
II. LANDASAN TEORI

Novel merupakan suatu karya sastra yang sifatnya fiktif dan di dalamnya terdapat

unsur-unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Novel

diartikan sebagai karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita

kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan

watak dan sifat setiap pelakunya (KBBI, 1988:618). Novel merupakan

pengungkapan dari fragmen kehidupan manusia (dalam jangka yang lebih

panjang) dan terjadi konflik-konflik yang akhirnya menyebabkan terjadinya

perubahan  jalan hidup antara pelakunya (Mursal Esten, 1987:12).

Menurut Tarigan (1985:164), novel adalah suatu cerita fiktif dalam menceritakan

para tokoh, gerak serta kesederhanaan hidup nyata yang refresentatif dalam suatu

alur atau keadaan yang agak kacau atau kusut. Sejalan dengan itu Ambari

(1996:61) menyatakan novel adalah cerita yang menceritakan suatu kejadian luar

biasa dari kehidupan pelakunya yang menyebabkan perubahan sikap hidup atau

menentukan nasibnya. Isi novel menggambarkan pergolakan hidup pelaku

utamanya yang mengubah jalan hidupnya.

Dari beberapa pendapat di atas, penulis mengacu pada teori yang diungkapkan

oleh Tarigan (1985:164) karena lebih spesifik dan kompleks.

A. Tokoh



Peristiwa dalam karya sastra seperti halnya peristiwa dalam kehidupan sehari-hari

selalu diemban oleh sang tokoh, sedangkan tokoh dalam suatu cerita merupakan

hal yang penting karena tanpa tokoh suatu cerita tidak dapat bergerak. Pendapat

ini sejalan dengan Tarigan (1984:149) yang menyatakan bahwa tokoh itu adalah

gerak.

Tokoh adalah pelaku cerita dalam sebuah novel. Tokoh sangat memegang peranan

utama, karena melalui penampilan tokohnya itulah jalan cerita dapat disampaikan

kepada pembaca. Seorang pengarang akan menampilkan tokoh sesuai dengan

kebutuhan cerita. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam karya

naratif atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan

kecenderungan tertentu seperti yang telah diekspresikan dalam ucapan dan apa

yang dilakukan dalam tindakan (Abrams dalam Nurgiantoro, 1995:165).

Aminuddin (1987:79) menyatakan bahwa tokoh adalah pelaku yang mengemban

peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita.

Selanjutnya Zulfahnur (1996:29) mengemukakan tokoh adalah sifat menyeluruh

dari manusia yang disorot, termasuk perasaan, keindahan, cara berpikir, cara

bertindak dan sebagainya.

Kedudukan tokoh dalam suatu cerita amat penting, bahkan menentukan dalam

karya fiksi karena sebagai pelaku atau aktor yang memegang peranan penting.

Tokoh cerita biasanya mengemban suatu perwatakan yang diberi bentuk dan isi

-tanduk, ucapan,



Nurgiantoro (2005:167) menyatakan bahwa tokoh adalah tempat penyampaian

pesan, sikap, pendirian, dan keinginan pengarang. Tokoh ciptaan pengarang,

haruslah merupakan seorang hidup secara wajar, sewajarnya sebagaimana

kehidupan manusia yang terdiri dari darah dan daging, yang mempunyai pikiran

dan perasaan. Kehidupan tokoh cerita adalah kehidupan dunia fiksi, maka ia harus

bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntutan cerita dengan perwatakan yang

disandangnya.

Dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam sebuah cerita, ada

tokoh yang tergolong penting dan ditampilkan terus-menerus sehingga terasa

mendominasi sebagian besar cerita, dan sebaliknya, ada tokoh yang hanya

dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita, dan mungkin dalam

penceritaan yang relatif pendek.

Tokoh yang disebut pertama adalah tokoh utama. Menurut Nurgiantoro

(2005:176 177), tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang

bersangkutan. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan atau

yang paling banyak keluar, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai

kejadian. Tokoh utama ini biasanya senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan

dapat ditemui dalam tiap halaman buku cerita yang bersangkutan. Misalnya tokoh

Aku sebagai Faisal dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid

Prasetyo. Sedangkan pada tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya dimunculkan

sekali atau beberapa kali dalam cerita dalam versi relatif pendek. Biasanya tokoh-

tokoh tambahan pemunculannya dalam keseluruhan cerita lebih sedikit, tidak

dipentingkan dan kehadirannya hanya jika ada keterkaitannya saja dengan tokoh

utama secara langsung atau tidak langsung.



Dari beberapa pendapat di atas, peneliti memilih teori yang diungkapkan oleh

Nurgiantoro (2005:167) karena jelas dan mudah dimengerti.

B. Penokohan

P

mengenai watak-watak tokoh atau pelaku cerita maka disebut perwatakan atau

penokohan. Dengan demikian, perwatakan atau penokohan adalah pelukisan

tokoh atau pelaku cerita melalui sifat-sifat, sikap dan tingkah lakunya dalam cerita

(Ahmad dalam Zulfahnur, 1996:28 29).

Penokohan adalah teknik pemberian watak, sifat, atau kebiasaan pada suatu cerita

yang diberikan pengarang. Penokohan akan terlihat melalui tindakan, ujaran,

penampilan fisik, dan apa saja yang dilakukan dan dipikirkan oleh tokoh

(Depdiknas, 2007:141 142). Pengangkatan unsur penokohan yang jelas, tajam,

dan memukau dalam penyajiannya akan menggugah hati pembaca, mengundang

simpati dan antipatinya (Sumardjo dalam Depdikbud, 1985:46 47). Penokohan

adalah penentuan dan penciptaan citra tokoh dalam karya sastra (Suprapto,

1991:62)

Penokohan adalah masalah bagaimana cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh;

bagaimana membangun dan mengembangkan watak tokoh-tokoh tersebut di

dalam sebuah karya sastra (Esten, 1987:40 41). Perwatakan adalah pembaruan

dari minat, keinginan emosi, dan moral yang membentuk individu yang bermain

dalam suatu cerita (Staton dalam Semi, 1988:39). Suroto (1999:92) menjelaskan

bahwa penokohan adalah bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam

ceritanya dan bagaimana tokoh-tokoh tersebut. Ini berarti ada dua hal penting,



yang pertama berhubungan dengan teknik penyampaian, sedangkan yang kedua

berhubungan dengan watak atau  kepribadian tokoh yang ditampilkan.

Penampilan dan penggambaran sang tokoh harus mendukung watak tokoh

tersebut secara wajar. Apabila penggambaran tokoh kurang selaras dengan watak

yang dimilikinya atau bahkan sama sekali tidak mendukung watak tokoh yang

digambarakan jelas akan mengurangi bobot ceritanya. Definisi watak ialah sifat

batin yang memenuhi segenap pikiran dan tingkah laku tokoh cerita yang

diberikan oleh pengarangnya (Suprapto, 1993:93). Secara keseluruhan, proses

penampilan dan menggambarkan tokoh-tokoh melalui karakter-karakternya itulah

yang disebut perwatakan yang merupakan bagian dari penokohan.

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti memilih teori yang diungkapkan oleh

Esten (1987:40 41) karena jelas dan mudah dimengerti.

C. Teknik Pelukisan Tokoh

Pelukisan sifat atau watak tokoh dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara 1)

analitik atau langsung, 2) dramatik atau tidak langsung. Analitik atau langsung

maksudnya pengarang langsung memaparkan, menyebutkan karakter para tokoh

(Semi, 1988:39), misalnya dikatakan bahwa tokoh cerita berwajah cantik, tampan

berwatak keras hati, keras kepala, penyayang, dan sebagainya. Penggambaran

secara dramatik maksudnya pengarang tidak langsung memaparkan sifat para

tokohnya, tetapi melalui penggambaran lingkungannya, cara berpakaiannya dan

sebagainya.

Menurut pendapat Nurgiantoro (2005:195 211) ada teknik dalam melukiskan

tokoh, yaitu.



1. Teknik Analitik

Menyatakan bahwa pelukisan tokoh cerita dilakukan dengan memberikan

deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. Tokoh cerita hadir dan

dihadirkan oleh pengarang kepada pembaca secara tidak berbelit-belit,

melainkan begitu saja dan langsung disertai deskripsi kehadirannya berupa

sikap, sifat, watak, tingkah laku atau bahkan juga ciri fisik. Bahwa sering

dijumpai dalam suatu karya fiksi, belum lagi pembaca akrab berkenalan

dengan tokoh-tokoh cerita, informasi tokoh tersebut justru telah lebih dahulu

kita terima secara lengkap. Hal semacam ini biasanya terdapat pada tahap

perkenalan. Pengarang tidak hanya memperkenalkan latar dan suasana dalam

-data kehadiran tokoh

cerita. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

Bapaknya yang masih duduk senang di atas kursi rotan itu menjadi
manteri kabupaten di kantor patih Sumedang. Ia lebih separuh baya
sudah masuk bilangan orang tua, tua umur-tetapi badannya masih muda
rupanya. Bahkan hatinya pun sekali-
lagi, jauh dari itu. Barang dimana ada keramaian di Sumedang atau di
desa-desa yang tiada jauh benar dari kota itu, hampir selalu ia kelihatan.
Istimewa dalam adat kawin, yang diramaikan dengan permainan seperti
tari-menari, tayuban dan lain-lain, seakan-akan dialah yang jadi
tontonan! Sampai pagi mau ngibing, dengan tiada henti-hentinya.
Hampir di dalam segala perkara ia hendak di atas dan

Memang ia pantang kerendahan,
perkataannya pantang dipatahkan. Meskipun ia hanya berpangkat

hidupnya tak dapat dikatakan berkekurangan. Rumahnya bagus lebih
daripada sederhana; perabotannya cukup, lebih banyak, lebih pantas

(Nurgiatoro, 2005:195 196).

Melalui kutipan di atas, pengarang mendeskripsikan kedirian tokoh Suria yang

sombong dan berlagak.

2. Teknik Dramatik



Merupakan teknik yang dilakukan secara tidak langsung. Artinya, pengarang

tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan sikap serta tingkah laku

tokoh. Pengarang membiarkan para tokoh cerita menunjukkan baik secara

verbal lewat kata maupun nonverbal lewat tindakan atau tingkah laku tokoh,

dan juga melalui peristiwa yang terjadi. Misalnya, dalam kehidupan yang

sesungguhnya kita dapat mengatakan dan menilai secara lebih nyata bahwa

seseorang memiliki sifat dermawan, apabila kita mengamati orang itu dari

sudut apa yang dikerjakan. Untuk lebih jelasnya tentang teknik dramatik dapat

dilihat pada kutipan berikut.

lihat ke dalam map tadi). Larasati adalah salah
seorang anggota sekretariat itu si perdana menteri amatir Sutan Syahrir.
Dan rumahnya di Kramat IV, persis di dalam rumah yang sering kau

dalam situasi perang pasti akan menaruh syak kepada siapa pun yang
tanpa mendapat perintah keluyuran sendirian ke satu alamat yang ia

u bukan orang republik. Soalku dengan gadis itu hanyalah
pribadi saja. Keluarga merekalah yang menolong kami dalam

susu-susu montok kok kenalan biasa. Tentu montok pasti gadismu.

Bukan

(Tetapi aku terlanjur naik pitam)
Kau boleh menembak aku sebagai mata-

-
gelas jatuh dalam gempa pukulan kepalanya pada meja).

di muka komandan di medan

.......................................................................................................

laporan-laporan dan nota dari pihak Intel. Tetapi kau harus hati-hati,
anak muda! Hati-hati. Ini bandit melawan bandit, tahu! Kalau ada apa-
apanya, bilang pada saya. Mari ambil botol jenewer dan dua gelas sloki



di dalam almari itu. Saya ingin main catur. Tidak ada gunanya kita
(Nurgiantoro, 2005:201).

Melalui kutipan di atas, pengarang mendeskripsikan kedirian tokoh Teto (Leo)

yang pemberani.

Setiap tokoh dalam karya sastra memiliki sifat atau karakter tersendiri yang

membedakannya dengan tokoh cerita lain. Menurut Aminudin (1987:80 81) ada

lima cara mengidentifikasi analitik dan dramatik untuk mengenali karakter atau

sifat pada sebuah cerita. Kelima macam cara tersebut adalah:

1. Melalui apa yang diperbuat atau dilakukan para tokoh

Perbuatan atau tindakan-tindakan para tokoh terutama sekali pada saat kritis.

Watak seseorang akan terlihat dengan jelas karena pada saat kritis itulah para

tokoh tidak berpura-pura dalam mengambil tindakan. Ia akan berbuat sesuai

dengan karakter yang dimilikinya.

2. Melalui ucapan-ucapannya

Dari cara seseorang tokoh berbicara atau mengungkapkan jalan pikirannya,

kita akan dapat menentukan apakah ia bertutur kata halus atau kasar. Dari

kata-kata yang diucapkan kita akan mengetahui karakter tokoh-tokohnya

apakah ia mempunyai watak yang lembut atau sebaliknya. Melalui tokoh-

tokoh cerita kita juga dapat mengetahui apakah tokoh berbicara itu orang tua,

bagaimana tingkat pendidikannya, asal daerah, dan sebagainya. Dengan

demikian ucapan-ucapan para tokoh dalam cerita dapat diinterpretasikan

watak seseorang sebab tutur kata seseorang menggambarkan karakter atau

watak pelakunya.

3. Melalui penggambaran fisik dan sosial tokoh



Pengarang sering mendeskripsikan bagaimana tentang bentuk fisik dan sosial

tokoh-tokohnya, misalnya lewat sosial dilihat dari cara berpakaiannya, cara

bergaul dengan lingkungannya dimana tokoh itu berada. Melalui

penggambaran ini kita dapat mengetahui karakter tokoh tertentu dalam cerita.

Lewat bentuk dan penampilan fisik tokoh cerita, juga kita dapat memperoleh

gambaran tentang karakter tokoh tersebut. Misalnya, tokoh yang suka

berbicara tinggi, selalu menceritakan kelebihan dirinya secara berlebih-lebihan

menunjukkan tokoh tersebut adalah tokoh yang angkuh dan sombong.

4. Melalui pikiran-pikirannya

Gambaran pikiran-pikiran tokoh cerita yang dilukiskan oleh pengarang dapat

menjelaskan kepada kita tentang alasan dalam mengambil tindakan,

pandangan terhadap suatu masalah dan sebagainya.

5. Melalui penerangan langsung oleh pengarang

Pengarang sering melukiskan siapa tokoh cerita secara langsung. Melalui cara

ini pengarang dapat membentangkan secara langsung panjang lebar karakter

para tokoh. Sehingga karakter para tokoh lebih mudah diamati. Misalnya,

pengarang mengatakan tokoh A orang yang lemah lembut, sabar dan penuh

pengertian. Tokoh B pendendam, dan tokoh C mempunyai watak yang keras

dan mudah emosional.

Ezra (http://www.andriewongso.com) menjelaskan untuk melihat karakter

seseorang dapat dilihat berupa penampilan fisik, sifat-sifat batiniah, serta cara

berpikir maupun tingkah laku yang membedakan insan yang satu dengan yang

lainnya. Contohnya adalah sebagai berikut:

Karakteristik yang dimiliki Bapak Gunawan meliputi: penampilan fisik
(berperawakan tinggi besar, usianya agak tua, berambut putih, biasa
berkaca mata, dan berbusana rapi), kepribadian (murah senyum, baik
hati, tidak mudah marah, dan suka datang terlambat), sistem mengajar



(menggunakan media internet), cara mengajar (jelas, mudah dipahami,
mengutamakan proses), dan tugas-tugas kuliah yang beliau berikan
(bervariasi dan dikumpulkan melalui media share file)
(http://www.andriewongso.com).

D. Sifat Tokoh

Sifat sangat penting dalam sebuah novel, karena untuk memahami isi suatu novel

sangat dibutuhkan oleh alur cerita yang diperankan oleh tokoh cerita. Dengan

tampilnya sebuah sifat suatu cerita akan lebih hidup, sehingga pembaca atau

penikmat seolah-olah ikut terbawa emosinya dan penikmat atau pembaca merasa

cerita itu benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Hal ini sejalan dengan

pendapat Nurgiantoro (1995:165) yang menyatakan watak menunjuk kepada sifat

dan sikap para tokoh seperti yang ditapsirkan oleh pembaca, atau hal yang dapat

menunjukkan kepada kualitas pribadi seorang tokoh.

Sifat adalah sebuah perilaku yang sudah mendarah daging dan menjadi respons

spontan manusia dalam menyikapi kejadian. Dia dibentuk dari kebiasaan,

kebiasaan dibentuk dari perbuatan, perbuatan dibentuk dari pikiran dan tata nilai

kita (Yuri, 2010: 93). Menurut  Chorus (1982:88) sifat adalah bentuk organisasi

individual daripada kehidupan perasaan-perasaan dan hasrat-hasrat. Selanjutnya

Sardjonoprijo (1982:89) mengemukakan karakter adalah keseluruhan sifat

individual manusia.

Suroto (1989:136) menyatakan bahwa sifat adalah penampilan keseluruhan diri

atau tipe jiwa seorang tokoh dalam suatu cerita. Sukada (1987:63) menyatakan,

berhasilnya suatu perwatakan bisa menimbulkan kepercayaan terhadap cerita.

Selanjutnya Suroto (1989:136) menyatakan bahwa dalam ilmu jiwa pada

umumnya karakter ditafsirkan sebagai tingkah laku, yaitu perasaan, pikiran, dan



kehendak pembaca yang menentukan cara seseorang bertindak dalam kehidupan

seperti ikhlas, pemalu dan jujur.

Menurut pendapat lain (Esten, 1987:40 41), mengemukakan bahwa masalah

penokohan adalah masalah bagaimana cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh:

bagaimana membangun dan mengembangkan watak tokoh-tokoh tersebut di

dalam sebuah karya sastra. Dengan demikian, pengarang mampu memberikan

gambaran yang jelas melalui sifat tokoh mengenai pesan moral, amanat, dan

sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada pembaca.

Lebih jauh Suharianto (1982:31) mengemukakan perwatakan adalah pelukisan

tokoh cerita baik keadaan lahir maupun batinnya yang dapat berupa pandangan

hidup, sikap, keyakinan, adat istiadat, dan sebagainya. Dalam hal itu, Esten

(dalam Nurgiyantoro, 1987:27) mengemukakan bahwa penokohan adalah

bagaimana cara pengarang mengungkapkan sfat atau watak tokoh cerita.

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti memilih teori yang diungkapkan oleh

Esten (1987:40 41) karena jelas dan mudah dimengerti.

E. Pemilihan Bahan Sastra (Novel) di Sekolah Menengah Atas (SMA)

Novel merupakan salah satu alternatif bahan pembelajaran ke dalam komponen

dasar kegiatan belajar mengajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA. Dalam

novel banyak pelajaran dan nilai-nilai positif yang dapat dijadikan sebagai bahan

renungan dalam kehidupan bermasyarakat. Bila pembaca menghayati dan

mempelajari isi novel, pembaca akan merasa ikut dalam cerita tersebut.

Tujuan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, menurut Semi (1993:152)

adalah siswa memiliki rasa peka terhadap karya sastra yang berharga sehingga



terdorong dan tertarik untuk membacanya. Oleh karena itu, pembelajaran sastra di

sekolah secara umum ditekankan pada kemampuan siswa untuk mengapresiasikan

secara memadai.

Kegiatan mengapresiasi karya sastra berkaitan erat dengan upaya mempertajam

perasaan, penalaran, dan daya khayal serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya

dan lingkungan. Untuk memahami dan menghayati karya sastra, siswa diharapkan

langsung membaca karya sastra, bukan membaca ringkasannya saja. Pelajaran

sastra ditekankan agar siswa dapat menikmati dan mengambil hikmah dalam

karya sastra tersebut. Melalui karya sastra, siswa dapat mengamalkan nilai-nilai

yang dianggap baik. Untuk itu, pengetahuan tentang sastra lebih banyak diarahkan

pada pengajaran yang mengutamakan pada apresiasi, yaitu siswa langsung

diperkenalkan dengan karya sastra agar siswa dapat memahami dan mengapresiasi

karya sastra tersebut khususnya novel. Mengapresiasi merupakan kegiatan untuk

mencerna hal-hal yang digambarkan melalui tulisan sehingga kepekaan

pancaindra sangat dibutuhkan. Apresiasi tergantung pada kebutuhan dan keluasan

berpikir seseorang sehingga dengan kemampuan yang dimiliki hasil apresiasi

dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan mata pelajaran Bahasa dan sastra di SMA, Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) terdiri dari dua aspek yakni kemampuan berbahasa

dan sastra. Kedua aspek tersebut masing-masing terdiri dari subaspek

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Pada program pembelajaran

untuk kelas XI semester 1, standar kemampuan bersastra pada siswa adalah

mampu membaca dan memahami teks bacaan sastra melalui membaca dan

menganalisis karya sastra.



Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Secara

umum tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (BNSP, 2006: 16) adalah sebagai berikut

1. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakan dengan tepat dan kreatif

untuk berbagai tujuan.

2. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan pengetahuan

dan kemampuan berbahasa.

3. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya

dan intelektual manusia Indonesia.

Indikator dari standar kompetensi kemampuan bersastra yang terdapat dalam

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) SMA, program pembelajaran

Bahasa dan Sastra Indonesia yang terkait dengan karakter perwatakan untuk

mencari sifat tokoh novel terdapat pada kelas XI semester 1. Program

pembelajarannya antara lain.

Standar Kompetensi : memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/terjemahan.

Kompetensi Dasar : menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel

Indonesia/terjemahan.

Penokohan dalam sebuah karya sastra (novel) di dalam kurikulum kompetensi

SMA, berkaitan dengan masalah-masalah nilai yang terdapat dalam karya sastra,

dan juga berkaitan dengan memahami isi dan mendeskripsikan sifat-sifat pelaku.

Suatu karya sastra yang dapat dijadikan bahan pembelajaran harus memberikan

pelajaran moral (Hardjana, 1985:2). Hal ini sejalan dengan pendapat Nurgiyantoro

(2005:321), menyatakan bahwa fiksi mengandung penerapan moral dalam sikap

dan tingkah laku tokoh sesuai dengan pandangannya tentang moral. Melalui



cerita, sikap, dan tingkah laku tokoh-tokoh itulah pembaca diharapkan dapat

mengambil hikmah dari pesan-pesan moral yang disampaikan dan diamanatkan.

Moral dalam karya sastra dapat dipandang sebagai amanat, pesan atau message

yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita.

Menurut Suseno (1985:19 20), pelajaran moral mengandung dua unsur sebagai

berikut.

1. Unsur yang bernilai baik (positif), contohnya jujur, bertanggung jawab, teguh

pada pendirian, suka menolong, tabah menjalani kehidupan, bijaksana,

penyabar, taat menjalankan perintah agama, setia kawan, tidak mudah putus

asa.

2. Unsur yang bernilai tidak baik (negatif), contohnya suka berbohong, malas,

tidak bertanggung jawab, tidak taat menjalankan perintah agama, mudah putus

asa, dan sebagainya.

Peneliti menentukan kelayakan novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya

Wiwid Prasetyo mengacu pada pendapat Hardjana (1987:2 3) yang menyatakan

suatu karya sastra yang dapat dijadikan bahan pembelajaran harus memberikan

pelajaran moral dengan mempertimbangkan tiga unsur sebagai berikut.

1. Memberikan pelajaran moral yang tinggi

Memberikan pelajaran moral, maksudnya bahan pelajaran sastra yang

digunakan hendaknya mengandung hal-hal yang mengarah pada pelajaran

moral sehingga siswa dapat mengambil manfaat dari hasil membaca karya

sastra. Hal ini dapat dilihat pada contoh kutipan berikut.

Aku harus maklum hal itu, barangkali cara menyuntikkan semangat
untuk kali ini juga dengan cara lain, tak cukup dengan obral janji kalau
sekolah menjanjikan banyak hal, tetapi harus ada sinergi antara sekolah
dan bekerja. Memang ini tujuanku, aku ke sini sengaja mengembalikan



semangat mereka yang telah rapuh untuk terus bersekolah. Aku
mengajaknya untuk membenahi niat dari awal, serta menentukan
langkah yang tepat agar mereka bisa bekerja tetapi terus sekolah, atau
kalau bisa, hasil mereka bekerja bisa disisihkan untuk uang saku, itu
malah lebih bagus (Prasetyo, 2009:190).

Pada kutipan di atas, menunjukkan perilaku moral, sifat peduli yang

ditunjukkan Faisal merupakan suatu bukti, bahwa Faisal memiliki perasaan

yang tulus terhadap ketiga temannya. Kepedulian Faisal pada keadaan yang

dialami oleh ketiga temannya dengan keinginan mengembalikan semangat

mereka untuk terus bersekolah. Perbuatan ini sangat terpuji dan dapat dipetik

oleh pelajar dengan membaca karya sastra yang dapat memberikan pelajaran

moral kepada siswa-siswi yang membacanya.

2. Memberikan kenikmatan atau hiburan

Memberikan kenikmatan atau hiburan, maksudnya karya sastra yang dijadikan

alternatif bahan pengajaran harus dapat memberikan suatu kesenangan atau

hiburan bagi yang membacanya, sehingga tidak menimbulkan kejenuhan.

Dalam hal ini, mengapresiasikan karya sastra di SMA, ditekankan agar siswa

dapat menikmati dan mengambil hikmahnya dari karya sastra tersebut. Karya

sastra dapat dijadikan sebagai bahan ajar jika memberikan kenikmatan atau

hiburan, maksudnya karya sastra yang dijadikan alternatif bahan pengajaran

harus dapat memberikan suatu kesenangan atau hiburan dan bermanfaat bagi

yang membacanya, sehingga tidak menimbulkan kejenuhan bagi pembaca

karya sastra khususnya novel. Menyenangkan artinya memberikan kesenangan

yang positif yang mampu memperkaya rohani, sedangkan bermanfaat adalah

mampu menjadikan manusia lebih arif atau bijaksana dalam menghadapi

hidup. Hal ini dapat dilihat dalam pada contoh kutipan berikut.



Aku tak mengucap apa-apa, tapi aku hanya membatin dalam hati,
hampir seperti Pambudi. Kali ini, aku harus bisa membuat layang-
layang. Tetapi besok, aku harus bisa membuat pesawat terbang.
Mungkin ini hanyalah mimpi kami, tetapi bukankah segala sesuatunya
harus dimulai dari mimpi? Betapa banyak ilmuwan yang memulai ilmu
pengetahuan dari sebuah mimpi. Aku yakin, suatu saat bisa keluar dari
tempurung kampungku untuk mewujudkan mimpiku.
Jangan takut untuk bermimpi besar, sebab orang yang tak punya mimpi
berarti tak punya cita-cita! Itulah kata-kata yang menghujam di hatiku,
saat ibu guruku memacu semangatku untuk maju (Prasetyo, 2009:10).

Pada kutipan di atas menunjukkan sifat Faisal yang tekadnya kuat. Tekad

yang kuat adalah kemauan yang keras untuk mencapai sesuatu atau tujuan.

Sifat tekad kuat ini terlihat ketika Faisal dan ketiga temannya berkeinginan

untuk membuat layang-layang. Dengan mendengar perkataan Pambudi, dalam

hati Faisal bertekad dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang

dia inginkan.

Sifat di atas diambil dari hasil karya imajinatif pengarang, yang kemudian

diangkat menjadi sebuah cerita dengan beranekaragam tokoh-tokoh dan sifat-

sifatnya sehingga dapat menimbulkan reaksi pembaca terhadap karya sastra

tersebut dan membuat para pembaca tidak jenuh membacanya.

3. Memberikan contoh ketepatan dalam wujud pengungkapan

Memberikan contoh ketepatan dalam wujud pengungkapan, hal ini

dimaksudkan pada kemampuan pengarang dalam menuangkan ide ceritanya

dalam bentuk karangan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

Rumah Yok Bek yang khas bangunan lama Kota Semarang yang
berarsitektur campuran Italia dan Cina itu berdiri megah, bersebrangan
dengan rumah ketiga temanku yang teramat kumuh, pengap, kotor, dan
sempit. Jurang kesenjangan itu sedemikian lebar, hingga aku kerap
menangis sendiri menyaksikan keadaan tiga temanku yang sama sekali
tidak bersedih dengan keadaannya, mereka justru tertawa-tawa, gembira,
dan menatap matahari esok dengan raut muka sumringah (Prasetyo,
2009:18).



Tokoh Faisal yang dilukiskan sebagai seorang tokoh yang mudah terharu

dengan menyaksikan keadaan ketiga temannya. Mudah terharu adalah suatu

sifat yang mudah merasa kasihan, merasa iba kepada seseorang karena

mendengar atau melihat sesuatu yang menyedihkan (Sedyawati, 1997:56).

Sifat mudah terharu ini digambarkan pengarang secara analitik melalui

penerangan langsung oleh pengarang. Sifat mudah terharu yang ditunjukkan

Faisal merupakan suatu bukti, bahwa Faisal memiliki perasaan yang halus dan

tulus terhadap ketiga temannya. Hal tersebut dimaksudkan pada kemampuan

pengarang dalam menuangkan ide ceritanya dalam bentuk karangan dan siswa

akan merasa tertarik membaca sebuah novel jika bahasa yang digunakan oleh

pengarang bersifat sederhana dan mudah dipahami.

Salah satu kelebihan novel sebagai pengajaran sastra adalah cukup mudahnya

karya sastra dinikmati siswa sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing

secara perorangan. Karena pada dasarnya tingkat kemampuan tiap-tiap individu

berbeda-beda. Pemilihan bahan ajar sastra (novel) hendaknya disesuaikan dengan

kurikulum sekolah khususnya pada jenjang SMA. Novel yang dijadikan alternatif

bahan pengajaran tidak hanya memberikan suatu kesenangan atau hiburan, tetapi

juga memberikan manfaat dengan mempunyai nilai-nilai edukatif yang

terkandung dalam isi novel tersebut.

Pemilihan bahan ajar sastra yang sesuai dengan KTSP, diharapkan siswa dapat

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya sastra manusia khususnya Indonesia.

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan

peserta didik agar dalam cara berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik



dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta dapat menumbuhkan apresiasi

terhadap hasil karya kesastraan bangsa Indonesia (Depdiknas, 2006:15).

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif

kualitatif adalah gambaran untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-

lain (Moleong, 2005:6). Dalam metode kualitatif yang biasanya dimanfaatkan

adalah wawancara, pengamatan, pemanfaatan, dokumen seperti memahami sikap,

pandangan, perasaan, dan perilaku individu maupun kelompok orang dalam novel

dan memberikan penelitian terhadap data ilmiah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk

mendeskripsikan sifat-sifat tokoh dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah

karya Wiwid Prasetyo. Analisis data di dalam penelitian ini bersifat kualitatif

karena dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dari

prosedur penelitian yang digunakan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata



tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, yaitu dengan

menganalisis teks tanpa menggunakan angka-angka.

II. LANDASAN TEORI

Novel merupakan suatu karya sastra yang sifatnya fiktif dan di dalamnya terdapat

unsur-unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Novel

diartikan sebagai karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita

kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan

watak dan sifat setiap pelakunya (KBBI, 1988:618). Novel merupakan

pengungkapan dari fragmen kehidupan manusia (dalam jangka yang lebih

panjang) dan terjadi konflik-konflik yang akhirnya menyebabkan terjadinya

perubahan  jalan hidup antara pelakunya (Mursal Esten, 1987:12).

Menurut Tarigan (1985:164), novel adalah suatu cerita fiktif dalam menceritakan

para tokoh, gerak serta kesederhanaan hidup nyata yang refresentatif dalam suatu

alur atau keadaan yang agak kacau atau kusut. Sejalan dengan itu Ambari

(1996:61) menyatakan novel adalah cerita yang menceritakan suatu kejadian luar

biasa dari kehidupan pelakunya yang menyebabkan perubahan sikap hidup atau

menentukan nasibnya. Isi novel menggambarkan pergolakan hidup pelaku

utamanya yang mengubah jalan hidupnya.



Dari beberapa pendapat di atas, penulis mengacu pada teori yang diungkapkan

oleh Tarigan (1985:164) karena lebih spesifik dan kompleks.

F. Tokoh

Peristiwa dalam karya sastra seperti halnya peristiwa dalam kehidupan sehari-hari

selalu diemban oleh sang tokoh, sedangkan tokoh dalam suatu cerita merupakan

hal yang penting karena tanpa tokoh suatu cerita tidak dapat bergerak. Pendapat

ini sejalan dengan Tarigan (1984:149) yang menyatakan bahwa tokoh itu adalah

gerak.

Tokoh adalah pelaku cerita dalam sebuah novel. Tokoh sangat memegang peranan

utama, karena melalui penampilan tokohnya itulah jalan cerita dapat disampaikan

kepada pembaca. Seorang pengarang akan menampilkan tokoh sesuai dengan

kebutuhan cerita. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam karya

naratif atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan

kecenderungan tertentu seperti yang telah diekspresikan dalam ucapan dan apa

yang dilakukan dalam tindakan (Abrams dalam Nurgiantoro, 1995:165).

Aminuddin (1987:79) menyatakan bahwa tokoh adalah pelaku yang mengemban

peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita.

Selanjutnya Zulfahnur (1996:29) mengemukakan tokoh adalah sifat menyeluruh

dari manusia yang disorot, termasuk perasaan, keindahan, cara berpikir, cara

bertindak dan sebagainya.

Kedudukan tokoh dalam suatu cerita amat penting, bahkan menentukan dalam

karya fiksi karena sebagai pelaku atau aktor yang memegang peranan penting.



Tokoh cerita biasanya mengemban suatu perwatakan yang diberi bentuk dan isi

-tanduk, ucapan,

mi, 1988:37).

Nurgiantoro (2005:167) menyatakan bahwa tokoh adalah tempat penyampaian

pesan, sikap, pendirian, dan keinginan pengarang. Tokoh ciptaan pengarang,

haruslah merupakan seorang hidup secara wajar, sewajarnya sebagaimana

kehidupan manusia yang terdiri dari darah dan daging, yang mempunyai pikiran

dan perasaan. Kehidupan tokoh cerita adalah kehidupan dunia fiksi, maka ia harus

bersikap dan bertindak sesuai dengan tuntutan cerita dengan perwatakan yang

disandangnya.

Dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam sebuah cerita, ada

tokoh yang tergolong penting dan ditampilkan terus-menerus sehingga terasa

mendominasi sebagian besar cerita, dan sebaliknya, ada tokoh yang hanya

dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita, dan mungkin dalam

penceritaan yang relatif pendek.

Tokoh yang disebut pertama adalah tokoh utama. Menurut Nurgiantoro

(2005:176 177), tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang

bersangkutan. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan atau

yang paling banyak keluar, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai

kejadian. Tokoh utama ini biasanya senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan

dapat ditemui dalam tiap halaman buku cerita yang bersangkutan. Misalnya tokoh

Aku sebagai Faisal dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwid

Prasetyo. Sedangkan pada tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya dimunculkan

sekali atau beberapa kali dalam cerita dalam versi relatif pendek. Biasanya tokoh-



tokoh tambahan pemunculannya dalam keseluruhan cerita lebih sedikit, tidak

dipentingkan dan kehadirannya hanya jika ada keterkaitannya saja dengan tokoh

utama secara langsung atau tidak langsung.

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti memilih teori yang diungkapkan oleh

Nurgiantoro (2005:167) karena jelas dan mudah dimengerti.

G. Penokohan

mengenai watak-watak tokoh atau pelaku cerita maka disebut perwatakan atau

penokohan. Dengan demikian, perwatakan atau penokohan adalah pelukisan

tokoh atau pelaku cerita melalui sifat-sifat, sikap dan tingkah lakunya dalam cerita

(Ahmad dalam Zulfahnur, 1996:28 29).

Penokohan adalah teknik pemberian watak, sifat, atau kebiasaan pada suatu cerita

yang diberikan pengarang. Penokohan akan terlihat melalui tindakan, ujaran,

penampilan fisik, dan apa saja yang dilakukan dan dipikirkan oleh tokoh

(Depdiknas, 2007:141 142). Pengangkatan unsur penokohan yang jelas, tajam,

dan memukau dalam penyajiannya akan menggugah hati pembaca, mengundang

simpati dan antipatinya (Sumardjo dalam Depdikbud, 1985:46 47). Penokohan

adalah penentuan dan penciptaan citra tokoh dalam karya sastra (Suprapto,

1991:62)

Penokohan adalah masalah bagaimana cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh;

bagaimana membangun dan mengembangkan watak tokoh-tokoh tersebut di

dalam sebuah karya sastra (Esten, 1987:40 41). Perwatakan adalah pembaruan

dari minat, keinginan emosi, dan moral yang membentuk individu yang bermain



dalam suatu cerita (Staton dalam Semi, 1988:39). Suroto (1999:92) menjelaskan

bahwa penokohan adalah bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam

ceritanya dan bagaimana tokoh-tokoh tersebut. Ini berarti ada dua hal penting,

yang pertama berhubungan dengan teknik penyampaian, sedangkan yang kedua

berhubungan dengan watak atau  kepribadian tokoh yang ditampilkan.

Penampilan dan penggambaran sang tokoh harus mendukung watak tokoh

tersebut secara wajar. Apabila penggambaran tokoh kurang selaras dengan watak

yang dimilikinya atau bahkan sama sekali tidak mendukung watak tokoh yang

digambarakan jelas akan mengurangi bobot ceritanya. Definisi watak ialah sifat

batin yang memenuhi segenap pikiran dan tingkah laku tokoh cerita yang

diberikan oleh pengarangnya (Suprapto, 1993:93). Secara keseluruhan, proses

penampilan dan menggambarkan tokoh-tokoh melalui karakter-karakternya itulah

yang disebut perwatakan yang merupakan bagian dari penokohan.

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti memilih teori yang diungkapkan oleh

Esten (1987:40 41) karena jelas dan mudah dimengerti.

H. Teknik Pelukisan Tokoh

Pelukisan sifat atau watak tokoh dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara 1)

analitik atau langsung, 2) dramatik atau tidak langsung. Analitik atau langsung

maksudnya pengarang langsung memaparkan, menyebutkan karakter para tokoh

(Semi, 1988:39), misalnya dikatakan bahwa tokoh cerita berwajah cantik, tampan

berwatak keras hati, keras kepala, penyayang, dan sebagainya. Penggambaran

secara dramatik maksudnya pengarang tidak langsung memaparkan sifat para



tokohnya, tetapi melalui penggambaran lingkungannya, cara berpakaiannya dan

sebagainya.

Menurut pendapat Nurgiantoro (2005:195 211) ada teknik dalam melukiskan

tokoh, yaitu.

3. Teknik Analitik

Menyatakan bahwa pelukisan tokoh cerita dilakukan dengan memberikan

deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. Tokoh cerita hadir dan

dihadirkan oleh pengarang kepada pembaca secara tidak berbelit-belit,

melainkan begitu saja dan langsung disertai deskripsi kehadirannya berupa

sikap, sifat, watak, tingkah laku atau bahkan juga ciri fisik. Bahwa sering

dijumpai dalam suatu karya fiksi, belum lagi pembaca akrab berkenalan

dengan tokoh-tokoh cerita, informasi tokoh tersebut justru telah lebih dahulu

kita terima secara lengkap. Hal semacam ini biasanya terdapat pada tahap

perkenalan. Pengarang tidak hanya memperkenalkan latar dan suasana dalam

elainkan data-data kehadiran tokoh

cerita. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

Bapaknya yang masih duduk senang di atas kursi rotan itu menjadi
manteri kabupaten di kantor patih Sumedang. Ia lebih separuh baya
sudah masuk bilangan orang tua, tua umur-tetapi badannya masih muda
rupanya. Bahkan hatinya pun sekali-
lagi, jauh dari itu. Barang dimana ada keramaian di Sumedang atau di
desa-desa yang tiada jauh benar dari kota itu, hampir selalu ia kelihatan.
Istimewa dalam adat kawin, yang diramaikan dengan permainan seperti
tari-menari, tayuban dan lain-lain, seakan-akan dialah yang jadi
tontonan! Sampai pagi mau ngibing, dengan tiada henti-hentinya.
Hampir di dalam segala perkara ia hendak di atas dan

anya dan cakapnya. Memang ia pantang kerendahan,
perkataannya pantang dipatahkan. Meskipun ia hanya berpangkat

hidupnya tak dapat dikatakan berkekurangan. Rumahnya bagus lebih
daripada sederhana; perabotannya cukup, lebih banyak, lebih pantas

(Nurgiatoro, 2005:195 196).



Melalui kutipan di atas, pengarang mendeskripsikan kedirian tokoh Suria yang

sombong dan berlagak.

4. Teknik Dramatik

Merupakan teknik yang dilakukan secara tidak langsung. Artinya, pengarang

tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan sikap serta tingkah laku

tokoh. Pengarang membiarkan para tokoh cerita menunjukkan baik secara

verbal lewat kata maupun nonverbal lewat tindakan atau tingkah laku tokoh,

dan juga melalui peristiwa yang terjadi. Misalnya, dalam kehidupan yang

sesungguhnya kita dapat mengatakan dan menilai secara lebih nyata bahwa

seseorang memiliki sifat dermawan, apabila kita mengamati orang itu dari

sudut apa yang dikerjakan. Untuk lebih jelasnya tentang teknik dramatik dapat

dilihat pada kutipan berikut.

pa tadi (ia melihat ke dalam map tadi). Larasati adalah salah
seorang anggota sekretariat itu si perdana menteri amatir Sutan Syahrir.
Dan rumahnya di Kramat IV, persis di dalam rumah yang sering kau

g yang normal
dalam situasi perang pasti akan menaruh syak kepada siapa pun yang
tanpa mendapat perintah keluyuran sendirian ke satu alamat yang ia

keluyuran sendirian ke satu alamat yang ia rahas

pribadi saja. Keluarga merekalah yang menolong kami dalam

ang punya
susu-susu montok kok kenalan biasa. Tentu montok pasti gadismu.

Bukan

(Tetapi aku terlanjur naik pitam)
Kau boleh menembak aku sebagai mata-

-
gelas jatuh dalam gempa pukulan kepalanya pada meja).



tegak, kau kelinci, di muka komandan di medan

.......................................................................................................

laporan-laporan dan nota dari pihak Intel. Tetapi kau harus hati-hati,
anak muda! Hati-hati. Ini bandit melawan bandit, tahu! Kalau ada apa-
apanya, bilang pada saya. Mari ambil botol jenewer dan dua gelas sloki
di dalam almari itu. Saya ingin main catur. Tidak ada gunanya kita
saling bersite (Nurgiantoro, 2005:201).

Melalui kutipan di atas, pengarang mendeskripsikan kedirian tokoh Teto (Leo)

yang pemberani.

Setiap tokoh dalam karya sastra memiliki sifat atau karakter tersendiri yang

membedakannya dengan tokoh cerita lain. Menurut Aminudin (1987:80 81) ada

lima cara mengidentifikasi analitik dan dramatik untuk mengenali karakter atau

sifat pada sebuah cerita. Kelima macam cara tersebut adalah:

6. Melalui apa yang diperbuat atau dilakukan para tokoh

Perbuatan atau tindakan-tindakan para tokoh terutama sekali pada saat kritis.

Watak seseorang akan terlihat dengan jelas karena pada saat kritis itulah para

tokoh tidak berpura-pura dalam mengambil tindakan. Ia akan berbuat sesuai

dengan karakter yang dimilikinya.

7. Melalui ucapan-ucapannya

Dari cara seseorang tokoh berbicara atau mengungkapkan jalan pikirannya,

kita akan dapat menentukan apakah ia bertutur kata halus atau kasar. Dari

kata-kata yang diucapkan kita akan mengetahui karakter tokoh-tokohnya

apakah ia mempunyai watak yang lembut atau sebaliknya. Melalui tokoh-

tokoh cerita kita juga dapat mengetahui apakah tokoh berbicara itu orang tua,

bagaimana tingkat pendidikannya, asal daerah, dan sebagainya. Dengan

demikian ucapan-ucapan para tokoh dalam cerita dapat diinterpretasikan



watak seseorang sebab tutur kata seseorang menggambarkan karakter atau

watak pelakunya.

8. Melalui penggambaran fisik dan sosial tokoh

Pengarang sering mendeskripsikan bagaimana tentang bentuk fisik dan sosial

tokoh-tokohnya, misalnya lewat sosial dilihat dari cara berpakaiannya, cara

bergaul dengan lingkungannya dimana tokoh itu berada. Melalui

penggambaran ini kita dapat mengetahui karakter tokoh tertentu dalam cerita.

Lewat bentuk dan penampilan fisik tokoh cerita, juga kita dapat memperoleh

gambaran tentang karakter tokoh tersebut. Misalnya, tokoh yang suka

berbicara tinggi, selalu menceritakan kelebihan dirinya secara berlebih-lebihan

menunjukkan tokoh tersebut adalah tokoh yang angkuh dan sombong.

9. Melalui pikiran-pikirannya

Gambaran pikiran-pikiran tokoh cerita yang dilukiskan oleh pengarang dapat

menjelaskan kepada kita tentang alasan dalam mengambil tindakan,

pandangan terhadap suatu masalah dan sebagainya.

10. Melalui penerangan langsung oleh pengarang

Pengarang sering melukiskan siapa tokoh cerita secara langsung. Melalui cara

ini pengarang dapat membentangkan secara langsung panjang lebar karakter

para tokoh. Sehingga karakter para tokoh lebih mudah diamati. Misalnya,

pengarang mengatakan tokoh A orang yang lemah lembut, sabar dan penuh

pengertian. Tokoh B pendendam, dan tokoh C mempunyai watak yang keras

dan mudah emosional.

Ezra (http://www.andriewongso.com) menjelaskan untuk melihat karakter

seseorang dapat dilihat berupa penampilan fisik, sifat-sifat batiniah, serta cara



berpikir maupun tingkah laku yang membedakan insan yang satu dengan yang

lainnya. Contohnya adalah sebagai berikut:

Karakteristik yang dimiliki Bapak Gunawan meliputi: penampilan fisik
(berperawakan tinggi besar, usianya agak tua, berambut putih, biasa
berkaca mata, dan berbusana rapi), kepribadian (murah senyum, baik
hati, tidak mudah marah, dan suka datang terlambat), sistem mengajar
(menggunakan media internet), cara mengajar (jelas, mudah dipahami,
mengutamakan proses), dan tugas-tugas kuliah yang beliau berikan
(bervariasi dan dikumpulkan melalui media share file)
(http://www.andriewongso.com).

I. Sifat Tokoh

Sifat sangat penting dalam sebuah novel, karena untuk memahami isi suatu novel

sangat dibutuhkan oleh alur cerita yang diperankan oleh tokoh cerita. Dengan

tampilnya sebuah sifat suatu cerita akan lebih hidup, sehingga pembaca atau

penikmat seolah-olah ikut terbawa emosinya dan penikmat atau pembaca merasa

cerita itu benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Hal ini sejalan dengan

pendapat Nurgiantoro (1995:165) yang menyatakan watak menunjuk kepada sifat

dan sikap para tokoh seperti yang ditapsirkan oleh pembaca, atau hal yang dapat

menunjukkan kepada kualitas pribadi seorang tokoh.

Sifat adalah sebuah perilaku yang sudah mendarah daging dan menjadi respons

spontan manusia dalam menyikapi kejadian. Dia dibentuk dari kebiasaan,

kebiasaan dibentuk dari perbuatan, perbuatan dibentuk dari pikiran dan tata nilai

kita (Yuri, 2010: 93). Menurut  Chorus (1982:88) sifat adalah bentuk organisasi

individual daripada kehidupan perasaan-perasaan dan hasrat-hasrat. Selanjutnya

Sardjonoprijo (1982:89) mengemukakan karakter adalah keseluruhan sifat

individual manusia.



Suroto (1989:136) menyatakan bahwa sifat adalah penampilan keseluruhan diri

atau tipe jiwa seorang tokoh dalam suatu cerita. Sukada (1987:63) menyatakan,

berhasilnya suatu perwatakan bisa menimbulkan kepercayaan terhadap cerita.

Selanjutnya Suroto (1989:136) menyatakan bahwa dalam ilmu jiwa pada

umumnya karakter ditafsirkan sebagai tingkah laku, yaitu perasaan, pikiran, dan

kehendak pembaca yang menentukan cara seseorang bertindak dalam kehidupan

seperti ikhlas, pemalu dan jujur.

Menurut pendapat lain (Esten, 1987:40 41), mengemukakan bahwa masalah

penokohan adalah masalah bagaimana cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh:

bagaimana membangun dan mengembangkan watak tokoh-tokoh tersebut di

dalam sebuah karya sastra. Dengan demikian, pengarang mampu memberikan

gambaran yang jelas melalui sifat tokoh mengenai pesan moral, amanat, dan

sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada pembaca.

Lebih jauh Suharianto (1982:31) mengemukakan perwatakan adalah pelukisan

tokoh cerita baik keadaan lahir maupun batinnya yang dapat berupa pandangan

hidup, sikap, keyakinan, adat istiadat, dan sebagainya. Dalam hal itu, Esten

(dalam Nurgiyantoro, 1987:27) mengemukakan bahwa penokohan adalah

bagaimana cara pengarang mengungkapkan sfat atau watak tokoh cerita.

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti memilih teori yang diungkapkan oleh

Esten (1987:40 41) karena jelas dan mudah dimengerti.

J. Pemilihan Bahan Sastra (Novel) di Sekolah Menengah Atas (SMA)

Novel merupakan salah satu alternatif bahan pembelajaran ke dalam komponen

dasar kegiatan belajar mengajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA. Dalam



novel banyak pelajaran dan nilai-nilai positif yang dapat dijadikan sebagai bahan

renungan dalam kehidupan bermasyarakat. Bila pembaca menghayati dan

mempelajari isi novel, pembaca akan merasa ikut dalam cerita tersebut.

Tujuan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, menurut Semi (1993:152)

adalah siswa memiliki rasa peka terhadap karya sastra yang berharga sehingga

terdorong dan tertarik untuk membacanya. Oleh karena itu, pembelajaran sastra di

sekolah secara umum ditekankan pada kemampuan siswa untuk mengapresiasikan

secara memadai.

Kegiatan mengapresiasi karya sastra berkaitan erat dengan upaya mempertajam

perasaan, penalaran, dan daya khayal serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya

dan lingkungan. Untuk memahami dan menghayati karya sastra, siswa diharapkan

langsung membaca karya sastra, bukan membaca ringkasannya saja. Pelajaran

sastra ditekankan agar siswa dapat menikmati dan mengambil hikmah dalam

karya sastra tersebut. Melalui karya sastra, siswa dapat mengamalkan nilai-nilai

yang dianggap baik. Untuk itu, pengetahuan tentang sastra lebih banyak diarahkan

pada pengajaran yang mengutamakan pada apresiasi, yaitu siswa langsung

diperkenalkan dengan karya sastra agar siswa dapat memahami dan mengapresiasi

karya sastra tersebut khususnya novel. Mengapresiasi merupakan kegiatan untuk

mencerna hal-hal yang digambarkan melalui tulisan sehingga kepekaan

pancaindra sangat dibutuhkan. Apresiasi tergantung pada kebutuhan dan keluasan

berpikir seseorang sehingga dengan kemampuan yang dimiliki hasil apresiasi

dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan mata pelajaran Bahasa dan sastra di SMA, Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) terdiri dari dua aspek yakni kemampuan berbahasa



dan sastra. Kedua aspek tersebut masing-masing terdiri dari subaspek

mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Pada program pembelajaran

untuk kelas XI semester 1, standar kemampuan bersastra pada siswa adalah

mampu membaca dan memahami teks bacaan sastra melalui membaca dan

menganalisis karya sastra.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Secara

umum tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dalam kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (BNSP, 2006: 16) adalah sebagai berikut

4. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakan dengan tepat dan kreatif

untuk berbagai tujuan.

5. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk meningkatkan pengetahuan

dan kemampuan berbahasa.

6. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya

dan intelektual manusia Indonesia.

Indikator dari standar kompetensi kemampuan bersastra yang terdapat dalam

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) SMA, program pembelajaran

Bahasa dan Sastra Indonesia yang terkait dengan karakter perwatakan untuk

mencari sifat tokoh novel terdapat pada kelas XI semester 1. Program

pembelajarannya antara lain.

Standar Kompetensi : memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/terjemahan.

Kompetensi Dasar : menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel

Indonesia/terjemahan.



Penokohan dalam sebuah karya sastra (novel) di dalam kurikulum kompetensi

SMA, berkaitan dengan masalah-masalah nilai yang terdapat dalam karya sastra,

dan juga berkaitan dengan memahami isi dan mendeskripsikan sifat-sifat pelaku.

Suatu karya sastra yang dapat dijadikan bahan pembelajaran harus memberikan

pelajaran moral (Hardjana, 1985:2). Hal ini sejalan dengan pendapat Nurgiyantoro

(2005:321), menyatakan bahwa fiksi mengandung penerapan moral dalam sikap

dan tingkah laku tokoh sesuai dengan pandangannya tentang moral. Melalui

cerita, sikap, dan tingkah laku tokoh-tokoh itulah pembaca diharapkan dapat

mengambil hikmah dari pesan-pesan moral yang disampaikan dan diamanatkan.

Moral dalam karya sastra dapat dipandang sebagai amanat, pesan atau message

yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita.

Menurut Suseno (1985:19 20), pelajaran moral mengandung dua unsur sebagai

berikut.

3. Unsur yang bernilai baik (positif), contohnya jujur, bertanggung jawab, teguh

pada pendirian, suka menolong, tabah menjalani kehidupan, bijaksana,

penyabar, taat menjalankan perintah agama, setia kawan, tidak mudah putus

asa.

4. Unsur yang bernilai tidak baik (negatif), contohnya suka berbohong, malas,

tidak bertanggung jawab, tidak taat menjalankan perintah agama, mudah putus

asa, dan sebagainya.

Peneliti menentukan kelayakan novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya

Wiwid Prasetyo mengacu pada pendapat Hardjana (1987:2 3) yang menyatakan

suatu karya sastra yang dapat dijadikan bahan pembelajaran harus memberikan

pelajaran moral dengan mempertimbangkan tiga unsur sebagai berikut.



4. Memberikan pelajaran moral yang tinggi

Memberikan pelajaran moral, maksudnya bahan pelajaran sastra yang

digunakan hendaknya mengandung hal-hal yang mengarah pada pelajaran

moral sehingga siswa dapat mengambil manfaat dari hasil membaca karya

sastra. Hal ini dapat dilihat pada contoh kutipan berikut.

Aku harus maklum hal itu, barangkali cara menyuntikkan semangat
untuk kali ini juga dengan cara lain, tak cukup dengan obral janji kalau
sekolah menjanjikan banyak hal, tetapi harus ada sinergi antara sekolah
dan bekerja. Memang ini tujuanku, aku ke sini sengaja mengembalikan
semangat mereka yang telah rapuh untuk terus bersekolah. Aku
mengajaknya untuk membenahi niat dari awal, serta menentukan
langkah yang tepat agar mereka bisa bekerja tetapi terus sekolah, atau
kalau bisa, hasil mereka bekerja bisa disisihkan untuk uang saku, itu
malah lebih bagus (Prasetyo, 2009:190).

Pada kutipan di atas, menunjukkan perilaku moral, sifat peduli yang

ditunjukkan Faisal merupakan suatu bukti, bahwa Faisal memiliki perasaan

yang tulus terhadap ketiga temannya. Kepedulian Faisal pada keadaan yang

dialami oleh ketiga temannya dengan keinginan mengembalikan semangat

mereka untuk terus bersekolah. Perbuatan ini sangat terpuji dan dapat dipetik

oleh pelajar dengan membaca karya sastra yang dapat memberikan pelajaran

moral kepada siswa-siswi yang membacanya.

5. Memberikan kenikmatan atau hiburan

Memberikan kenikmatan atau hiburan, maksudnya karya sastra yang dijadikan

alternatif bahan pengajaran harus dapat memberikan suatu kesenangan atau

hiburan bagi yang membacanya, sehingga tidak menimbulkan kejenuhan.

Dalam hal ini, mengapresiasikan karya sastra di SMA, ditekankan agar siswa

dapat menikmati dan mengambil hikmahnya dari karya sastra tersebut. Karya

sastra dapat dijadikan sebagai bahan ajar jika memberikan kenikmatan atau



hiburan, maksudnya karya sastra yang dijadikan alternatif bahan pengajaran

harus dapat memberikan suatu kesenangan atau hiburan dan bermanfaat bagi

yang membacanya, sehingga tidak menimbulkan kejenuhan bagi pembaca

karya sastra khususnya novel. Menyenangkan artinya memberikan kesenangan

yang positif yang mampu memperkaya rohani, sedangkan bermanfaat adalah

mampu menjadikan manusia lebih arif atau bijaksana dalam menghadapi

hidup. Hal ini dapat dilihat dalam pada contoh kutipan berikut.

Aku tak mengucap apa-apa, tapi aku hanya membatin dalam hati,
hampir seperti Pambudi. Kali ini, aku harus bisa membuat layang-
layang. Tetapi besok, aku harus bisa membuat pesawat terbang.
Mungkin ini hanyalah mimpi kami, tetapi bukankah segala sesuatunya
harus dimulai dari mimpi? Betapa banyak ilmuwan yang memulai ilmu
pengetahuan dari sebuah mimpi. Aku yakin, suatu saat bisa keluar dari
tempurung kampungku untuk mewujudkan mimpiku.
Jangan takut untuk bermimpi besar, sebab orang yang tak punya mimpi
berarti tak punya cita-cita! Itulah kata-kata yang menghujam di hatiku,
saat ibu guruku memacu semangatku untuk maju (Prasetyo, 2009:10).

Pada kutipan di atas menunjukkan sifat Faisal yang tekadnya kuat. Tekad

yang kuat adalah kemauan yang keras untuk mencapai sesuatu atau tujuan.

Sifat tekad kuat ini terlihat ketika Faisal dan ketiga temannya berkeinginan

untuk membuat layang-layang. Dengan mendengar perkataan Pambudi, dalam

hati Faisal bertekad dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang

dia inginkan.

Sifat di atas diambil dari hasil karya imajinatif pengarang, yang kemudian

diangkat menjadi sebuah cerita dengan beranekaragam tokoh-tokoh dan sifat-

sifatnya sehingga dapat menimbulkan reaksi pembaca terhadap karya sastra

tersebut dan membuat para pembaca tidak jenuh membacanya.

6. Memberikan contoh ketepatan dalam wujud pengungkapan



Memberikan contoh ketepatan dalam wujud pengungkapan, hal ini

dimaksudkan pada kemampuan pengarang dalam menuangkan ide ceritanya

dalam bentuk karangan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

Rumah Yok Bek yang khas bangunan lama Kota Semarang yang
berarsitektur campuran Italia dan Cina itu berdiri megah, bersebrangan
dengan rumah ketiga temanku yang teramat kumuh, pengap, kotor, dan
sempit. Jurang kesenjangan itu sedemikian lebar, hingga aku kerap
menangis sendiri menyaksikan keadaan tiga temanku yang sama sekali
tidak bersedih dengan keadaannya, mereka justru tertawa-tawa, gembira,
dan menatap matahari esok dengan raut muka sumringah (Prasetyo,
2009:18).

Tokoh Faisal yang dilukiskan sebagai seorang tokoh yang mudah terharu

dengan menyaksikan keadaan ketiga temannya. Mudah terharu adalah suatu

sifat yang mudah merasa kasihan, merasa iba kepada seseorang karena

mendengar atau melihat sesuatu yang menyedihkan (Sedyawati, 1997:56).

Sifat mudah terharu ini digambarkan pengarang secara analitik melalui

penerangan langsung oleh pengarang. Sifat mudah terharu yang ditunjukkan

Faisal merupakan suatu bukti, bahwa Faisal memiliki perasaan yang halus dan

tulus terhadap ketiga temannya. Hal tersebut dimaksudkan pada kemampuan

pengarang dalam menuangkan ide ceritanya dalam bentuk karangan dan siswa

akan merasa tertarik membaca sebuah novel jika bahasa yang digunakan oleh

pengarang bersifat sederhana dan mudah dipahami.

Salah satu kelebihan novel sebagai pengajaran sastra adalah cukup mudahnya

karya sastra dinikmati siswa sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing

secara perorangan. Karena pada dasarnya tingkat kemampuan tiap-tiap individu

berbeda-beda. Pemilihan bahan ajar sastra (novel) hendaknya disesuaikan dengan

kurikulum sekolah khususnya pada jenjang SMA. Novel yang dijadikan alternatif

bahan pengajaran tidak hanya memberikan suatu kesenangan atau hiburan, tetapi



juga memberikan manfaat dengan mempunyai nilai-nilai edukatif yang

terkandung dalam isi novel tersebut.

Pemilihan bahan ajar sastra yang sesuai dengan KTSP, diharapkan siswa dapat

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya sastra manusia khususnya Indonesia.

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan

peserta didik agar dalam cara berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik

dan benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta dapat menumbuhkan apresiasi

terhadap hasil karya kesastraan bangsa Indonesia (Depdiknas, 2006:15).


