
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan analisis karakterisasi dalam novel Ayahku (Bukan) Pembohong karya 

Tere-Liye yang telah diuraikan dalam pembahasan, diperoleh simpulan yang terdiri 

atas simpulan teknik analitik, simpulan teknik dramatik, dan simpulan kelayakan 

dalam novel Ayahku (Bukan) Pembohong karya Tere-Liye. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa karakterisasi dalam novel 

Ayahku (Bukan) Pembohong lebih dominan menggunakan teknik analitik. Pengarang 

lebih banyak menceritakan dan menggambarkan watak tokoh melalui tuturan 

pengarang langsung. Pengarang lebih banyak bercerita menggunakan teknik “aku” 

yang menjelaskan cerita kepada pembaca. 

5.1.1  Teknik Analitik 

Secara analitik, karakterisasi dalam novel Ayahku (Bukan) Pembohong adalah 

sebagai berikut. 

1. Karakterisasi Melalui Nama Tokoh 

Alim Khan digambarkan sebagai orang yang menghormati alam, hidup sederhana, 

kerja keras, selalu pandai bersyukur, dan saling membantu melalui nama tokoh Alim 

yang berarti berilmu. 
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2. Karakterisasi Melalui Penampilan Tokoh 

Sang Kapten digambarkan dengan bentuk tubuhnya yang kerempeng yang berarti ia 

sebagai orang yang hidup miskin. Kepala sekolah yang digambarkan dengan raut 

wajah yang kurang menyenangkan berarti orang yang galak dan tegas. Petugas 

perpustakaan digambarkan dengan raut wajah yang kurang menyenangkan adalah 

orang yang sulit diajak kompromi dan tidak memberi toleransi kepada anak yang 

merusak buku. 

3. Karakterisasi Melalui Tuturan Pengarang 

Dam diceritakan secara langsung jengkel saat mendengar cerita Ayah. Ayah 

dituturkan secara langsung sebagai orang yang jujur dan dikenal oleh seluruh kota. 

Taani dituturkan secara langsung sebagai wanita yang pandai mengurus keluarga dan 

toko bunga yang dimilikinya. 

5.1.2 Teknik Dramatik 

Secara dramatik, karakterisasi dalam novel Ayahku (Bukan) Pembohong adalah 

sebagai berikut. 

1. Karakterisasi Melalui Teknik Cakapan 

Melalui teknik cakapan Ibu digambarkan sebagai orang yang cerewet dan Ayah 

digambarkan sebagai orang yang bijaksana serta mengajarkan kesabaran dan ringan 

hati. 

2. Karakterisasi Melalui Tingkah Laku 

Melalui tingkah lakunya Dam digambarkan sebagai anak yang rajin dan penurut. 

Jarjit digambarkan sebagai anak yang nakal dan pengganggu. Serta Zas dan Qon 
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digambarkan sebagai anak yang sopan, santun, dan menyayangi seluruh anggota 

keluarga. 

3. Karakterisasi Melalui Pikiran dan Perasaan 

Melalui pikiran dan perasaan, Dam digambarkan marah kepada ayahnya karena 

cerita-cerita yang disampaikan Ayah kepada Zas dan Qon, ditambah lagi dengan 

datangnya surat panggilan dari sekolah kedua anaknya yang telah membolos dari 

sekolah. 

4. Karakterisasi Melalui Arus Kesadaran 

Dam sering mengalami percakapan dalam dirinya. Tentang kenangan saat 

menyaksikan pertandingan sang Kapten yang membuatnya berselisih dengan Ayah. 

Tentang kebimbangan akan kebenaran cerita Ayah selama ini. Serta tentang emosi 

yang tidak terluapkan dan kenangan saat Ibu meninggal ketika Ayah juga berada pada 

kondisi yang sama seperti Ibu beberapa tahun yang lalu. 

5. Karakterisasi Melalui Reaksi Tokoh 

Melalui reaksi tokoh, Jarjit yang pengganggu tergambar dari reaksi Taani yang tidak 

suka dengan kesombongan dan sikap buruk Jarjit. Melalui reaksi Dam juga tergambar 

jika Jarjit sudah bisa bersikap lebih baik kepadanya setelah Jarjit tenggelam dan Dam 

yang membantunya. 

6. Karakterisasi Melalui Reaksi Tokoh Lain 

Dam digambarkan sebagai anak yang memiliki sifat menarik, ia membawa Retro 

dalam masalah karena ingin dihukum membersihkan perpustakaan supaya bisa 

leluasa menggambar gedung tersebut. Melalui reaksi tokoh lain juga Dam 

digambarkan sebagai anak yang ringan hati dan baik hati kepada siapa pun. 
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7. Karakterisasi Melalui Pelukisan Latar 

Dalam novel Ayahku (Bukan) Pembohong ditemukan pelukisan latar sebagai 

penyituasian cerita Lembah Bukhara. Keindahan Lembah Bukhara menjadi pembuka 

cerita sebelum pengarang membawa pembaca masuk dalam cerita tentang kerusakan 

lembah akibat para pendatang yang menambah emas yang ada dalam bukit-bukit 

lembah. Lembah kembali menjadi indah setelah emir mereka Alim Khan 

menanamkan sikap perjuangan tanpa menyerah kepada penduduk lembah. 

8. Karakterisasi Melalui Pelukisan Fisik 

Melalui pelukisan fisik, pengarang menggambarkan sifat kepala sekolah, Taani, dan 

Ibu sebagai orang yang baik dan menyenangkan dari raut wajahnya. 

5.1.3 Kelayakan Novel Ayahku (Bukan) Pembohong Karya Tere-Liye Sebagai Bahan 

Ajar Sastra di SMA 

Novel Ayahku (Bukan) Pembohong layak dijadikan sebagai alternatif bahan ajar 

berdasarkan aspek bahasa, psikologi, dan latar belakang budaya. Novel Ayahku 

(Bukan) Pembohong menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh siswa 

karena bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Berdasarkan aspek 

psikologi, siswa akan bisa mengaitkan cerita dalam novel dengan kehidupan nyata 

mereka dan menjadikan pelajaran untuk kehidupan nyata. Berdasarkan latar belakang 

budaya novel Ayahku (Bukan) Pembohong berlatar belakang budaya Indonesia tanpa 

mencantumkan salah satu suku yang ada di Indonesia sehingga sangat bisa dijadikan 

alternatif bahan ajar sastra di SMA. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada: 

1. Guru Bahasa Indonesia 

Guru mata pelajaran bahasa Indonesia dapat menggunakan novel Ayahku (Bukan) 

Pembohong sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMA. Hal tersebut karena novel 

Ayahku (Bukan) Pembohong memenuhi kriteria pemilihan bahan ajar berdasarkan 

aspek bahasa, psikologi, dan latar belakang budaya. Novel Ayahku (Bukan) 

Pembohong juga dapat mengajarkan banyak hal tentang kehidupan yang sebenarnya. 

Mengajarkan arti perjuangan, kesabaran, dan kesederhanaan. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian tentang karakterisasi kepada 

tokoh utama saja supaya fokus penelitian tidak terkesan terlalu luas. Kemudian 

peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian lebih lanjut pada novel Ayahku 

(Bukan) Pembohong karya Tere-Liye tersebut dengan subjek yang berbeda. Sehingga, 

semua unsur intrinsik dari novel Ayahku (Bukan) Pembohong karya Tere-Liye ini 

dapat menjadi bahan penelitian. Diharapkan nantinya bisa menambah referensi 

dibidang sastra. 

 

 


