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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendekatan Karya Sastra

Pendekatan karya sastra adalah suatu cara memandang dan mendekati objek

tersendiri. Dengan kata lain pendekatan merupakan asumsi-asumsi dasar yang

dijadikan pegangan dalam memandang suatu objek (Semi, 1996: 105).

Abrams (dalam Teeuw, 2003: 43) membagi pendekatan karya sastra menjadi empat

macam, yaitu sebagai berikut.

1. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang menitikberatkan karya itu sendiri.

Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai dunia yang otonom, tetap

tersendiri dan bersinambung, sama sekali tidak membutuhkan hal-hal lain di luar

dirinya dengan memusatkan pada segi-segi unsur intrinsik.

2. Pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang menitikberatkan pada penulis,

menekankan pikiran penulis dan kehidupannya, menonjolkan peranan pengarang

di dalam interpretasi teks, serta berupaya menemukan kembali maksud pengarang.

3. Pendekatan mimetik adalah pendekatan yang menitikberatkan semesta, bahwa

karya sastra atau seni yang merupakan pembayangan atau cerminan kehidupan

nyata.

4. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang menitikberatkan dampak karya

sastra terhadap pembaca.



11

Pendekatan yang digunakan dalam penlitian ini adalah pendekatan objektif yang

memandang karya sastra sebagai dunia yang otonom, tetap tersendiri dan

bersinambung, sama sekali tidak membutuhkan hal-hal lain di luar dirinya dengan

memusatkan pada segi-segi intrinsik karena penulis menganalisis salah satu unsur

intrinsik yang ada dalam novel yaitu penokohan.

B. Novel

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

lain-lain (Tarigan, 1991: 164).

Novel digunakan

setelah bahasa Inggris menjadi bahasa asing pertama di Indonesia. Siti Nurbaya,

Salah Asuhan, dan Layar Terkembang disebut roman. Begitu pula Belenggu, Atheis,

Tambera dan sebagainya (Soedjarwo, 2004: 87).

Novel merupakan pengungkapan dari fragmen kehidupan manusia (dalam jangka

yang lebih panjang) dan terjadi konflik-konflik yang akhirnya menyebabkan

terjadinya perubahan jalan hidup antara para pelakunya (Mursal Esten, 2000: 12).

Selain itu, Lubis (1994: 161) mengemukakan novel adalah hasil kesusastraan

berbentuk prosa, yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa, dari kejadian itu

lahirlah satu konflik suatu pertikaian yang merubah nasib mereka.

Novel lebih mencerminkan gambaran tokoh nyata, tokoh yang berangkat dari realitas

sosial dan mencoba mengangkat nilai-nilai, yang hidup di dalam masyarakat
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sehingga novel memungkinkan adanya penyajian panjang lebar tentang tempat dan

ruang. Melalui novel, pembaca diajak melakukan eksplorasi dan penemuan diri. Oleh

karena itu, tidaklah mengherankan jika posisi manusia dalam masyarakat menjadi

pokok permasalahan yang selalu menarik perhatian para novelis.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa novel merupakan sebuah cerita yang

panjang dan isinya mengetengahkan berbagai peristiwa dengan permasalahan yang

sangat kompleks dan menampilkan tokoh-tokoh dengan perwatakannya, serta

bersifat realistis atau diadaptasi dari kenyataan.

C. Unsur Novel

Sebuah novel merupakan sebuah totalitas, suatu keseluruhan yang bersifat artistik.

Sebagai sebuah totalitas, novel memunyai bagian-bagian, unsur-unsur yang saling

berkaitan satu dengan yang lain secara erat dan saling menggantungkan. Unsur-unsur

tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni unsur  intrinsik dan unsur

ekstrinsik.

Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam karya sastra itu sendiri.

Unsur ini dapat mewujudkan sebuah totalitas  yang memunyai nilai estetik

antarunsurnya dan berkaitan satu sama lain. Unsur-unsur ini juga yang menyebabkan

karya sastra hadir sebagai karya sastra, unsur-unsur yang secara faktual akan

dijumpai jika orang membaca karya sastra. Kepaduan antarberbagai unsur intrinsik

inilah yang membuat sebuah novel berwujud (Nurgiyantoro, 2007: 195-210).
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Zulfahnur (1996: 24-25) mengemukakan bahwa unsur intrinsik adalah unsur yang

membangun struktur fiksi (karya sastra) dari dalam, yang terdiri atas tema, amanat,

alur, penokohan atau perwatakan, sudut pandang, latar, dan gaya bahasa.

Berikutnya, unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu

sendiri, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi karya sastra. Secara lebih khusus

unsur ini mempengaruhi bangun cerita sebuah karya sastra dan cukup berpengaruh

terhadap bangun cerita yang dihasilkan.  Namun hanyalah sendiri tidak ikut menjadi

bagian di dalamnya. Unsur-unsur ekstrinsik tersebut misalnya biografi pengarang,

keadaan psikologi, ekonomi,  politik, agama, sosial, dan sebagainya.

Dari uraian tentang unsur-unsur novel di atas, dalam penelitian ini yang akan

menjadi fokus  pengkajiannya  ialah unsur intrinsiknya saja, yaitu masalah

penokohannya. Karena unsur ini merupakan unsur yang paling penting dalam karya

naratif dan lebih menarik perhatian orang, dibandingkan dengan unsur yang lain.

Namun, bukan berarti unsur yang lain dapat diabaikan begitu saja, karena semua

unsur sangatlah penting untuk membangun sebuah karya fiksi (novel).

D. Tokoh dan Penokohan

Pengarang menghidupkan cerita dengan cara menghadirkan sifat-sifat tertentu dari

tokoh-tokohnya. Sifat-sifat digambarkan oleh pengarang dengan dua metode yaitu

metode analitik dan dramatik. Berikut ini akan dijelaskan tentang pengertian tokoh

dan penokohan secara terperinci.
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1. Tokoh

Tokoh adalah salah satu unsur yang penting dalam suatu novel atau cerita rekaan.

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro 2007:165) tokoh cerita merupakan orang-

orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif (novel) yang oleh pembaca

ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang

diekspresikan dalam ucapan dan dilakukan dalam tindakan.

Berikutnya, Sudjiman (1991:16) mengemukakan bahwa tokoh adalah individu

rekaan yang mengalami peristiwa atau berlakuan di dalam berbagai peristiwa

cerita. Tokoh pada umumnya berwujud manusia, tetapi dapat juga berwujud

binatang atau benda yang diinsankan.

Tokoh dalam cerita berperan sebagai pribadi yang utuh, lengkap dengan keadaan

lahiran dan batiniah. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam

cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Seluruh

pengalaman yang diungkapkan dalam cerita, kita ikuti berdasarkan tingkah laku

dan pengalaman yang dijalani oleh pelakunya. Tokoh yang berperan penting

dalam sebuah cerita disebut tokoh inti atau tokoh utama. Tokoh yang memiliki

peran yang tidak penting karena fungsinya hanya melengkapi, melayani dan

mendukung pelaku utama disebut tokoh pembantu (Aminudin, 2002: 79).

Menurut Sudjiman (1991: 17-18) berdasarkan fungsi tokoh dalam cerita dapat

dibedakan tokoh sentral dan tokoh bawahan. Tokoh yang memegang peran

pemimpin disebut tokoh utama atau protagonis. Protagonis selalu menjadi tokoh

yang sentral dalam cerita, ia bahkan menjadi pusat sorotan dalam cerita.
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Selanjutnya, menurut Nurgiyantoro (2007: 176) berdasarkan peranan dan tingkat

pentingnya, tokoh terdiri atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama

adalah tokoh yang diutamakan penceritaanya dalam novel yang bersangkutan. Ia

merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan baik sebagai pelaku kejadian

maupun yang dikenai kejadian. Tokoh tambahan kejadiannya lebih sedikit

dibandingkan tokoh utama. Kejadiannya hanya ada jika berkaitan dengan tokoh

utama secara langsung. Tokoh utama dapat saja hadir dalam setiap kejadian dan

dapat ditemui dalam tiap halaman buku cerita yang bersangkutan, tetapi tokoh

utama juga bisa tidak muncul dalam setiap kejadian atau tidak langsung ditunjuk

dalam kejadian meskipun masih tetap erat kaitannya dengan tokoh utama.

Penentuan tokoh utama dalam sebuah cerita dapat dilakukan dengan cara yaitu

tokoh itu yang paling terlibat dengan makna atau tema, tokoh itu yang paling

banyak berhubungan dengan tokoh lain, tokoh itu yang paling banyak memerlukan

waktu penceritaan.

Pembaca dapat menentukan tokoh utama dengan jalan melihat keseringan

pemunculannya dalam suatu cerita. Selain lewat memahami peranan dan

keseringan pemunculannya, dalam menentukan tokoh utama dapat juga melalui

petunjuk yang diberikan oleh pengarangnya. Tokoh utama umumnya merupakan

tokoh yang sering diberi komentar dan dibicarakan oleh pengarangnya.

(Aminudin, 2002: 80).

2. Pengertian Penokohan
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Penokohan dalam sebuah novel biasanya ditampilkan secara lebih lengkap dan

mengesankan. Nurgiyantoro (2007: 210) mengatakan bahwa penokohan

merupakan penggambaran secara jelas tentang keadaan tokoh dalam suatu cerita,

baik hal itu dilukiskan secara langsung maupun tidak langsung. Di dalam

penokohan, pengarang berusaha melukisan sifat-sifat yang terdapat dalam cerita

yang merupakan cerminan sifat-sifat masyarakat pada umumnya dalam kehidupan

sehari-hari. Suatu penokohan dikatakan berhasil apabila pengarang dapat

melukiskan sifat-sifat tokoh dengan jelas, sehingga pembaca mudah memahami

perbedaan sifat-sifat tokoh dalam sebuah cerita.

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 Zufahnur, 1996: 28-29).

Kemudian, penokohan memunyai pengertian suatu proses penampilan dan

penggambaran tokoh-tokoh melalui karakter-karakternya (Keraf, 2005: 13).

Pendapat lain mengatakan bahwa penokohan adalah bagaimana cara pengarang

menggambarkan dan mengembangkan watak para tokoh dalam suatu karya fiksi

(Esten, 2000: 27).

Selanjutnya, penokohan adalah pelukisan mengenai tokoh cerita baik keadaan

lahirnya maupun batinnya yang berupa: pandangan hidupnya, sikapnya,

keyakinannya, adat istiadatnya, dan sebagainya (Suharianto 1982: 31).
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3. Teknik Pelukisan Tokoh

Masalah penokohan dalam sebuah karya sastra (novel) tidak semata-mata hanya

berhubungan dengan masalah pemilihan jenis dan perwatakan para tokoh cerita

saja, melainkan  juga bagaimana melukiskan kehadiran dan penghadirannya secara

tepat sehingga mampu menciptakan dan mendukung tujuan  artistik karya yang

bersangkutan. Karena tokoh-tokoh yang hadir dalam sebuah cerita, tidak secara

serta-

memungkinkan kehadirannya, dengan berbagai pertimbangan yang sesuai dengan

tujuan (Nurgiyantoro, 2007: 194).

Dengan demikian, dalam melukiskan tokoh-tokoh rekaan (novel) pengarang

menggunakan suatu teknik untuk menggambarkan sifat tokoh tersebut. Teknik

tersebut terdiri dari dua yaitu sebagai berikut.

a. Teknik analitik adalah teknik yang memaparkan secara langsung sifat-sifat

tokoh. Teknik analitik ini juga sering disebut sebagai metode diskursif

(Nurgiyantoro, 2007: 195). Misalnya, melalaui cara menganalisis secara

langsung perwatakan, maka dapat dikenali bahwa tokoh ibunya adalah orang

yang shaleh dan alim, yang kuat imannya, dan mempunyai pemahaman

mengenai islam yang dalam. Berikut ini, kutipan dari sebuah novel.

Ayah dan ibuku tergolong orang yang saleh dan alim. Sudah dari kecil jalan
hidupnya ditempuh dengan tasbeh dan mukena. Iman islamnya sangat tebal.
Tidak ada yang lebih nikmat dilihatnya daripada orang yang sedang
sembahyang, seperti tidak ada pula yang lebih nikmat bagi penggemar film
daripada menonton film. (Atheis, 2006: 13)
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b. Teknik dramatik adalah cara pelukisan watak atau sifat dengan tidak langsung

(Nurgiyantoro, 2007: 198). Maksudnya bahwa pengarang tidak langsung

menceritakan atau mendeskripsikan perwatakan tokoh-tokohnya.

Teknik dramatik terbagi menjadi beberapa jenis. Berikut ini jenis-jenis teknik

dramatik menurut Zulfahnur (1996: 33-35) dan terdapat dalam Nurgiyantoro

(2007: 195-210).

(a) Cakapan

Percakapan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh cerita biasanya juga

dimaksudkan untuk meggambarkan sifat-sifat tokoh yang bersangkutan.

Bentuk percakapan dalam sebuah novel umumnya cukup banyak, baik

percakapan yang pendek maupun yang (agak) panjang. Berikut ini contoh

kutipan yang menggambarkankan sifat kedirian tokoh pelakunya, yakni

seperti dalam Burung-burung Manyar

memunyai sifat pemberani, sekalipun ia berhadapan dengan komandan

militernya.

. Soalku dengan gadis itu hanyalah
pribadi saja. Keluarga merekalah yang menolong kami dalam

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

-

sebagai mata-mata, tetapi meperolokkan gadis satu ini kularang.

Verbrugen berganti berteriak dan gelas-gelas jatuh dalam gempapukulan

. (Burung-burung Manyar, 1981: 70-71)
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(b) Tingkah Laku

Tingkah laku menyarankan pada tindakan yang bersifat nonverbal (fisik).

Apa yang dilakukan orang dalam wujud tindakan dan tingkah laku, dalam

banyak hal dapat dipandang sebagai penunjuk reaksi, tanggapan, sifat, dan

sikap yang mencerminkan sifat-sifat dirinya.

Dari sepenggal kutipan yang menceritakan tindakan dan tingkah laku Teto di

bawah ini, kita akan mendapat informasi tentang kediriannya. Teto pada

dasarnya juga merupakan seorang sentimentalis, romantik, merasa terikat dan

terpengaruh masa lalu, kenangan masa lalu. Ia juga seorang yang bertangung

jawab dalam kaitannya dengan sifat kesentimentalannya, sebagaimana terlihat

dalam kutipan berikut.

kalinya. Hanya untuk duduk-duduk saja di serambi belakang. Dan
melamun. Sebab sesudah segala peristiwa yang menimpa diriku, aku
semakin benci bertemu orang. Hanya dengan mayor Verbruggen aku
masih dapat berdialog. Sebab bagaimanapun, dengan mayor petualang itu
aku masih mempunyai ikatan intim dengan masa lampauku. Bangkai-
bangkai burung kesayangan Atik telah kuambil, kukubur dengan segala
dedikasi. Kurungan-kurungan telah kubersihkan. Dan sayu aku teringat,
betapa saying si Atik kepada burung-burungnya. (Burung-burung
Manyar, 1981: 75)

(c) Pikiran dan Perasaan

Teknik ini merupakan bagaimana keadaan dan jalan pikiran serta perasaan,

apa yang melintas di dalam pikiran dan perasaan, serta apa yang sering

dipikirkan dan dirasakan oleh tokoh, dalam banyak hal akan mencerminkan

sifat-sifat kediriannya.
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Teknik pikiran dan perasan dapat ditemukan dalam teknik cakapan dan

tingkah laku. Artinya, penuturan itu sekaligus untuk menggambarkan pikiran

dan perasaan tokoh. Hal itu memang tidak mungkin dipilahkan secara tegas.

Hanya, teknik pikiran dan perasaan dapat juga berupa sesuatu yang tidak

pernah dilakukan secara konkrit dalam bentuk tindakan dan kata-kata, dan hal

ini tidak dapat terjadi sebaliknya.

Berikut contoh kutipan yang melukiskan pikiran dan perasaan tokoh yang

ditafsirkan sebagai mencerminkan sifat-sifat kedirian tokoh itu.

Sebetulnya ini perang gila. Sesudah setengah jam merangkak dan lari
dan merangkak lagi, aku sudah mengambil kesimpulan, bahwa
sebetulnya kami bisa saja mengambil jip dan langsung pergi ke Tugu,
terus belok ke Malioboro. Jus! Masuk ke istana gubernur Belanda yang
sekarang dipakai oleh Soekarno. Aku yakin bahwa tentara Republik
sudah lari semua dan untuk apa kita menghambur-hamburkan peluru dan
waktu. Jangan-jangan Soekarno lalu cukup punya waktu untuk lari ke
pedalaman, malah susah ganda nanti. Aku meradiokan pandanganku itu
kepada Letkol Verbruggen, supaya dia mengusulkan kepada Kolonel Van
Langen agar langsung saja memakai jip untuk mendobrak istana

Republik perihal kenekatan. Mosok perang harus semua sempurna.
(Burung-burung Manyar, 1981: 106)

Dari kutipan di atas, dapat ditafsirkan sifat kehadiran tokoh yang dilukiskan

terlihat sebagai tentara yang  masih kurang sabar walau masih mempunyai

perhitungan. Namun, berbeda halnya dengan perhitungan Verbruggen,

perhitungan Teto pun menunjukkan sifat kekurang sabarannya itu.

(d) Arus Kesadaran

Teknik arus kesadaran berkaitan erat dengan teknik pikiran dan perasaan.

Keduanya tak dapat dibedakan karena memang sama-sama menggambarkan
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tingkah laku batin tokoh. Arus kesadaran merupakan sebuah teknik narasi

yang berusaha menangkap pandangan dan aliran proses mental tokoh, di

mana tanggapan indera bercampur dengan kesadaran dan ketaksadaran

pikiran, perasaan, ingatan, harapan, dan asosiasi-asosiasi acak (Abrams dalam

Nurgiyantoro, 2007: 187).

Aliran kesadaran berusaha menangkap dan mengungkapkan proses kehidupan

batin, yang memang hanya terjadi di batin, baik yang berada di ambang

kesadaran maupun ketaksadaran, termasuk kehidupan bawah sadar. Arus

kesadaran  sering disamakan juga dengan monolog batin. Monolog batin

merupakan percakapan yang hanya terjadi dalam diri sendiri, yang pada

erusaha menangkap kehidupan

batin, urutan suasana kehidupan batin, pikiran, perasaan, emosi, tanggapan,

kenangan, nafsu, dan sebagainya.  Penggunaan teknik arus kesadaran,

monolog batin itu, dalam penokohan dapat dianggap sebagai usaha untuk

menggungkapkan

tidak sekedar menunjukkan tingkah laku yang dapat diindera saja. Berikut ini

contoh kutipan monolog batin yang kiranya dapat mengungkapkan sifat

kedirian tokoh, Teto.

Kelak aku baru tahu, bahwa memiliki saat itu hanya berararti ingin
memperkosa Atik agar dimasuki oleh duniaku, oleh gambaran hidupku.
Tanpa bertanya apa dia mau atau tidak. Dan sesudah sadar, bahwa itu
tidak mungkin, kudobraki duniaku, dan aku  hanya bisa menangis.
Memang aku masih terlalu muda, terlalu kurang kenal dunia
sekelilingku. Atik jelas bukan adik. Ia praktis pengganti Mamiku. Dan
di dalam pangkuan pengganti Mamiku itu aku menangis, tolol dan
menjijikkan. Aku memang merasa malu, sebab sikap lelaki begitu itu
nyaris bewarna cabul. Tapi apa yang dapat kukerjakan? Biar! Kepada
siapa pun aku boleh malu. Tetapi kepada Atik aku sanggup telanjang
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dan ditelanjangi. Sebab kalau orang tidak sanggup itu, pada satu orang
saja secara mutlak bugil, tak akan pernahlah orang bisa punya
pegangan. Terhadap Atik aku ikhlas malu dan dipermalukan. (Burung-
burung Manyar, 1981 : 79)

(e) Reaksi Tokoh

Reaksi tokoh dimaksudkan sebagai reaksi tokoh terhadap suatu kejadian,

masalah, keadaan, kata, dan sikap tingkah laku orang lain, dan sebagainya

yang berup r diri tokoh yang bersangkutan. Bagaimana

reaksi tokoh terhadap hal-hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu bentuk

penampilan yang mencerminkan sifat-sifat sendirinya. Misalnya pada contoh

kutipan di bawah ini, bagaimana reaksi Sri, yang memijat itu, jika kadang-

menyinggung perasaan orang itu. Berikut ini contoh kutipannya.

Tiba-tiba anak muda itu mengerang, dan untuk kedua kalinya Sri tidak
siap mencegah dekapan dan rangkulannya. Tangannya yang kuat-kuat itu
begitu saja sudah merebahkannya ke atas dadanya. Dan seperti
kemarinnya tangan itu mulai mengelus-elus rambut, sanggul dan
punggung Sri, serta bibirnya mulai mengoles-oles dahi, pelipis serta
telinga Sri. Dan seperti kemarin juga Sri membiarkannya begitu. (Sri
Sumarah dan Bawuk, 1975: 77)

(f) Reaksi Tokoh Lain

Reaksi tokoh lain dimaksudkan sebagai reaksi yang diberikan oleh tokoh lain

terhadap tokoh utama, atau tokoh yang dipelajari kediriannya, yang berupa

pandangan, pendapat, sikap, komentar, dan lain-lain. Reaksi tokoh juga

merupakan teknik penokohan untuk menginformasikan diri tokoh kepada

pembaca. Tokoh lain itu pada hakikatnya melakukan penilaian atas tokoh

utama untuk pembaca. Misalnya, apakah Teto itu penghianat bangsa,
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jawabannya adalah reaksi yang diberikan tokoh lain cerita itu, Atik sebagai

berikut.

Tetapi Atik sadar juga, bahwa tidak segampang itu perkaranya.
Kesalahan Teto hanayalah, mengapa soal keluarga dan pribadi
ditempatkan langsung di bawah sepatu lars politik dan militer. Kesalahan
Teto hanyalah ia lupa bahwa yang disebut penguasa Jepang atau pihak
Belanda atau bangsa Indonesia dan sebagainya itu baru istilah gagasan
abstraksi yang masih membutuhkan konkretisasi darah dan daging. Siapa
bangsa Jepang?...Yang menodai Bu Kapten bukan bangsa Jepang, Tetapi
ono atau Harasima. Dan karena kelalaian Ono atau Harashimalah seluruh
bangsa Jepang dan kaum republik yang dulu memuja-muja Jepang
dikejar-kejar. Pak lurah dan Mbok Sawitri yang mengepalai dapur umum
di desa, serta pak Truny yang dulu menolong Pak Antana tidak ikut-
ikutan dengan kekejian Ono. Tetapi kesalahan semacam itu apalah

1981:144 )
(g) Pelukisan latar

Keadaan latar tertentu, memang, dapat menimbulkan kesan tertentu pula di

pihak pembaca. Misalnya, suasana rumah yang bersih, teratur, rapi, tak ada

barang yang bersifat mengganggu pandangan, akan menimbulkan kesan

bahwa pemilik rumah itu sebagai orang yang cinta kebersihan, lingkungan,

teliti, teratur, dan sebagainya.

Sebaliknya, terhadap adanya lingkungan suasana rumah yang tampak kotor,

jorok, barang-barang yang tak teratur atau berantakan, akan memberikan

kesan pada pemiliknya yang kurang lebih sama dengan keadaan itu.

Pelukisan keadaan latar sekitar tokoh secara tepat akan mampu mendukung

teknik penokohan secara kuat walau latar itu sendiri sebenarnya merupakan

sesuatu yang berada di luar diri tokoh.

Latar ada tiga jenis, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar

tempat yaitu menyarankan pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan
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dalam sebuah karya sastra. Dalam sejumlah karya tertentu, penunjukkan latar

hanya sebagai latar, lokasi hanya sekedar tempat terjadinya peristiwa, dan

kurang mempengaruhi perkembangan alur atau tokoh.

-

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi.

tersebut biasanya dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada

kaitannya atau dapat dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Misalnya, untuk

memahami kehidupan tokoh Teto dalam Burung-Burung Manyar itu mau tak

mau akan menghubungkannya dengan waktu sejarah, seperti keadaan sanksi

militer Magelang zaman kekuasaan Belanda, dan sebagainya.

Latar sosial menyarankan pada hal-hal yang berhubungan dengan prilaku

kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya

fiksi. Latar sosial juga berhubungan dengan status sosial tokoh yang

bersangkutan, misalnya rendah, menengah, atau atas. Misalnya, kejiwaan

tokoh Karman pada awal bagian Kubah berikut ini.

Dia merasa yakin dirinya ikut terlipat surat pembebasannya. Bahkan
pada saat seperti itu Karman merasa harga dirinya tidak semahal apa
yang sedang digenggamnya. Sampai di pintu keluar ia tertegun.
Menoleh ke kiri dan kanan seperti ia sedang ditonton oleh seribu mata.
Akhirnya dengan gemetar ia menuruni tangga gedung Markas Komando
Distrik Militer itu.
Terik matahari menyiramnya begitu ia melangkahkan kaki di halaman.
Panas. Rumput-rumput menggulung daunya, kering dan mati. Debu
mengepul mengikuti langkah kaki-kaki yang baru dating dari pulau B
itu. Dari jauh ia melihat lapisan aspal jalan raya memantulkan
fatamorgana. Atap seng gedung olahraga di seberang jalan itu berbinar.
(Kubah, 1980: 7-8)
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Keadaan jiwa tokoh yang baru dibebaskan yang berada diambang sesuatu,

yaitu pada kalimat: di dekat pintu keluar. Hal itu diperkuat dengan situasi

yang tidak enak dan nyaris menggelisahkan, yaitu pada: panas. Rumput-

rumput menggulung daunnya, kering dan mati.  Debu mengepul,

fatamorgana.  Sehingga, melukiskan kejiwaan tokoh yang memiliki keraguan,

penderitaan, dan beban psikologisnya sebagai bekas tahanan politik keluaran

pulau B, yaitu: atap yang berbinar berada di seberang jalan.

(h) Pelukisan Fisik

Keadaan fisik seseorang sering berkaitan dengan keadaan kejiwaannya, atau

paling tidak pengarang sengaja mencari dan memperhubungkan adanya

keterkaitan itu. Misalnya, bibir tipis menyarankan pada sifat yang ceriwis

dan bawel, rambut lurus menyarankan pada sifat yang tidak mau mengalah,

pandangan mata tajam menyarankan orang yang serius, hidung yang agak

mendongak, dan lain-lainnya yang dapat menyarankan sifat-sifat tertentu.

Misalnya, kata-kata Teto yang berpendapat tentang kecantikan maminya

(Marice) seperti dalam kutipan berikut.

Dan kulit mamiku putih kulit langsep mulus, nah itu justru
membuktikan Mami bukan Totok, sebab seorang Belanda berkulit
merah blentong-blentong seperti genjik anak babi. (Burung-burung
Manyar, 1981: 3-4)

Mamiku sangat cantik, biasanya nyonya Totok tidak cantik. (Burung-
burung Manyar, 1981: 5)

Dari kutipan di atas, dapat kita uraikan bahwa Mamiku (ibu Teto) seorang

yang rajin merawat diri (Nurgiyantoro, 2007: 195-210).
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Selain jenis-jenis metode dramatik di atas, terdapat pula jenis metode

dramatik yang lainnya. Berikut ini metode dramatik menurut Nurgiyantoro

(2007: 195-210) dan Panuti Sudjiman (dalam Zulfahnur, dkk., 1996:33-35).

(a) Teknik pelukisan, yaitu menggambarkan fisik pelaku dalam sebuah

cerita. Misalnya, tokoh Hasan dalam novel Atheis, digambarkan dalam

bentuk lahir, seorang laki-laki yang memiliki badan kurus.  Hal itu dapat

dilihat pada kutipan berikut ini.

Seperti namanya pula, rupa dan tampang Hasan pun bisa sederhana.
Hanya badannya kurus itulah maka nampaknya seperti orang yang
tinggi, mata, dan pipinya cekung. (Atheis, 1969: 13)

(b) Teknik pikiran tokoh, yaitu pelukisan jalan pikiran tokoh.

Contoh:

Juga manusia adalah sesuatu benda yang terdiri dari bermacam-
macam kimia, yang dengan sendirinya juga mengalami proses kimia.
Dengan mengetahui semua bagian-bagian atau unsur-unsur yang
menjadikan seorang  manusia itu. Pada saat sekarang manusia belum
sampai pada pengetahuannya untuk mengetahui benar-benar, apakah
sebetulnya nyawa itu. Kita baru bisa mengatakan bahwa nyawa itu
juga halus. (Atheis, 1969: 68)

(c) Teknik reaksi tokoh, yaitu pelukisan sikap tokoh terhadap kejadian-

kejadian.

Contoh:

Pak Curiga sedang bicara, tugas suaranya, matanya berkedip-kedipan
atau memicing sebelah, kadang-kadang suaranya berdesis berbisik.
Mas Dongkol memberangut seperti jeruk masam, meludah-ludah,
menyikut ke kiri, menyikut ke kanan, merajuk-rajuk. Nona kecewa
berkocek dalam mulutnya sambil menggigit-gigit ujung tangannya.
(Atheis, 1969: 61)
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(d) Teknik reaksi tokoh lain, yaitu pelukisan mengenai pandangan pelaku

lain terhadap tokoh utama.

Contoh:

Ya anakku (menyapu air mata dengan kebayanya), kau sekarang
sudah cukup  dewasa. Sekolah sudah tamat, pekerjaan sudah punya,
tinggal pegangan yang utama dalam agama yang masih harus kau
lakukan. Sudah cukup pula umur untuk menggambil seorang teman
hidup, begitulah kata ibu, dan syarat-syaratnya pun sudah ada, kau
sudah bekerja sebagai juragan. (Atheis, 1969: 26)

Selanjutnya, menurut Waluyo penokohan tokoh dapat digambarkan dalam

tiga dimensi (watak dimensional). Penggambaran itu berdasarkan keadaan

fisik, psikis, dan sosial (fisiologis, psikologis, dan sosiologis).

(a)Keadaan fisik, yang termasuk dalam keadaan fisik tokoh adalah: umur,

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

kesukuan, tinggi/pendek, kurus/gemuk, dan sebagainya.

(b)Keadaan psikis, yang termasuk dalam keadaan psikis tokoh adalah:

keagamaan, mentalitas, standar moral, temperamen, ambisius, kompleks

psikologis yang dialami, keadaan emosinya, dan sebagainya.

(c)Keadaan sosiologis, yang termasuk dalam keadaan sosiologis tokoh

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

(Waluyo, 2003:14-19)

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini penulis mengacu kepada pendapat

dari Nurgiyantoro (2007: 195-210) yang mengatakan watak tokoh dapat dilakukan

melalui teknik analitik dan teknik dramatik yang meliputi (1) cakapan, (2) tingkah

laku, (3) pikiran dan perasaan, (4) arus kesadaran, (5) reaksi tokoh, (6) reaksi

tokoh lain, (7) pelukisan latar; dan (8) pelukisan fisik. Alasan penulis mengacu
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pada pendapat Nurgiyantoro karena cakupannya luas, teknik analisis yang

dugunakan mudah, dan bahasanya mudah dipahami.

E. Pengajaran Sastra (Novel) di Sekolah Menengah Atas

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

mengapresiasi 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).

Pengajaran novel di sekolah menengah atas sangat penting karena dalam novel ini

juga banyak pelajaran yang dapat diambil untuk kehidupan di masyarakat.

Penilaian terhadap pengajaran novel kadang-kadang disepelekan oleh kalangan

awam karena kemampuan penghayatannya terhadap pengajaran ini terlalu sempit

dan pengajaran novel tidak langsung dirasakan oleh subjek  secara nyata, tidak

seperti pengajaran yang lainnya.

Pernyatan tersebut juga dibahas dalam sebuah buku yang berjudul Metode

Penelitian Sastra, dan pernyataan tersebut adalah sebagai berikut.

Apabila karya sastra dianggap tidak berguna, tidak bermanfaat lagi untuk
menafsirkan dan memahami masalah-masalah dunia nyata, maka tentu saja
pengajaran sastra tidak akan ada gunanya lagi untuk diadakan. Namun, jika



29

dapat ditunjukkan bahwa sastra itu mempunyai relevansi dengan masalah-
masalah dunia nyata, maka pengajaran sastra harus kita pandang sebagai sesuatu
yang penting yang patut menduduki tempat yang selayaknya. Jika pengajaran
sastra dilakukan dengan cara yang tepat, maka pengajaran sastra juga dapat
memberikan sumbangan yang besar untuk masalah-masalah nyata yang cukup
sulit untuk dipecahkannya (Rahmanto, 1993: 15).

Pengajaran seperti ini dapat diwujudkan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila

pengajaran sastra dilaksanakan dengan bijaksana, dapat mengantar para siswa

berkenalan dengan pribadi-pribadi dan pemikir-pemikir besar di Indonesia serta

pemikir-pemikir utama dari zaman ke zaman. Memang kita tetap akan hidup tanpa

mengenal mereka, tetapi ini akan menyebabkan kita sering terkejut jika kita

mendengar atau membaca apa yang dikatakan atau ditulis oleh orang lain

(Rahmanto, 1993: 18).

Sebagai seorang pengajar, guru dalam menyampaikan karya sastra tidak hanya

memberikan teori-teori tentang sastra, tetapi juga memberikan hal-hal yang

mengarah pada 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).

Dalam KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) SMA, program

pembelajaran Sastra Indonesia yang berkaitan dengan pembelajaran novel tentang

penokohan terdapat pada kelas XI semester 1. Program pembelajarannya antara

lain.

Standar kompetensi: memahami berbagai hikayat, novel Indonesia terjemahan.
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Kompetensi dasar: menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel

Indonesia/terjemahan.

Indikator:

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

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

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

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

3) membandingkan unsur-unsur ekstrinsik dan Intrinsik novel Indonesia dengan

novel terjemahan.

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

berkaitan dengan teknik yang digunakan oleh pengarang dalam menggambarkan sifat

tokoh. Hal ini dapat dilihat dalam butir pembelajaran SMA kelas XI, yaitu siswa

dapat menemukan nilai-nilai intrinsik dalam karya sastra, dan mengungkapkan latar

dan penokohan dalam karya sastra dengan menunjukkan sesuatu yang mendukung

(Depdiknas, 2007: 15).

Menurut Hardjana (1985: 2), suatu karya sastra yang dapat dijadikan bahan

pembelajaran dengan mempertimbangkan tiga unsur, yaitu: (1) memberikan

pelajaran moral, maksudnya bahan pembelajaran sastra yang digunakan hendaknya

mengandung hal-hal yang mengarah pada pembelajaran moral sehingga siswa dapat

mengambil manfaat dari hasil membaca karya sastra tersebut, (2) memberi

kenikmatan atau hiburan, maksudnya karya sastra yang dijadikan alternatif bahan

pembelajaran harus dapat memberikan suatu kesenangan atau hiburan  bagi yang

membacanya, sehingga tidak menimbulkan kejenuhan, (3) memberikan ketepatan
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dalam wujud pengungkapan, hal tersebut dimaksudkan  pada kemampuan pengarang

dalam menuangkan ide ceritanya dalam bentuk karangan.

Suatu karya sastra dapat dijadikan sebagai bahan ajar sastra jika memberikan

kenikmatan atau hiburan, maksudnya karya sastra yang dijadikan  alternatif bahan

pembelajaran harus dapat memberikan suatu kesenangan atau hiburan bagi

pembacanya, sehingga tidak menimbulkan kejenuhan bagi pembacanya dalam hal ini

adalah siswa atau peserta didik. Peserta didik pasti akan merasa jenuh jika media

pembelajarannya selalu menggunakan karya sastra lama. Maka siswa atau peserta

didik membutuhkan media baru yang dapat mengatasi kejenuhan bahkan menjadi

hiburan dan kenikmatan bagi mereka. Salah satunya menggunakan media novel

Negeri 5Menara karya Ahmad Fuadi.

Suatu karya sastra juga dapat dijadikan sebagai bahan ajar jika memberikan

ketepatan dalam wujud pengungkapan, hal tersebut dimaksudkan pada kemampuan

pengarang dalam menuangkan ide ceritanya dalam bentuk karangan. Siswa SMA

akan merasa tertarik membaca sebuah novel jika bahasa yang digunakan oleh

pengarang bersifat sederhana dan mudah dipahami.

Dengan demikian, Nurgiyantoro (2007: 321), menyatakan bahwa fiksi mengandung

penerapan moral dalam sikap dan tingkah laku para 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.
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Sedangkan, menurut Suseno (1985: 321), pelajaran moral mengandung dua unsur

yaitu sebagai berikut.

1) Unsur yang bernilai baik (positif), contohnya: jujur, bertanggung jawab, disiplin,

teguh pada pendirian, suka menolong, ikhlas, tabah dalam menjalani kehidupan,

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

putus asa, dan sebagainya.

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

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

asa, tidak taat dengan aturan, dan sebagainya.

Dilihat dari aspek penokohan atau perwatakannya, hal ini memungkinkan pembaca

untuk meneladani sifat tokoh yang bernilai baik (positif) dan tidak mencontoh

karakter tokoh yang bernilai tidak baik (negatif) sesuai dengan pendapat yang

dikemukakan oleh Suseno (1985: 19-20) mengenai pelajaran moral yang terdapat

dalam karya sastra. Peneladanan ini dapat dilihat dari karakter tokoh dalam bergaul,

menyelesaikan masalah, bekerja, beribadah, belajar atau berusaha untuk mewujudkan

cita-citanya, dan lain-lain.

Novel ini akan dianalisis secara mendetail dari unsur-unsur intrinsiknya ditinjau dari

sudut penokohannya. Langkah selanjutnya, yaitu mendeskripsikan hasil analisis

tersebut dan relevansinya terhadap bahan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia

di SMA. Dengan demikian, siswa dapat memahami penokohan yang terdapat dalam

novel ini, mendapatkan gambaran mengenai teknik yang digunakan oleh pengarang

untuk menggambarkan karakteristik yang dimiliki tokoh-tokoh dalam novel tersebut,

kemudian menilainya secara objektif.
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Bahan ajar novel yang akan digunakan oleh seorang guru sangat besar pengaruhnya

terhadap keberhasilan hasil akhir dari pengajaran novel. Maka dituntut kecerdasan

seorang guru dalam memilih bahan ajar yang tepat, atau penyajian novel yang sesuai

dengan karakter siswa dan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga unsur pemilihan bahan pembelajaran

yang dikemukakan oleh Hardjana (1985: 2) sebagai indikator kelayakan dalam novel

Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi untuk dijadikan sebagai bahan pembelajaran

sastra Indonesia di sekolah menengah atas (SMA).

Mengapresiasi karya sastra, ditekankan agar siswa dapat menikmati dan mengambil

hikmah dari karya sastra tersebut.  Novel ini diharapkan dapat menggugah semangat

dan memotivasi siswa melalui penokohan tokoh-tokohnya.  Novel ini mengajarkan

siswa agar selalu berjuang dengan sungguh-sungguh seperti konsep yang diajarkan

Man jadda wajada ersungguh-sungguh pasti

akan sukses, serta diiringgi dengan kerja keras dan doa demi  untuk mewujudkan

cita-cita. Melalui penokohan ini, pembaca diharapkan dapat meneladani sifat tokoh

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

tidak baik (negatif) yang digambarkan melalui sikap dan tingkah laku tokoh dalam

berinteraksi dengan lingkungan disekitarnya maupun dalam menghadapai masalah

dalam kehidupannya.

Novel Negeri 5 Menara menceritakan kisah seorang anak yang mempunyai mimpi

luar biasa untuk melanjutkan belajar di SMA.  Karena faktor ekonomi dan larangan

ibunya yang menginginkan dia untuk melanjutkan ke sekolah agama, akhirnya dia
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memutuskan untuk melanjutkan ke Pondok ternama di Indonesia. Kemudian, mampu

menjadikannya seorang yang  yang sukses, hingga mampu merajut mimpi untuk

bepergian dan menuntut ilmu ke tempat-tempat jauh, ke lima negara di empat benua.

Di pondok ia temukan pengalaman yang sangat luar biasa dan dengan kelima

temannya tersebut dia wujudkan mimpi-mimpi tersebut. Setelah dianalisis

penokohannya, dapat diketahui apakah novel ini relevan atau tidak untuk dijadikan

sebagai bahan ajar sastra Indonesia di sekolah menenengah atas.


