
II.  LANDASAN TEORI

2.1 Penokohan

Penokohan dalam cerita adalah cara pengarang untuk melukiskan atau

mengambarkan tokoh dalam sebuah cerita. Dalam menggambarkan dan

melukiskan tokoh biasanya pengarang melukiskan bentuk lahir dari tokoh, pikiran

tokoh, keadaan watak tokoh, dan percakapan tokoh dengan tokoh lain. Tjohjono

(Sahid, 1992: 83) mengemukakan penokohan adalah cara pengarang melukiskan

tokoh-tokoh cerita yang ditulisnya. Dalam sebuah cerita biasanya pengarang

menampilkan tokoh-tokoh dengan cara melukiskan dan menggambarkan tokoh

dalam cerita. Penokohan mempunyai pengertian suatu proses menampilkan dan

mengembangkan tokoh-tokoh (Keraf, 1982:164). Pendapat lain juga mengatakan

bahwa penokohan adalah bagaimana cara pengarang menggambarkan dan

mengembangkan watak tokoh-tokoh dalam sebuah cerita. Sedangkan, definisi

watak ialah nalar dan jiwa yang membedakan antara satu tokoh dengan tokoh lain

(Sudjiman, 1988:58).

Sahid (1992: 24) mengemukakan penokohan adalah faktor penting dalam

penciptaan cerita. Untuk memahami tokoh secara baik tidak mungkin melihat

pribadi tokoh semata-mata, tetapi perlu dipahami melalui relasi hubungan antara

tokoh yang satu dengan yang lainnya. Penokohan dalam sebuah cerita adalah

salah satu unsur yang sangat penting untuk melukiskan tokoh dalam cerita

sehingga tokoh memiliki nilai dan kualitas yang tinggi. Menilai penokohan dapat



dilihat dari apa yang ditampilkan atau dilakukan oleh tokoh. Daiches (Sahid,

1992: 87) mengemukakan  penokohan cerita fiksi dapat muncul dari sejumlah

peristiwa dan bagaimana reaksi tokoh tersebut pada peristiwa yang dihadapinya.

Dari teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa penokohan adalah cara pengarang

melukiskan atau menggabarkan tokoh dalam sebuah cerita yang akan ditampilkan.

2.2 Tokoh Utama

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. Nurgiantoro (2005: 176-177) mengemukakan

tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang

bersangkutan. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan atau

yang paling banyak keluar, baik segi 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.

Keraf (1982: 193) mengemukakan tokoh utama yaitu menceritakan perbuatan atau

tindak-tunduk yang melibatkan dirinya sendiri sebagai partisipan utama seluruh

cerita. Sering kita jumpai dalam novel, roman, dan cerpen biasanya narator (tokoh

utama) sebenarnya mengisahkan kisahnya sendiri yang bersifat informal.

2.3  Sifat tokoh



Sifat merupakan keseluruhan tinggkah laku manusia yang dipengaruhi oleh

gejala-gejala psikis (jiwa) yang saling berkaitan dalam diri manusia seperti

tanggapan, pengamatan, pemikiran, perasaan, kehendak dan sebagainya. Sifat

dalam tokoh merupakan bentuk sikap dan perlakuan seseorang yang ditampilkan

dalam suatu karya naratif, atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki

kualitas moral yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan. Ahmad

(Zulfhnur, 1996: 29) mengemukakan Sifat adalah menyeluruh dari manusia yang

disorot, termasuk perasasan, keindahan, cara berpikir, cara bertindak.

2.4  Teknik Pelukisan Tokoh

Dalam cerita biasanya pengarang melukiskan tokoh dengan cara memaparkan

bentuk tokoh, jenis tokoh, dan tingkah laku yang ditampilkan dalam sebuah cerita.

Dikatakan oleh Tasrif (Soemanto, 1982: 12) bahwa pelukisan tokoh dapat

dilakukan dengan cara:

1. Cara analitik

a. Membaca secara langsung keterangan pengaran mengenai tokoh.

2. Cara dramatik

a. Membaca dialog yang ditulis pengarang yang menyatakan bentuk

lahir tokoh, minsalnya bentuk wajah, bentuk hidung, rambut, cara

berpakaian, cara berdandan, suka cemberut, pandangan yang lembut,

pandangan yang tajam, dan suka melotot.

b. Membaca yang ditulis pengarang yang menyatakan jalan pikiran

tokoh, minsalnya, tentang hidup, kematian, agama, tuhan, cinta, dan

kematian.



c. Membaca dialog yang ditulis pengarang yang menyatakan reaksi

tokoh terhadap kejadian-kejadian yang menyamping, apakah

menangis, tertawa, meneluh, putus asa, atau tetap tabah.

d. Menbaca dialog yang ditulis pengarang yang menyatakan pandangan

tokoh terhadap tokoh lain, minsalnya, tokoh utama itu menurut

pandangan tokoh lain berkelakuan baik atau buruk.

e. Membaca dialog yang ditulis pengarang yang menyatakan lingkungan

tokoh yaitu, melukiskan sekitar tokoh. Minsalnya, dengan melukiskan

kamar tokoh, peneliti akan mendapatkan kesan apakah dia jorok, rajin,

atau malas.

f. Membaca dialog yang ditulis pengarang yang menyatakan

perbicangan tokoh dengan tokoh lain yaitu, dapat melihat watak

pelaku dari hasil perbincangan dengan tokoh lain minsalnya,

perkataan tokoh terhadap tokoh lain dapat dijadikankan cerminan

untuk mengetahui karakter pelaku tersebut.

Kita dapat mengenal penokohan tokoh dengan meneliti perbuatan, ucapan-

ucapannya, penampilan tokoh, pikiran-pikirannya pada kita lihat secara langsung

dari cerita yang di buat oleh pengarang.

Waluyo (2003: 14-19) mengemukakan penokohan tokoh yang digambarkan

dalam tiga dimensi (watak dimensional). Penggambagaran itu berdasarkan

keadaan fisik, psikis, dan sosia(fisiologis, psikologis, dan sosiologis).

1. Keadaan fisik, yang termasuk dalam keadaan fisik tokoh adalah : umur,

jenis kelamin, ciri-ciri khas yang menonjol, suku bangsa, raut muka,

kesukaan, tinggi/pendek, kurus/gemuk, dan sebagainya;



2. Keadaan psikis, yang termasuk dalam keadaan psikis tokoh adalah :

keagamaan, mentalitas, standar moral, temperamen, ambisi, kompleks

psikologis yang dialami, keadaan emosinya, dan sebagainya;

3. keadaan sosiologis, yang termasuk dalam keadaan sosiologis tokoh adalah :

jabatan, pekerjaan, kelas sosial, ras, agama, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melukiskan

tokoh, seseorang pengarang haruslah mempertimbangakan aspek-aspek fisiologis,

psikologis, dan sosiologis. Di dalam cerita aspek-aspek tokoh tersebut tidak

semuanya ditampilkan oleh pengarang, karena pengarang hanya menitik beratkan

pada aspek psikologis dan aspek sosiologis tokoh, sedangkan aspek fisikologis

hanya ditampilkan untuk melukiskan fisik tokoh. Dan penulis mengacu pada

pendapat Tasrif (Lubis) karena, pendapat ini lebih terperinci dan luas.

2.5 Penelitian Terhadap Tokoh dalam Novel Midah, Simanis Bergigi Emas
karya Pramoedya Ananta Toer

Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan sifat-sifat tokoh Midah sebagai

tokoh utama dalam novel Midah, Simanis Bergigi Emas karya Pramoedya Ananta

Toer yaitu, sebagai berikut.

1.  Sifat  Mengerti Perasaan Orang Lain



Midah merupakan seorang yang mengerti perasaan orang lain karena

bagi seseorang yang mempunyai sifat perasa seperti Midah, sangat

membutuhkan harmonisasi dalam hidup;

2.  Sifat Yakin dalam Membuat Keputusan

Midah yakin bahwa keputusannya keluar dari rumah suaminya adalah

benar. Sebab ketika ia masih bersama suaminya ia menderita dan

kesepian;

3. Sifat Tertutup

Midah mempunyai sifat yang tertutup. Ia tidak pernah menceritakan

siapa sebenarnya dirinya, keluarganya, suaminya dan kesulitannya

kepada orang lain. Ketika ditanya oleh kepala rombongan keroncong

mengenai keluarganya Midah, mengaku tidak mempunyai keluarga;

4.  Sifat Suka Memendam Perasaan

Ketika Midah tak mendapatkan kasih sayang lagi dari kedua orang

tuanya, ia tak pernah mengungkapkan perasaan irinya, cemburunya

kepada orang tuanya maupun kepada orang lain. Ia hanya memendam

perasaan itu di dalam hatinya. Seperti ketika ia melihat emak berada di

sisi adiknya ketika ia sembuh dari sakit;

5. Sifat Suka Merenung dan Tenggelam ke Dalam Diri Sendiri

Midah lebih suka merenung, berpikir dan tenggalam kedalam dirinya

sendiri dibandingkan harus bercerita atau mengobrol dengan orang lain.

Ia adalah sosok pendiam. Ia lebih suka berbicara dengan dirinya sendiri

dalam hati;



6.   Sifat Merasa Mampu Mencukupi Diri Sendiri

Midah merasa masalahnya itu hanya dirinya sendiri yang mengalami

sehingga hanya ia yang dapat menyelesaikannya. Ia tidak mau

melibatkan orang lain. Ia melakukan sesuatu menurut caranya sendiri

dan ia merasa mampu untuk mempertahankan hidupnya;

7.   Sifat Keras Hati

Sifat keras hati Midah tercemin waktu ia dibujuk untuk pulang ke rumah

orang tuanya oleh Riah;

8.  Sifat Memegang Prinsip

Latar belakang kehidupan Midah  yang menyedihkan, membuat Midah

tak mau lagi kehidupannya dicampuri orang lain. Ia senang memutuskan

sesuatu yang menurutnya benar walaupun keputusannya itu

memunculkan banyak penentang. Ia merasa apa yang telah menjadi

keputusannya itu menimbulkan kebahagian dan ketenangan di dirinya

yang selama ini ia dambakan. Karena itu apapun pendapat orang tetang

dirinya, ia tetap pada keputusannya dan menghadapi segala resikonya;

9.   Sifat Berani

Sikap berani Midah ditunjukkan waktu ia mencoba memikat rombongan

pengamen. Midah mengikuti kemana pun rombongan itu berjalan

dengan berbagai pikatan agar ia diterima menjadi anggota rombongan;

10. Sifat Optimis

Sikap optimis Midah ini tampak ketika ia akan memulai menentukan

hidupnya sendiri tanpa campur tangan orang lain;



11. Bijaksana

Midah juga menunjukkan sikap bijaksananya ketika ia hidup di tengah-

tengah rombongan keroncong. Ia berpikir bahwa seorang dikatakan

miskin hanya ditentukan oleh kebutuhan. Dan ia merasa tidak miskin

lagi ketika meninggalkan suaminya dan segala kekayaannya. Sebab

ketika ia masih bersama suaminya ia miskin kebebasan dan keceriaan

yang sekarang justru diperolehnya ketika ia bersama rombongan

keroncong dan hidup di jalanan;

12. Sifat Pemberontak

Midah mempunyai sifat pemberontak. Ia merasa menjadi penyanyi

melalui radio bukanlah hal yang dosa meskipun menyiksa perasaan

kedua orang tuanya, terutama hati bapaknya.

2.6 Pemilihan Bahan Ajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA

Pada dasarnya tujuan pembelajaran sastra adalah untuk menumbuhkan rasa cinta

dan kegemaran siswa terhadap sastra sehingga mampu mempertajam perasaan,

penalaran, dan daya khayal, serta kepekaan terhadap budaya dan lingkungannya.

Pembelajaran sastra dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa

mengaresiasi karya sastra. Novel merupakan salah satu alternatif bahan

pembelajaran ke dalam komponen dasar kegiatan belajar mengajar Bahasa dan

Sastra Indonesia di Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA, program

pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang terkait dengan sifat tokoh utama

dalam novel terdapat pada kelas XI semester 1. Program pembelajaran antara lain.



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

Kompetensi dasar  : menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel

Indonesia/terjemahan.

Kegiatan pembelajarannya adalah

1) menganalisis unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik (alur, tema, perwatakan, atau

penokohan, sudut pandang, latar dan amanat) novel Indonesia;

2) menganalisis unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik (alur, tema, perwatakan, atau

penokohan, sudut pandang, latar dan amanat) novel terjemahan; dan

3) membandingkan unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik novel terjemahan dan

Indonesia.

Tujuan pemelajaran sastra menurut KTSP adalah

1) perserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan,

kebutuhan, dan minatnya serta dapat menumbuhkan penghargaan terhadap

hasil karya kesastraan dan hasil intektual bangsa sendiri;

2) Menikmatin dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan,

memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan

berbahasa;

3) Guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar kebahasaan dan

kesastraan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan perserta

didiknya.

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

dipertimbangkan dalam pemilihan bahan pembelajaran sastra, yaitu (1) aspek



bahasa; (2) aspek psikologis/ kematangan jiwa; (3) aspek latar belakang budaya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga aspek tersebut untuk menetapkan

kelayakan novel Midah, Simanis Bergigi Emas karya Pramoedya Ananta Toer

sebagai bahan ajar sastra Indonesia di Sekolah Menengah Atas (SMA).

1. Bahasa

Aspek kebahasaan dalam sastra tidak hanya ditentukan oleh masalah-masalah

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

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

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

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

setiap individu. Oleh karena itu, agar pembelajaran sastra lebih berhasil, guru

sebaiknya perlu mengembangkan keterampilan (atau semacam bakat) khusus

untuk memilih bahan pembelajran sastra yang bahasanya sesuai dengan tingkat

penguasaan bahasa siswa. Dalam  segi kebahasaan, pemilihan bahan pembelajaran

sastra harus memiliki kriteria-kriteria tertentu, yaitu harus sesuai dengan tingkat

penguasaan bahasa siswa, harus diperhitungkan kosa kata yang baru,

memperhatikan segi ketatabahasaan, serta cara pengarang menuangkan ide-idenya

dalam wacana itu sebagai pembaca dapat memahami kata-kata kiasan yang

digunakan.

2. Psikologi

Dalam memilih bahan pembelajaran, tahap-tahap perkembangan psikologis

hendaknya diperhatikan sebab sangat besar pengaruhnya terhadap minat dan

keengganan anak didik dalam banyak hal. Tahap perkembangan psikologis sangat

berpengaruh terhadap daya ingat, kemauan mengerjakan tugas, kesiapan bekerja



sama, dan kemungkinan pemahaman situasi atau pemecahan problem yang

dihadapi. Berikut uraian pentahapan yang diharapkan dapat membantu guru untuk

lebih memahami tingkat perkembangan psikologis anak-anak sekolah dasar dan

menengah (Rahmanto, 1993: 30). Empat tahap perkembangan psikologis tersebut

adalah sebagai berikut.

a. Tahap penghayal (8 sampai 9 tahun)

Pada tahap ini imajinasi anak belum banyak diisi hal-hal nyata tetapi

masih penuh dengan berbagai fantasi kekanakan-kanakan.

b. Tahap romantik (10 sampai 12 tahun)

pada tahap ini anak mulai meninggalkan fantasi-fantasi dan mengarahkan

ke realitas. Meski pandangannya tentang dunia ini masih sangat sederhana,

tetapi pada tahap ini anak telah menyenangi cerita-cerita kepahlawana,

petualangan dan bahkan kejahatan.

c. Tahap realistik (13 sampai 16 tahun)

Pada tahap ini anak sudah benar-benar terlepas dari dunia fantasi dan

sangat berminat pada realitas atau apa yang benar-benar terjadi. Mereka

berusaha mengetahui dan memahami masalah-masalah dalam kehidupan

nyata.

d. Tahap generalisasi (umur 16 tahun dan selanjutnya)

Pada tahap ini anak sudah tidak lagi berminat pada hal-hal praktis saja

tetapi juga berminat untuk menemukan konsep-konsep abstak dengan

menganalisis suatu fenomena yang ada. Mereka berusaha menemukan dan



merumuskan penyebab fenomena itu dan terkadang mengarah kepada

pemikiran filsafati untuk menentukan keputusan-keputusan moral.

Karya sastra yang terpilih untuk diajarkan hendaklah sesuai dengan tahap

psikologis pada umumnya dalam suatu kelas. Tentu saja, tidak semua siswa dalam

satu kelas mempunyai tahapan psikologis yang sama, tetapi guru hendaknya

menyajikan karya sastra yang setidaknya secara psikologis dapat menarik minat

sebagian siswa dalam kelas itu (Rahmanto, 1993: 30).

3. Latar Belakang Budaya

Latar belakang karya sastra meliputi hampir semua faktor kehidupan manusia dan

lingkungannya, seperti geografi, sejarah, legenda, pekerjaan, kepercayaan, cara

berpikir, nilai-nilai masyarakat, seni, moral, etika, dan sebagainya. Biasanya siswa

akan mudah tertarik pada karya-karya sastra dengan latar belakang kehidupan

mereka, terutama apabila karya itu menghindarikan tokoh yang berasal dari

lingkungan mereka yang mempunyai kesamaan dengan mereka atau orang-orang

di sekitar mereka. Namun, latar belakang budaya di luar budaya lokal perlu

diperkenalkan agar siswa mengenal dunia lain (Rahmanto, 1993: 32).

Mengapresiasikan karya sastra, ditekankan agar siswa dapat menikmati dan

mengambil hikmah dari karya sastra tersebut. Novel Midah, Simanis Bergigi

Emas ini diharapkan dapat mengubah semangat dan motivasi siswa melalui sifat

tokoh utama agar siswa selalu berjuang dengan sungguh-sungguh, berkerja keras,

dan pantang menyerah untuk mewujudkan cita-cita mereka. Melalui sifat tokoh

utama tertentu yang diperankan tokoh, pembaca diharapkan dapat meneladani

sifat tokoh utama yang bernilai moral yang baik (positif) dan tidak mengikuti sifat



tokoh utama yang bernilai moral tidak baik (negatif) yang digambarkan melalui

sikap dan tingkah laku tokoh utama dalam menghadapi berbagai masalah maupun

dalam interaksi dengan tokoh lain dan lingkungan.

Dengan menentukan bahan pembelajaran sastra yang disesuai dengan KTSP yang

berlaku saat ini, diharapkan siswa dapat menumbuhkan apresiasi terhadap karya

sastra manusia khususnya Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan

untuk meningkatkan kemampuan perseta didik agar dalam cara berkomunikasi

dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun secara

tulisan, serta dapat menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan

bahasa Indonesia (Dediknas, 2006: 15).


