
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan landasan teori berkaitan dengan penelitian 

karakterisasi dalam novel Ayahku (Bukan) Pembohong karya Tere-Liye dan 

kelayakannya sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

2.1 Pengertian Sastra 

Secara etimologis atau asal-usulnya, istilah kesusastraan berasal dari bahasa 

Sansekerta, yakni susastra. Su berarti bagus atau indah. Sastra berarti buku, tulisan, 

atau huruf. Dengan demikian, istilah kesusastraan kemudian diartikan sebagai tulisan 

atau karangan yang mengandung nilai-nilai kebaikan yang ditulis dalam bahasa yang 

indah (Kosasih, 2012: 1). Menurut Daiches dalam Budianta (2003: 7) memandang 

sastra sebagai suatu karya yang “menyampaikan suatu jenis pengetahuan yang tidak 

bisa disampaikan dengan cara yang lain”, yakni suatu cara yang memberikan 

kenikmatan yang unik dan pengetahuan yang memperkaya wawasan pembacanya. 

 

Sastra adalah sebuah karya berbentuk tulisan tentang pengetahuan yang berisi hal-hal 

baik, dituliskan dengan bahasa dan cara yang indah, serta tidak bisa disampaikan 

melalui cara lain. Melalui sastra pembaca dapat menambah wawasannya dengan cara 

yang unik dan menarik. Melalui sastra juga pembaca bisa mendapatkan pembelajaran 
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hal-hal baik. Melalui karya sastra penulis atau pengarang bisa menyampaikan pesan-

pesan baik yang mungkin tidak bisa disampaikan melalui tulisan yang lain. 

Penggambaran tokoh-tokoh dalam novel misalnya dapat memberikan pengajaran dan 

pesan moral tertentu kepada pembaca. 

 

2.2 Pengertian Novel 

Sebutan novel dalam bahasa Inggris adalah novel. Novel berasal dari bahasa Italia 

yaitu novella. Novella berarti sebuah barang baru yang kecil dan kemudian diartikan 

cerita pendek dalam bentuk prosa (Nurgiyantoro, 2007: 9). Sedangkan menurut 

Kosasih (2012: 60) novel adalah karya imajinatif yang mengisahkan sisi utuh atas 

problematika kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh. 

 

Novel menceritakan “sesuatu kejadian yang luar biasa dari kehidupan orang-orang, 

luar biasa karena dari kejadian ini terlahir suatu konflik, suatu pertikaian, yang 

mengalih nasib jurusan mereka. Suatu peralihan jurusan dalam mana seakan-akan 

seluruh kehidupan mereka memadu, kesilaman dan keakanan mereka tiba-tiba 

benderang terhampar di depan kita. Wujud novel ialah konsentrasi, pemusatan, 

kehidupan dalam suatu saat, dalam satu krisis yang menentukan” Kramer dalam 

Jassin (1985: 78). 

 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa novel adalah suatu karya yang bersifat 

imajinasi yang menceritakan tentang kehidupan utuh seseorang atau beberapa tokoh. 

Dalam novel alur nasib seseorang dapat berubah, berbeda dengan cerpen yang 

tokohnya tidak mengalami perubahan nasib. Nasib seseorang tersebut dapat berubah 
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karena adanya konflik dan pertikaian dalam cerita tersebut. Novel biasanya panjang 

karena di dalamnya menceritakan tentang kehidupan atau keadaan yang sangat rinci 

dari tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. 

 

2.3 Tokoh 

Tokoh merupakan salah satu unsur pembangun dalam suatu novel. Sebuah novel 

biasanya dilihat dan dipandang dari tema yang membangun novel tersebut. Namun, 

tokohlah yang menjalankan seluruh rangkaian kisah di dalam tema cerita tersebut. 

Tokoh tidak akan terlepas dari watak atau karakter yang dilukiskan oleh pengarang. 

Membicarakan tentang tokoh dengan segala karakter di dalamnya akan lebih menarik 

perhatian. 

 

2.3.1 Pengertian Tokoh 

Tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh tidak selalu berwujud manusia, tapi tergantung 

pada siapa atau apa yang diceritakannya itu dalam cerita. Watak atau karakter adalah 

sifat dan sikap para tokoh tersebut. Adapun penokohan atau perwatakan adalah cara 

pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya itu dalam suatu cerita 

(Suyanto, 2012: 46-47). 

 

Tokoh cerita (Character), menurut Abrams dalam Nurgiyantoro (2007: 165) adalah 

orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama, yang oleh 

pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang 

diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. 
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Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa tokoh adalah pelaku atau orang yang ada 

dalam suatu cerita. Tokoh adalah unsur yang membawakan cerita. Membawakan 

pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. 

 

2.3.2 Pembedaan Tokoh 

1. Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan 

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-tokoh yang hanya 

dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita, dan itu pun mungkin dalam porsi 

penceritaan yang relatif pendek. Tokoh yang disebut pertama adalah tokoh utama 

cerita (central character, main character), sedang yang kedua adalah tokoh tambahan 

(peripheral character) (Nurgiyantoro, 2007: 176). 

 

Dalam sebuah cerita atau karya sastra (novel) jelas terdapat tokoh utama dan tokoh 

tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul dan sering diceritakan 

dalam novel tersebut. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap kejadian dalam cerita. 

Meskipun tokoh utama adalah tokoh yang selalu diceritakan dan selalu muncul dalam 

setiap kejadian, ia juga pasti akan berinteraksi dengan tokoh-tokoh lain. Tokoh utama 

juga selalu berkaitan dan berhubungan dengan tokoh tambahan. 

 

2. Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagonis 

Dilihat dari fungsi penampilan, tokoh dapat dibedakan ke dalam tokoh protagonis dan 

tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, yang salah satu 
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jenisnya secara popular disebut hero-tokoh yang merupakan pengejawantahan norma-

norma, nilai-nilai, yang ideal bagi kita (Altenbernd & lewis dalam Nurgiyantoro, 

2007: 178). 

 

Tokoh penyebab terjadinya konflik disebut tokoh antagonis. Tokoh antagonis 

barangkali dapat disebut beroposisi dengan tokoh protagonis, secara langsung 

maupun tak langsung, bersifat fisik maupun bhatin (Nurgiyantoro, 2007: 179). 

 

Dari uraian diatas jelas sudah dapat dipahami jika tokoh protagonis adalah tokoh 

baik, tokoh yang menjadi impian dari pembaca, dan tokoh yang diharapkan dapat 

menuntaskan semua konflik yang ada dalam cerita. Sedangkan tokoh antagonis 

adalah lawan dari tokoh baik tersebut. Tokoh antagonis adalah tokoh yang bisa 

menimbulkan konflik. Di dalam novel Ayanhku (Bukan) Pembohong yang menjadi 

kajian penulis, yang menjadi tokoh protagonis adalah tokoh Dam yang selalu baik 

dengan semua orang, sedangkan tokoh antagonis dalam novel tersebut adalah Jarjit 

yang selalu mengganggu Dam, Jarjit melakukan hal tersebut dikarenakan orang 

tuanya di rumah selalu membandingkan dirinya dengan Dam, hal tersebut membuat 

Jarjit sangat membenci Dam. 

 

3. Tokoh Sederhana dan Tokoh Bulat 

Berdasarkan perwatakannya, tokoh cerita dapat dibedakan ke dalam tokoh sederhana 

(simple atau flat character) dan tokoh kompleks atau tokoh bulat (complex atau round 

character). Tokoh sederhana dalam bentuknya yang asli adalah tokoh yang hanya 

memiliki satu kualitas pribadi tertentu, satu sifat-watak yang tertentu saja. Tokoh 
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bulat atau kompleks adalah tokoh yang memiliki dan diungkap berbagai 

kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya. Ia dapat saja 

memiliki watak tertentu yang dapat diformulasikan, namun ia pun dapat pula 

menampilkan watak dan tingkah laku bermacam-macam, bahkan mungkin seperti 

bertentangan dan sulit diduga (Nurgiyantoro, 2007: 183). 

 

Tokoh sederhana hanyalah memiliki satu watak atau karakter saja. Misalnya tokoh 

Ayah Dam dalam novel Ayanhku (Bukan) Pembohong dapat dikategorikan dalam 

tokoh sederhana, karena dari awal cerita hingga akhir cerita ia memiliki sifat jujur 

dan sangat sederhana. Berbeda dengan Dam yang dari kecil dikenal sebagai anak 

yang patuh kepada kedua orang tuanya, setelah berusia 20 tahun ia mulai membenci 

ayahnya karena menganggap semua cerita-cerita yang disampaiakan oleh ayahnya 

hanyalah kebohongan saja. 

 

4. Tokoh Statis dan Tokoh Berkembang 

Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh-tokoh cerita dalam 

sebuah novel, tokoh dapat dibedakan ke dalam tokoh statis, tak berkembang (static 

character) dan tokoh berkembang (developing character). Tokoh statis adalah tokoh 

cerita yang secara esensial tidak mengalami perubahan dan atau perkembangan 

perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi (Altenbernd & 

lewis dalam Nurgiyantoro, 2007: 188). 

 

Tokoh berkembang adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan dan 

perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan dan perubahan peristiwa 
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dan plot yang dikisahkan. Ia secara aktif berinteraksi dengan lingkungannya, baik 

lingkungan sosial, alam, maupun yang lain, yang kesemuanya itu akan mempengaruhi 

sikap, watak, dan tingkah lakunya (Nurgiyantoro, 2007: 188). 

 

5. Tokoh Tipikal dan Tokoh Netral 

Tokoh tipikal (typical character) merupakan penggambaran, pencerminan, atau 

penunjukkan terhadap orang, atau sekelompok orang yang terikat dalam sebuah 

lembaga, atau seorang individu sebagai bagian dari suatu lembaga yang ada di dunia 

nyata. Tokoh netral adalah tokoh cerita yang bereksistensi demi cerita itu sendiri. Ia 

benar-benar merupakan tokoh imajiner yang hanya hidup dan bereksistensi dalam 

dunia fiksi. Ia hadir atau dihadirkan semata-mata demi cerita, atau bahkan dialah 

sebenarnya yang empunya cerita, pelaku cerita, dan yang diceritakan (Nurgiyantoro, 

2007: 191). 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh tipikal adalah tokoh yang 

menggambarkan atau menceritakan tentang seseorang atau sekelompok orang yang 

terlibat dengan suatu lembaga di dunia nyata. Tokoh tersebut memang ada di dunia 

nyata kemudian dituangkan dalam sebuah cerita. Sedangkan, tokoh netral adalah 

tokoh yang memang dihadirkan dalam sebuah cerita. Tokoh yang memang sengaja 

diciptakan oleh pengarang untuk cerita tersebut bukan tokoh yang ada di dunia nyata. 

 

2.4 Karakterisasi 

Karakterisasi, atau dalam bahasa Inggris characterization, berarti pemeranan, 

pelukisan watak. Metode karakterisasi dalam telaah karya sastra adalah metode 
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melukiskan watak para tokoh yang terdapat dalam suatu karya fiksi (Minderop, 

2005:2). Penokohan atau karakterisasi adalah proses yang dipergunakan oleh seorang 

pengarang untuk menciptakan tokoh-tokoh fiksinya. Tokoh fiksi harus dilihat sebagai 

yang berada pada suatu masa dan tempat tertentu dan haruslah diberi motif-motif  

yang masuk akal bagi segala sesuatu yang dilakukannya (Tarigan, 2008: 147). 

 

Jones dalam Nurgiyantoro (2007: 165) penokohan adalah pelukisan gambaran yang 

jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Character dapat 

berarti pelaku cerita dan dapat pula berarti perwatakan. Antara seorang tokoh dengan 

perwatakan yang dimiliknya memang merupakan suatu kepaduan yang utuh 

(Nurgiyantoro, 2007: 165). Pengarang memiliki cara untuk mengembangkan karakter 

atau watak dari tokoh-tokoh yang diciptakannya. Bisa dengan cara menceritakan 

langsung kebaikan atau keburukan tokoh, bisa juga melalui dialog-dialog antar tokoh, 

itulah yang disebut dengan karakterisasi atau penokohan. 

 

Berikut beberapa metode karakterisasi. 

2.4.1 Teknik Analitik 

Menurut Nurgiyantoro (2007: 195) teknik ekspositori yang sering juga disebut 

sebagai teknik analitis, pelukisan tokoh cerita dilakukan dengan memberikan 

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

oleh pengarang ke hadapan pembaca secara tidak berbelit-belit, melainkan begitu saja 

dan langsung disertai deskripsi kediriannya, yang mungkin berupa sikap, sifat, watak, 

tingkah laku, atau bahkan juga ciri fisiknya. Metode langsung (telling) pemaparan 

dilakukan secara langsung oleh pengarang. Metode ini biasanya digunakan oleh 
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kisah-kisah rekaan zaman dahulu sehingga pembaca hanya mengandalkan penjelasan 

yang dilakukan pengarang (Minderop, 2005: 8). Metode langsung juga sering dikenal 

dengan istilah teknik ekspositori dan teknik analitis.  

Metode langsung atau Dirrect Method (telling) dalam Minderop (2005: 8-21) 

mencakup karakterisasi melalui nama tokoh, karakterisasi melalui penampilan tokoh, 

dan karakterisasi melalui tuturan pengarang. 

1. Karakterisasi Menggunakan Nama Tokoh 

Nama tokoh dalam suatu karya sastra kerap kali digunakan untuk memberikan ide 

atau menumbuhkan gagasan, memperjelas serta mempertajam perwatakan tokoh. 

Para tokoh diberikan nama yang melukiskan kualitas karakteristik yang 

membedakannya dengan tokoh lain. Nama tersebut mengacu pada karakteristik 

dominan si tokoh. 

2. Karakterisasi Malalui Penampilan Tokoh 

Faktor penampilan para tokoh memegang peranan penting sehubungan dengan telaah 

karakterisasi. Penampilan tokoh yang dimaksud misalnya, pakaian apa yang 

dikenakannya atau bagaimana ekspresinya. Rincian penampilan memperlihatkan 

kepada pembaca tentang usia, kondisi fisik/kesehatan, dan tingkat kesejahteraan si 

tokoh. 

3. Karakterisasi Melalui Tuturan Pengarang 

Pengarang berkomentar tentang watak dan kepribadian para tokoh hingga menembus 

ke dalam pikiran, perasaan dan gejolak batin sang tokoh. Pengarang tidak sekedar 
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menggiring perhatian pembaca terhadap komentarnya tentang watak tokoh tetapi juga 

mencoba membentuk persepsi pembaca tentang tokoh yang dikisahkannya. 

 

2.4.2 Teknik Dramatik 

Teknik dramatik artinya mirip yang ditampilkan pada drama, dilakukan secara tak 

langsung. Artinya, pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan sikap 

serta tingkah laku tokoh. Pengarang membiarkan para tokoh cerita untuk 

menunjukkan kediriannya sendiri melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, baik 

secara verbal lewat kata maupun nonverbal lewat tindakan atau tingkah laku, dan juga 

melalui peristiwa yang terjadi (Nurgiyantoro, 2007: 198). 

Wujud penggambaran teknik dramatik. Penampilan tokoh secara dramatik dapat 

dilakukan dengan sejumlah teknik. 

1. Teknik Cakapan 

Percakapan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh cerita biasanya juga dinamakan untuk 

menggambarkan sifat-sifat tokoh yang bersangkutan. Percakapan yang baik, yang 

efektif, yang lebih fungsional adalah yang menunjukkan perkembangan plot dan 

sekaligus mencerminkan sifat kedirian tokoh pelakunya (Nurgiyantoro, 2007: 201). 

2. Teknik Tingkah Laku 

Jika teknik cakapan dimaksudkan untuk tingkah laku verbal yang berwujud kata-kata 

para tokoh, teknik tingkah laku menyaran pada tindakan yang bersifat nonverbal, 

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

banyak dapat dipandang sebagai menunjukkan reaksi, tanggapan, sifat, dan sikap 

yang mencerminkan sifat-sifat kediriannya (Nurgiyantoro, 2007: 203). 
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3. Teknik Pikiran dan Perasaan 

Bagaimana keadaan dan jalan pikiran serta perasaan, apa yang melintas di dalam 

pikiran dan perasaan, serta apa yang (sering) dipikir dan dirasakan oleh tokoh, dalam 

banyak hal akan mencerminkan sifat-sifat kediriannya jua. Di samping itu dalam 

bertingkah laku secara fisik dan verbal, orang mungkin berlaku atau dapat berpura-

pura, berlaku secara tidak sesuai dengan yang ada dalam pikiran dan hatinya. Namun, 

orang tidak mungkin dapat berlaku pura-pura terhadap pikiran dan hatinya sendiri 

(Nurgiyantoro, 2007: 204). 

4. Teknik Arus Kesadaran 

Teknik ini banyak mengungkap dan memberikan informasi tentang kedirian tokoh. 

Arus kesadaran sering disamakan dengan interior monologue, monolog batin. 

Monolog batin, percakapan yang hanya terjadi di dalam diri sendiri, yang pada 

umumnya ditampilkan dengan gaya “aku”, berusaha menangkap kehidupan batin, 

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

nafsu, dan sebagainya (Nurgiyantoro, 2007: 206). 

5. Teknik Reaksi Tokoh 

Teknik reaksi tokoh dimaksudkan sebagai reaksi tokoh terhadap suatu kejadian, 

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

berupa “rangsang” dari luar diri tokoh yang bersangkutan (Nurgiyantoro, 2007: 207). 

6. Teknik 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. Pendek kata: penilaian kedirian 
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tokoh (utama) cerita oleh tokoh-tokoh cerita yang lain dalam sebuah karya 

(Nurgiyantoro, 2007: 209). 

7. Teknik Pelukisan Latar 

Suasana latar (tempat) sekitar tokoh juga sering dipakai untuk melukiskan 

kediriannya. Pelukisan suasana latar dapat lebih mengintensifkan sifat kedirian tokoh 

seperti yang telah diungkapkan dengan berbagai teknik yang lain. Keadaan latar 

tertentu memang dapat menimbulkan kesan yang tertentu pula di pihak pembaca 

(Nurgiyantoro, 2007: 209). 

8. Teknik Pelukisan Fisik 

Keadaan fisik seseorang sering berkaitan dengan keadaan kejiwaannya, atau paling 

tidak, pengarang sengaja mencari dan memperhubungkan adanya keterkaitan itu. 

Misalnya, bibir tipis menyaran pada sifat ceriwis dan bawel, rambut lurus menyaran 

pada sifat tak mau mengalah, pandangan mata tajam, hidung agak mendongak, bibir 

yang bagaimana, dan lain-lain yang dapat menyaran pada sifat tertentu. Tentu saja hal 

itu berkaitan dengan pandangan (budaya) masyarakat yang bersangukutan 

(Nurgiyantoro, 2007: 210). 

 

2.5 Penyusunan Bahan Ajar di SMA 

2.5.1 Pembelajaran Sastra di SMA 

Belajar merupakan aktifitas yang disengaja dan dilakukan oleh individu agar terjadi 

perubahan kemampuan diri, dengan belajar anak yang tadinya tidak mampu 

melakukan sesuatu, menjadi mampu melakukan sesuatu, atau anak yang tadinya tidak 

terampil menjadi terampil (MKDP, 2012: 124). 
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Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang guru atau pendidik 

untuk membelajarkan siswa yang belajar (MKDP, 2012: 128). Pembelajaran adalah 

proses membelajarkan siswa. Proses membuat siswa yang tadinya tidak mengetahui 

sesuatu hal menjadi tahu sesuatu hal tersebut. Pembelajaran dalam pendidikan formal 

pada dasarnya akan disampaikan atau dipandu oleh seorang guru atau pendidik. 

Dalam pelajaran Bahasa Indonesia, siswa tidak hanya dibelajarkan tentang aspek 

kebahasaan saja, tetapi juga akan dibelajarkan tentang kesastraan. Pembelajaran 

sastra pada siswa memiliki tujuan yang sesuai dengan pembelajaran. 

 

Pembelajaran sastra harus mempunyai tujuan. Tujuan pengajaran sastra secara umum 

ditekankan, atau demi terwujudnya kemampuan siswa untuk mengapresiasi sastra 

secara memadai (Nurgiyantoro, 1988: 292). Tujuan dalam pembelajaran sastra adalah 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi sastra. Novel adalah salah satu 

karya sastra yang bisa menjadi pilihan dalam penggunaan bahan ajar sastra di 

Sekolah Menengah Atas (SMA). 

 

Kejelasan tujuan pengajaran (sastra) penting sebab akan memberikan pedoman bagi 

pemilihan bahan yang sesuai. Pemilihan bahan pengajaran dan juga bahan untuk 

diteskan harus menopang tercapainya tujuan, membimbing dan meningkatkan 

kemampuan mengapresiasi sastra siswa. Hal ini perlu ditegaskan karena ada 

kecenderungan dalam pengajaran sastra di sekolah, guru sering memilih bahan yang 

mudah saja, maksudnya mudah mengajarkannya, dengan mengabaikan peranan besar 

kecilnya bahan itu untuk mencapai tujuan pengajaran (Nurgiyantoro, 1988: 293). 
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Tujuan pembelajaran sastra adalah menuntun siswa untuk mampu mengapresiasi dan 

memahami segala nilai dan makna yang terkandung dalam suatu karya sastra 

tersebut. Novel merupakan salah satu jenis karya sastra yang dibelajarkan dalam 

pembelajaran sastra di SMA. Suatu pembelajaran agar dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan dapat didukung dengan penggunaan media dan pemilihan bahan ajar yang 

tepat dan sesuai dengan kondisi siswa. 

 

Kelebihan novel sebagai bahan pengajaran sastra adalah cukup mudahnya karya 

tersebut dinikmati siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya masing-masing secara 

perorangan (Rahmanto, 1988: 66). Novel dapat dipilih sebagai alternatif bahan ajar 

sastra karena mudah dinikmati oleh siswa. Novel memungkinkan seorang siswa 

dengan kemampuan membacanya hanyut dalam keasyikan cerita yang dibacanya. Ia 

bisa dengan mudah merasakan apa yang diceritakan dalam novel tersebut. 

 

Selain sebagai bahan ajar sastra, novel juga dapat digunakan sebagai sarana 

pendukung memperkaya bacaan siswa. Penggunaan novel sebagai bahan ajar sastra 

juga dapat dilandasi karena maraknya novel-novel yang berkembang sesuai dengan 

keadaan sosial masyarakat kita. Banyak novel yang hadir sesuai dengan apa yang ada 

disekitar siswa, sehingga mereka dapat dengan mudah memahai apa yang dimaksud 

dari cerita novel tersebut. Karena itu, novel sekarang banyak diminati oleh para kaum 

muda, khususnya siswa-siswa SMA. 

 

Pemilihan bahan ajar dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan. Ada tiga aspek penting dalam memilih bahan ajar pada 
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pembelajaran sastra (Rahmanto, 1988: 27). Ketiga aspek tersebut yaitu, bahasa, 

kematangan jiwa (psikologi), dan latar belakang kebudayaan. Berikut ini penjelasan 

ketiga aspek tersebut. 

1. Bahasa 

Penguasaan suatu bahasa sebenarnya tumbuh dan berkembang melalui tahap-tahap 

yang nampak jelas pada setiap individu. Sementara perkembangan karya sastra 

melewati tahap-tahap yang meliputi banyak aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan 

dalam sastra ini tidak hanya ditentukan oleh masalah-masalah yang dibahas, tapi juga 

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. Oleh karena itu, agar penjelasan pengajaran sastra dapat lebih berhasil, 

guru kiranya perlu mengembangkan keterampilan (atau semacam bakat) khusus untuk 

memilih bahan pengajaran sastra yang bahannya sesuai dengan tingkat penguasaan 

bahasa siswanya (Rahmanto, 1988: 27). 

 

2. Psikologi 

Dalam memilih bahan pengajaran sastra, tahap-tahap perkembangan psikologi 

hendaknya diperhatikan karena tahap-tahap ini sangat besar pengaruhnya terhadap 

minat dan keinginan anak didik dalam banyak hal. Tahap-tahap perkembangan 

psikologis ini juga sangat besar pengaruhnya terhadap daya ingat, kemauan 

mengerjakan tugas, kesiapan kerja sama, dan kemungkinan pemahaman situasi atau 

pemecahan problem yang dihadapi (Rahmanto, 1988: 28-29). 
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Berikut ini penjelasan tahap-tahap perkembangan psikologi anak 

a. Tahap Pengkhayal (8-9 tahun) 

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

penuh dengan berbagai macam fantasi kekanakan. 

b. Tahap Romantik (10-12 tahun) 

Pada tahap ini anak-anak mulai meninggalkan fantasi-fantasi dan mulai 

mengarah ke realitas. Meski pandangannya tentang dunia ini masih sangat 

sederhana, tetapi pada tahap ini anak telah menyukai cerita-cerita 

kepahlawanan, petualangan, bahkan kejahatan. 

c. Tahap Realistik (13-16 tahun) 

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

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

Mereka terus berusaha mengetahui dan siap mengikuti dengan teliti fakta-

fakta untuk memahami masalah-masalah dalam kehidupan dunia nyata. 

d. Generalisasi (16 tahun dan selanjutnya) 

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

tetapi juga berminat untuk menemukan konsep-konsep abstrak dengan 

menganalisis suatu fenomena. Dengan menganalisis fenomena, mereka 

berusaha menemukan dan merumuskan penyebab utama fenomena itu yang 

terkadang mengarah ke pemikiran filsafat untuk menentukan keputusan-

keputusan moral. 
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Karya sastra yang dipilih untuk diajarkan hendaknya 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 setidak-tidaknya secara psikologis dapat menarik minat sebagian besar 

siswa dalam kelas itu. Pemilihan bahan ajar yang tepat memiliki pengaruh terhadap 

pembelajaran siswa (Rahmanto, 1988: 30-31). 

 

3. Latar Belakang Budaya 

Latar belakang budaya dalam suatu karya sastra meliputi faktor kehidupan manusia 

dan lingkungannya. Latar belakang tersebut yakni geografi, sejarah, topografi, iklim, 

mitologi, legenda, pekerjaan, kepercayaan, cara berpikir, nilai-nilai masyarakat, seni, 

olahraga, hiburan, moral, etika dan lain-lain. Biasanya siswa akan mudah tertarik 

pada karya-karya sastra dengan latar belakang yang erat hubungannya dengan latar 

belakang kehidupan mereka, terutama bila karya sastra itu menghadirkan tokoh yang 

berasal dari lingkungan mereka dan mempunyai kesamaan dengan mereka atau 

orang-orang di sekitar mereka. Dengan demikian, secara umum guru hendaknya 

memilih bahan pengajarannya dengan menggunakan prinsip mengutamakan karya-

karya sastra yang latar ceritanya dikenal oleh para siswa. Guru hendaknya memahami 

apa yang diminati oleh para siswanya sehingga dapat menyajikan suatu karya sastra 

yang tidak terlalu menuntut gambaran di luar jangkauan kemampuan pembayangan 

yang dimiliki oleh para siswanya (Rahmanto, 1988: 31). 
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Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA kelas XI semester 2 mata 

pelajaran Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan pembelajaran novel dan tokoh 

dalam novel, terdapat pada SK 7. Memahami berbagai hikayat, novel 

Indonesia/terjemahan. Kemudian terdapat pada KD 7.2 Menganalisis unsur-unsur 

intrinsik  dan ekstrinsik novel Indonesia/terjemahan. Siswa diharapkan mampu 

menganalisis unsur intrinsik dalam novel. Selain mampu menganalisis unsur-unsur 

intrinsik siswa juga diharapkan mampu menentukan karakterisasi dalam novel. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dan menganalisis karakterisasi dalam 

novel Ayahku (Bukan) Pembohong karya Tere-Liye. Selanjutnya akan dilihat layak 

atau tidaknya novel Ayahku (Bukan) Pembohong karya Tere-Liye tersebut untuk 

dijadikan sebagai alternatif  bahan pembelajaran sastra di SMA. Layak atau tidaknya 

novel tersebut dijadikan sebagai bahan pembelajaran sastra di SMA dilihat 

berdasarkan indikator pemilihan bahan ajar pembelajaran sastra yang telah diuraikan 

di atas. 

 

2.5.2 Bahan Ajar 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Menurut Amri (2010: 159), bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan 

untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di 

kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. 

Menurut Prastowo (2012: 17), bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, 

alat, maupun teks) yang disusun scara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari 
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kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran. Misalnya, buku pelajaran, modul, handout, LKS, model atau maket, 

bahan ajar audio, bahan ajar interaktif, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahan 

ajar adalah segala bahan yang disusun secara sistematis, yang digunakan sebagai 

bahan pembelajaran kepada siswa di dalam kelas.  

2. Jenis Bahan Ajar 

a. Bahan ajar pandang (visual) terdiri atas bahan cetak (printed) seperti antara lain 

hand out, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, 

dan non cetak (non printed), seperti model/maket. 

b. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk 

audio. 

c. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disk, film. 

d. Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti CIA 

(Computer Assisted Instruction), compact disk (CD) multimedia pembelajaran 

interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based learning materials) (Amri, 

2010: 161). 

 

3. Langkah-langkah Penyusunan Bahan Ajar 

a. Menganalisis Kurikulum 

Pertama, standar kompetensi, yaitu kualifikasi kemampuan minimal peserta didik 

yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester. Standar kompetensi terdiri 
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atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku 

secara nasional. Dalam konteks pembuatan bahan ajar, maka tugas kita adalah 

menentukan standar kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik. 

Kedua, kompetensi dasar, yakni sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta 

didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator 

kompetensi. Untuk pembuatan bahan ajar, maka dalam hal ini kita mesti 

mengidentifikasi kompetensi dasar-kompetensi dasar yang diharapkan bisa dikuasai 

oleh peserta didik. 

Ketiga, indikator ketercapaian hasil belajar. Indikator adalah rumusan kompetensi 

yang spesifik, yang dapat dijadikan acuan kriteria penilaian dalam menentukan 

kompeten tidaknya seseorang. Setelah menganalisis kompetensi dasar, maka 

indikator adalah hal berikutnya yang mesti kita analisis. Sehingga, kita dapat 

mengetahui kompetensi yang spesifik, yang nantinya dijadikan sebagai dasar 

pertimbangan dalam menentukan bahan ajar yang tepat. 

Keempat, materi pokok, yakni sejumlah informasi utama, pengetahuan, keterampilan, 

atau nilai yang disusun sedemikian rupa oleh pendidik agar peserta didik menguasai 

kompetensi yang telah ditetapkan. 

Kelima, pengalaman belajar, yakni suatu aktivitas yang didesain oleh pendidik 

supaya dilakukan oleh peserta didik agar mereka menguasai kompetensi yang telah 

ditentukan melalui kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan (Prastowo, 2012: 50-

52). 
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b. Menganalisis Sumber Belajar 

1. Kriteria ketersediaan berkenaan dengan ada atau tidaknya sumber belajar di 

sekitar kita. Jadi, kriteria pertama ini mengacu pada pengadaan sumber belajar. 

Usahakan agar sumber belajar yang kita gunakan praktis dan ekonomis (sudah ada di 

sekitar kita atau peserta didik), sehingga kita mudah untuk menyediakannya. Jika 

sumber belajar tidak ada atau ada tetapi tempatnya jauh, maka sebaiknya jangan 

digunakan. 

2. Kesesuaian 

Kriteria kesesuaian maksudnya adalah apakah sumber belajar itu sesuai atau tidak 

dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi, hal utama yang dilakukan 

dalam kriteria kedua ini adalah memahami kesesuaian sumber belajar yang akan 

dipilih dengan kompetensi yang mesti dicapai oleh peserta didik. Jika sumber belajar 

ternyata dinilai membantu peserta didik untuk menguasai kompetensi yang harus 

mereka kuasai, maka sumber belajar itu layak untuk digunakan. 

3. Kemudahan 

Kriteria kemudahan maksudnya adalah mudah atau tidaknya sumber belajar itu 

disediakan maupun digunakan. Jika sumber belajar itu membutuhkan persiapan, 

keahlian khusus, serta perangkat pendukung lain yang rumit, sedangkan kita jelas-

jelas belum mampu untuk menggunakannya, maka sebaiknya jangan digunakan. Kita 

sebaiknya memilih sumber belajar yang mudah pengadaan maupun pengoprasiannya. 

Dengan demikian, bahan ajar itu bisa benar-benar efektif membuat peserta didik 

menguasai kompetensi yang telah ditetapkan (Prastowo, 2012: 55-57). 
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c. Memilih dan Menentukan Bahan Ajar 

Berkaitan dengan pemilihan bahan ajar, ada tiga prinsip yang dapat dijadikan 

pedoman. Pertama, prinsip relevansi. Maksudnya bahan ajar yang dipilih hendaknya 

ada relasi dengan pencapaian standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Kedua, 

prinsip konsistensi. Maksdunya, bahan ajar yang dipilih memiliki nilai keajegan. Jadi 

antara kompetensi dasar yang mesti dikuasai peserta didik dengan dengan bahan ajar 

yang disediakan memiliki keselarasan dan kesamaan. Ketiga, prinsip kecukupan. 

Maksudnya, ketika memilih bahan ajar, hendaknya dicari yang memadai untuk 

membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan (Prastowo, 2012: 58-

59). 


