan tuntutan perkuliahan yang tinggi, mengatasi bahasa 

Inggrisnya yang pas-pasan dan lain sebagainya. Bagi Merry Riana 

menghadapi semua tuntutan ini dengan kondisi perut yang lapar bukanlah 

suatu hal yang mudah untuk dilalui. 

Berbagai cara dilakukan Merry Riana untuk bertahan dan menghadapi 

segala rintangan yang datang, misalnya bekerja paruh waktu ketika ia telah 

bisa membagi waktu dengan kuliahnya. Pekerjaan kecil ia lakukan seperti 

penyebar brosur, penjaga toko bunga dan pelayan restoran. Ia rajin berdoa dan 

mendapat kekuatan yang berasal dari dukungan-dukungan orang-orang yang 

dicintainya, terutama dukungan dari kedua orang tuanya. 

Penderitaan jatuh-bangun yang dialaminya serta perjuangan untuk 

bangkit dan bertahan hidup telah membulatkan tekad Merry Riana untuk 

sukses sebelum usianya 30 tahun. Ia bertekad menjadi seorang pebisnis yang 

sukses. Etos kerja kerja keras ia bangun untuk meraih mimpinya tersebut. 

Mulai dari pengalaman bisnis kecil-kecilan yang seringkali berujung 

kegagalan, hingga bekerja menjadi sales asuransi setelah lulus kuliah. Dalam 

proses menuju kesuksesan, ia seringkali harus berhadapan dengan rintangan, 

tantangan, terkadang kegagalan yang membuatnya mentalnya jatuh. Namun, 

ia gigih dan bangkit lagi. Profesi sebagai sales ia tekuni, dan memang segala 

upaya dan jerih payahnya pada akhirnya membuahkan hasil. Merry Riana 

berhasil mencapai posisi puncak sebagai President Star Club, posisi yang 

jarang diraih oleh anak muda seusianya. Kemudian, ia memutuskan untuk 

keluar dari pekerjaannya tersebut dan mendirikan biro konsultan keuangan 
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sendiri yang ia bangun bersama suaminya. Merry Riana berhasil mencapai 

kesuksesannya, yakni di usianya yang ke-26 ia telah meraih sejuta dolarnya. 

Hutang-hutangnya lunas dan ia berhasil hidup mandiri sesuai keinginannya 

dari penghasilan yang telah diperolehnya. Kisah sukses seorang Merry Riana 

ini pun ternyata dinilai cukup inspiratif. Banyak orang-orang maupun pihak-

pihak yang tertarik pada kisahnya, sehingga mendatangkan tawaran demi 

tawaran padanya untuk berbicara sebagai motivator. Berdasarkan ringkasan 

“Mimpi Sejuta Dolar” di atas, dapat dikatakan bahwa sebenarnya perjuangan 

hidup seperti yang dilakukan Merry Riana ini mencirikan kehidupan manusia 

modern.  

Menurut Hardiman (2011), memahami modernitas dapat dilakukan 

dengan dua cara, yakni modernitas dipahami sebagai sebuah periode yang 

berdampak merubah  institusional sebuah masyarakat dan juga berdampak 

pada bentuk-bentuk kesadaran atau pola-pola berpikir manusia yang hidup di 

dalam periode tersebut. Modernitas muncul akibat revolusi industri di Eropa, 

melahirkan dunia industrialisasi dan kapitalisme (Giddens, 1991). Tidak hanya 

di Eropa saja, modernitas telah mengglobal hingga ke negara-negara lainnya, 

Indonesia merupakan salah satu negara tersebut. Dua dimensi dari modernitas 

ini yang menjadi kunci utama terkait dengan perubahan-perubahan tersebut. 

Ciri-ciri perubahan secara institusional terlihat dari tumbuhnya sains, teknik, 

dan ekonomi kapitalistis dalam masyarakat modern. Produk industrialis 

dihasilkan berdasarkan ilmu pengetahuan yang berkembang serta melibatkan 

teknik dan mesin-mesin dalam sistem produksi. Demikian kapitalisme 
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melahirkan sistem pemasaran produk industrialis, di mana pasar memiliki 

daya yang menggerakkan masyarakat modern untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan mereka sesuai dengan produk yang dihasilkan tersebut. Dalam hal 

ini, kapitalisme yang berpihak pada kepemilikan modal juga mengatur sistem 

tenaga kerja. Implikasinya adalah perubahan pada ritme kehidupan, di mana 

masyarakat modern berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan tuntutan 

dari sistem tersebut. 

Sebagaimana modernitas telah memberi dampak perubahan pada 

tatanan dan ritme kehidupan masyarakat modern sebagai institusi, perubahan 

juga terjadi pada individu yang merupakan bagian dari masyarakat modern, 

yakni seperti yang telah disebutkan bahwa modernitas juga membawa 

perubahan pada kesadaran atau pola-pola berpikir pada manusia yang hidup di 

dalamnya. Hardiman (2011) menjelaskan bentuk kesadaran dalam modernitas 

dicirikan oleh tiga hal, yakni subyektivitas, kritik, dan kemajuan. Maksudnya 

adalah pertama, manusia modern melihat dirinya sebagai subyek yang mampu 

mengandalkan rasionya untuk melihat realitas, kemudian ia menjadi individu 

yang tidak dipermainkan waktu namun mampu merancang sejarahnya sendiri 

berpijak pada kenyataan yang dialaminya. Kedua, sejalan dengan yang telah 

dikemukakan oleh Kant (dalam Hardiman, 2011) manusia modern 

mengandalkan rasionya untuk berpikir kritis yakni keberanian untuk berpikir 

sendiri di luar tuntutan tradisi atau otoritas. Kesadaran sebagai subyek dan 

pemikiran kritis membawa pada kesadaran yang berikutnya yakni manusia 

menyadari bahwa dirinya bergerak pada suatu tujuan tertentu. Manusia 
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modern menyadari waktu sebagai sumber langka yang tidak dapat diulang 

kembali. Sehingga tujuan manusia modern berpijak pada sebuah visi 

kemajuan (progress).   

Berdasarkan penjelasan di atas dan jika dikaitkan dengan kisah 

“Mimpi Sejuta Dolar”, dapat dilihat bahwa Merry Riana merupakan tipikal 

manusia modern. Nampaknya ia memiliki kesadaran bahwa ia adalah subyek 

dalam kehidupannya. Sebagai pelaku kehidupan ia berpijak pada realitas dan 

tidak hanyut dalam dampak tragedi kerusuhan yang membawa perubahan 

drastis dalam hidupnya. Ia sendiri berusaha menentukan tujuan dan 

membentuk sejarah hidupnya akan seperti apa. Dan dapat dilihat juga bahwa 

tujuan hidupnya yakni mencapai kesuksesan di usia muda mencerminkan 

sebuah visi kemajuan (progress) dan keberanian untuk berpikir lepas dari 

tradisi sebelumnya, bahwa sukses dapat dicapai kapanpun dan itu dapat terjadi 

di usia muda.  

Tidak hanya itu, pemilihan judul “Mimpi Sejuta Dolar” juga 

nampaknya merepresentasikan kehidupan zaman modern. Uang merupakan 

media pertukaran yang memiliki nilai standar tertentu dan dapat dipertukarkan 

secara konteks pluralitas (Giddens, 1991). Dalam dunia modern, umumnya 

uang dipakai untuk membeli dan kebutuhan-kebutuhan. Sejuta dolar 

menunjukkan dengan banyaknya uang tentu banyak juga kebutuhan-

kebutuhan yang mampu dibeli oleh manusia modern. Demikian hal ini 

semakin menunjukkan bahwa Merry Riana, tokoh utama dari buku “Mimpi 

Sejuta Dolar” hidup dalam keberlangsungan modernitas. 
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Murray (dalam Smith, 2008) mendefinisikan narasi adalah upaya 

individu memberi keteraturan pada kekacauan (disruption) yang terjadi pada 

keseharian dan kemampuan memberi makna pada kekacauan tersebut. Secara 

reflektif, narasi memberikan struktur kepribadian, karena dengan 

menceritakan kisah kepada diri kita sendiri dan kepada yang lain individu 

semakin mengenal dirinya dan membentuk identitas dirinya. Berdasarkan 

Giddens (1991) sebuah kisah merupakan sebuah narasi diri, yang memuat 

pencarian identitas diri seseorang. Dalam kehidupan modern, narasi tertuang 

dalam bentuk biografi. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya “Mimpi 

Sejuta Dolar” adalah biografi yang memuat kisah pencarian identitas diri 

Merry Riana. 

Teori identitas dari Erik Erikson (dalam Feist & Feist, 2008) telah 

menjelaskan bahwa kebingungan identitas umum terjadi sebelum seseorang 

berhasil membentuk identitas dirinya. Ketika individu telah berhasil 

membentuk identitas dirinya dari kebingungan yang dialaminya, individu 

tersebut akan mampu mengembangkan kepercayaan pada sejumlah prinsip 

ideologis, memutuskan bagaimana bersikap, mampu mempercayai rekan 

sebaya dan orang dewasa yang memberi nasihat tentang tujuan hidup, serta 

memiliki keyakinan dalam memutuskan pilihan-pilihan hidup. Sebaliknya jika 

individu terjebak terus-menerus dalam kebingungan identitas tersebut, 

individu tersebut akan megalami keterpecah-belahan diri, sulit membangun 

keintiman dengan orang lain, selalu merasa terdesak oleh waktu, kurang 
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konsentrasi dalam mengerjakan tugas-tugasnya, dan menolak standar keluarga 

atau komunitas. 

Giddens (1991) memaparkan bahwa modernitas adalah sebuah budaya 

resiko. Maksudnya adalah modernitas tidak hanya membawa dampak 

perubahan tidak hanya pada institusi, namun juga pada individu sebagai 

bagian dari institusi tersebut. Kecemasan timbul ketika individu berada dalam 

perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. Untuk dapat bertahan dalam arus 

modernitas, individu harus mampu menggunakan kesadarannya. Kesadaran 

semacam ini berpijak pada pemahaman dirinya sebagai pelaku kehidupan 

yang mengarahkan tindakan-tindakan dan tujuannya. Maka, identitas diri yang 

kuat sebagai bentuk kesadaran atau pemahaman diri tersebut, membantu  

manusia modern bertahan dalam arus perubahan yang ditimbulkan 

modernitas. Ketidaksadaran dalam arus modernitas dapat menyebabkan 

individu tergilas dalam perubahan-perubahan dalam arus modernitas tersebut, 

dalam hal ini individu dapat kehilangan makna dalam kehidupannya. 

Kepribadian adalah sesuatu yang sangat kompleks (Hurlock, 1974), 

sehingga dibutuhkan riset ilmiah dari beberapa bidang ilmu pengetahuan yang 

mampu memberi informasi dalam memahami kepribadian. McAdams 

berdasarkan penelitian yang dilakukannya (1976) mencoba memberi suatu 

kerangka kerja bersifat kontemporer yang menurutnya dapat dipakai untuk 

mempelajari manusia, yakni mengintegrasikan kerangka kerja dari beberapa 

bidang ilmu pengetahuan. Dalam penelitiannya ini pertama, McAdams 

menggunakan big five taxonomy untuk memperoleh informasi serta gambaran 
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umum kepribadian (general), sebagai perbandingan (comparative) dan melihat 

tanda  disposisional yang tidak dikondisikan (nonconditional dispositional 

signature) pada manusia. Kedua, ia menggunakan konteks kultural yakni 

modernitas untuk menggambarkan keunikan serta problema pada diri manusia 

modern. Ia menemukan apa yang menjadi tugas, tujuan, proyek, taktik, 

pertahanan diri, nilai-nilai dan perkembangan lainnya, motivasi maupun 

strategi seseorang dari waktu, tempat, dan peran. Ketiga adalah melalui cerita 

hidup (life story) yakni masa lalu, sekarang, dan masa depan di mana identitas 

diri manusia modern terbentuk. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan 

mendeskripsikan makna kesuksesan dan pembentukkan  identitas diri Merry 

Riana sebagai manusia yang hidup di zaman modern yang dikisahkan dalam 

buku “Mimpi Sejuta Dolar”. Metode yang dipakai untuk menganalisis buku 

ini adalah metode naratif untuk melihat proses pembentukkan makna 

kesuksesan dan identitas diri tersebut. Peneliti akan mengaitkan proses 

pembentukkan identitas diri Merry Riana dengan beberapa teori di luar bidang 

Psikologi, seperti teori modernitas dari Anthony Giddens yang membantu 

memberikan gambaran secara spesifik dalam konteks kultural mengenai 

pengaruh modernitas pada pembentukkan identitas diri manusia modern. 

Peneliti berharap penelitian ini dapat mendeskripsikan kepribadian terutama 

tipikal manusia modern berdasarkan narasi diri Merry Riana dalam buku 

“Mimpi Sejuta Dolar”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apa makna kesuksesan bagi Merry Riana yang dikisahkan dalam buku 

“Mimpi Sejuta Dolar? 

2. Bagaimana proses pembentukan identitas diri Merry Riana dalam 

kehidupan modern?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan makna kesuksesan Merry Riana dalam buku “Mimpi 

Sejuta Dolar”. 

2. Mendeskripsikan proses pembentukkan identitas diri Merry Riana dalam 

kehidupan modern. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

a. Memberi sumbangan bagi ilmu psikologi khususnya Psikologi 

Kepribadian yakni gambaran proses pembentukkan identitas diri 

manusia modern. 

b. Memberikan acuan bagi peneliti lain yang ingin menggunakan metode 

penelitian naratif dalam penelitiannya. 

2. Praktis 

a. Memberikan referensi bagi pembaca yang ingin menggunakan Merry 

Riana sebagai contoh tipikal manusia modern dalam menata kehidupan 

dan mencapai kesuksesan. 
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b. Secara spesifik, memberikan informasi kepada pembaca buku “Mimpi 

Sejuta Dolar mengenai peranan identitas diri yang membantu Merry 

Riana bertahan dalam budaya resiko dalam dunia modern, sehingga 

Merry Riana dapat sampai pada pencapaian kesuksesannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Modernitas 

Modernitas muncul di dalam perkembangan Eropa setelah masa 

feodal (Giddens, 1991). Modernitas lahir dari akibat berkembangnya 

revolusi industri, sehingga dikenal sebagai dunia industrialisasi dan 

munculnya kapitalisme.  

 Dunia Industrialisasi merupakan proses produksi yang melibatkan 

penggunaan kekuatan materi dan penggunaan mesin-mesin. 

 Kapitalisme ialah sistem produksi yang berpihak pada kepemilikan 

modal yang melibatkan sistem pemasaran produk dan pengaturan 

tenaga kerja. 

Dua dimensi di atas merupakan kunci penting dalam memahami 

modernitas, sebab dapat dikatakan bahwa dunia industrialisasi dan 

kapitalisme merupakan motor penggerak dalam terbentuknya kehidupan 

modern. 

Penggunaan mesin-mesin mempermudah proses produksi barang 

jika dibandingkan dengan zaman pra-modern yang lebih banyak 

mengandalkan tenaga manusia sebagai pekerja dalam prosesnya. Artinya, 

kekuatan modal ditambah sistem produksi dengan menggunakan mesin 

memberi kemudahan menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak dan 

dengan waktu yang relatif cepat. Agar produk industrialis yang semakin 
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melimpah ini dapat menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal, maka 

muncullah sistem pemasaran produk. Pemasar menggunakan cara-cara, 

teknik pemasaran tertentu, strategi-strategi, maupun media-media yang 

secara persuasif mampu membuat konsumen menjadi tertarik dan membeli 

produk tersebut. Semakin banyak yang terjual maka semakin banyak pula 

keuntungan yang dihasilkan. Dalam hal ini pasar seolah-olah memiliki 

daya yang menggerakkan masyarakat modern untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan produk yang dihasilkan 

tersebut.  

Persaingan pemilik modal juga turut berperan serta dalam 

menciptakan dan mengatur kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 

Sebagaimana Giddens (1991) menyebutkan istilah “perang 

industrialisasi”, pemilik modal „berperang‟ menghasilkan produk yang 

semakin baik melalui inovasi-inovasi, dan melalui strategi pemasaran 

mereka „berperang‟ agar konsumen tertarik membeli produk milik mereka. 

Semakin konsumen  tertarik pada produk tersebut, maka semakin banyak 

produk industrialis yang terjual. Dalam  hal  ini dampak yang terjadi ialah 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang semakin diatur atau dikendalikan 

oleh pasar. Terciptalah ritme kehidupan modern di mana masyarakat 

sebagai konsumen berusaha menyesuaikan dirinya untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan pasar. 

Kapitalisme yang berpihak pada kepemilikan modal juga mengatur 

sistem tenaga kerja. Hal ini terjadi karena dampak dari kebutuhan 
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konsumen yang tinggi pada produk industrialis, sehingga menciptakan 

lahan baru yang mengakibatkan bertambah banyaknya jumlah pekerja 

yang menjadi sumber daya dan turut serta menghasilkan produk 

industrialis. Perubahan ritme kehidupan dan aktivitas keseharian juga 

terjadi pada pekerja-pekerja yang mencoba menyesuaikan diri dengan 

sistem pengaturan tenaga kerja tersebut.  

Inilah yang dimaksud bahwa dunia industrialisasi dan kapitalisme 

merupakan motor penggerak dalam membentuk kehidupan modern, yakni 

berdampak menciptakan ritme kehidupan dan aktivitas keseharian 

masyarakat di dalamnya yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan, di mana kebutuhan tersebut mengarah pada produk industrialis 

yang telah diciptakan oleh pasar. Pengaturan ritme kehidupan dan aktivitas 

keseharian semacam ini yang menjadikan modernitas dikenal sebagai 

lembaga pengawas (institutions of surveillance), yakni lembaga yang 

bertugas mengawasi dan mengatur sedemikian rupa kehidupan dan 

aktivitas sosial modern termasuk juga sebagai pengontrol relasi sosial 

dalam masyarakat modern (Giddens, 1991). 

Gambaran pengaruh dimensi dari modernitas di atas menciptakan 

dinamika yang khas dalam kehidupan sosial modern, yakni mencakup tiga 

elemen berikut ini (Giddens, 1991): 

 Penjarakkan ruang dan waktu (separation of time and space) 

Pada zaman modern, tindakan manusia dapat menembus batas ruang 

dan waktu. Ini merupakan dampak dari produk industrialis yang 
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diciptakan memberi kemudahan yakni menjadikan manusia bertindak 

lebih efektif dan efisien. Contoh dari produk industrialis, pesawat 

terbang, telepon genggam (handphone), dan mobil. Dengan 

menggunakan pesawat terbang memungkinkan orang berpindah tempat 

dalam waktu yang singkat. Pada zaman pra-modern orang memerlukan 

waktu untuk bertemu dengan orang lain yang berbeda tempat 

dengannya. Melalui penggunaan telepon genggam orang dapat 

berkomunikasi satu sama lain menembus batas ruang dan waktu ini. 

Begitu juga dengan mobil, memungkinkan seseorang berpindah tempat 

dalam waktu yang singkat sehingga tindakannya ini menjadi lebih 

efektif dan efisien. 

 Sistem abstrak / mekanisme pelepasan (disembedding mechanisms) 

Sistem abstrak meliputi token simbolis (symbolic tokens) dan sistem 

ahli (expert systems). Token simbolis adalah media pertukaran yang 

memiliki nilai standar, sehingga dapat ditukarkan dalam konteks 

pluralitas, contohnya adalah uang. Pada zaman modern uang dipakai 

sebagai media pertukaran, yakni khususnya dipakai untuk membeli 

kebutuhan. Kebutuhan-kebututuhan yang diciptakan dalam dunia 

modern yang semakin bervariasi memunculkan sistem ahli, seperti 

contohnya ahli gizi, dokter, arsitek, konselor, teknisi, dan lain 

sebagainya. Sistem ahli memiliki  pengetahuan dan informasi dalam 

bidangnya masing-masing. Seperti  mengenai gizi yang terkandung 
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dalam makanan, keahlian mendiagnosa penyakit dan memilihkan obat, 

bentuk sebuah bangunan, bentuk kendaraan, dan lain sebagainya. 

 Refleksivitas modernitas / kelembagaan (institutional reflexivity)  

Penggunaan pengetahuan (knowledge) merupakan elemen konstitutif 

yang besar peranannya dalam transformasi kehidupan modern. Produk 

industrialis misalnya dibuat melalui pengetahuan yang berkembang. 

Sistem ahli juga mengandalkan pengetahuan. 

 

B. Modernitas Sebagai Budaya Resiko 

Giddens (1991, h. 16) menuturkan bahwa dunia modern adalah dunia 

yang berlari-lari (runaway world), tidak hanya perubahan sosial yang sangat 

cepat daripada sistem sebelumnya, demikian pula ruang lingkup dan 

kedalaman yang mempengaruhi praktek sosial dan model perilaku yang sudah 

ada. Misalnya, pergerakkan dalam zaman modern menjadi cepat akibat produk 

industrialis yang memberi kemudahan dalam hal menembus batas ruang dan 

waktu. Pendapat ahli yang satu dapat berbeda dengan yang pendapat ahli lain, 

bahkan pendapat yang sebelumnya bisa berubah dan tergantikan dengan cepat. 

Hal ini mungkin terjadi karena sifat dari pengetahuan yang menjadi 

refleksivitas modernitas selalu berkembang terus-menerus dan berubah-ubah 

dengan cepatnya. 

Dunia modern dengan segala kemudahannya tidak hanya memberi 

keuntungan bagi manusia namun juga menawarkan resiko dan bahaya karena 

perubahan-perubahannya yang terjadi dengan sangat cepat. Masyarakat yang 
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hidup dalam resiko (risk society) menggambarkan suatu kondisi permasalahan 

yang terjadi dalam kehidupan sosial modern.  

 

C. Diri dalam Budaya Resiko 

Perubahan yang terjadi dengan sangat cepat dalam dunia modern 

menjadikan segala sesuatunya menjadi tidak pasti. Dalam situasi seperti ini, 

individu yang merupakan bagian dari masyarakat yang hidup dalam resiko 

(risk society) tersebut dapat mengalami kebingungan. Ketika berhadapan 

dengan bahaya, individu akan dapat saja dibayangi ketakutan dan 

memunculkan kecemasan pada dirinya. 

  Hidup dalam budaya resiko memunculkan pertanyaan pada 

manusia modern “bagaimana aku harus hidup?” Pertanyaan mengarahkan diri 

pada pembentukkan identitas yang berkaitan dengan eksistensi diri dalam 

dunia modern. 

 

D. Identitas dalam Narasi 

Narasi merupakan upaya memahami keteraturan (Murray dalam Smith, 

2008). Penggunaan narasi jelas terutama dalam memahami kekacauan 

(disruption) keseharian, seperti masalah pribadi, keluarga, keuangan dan 

masalah-masalah kesehatan. Hal-hal keseharian ini yang mendorong individu 

menyediakan atau mengupayakan beberapa perbaikan untuk mengerti 

keteraturan. Berdasarkan teori naratif, kita hidup di dalam dunia yang 

diceritakan, dan kita hidup melalui penciptaan dan pertukaran narasi. Menurut 
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Murray (dalam Smith, 2008) Sebuah narasi didefinisikan sebagai sebuah 

interpretasi yang teratur mengenai kejadian-kejadian yang berurutan. Hal ini 

melibatkan atribut agensi pada karakter dalam narasi dan menyimpulkan 

hubungan sebab-akibat dari kejadian-kejadian. Secara klasik proses narasi 

memiliki tiga unsur yaitu: awal, tengah dan akhir. Dalam hal ini naratif 

menawarkan sebuah integrasi dari kejadian. Dalam sebuah narasi, berbeda 

dalam kehidupan nyata, bagian akhir adalah hal yang memiliki kualitas paling 

spesial. Dalam kehidupan nyata suatu kisah akan terus disambung dengan 

kisah-kisah yang lain. Suatu kisah dalam kehidupan nyata dapat menjadi 

permulaan dari suatu kisah yang lain. Namun demikian dalam sebuah narasi 

bagian akhir adalah selesainya suatu kisah. 

Menurut Bruner (dalam Murray dalam Smith, 2008) Narasi adalah 

mengorganisasi interpretasi biasa mengenai dunia dalam sebuah bentuk kisah. 

Bruner mengidentifikasi beberapa unsur yang ada dalam naratif, yaitu: 

a. Dibentuk dari urutan kejadian yang unik tentang manusia sebagai aktor. 

b. Bias jadi nyata atau hanya bayangan (rekaan). 

c. Secara khusus menyajikan hubungan antara kekecualian (exception) dan 

yang biasa (ordinary). 

Unsur-unsur ini membantu kita untuk mengerti narasi sebagai cara 

membentuk realitas. Narasi sebagai cara membawa pengertian pada sesuatu 

yang tidak jelas atau yang tidak biasa.  

Ricoeur (dalam Murray dalam Smith, 2008, h. 113) mengatakan dalam 

dunia yang sementara, individu perlu membuat narasi untuk membawa pesan 
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dan makna pada perubahan-perubahan yang konstan. Narasi adalah pusat 

bagaimana individu memahami dirinya, yakni identitasnya. Ini tak hanya 

berhubungan dengan aksi / perilaku kita tetapi juga membedakan diri individu 

tersebut dengan orang lain. Narasi tidak hanya memberikan keteraturan dan 

makna pada kehidupan harian, tetapi juga secara reflektif memberikan struktur 

pada pengertian kita mengenai kepribadian. Berdasarkan Murray (dalam 

Smith, 2008) karena individu menceritakan kisah kepada dirinya sendiri dan 

kepada yang lain, maka individu menciptakan sebuah identitas narasi. Paul 

Ricoeur (dalam Murray dalam Smith, 2008) menyatakan bahwa subyek 

mengenali dirinya dalam kisah yang diceritakannya mengenai dirinya. Dengan 

demikian, dalam suatu narasi kita mampu mengenal pribadi orang yang 

bercerita tentang dirinya. Variasi identitas narasi berkaitan dengan relasi yang 

berbeda sosial, dan tidak hanya dengan relasi sosial tetapi juga memberikan 

kita pemahaman stabilitas dan penempatan yang saling berhubungan. Pada 

waktu ketidakstabilan, kita dapat membuat koneksi pada aspek yang lain pada 

identitas narasi kita. 

Diri adalah agen aktif yang menimbulkan aksi dicapai dan juga timbul 

dari tekanan orang lain. Narasi memungkinkan individu untuk 

menggambarkan pengalaman-pengalaman ini dan menjelaskan dirinya. Dalam 

membangun narasi pribadi, dengan pasti individu akan menyeleksi aspek-

aspek hidup dan menghubungkannya dengan yang lain. Proses ini 

memungkinkan individu untuk menjelaskan bahwa hidupnya bukan kejadian-

kejadian yang tidak berhubungan tetapi pasti memiliki keteraturan. Manusia 
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adalah pusat dari aksi yang dalam hal ini berusaha dalam menciptakan 

dunianya sendiri. Narasi pengalaman-pengalaman mereka yang menyatakan 

peran mereka atau ketiadaan peran dalam kejadian-kejadian. Menurut Ricoeur 

penentangan agensi adalah sebuah penderitaan. Ketika individu menolak 

kesempatan untuk mengekspresikan agensinya, ia mengalami penderitaan. 

Kisah derita menyatakan pengendalian pada kebebasan agensi diri. 

Penderitaan timbul karena ketidakberuntungan seseorang, tetapi bisa juga 

karena penindasan sosial yang menolak kesempatan agensi murni. 

Formasi proses identitas narasi adalah dinamis dan terjadi dalam 

konteks pribadi dan perubahan sosial. Nilai-nilai melekat pada perbedaan 

pengalaman yang dalam konteks mempengaruhi timbulnya karakter kejadian 

serta bentuk kisah yang diceritakan. Menurut Ricoeur (dalam Murray dalam 

Smith, 2008), ini menandakan individu belajar menjadi narrator dari kisah 

dirinya tanpa melengkapinya dengan menjadi penulis kisah hidupnya. Selagi 

diri bercerita kisah hidup, individu mengambil pola aktual hidupnya dan 

sungguh-sungguh struktur dari kisah tersebut ia ceritakan adalah dibentuk dari 

keanekaragaman sosial dan kekuatan psikologi dari kesadaran dan 

ketidaksadaran. 

Naratif adalah bagian mengumpulkan cerita tentang diri orang 

tersebut, sejarah dan aspirasinya. Dalam hal ini, narasi pribadi melibatkan 

kreasi dan rekreasi dari identitas pribadi. Di samping struktur naratif ada juga 

penggunaan perumpamaan/perbandingan (imagery), tema-tema dan nilai-nilai 

utama yang mendasari kisah. McAdams (dalam Murray dalam Smith, 2008) 
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berargumentasi ada dua sumber tema dalam sejarah hidup yakni dikelilingi 

cinta dan kekuasaan (power and love), yang berdampak pada pentingnya 

agensi dan memiliki relasi. Pentingnya tema ini bermacam-macam pada 

individu dan situasi. Tema-tema ini juga mendasari nilai-nilai dan 

kepercayaan utama dalam kisah kehidupan seseorang. Fokus pada agensi dan 

kekuasaan berdampak pada otonomi dan hak-hak individu, sedangkan relasi 

fokus menilai suatu relasi grup dan hubungan interpersonal. Berdasarkan 

Giddens (1991) sebuah kisah merupakan sebuah narasi diri, yang memuat 

pencarian identitas diri seseorang. Dalam kehidupan modern, narasi tertuang 

dalam bentuk biografi. 

 

E. Identitas Manusia Modern 

1. Diri Terbentuk dari Keamanan ontologis dan Kecemasan Eksistensial 

Berdasarkan Giddens (1991) keamanan ontologis dibentuk dari 

kepercayaan dasar (basic trust) yang biasanya muncul di masa awal 

pengasuhan. Kepercayaan dasar merupakan keberanian untuk menjadi (the 

courage to be). Erikson (dalam Santrock, 1995) dalam teori psikososialnya 

menjelaskan bahwa pada masa awal pengasuhan, pengasuh yang peka 

pada kebutuhan-kebutuhan akan memberikan rasa aman dan menimbulkan 

rasa percaya. Kepercayaan yang diperoleh dari pengasuh membuat anak 

memiliki otoritas terhadap dirinya. Jika tidak, anak akan mengembangkan 

rasa malu dan ragu-ragu. Kepercayaan dasar terutama pada tahapan ini 

merupakan modal keberanian untuk menjadi (the courage to be) nantinya. 
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Melewati masa kanak-kanak, individu akan berhadapan dengan 

pertanyaan siapa diri mereka, ke mana mereka kira-kira nantinya. Remaja 

mengembangkan identitas dirinya. Mereka memasuki satu dimensi penting 

mengenai penjajakan pilihan-pilihan alternatif terhadap peran. Dalam 

tahapan ini, Giddens (1991) menyebutkan bahwa individu melewati apa 

yang disebut periode psikologis di mana ada pertanyaan dari individu 

mengenai ruang, waktu, keberlanjutan dan identitas. Erikson (dalam 

Santrock, 1995) menjelaskan bahwa kebingungan identitas umum terjadi 

sebelum seseorang berhasil membentuk identitas dirinya, ini yang menurut 

Kierkegaard (dalam Giddens, 1991) munculnya kecemasan eksistensial. 

Kecemasan dipahami sebagai akar untuk menjadi sesuatu dalam dunia 

(being in the world).  

 

2. Arah Perjalanan Diri (The Trajectory of the Self) 

Apa yang harus dilakukan? Bagaimana bertindak? Menjadi seperti 

siapa?  “Apa yang kukehendaki untuk diriku?” adalah pertanyaan yang 

tajam bagi semua orang yang hidup di akhir modernitas ini. Setiap saat 

dalam hidup pertanyaan mengenai eksistensi diri semacam itu terus 

muncul. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dalam diskusi 

maupun dalam keseharian hidupnya.  

a. Rutinitas, Gaya Hidup (Lifestyles) dan Perencanaan Hidup (Life Plans) 

Rutinitas dipahami sebagai mekanisme mengatasi kecemasan. 

Dengan melakukan rutinitas harian manusia modern menyentuh 
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keamanan ontologis dan menjaga penghargaan dirinya (self-esteem) 

dari orang lain. Berdasarkan Giddens (1991), Gaya hidup adalah 

praktek yang dirutinkan, rutinitas yang digabungkan ke dalam 

kebiasaan pakaian, makan, cara bertindak, dan suasana yang paling 

diminati untuk bertemu yang lain. Dalam dunia yang beragam 

alternatif pilihan gaya hidup, strategi perencanaan hidup menjadi 

penting. Rencana hidup merupakan isi substansial dari refleksi yang 

terorganisir dari arah perjalanan diri. Dengan perencanaan hidup 

individu dapat menyiapkan pergerakan tindakan untuk masa depan 

dalam hal biografi diri. Dalam hal ini dibutuhkan pengorganisasian 

waktu karena konstruksi refleksif identitas diri tergantung pada 

perencanaan masa depan dari interpretasi masa lalu, maksudnya masa 

lalu memiliki peranan penting dalam proses ini.  

b. Relasi Murni (Pure Relationship) 

Relasi murni menjadi elemen yang penting untuk proyek 

refleksi diri, sebab dalam sebuah relasi murni manusia modern tak 

hanya sekedar mengenali satu sama lain, namun identitas dirinya 

diafirmasi (Giddens, 1991). Dalam modernitas, relasi murni 

memainkan peranan penting ketika anak memasuki masa dewasa dan 

otonomi. Santrock (1995) menjelaskan bahwa hal ini berkaitan dengan 

kelekatan (attachment). Kelekatan dengan orang tua atau pengasuh 

digantikan dengan kelekatan pada orang lain. Individu akan 

menginternalisasi kelekatan yang diperolehnya dari relasi orang tua 
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dan anak yang ada sebelumnya untuk mengembangkan relasinya 

dengan orang lain. 

Dalam berelasi dengan pasangan hidup, menurut Sternberg 

(dalam Santrock, 1995) cinta yang kuat adalah cinta yang sempurna 

(consummate love). Cinta ini memiliki tiga komponen yaitu gairah, 

keintiman, dan komitmen. Gairah adalah daya tarik fisik dan seksual 

pada pasangan. Keintiman adalah perasaan emosional tentang 

kehangatan, kedekatan, dan berbagi dalam hubungan. Komitmen 

adalah penilaian kognitif atas hubungan dan niat kita untuk 

mempertahankan hubungan bahkan ketika menghadapi masalah. 

Adanya relasi murni menyediakan sumber keamanan dan dukungan 

moral terutama saat individu berada dalam tekanan (stresses) dan 

tegangan (strain) yang muncul saat berhadapan dengan momen fatal 

dan transisi kehidupan (Giddens, 1991). 

 

3. Aktualisasi Diri 

Maslow (dalam Hall & Lindzey, 1993) mengemukakan kebutuhan-

kebutuhan yang muncul akibat dari kekurangan yang disebut dengan 

istilah kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs). Kebutuhan-kebutuhan 

dasar ini meliputi lapar, sayang (afeksi), rasa aman, harga diri, dan 

sebagainya. Individu mencapai aktualisasi diri bergerak maju melewati 

hierarki kebutuhan (Maslow dalam Feist & Feist, 2008), maksudnya ketika 

kebutuhan-kebutuhan yang lebih rendah atau yang lebih dasar telah 
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terpenuhi individu bergerak pada kebutuhan yang lebih tinggi hingga 

untuk mencapai aktualisasi diri. Kebutuhan yang lebih rendah meliputi 

kebutuhan fisiologis dan rasa aman, sedangkan yang lebih tinggi meliputi 

cinta dan penghargaan.  

Menurut Giddens (1991), tubuh adalah objek yang merasakan 

kesejahteraan dan kesenangan, juga penyakit dan tegangan. Tubuh 

merupakan sistem tindakan, model praktek, dan interaksi hidup keseharian 

yang secara esensial mempertahankan kesadaran mengenai identitas diri. 

Tubuh merupakan bagian dari refleksifitas modernitas, artinya manusia 

modern bertanggung jawab untuk mendesain tubuhnya. Foucault (dalam 

Giddens, 1991) menganalisis tubuh dalam relasi pada mekanisme 

kekuasaan (power). Secara esensi, tubuh ditambah kekuasaan sama dengan 

agensi. Disiplin tubuh adalah intrinsik kompetensi agen sosial dan yang 

terpenting, kontrol rutin tubuh adalah integrasi agensi dan diterima atau 

dipercaya oleh orang lain sebagai kompeten. Pada manusia modern, 

penanaman kreasi pada tubuh ini terintegrasi dalam rencana hidup dan 

adopsi gaya hidup. Kesadaran mengenai tubuh ini meliputi latihan 

(exercise) dan diet.  

Tubuh dan kekuatan adalah agen yang menjadi media eksistensi 

manusia. Tubuh mewujudkan hal yang menjadi tujuan dari kesadaran 

manusia. Kesadaran itu secara bebas ada dalam diri manusia dan 

menggerakkanya. Kesadaran inilah yang menjadi motivasi tindakannya. 

Ketakutan untuk bertindak ataupun tidak bertindak dalam kebebasan 
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berwujud dalam rasa bersalah (guilt) atau rasa malu (shame). Rasa 

bersalah dihasilkan ketakutan karena pelanggaran yakni di mana pikiran 

dan aktivitas-aktivitas individu tidak sesuai dengan ekspektasi normatif, 

terkait dengan sesuatu hal yang selesai dikerjakan maupun tidak. 

Sedangkan rasa malu dominan di dalam modernitas, yakni merupakan sisi 

negatif dari sistem motivasi dari agen. Bentuk lain dari rasa malu adalah 

kebanggaan (pride)  atau harga diri (self-esteem)  adalah kepercayaan diri 

dalam integrasi dan nilai dari naratif identitas diri.  

Dalam kaitan mengenai masalah identitas diri, rasa malu lebih 

penting untuk didiskusikan. Beberapa argumentasi mengatakan rasa 

bersalah adalah kecemasan pribadi sedangkan rasa malu lebih ke publik. 

Piers dan Singer (dalam Giddens, 1991) menghubungkan rasa bersalah dan 

malu dengan superego dan ego yang ideal. Rasa bersalah adalah 

kecemasan yang dibawa karena paksaan pelanggaran superego, sedangkan 

rasa malu digerakkan dari kegagalan untuk menghidupkan membangun 

ekspektasi ke dalam ego yang ideal.  

Berdasarkan Giddens (1991) aktualisasi diri manusia modern 

dicapai melalui sebuah keotentikan (authenticity), yakni menjadi diri 

sendiri (“being true to oneself”). Dalam proses menjadi diri yang otentik 

dapat melibatkan orang lain dalam bentuk relasi yang intim. Penghargaan 

dari orang lain dapat meningkatkan harga diri (self-esteem), ini 

menjadikan individu merasa lebih terintegrasi, jujur, mengasihi, berenergi, 

dan mencintai. 

26 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



 
 

Aktualisasi diri menyiratkan kontrol atas waktu (Giddens, 1991). 

Berdialog dengan waktu adalah dasar dari realisasi diri, karena ini adalah 

kondisi esensi dari meraih kepuasan pada momen yang diberikan yakni 

hidup yang penuh hidup. Berdialog dengan waktu berarti berdialog dengan 

kesempatan dan resiko. Aktualisasi diri manusia modern dimengerti dalam 

kerangka keseimbangan antara kesempatan dan resiko. Resiko merupakan 

cara untuk mencapai pertumbuhan diri. Menolak mengambil resiko, 

manusia modern akan tetap terjebak dalam situasi-situasi yang 

dihadapinya. 

 

F. Pertanyaan Peneliti 

1. Apa yang menjadi sumber keamanan ontologis Merry Riana? 

2. Kecemasan eksistensial seperti apa yang mengganggu keamanan ontologis 

Merry Riana yang mengantarkannya pada proses pembentukkan diri? 

3. Bagaimana arah perjalanan diri Merry Riana dalam dunia modern terkait 

dengan rutinitas, gaya hidup, rencana hidup, dan relasi murninya? 

4. Bagaimana pencapaian aktualisasi diri Merry Riana? 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif. 

Maksud penelitian kualitatif adalah berfokus pada penjelasan secara 

mendalam unsur-unsur yang ada dalam suatu entitas, hal ini berbeda dengan 

penelitian kuantitatif yang memfokuskan diri pada banyaknya entitas itu. 

Dengan demikian jenis penelitian ini berusaha menjelaskan secara lebih kaya 

fenomena-fenomena yang digali dalam penelitian (Murray dalam Smith, 

2008).  

Secara khusus penelitian kualitatif yang disajikan oleh penulis ini 

menggunakan metode analisis naratif. Penulis berusaha menjelaskan secara 

lebih mendetail proses pengenalan diri Merry Riana melalui kisahnya dalam 

bukunya “Mimpi Sejuta Dolar”.  

 

B. Metode Analisis Data 

1.  Definisi, Fungsi, dan Dimensi Sosial Naratif 

Menurut Murray (dalam Smith, 2008), kita selalu berkembang 

dalam cerita-cerita. Naratif tidak hanya cara-cara untuk melihat dunia, kita 

secara aktif membangun dunia melalui naratif dan juga hidup melalui 

cerita-cerita yang diceritakan oleh kita dan orang orang lain. Naratif dapat 
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didefinisikan sebagai interpretasi yang terorganisir dari urutan-urutan 

peristiwa. 

Fungsi utama naratif adalah membawa keteraturan pada yang tidak 

teratur. (Murray dalam Smith, 2008) Seorang pencerita dalam menyatakan 

kisahnya berusaha mengatur kisah sedemikian rupa sehingga mampu 

diberikan makna. Dengan kata lain dengan naratif, kisah-kisah yang tidak 

teratur itu disajikan sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kisah yang 

bermakna.  

Menurut Ricoueur (dalam Murray dalam Smith, 2008,) proses 

utama dari memberi keteraturan ditentukan „emplotment’ merupakan 

pengorganisasian dari urutan kejadian-kejadian ke dalam plot. Urutan dari 

kejadian bisa singkat atau tak terbatas. Dalam naratif, ada keterhubungan 

urutan awal sampai akhir. Bagaimanapun juga, kejadian telah berakhir 

sebelum narrator mulai membangun naratif. Dalam bercerita, narator 

menyadari akhir cerita dan membangun catatan dari akhir cerita tersebut. 

Dalam hidup, semua naratif berifat sementara, ada subyek yang akan 

berubah saat informasi baru tersedia. Ini tak berarti narrator salah memberi 

petunjuk pada pendengar tetapi lebih ada perspektif yang lebih luas, 

potongan informasi yang berbeda tersedia untuk cerita tersebut.  

 

2.  Pengumpulan Data Naratif 

Pengumpulan data naratif dilakukan lewat teks yang terdapat 

dalam buku Mimpi Sejuta Dolar. Naratif tidak sekedar kisah hidup tetapi 
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juga kisah-kisah mengenai pengalaman setiap hari, terutama kekacauan 

hidup keseharian karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup , 

yang dalam penelitian ini adalah kisah hidup Merry Riana. 

 

3. Analisis Data 

Ada dua tahap dalam menganalisis naratif yaitu deskriptif dan 

interpretif. Dalam membaca kisah naratif, tujuan mengenal seseorang 

adalah dengan melihat struktur dan isinya. 

a. Analisis Struktur 

Sebuah naratif memiliki struktur. Gergen dan Gergen (Murray 

dalam Smith, 2008) mengidentifikasi adanya tiga struktur utama: Progresif 

yaitu bergerak menuju suatu tujuan, regresif di mana bergerak menjauhi 

tujuan, stabil yaitu hanya ada sedikit pergerakan bahkan bisa tak bergerak 

sama sekali. Secara klasik naratif dapat dibedakan berdasarkan 

strukturnya, yaitu komedi, roman, tragedi, dan satir. Komedi adalah kisah 

yang bergerak menuju akhir yang bahagia. Roman adalah kisah yang 

menunjukkan perkembangan tokoh utama yang mendapatkan 

kesengsaraan di awal akan mendapatkan semuanya kembali di akhir. 

Tragedi adalah kebalikan dari roman, yaitu tokoh utama mendapatkan 

kesengsaraan hingga akhir. Kisah satir lebih menonjolkan pendirian yang 

stabil dan kekomplekkan hidup. 

Strategi penuh adalah menyiapkan catatan cerita singkat 

(summary) dari naratif yang akan diidentifikasikan dalam tajuk-tajuk 
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(features) kunci, seperti awal, tengah, dan akhir. Peneliti dapat 

menerangkan isu kunci dalam teks dan mengidentifikasikan pertalian 

naratif yang menghubungkan bagian-bagian yang berbeda. Peneliti dapat 

juga melihat sub-plot dalam garis besar naratif dan memperhatikan 

hubungan antara awal, tengah, dan akhir. Catatan singkat dapat 

menjelaskan bagian tajuk-tajuk yang menjadi minat peneliti. Membaca 

melalui catatan singkat, ini kemudian memungkinkan untuk mulai 

mendapatkan ide apa yang menjadi isu-isu utama yang dimunculkan  

Dan McAdams juga mengembangkan suatu pendekatan studi 

naratif yang didasarkan pada model perkembangan. Bentuk yang pertama 

adalah nada naratif (narrative tone) yang dapat menjadi entah optimistik 

ataupun pesimistik. Bentuk dari karakteristik optismistik adalah lucu dan 

romantis, kemudian karakteristik yang pesimistik adalah ciri-ciri tragedi 

dan satir. Hal ini diikuti oleh bayangan (imagery) yang dijelaskannya 

sebagai sebuah “treasure trove of personalized symbol and fantasized 

object” yang berkembang selama kita berkembang. 

Struktur naratif sama dengan konsep nada naratif yang  

dikemukakan McAdams dan Crossley (dalam Murray dalam Smith, 2008) 

yang merupakan pusat dari analisis naratif. Di mana struktur 

memperhatikan komponen utama dari naratif dan bagaiman komponen ini 

saling terhubung, nada lebih memperhatikan keseluruhan rasa emosional 

yang ada dalam naratif. Regresif naratif memiliki nada yang pesimis dan 

naratif progresif memiliki nada yang optimis. Naratif yang lebih stabil 
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memiliki nada yang lebih objektif dan akan seperti catatan kronis sejarah 

dari kejadian-kejadian.  

Bagian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menstruktur atau 

mengorganisasi naratif. Bermacam skema dikembangkan untuk 

menjelaskan kualitas sementara dari naratif. Tiga klasifikasi skema yang 

dikembangkan Gergen dan Gergen (dalam Murray dalam Smith, 2008) 

adalah penggunaan alat analisis (analytic tool) yang sangat berguna, 

penting untuk mengaplikasikan dalam membuat skema, tetapi dengan cara 

yang fleksibel seperti meringkas berbagai pergantian dalam cerita-cerita 

naratif. Contohnya, naratif tragedi mulai dengan struktur progresif, namun 

kemudian, meskipun berjuang, karakter utama tak berdaya mengatasi dan 

naratif menjadi regresif. Regresi tidak berdaya dari perubahan garis besar 

dimensi-dimensi interpretif yang digunakan untuk kerangka kejadian. 

Contohnya, orang yang bergerak naik ke atas dalam karirnya akan 

mungkin menghadirkan naratif karir yang progresif. Bagaimanapun, jika 

mereka melewatkan pekerjaannya mereka berkembang lebih naratif 

regresif kecuali mereka dapat mendefinisi ulang tujuan mereka dan 

melanjutkan naratif yang progresif. Pendefinisian ulang tujuan-tujuan ini, 

poin / titik balik dalam naratif sama dengan penampakan.  Inilah kisah 

kejadian di mana narator mengerti dunia dalam cara yang berbeda. Lain 

contoh, komedi ketika naratif regresif dapat berubah menjadi naratif 

progresif, selama narator mendefinisi ulang nilai-nilai mereka dan 

menyadari gambaran positif dari perubahan hidup. 
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b. Analisis Isi  

Level yang lebih tinggi menurut McAdams (Murray dalam 

Smith, 2008) adalah tema kisah, yang merupakan pola kemunculan 

lagi intensi manusiawi, dan ideologi, yang mengungkap nilai-nilai dan 

kepercayaan yang mendasari kisah. Setiap ciri-ciri ini perlu disadari 

dalam penelitian naratif. Tahap kedua ini adalah menghubungkan 

naratif dengan garis besar literatur teoritis yang digunakan untuk 

menginterpretasi kisah. Demikian, peneliti melewati tahap deskriptif 

untuk mengembangkan interpretasi.  

Setiap cerita diuji pada bagian elemen naratif, bagaimana 

elemen naratif terhubung bersama (struktur dan nada), isu-isu apa yang 

merupakan tema utama, imej / gambaran (image) dan metafora apa 

yang digunakan, kepercayaan (beliefs) dan nilai-nilai (values) apa yang 

mendasari. Hal ini membutuhkan kefamiliaran kisah naratif dengan 

literature yang relevan yang dapat menghubungkan satu dengan yang 

lain. Fase analisis ini dapat mengarahkan pelabelan kisah tertentu 

menjadi tipe yang menggambarkan isi teoritis. 

Proses dari analisis naratif bukanlah proses yang pasif. 

Agaknya, peneliti membawa asumsi dan kepercayaan mereka terhadap 

teks yang digunakan untuk menganalisis teks. Dalam melakukan 

analisis naratif, penting untuk bersikap sadar asumsi teoritis apa yang 

memandu analisis pada saat yang bersamaan terbuka pada tantangan 

dan ide-ide baru. Isi analisis naratif yang disajikan peneliti dapat 
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mengacu pada konteks personal, interpersonal, kelompok dan sosial. 

Menurut Murray (dalam Smith) Konteks personal fokus dengan 

bagaimana naratif menggambarkan pengalaman pribadi. Konteks 

interpersonal dan kelompok menyadari pendengar dan hal-hal yang 

membentuk naratif. Konteks sosial mengacu pada naratif sosial yang 

lebih luas yang membentuk penilaian harian kita. 

 

C. Sumber Data dan Subyek Penelitian 

Sumber data yang dipakai adalah buku biografi Merry Riana yang 

berjudul “Mimpi Sejuta Dolar” yang ditulis oleh Alberthiene Endah. Buku ini 

diterbitkan pada tahun 2011 oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jumlah 

halaman buku ini ada 362 halaman. Pembukaan berisi dedikasi, komentar 

positif, komentar positif internasional, ucapan terima kasih, kata pengantar 

oleh Andy F. Noya dan prolog dari Merry Riana. Inti buku terdiri dari 13 bab 

yang memuat perjuangan Merry Riana mencapai kesuksesan. Pada bagian 

akhir buku berisikan testimoni, tentang Merry Riana, Dare to Dream Big, 

Merry Riana sebagai pembicara, dan tentang penulis.  

Subyek penelitian ini adalah Merry Riana, aktor yang diceritakan 

dalam buku “Mimpi Sejuta Dolar”. Sebuah kisah roman tentang perjuangan 

Merry Riana menggapai kesuksesan di Singapura. 
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D. Rancangan Penelitian 

1. Analisis Teks Secara Deskriptif  

Analisis keseluruhan inti buku Mimpi Sejuta Dolar yakni mulai 

dari bab 1 hingga bab 13 dengan mendeskripsikan alur cerita ke dalam 

struktur, yakni awal, tengah, hingga akhir. Analisis ini yakni dengan 

melihat kondisi yang terjadi dalam kisah Merry Riana mencapai 

kesuksesan tersebut, seperti pikiran, perasaan, konflik yang terjadi, relasi 

personal, interpersonal, kelompok, dan sosial, pengalaman pribadi yang 

membentuk kepribadiannya, dan lain sebagainya. Keseluruhan kejadian 

yang telah terstruktur ini kemudian diharapkan dapat mencapai tujuan dari 

naratif itu sendiri yakni membentuk sebuah kisah yang penuh makna. 

2. Analisis Teks Secara Interpretif  

 Analisis ini mencoba menempatkan isi kisah Merry Riana dalam 

menggapai kesuksesan pada konteks kehidupan modern berdasarkan teori 

modernitas dalam tinjauan pustaka di bab dua laporan penelitian ini. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Ringkasan / Sinopsis “Mimpi Sejuta Dolar”  

Buku “Mimpi Sejuta Dolar” mengisahkan  perjuangan Merry Riana 

meraih sukses di Singapura. Saat kerusuhan yang terjadi pada tahun 1998, 

Merry yang semula berencana kuliah di Trisakti mengalihkan pilihannya pada 

Nanyang Technoligical University (NTU), Singapura. Keputusan tersebut juga 

didorong oleh kedua orang tua Merry sebagai upaya melindungi putri mereka 

karena mereka beretnis tionghoa. Pada usia 18 tahun, berbekal sedikit uang, 

barang, keterbatasan berbahasa inggris serta doa restu dari kedua orangtuanya, 

berangkatlah Merry Riana ke negeri seberang untuk menimba ilmu tanpa 

didampingi kedua orangtuanya.  

NTU menyediakan pinjaman sebanyak 40.000 dolar yang dapat 

dilunasi ketika mahasiswa telah lulus dan bekerja. Merry Riana mengandalkan 

pinjaman tersebut karena keterbatasan ekonomi kedua orangtuanya. Harga 

barang yang melambung memaksa Merry untuk melakukan penghematan 

yang tidak masuk akal. 40.000 dolar tak lagi mencukupi kebutuhan Merry, 

karena biaya makan sehari-hari dan buku-buku harus ditanggung mahasiswa 

sendiri. Merry yang semula berniat meminta dana tambahan pada kedua 

orangtuanya, kemudian mengurungkan niatnya tersebut karena tidak tega 

melihat kondisi keluarganya. Maka bertahanlah Merry dengan uang makan 10 

dolar (kira-kira 70 ribu rupiah) untuk seminggu. Harga barang di Singapura 

 

36 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



 
 

amatlah mahal bagi Merry. Sebagai perbandingan ketika awal sampai di NTU, 

ia memesan nasi goreng polos dan terkejutlah Merry saat si penjual menyebut 

harganya, 2 dolar, seperlima dari uang sakunya.  

(Halaman 15, paragraf terakhir) “Dihadapkan pada kenyataan 

itu, batinku segera membuat kalkulasi. Inilah aku sekarang. 

Mahasiswi yang harus bertahan dengan uang 10 dolar 

Singapura seminggu, di mana harga sepiring nasi goreng 

polos tak kurang dari 2 dolar. Jadi, kira-kira dengan uang itu 

aku bisa membeli lima kali nasi goreng dalam seminggu. 

Sementara aku harus makan tiga kali dalam sehari, selama 

tujuh hari. Otakku mendadak begitu ruwet memikirkan 

perhitungan itu.” 

 

Merry Riana melewati tahun pertamanya dengan penuh perjuangan, ia 

banyak berdoa Rosario dan Novena. Merry rajin beribadah memohon 

kekuatan pada Tuhan. Hingga pada suatu pertemuan pendalaman kitab suci, 

Merry bertemu dengan Alva yang kelak menjadi suaminya. Alva juga berasal 

dari Indonesia. Persamaan nasib membuat mereka semakin dekat, banyak 

bertukar pikiran, dan saling menyemangati. Mereka sama-sama gemar 

membaca buku. Alva menyukai buku-buku motivasi, sukses dan bisnis seperti 

karangan Anthony Robbins dan Robert Kiyosaki, dan Merry sangat menyukai 

buku-buku biografi. 

Saat libur semester Merry Riana bekerja sambilan. Beberapa profesi ia 

lakoni, mulai dari penyebar brosur, penjaga toko bunga, hingga sebagai 

pelayan. Tujuannya adalah mengumpulkan uang supaya ia tak lagi harus 

melakukan penghematan yang luar biasa. Ia rajin menabung. Merry memiliki 

minat dalam dunia bisnis dan ketika uangnya terkumpul, ia terjun dalam bisnis 

kecil-kecilan seperti bisnis MLM, pencetak cover skripsi di kampusnya, bisnis 
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obat kesehatan Tianshi, dan menanam saham. Kegagalan demi kegagalan 

terjadi bahkan ia sempat juga kena tipu. Hal ini sempat membuat Merry 

merasa putus asa. Namun akhirnya Merry dapat bangkit, dan mengerahkan 

tenaga serta berfokus pada skripsinya. Pada bulan Agustus 2002 Merry Riana 

lulus sebagai sarjana teknik, dan dengan bangga ia mempersembahkan nilai 

terbaiknya sebagai Second Upper Honours kepada kedua orangtuanya. Pada 

hari itu juga Merry dan Alva menjejakkan hubungan mereka dalam 

pertunangan.  

Merry Riana telah bertekad meraih kesuksesan sebelum usianya 30 

tahun, dan ia pun telah bertekad untuk membahagiakan kedua orangtuanya. 

Merry bukannya menjadi karyawan di perusahaan-perusahaan terkenal di 

Singapura yang memberi gaji besar, ia bertekad menjadi seorang pebisnis. Ia 

memulai karirnya sebagai penjual asuransi. Meski awalnya ia tak mendapat 

restu dari ibunya, Merry membujuk supaya ia direstui menjalankan 

pekerjaannya itu selama 3 bulan. Didukung oleh Alva, mereka bersinergi 

menjalani profesi sebagai sales asuransi tersebut. Mereka berusaha memenuhi 

target, mencari orang-orang yang bersedia mendengarkan presentasi mereka 

dan membeli asuransi yang mereka tawarkan. Penolakan demi penolakan 

terjadi, meski ada juga klien yang bersedia membeli asuransi.  

Merry Riana yang memiliki etos kerja keras yang luar biasa dapat 

mengatasi segala rintangan-rintangan yang dihadapinya. Pada akhir tahun 

2003, Merry berhasil menjejak karir di posisi manajer dan berhak merekrut 

anak buah. Setahun berikutnya ia berhasih meraih posisi sebagai President 
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Star Club, posisi sangat langka yang bisa diraih seorang anak muda. Pada 

usianya yang ke-26 Merry Riana berpenghasilan satu juta dolar setiap 

bulannya. Ia juga telah melunasi hutang 40.000 dolar, dan membahagiakan 

orangtuanya dengan mengajak mereka jalan-jalan ke luar negeri. Merry keluar 

dari tempatnya bekerja kemudian bersama dengan Alva membangun finance 

consultant-nya sendiri bernama “Merry Riana Foundation”. Tawaran untuk 

berbicara, berbagi motivasi juga kerap ia lakukan. Kini Merry Riana bersama 

suami dan anaknya menetap di Indonesia, bertekad menjadi motivator bagi 

anak-anak muda Indonesia. 

 

B. Analisis Deskriptif 

1. Awal 

Pada awal buku “Mimpi Sejuta Dolar” dikisahkan Merry Riana 

mengalami tragedi yang membawa perubahan drastis dalam hidupnya. Ia 

harus membuat keputusan yang sebelumnya tidak pernah ada dalam 

rencananya. Sebuah keputusan untuk meninggalkan keluarga dan 

kampung halaman tercintanya untuk kuliah di luar negeri. (h. 34) 

“Anggukan kepalaku adalah gerakan kepala sangat bersejarah dalam 

hidupku. Seperti yang telah kuungkapkan di atas, aku adalah anak 

perempuan yang tidak pernah berpikir bahwa akan ada satu masa di tengah 

masa mudaku, aku akan pergi meninggalkan keluarga atas alasan yang 

tidak cukup enak. Kerusuhan.” Merry dihadapkan pada sebuah realita 

kehidupan bahwa hidup di Singapura tidaklah mudah, himpitan ekonomi 
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dan  biaya hidup yang mahal cukup mempersulit dan berdampak pada 

psikisnya. (h. 66) “Problem dasar yang harus kuselesaikan adalah masalah 

psikis. Sehebat-hebatnya fasilitas kampus dan geliat kehidupan yang 

bergerak di dalamnya, tentu akan berbeda peraaan mahasiswa dengan 

persediaan finansial yang cukup dan mahasiswa bokek seperti aku.” 

 

2. Tengah  

Menghadapi kesulitan yang menghadangnya, Merry memutuskan 

untuk bertahan, (h. 76) “aku berusaha menciptakan melodi indah di tengah 

kehidupan yang sesungguhnya sangat memprihatinkan itu. Kutangguhkan 

hatiku untuk tabah, sabar dengan rutinitas yang susah dan susah saja.” 

Mengambil pekerjaan paruh waktu dan berhemat adalah strategi konkrit 

yang dijalankan Merry untuk bertahan. Doa dan dukungan serta bersinergi 

dengan orang terdekat membawa pengaruh yang positif pada Merry untuk 

bertahan dalam kondisinya. (h. 105) “Perkenalanku dengan Alva 

kusyukuri sebagai kanal yang melancarkan pengalaman imanku dalam 

bekerja. Kami mengolah hari dengan dua kekuatan yang pasti, iman dan 

semangat. Aku berterimakasih pada Alva karena dia memberi pengaruh 

untuk membuka pintu semangatku dan mulai bekerja dengan konkrit.” 

Masa-masa sulit menghantarkan Merry pada sebuah titik balik, yakni 

sebuah keputusan ekstrem yang diambilnya dengan penuh kesadaran yakni 

sebuah arah tujuan hidup. (h. 127) “Pergulatanku melewati keadaan sulit 

dengan berhemat dan bekerja telah mengantarkan aku pada kesadaran 
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yang tajam: sesungguhnya kesejahteraan bisa diperjuangkan sejak muda. 

Resolusiku berkembang. Aku ingin menggapai kebebasan finansial di usia 

ke-30.” Mencoba dan mengambil kesempatan yang ada, meskipun sempat 

juga mengalami beberapa kali gagal dalam bisnis, tak membuat Merry 

berlarut-larut dalam keputusasaan. (h. 196) “Demikianlah, kegagalan di 

bursa saham menjadi penutup dari petualangan bisnisku di masa kuliah. 

Aku dan Alva sama sekali tidak putus asa walau sempat didera 

kekecewaan besar. Kami belajar dengan sangat ketat sepanjang bulan Mei. 

Bulan Juni 2002 aku melewatkan ujian akhir dengan persiapan sangat 

serius. Aku dan Alva berhasil lulus dengan penghargaan second upper 

honors. Setingkat di bawah cum laude atau first class di NTU. Itu adalah 

pencapaian yang cukup membahagiakan. Kesuksesan memiliki makna 

tersendiri buat Merry, (h. 204) “Kesuksesan sangat dipengaruhi oleh 

seberapa tenteram diri kita saat menjalankan perjuangan. Seberapa banyak 

cinta yang bisa menghidupkan semangat kita. Ketika aku berjuang, aku 

selalu menyematkan wajah keluarga dan orang-orang yang sangat 

kucintai.” Kunci menggapai menggapai kesuksesan bagi Merry adalah 

bertahan dalam kondisi sulit dan bekerja keras. (h. 242) “Kami bekerja 

dari pagi hingga malam hari. Hanya beristirahat saat makan siang dan 

istirahat sore. Makanan yang kami beli mengikuti rezeki yang belum 

seberapa. Paling banter kami makan nasi dengan lauk pauk sederhana 

seharga 3 dolar dan air mineral.” 
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3. Akhir 

Akhir kisah seluruh perjuangan Merry terjawab dengan indah. (h. 

262) “Setelah berhasil meraih target investasi 100 ribu dolar, jalanku 

menjadi semakin lapang. Pola kerja keras di tiga bulan pertama kujaga 

dengan disiplin. Selain berhasil melunasi utang pendidikan, aku juga 

meraih pencapaian dahsyat di akhir tahun 2003. Tuhan bekerja di dalam 

perjuanganku.” 

 

4. Kesimpulan dan Isu yang Terkait 

Mimpi Sejuta Dolar merupakan sebuah kisah dengan alur / plot 

roman dengan struktur progresif, di mana pada awal permulaannya 

dikisahkan bahwa tragedi menimpa kehidupan si tokoh utama, yakni 

tragedi kerusuhan yang menyebabkan perubahan besar dalam hidup Merry 

Riana. Kemudian kisah ini dilanjutkan dengan perjuangan-perjuangan 

Merry untuk bertahan dalam kondisi yang kurang menguntungkan 

tersebut. Jatuh-bangun ia lalui dengan beragam cara untuk menggapai 

kesuksesan. Pada akhirnya, perjuangannya pun membuahkan hasil. 

Kisahnya berakhir dengan bahagia yakni kesuksesan besar yang diraihnya 

di negeri Singapura, meraih penghasilan 1 juta dolar pada usia yang 

terbilang muda, 26 tahun. 

Tragedi dilihat sebagai kemungkinan yang dapat mengancam 

eksistensi pribadi. Dalam kisah ini, tragedi mengantarkan Merry pada 

kondisi „ketiadaan‟. Tragedi menjauhkannya dari lingkungan dan orang-
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orang yang dicintainya yang memberinya rasa aman, membawa Merry ke 

dalam kehidupan barunya yang penuh dengan ketidakpastian dan penuh 

resiko. Himpitan ekonomi di tengah kebutuhan yang banyak selama 

menjadi mahasiswa di Nanyang Technological University (NTU) 

Singapura, merupakan persoalan utama yang dihadapinya. Dalam kondisi-

kondisi seperti itu, Merry bebas menentukan pilihannya dan ia 

memutuskan untuk bertahan dengan berjuang melalui etos kerja keras 

yang dibangunnya. Inilah cara Merry untuk mempertahankan 

eksistensinya. Tragedi yang semula dianggap sebagai ancaman telah 

mengantarkannya pada perjuangan hidup, menggerakkannya pada arah 

tujuan hidup yang lebih jelas, yakni menjadi pribadi sukses dengan 

menggapai kebebasan finansial di usia ke-30. Resolusi itu memang 

terwujud di usianya yang ke-26. Dengan penghasilan satu juta dolar yang 

diraihnya saat itu, Merry Riana telah menunjukkan eksistensinya. 

Kesuksesan, sebuah pencapaian yang menyiratkan kisah perjuangannya 

untuk bertahan hidup, dukungan-dukungan yang diperoleh dari orang-

orang yang dicintainya, dan dengan kesuksesannya itulah seorang Merry 

Riana mampu membahagiakan orang-orang yang dicintainya tersebut dan 

memaknai hidupnya. 
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C. Analisis Interpretif  

Pada analisis ini akan menghubungkan tema-tema yang terkandung 

dalam kisah Merry Riana teori proses pembentukkan  identitas dirinya 

manusia modern. 

1. Diri Terbentuk dari Keamanan ontologis dan Kecemasan 

Eksistensial 

Keamanan ontologis Merry Riana diperoleh dari lingkungan 

keluarganya yang harmonis. Berikut adalah kutipannya: 

(h. 27) “Aku adalah anak perempuan yang selalu terlindungi. Aku dijaga 

oleh sepasang orang tua yang sangat baik, tinggal di rumah yang 

nyaman, merasakan kebahagiaan liburan, memiliki sanak saudara yang 

hangat, dan melewati fase demi fase usia tanpa ada kenangan buruk 

sama sekali. Kehidupan masa kecil, sejahtera dan terlindungi. Rumah 

adalah pelabuhan damai untukku.” 

 

(h. 30) “Aku mencintai bagaimana orangtuaku mengajarkan kami 

tentang hubungan antar manusia. Sesuatu yang kelak begitu berarti 

ketika aku memasuki kehidupan masa dewasa. Orangtuaku memberikan 

teladan bahwa hidup adalah interaksi tiada henti dengan orang-orang 

sekitar. Oleh karenanya kami harus memiliki kepedulian, empati, dan 

perasaan memiliki. Apa yang diperlihatkan Mama, menanam banyak 

tanaman bumbu dapur agar bisa berbagi dengan tetangga adalah contoh 

kecil betapa saling menggandeng hati sangat mungkin dilakukan dengan 

sesuatu yang bersahaja, namun tulus.” 

 

Kecemasan eksistensial Merry Riana yang mengarah pada 

pembentukkan identitas dirinya ialah persoalan finansial yang akan 

menghambat kuliahnya.  Kegagalan kuliah berarti kegagalan menjadi 

menadi sesuatu dalam dunia. Kegagalan kuliah juga dapat membuat 

kedua orang tuanya sedih, hal ini yang dihindari oleh Merry Riana. 

Berikut adalah kutipannya: 
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(h. 66) “Problem dasar yang harus kuselesaikan adalah masalah psikis. 

Sehebat-hebatnya fasilitas kampus dan geliat kehidupan yang bergerak 

di dalamnya, tentu akan berbeda peraaan mahasiswa dengan persediaan 

finansial yang cukup dan mahasiswa bokek seperti aku.” 

 

2. Arah Perjalanan Diri (The Trajectory of the Self) 

a. Rutinitas, Gaya Hidup (Lifestyles) dan Perencanaan Hidup (Life 

Plans) 

Merry Riana 

Merry Riana melakukan rutinitas keseharian dan berinteraksi 

sosial merupakan, apa yang menurut Giddens, cara mengurangi 

kecemasan dan menjaga harga diri (self-esteem). Untuk mencapai 

tujuannya yakni meraih kesuskesan yakni mencapai kebebasan 

finansial, Merry Riana memilih gaya hidup hemat dan menabung. 

Merry Riana memiliki rencana hidup bekerja keras di usia muda 

untuk mencapai kesuksesannya, barulah menikmati hasilnya 

kemudian. Menjadi sales asuransi adalah langkah konkrit yang 

dipilihnya dalam merealisaikan rencananya, di mana pekerjaan 

sebagai sales dikenal sebagai pekerjaan yang tidak pantas dilakukan 

untuk  seorang lulusan S1. 

Berikut ini adalah kutipannya: 

(h. 75) “Seiring dengan berjalannya waktu, aku melatih diriku untuk 

bertambah kuat dari hari ke hari. kebiasaan yang dihayati dengan 

ikhlas ternyata mampu mengendalikan mental dan fisik untuk 

melakukan satu kerjasama yang kooperatif. Itulah yang terjadi. 

Hikmah ini sangat penting bagiku, ketika kita tidak bisa melakukan 
apapun kecuali bertahan, maka haru kugenjot dalam diri kita adalah 

keikhlasan dan kesabaran yang kuat. Kesanggupan untuk bersabar 
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dan bertahan dalam pikiran yang positif merupakan dasar dari 

loncatan-loncatan manusia selanjutnya.” 

“Mengatur prioritas merupakan hal penting yang bisa menjaga kita 

tetap stabil dalam situasi yang sulit. Kita tidak akan  bisa benar-

benar terbebas dari pemikiran, bukan? Pada saat itu prioritas 

utamaku adalah fokus pada keberhasilan kuliah. Penderitaan yang 

kujalani tidak akan ada artinya jika aku gagal kuliah, drop out di 

tengah jalan, atau mengundurkan diri. Penderitaanku harus dibayar 

kesuksesan studi. Itu sebabnya, aku menaruh kepentingan kuliah di 

atas segalanya. Jatah uang 10 dolar seminggu kuutamakan untuk 

keperluan belajar.” Berapa banyak kebutuhan fotokopi, adakah 

buku yang harus dibeli lagi sehingga aku harus menabung lagi 

beberapa dolar seminggu, dan sebagainya. untunglah seiring bulan 

berjalan, banyak buku bisa kudapatkan di perpustakaan kampus.” 

 

 (h. 263-265) “Dalam hal ini aku punya prinsip, pay now play later, 

dan bukan sebaliknya. Lebih baik aku bersusah-susah dahulu untuk 

merasakan kesenangan kemudian. Daripada aku menghabiskan 

masa muda untuk bersenang-senang namun aku dihadang kesusahan 

di hari tua. Lagipula, toh apa yang kukerjakan, sales, tidak akan 

kulakukan selamanya. Itu adalah pekerjaan dengan batas waktu 

yang jelas. Dengan perhitungan yang sangat detail, aku dan Alva 

memprediksi bahwa aku sekurang-kurangnya akan bekerja seperti 

ini beberapa tahun saja. Setelah mencapai penghasilan tetap yang 

lebih dari cukup, kami tentu tidak akan menjadi sales lagi.” 

“Jadi kuanggap usia itu, 22 tahun, merupakan saat yang 

kusumbangkan bagi hidupku untuk membuat satu terobosan yang 

mendobrak. Akan kucetak kesuksesan!” 

 

(h. 266) “Tapi aku harus tegas pada resolusiku. Seperti yang 

dikatakan Alva, jangan kendur, jangan kendur! Masa yang 

menyenangkan itu akan tiba jika perjuangan kami telah selesai. 

Penghematan adalah dasar dari upaya menuju sukses. Aku harus 

menghargai kerja kerasku dengan tidak menjadi pemboros. Pada 

akhirnya aku mampu menahan hasrat untuk tidak tergiur pada 

ajakan untuk bersenang-senang.” 

 

b. Relasi Murni (Pure Relationship) 

Dapat dikatakan pertemuan Merry Riana dengan Alva dan 

jalinan relasi yang mereka buat adalah bentuk relasi murni. 

Hubungan mereka memiliki komponen gairah, kedekatan, dan 
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komitmen. Alva mampu mnyediakan dukungan moral ketika 

MerryRiana berhadapan dengan tegangan dan tekanan. 

(h. 83) “Aku tidak tega, jawabku jujur. Kuceritakan bagaimana 

kondisi ayahku yang mengalami kemunduran dalam bisnis, dan 

masih harus membiayai dua adikku. “Jika kuminta, mereka pasti 

akan mengirim. Tapi aku tahu, itu berarti orangtuaku harus 

membobol lagi tabungan mereka yang sangat penting untuk 

kelanjutan sekolah dua adikku.” Aku lalu menebas rasa malu yang 

selama ini menyelubungi kenyataan hidup yang sebenarnya. 

Kuceritakan pada Alva bahwa aku hanya menyantap mi instan rebus 

dan roti tawar tanpa selai setiap hari. Aku jarang minum jus atau 

minuman-minuman ringan yang enak. Aku nyaris selalu meneguk 

air keran di kampus.” 

 

(h. 84) “Alva menjadi sahabat yang sangat berharga bagiku. Kami 

biasa menyusuri jalanan di NTU dan mengobrol banyak hal. Kami 

juga saling berkunjung ke asrama masing-masing dan 

menghabiskan sore di sudut-sudut halaman di asrama dengan 

berdikusi. Inilah fase yang sangat penting dan tidak akan 

terpisahkan dari kisah suksesku. Pertemuan dengan Alva telah 

membuktikan bahwa manusia memebutuhkan partner atau rekan 

yang bisa diajak berdiskusi atau saling menyemangati. Banyak 

orang bisa merancang dan mengendalikan suksesnya sendirian, 

karena benih-benih atau jurus sukses memang telah mereka kuasai. 

Tapi kehadiran partner yang menyeimbangkan dan bisa saling 

mengisi akan menyuntikkan energi lebih. Kadang diri kita tidak 

terlalu mengenali energi dahsyat yang bisa diolah menjadi sesuatu 

yang mendobrak. Kehadiran teman bicara yang pas bisa 

menstimulasi lahirnya kepekaan itu. Selama ini aku membiarkan 

dialog-dialog kegelisahan hanya berkubang di dalam perasaanku. 

Ketika bertemu dengan Alva, kegelisahan itu bisa dijabarkan 

menjadi pemikiran dan langkah-langkah yang jelas. Inilah yang 

kumaksud dengan betapa  pentingnya mendapat partner yang cocok. 

 

3. Proses Pencapaian Aktualisasi Diri Merry Riana 

Merry Riana melakukan kontrol tubuhnya, ia menahan kondisi lapar 

perutnya dan berjalan kaki ke kampus. 

(h. 75-76) “Setelah kebutuhan kampus tercukupi, barulah aku 
memikirkan kebutuhan lain, seperti makanan dan benda 

kepentingan sehari-hari. mental dan fisikku telah terlatih untuk 

membentuk konfigurasi tangguh, mendukung kegiatan kuliah yang 
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tak tergoyahkan. Ya, itu yang penting, kuliah tak tergoyahkan. Aku 

yakin akan datang waktu di mana aku bisa mengatasi persoalan 

finansial dengan aktif, tapi pada saat itu tugasku adalah konsentrasi 

kuliah.” 

 

Motivasi Merry Riana digerakkan oleh rasa malu (shame). 

 (h. 67) “Problem dasar yang harus kuselesaikan dengan diriku 

sendiri adalah masalah psikis. Sehebat-hebatnya fasilitas kampus 

dan geliat kehidupan yang bergerak di dalamnya, tentu akan 

berbeda perasaan mahasiswa dengan persediaan finansial yang 

cukup dan mahasiswa yang bokek seperti aku. Aku berjuang 

membangun kepercayaan diri dan terus-menerus memotivasi hati 

dengan berpikir bahwa di sana aku kuliah. Titik. Aku tidak sedang 

mempertontonkan gaya hidup, atau tengah melewatkan kegiatan 

berdasar pada materi. Satu-satunya kegagalan yang pantas 

membuatku malu adalah jika aku gagal kuliah.” 

 

Merry Riana adalah  pribadi yang otentik, ia mengenal dirinya dan 

berusaha menjadi dirinya sendiri.  Ia pribadi yang berani mengambil 

kesempatan dan resiko. 

(h. 149) “Aku merenung. Sangat merenung. Bagaimana aku bisa 

meraih impianku? Dengan cara apa? Suatu sore aku menemui Alva, 

dan berdiskusi lagi. Kukatakan dengan lantang, “Alva, aku akan 

melupakan rencanaku bekerja sebagai profesional di perusahaan 

manapun. Aku akan berwirausaha.” 

 

(h. 149) “Sore itu, aku seperti diceburkan ke dalam danau harapan 

yang lebih luas lagi, sekaligus lebih menantang. Aku sadar bahwa 

tekad dan resolusiku bukan lagi sebatas slogan di bibir. Resolusi itu 

secara nyata telah memengaruhi jiwaku begitu kuatnya. Aku 

dihampiri kegelisahan yang menantangku bergerak, dan tidak ingin 

kubohongi perasaan itu. Kuanggap itu sebagai panggilan alan yang 

terpantul dari cita-citaku sendiri.” 

 

D. Pembahasan  

Buku Mimpi Sejuta Dolar merupakan sebuah narasi diri dengan 

alur/plot roman dengan struktur progresif. Narasi merupakan sebuah upaya 
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memberikan keteraturan pada kekacauan dan pemberian makna pada 

kekacauan yang terjadi tersebut. Pada awal buku dikisahkan terjadinya tragedi 

kerusuhan yang membawa perubahan drastis pada hidup Merry Riana. Dengan 

alasan  keselamatan ia terpaksa mengalihkan tujuan kuliahnya yang semula ke 

Universitas Trisakti di Jakarta menjadi ke Nanyang Technological University 

di Singapura, meskipun dia berat untuk meninggalkan keluarganya. Di 

Singapura inilah kekacauan pada hidup Merry Riana semakin memuncak. 

Problem ekonomi adalah hal utama yang harus dihadapinya. Ia berjuang keras 

bertahan dalam kondisi yang sulit tersebut dengan melakukan penghematan 

luar biasa dan melakukan kerja sambilan, sementara tuntutan perkuliahan 

NTU amat tinggi. Kekacauan awal ini juga memberi dampak pada psikisnya. 

Tragedi mengancam eksistensi diri Merry Riana, mengantarkan Merry Riana 

pada kondisi “ketiadaan”. Namun tragedi yang semula dianggap ancaman 

telah mengantarnya pada perjuangan hidup yang berat dan menggerakkannya 

pada sebuah tujuan hidup, yakni menggapai kebebasan finansial di usianya 

yang ke-30. Pada akhirnya Merry Riana telah mencapai kesuksesan gemilang, 

yakni meraih penghasilan satu juta dolar Singapura di usia yang terbilang 

muda, 26 tahun. 

Modernitas identik dengan visi kemajuan/progresif. Demikian buku 

Mimpi Sejuta Dolar memuat kisah perjuangan Merry Riana dalam dunia 

modern. Merry Riana hidup dalam kondisi modernitas tidak terlepas dari tiga 

elemen modernitas itu sendiri, yakni pemisahan ruang-waktu, sistem abstrak, 

mekanisme pelepasan (token simbolis, sistem ahli, dan refleksifitas 
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kelembagaan). Penekanan utama adalah pada simbolis token, yakni 

kesuksesan yang diindentikkan dengan banyaknya penghasilan/uang yang 

diperoleh. Permasalahan finansial atau kekurangan biaya menjadi 

permasalahan dan sumber kecemasan bagi Merry  Riana karena hal ini 

menghambatnya dalam kuliah.  Kekurangan ini yang mengantarkan Merry 

Riana untuk bisa sukses. Kebebasan finansial menjawab permasalahan 

eksistensi diri Merry Riana. 

Modernitas memberi dampak-dampak bagi kehidupan yang menurut 

Giddens tidak hanya mengubah keseluruhan nilai-nilai kehidupan namun juga 

memberi dampak pada manusia yang hidup di dalamnya, yakni titik berat 

permasalahannya adalah pada diri. Demikian buku Mimpi Sejuta Dolar 

merupakan sebuah narasi diri yang mencerminkan penemuan dan 

pembentukan identitas diri Merry Riana.  

Keamanan ontologis terbentuk dari kepercayaan dasar yang diberikan 

orang tua semasa kecil Merry Riana. Ini menjadi modal kuat dalam diri Merry 

Riana yang disebut sebagai keberanian untuk menjadi (the courage to be). 

Keberanian ini mengantarkannya pada pembentukkan identitas diri. Selain itu, 

menjadikan Merry Riana sebagai pribadi yang mampu menyaring kesempatan 

dan resiko, kreatif dalam memecahkan masalah, dan mengantarkan Merry 

Riana pada interaksi sosialnya di masa mendatang. Perubahan hidup yang 

drastis membawa kecemasan yang mengganggu keamanan ontologis. 

Kecemasan ini terkait dengan eksistensi dirinya. Merry Riana menjaga 

50 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



 
 

eksistensi dirinya dan mengurangi kecemasan dengan melakukan tindakan 

rutinitas kesehariannya. 

Untuk mencapai tujuannya, yakni meraih kesuksesan berupa 

kebebasan finansial, Merry Riana memilih gaya hidup hemat dan menabung. 

Dia memiliki rencana hidup bekerja keras pada usia muda dan menikmati 

hasilnya kemudian hari. Gaya hidup dan rencana hidup berkaitan dengan 

relasi murni yang akan dijalani. Relasi murni yang dijalinnya dengan Alva 

juga merupakan kunci dari pembentukan identitas diri Merry Riana. Relasi 

murni membawa pemahaman diri (self understanding), yang membentuk 

identitas diri tersebut. Hubungan dengan Alva disebut sebagai relasi murni 

karena tidak terkait dalam keadaan eksternal hidup sosial atau ekonomi namun 

semata-mata apa yang dibawa oleh partner, berprinsip pada keterbukaan dan 

berkelanjutan (komitmen), dan yang pasti memiliki kepercayaan (trust) 

sebagai dasar mencapai intimitas. Pertemuan dengan Alva tidak hanya 

mengenal satu sama lain, namun pencarian identitas diri Merry Riana 

diafirmasi oleh Alva. Arah perjalanan diri mengarah pada aktualisasi diri, 

yakni pada Merry Riana adalah menggapai kebebasan finansial di usia muda. 

Dinamika Kepribadian digerakkan oleh tubuh dan motivasi. Tubuh 

merupakan agen yang merealisasikan tujuan. Merry Riana melakukan kontrol 

tubuhnya yakni membiasakan diri dengan makan seadanya karena tekanan 

ekonomi yang pas-pasan. Hal ini dilakukan agar ia bisa berhemat dana dan 

membeli keperluan kuliah, sehingga tujuannya yakni kuliahnya dapat berhasil. 

Motivasi  adalah kesadaran mengenai tujuan. Dalam hal ini Merry Riana 
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digerakkan oleh rasa malu (shame) dalam bertindak mencapai tujuannya itu. 

Konkrit dari rasa malu itu adalah ia merasa malu jika ia gagal kuliah. 

Sehingga tindakannya mencerminkan prioritas yang mengedepankan kuliah. 

Merry Riana adalah  pribadi yang otentik, ia mengenal dirinya dan 

berusaha menjadi dirinya sendiri.  Ia pribadi yang berani mengambil 

kesempatan dan resiko untuk mencapai aktualisasinya yakni mencapai 

kesuksesan dan kebebasan finansial di usia muda. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

C. Kesimpulan 

Buku Mimpi Sejuta Dolar merupakan sebuah narasi diri tokoh 

utamanya, Merry Riana, dalam kehidupan modern. Kisah ini memiliki alur / 

plot progresif sesuai dengan visi kemajuan yang merupakan ciri khas dari 

modernitas. Kisah ini bertemakan roman yakni berawal dari tragedi kerusuhan 

yang menimpa Merry Riana membawanya ke dalam hidup yang penuh 

perjuangan selama kuliah di NTU Singapura dan berakhir dengan bahagia 

yakni kesuksesan meraih penghasilan sejuta dolar. 

Hidup dalam dunia modern, Merry Riana berhadapan dengan budaya 

resiko. Terjadi kecemasan yang mengganggu keamanan ontologis serta 

eksistensi diri. Permasalahan finansial atau kekurangan biaya menjadi 

permasalahan dan sumber kecemasan bagi Merry Riana karena hal ini 

menghambatnya dalam kuliah.  Kekurangan ini yang mengantarkan Merry 

Riana untuk bisa sukses. Kebebasan finansial menjawab permasalahan 

eksistensi diri Merry Riana. Kehidupannya di  Singapura yang dalam kondisi 

serba sulit memacu dirinya untuk bergerak dan mengantarkannya pada 

perjalanan akan penemuan identitas diri. Identitas diri yang kuat membantu 

Merry Riana untuk bertahan dalam budaya resiko.  
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D. Saran 

Modernitas memberikan banyak dampak dalam kehidupan. Dalam 

penelitian ini kaitannya adalah dengan identitas diri. Bagi peneliti yang juga 

ingin meneliti mengenai modernitas dapat menghubungkannya dengan aspek 

lain yang juga menarik untuk  dibahas selain identitas diri. 

Bagi pembaca, kisah narasi Merry Riana dapat dipakai sebagai contoh 

dalam menata kehidupan modern dalam mencapai kesuksesan. 
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