
II. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Novel

Salah bentuk karya sastra adalah novel. Novel merupakan bentuk karya sastra

yang paling popular di dunia. Bentuk sastra ini paling banyak beredar, lantaran

daya komunikasinya yang luas pada masyarakat. Sebagai bahan bacaan novel

dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu karya serius dan karya hiburan. Pendapat

demikian memang benar tetapi juga ada kelanjutannya, yakni bahwa tidak semua

yang mampu memberikan hiburan bisa disebut sebagai karya sastra serius. Sebuah

novel serius bukan saja dituntut agar menjadi sebuah karya yang indah, menarik

dan demikian juga memberikan hiburan pada kita. Tetapi ia juga dituntut lebih

dari itu syarat utama dari sebuah novel adalah bahwa ia mesti menarik, menghibur

dan mendatangkan rasa puas setelah orang habis membacanya.

Istilah novel berasal dari kata latin novellus yang diturunkan pula dari kata novies

baru karena jika dibandingkan dengan jenis- jenis

sastra lainnya seperti puisi atau drama, maka jenis novel ini muncul kemudian.

Novel merupakan salah satu jenis prosa yang paling banyak dibaca oleh

masyarakat dunia. (Tarigan, 1984:!64)

Menurut Lubis (1994: 161), novel adalah hasil kesusastraan berbentuk prosa, yang

menceritakan suatu kejadian yang luar biasa, dan dari kejadian itu lahirlah satu



konflik suatu pertikaian yang merubah nasib. Sedangkan menurut (Tarigan,

1986:164).

novel adalah sebuah eksplorasi atau suatu kromok kehidupan; merenungkan dan

melukiskan dalam bentuk tertentu, pengaruh ikatan, hasil, kehancuran, atau

terciptanya gerak-gerik manusia.

Novel adalah prosa naratif yang kompleks serta merupakan pengungkapan dari

fragmen kehidupan manusia (dalam jangka yang lebih panjang) dimana terjadi

konflik- konflik melalui suatu rangkaian peristiwa didalam latar yang spesifik,

saling berhubungan satu sama lain dengan melibatkan sejumlah orang (tokoh/

karakter) dan  pada akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan jalan hidup antar

para pelakunya. (Esten,1978:12)

Menurut  (aminudin, 2004:6) novel adalah sebuah kisahan atau cerita yang

diemban oleh pelaku- pelaku tertentu dengan pemeranan dari latar, serta tahapan

dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya

sehingga menjalin sebuah cerita.

Sumardjo (1984:66) berpendapat bahwa novel merupakan karya sastra/ cerita

berbentuk prosa dalam ukuran panjang dan luas. Ia mengungkapkan ciri- ciri

novel sebagai berikut.

a. Memiliki alur (plot). Sebuah novel biasanya memunyai plot tokoh, yakni

batang tubuh cerita, ditambah/ dirangkai dengan plot-plot kecil. Plot-plot

kecil tadi hanyalah tambahan saja yang harus masih merupakan suatu

kesatuan/ bersifat menjelaskan plot utamanya. Karena struktur bentuknya



yang luas ini, maka sebuah novel dapat bercerita panjang lebar dan

membahas secara luas pula.

b. Memiliki tema. Didalam tema juga terdapat tema utama dan tema-tema

sampingan yang fungsinya sama dengan plot. Inilah sebabnya dalam

roman/ novel pengarang dapat membahas hampir semua segi persoalan

dari tema pokok.

c. Karakter. Tokoh-tokoh dalam novel/ roman juga banyak. Ada kalanya

memang hanya melukiskan beberapa tokoh utama saja, sedangkan tokoh

lain hanya digambarkan sekilas, hanya untuk melengkapi penggambaran

tokoh-tokoh utama. Tetapi dalam novel/ roman, pengarang sering

menghadirkan banyak tokoh cerita yang masing- masing digambarkan

secara lengkap dan utuh, sehingga roman semacam itu seolah- olah

merupakan konsentrasi kisah beberapa tokoh besar.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian novel diatas, penulis mengacu pada

pendapat (Esten,1978:12), novel adalah prosa naratif yang kompleks serta

merupakan pengungkapan dari fragmen kehidupan manusia (dalam jangka yang

lebih panjang) dimana terjadi konflik- konflik melalui suatu rangkaian peristiwa

didalam latar yang spesifik, saling berhubungan satu sama lain dengan melibatkan

sejumlah orang (tokoh/ karakter) dan  pada akhirnya menyebabkan terjadinya

perubahan jalan hidup antara para pelakunya.

2.2 Unsur- Unsur Novel



Unsur-unsur novel secara garis besar dibagi menjadi dua bagian, yaitu (1) unsur

luar (ekstrinsik) dan unsur dalam  (intrinsik). Unsur luar adalah segala macam

unsur yang berada di luar suatu karya sastra yang ikut mempengaruhi kehadiran

karya sastra tersebut, misalnya, faktor sosial ekonomi, kebudayaan, sosiopolotik,

keagamaan, dan tata nilai yang dianut masyarakat. Unsur dalam adalah unsur-

unsur yang membentuk karya sastra dari dalam seperti penokohan atau

perwatakan, tema, amanat, alur (plot), pusat pengisahan, latar, dan gaya bahasa

(Semi, 1988:35).

2.3 Pengertian Warna local (local colour)

Konsep budaya merupakan totalitas pikiran, karsa, dan hasil manusia yang tidak

berakar pada nalurinya. Dengan demikian budaya hanya bisa dicetuskan oleh

manusia sesudah proses belajar. Berdasarkan hal tersebut konsep budaya

diuraikan kedalam unsur unsur. Dalam konsep budaya terdapat delapan unsur

yang digunakan sebagai bahan pendekatan dan penelitian adapun unsur unsur

tersebut adalah: sistem religi, upacara keagamaan, sistem dan organisasi

kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencaharian,

teknologi dan peralatan (Parwatha, 2002:10).

Dalam warna lokal (local colour) yang menjadi ruang lingkup penelitian bukan

hanya sebatas pada pemakaian bahasa setempat (lokal) atau adat istiadatnya saja.

Banyak hal lain yang juga termasuk dalam kajian warna local (local colour).Hal

ini terlihat pada teori dari Subagio Sastrowardoyo yaitu warna lokal (local colour)

dibangkitkan dengan penggunaan istilah dan ungkapan bahasa daerah yang

mempunyai tujuan untuk meningkatkan corak realisme di dalam karya sastra.

Misalnya, warna lokal yang terungkap dari kata kata setempat yang menunjukkan



adat istiadat, ekspresi, penjulukan, kepercayaan yang khas, arsitektur rumah,

kebiasaan kebiasaan,  humoristik dan sebagainya. Memberikan suasana nyata

pada lingkungan hidup yang dipaparkan oleh penulis. (Sastrowardoyo, 1992:75)

Tulisan warna lokal (local colour writing) dapat dicari pada penggambaran

ucapan dan ungkapan dialek yang khas, plotnya mengandung humor yang

bernalar dan pengungkapan semangat yang sentimental, dan penyesuaian dengan

kenyataan dan tidak menyinggung aspek aspek kemanusiaan yang lebih luas.

Tulisan warna lokal (local colour) banyak terdapat pada bentuk sketsa, novel, dan

cerpen.

(Sastrowardoyo, 1992 :76)

Dalam novel Maryamah Karpov karya Andrea Hirata ini terdapat plot yang

mengandung humor yang bernalar yang kemudian menjadi penjulukan-

penjulukan yang unik dan pengungkapan yang khas seperti ungkapan boi, bujang

dan amboi.

Menurut (Abrams, 1999:145-146 ) warna lokal (local colour) adalah penyajian

secara terperinci dalam fiksi prosa  yang difokuskan pada karakter, dialek, unsur

latar, adat istiadat, pakaian, tofografi dan cara berpikir serta cara merasa yang

keseluruhannya itu merupakan milik masyarakat di suatu wilayah. Dalam warna

lokal (local colour) ditemukan pengaruh rangkap keromantisan dan kenyataan

yang berkesinambungan melihat dari kehidupan biasa menuju kepada kebudayaan

yang kuat. Keakuratan dari suatu gambaran budaya tersebut biasanya bersifat

commical dan sentimental.



Pada novel Maryamah Karpov karya Andrea Hirata penulis meneliti empat warna

lokal yang terdiri dari ekspresi (orang melayu Belitong) yaitu ungkapan-

ungkapan yang dijumpai dalam dialog para tokoh berupa kata amboi, boi, bujang

dan lain- lain,  lalu kebiasaan (orang melayu Belitong) dalam warna lokal (local

colour) novel Maryamah Karpov adalah kebiasaan- kebiasaan unik atau tradisi

yang telah melekat secara turun temurun pada budaya mereka sehingga menjadi

adalah julukan yang muncul dan melekat pada diri seseorang biasanya julukan

tersebut muncul akibat dari perilaku serta kebiasaan yang dilakukan oleh para

tokoh  dan humoristik adalah lelucon- lelucon yang timbul pada keseharian

mereka, humoristik pada (orang melayu Belitong) tergolong unik bahkan

terkadang cenderung ekstreem. Warna lokal itu dijumpai pada latar, tindakan

tokoh, dan cakapan tokoh. Namun hal yang paling menonjol dari empat bagian

tersebut adalah penjulukan. Didalam novel Maryamah Karpov penulis banyak

menemukan julukan julukan yang digunakan suku Belitong setempat. Sebagai

contoh Berahim Harap Tenang,  Semaun Barbara, Tancap bin Seliman, Zainul

Helikopter, Fatimah Petai Cina julukan julukan tersebut dianggap mereka

- masing.

Menurut (Thomas Sebeok,1994:11), nama adalah sebuah tanda pengenal yang

ditandakan untuk anggota dari jenis dalam berbagai varian. Seperti yang kita lihat

Sebuah nama manusia adalah tanda bahwa mengenal orang dalam berbagai suku

dan profesi, penambahan nama (nama panggilan, julukan dan lain-lain )lebih jauh

untuk menyaring sebuah identitas.



Dari beberapa pendapat diatas penulis mengacu pada pendapat Sastrowardoyo

(1992:75-76) yaitu warna lokal (local colour) dibangkitkan dengan penggunaan

istilah dan ungkapan bahasa daerah yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan

corak realisme di dalam karya sastra. Misalnya, warna lokal yang terungkap dari

kata kata setempat yang menunjukkan adat istiadat, ekspresi, penjulukan,

kepercayaan yang khas, arsitektur rumah, kebiasaan kebiasaan, humoristik dan

sebagainya. Memberikan suasana nyata pada lingkungan hidup yang dipaparkan

oleh penulis serta penggambaran ucapan dan ungkapan dialek yang khas, plotnya

mengandung humor yang bernalar dan pengungkapan semangat yang sentimental,

penyesuaian dengan kenyataan dan tidak menyinggung aspek aspek kemanusiaan

yang lebih luas.

2.4 Pembelajaran Sastra (Novel) di Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pembelajaran sastra (dalam hal ini: kegiatan mengapresiasi novel) di sekolah

sangat penting. Dalam karya sastra khususnya novel banyak pelajaran dan nilai-

nilai positif yang dapat diambil. Kegiatan mengapresiasi karya sastra berkaitan

erat dengan upaya mempertajam perasaan, penalaran, dan daya khayal, serta

kepekaan terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan.

Guru dalam meyampaikan karya sastra tidak hanya memberi teori tentang sastra,

tetapi juga memberikan hal- hal yang mengarah kepada pembinaan apresiasi

sastra yang mencakup adanya pemberian kesempatan untuk mencoba sendiri

menciptakan sastra. Hal itu perlu diperhatikan guru karena mempelajari sastra

dengan tepat dapat memberi manfaat bagi siswa seperti (1) membantu

keterampilan berbahasa, (2) meningkatkan pengetahuan sosial dan budaya, (3)



mengembangkan cipta dan karsa, (4) menunjang pembentukan watak. (Rahmanto,

1993:16)

Pada dasarnya tujuan umum pengajaran sastra di sekolah yaitu, siswa mampu

menikmati, menghayati, memahami, dan memanfaatkan karya sastra untuk

mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, meningkatkan

pengetahuan, dan kemampuan berbahasa. Novel sebagai salah satu jenis karya

sastra yang termasuk dalam genre prosa dapat dijadikan alternative bahan

pembelajaran sastra Indonesia di Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dalam KTSP ( Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ) SMA tahun 2007,

program pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang terkait dengan warna

lokal (local colour) yang terdapat dalam novel Maryamah Karpov karya Andrea

Hirata terdapat pada kelas XI semester 1 (satu). Standar Kompetensi: memahami

berbagai hikayat, novel Indonesia/ terjemahan. Kompetensi Dasar: menganalisis

unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel Indonesia/ terjemahan.

Kegiatan pembelajarannya yaitu.

1) Menganalisis unsur- unsur ekstrinsik dan intrinsik (alur,

tema, perwatakan atau

penokohan, sudut pandang, latar budaya dan amanat ) novel Indonesia.

2) Menganalisis unsur- unsur ekstrinsik dan intrinsik (alur,

tema, perwatakan atau

penokohan, sudut pandang, latar budaya dan amanat ) novel terjemahan.

3) Membandingkan unsur- unsur ekstrinsik dan intrinsik novel terjemahan

dengan novel Indonesia.



Rahmanto (1993:27) mengemukakan bahwa tiga aspek penting yang perlu

diperhatikan jika kita ingin memilih bahan pembelajaran sastra yaitu (1) aspek

bahasa, (2) aspek psikologis, dan (3) aspek latar belakang budaya. Dalam

penelitian ini, penulis menggunakan ketiga aspek tersebut untuk menetapkan

kelayakan novel Maryamah Karpov karya Andrea Hirata sebagai alternatif bahan

ajar sastra Indonesia di Sekolah Menengah Atas ( SMA ).

a. Bahasa

Aspek kebahasaan dalam sastra tidak hanya ditentukan oleh masalah- masalah

yang dibahas, melainkan jufa ditentukan oleh faktor- faktor lain, seperti cara

penulisan yang dipakai si pengarang, ciri- ciri karya sastra pada waktu penulisan

karya itu, dan kelompok pembaca yang ingin dijangkau pengarang. Penguasaan

suatu bahasa tumbuh dan berkembang melalui tahap- tahap yang tampak jelas

pada setiap individu. Oleh karena itu, agar pembelajaran sastra dapat berhasil,

guru perlu mengembangkan keterampilan khusus untuk memilih bahan

pembelajaran sastra yang bahasanya sesuai dengan tingkat penguasaan siswa.

Seorang guru hendaknya selalu berusaha memahami tingkat kebahasaan siwa-

siswanya sehingga berdasarkan pemahaman itu guru dapat memilih materi yang

cocok untuk disajikan.

b. Psikologis

Perkembangan psikologis dari tahap anak menuju kedewasaan melewati tahap -

tahap yang dapat dipelajari. Tahap- tahap perkembangan siswa tersebut

hendaknya diperhatikan dalam memilih bahan pengajaran sastra. Tahap ini sangat

besar pengaruhnya terhadap minat dan keengganan anak didik dalam banyak hal.



Tahap perkembangan psikologis ini juga sangat besar pengaruhnya terhadap daya

ingat, kemampuan mengerjakan tugas, kesiapan bekerja, dan kemungkinan

pemahaman situasi atau pemecah problem yang dihadapi.

Ada empat tahap perkembangan psikologis yang penting diperhatikan oleh guru

untuk memahami psikologi anak- anak sekolah dasar dan menengah. (Rahmanto,

1993: 30)

Empat tahap perkembangan psikologis tersebut adalah sebagai berikut.

1) Tahap Pengkhayal (8 sampai tahun )

Pada tahap ini imajinasi anak- anak belum banyak diisi dengan hal- hal

yang nyata, tetapi masih penuh dengan fantasi kekanak- kanakan.

2) Tahap Romantik ( 10 sampai 12 tahun )

Anak mulai meninggalkan fantasi dan berpikir mengarah ke realitas.

Meski pandangannya di dunia ini masih sangat sederhana. Anak- anak

mulai menyenangi cerita kepahlawanan, petualangan bahkan kejahatan.

3) Tahap Realistik (13 sampai 16 tahun)

Anak- anak benar terlepas dari dunia fantasi. Mereka sangat berminat pada

realitas atau apa yang benar- benar terjadi. Mereka terus berusaha

mengetahui dan siap mengikuti dengan teliti fakta- fakta untuk

memahami masalah- masalah dalam kehidupan nyata.

4) Tahap Generalisasi (16 tahun dan selanjutnya)

Pada tahap ini anak tidak lagi hanya berminat pada hal- hal yang praktis

saja, tetapi juga berminat menemukan konsep- konsep abstrak dengan

menganalisis suatu fenomena yang ada. Mereka berusaha menemukan



dan merumuskan penyebab utama fenomena itu dan terkadang mengarah

kepada pemikiran filsafat untuk menentukan keputusan- keputusan moral.

Karya sastra yang dipilih untuk diajarkan hendaknya sesuai dengan tahap

psikologis pada umumnya dalam suatu kelas. Usia anak SMA berada antara tahap

realistik dan generalisasi. Tentu saja tidak semua siswa dalam satu kelas

memunyai tahap psikologis yang sama. Walaupun demikian guru harus berusaha

untuk menyajikan karya sastra yang setidak- tidaknya secara psikologis dapat

menarik minat sebagian besar siswa dalam kelas itu.

c. Latar Belakang Budaya

Latar belakang budaya sastra meliputi hampir semua faktor kehidupan manusia

dan lingkungan geografi, sejarah, topografi, iklim, legenda, pekerjaan, cara

berpikir, nilai budaya, seni, olah raga, hiburan, moral, dan etika. Biasanya siswa

akan lebih tertarik pada karya karya sastra dengan latar belakang yang erat

hubungannya dengan latar belakang mereka. Oleh karenanya, karya sastra yang

disajikan hendaknya tidak terlalu menuntut gambaran di luar jangkauan

kemampuan pembayangan yang dimiliki para siswa. Dalam banyak hal tuntutan

semacam ini baik, tuntutan itu mencerminkan adanya kesadaran bahwa karya

sastra hendaknya menghadirkan sesuatu yang erat berhubungan dengan kehidupan

(siswa). Selain itu, pemahaman terhadap budaya sendiri mutlak dilakukan

sebelum kita mengenal dan memahami budaya luar. (Rahmanto, 1993:32 )

Mengapresiasi karya sastra, difokuskan agar siswa dapat menikmati dan

mengambil hikmah dari karya sastra tersebut. Novel Maryamah Karpov karya

Andrea Hirata ini diharapkan dapat menambah pengetahuan siswa mengenai



warna lokal (local colour) (orang melayu Belitong) secara terperinci melalui

kategori- kategori dibuat penulis yaitu ekspresi (orang melayu Belitong),

kebiasaan (orang melayu Belitong), Humoristik (orang melayu Belitong) dan

Penjulukan (orang melayu Belitong).

Setelah membaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

dan wawasan siswa tentang sastra (novel) khususnya dalam ruang lingkup warna

lokal (local colour).


