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Abstract
This study aims ( t ) to dcscribc tl:r stot )'iine oithe n*vi:l n Ta deuxiime vic commcnce quand

tu comprends que tu n'en as qu'une ,r, (2) io descriL-re the .onstructiorr of individual personality

Jcvcrloprnent in the norrel < th tleuxii:t.tre,,,ie con-tlr-rerr.e qland tu comprends que tu n'en as qu'une

,. and (3) !o explain 1l-re stages [.rwards happiness rrr thc mod€rn era. The theorv of Humanistic

Psychoanalysis rvas used as the basic conaept to an*lyr-e the research nbject. 'Ihe researchers

used descriptir.,e qualitative mcthLrd \iriih .rlnt.r1t aniilysis [echnique. 1b obtain the validity and

rcliability of research data, semantic r,ali<Jity anri inir:uater-rnterrater techni<;ues rvere applied.

Jhe result of the stud,v shon s that the peisonalit-,' dertlopment is carrted out through 6 creatil'e

methods that change the self and the e*rrir*ntrrent.
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PEhIDAHULUAN
Rapha6lle Giordano adsJah seolang penulls, tetapi juga seol'ang pelukis dan

'spesialis dalam kreativitas dan peegernba:1gan pribadi. Giordano telah menulis

buku-buku lain tentang pelgembangal pribadi. Dengan novel pertamanya yaitu

< Th daaiime vie commerce qudfi{i ttt cor*pta t& que fi,1 rbn as qu'wre , (ki*idttpxr ledua Atxta

dimtttai ls?fka Afido metywlrami b*j*,t* And* hatryapwtytr sLltlt) dia mengabdikan dirinya
pada tema yang disayangirllil; ..r1 mengubah hidupnya untuk menemukan jalan

menuj u liesej ahteraan dan lteb ahagi aan.

Novel pertamanya telah diterirrnahlian ke daiam delapan belas bahasa dan

terjual lebih dari 600.000 eksemplar. Fenr.'mena novel pertamanya terjual lebih

dari 2 juta kopi di Prancis tlan telah diter'|emal-rkan di lebih dari tiga puluh negara,

diikuti oleh novelkeduanyau'lhe lior"ts eat $eett sriisd, dirilis pada 1 Juni 2017. Pada

saat yang sama, penggemar psik)lolli ini nulai menulis dau lnenerbitkan buku-

buktr pengembangan pribadi yang i(}".atii'seperti My- 100% Happiness Coaching

Book atatr saya telal, ruemutusktafi urtuk ntenjtttli Zen.. Menerbitkan novel adalah

mimpi di mana ia membayaEgha"n r.ekonsiliasi sasrra dan psikologi. Saat ini, mimpi

ini adalah kenyataau yang indah r-lengan ba*,ir6li pembaca yang tergoda oleh novel

pertama ini.
No\,el pertarna Rapha€lle Gi0rdano ini sebetarnya adalah novel pelajaran

)rang indah dalarn hidup.'fokoh Camille beri:sia 38 tahun. Dia menikah dengan

Se[astial dan merupakan ibu r]ari Adrier. Dia merliliki pekerjaan paluh lvaktu

yang membelinyalvaktu untul( mengurlls lieiuarganya. Sepanjang 35 bab, Claude,

seorang ahli rutinitas menar\'arkan bantuan kepa.ia \tianita muda ( ya.ng meruiliki

s eglliiltyLt uttukb ahttgi rt " tetapi ia lid ak menemukan k bahagiaan hidup itu. Melalui

transformasi Camille itulah peturiis rnemberi iiunci menuju kehidupan yang lebih
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bahagia. Novel ini dibanguu baik sebagai cerita, tetapi juga sebagai Pallduall untuk

hidup. Penulis adalah pelatih pcrlgelnbangan. ia rnenggunakan ilrrrutrya untuk

rnelayani novelnya, tetapi juga untuk rllcrnhirllbing orang untuk mengikuti jalan

)rarlg sama seperti tokoh Carnilic, dengan keraguannya, tantangann)'a' tetapi juga

kr'gc'nhiraannya dari hargr diri ni a

Problematika kehidupan di setiap zarna* selalu berbeda. Di zamatr modern

yang serba membaur ini, kehidupran semaiiirt rurrrit. Solusi dari banVak masalah

juga tidak kunjung diter.nui. Jilia suiiah serba kacau, banyak orang yang lelah dan

enggan berbuat apa-apa Banyak yang inernilih diarn dan tidak mengekspresikall

isi hatinya mengenai kehidupan zaman sekaratg. Bahkan ada yartg rnemilih tidak

peduli.
Mclihat pergulatan niasalah ini, Raphaillc Giordano menuangkarlnya dalam

sebuah nor,'el perkembangan kepribadian ini. Cerita dalam novel ini mengarahkan

kita untuk rlletnpertatl\rakan nrakna hidup dan, rnelalui tokoh-tokohrlya' melnberi

kita kunci untuk meningkatkan kualitas hldup, untuk mewujudkan impian, untuk

mcngetnbangkan potensi, dan rneningkattrian hubungan dengatl orang lain.

Berdasarkar.r laiar belakang tersebut r"naka rnakalah ini mencoba membahas

roman/novel Ta deuxiinte yie iafi'wtence quand tu comprends que tu nbt Lts qu'Une

(kehidypan kedua A*da dirwitti ketika /*#t we*wlvani bahtva Anda hanya punya

-safu) untuk mernahaini konstruksi Lrerkei:lbangan kepribadian individu dan

bagairnana tahapan rnenuju kebahagiaan di era rnodern. Melalui Teori psikoanalisis

humanistik vang ditawarkan olch F'romtn melihat manusia sebagai produk dari

sejarah dan budaya, bukan sernata-mata dari segi psikologis (hal. 195). Evolusi

manusia rncl-upakarl pandansan yanq ulianut oleh Fromm. Evolusi tnallusia dari

rnasa primitive hingga manusia rnodern l'rallg lnenggunakan otak secara optimal

menladikan manusia sadar akan dirinrra sendiri sehingga mampu berimajinasi dan

rnernbuat perellcanaan. Pandangan Fr,>inm ini merupakan modifikasi dari teori

Frcud. Bila Freud mcnggambarkatr manusia se bagai,vang diterltukan pertama-tama

oleh insting-insting biotrogis dail kekuataan-kekuataan represi yang digunakart

oleh egorrya sendiri, iromm memodillkasi kedua pandangan itu menjadi teori

psikoanalitik sosial rnengenai tipe-tipe karakt*r manusia (Yustinus : 200).

Asumsi yang paling dasar dari teori Fromm ialah kepribadian indir,'idual

hanya dapat dipahami dari sudut scjarah man*sia. "Pernbicaraan mengenai situasi

manusia harus mendahului pembicaraan mengefiai kepribadian, dan psikologi

harus didasarkan pada konsep antropologi-liIosofls tentang eksistensi manusia"

(Fromm, 1947:45 dalam Yustinus hal. 203). Kutipan tersebut menyatakan bahwa

rnasa lalu seorang individu tnelllfgallg p.ranan penting dalam perkemballgan

kcpribadiannya. Pengalarnaa-petrgalanian rnasa lalu berpengaruh terhadap

kehidupan individu di rnasa sekarang darr Inasa 1-atlg akan datang.

Fromrn rnenycbutkan lilna kebutuhan dasar manusia yang berpengaruh

terhadap proses eksistrn.sial individu. Kelima kebutuhan tersebut yakni

keterhubungan (relatedness), ketet"beraktlran (rc)ot€dness), transendefisi, Pefasaan

identitas, kerangka orientasi. (Yuslinr-rs, ha}. 206). Oleh karena itu Melalui kajian

di atas diharapkan perjaialia,t hidup tokoli Litama untuk mencapai kebahagiaan

dapat digali.
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METODE
Penelitian tentang pcrkcrnbangair kepribadian dalam rornan < Ta daaiiTne

\ie coufir,etae ry,nd t1t tartlplvrils que tu rfut x quune , kanra Raph#lle Giordano

mcmpergunakan rrretode dcskriptif kualifikatif dengan teknik analisis konten atau

content analysis. Pada penelitian ini dilakukan studi atas dokur.nen berupa roillan
berbalrasa Prancis yang beriudril * 'Ih dewihxe ttie coftttneflrE qurmd u comprarfu qtu

hnin as quune , karya Raphaelie Gordano diterbitkan Sepiernber 2015 oleh penerbit
Lyrollcs. Novel ini terdiri dari 224 halaman lrang terbagi dalam 35 batr, yang

sckaligus sehagai subjek dalarn peneiitian ini. feori Psikoanalisis Humanistik
digunakan sebagai konsep dasar untuk menganalisis objek penelitian berupa
ronran lrz deuxiirne vie canmrcnce quLtftd tu. cornprends que tu nbn as qu'une

Objek penelitial.r ini yaitu ko*struksi pr-rkernbangan kepribadian dalam

novcl u Tit dewiinv vie ct),l*nefi{e qLrqnd *.t *:rnprerak qw ttt fun as qu'ulle > karya R4phaelle

Gordano. Untuk validiias Can retriabiiitas riata penelitian dipergunakan teknik
valid:itas semantis dan teknik intr*rater da* i*terrater.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konstruksi perkemban gan kepribadian danarn roman Ta deuxiimrc vie confirwn&

ryumd u conryands ryrc w ien as qultne

Novel " '[a deuxiinre 1,ie co*nnettc{ quand tu comprends que tu nbn as qu'une"

karya Raphaelle Giordano menceritakan perjalanan arval seorang tokoh bernama

Caniille tnenuju kebahagiaan. Ban,vak buku pengcmbangan pribadi saat ini ditulis
-dalam bentuk novel yang tnenampilkart tokoh tang membawa pesall didaktik
dengan netode praktis, cerita iiu rnengarahkan untuk rnernpertanyakan makna

hidup dan, melalui tokoh-totrcohnya, memberi kunci untuk meningkatkan kualitas

hidupni.a, untuk mewujudkan impiannya, utrtuk nengembangkan potetrsinya,

rneningkatkan hubungan baik d"^ngan oraag 1ain. Berikut ini akar:r ditampilkan
konstruksi perkembangan tok<lh utarna Camille.

Arval cerita dimulai pada suatu maiatn. kciilia Camilie, umur 38, menikah,

scorang ibu dan karyarvan pcrusahaan besar -vang lnerniliki rencana-rencalla

kehidupan .varlg tertata dengan baik. Ketika dia sedang rnelakukan perjalanan

dinas dan berusaha menghindari kernacetan, rnobilnya rnengalarni mogok di
jalan desa kecil. Dia memencet bcl kc rrintu rumah pertallla yang dia ternui untuk
rncminta bantuan dan be rtemu CIaudc. Camille bcrternu Claude, pria yang lernbut

dan ramalr. Pekerjaalrnva? Rcutinologtre. Carlille rnengungkapkan kesedihannya:

dia tidak be nar-benar bahacia lramuil dia juga tidak bahagia. Kelesuan tertentu

rne netap dalarn hidupnya, kehilangan nakna, tenaga, galau, tampaknya

bagin,va rnemiliki segalanl'a untuk bahagia tetapi tidak rnerniliki kunci untuk
rrrenikrnatinya. Carnille, seorang ri',aniia rnuda yang hampir berutnur empat puluh

tahun, terengah-engah dalam hiduprlya, sangat dekat de ngan kelelahan . Meskipun

dia bekerja paruh 'u,alitu, dia merasa sangat terlibat dalam pekerjaannya, yang

rncndorongnya untuk beker;a lcn.rbur. Selain itu, dia jarang melihat suatnirtya,

yang juga sangat sibuk dengan pekerjaannva, dan putranva yang berusia sembilan

tahun adalah sumber pertemlluran tanp:a akhir. Singkatnl.a, Carnille rnenjalani

kchidupan banyak sel-ragai seorallg ibu, iller*ka ,vang melakukan segalanya dan
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yang akhirnya pudar, rurnah tarlggarlya di arnbang kehancuran dan putranya
mcngalami depresi. Seperti itulah hi,lupnl'a )ral1g perluh masalah. Carnille
rnenderita Rutinitas akui. h'lasalah ini lne nyentuh se rnakin banyak orang di dunia,

di kota besar terutarrra di Ilarat. Gejala-gejalanya harrrpir sclalu sarna: motivasi
rl1er1urun, kerrruraman kronis, kel-rilangan keperca,vaar.r diri dan makna hidup, sulit
untuk bahagia meskipun ada kenrewahan barang-bar-ang material, kekecewaan,

kcletihan selalu men ghantui.

Camille, tampaknl,a scrnuallya bahaqia, dia memiliki segalanya untuk
bahagia, narnun dia tidak benar-benar bahai;ia. Tertekan dan terdernotivasi

oleh pekerjaannya, kesal oleh suami*,va, kesal dengan putl'anya, kecewa dengan

iionrbinasi hal-hal kecil yang rrrencegahnya )ridup sepenuhnlra fadi mengapa dia

merasa seperti kebairagiaan tclah nrcl*nati jari-iarinya? Yang dia inginkan adalah

kembali ke jalan sukacita datr pernenuhan. Hanya dia yang rnemiliki perasaan

kehilangan kebahagiaan. Sehuah insiden dalarn kehidupart sehari-harinya akan

rnembuat Cliaude Dupontcl bcrada di l;llannya. h'{endengarkan Carrrille dalarn

konteks khusus ini, {llaude rnenjelaskan kcpadanya bahwa ia adalah seorang
"ahli rutin'l.dan dia bisa rnemhantunya dengan cara yang sangat orisinal. Claude

mengurus mengernbalikan oraflg-orang vaflg tnerasakan kehalnpaan dalam

hidupnya dan rnerniliki kek*sr:ngan iirrra. llia rtengusulkan trek pengalarnarl

sehingga pasien akhiluya m*ndapatkan rnani-aat dari kehidupan mereka. Jika
Camille ingin memahami keiriduprannva, dia harus rneninggalkan zona nyamallnya
ini dan harus rnau rnclakukan tindakan nvata detrgatl upaya teratur. Carnille

kemudian memulai peallalarlgan, tarlpa rasa takut. Claude menjelaskan bahwa

pikiran kita memiliki liekuatan ,vang sangat besar dan bahwa setiap pemikiran

dapat rnernengaruhi realitas kita. Carrrille akhirnya memutuskan untuk menerima
tawaran Claude dan dari sana, Carnilie akan rne njalani pengalarnan baru di mana

dia akan dapat menarik encrgi traru ;,,ang r.nertbcbaskan dari masalah yang dia

derita dan terutarna untuk menemukan sumber dala yang tidak terduga.

Claude menerapkan "teori tra*giiah-iangkali keL:il" untukrnaju secarabertahap

licrdasarkan pengalaman da* tindakart ltonkr*t. Claude memberikan talltangan

kecil dan besar pada Can:iile, antara laln:
1. Sebutkan semua yang dia ingin ubah dalarn hidupnya sehingga dia rnenjadi

sadar akan banyaknya ketidalipuasan vang ierjarii yang telah menurnpuk. Ini
mcrnungkinkan untuk mcmiliki titik awal. Setiap orang rnerniliki kewajiban

terhadap kehidupan: belaiar r.nenflenal diri se ndiri, menyadari bahwa waktu adalah

singkat untuk me rnbuat pilihan yang melibatkal kita yang masuk akal dan tidak
rnenvia-nf akan bakatny:i. "Sa1.a 5u1u-uutuilya oranq yang bertanggung jarvab atas

hidup dan kebahagiaan sa,va. " "Sa,va satu-sat"Ll*ya orang yang bisa bergerak hidup

saya sendiri.
2. N{enulis dalarn buku catatan tniuk men,r,impan daftar semua komitlnen.

Catat kornitmen, tujuan yang telah f,,amille letapkan sendiri, berkenaatr dengan

diri Carrrille sehingga melibatkan Camilie scpenuhnya dalam resolusi Camille.

Kemudian untuk r.nasing-masing dari -iang sudah dicatat, tandai apakah itu
tercapai atau tidak. Langkah iersebut scbagal bactuan untuk mengarnbil tindakan.

3. X,lenulis di kertas A4 sesuatu -,.airg ber:ar-benar itrgin dia singkirkan dart
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br-rat trrenjadi pesawat kertas untuk inelni-ruatnya terbang jauh. 'i Carnille diminta
rnenulis daliar seperti "Saya tidak ingin lagi ..i' seperti yang ada dibawah ini :

- Je ne veux plus 6tres trop gentille.
- Je ne veux plus nrc xradopter dux &utr€s polff leur faire plaisir.
- Je ne plus attendre passivefilertt que des choses mlttrrivett.
-.ie ne veux plus quAdrien et moi rcous disputitttts tout le temps.

- Je ne veux pltls at,{}ir l kilos de trop.

- /e ne veux plus n?gliger nton irnage.

- le ne veux plus laisser rns vie de couple *ller ti vtLu-lbau.

- le ne veux plus gtre ftustrie pfrr ilto?l travail.
- le veux plus faire diperrdte rnes ddi:isio,l.s intpartafies de la vie de nn mire.
- le ne ttettx plus lttisser *tes rA'ves au plttcurrd"

Rurnah tangga outdoor: rnernbuang hetda-benda yang tidak perlu,
rncrapikan, rnenyortir, mcmperbaiki illterior rumah, mendekor ulang, sedikit
derrri sedikit Camilie metrulihkan pikirannya dcngan mengubah ruang ruang
yang ada di rurnahnya.
Langkah ini disebut op*rasi "Grand Bil.:tttc"

4. Ubah filter persepsi dengan "katnera irnajiner" yang akan metnbantu
fokus pada hal-hal yarlg rnenyenangkaa setiap hari. Camille diminta mengubah

pandangannya tentang kenyataan dengan mengubah filter persepsi Carnille untuk
rnemalsukan citra dunia iain. Perliatiar: Carnille pa<1a hal-hal yang cantik dart

rnenyenangkan dan merigambii biCikan irnajiner di tnana pun Camille berjalart-
jalan seperti melihat n,arna langit, burung yang sedang membuat sararlgnya>

scpasang seioli yang sedang jatuh cinta dan berciurttan, seorartg yang sedang

r.ncnrbantu rrrernbau,akan koper seorang nc:rek dan lair.l lain (Giodarn a 2015:74).

Cara mcmandang scsuatu seperti vang disarakan Claude sangat membahagiakan

hati Carnille.
5. Sebutkan semua kr-raiitas dan pcngalarnan suksestrya yang ia banggakan

darr rnerrgapa orang sangat rnenghargainya. Buatlah daftar kualitas {la liste des

qualitis), apayang Camilie lakukan de *gan haik, pengalatnan sukses Accueillante

oui. Ambitieuse, pas assez! Conciliane, un Feu trop. Crdutive, je lUtais autrefois.

Sensible, Sdrieuse et trtwaillleuse. Gindreuse, enpathie.. pltttot oui.. Gambarlah

orang ,varlg Camille ingirt rncnjadi "Se tnuailt a berubah, tidak menjadi tidak lebih,
tctapi menjadi apa belum , (une pdle esquis-se)

6. Beli buku telepon kecil untr:k rnerekam keberhasilan kecil dan besar dan

kese nangan dari kehidupan sehari-hari untuk merujuk pada setiap kesempatan.

l.intuk mencapai tujuan di alas, Claude rnenawarkan rnetode SMART :

S-SPECIFIQUE
N4-MESURABLE
A-ATTEIGNABLE
R-REALISTE

memiliki

= BISA
: hal'us

tujuan SPESIFIK
TERUKUR

DIRAIH
REALISTIK

'I-'I'EtulPS = dengan tenggat ltrAK'I'U.
Ketika Carnille rnenetapkan tujuan untuk Caniille menurunkan berat

badan, periksa apakah sasaran Caniille adalah: Spesifik (tidak boleh kabur)
Dapat diukur. Dapat dicapai iditciitukan sehingga dapat dilakukan,). Realistis
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(untuk menlpertahankan motivasi ,var1g kuat, t*juan Calnille harus konsisten

dengan keterarnpilan Camiile, profil Carnillc). \{aktu (Camille harus menetapkan

tenggat waktu)
Camille tidak ragu-ragu : dia rrrcr:dukungnya. Melalui Pengalaman yang luar

biasa, kreatif, dan bermakna, dia akan, selangkah dent selangkah, rrrengubah

hidupnva dan berangkat iagi untuk rrier:akluk-lian mirnpinya. Akhirnya Carnille

rnenenlukan rrrotiva-si dan waktu untuk fokus pada prol'ek pribadinya yang besar

bcrupa tc.rko pakaian anak-anak Llrltuk nlewujudkan rrrimpi besarnya menjadi

-scorarlg pengusaha yarlg sukses. " Le sttccis est la capacitd d'aller dUchec en dchec sans

perdre son eflthausidsme" "Sukse -c adalah ke rnatnpuan untuk beralih dari kegagalan

ke kegagalan tanpa kehilangan antusiasrnel' x,vinston churchill (Giordano 2015:

208).

Analisis di atas rnengungkap tahapan utama yang kita jalani bersamaatt

dengan Camille untuk Inemperolch kebahagiaan bersarrra keluarganVa dan orang

lain dengan cara antata lair nielakukatl bersih bersih diri baik dalam maupun luar

untuk rnenghilangkan hal hal )railg tncrBgikan rnallPun yang merusak diri sendiri

(rnerapikan, rller.tyc,rtir, melempar) dan interior' menemukan jangkar positif,

daftar dan sorot kualitasn,va, cintai diri scndiri, bahkan tersenyum, melldapatkan

kembali kepercayaan satu sarna iain, herlatih rrrendengarkan aktit-, empati, belajar

merumuskan lu'itik tanpa kekerasan. Kebutul:an untuk memotong karet gelang

di rnasa lalu, dan pentingnva m*n1'erahkart diri kepada Tuhan. Nor.el yang

lcmbut, lucu, dan menghibur _valg dapat lnembatttu membuka keiridupan baru.

Alili rutinitasuya tnena\'rarkan juga kepadan,r'a gelang "jimat" pada pertemuan

pertamanya, dan jirnat lraru u*iuli ditambahkan setiap kali dibutuhkan, seperti

sabuk karateka. Seseorang rneagataka* pada diri sendiri bahwa akan menarik,

kctika seseorang memutuskan untuk mcmpraktikkan latihan-latihan ini, untuk

rurelanjutkan dengan cara vatlg sarna. Cala vang bagus untuk Ineln'isualisasikan

kernajuan yang dibuat datr rnengucapkar' sclallat kepada mereka karena telah

rncncapainya. Ditulis dalain irentuknoveljuga mernbuat isinyalebih "dapatdiakses"

karcna ia tidak rnenarnpilkan dirin,va sebagai buku pengembangan pribadi, dengan

peluang lebih besar untuk merljangkau orang-orarlg yang belurn yakin akan hal

itu. Pentingnya rnengenal akar permasalahan dalanl kehidupan sehari-hari seperti,

rurotivasi rendah, kurang keinandirian, kesuiitan untuk bahagia meskipun ada

kernudaharr barang-bararig rnaterial, kclesuan dan rasa galau, tidak mengenali

dirilva dalam kekharvaiiran sehari-hari. tr{aphaeile Giordano rnenjelaskan kepada

pcmbaca dengan ncveltil'a vang bagus, dari rna|ia asalnlra masalah dan bagairnana

rnerlghindarinya dengan liumol.
l'ujuan klien dalarn tcrapi adalah untuk lnetnaharni diri sendiri. 'fanpa

pengetahuan tentang diri sendiri, orang tidak akan tahu orang lain. Fromtn

yakin bahwa klien mengikuti terapi uniuk mencari kepuasan dari kebutuhan

dasar kemanusiaanoya, val:*i herupa : lieterhubungan, keberasalan, transendel.rsi,

perasaan identitas, dan lcerarrgka oricntasi. Karetra itu terapi harus dibangun

rrrclalui hubungan pribadi a*tafa tclalris dengau klienn,va. Froorn yakin bahwa

tcrap]i mestinya tidak tcriaiu bersrkap ilrriah dalam memahami pasiennya.

Hanya dengan sikap keterhubungan barulah orang lain dapat sungguh-sungguh
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dipahami. Terapi mestinF tidak melihat pasicn -cebagai sebuah penyakit atau

sesuatu selain sebagai sebuah pribadi dcnqan kcbutuhan manusiawi yang sama

scperti yang dimiliki setnua orallg lain termasuk iiirinya.

Tahapan proses kebahagiaa* dalam era meidern

Sctclah rnengikuti perialanan Camilie, dapat diternukan konsep

pengembangan pribadi tertentlt seiiagai kehutuhan dasar kemanusian seperti

keterhubungan, keberasalatl, transctldensi, perasaan identitas, dan kerangka

orientasi sesuai dengan yang diiontarkan oleh Fromrn. Novel itri sebetrartrva

adalah pelajaran yang indah dalarrr hidup di jarnar.i tnodern dcngan menarnpilkan

tokoh utama Carnille yang mengalami masalah rutinitas akut. Kehidupan di zaman

sckarang memang bisa dibilang lniris, karena pola rnasvarakat dunia sekarang

semakin hari sernakin indivirJual, rakus, tamak, dan hanya peduli dengan dirin,va

scndiri. Pcrubahan prilaku te rscbut nlcmallg diduku*g dengan semakill majunya

teknologi sekarang. Sepcrti haln,va b*rkri:nunikasi darl berinteraksi yang dapat

dilakukan hanya dcngan m.nggunakan suiartphonc. Permasalahan di zamafi

sckarang semakin bertambah dan kornpleks. fu{ulai dari tnasalah pribadi hingga

huburrgan antarrnanusia secara rnasit-. 'fitik pcnvelesaian pun tidak kunjung

ditemukan. l)alam rnenjalani kehidupan, ada nrasanya matrusia rneugalami ritme

pasang surut. Terkadang merasa brahagia, penuh s1-ukur, dan positit, namun ada

kalanya juga rnerasa terpuruk, galau, dan ilerasa rnalas-malasan, terutarna jika

sedang rncnghadapi rnasalah vang beral.

' Garnbaran seperti di atas ,vang Ciatrami juga oleh 'l'okoh utarna Calnille yang

bcrusia 38 tahun. Dia menikah rlengall Sebastian dan memputryai seorang atlak

laki-laki bernama Adrien. l)ia r*e r*jliki uekcrjaarl par:uh rvaktu yang mernberitlya

rvaktu untuk bisa mengums kcluarganva" scp:a$2nt 35 bab' kita dapat mengikuti

langkah langkah yang dita\{arkare o}eh Claudc, seorang ahli rutin , kepada

,r*nitu muda n yang m*iliki segalanS,a unhtk bahagic < tetapi rnerasa hidupnya

I.rampa. Ivlelalui transforrnasi Llamilie itulah penulis memberi kunci rnenuju

kchidupan yang lebih bahagial P*r:rbaca dapat ciengan rnudah menempatkan

dirinya di posisi Camille dan rnertgarn'n1l rnanfaat dari pelatihan Claude untuk

rnelairjutkan pencarian kebahagiaan. L'lelalui iatihan yang meny'ellangkan dan

kreatif'serta pengalaman ,Yatlg luar biasa. Camille secara bertahap altan mengubah

hidupnya rnenjadi hidup yang lcbih baik dan menitrirnatirrya sepenuhnya. Claude

aupont.t yakin bahrva terapis tnestinva tidak terlalu bersikap ilrniah dalam

rncrnahami pasienrrya. I{arlya dengan sikap i<eter}rubungan barulah orang lain

dapat sungguh-sungguh dipaharrii. Ilisini Claude rnelihat bahwa terapi mestinya

tidak melihat pasien sebagai sel:ruah pen,vakit atall scsuatu selain sebagai sebuah

pribadi dengan kebutuhan tnattusiarvi ya:lg salna seperti yang dimiliki semua

orang lail termasuk dirinya. Kebuiuhan urltuk rne nyadari eksistelrsi diri rnelawan

pcrasaan tidak mampu dan rueialil'r korirpetensi/ket.nalnpuall.

Carnille adalah seorarlg pckerja keras bahkan terlalu keras. yang tidak tahu

apa yang dia inginkan dan yang melihat ]iari der:ri hari tanpa menikmatinva. Yang

yuga mempengaruhi keluarganya dan rncnularinva. Yang paling rnengejutkan

bukanlah hubungan ,vang baik dengar: suarninl.2 tetapi huburlgan sangat buruk
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yang dia miliki dengan suarllinya, karena mereka hanya teman sekalnar sebelum

rncnjadi sepasarlg kekasih. Hubungan Carrrilie dengan putranya Adrien kurang

harmeinis. Hubungan ini, yang sehaiusltya diisi dengan cinta, tidak lebih dari

kebencian dan kernarahan tellltalna kateua Camille, seperti banyak otallg tua,

lnenuntut ter:lalu lran,vak dari ;:utranlra, ]rar1q masih hanya seorang anak yang

memiliki seluruh hidupnva untuk tumbuh denasa tetapi merasa kesepiarl.

Keterpisahan, kesepian, dan isoiasi yang dirasakan Carrrille semuallya bersumber

dari kemandirian dan kenierdekaan "Ll1ltilk apa orang l.nellgejar kemandirian

dan kemerdekaan kalau hasilnya jusiru kesepian dan isolasi?" dari dilerna irti

muncul kebutuhan u*itas. Orang dapat mencapai uniias, nlempel'oleh kepuasan

(tanpa urenvakiti orang lain dan Ciri seudiri) Can hanya dengan berusaha untuk

meniadi rnanusia seutuhtlya tnelalui berbagi .inta dan keriasama dengan orang

lain.Yang menarik dalatn nr:r,el ini adaiah pcruhahan dalam diri Carnille ketika

dia rnenyadari apra,vnsg dia lakukan prada putfanya, bahwa dia harus meluartgkan

lvaktu untukbersamanya dengan penutr kasih sa,vaag sebagai tartda sifatkeibuartnya

muncul. Camille dengar.r disiplin telah m*ngikuti apa yang diperintahkan Claude

sehingga Kebutuhan kebe rakaranikeberasalatr ini i:enar benar dirasakan Camille

yaitu kebutuhan untuk memiliki ikatan-ikatan Yang membuatnva merasa nyaman

di dunia (merasa seperti di Iurnahnya). Kebcrakaran adalah kebutuhan untuk

mengikat diri dengan kehidupan. Sctiap saat orang dihadapkan delrgan durlia

haru, dimana dia harus tetap aktif dan kreatif mengembangkan Perasaan menjadi

bagian yang integral dari dunia. Dengan deniikian camille akan tetap tnerasa

aman, tidak cemas, berada di tengah,tengah dunia yang penuh ancarnan dengan

hidup harmollis bersama keluargarrl.a.

Frornm tnettyatakan i:ahwa oral1g Yang sehat mental adalah orang yang

mampu bekerja produktif se*cuai tuntutan iingkungall sosial, dan rnarnpu

berpartisipasi dalarn kefiidupan sclsial yang penuh cinta. Dengan perkataalr

lain, normalitas adalah kcadaan optirnai Jari perturnbuhan (kemandirian) dan

kebahagiaan (kebersarnaan) dari i*dir,rdu. Cara Carnille untuk memperoleh

makna dan kebersarrtaan dalam ken-ridupan, dia berusaha menyatu dengan orang

lain terutarrra dengan keluarganva unftik mcncapai kebebasan positif, dengan

tidak rnengorbanka;T kebebasan atall integritas pribadi, rnelalui cinta, atau ekspresi

perasaan dan kernarnpuan intelektual y-ang tulus rnelalui Pendekatan Hurnanistik.

Orang sukses selaiu nlempcrhalikan rutinitas hariannya. Mereka

filcrlgupayakan agar tetap dapat seirni-rang arltara pekerjaan, pengembangan

diri, dan terlebih lagi untuk tahu update 'nerita disekitar mereka. Mengatur

kcseimbangan waktu antara ru;rrah tangga dan pekcrjaan juga menjadi salah satu

tantangan terberat buat tokoh Llamtlie. iika sco::ang wanita sudah berkeluarga

dan rnemiliki anak, ia }rarus lebih jcli lagi daiarn rnernbagi dan mengatur waktu.

Nlcrnainkan peran ganda, rnenjadi ibu rumah tangga sekaligus wanita kafir,

bukanlah sesuatu yang mudah. kemudahan-kr-mudahan yarlg didapat Camille

dalarn melakukan tugas rurnah tangga kare na adanya alat rumah tanggayang serba

rnodern, telah menciptakan pciuang bagi camille untuk leluasa Inellcari kesibukan

diluar rurnah, sesuai dengan l-'idang kcahliannl'a supalra dapat rnengaktualisasikan

dirinya di tengah-tengah lnasyarakat sebagai rvanita yang aktif berkarya.
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Kebutuhan Transendensi yang Carrrille ingin capai yaitu dengan mengatasi

perallan pasif sebagai ciptaan, dengan menjadi pencipta atau pembentuk aktif
dari kehidupannya telah dia rasakan dengan rnerrghasilkan karya seni, ide yang

luar biasa dengan membuka usaha boutik pahaian anak anak dengan diberi merk
"l.es fies mode" (()iodarno 2015: 226). Kebutuhan Carnille untuk menjadi "aku']

kcbutuiran untuk sadal dengan dirinya sendiri setragai sesuatu yang terpisah.

N,lanusia harus merasakan dapat rncngontroi nasibn,rra sendiri, harus bisa membuat

keputusan, dan merasa balrn'a hiduprri'a nyata-nyata miliknya sendiri, seperti aPa

yang dilakukan Carnille rnelarvan kehcndak ibunya agar Camille tetap rnenjadi

se orang kepala per.nasaran di sebuah perusahaan b'esar (CDI) dia tinggalkan untuk

merrjadi seorang entrePrcfieu| ,\rar.rg sukses datl terke nal.

I)alar1 hal ini, semuanva berjalan sangat baik untuk Carrrille, yang rneler.l'ati

Iangkah-langkah satu per satll sehingga kebutuhac kerangka orientasi untuk

rnerniliki acuan yang jclas menge nai segala hal )rang dapat dilakukan dalarn hidup

ini tlapat dicapai. Kevakinan rne ngenai cksistensi iiidup, perjalanan hidup-tingkah

laku bagaimana yang harus dikcrjakailn,va, yarlg lnutlak dibutuhkan dalam

kehidr,rpan sehari hari sebagai dasar untuk dapat sehat secara psikis diperolehnva

dengan rnudah. orang mungkia bertanya-tanya apakah dalam kehidupan nyata

per:ubahan seperti itu dibuat sederhana dan cepat I kita akan menemukan di akhir

buku 'l daftar semua tips berharga dari ahli rutir:iias uatuk " ruetxjalani kehidupan

di purrcak intpiatt *rusa kecil"
Novel ini dibangun baik scbagai cerita, tetapi luga sebagai panduall ulltuk

'hidup. Penulis adalah peiatih pengernbangan, ia menggunakan ihnurlya untuk

rnernbuat uovelnya, tetapi juga untuk membirnlring seseorang rnengikuti jalan

yang salna seperti Camille, clcngan keraguannl'a, tantangannya, tetapi juga

kegcmbiraannya, harga dirinva. llan yang ierperliing, novel ini berfungsi untuk

r.nernbuka rrrata Camille dan pellunva Carrrille untuk Inerlgubah hidupnya di era

vang serba digital.
Akhir dari cerita ini tnengejutkan, pengarang Illembiarkan pembaca

rneucrnukan evolusi Carnille setclahr rnengikuti saran Claude. Akhir cerita yang

hahagia menutup dengarr sefilpurlta nove] ini. )'tramun, jika novel ini rnendorong

scseorang untuk bertanya-tartya tentalig liehidupannva sendiri dan memberinya

kcinginan untuk berubah, sejauh jni tidak cukup untuk mencapainya. Ini

rncrlatlamkan Inolnentum positit, motivasi, lncmberikan beberapa kunci dasar

untr-rk rnerniliki dampak nyata dalarn kehidupan seseorang, disertai dengan bacaan

iain vang lebih lerrgkap dalarn pengembangan pribadi, analisis transaksional,

psikologi positif.

KESIMPULAN
Novel ini diperuntuklian hagi seseoranEl atau n'anita yang menderita

"rutinitas akut", kurartg percalra <iiri pada diri sendiri karena mengalami masalah

dalarn merrgernbangkan pribadinya. Vlaka dalarn uovel ini ditemukan beberapa

cara nvata untuk menlperbaikinva camillc adalah tokoh utama )rang mengalami

hal tersebut. wanita berusia empat puiuhan vallg Incmiliki anak yang tidak bekeria

penuh waktu. Dia mengalarni kesulitan dalarn menialin kerjasama dengan rekan
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sckeriarrya terutama dengatr rekart kerja pria. fu{engelola pekerjaannya, rutnah
dan perannya sebagai scorang ibu tidaklah Inr:dah dan dia merasa kehidupannya
harnpa. Berutungnya, dalam ketnalangatrtr,va, dia bertemu dengan ahli rutin
bernama Ciaude, yang niengrihah segalanl,a dengan memberika[ beberapa

rrrelode kreatif untuk metrcapai kehidupan yang bahagia dan harmonis. Melalui

latihan yang menyerlangkan dan kreatif serta pengalaman yang iuar biasa, Carnille

set:ara bertahap akan rnengubah hidupnya nieniadi hidup yang lebih baik dan

men ikmatinya sepenuhnya

Sudah 20 tahun Carnille rajin rnenggambar dan lebih banyak menjahitl Dalam

5 menit, semuarlya kembali dan dia menguasai. Dia akan meninggalkan
pekerjaan laman1.a sebagai kepala pernasara!1 dan segera menemukan ide untuk
memulai. Kemudian hal-liai l-.erlanjui, dia akan rrrendapatkan pinjaman dari bank

Populis (Giodarno ?015 : 208), meniadi icreatif untuk mewujudkart cita citanya

menjadi seorang entrelrreneur dan Jcan-Paul Gauthier akatr meresltrikan toko

pakaian anak-altak tepatnya boutiknya. Ini merupakan kesuksesan yang luar biasa

. l)e ngan berkarir di bidang usaha pakaiatr anak-anak, maka tokoh Camille merasa

djhr-rtuhkan dalam masyarakat sehingga tirnbullah kepercayaan diri. Wanita karir

akan berusaha untuk mentercatrtik diri dan penampilannya agar selalu enak

dipandang. Tentu hal ini akan menjadikan kehanggaan tersendiri untuk bisa

tarrrpil prima di depan para relasinya. Pe rernpuan herkeluarga yang berperan ganda

sr:hagai individu senantiasa rnenl'esuailian diri dengan komponetr lingkungan

tcrsebut meskipun seringkali melghadapi tekanan dari lingkungannya. Ketika

rurendapatkan tekarran dari lingkungafl, percmpuan akan melakukan adaptasi

diri, yang berarti rnengubah diri sesuai keadaan lingkungan dan juga mengubah

lingkungan sesuai denga* keadaan diri. Iokoh {lamille menjadi sosok wanita

idaman yang mempunyai sil-at kcibuan, celdas, elegan' pandai berkomunikasi

dan sederharta. wattita yang suaranya enak didengar dan pilihan katanya enak

dibaca. Di era modern sepel:ti sekarans. kccantikan tidak lagi menjadi sesuatu

yang istirnewa, karena setiap wanita mer.nilikinya. Itu sebabnya teriadi pergeserar

pandangan dalam n'lemaknai istiiah wanita idarnao.

Seseorang itrgin tnerasa baik adalah pros.s yallg bisa mernakan waktu

larna. Iapi di sini, sernilalya berjalan dengan baik dan orang-orallgnya terlalu

baik, terlalu sernpurna. flamille l.!iengikuti terapi untuk tnencari kepuasan

dari kebutuhan dasar kcmanusiaanra,va, vakni keterhubungan, keberasalan,

transendensi, perasaafi identitas, dan lcerangka orientasi. Memberi makna pada

hidup seseorang berarti mengetairui bagaimana lnemberikan yang terbaik dari

diri sendiri dengan menggunakan kualitas terdalam seseorang, yang rnendasari

identitas sejati seseorang.

Aiurnya sangat sederhana, begit-,r Inudah dibaca dan pada saat yang sama

bcgitu kaya, begitu padat dalarn rnenginspirasi ide-ide seseorang untuk tnengurus

hidupnya , tentang dirinya sendiri, untuk mcnyadari bahwa setiaP menit penting,

mudah diterapkan dalarn liehidupa* sehari-hari. Memang, ini cerita fiksi untuk
diarnbil saja hal-hatr ,vang positii dan menyenangkan Selain itu, ada tips untuk
l-.uku perrgelnbangan pribadl yang diielaskan di akhir novel.
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