
 

 

 

 

 

 

PENOKOHAN DALAM NOVEL PAK GURU 

KARYA AWANG SURYA  

DAN RANCANGAN PEMBELAJARANNYA UNTUK SMA 

 

 

 

 

(Skripsi) 

 

 

 

Oleh 

BAGUS SETIAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

PENOKOHAN DALAM NOVEL PAK GURU 

 KARYA AWANG SURYA 

 DAN RANCANGAN PEMBELAJARANNYA UNTUK SMA 

 

 

 

Oleh 

 

 

BAGUS SETIAWAN 

 

 

 

 

Penelitian yang dilakukan penulis membahas penokohan dalam novel Pak Guru 

karya Awang Surya dan rancangan pembelajarannya di SMA. Tujuan penelitian 

ini mendeskripsikan penokohan yang di dalamnya terdapat jenis-jenis tokoh, 

watak tokoh, serta teknik pelukisan tokoh dan mendeskripsikan rancangan 

pembelajarannya di SMA. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah novel Pak Guru karya Awang Surya yang 

diterbikan pada tahun 2014. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa, 

kata, kalimat, atau kutipan teks yang berkaitan dengan penokohan dalam novel 

Pak Guru karya Awang Surya dan rancangan pembelajarannya di SMA. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel Pak Guru memiliki tujuh jenis tokoh 

yang telah ditemukan yaitu tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh protagonis, tokoh 

antagonis, tokoh sederhana, tokoh bulat, dan tokoh tipikal. Beberapa tokoh ada 

yang memerankan lebih dari satu jenis tokoh. Tokoh-tokoh tersebut digambarkan 

dengan teknik pelukisan tokoh secara dramatik yang telah ditemukan yaitu 

menggunakan teknik cakapan, teknik tingkah laku, teknik pikiran dan perasaan, 

teknik reaksi tokoh, teknik reaksi tokoh lain, dan teknik arus kesadaran. Tokoh 

dalam novel Pak Guru, satu tokoh dapat dilukiskan watak-wataknya dari beberapa 

teknik dramatik. Novel Pak Guru dapat dibuat rancangan pembelajarannya 

sebagai alternatif bahan pembelajaran di SMA, khususnya kelas XII semester dua, 

dengan kompetensi dasar menganalisis teks novel baik lisan maupun tulisan. 
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MOTO 
 
 

Sesunggguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 

(Q.S. Al-Insyirah : 6) 

 

Sesunggguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 

sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. 

(Q.S. Ar-Ra’d : 11) 

 

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada 
kelemahan padamu.  Maka jika di antara kamu ada seratus orang yang sabar, 

niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus (orang musuh); dan jika  
di antara kamu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka  

dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah.   
Allah beserta orang-orang yang sabar. 

(QS. Al-Anfal:66) 
 
 

Jika anda memiliki sebuah mimpi yang sangat indah, maka ingatlah bahwa 

tuhan memberikanmu kekuatan untuk membuatnya menjadi nyata. 

(Hitam Putih) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahan ajar merupakan instrumen yang sangat penting dalam proses pembelajaran 

di sekolah. Bahan ajar merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang 

memegang peranan penting dalam membantu siswa mencapai standar kompetensi 

dan kompetensi dasar. Adanya bahan ajar yang layak dan berkualitas sangat 

menunjang proses pembelajaran. Secara garis besar, bahan ajar atau materi 

pembelajaran berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai yang 

harus dipelajari siswa. 

Salah satu sumber bahan ajar yang dapat digunakan oleh guru dalam 

pembelajaran sastra di sekolah adalah novel. Novel ditulis oleh pengarang sebagai 

bentuk pengungkapan realitas kehidupan manusia. Ada dua unsur pokok yang 

membangun sebuah karya sastra (novel), yaitu unsur instrinsik dan unsur 

ekstrinsik. Unsur instrinsik novel meliputi alur, tema, amanat, latar, sudut 

pandang, gaya bahasa, tokoh dan penokohan, sedangkan unsur ekstrinsik novel 

meliputi nilai religius, psikologi, politik, moral, sosial budaya, dan lain-lain. 

Dalam kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMA, karya sastra (novel) yang 

akan digunakan sebagai bahan ajar harus melalui proses pemilihan karena tidak 



2 
 

semua novel mengandung nilai moral, pendidikan, budaya dan agama. Oleh 

karena itu, suatu keharusan bagi guru Bahasa dan Sastra Indonesia untuk memilih, 

membaca, memahami, dan menilai terlebih dahulu novel yang akan diajarkan 

kepada anak didiknya. Hal tersebut perlu dilakukan demi menghindari terjadinya 

hal-hal yang tidak diinginkan, karena ada kecenderungan dalam diri siswa untuk 

mencontoh dan meniru perbuatan atau tindakan orang lain (tokoh dalam suatu 

novel). Selain itu, dalam memilih novel diperlukan kecerdasan dan ketepatan guru 

dalam menilai isi novel yang akan dijadikan bahan ajar tersebut. Sebab, indikator 

kelayakan sebuah novel sebahai bahan ajar bukan dilihat dari terkenal atau 

tidaknya pengarang novel tersebut. 

Pada dasarnya dalam memilih bahan pembelajaran, penentuan jenis, dan 

kandungan materi sepenuhnya terletak ditangan guru. Namun demikian, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan dasar pegangan untuk 

memilih objek bahan pelajaran yang berkaitan dengan pembinaan apresiasi siswa. 

Prinsip dasar dalam memilih bahan ajar sastra yaitu bahan ajar tersebut harus 

sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu Kurikulum 2013. Dalam hal 

ini, kriteria pokok pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah 

kometensi inti dan kompetensi dasar. Hal ini berarti bahwa materi pembelajaran 

yang dipilih untuk diajarkan pada siswa hendaknya berisi materi atau bahan ajar 

yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi inti dan standar 

kompetensi dasar. Dengan kata lain, pemilihan bahan ajar haruslah mengacu atau 

merujuk pada standar kompetensi inti dan standar kompetensi dasar. 

Kriteria lain yang juga harus menjadi pertimbangan dalam pemilihan bahan ajar 

sastra yaitu kesesuaian antara bahan ajar yang dipilih dengan prinsip-prinsip 
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pemilihan bahan ajar sastra yang ditinjau dari aspek kesastraan, yakni aspek 

bahasa, psikologi, dan latar belakang budaya siswa. Selain itu yang juga harus 

dijadikan bahan pertimbangan dalam pemilihan bahan ajar sastra, yaitu 

pendidikan karakter atau moral yang terdapat dalam bahan ajar tersebut. 

Perkembangan karya sastra saat ini telah menunjukkan banyak peningkatan. 

Semakin banyak karya sastra dengan kisah beragam yang dapat dinikmati. Karya-

karya tersebut dicipatakan oleh pengarang dengan mengangkat cerita kehidupan 

berdasarkan pengalaman batin dan luasnya pengetahuan yang mereka miliki. Hal 

yang mendasar dalam memilih novel yang akan dijadikan bahan ajar, yakni novel 

tersebut selain harus bisa memenuhi tuntutan materi juga harus bisa memberikan 

pengalaman dan pengajaran yang bermanfaat bagi peserta didik sehingga 

pembelajaran sastra yang berlangsung tidak hanya membentuk kecerdasan peserta 

didik dalam mengapresiasi sastra, akan tetapi juga membentuk kepribadian yang 

bermoral. 

Sejak tahun 2010, pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

mencanangkan penerapan pendidikan yang bernilai karakter bagi semua tingkat 

pendidikan. Program ini dicanangkan sebab selama ini dunia pendidikan dinilai 

kurang berhasil dalam mengantarkan generasi bangsa menjadi pribadi-pribadi yag 

bermartabat. Dalam hal ini, guru membantu membentuk karakter peserta didik 

agar senantiasa positif. Pendidikan karakter memiliki esensi yang sama dengan 

pendidikan moral dan akhlak. Dalam penerapan pendidikan karakter, faktor yang 

harus dijadikan sebagai tujuan adalah terbentuknya kepribadian peserta didik agar 

menjadi manusia yang berkepribadian baik.  
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Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, secara garis besar, karya sastra 

(novel) yang hendak dijadikan bahan ajar bagi peserta didik hendaknya memuat 

pengetahuan, ketrampilan dna sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa. Dalam 

hal ini peran guru SMA dalam pemilihan bahan ajar sastra akan menentukan 

pencapaian keberhasilan siswa. Keberhasilan yang dimaksud dalam hal ini bukan 

hanya keberhasilan membentuk kecerdasan peserta didik dalam mengapresiasi 

sastra, akan tetapi juga membentuk karakter peserta didik sehingga menjadi 

pribadi yang bermoral. Dengan demikian, ketepatan guru dalam memilih novel 

yang akan dijadikan bahan ajar sastra sangatlah dibutuhkan. 

Melalui penggambaran tokoh yang merupakan bagian unsur instrinsik dalam 

novel, guru dapat membentuk kepribadian siswa menjadi pribadi yang 

bermoral.Penulis tertarik untuk menganalisis penokohan pada novel Pak Guru 

Karya Awang Surya dan rancangan pembelajarannya di Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Penelitian mengenai penokohan ini merujuk pada penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya oleh Erpiana (2008) dengan judul “Penokohan Tokoh 

Utama Dalam Novel Sujud di Kaki Tahajjud-Subuh Karya Kartini Nainggolan 

dan Kelayakannya Sebagai Bahan Ajar Sastra Indonesia di Sekolah Menengah 

Atas (SMA)”.Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian saat ini. Persamaan antara penelitian Erpiana dengan penelitian 

saat ini adalah mengenai penokohan. Perbedaan antara penelitian Erpiana dengan 

penelitian ini adalah penulis hanya mendeskripsikan penokohan tokoh utama pada 

Novel Sujud di Kaki Tahajjud-Subuh Karya Kartini Nainggolan, sedangkan 

penelitian ini penulis membahas semua penokohan tokoh yang ada pada novel dan 

membuat rancangan pembelajarannya  di sekolah menengah atas. 
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Dalam pemilihan novel Pak Guru karya Awang Surya penulis meninjau melalui 

tiga aspek penting pemilihan bahan pengajaran sastra, yaitu: dari sudut bahasa, 

segi kematangan siswa (psikologi), dan sudut latar belakang kebudayaan para 

siswa (Rahmanto,2005:27). 

1.Bahasa 

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 (Rahmanto,2005:27). Ditinjau dari segi 

kebahasaannya sasaran pembaca novel Pak Guru karya Awang Surya adalahsiswa 

SMP sampai dengan mahasiswa, karena sasaran pembacanya dimulai dari anak 

SMP-mahasiswa bahasa yang digunakan penulis dalam novel tergolong sederhana 

dan dapat dicerna oleh siswa jenjang SMP sampai dengan jenjang perguruan 

tinggi. Meskipun ada beberapa kata dari bahasa daerah yang dimasukkan, sang 

penulis novel tidak lupa memberikan pengertian/arti dari kata bahasa daerah yang 

dimasukkannya.  

2.Psikologi 

Dalam memilih bahan pengajaran sastra, tahap-tahap perkembangan psikologis 

dari taraf anak menuju ke kedewasaan hendaknya diperhatikan karena tahap-tahap 

ini sangat besar pengaruhnya terhadap minat dan keengganan anak didik dalam 

banyak hal. Tahap perkembangan psikologis ini juga sangat besar pengaruhnya 

terhadap: daya ingat, kemuan mengerjakan tugas, kesiapan bekerja sama, dan 

kemungkinan pemahaman situasi atau pemecahan problem yang dihadapi. Berikut 
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ini urutan pentahapan yang diharapkan dapat membantu guru untuk lebih 

memahami tingkatan perkembangan psikologis anak-anak dasar dan menengah: 

a. Tahap pengkhayal(8 sampai 9 tahun) 

Pada tahap ini imajinasi anak belum banyak diisi hal-hal nyata tapi masih penuh 

dengan berbagai macam fantasi kekanakan. 

b. Tahap romantik(10 sampai 12 tahun) 

Pada tahap ini anak mulai meninggalkan fantasi-fantasi dan mengarah ke realitas. 

Meski pandangannya tentang dunia ini masih sederhana, tapi pada tahap ini anak 

telah menyenangi ceritera-ceritera kepahlawanan, petualangan, dan bahkan 

kejahatan. 

c. Tahap realistik (13 sampai 16 tahun) 

Sampai tahap ini anak-anak sudah benar-benar terlepas dari dunia fantasi, dan 

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

berusaha mengetahui dan siap mengikuti dengan teliti fakta-fakta untuk 

memahami masalah-masalah dalam kehidupan yang nyata. 

d. Tahap Generalisasi (umur 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. 

Karya sastra yang terpilih untuk diajarkan hendaknya sesuai dengan tahap 

psikologis pada umumnya dalam suatu kelas. Tentu saja, tidak semua siswa dalam 
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satu kelas mempunyai tahapan psikologis yang sama, tapi guru hendaknya 

menyajikan karya sastra yang setidak-tidaknya secara psikologis dapat menarik 

minat sebagian besar siswa dalam kelas itu (Rahmanto,2005:29-31). 

Bila ditinjau dari aspek psikologisnya, sasaran siswa yang akan disajikan novel 

Pak Guru karya Awang Surya sebagai bahan pengajaran sastra adalah tahap 

romantik dan realistik. Pada novel Pak Guru karya Awang Surya, masalah-

masalah yang disajikan masih sederhana dan dapat dicerna oleh anak pada tahap 

tersebut. 

3.Latar Belakang Budaya 

Biasanya siswa akan mudah tertarik pada karya-karya sastra dengan latar 

belakang kehidupan mereka, terutama bila karya sastra itu menghadirkan tokoh 

yang berasal dari lingkungan mereka dan mempunyai kesamaan dengan mereka 

atau dengan orang-orang disekitar mereka (Rahmanto,2005:31). 

Berdasarkan aspek latar belakang budaya, novel Pak Guru karya Awang Surya 

menceritakan kehidupan seorang guru di sebuah pedesaan yang mayoritas bersuku 

jawa. Dan bila dilihat sasaran siswa yang akan diberikan novel Pak Guru karya 

Awang Surya sebagai bahan pengajaran sastra adalah siswa yang berada di 

wilayah provinsi Lampung yang memiliki masyarakat dari berbagai suku, seperti 

suku Lampung, Jawa, Palembang, dan lain-lain. Menurut penulis, novel Pak Guru 

karya Awang Surya bisa dijadikan sebagai bahan pengajaran sastra di provinsi 

Lampung, karena masyarakat provinsi Lampung tidak asing dengan kebudayaan 

Jawa ataupun bahasa Jawa. 
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Dari uraian diatas, alasan penulis memilih novel Pak Guru karya Awang Surya 

sebagai subjek penelitian adalah karena novel ini merupakan novel yang sangat 

menarik karena menceritakan kehidupan sehari-hari seorang guru beserta 

intriknya dan juga kehidupan seorang guru yang bersahaja dan memiliki prinsip 

luhur yang teguh sebagai seorang pengajar. Guru tersebut menjunjung tinggi 

prinsipnya sebagai seorang guru. Novel Pak Guru karya Awang Surya juga 

mengandung banyak pesan moral yang dapat diteladani oleh siswa untuk 

membangun karakter siswa yang baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penokohan dalam 

novel Pak Guru karya Awang Surya dan bagaimana rancangan pembelajarannya 

di SMA ?” Masalah tersebut dijabarkan ke dalam tiga pertanyaan penelitian 

berikut ini. 

Pertanyaan Penelitian  

1. Bagaimanakah jenis tokoh dalam novel Pak Guru karya Awang Surya ? 

2. Bagaimanakah watak tokoh dan teknik penokohan dalam novel Pak Guru 

karya Awang Surya ? 

3. Bagaimanakah rancangan pembelajaran novel Pak Guru karya Awang Surya 

di Sekolah Menengah Atas (SMA) ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan jenis tokoh novel Pak Guru karya Awang Surya. 
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2. Mendeskripsikan watak tokoh dan teknik penokohan novel Pak Guru karya 

Awang Surya. 

3. Menyusun rancangan pembelajaran sastra di SMA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan, dapat memberikan manfaat untuk 

1. Memberikan pengetahuan kepada penulis maupun pembaca mengenai 

deskripsi penokohan dalam novel Pak Guru karya Awang Surya; 

2. Memberikan alternatif bahan pembelajaran sastra kepada guru Bahasa dan 

Sastra Indonesia di Sekolah Menengah Pertama (SMP); dan 

3. Membantu guru dan siswa dalam memahami dan mengapresiasi karya 

sastra khususnya novel. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah novel Pak Guru karya Awang Surya, diterbitkan oleh 

Penerbit ERSA, Jakarta, cetakan pertama Januari 2014, dengan tebal buku 328 

halaman. Hal yang diteliti adalah penokohan pada novel yang mencakup watak 

tokoh, dan teknik pelukisan tokoh. Setelah menganalisis penokohan pada novel, 

lalu membuat rancangan pembelajaran di Sekolah Menengah Atas.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

2.1 Pengertian Novel 

Kata novel berasal dari bahasa latin novella yang diturunkan pula dari kata novies  

yang berarti “baru”. Dikatakan baru karena bila dibandingkan dengan jenis-jenis 

sastra lainnya seperti puisi, drama, dan lain-lain, maka jenis novel ini muncul 

kemudian (Tarigan, 1984:167). Dewasa ini istilah novella dan novelle 

mengandung pengertian yang sama dengan istilah Indonesia novelet (Inggris: 

novelette), yang berarti sebuah karya prosa fiksi yang panjangnya cakupan, tidak 

terlalu panjang, namun juga tidak terlalu pendek (Nurgiyantoro,2012:9). Dalam 

Kamus Istilah Sastra, Sudjiman dalam ( Purba,  2012:63) menjelaskan bahwa 

novel adalah prosa rekaan yang panjang yang menyuguhkan tokoh-tokoh dan 

menampilkan serangkaian peristiwa dan latar secara tersusun. 

Jassin dalam (Suroto, 1993:19) menjelaskan bahwa novel adalah suatu karangan 

prosa yang bersifat cerita yang menceritakan suatu kerjadian yang luar biasa 

karena dari kejadian ini terlahir suatu konflik, suatu pertikaian, yang meng-

alihkan jurusan nasib mereka. Novel juga diartikan sebagai suatu cerita prosa 

yang aktif dalam panjang yang tertentu, yang melukiskan para tokoh, gerak serta 

adegan kehidupan yang nyata yang presentatif dalam suatu alur atau keadaan yang 
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agak kacau atau kusut. Biasanya suatu novel mengandung kata-kata yang berkisar 

antara 35.000 buah sampai tak terbatas jumlahnya (Tarigan,1984:164) 

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan diatas, maka dapat 

disumpulkan bahwa novel merupakan karangan atau suatu cerita fiktif yang 

didalamnya terdapat tokoh, alur, konflik yang menyebabkan perubahan sikap 

hidup sang tokoh. 

2.2 Unsur-Unsur Novel 

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

Sebagai sebuah totalitas, novel mempunyai bagian-bagian, unsur-unsur yang 

saling berkaitan satu sama lain secara erat dan saling menguntungkan 

(Nurgiyantoro, 2012:22). Unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua 

bagian, yaitu unsur instrinsik dan unsur ekstrinsik. 

Unsur instrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam karya sastra itu 

sendiri. Unsur instrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang (secara langsung) 

turut serta membangun cerita. Unsur yang dimaksud misalnya, peristiwa, cerita, 

plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang penceritaan, bahasa dan gaya bahasa, 

dan lain-lain (Nurgiyantoro, 2012:23). 

Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Unsur 

ekstrinsik meliputi latar belakang atau biografi pengarang, kondisi sosial 

masyarakat yang diangkat menjadi cerita dalam novel, pandangan politik yang 

dianut pengarang, serta kepercayaan atau agama yang dianut pengarang juga dapat 

memengaruhi novelnya (Adhitya, 2010:23). 
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Dalam penelitian ini, yang akan menjadi fokus penelitian penulis adalah unsur 

instrinsiknya saja, yaitu penokohan. Karena unsur ini merupakan unsur yang 

paling penting dan paling menonjol dalam karya fiksi. Namun, bukan berarti 

unsur yang lain tidak penting, karena semua unsur sangatlah penting untuk 

membangun sebuah karya fiksi (novel). 

2.3 Tokoh dan Penokohan 

Di dalam mengkaji tokoh dan penokohan ada beberapa istilah yang mesti 

dipahami, yakni istilah tokoh, watak/karakter, dan penokohan. Tokoh adalah 

pelaku cerita. Watak/karakter adalah sifat dan sikap para tokoh. Adapun 

penokohan/perwatakan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan 

watak-wataknya itu dalam suatu cerita (Suyanto, 2012:46). 

Sebuat cerita terbentuk karena ada pelaku di dalamnya. Pelaku cerita inilah yang 

merupakan unsur tokoh dalam sebuah novel. Seluruh pengalaman yang dituturkan 

dalam cerita diikuti oleh pembaca berdasarkan tingkah laku dan pengalaman yang 

dijalani oleh pelaku cerita/tokoh. 

Istilah tokoh menunjuk pada orangnya, sedangkan penokohan menunjuk pada 

penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak tertentu dalam sebuah cerita. 

Dalam sebuah istilah penokohan sekaligus terkandung dua aspek, isi dan bentuk. 

Tokoh dan watak adalah aspek isi, sedangkan teknik pelukisannya dalam karya 

fiksi adalah bentuk. Dengan demikian, istilah penokohan lebih luas pengertiannya 

dan para tokoh, sebab sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana 

perwatakan, dan bagaimana pelukisan tokoh dalam sebuah cerita sehingga 
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sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca (Nurgiyantoro, 

2012:165-166). 

Abrams dalam (Nurgiyantoro, 2012:165) menjelaskan bahwa tokoh adalah salah 

satu unsur yang penting dalam suatu novel atau cerita rekaan, tokoh cerita 

merupakan orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif (novel) yang 

oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecendrungan tertentu 

seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan dilakukan dalam tindakan. Tokoh 

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

dan batiniah. 

Penokohan dalam sebuah novel biasanya ditampilkan secara lebih lengkap dan 

mengesankan. Penokohan merupakan penggambaran secara jelas tentang keadaan 

tokoh dalam suatu cerita, baik hal itu dilukiskan secara langsung maupun tidak 

langsung (Nurgiyantoro, 2012:210). Di dalam penokohan, pengarang berusaha 

melukiskan 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 yang 

jelas, sehingga pembaca mudah memahami perbedaan sifat-sifat tokoh dalam 

sebuah cerita. 

2.4 Jenis Tokoh 

Tokoh-tokoh cerita dalam sebuah fiksi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis 

penamaan berdasarkan sudut mana penamaan itu dilakukan. Berdasarkan 

perbedaan sudut pandang dan tinjauan, tokoh dapat dibagi menjadi beberapa 
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penamaan. Nurgiyantoro (2007: 176-194) mengungkapkan bahwa tokoh dapat 

dibagi menjadi beberapa yaitu sebagai berikut. 

1. Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan 

Membaca sebuah novel kita dihadapkan pada sejumlah tokoh yang ada 

didalamnya. Namun dalam keseluruhan cerita, peranan masing-masing tokoh 

tersebut tidak sama. Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya 

dalam novel yang bersangkutan. Bahkan pada novel-novel tertentu, tokoh utama 

yang selalu hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman 

buku cerita yang bersangkutan. 

Tokoh utama dalam sebuah novel mungkin saja lebih dari seorang meskipun 

kadar keutamaannya tak (selalu) sama. Keutamaan mereka ditentukan oleh 

dominasi, banyaknya penceritaan, dan pengaruhnya terhadap perkembangan plot 

secara keseluruhan.Perbedaan antara tokoh utama dan tambahan tak dapat 

dilakukan secara eksak. Perbedaan itu lebih bersifat gradasi, kadar keutamaan 

tokoh-tokoh itu. Hal ini yang terkadang menyebabkan pembaca bisa berbeda 

pendapat dalam hal menentukan tokoh-tokoh utama sebuah cerita fiksi. Dalam 

membedakan tokoh utama dan tokoh tambahan biasanya dari keseringan tokoh 

tersebut ditampilkan pada cerita. Tokoh utama akan lebih banyak muncul dalam 

cerita dibandingkan tokoh tambahan. 

2. Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagonis 

Jika dilihat dari peran tokoh-tokoh dapat dibedakan menjadi tokoh utama dan 

tokoh tambahan. Namun, jika berdasarkan fungsi penampilan tokoh dapat 

dibedakan menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Dalam membaca novel 
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biasanya pembaca terbawa secara emosional terhadap tokoh-tokoh. Pembaca bisa 

memberikan simpati dan empati terhadap kejadian yang dialami tokoh-tokoh. 

Tokoh protagonis menampilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan kita, 

pandangan kita  sebagai pembaca.  

Maka sering mengenali tokoh protagonis sebagai memiliki kesamaan dengan 

pembaca. Seolah-olah apa yang dirasa, dipikirkan dan dialami oleh tokoh 

protagonis dapat mewakili pembaca. Menurut Altenbernd dan Lewis dalam 

Nurgiyantoro (2007: 178) tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi salah 

satu jenisnya secara populer disebut hero atau tokoh yang merupakan 

pengejawantahan norma-norma, nilai-nilai, yang ideal bagi kita.  

Sebuah fiksi harus mengundang konflik yang biasanya dialami oleh tokoh 

protagonis. Tokoh yang menyebabkan terjadinya konflik ini disebut tokoh 

antagonis karena tokoh ini memang beroposisi dengan tokoh protagonis secara 

langsung atau tidak langsung bersifat batin maupun fisik. Namun konflik yang 

dialami tokoh protagonis tidak hanya disebabkan oleh tokoh antagonis namun 

juga bisa dari hal-hal di luar individualitas seseorang, misalnya bencana alam.  

Dalam menentukan tokoh protagonis ataupun antagonis pada sebuah karya fiksi 

tidaklah mudah karena terkadang ada yang berbeda pendapat. Dalam menentukan 

tokoh utama dan tokoh tambahan dengan tokoh protagonis dan tokoh antagonis 

sehingga menjadi tokoh utama protagonis, tokoh utama antagonis, tokoh 

tambahan protagonis dan seterusnya. Untuk menentukan tokoh protagonis dan 

tokoh antagonis jelas dapat dilihat dengan bagaimana fungsi penampilan tokoh 

yang tokoh utama biasanya menjadi tokoh yang membawa pesan baik sesuai 
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harapan pembaca dan tokoh antagonis menimbulkan konflik dengan tokoh 

protagonis. 

3. Tokoh Sederhana dan Tokoh  Bulat 

Berdasarkan perwatakannya, tokoh cerita dapat dibedakan menjadi tokoh 

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

character). Tokoh sederhana adalah tokoh yang hanya memiliki satu kualitas 

pribadi tertentu, tokoh sederhana tidak memiliki sifat dan tingkah laku yang dapat 

memberikan efek kejutan bagi pembaca. Perwatakan tokoh sederhana yang benar-

benar sederhana dapat dirumuskan dengan hanya satu kalimat atau satu frasa saja. 

Misalnya, “Ia seorang yang miskin, tetapi jujur”. Tokoh sederhana dapat 

melakukan berbagai tindakan, namun semua tindakannya akan dikembalikan pada 

perwatakan yang dimiliki dan yang telah diformulakan itu. Dengan demikian 

pembaca dapat dengan mudah memahami watak dan tingkah laku tokoh 

sederhana. Bisa dikatakan bahwa tokoh-tokoh tambahan pada karya fiksi rata-rata 

merupakan tokoh sederhana.  

Tokoh bulat atau kompleks adalah tokoh yang memiliki dan diungkap berbagai 

kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya. Tokoh bulat 

bisa saja memiliki watak tertentu yang dapat diformulasikan, namun dapat juga 

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

seperti bertentangan dan sulit diduga. Dibandingkan dengan tokoh sederhana, 

tokoh bulat lebih menyerupai kehidupan manusia yang sesungguhnya, karena di 

samping  memiliki berbagai kemungkinan sikap dan tindakan, ia juga sering 

memberikan kejutan (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2007: 183).  
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4. Tokoh Statis dan Tokoh Berkembang 

Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh-tokoh cerita 

dalam sebuah novel, tokoh dapat dibedakan menjadi tokoh statis, tak berkembang 

(static character) dan tokoh berkembang (dynamic character). Tokoh statis 

adalah tokoh cerita yang secara esensial tidak mengalami perubahan dan atau 

perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. 

Tokoh statis memiliki sikap dan watak yang relatif tetap, tak berkembang, sejak 

awal sampai akhir cerita. 

Tokoh berkembang adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan dan 

perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan (dan perubahan) 

peristiwa dan plot yang dikisahkan. Tokoh berkembang secara aktif berinteraksi 

dengan lingkungannya, baik ingkungan sosial, alam, maupun yang lain, yang 

semuanya akan memengaruhi sikap, watak, dan tingkah lakunya. Tokoh statis 

adalah tokoh yang sederhana, datar, karena tidak diungkap berbagai keadaan sisi 

kehidupannya. Tokoh statis hanya memiliki satu kemungkinan watak saja dari 

awal hingga akhir cerita. Tokoh berkembang akan cenderung menjadi tokoh yang 

kompleks. Hal ini disebabkan adanya berbagai perubahan dan perkembangan 

sikap, watak, dan tingkah lakunya itu dimungkinkan dapat terungkapkan berbagai 

sisi kejiwaannya.  

5. Tokoh Tipikal dan Tokoh Netral 

Berdasarkan kemungkinan percerminan tokoh cerita terhadap (sekelompok) 

manusia dari kehidupan nyata, tokoh cerita dapat dibedakan ke dalam tokoh 

tipikal (typical character) dan tokoh netral (neutral character). Tokoh tipikal 

adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan individualitasnya, dan lebih 
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banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan atau kebangsaannya (Altenberd dan Lewis 

dalam Nurgiyantoro, 1966:160). Tokoh tipikal merupakan pencerminan, 

penggambaran, 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 tipikal dalam sebuah novel mungkin 

hanya seorang atau beberapa orang saja, misalnya tokoh utama ataupun tokoh 

tambahan.  

Tokoh netral, di pihak lain, 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. Kehadirannya tidak terpretensi untuk mewakili atau 

menggambarkan sesuatu yang di luar dirinya, seseorang yang berasal dari dunia 

nyata atau paling tidak, pembaca mengalami kesulitan untuk menafsirkan sebagai 

bersifat mewakili berhubung kurang ada unsur bukti pencerminan dari kenyataan 

di dunia nyata.  

2.5 Karakteristik Tokoh 

Penggunaan istilah “karakter” (character) sendiri dalam berbagai literatur bahasa 

Inggris mengacu pada dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai tokoh-tokoh 

cerita yang ditampilkan, dan sebagai sikap, ketertarikan, keinginan, emosi, dan 

prinsip moral yang dimiliki tokoh-tokoh tersebut. (Stanton, dalam Nurgiyantoro, 

2012:165). Dengan demikian, character dapat berarti „pelaku cerita‟ dan dapat 

pula berarti „perwatakan‟.Antara seorang tokoh dengan perwatakan yang 

dimilikinya, memang, merupakan suatu kepaduan yang utuh. Penyebutan 



19 
 

namatokoh tertentu, tak jarang, langsung mengisyaratkan kepada kita perwatakan 

yang dimilikinya. 

Tokoh cerita (character) adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya 

naratif, atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan 

kecenderungan bahwa antara seorang tokoh dengan kualitas pribadinya erat 

berkaitan dalam penerimaan pembaca. Dalam hal ini, khususnya dari pandangan 

teori resepsi, pembacalah sebenarnya yang memberi arti semuanya. Untuk kasus 

kepribadian seorang tokoh, pemaknaan itu dilakukan berdasarkan kata-kata 

(verbal) dan tingkah laku lain (nonverbal). Pembedaan antara tokoh yang satu 

dengan yang lain lebih ditentukan oleh kualitas pribadi daripada dilihat secara 

fisik (Abrams, dalam Nurgiyantoro:2012:165). 

2.6 Teknik Penokohan 

Karya sastra menyajikan para tokoh dengan latar belakang tertentu yang 

mengalami peristiwa atau konflik. Dalam karya sastra, pengarang menampilkan 

bagaimana para tokoh menyikapi serta keluar dari konflik tersebut. Pengarang 

memiliki caranya tersendiri dalam melukiskan atau menyampaikan tindak tunduk, 

sikap, penilaian tokoh cerita ata konflik yang dihadapi melalui berbagai tinjauan. 

Masalah pelukisan tokoh dalam sebuah karya sastra tidak semata-mata hanya 

berhubungan dengan pemilihan jenis dan perwatakan para tokoh cerita saja, 

melainkan juga bagaimana melukiskannya secara tepat sehingga mampu 

menciptakan dan mendukung tujuan artistik karya yang bersangkutan. 

Secara garis besar teknik perwatakan dalam suatu karya sastra atau lengkapnya 

pelukisan sifat, sikap, siri, tingkah laku, dan berbagai hal lain yang berhubungan 
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dengan jati diri tokoh dapat dibedakan ke dalam dua cara atau teknik, yaitu teknik 

analitik (langsung) dan teknik dramatik (tak langsung). Teknik analitik, yaitu 

pengarang langsung menceritakan bagaimana ciri tokoh-tokohnya, sedangkan 

teknik dramatik adalah pengarang tidak langsung menceritakan bagaimana ciri 

tokoh-tokoh ceritanya. Dalam buku Teori Pengkajian Fiksi, dijelaskan terdapat 

dua teknik dalam melukiskan tokoh. 

a. Teknik Analitik atau Eskpositori 

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 kehadirannya, yang mungkin berupa sikap, sifat, watak, tingkah 

laku, atau bahkan ciri fisiknya (Nurgiyantoro, 2012:195). 

b. Teknik Dramatik 

Pengarang tidak mendeskripsikan secara langsung sifat dan tingkah laku tokoh. 

Pengarang membiarkan para tokoh cerita untuk menunjukkan sendiri 

kehadirannya melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya, baik secara verbal 

lewat kata-kata maupun tingkah laku dan juga melalui peristiwa yang terjadi. 

Untuk memahami kedirian seorang tokoh, pembaca dituntut untuk dapat 

menafsirkan sendiri. Pembaca tidak hanya bersifat pasif, melainkan sekaligus 

terdorong melibatkan diri secara aktif, kreatif, dan imajinatif (Nurgiyantoro, 

2010:198). 

Beberapa teknik yang digunakan pengarang dalam melukiskan ciri para tokoh 

yang termasuk ke dalam teknik dramatik. 
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1. Teknik Cakapan 

Percakapan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh cerita biasanya juga dimaksudkan 

untuk menggambarkan sifat tokoh-tokoh yang bersangkutan. Percakapan yang 

baik, yang efektif, yang lebih fungsional adalah yang menunjukkan 

perkembangan plot dan sekaligus mencerminkan sifat  kedirian tokoh pelakunya 

(Nurgiyantoro, 2012:201). 

2. Teknik Tingkah Laku 

Teknik tingkah laku meyaran pada tindakan yang bersifat nonverbal, fiksi. Apa 

yang dilakukan orang dalam wujud dan tingkah laku dapat dipandang sebagai 

menunjukkan reaksi, tanggapan, sifat dan sikap yang mencerminkan sifat-sifat 

kediriannya (Nurgiyantoro, 2012:202). 

3. Teknik Pikiran dan Perasaan 

Teknik pikiran dan perasaan merupakan cara pengarang menggambarakan ciri 

tokoh dengan mendeskripsikan keadaan dan jalan pikiran serta perasaan tokoh. 

Apa yang melintas di dalam pikiran dan perasaan, serta apa yang (sering) dipikir 

dan dirasakan oleh tokoh, dalam hal akan mencerminkan sifat-sifat kedirian tokoh 

(Nurgiyantoro, 2012:204). 

4. Teknik Arus Kesadaran 

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, 2012:206). Aliran kesadaran 
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berusaha menagkap dan mengungkapkan proses kesadaran batin, yang memang 

hanya terjadi di batin, baik yang berada di ambang kesadaran maupun 

ketaksadaran, termasuk kehidupan di bawah sadar. 

5. Teknik Reaksi Tokoh 

Teknik reaksi tokoh yang dimaksudkan sebagai reaksi tokoh terhadap sesuatu 

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

sebagainya yang berupa “rangsangan” dari luar diri tokoh yang bersangkutan 

(Nurgiyantoro, 2012:207). 

6. Teknik Reaksi Tokoh Lain 

Reaksi tokoh lain dimaksudkan sebagai reaksi yang diberikan tokoh lain terhadap 

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

pendapat, sikap, komentar, dan lain-lain. Pendek kata penilaian kedirian tokoh 

utama cerita oleh tokoh-tokoh cerita yang lain dalam sebuah karya (Nurgiyantoro, 

2012:209). 

7. Teknik Pelukisan Latar 

Suasana latar 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 (Nurgiyantoro, 

2012:209). 
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8. Teknik Pelukisan Fiksi 

Keadaan fiksi seseorang sering berkaitan dengan keadaan kejiwaannya atau paling 

tidak, pengarang sengaja mencari dan menghubungkan adanya keterkaitan itu. 

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

menyarankan pada sifat tak mau mengalah, pandangan mata tajam menyarankan 

orang yang serius, hidung agak mendongak, dan lain-lainnya yang dapat 

menyarankan sifat tertentu. Pelukisan keadaan fisik tokoh, dalam kaitannya 

dengan penokohan, kadang terasa penting. Keadaan fisik tokoh perlu dilukiskan 

terutama jika memiliki bentuk fisik khas sehingga pembaca dapat 

menggambarkan secara imajinatif (Nurgiyantoro, 2012:210). 

Cara melukiskan atau menggambarkan watak para tokoh dalam cerita dikenal tiga 

macam cara (Suroto, 1989:93), yaitu: 

1. Secara analitik, pengarang menjelaskan atau menceritakan secara 

terperinci watak tokoh-tokohnya. 

2. Secara dramatik, pengarang tidak langsung menggambarkan watak tokoh-

tokohnya, tetapi menggambarkan watak tokoh-tokohnya dengan cara 

berikut: 

a. Melukiskan tempat atau lingkungan sang tokoh; 

b. Mengemukakan atau menampilkan dialog antar tokoh yang satu 

dengan yang lain; 

c. Menceritakan perbuatan, tingkah laku atau reaksi tokoh terhadap suatu 

kejadian; 
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3. Gabungan cara analitik dan dramatik 

Beberapa cara yang dapat dipergunakan oleh pengarang untuk melukiskan 

rupa, watak, atau pribadi para tokoh, yaitu: 

a. Melukiskan bentuk lahir dari pelakon; 

b. Melukiskan jalan pikiran pelakon atau apa yang terlintas dalam 

pikirannya; 

c. Melukiskan bagaimana reaksi pelakon itu terhadap kejadian-kejadian; 

d. Pengarang dengan langsung menganalisis watak pelakon; 

e. Pengarang melukiskan keadaan sekitar pelakon; 

f. Pengarang melukiskan bagaimana pandangan-pandangan pelakon lain 

dalam suatu cerita terhadap pelakon utama; 

g. Percakapan tokoh lain terhadap tokoh utama (Lubis dalam Tarigan, 

1984:93). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teknik 

perwatakan dalam suatu karya sastra dapat dibedakan kedalam dua teknik, yaitu: 

teknik analitik dan teknik dramatik. 

2.7 Pembelajaran Sastra di SMA 

Pemilihan bahan ajar merupakan hal penting dalam proses pembelajaran, karena 

ketepatan dalam memilih bahan ajar akan membantu memudahkan pembelajaran, 

dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Pada dasarnya tujuan 

pembelajaran sastra adalah untuk menumbuhkan rasa cinta dan kegemaran siswa 

terhadap sastra sehingga mampu mempertajam perasaan, penalaran, dan daya 

khayak, serta kepekaan terhadap budaya dan lingkungannya. 
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Novel sebagai bagian dari karya sastra merupakan alternatif bahan pelajaran yang 

masuk dalam komponen dasar kegiatan belajar-mengajar di SMA. Pengajaran 

sastra khususnya novel di sekolah sangat penting. Dalam karya sastra (novel) 

banyak pelajaran-pelajaran dan nilai-nilai positif yang dapat dijadikan bahan 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sebagai seorang pengajar, guru dalam menyampaikan materi mengenai 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. Pemilihan 

bahan ajar sastra yang tepat harus diperhatikan guru karena mempelajari sastra 

dengan tepat dapat memberi manfaat bagi siswa, seperti membantu keterampilan 

berbahasa, meningkatkan pengetahuan sosial budaya,  mengembangkan cipta dan 

karsa, menunjang pembentukan watak (Rahmanto, 2005:16). 

2.7.1 Membantu Keterampilan Berbahasa 

Seperti yang kita ketahui ada empat keterampilan berbahasa yaitu: menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Mengikutsertakan pengajaran sastra dalam 

kurukulum berarti akan membantu siswa berlatih keterampilan membaca. Dalam 

pengajaran sastra, siswa dapat melatih keterampilan menyimak dengan 

mendengarkan suatu karya sastra. Siswa dapat melatih keterampilan berrbicara 

dengan berperan dalam suatu drama. 

2.7.2 Meningkatkan Pengetahuan Budaya 

Sastra tidak sama halnya dengan ilmu kimia atau sejarah. Sastra berkaitan erat 

dengan semua aspek manusia dan alam dengan keseluruhannya. Setiap karya 
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sastra selalu menghadirkan sesuatu dan menyajikan banyak hal yang apabila 

dihayati benar-benar akan semakin menambah pengetahuan orang yang 

menghayatinya. 

2.7.3 Mengembangkan Cipta dan Rasa 

Penting sekali kiranya memandang pengajaran sebagai proses pengembangan 

individu secara keseluruhan. Dalam pengajaran sastra, hal yang dapat 

dikembangkan adalah kecakapan yang bersifat indra, penalaran, bersifat efektif, 

bersifat sosial, dan juga bersifat relegius. 

2.7.4 Menunjang Pembentukan Watak 

Pengajaran sastra mampu membina perasaan yang lebih tajam. Sastra dapat 

membantu kita mengenal seluruh rangkaian hidup manusia seperti: kebahagiaan, 

kebebasan, kesetiaan, kembangan diri sampai kelemahan, kekalahan, 

keputusasaan, kebencian, perceraian, dan kematian. Pembelajaran sastra juga 

dapat membantu mengembangkan kualitas pribadi siswa yang antara lain 

meliputi: ketekunan, kepandaian, pengimajian, dan penciptaan. (Rahmanto, 2015: 

16-25). 

Sesuai dengan tujuan kurikulum yang berlaku di sekolah menengah atas saat ini 

adalah Kurikulum 2013, artinya dalam proses pemilihan bahan ajar sastra harus 

disesuaikan dengan Kurikulum 2013. Hal ini berarti bahwa kriteria pokok 

pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran harus sesuai dengan standar 

kompetensi inti yang tercantum dalam mata pelajaran bahasa indonesia. Standar 

kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia ini mencakup ruang lingkup 

materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan. 
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2.8 Rancangan Pembelajaran Sastra 

Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh pengajar dan pelajar yaitu guru dan 

siswa.Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa adalah belajar.Perilaku 

mengajar dan perilaku belajar tersebut terkait dengan bahan pembelajaran.Bahan 

pembelajaran dapat berupa pengetahuan, nilai-nilai kesusilaan, seni, agama, sikap, 

dan keterampilan (Rusman, 2014: 131).Pembelajaran di sekolah merupakan 

kegiatan peserta didik mendapatkan ilmu dan mempelajarinya dari guru yang 

memberikan ilmu tersebut.Selain guru memberikan ilmu, guru juga mendidik agar 

peserta didik dapat mengembangkan ilmu yang sudah dipelajarinya. Guru bahasa 

Indonesia berperan sangat penting untuk menjadikan peserta didik yang kreatif 

dalam menggunakan bahasa dan ilmu sastra yang sudah didapat oleh guru 

tersebut. 

Pembelajaran sastra atau pembelajaran apresiasi sastra adalah serangkaian 

aktivitas yang dilakukan siswa untuk menemukan makna dan pengetahuan yang 

terkandung dalam karya sastra di bawah bimbingan, arahan, dan motivasi guru 

melalui kegiatan menggauli karya sastra tersebut secara langsung yang dapat pula 

didukung dan disertai oleh kegiatan tidak langsung.Berdasarkan pengertian ini, 

pembelajaran sastra haruslah dilakukan dengan jalan menyentuh secara langsung 

siswa dengan karya sastra (Abidin, 2013: 212).Pembelajaran sastra memiliki 

manfaat yang cukup baik untuk proses pengembangan kreatif peserta didik. 

Karena setiap karya sastra yang baik pasti memiliki manfaat yang baik pula untuk 

pembaca.Khususnya karya sastra pada novel.Pembelajaran sastra juga dapat 

membantu siswa dalam memahami berbagai unsur yang ada di dalam novel 

tersebut agar dapat mencapai pembelajaran Bahasa Indonesia di 
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sekolah.Pengajaran sastra dapat membantu pendidikan secara utuh apabila 

cakupannya meliputi 4 manfaat, yaitu membantu keterampilan berbahasa, 

meningkatkan pengetahuan budaya, mengembangkan cipta dan rasa, dan 

menunjang pembentukan watak (Rahmanto, 1988: 16). 

Tujuan pembelajaran sastra yaitu agar peserta didik mampu memahami karya 

sastra yang diajarkan tersebut.Novel merupakan salah satu jenis karya sastra yang 

diajarkan di SMA kelas XII semester genap.Agar tujuan pembelajaran sastra 

dapat tersampaikan dengan baik oleh peserta didik, novel merupakan media yang 

baik untuk bahan ajar.Terlebih lagi jika novel tersebut dipilih sesuai kemampuan 

peserta didik pada jenjang SMA kelas XII. Guru dapat menggunakan novel 

sebagai bahan ajar sesuai tujuan dalam pembelajaran sastra. Peserta didik juga 

akan lebih menarik perhatian apabila diberi bahan ajar yang menarik untuk 

mereka telusuri seperti halnya novel, karena novel merupakan bahan bacaan yang 

bernilai seni. Seperti yang telah diungkapkan oleh Parkamin dan Bari (1973: 13) 

bahwa seni sastra adalah semata-mata memberi hiburan, memberi kenikmatan 

batin, hanya sesuatu yang bersifat indah.Agar guru dapat mencapai pembelajaran 

mengenai sastra di sekolah, guru harus memilih bahan ajar yang sesuai agar dapat 

mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. 

Guru diharapkan mampu memberikan bahan ajar yang menarik untuk 

pembelajaran sastra agar dapat membangkitnya semangat peserta didik dalam 

mencapai pembelajaran dengan baik sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti 

yang tercantum dalam kurikulum 2013. Dalam pembelajaran di SMA kelas XII 

semester genap berkaitan dengan pembelajaran mengenai novel yaitu terdapat 

pada KI 3, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 



29 
 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. KD 1.2  Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan 

bahasa Indonesia dan menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam 

memahami, menerapkan, dan menganalisis informasi lisan dan tulis melalui teks 

cerita sejarah, berita, iklan, editorial/opini, dan novel. KD 3.3  Menganalisis teks 

novel baik melalui lisan maupun tulisan.Siswa diharapkan mampu menganalisis 

teks novel baik melalui lisan maupun tulisan. 

Pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah harus didasari dengan perancangan 

pembelajaran yang sesuai dengan silabus agar proses pembelajaran dapat tercapai 

dengan runtut dan disiplin sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran. Silabus sebagai acuan pengembangan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran kegiatan pembelajaran 

indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar 

(Rusman, 2014: 4-5). 

Priyatni (2014: 161) mengemukakan bahwa RPP adalah sebuah rancangan untuk 

melaksanakan kegiatan belajar-mengajar tatap muka.RPP dikembangkan untuk 

satu kegiatan tatap muka atau lebih. Dipertegas pula oleh Rusman (2014: 5) 

bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk  

mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disusun untuk setiap kompetensi dasar yang 

dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang 

penggalan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk setiap pertemuan yang 

disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. 

2.8.1  Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

a. Identitas Mata Pelajaran 

identitas mata pelajaran, meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, 

program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran serta jumlah 

pertemuan. 

b. Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik 

dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi 

dalam suatu pelajaran. 

c. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi 

untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan 

penilaian mata pelajaran.Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 

mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

d. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan 

dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 
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e. Materi Ajar 

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis 

dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 

f. Alokasi Waktu 

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi 

dasar dan beban belajar. 

g. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau 

seperangkat indikator yang telah ditetapkan.  

h. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran 

yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

dasar. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

3. Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas 

pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau 

kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, serta tindak lanjut. 
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i. Penilaian Hasil Belajar 

Prosedur dan instrument penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan 

indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada Standar Penilaian. 

j. Sumber Belajar 

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi (Rusman, 2014: 5-7). 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di 

sekolah harus didasari dengan Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP) yang 

berpedoman pada silabus. Setelah membuat RPP, pembelajaran sastra yang akan 

dilaksanakan disesuaikan dengan RPP yang sudah dirancang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Metode kualitatif antara lain bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan 

lebih banyak berupa kata-kata atau gambar dari pada angka-angka (Moleong, 

2005:5). 

Penelitian kualitatif ini tentu saja tidak untuk penelitian bidang teknologi dan 

eksakta. Penelitian kualitatif lebih sesuai untuk penelitian hal-hal yang bersangkut 

paut dengan masalah kultur dan nilai-nilai, seperti sastra. Dikatakan penelitian 

sastra lebih sesuai dengan penelitian kualitatif adalah bahwa sastra merupakan 

suatu bentuk karya kreatif, yang bentuknya senantiasa berubah dan tidak tetap, 

yang harus diberikan interpretasi (Semi, 2012: 34). 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian 

adalah metode deskriptif kualitatif dalam penelitian mengenai tokoh dan 

penokohan yang terdapat dalam Novel Pak Guru Karya Awang Surya 
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3.2 Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah kata-kata yang terdapat pada sumber tertulis, 

yaitu novel Pak Guru karya Awang Surya. Dan sumber data dalam penelitian ini 

adalah novel Pak Guru  karya Awang Surya. Novel ini diterbitkan oleh ERSA, 

cetakan satu januari 2014, dengan tebal buku 328 halaman. 

3.3 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan 

penulis adalah teknik analisis teks. Langkah-langkah yang dilakukan penulis 

untuk mengumpulkan dan menganalisis data adalah sebagai berikut. 

1. Langkah yang pertama adalah pengumpulan data. Pada langkah yang 

pertama, data yang muncul berupa kata-kata, frasa, kalimat, atau wacana yang 

terdapat dalam novel. Langkah yang dilakukan penulis pada tahap ini adalah 

mengumpulkan data penokohan yang terdapat dalam novel Pak Guru karya 

Awang Surya. 

2. Langkah kedua adalah reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses 

pemilihan pemusatan perhatian pada transformasi “data mentah” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis berupa teks dalam novel Pak Guru karya 

Awang Surya. Langkah-langkah yang dilakukan penulis pada langkah kedua 

ini, yaitu 

a. menganalisis penokohan dengan teknik ekspositori dan teknik 

dramatik; 

b. menganalisis jenis tokoh, watak tokoh, dan teknik pelukisan tokoh; 
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3. Langkah ketiga adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Langkah-langkah yang dilakukan penulis pada 

langkah ketiga ini, yaitu. 

a. mengelompokkan penokohan tokoh yang sejenis yang terdapat 

dalam novel Pak Guru karya Awang Surya; 

b. mendeskripsikan jenis tokoh, watak tokoh dan teknik pelukisan 

tokoh yang terdapat dalam novel Pak Guru karya Awang Surya; 

c. membuat rancangan pembelajaran dari hasil analisis penokohan 

novel Pak Guru karya Awang Surya; 

4. Langkah keempat adalah penarikan  kesimpulan. Menarik kesimpulan 

merupakan suatu tinjauan pada catatan-catatan di  dalam sebuah novel atau 

juga upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam 

seperangkat data yang lain. Langkah yang dilakukan penulis pada komponen 

keempat ini, yaitu. 

a. menyimpulkan hasil deskripsi penokohan yang terdapat dalam 

novel Pak Guru karya Awang Surya; 

b. membuat rancangan pembelajaran dari hasil analisis penokohan 

novel Pak Guru karya Awang Surya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian mengenai penokohan dalam novel Pak 

Guru karya Awang Surya dengan menganalisis jenis-jenis tokoh dan teknik 

pelukisan tokoh yang telah dijelaskan pada bab IV, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Tokoh yang sudah dianalisis dalam novel Pak Guru yaitu tokoh utama 

diperankan oleh Musa, tokoh tambahan diperankan oleh Hajjah Hadijah, 

Alfan, Slamet, tokoh protagonis diperankan oleh Haji Husin, tokoh antagonis 

diperankan oleh Bu Eni, Pak Sarkowi, tokoh sederhana diperankan oleh 

Simbok, Bu Jumiran, Pak Darmaji, tokoh bulat diperankan oleh Musa dan 

tokoh tipikal diperankan oleh Kartiman.  

2. Pengarang menggambarkan watak tokoh Musa yang suka mengeluh, perhatian 

dengan murid, perhatian dengan anak, bertanggung jawab, realistis, bijaksana, 

tegas, pemikir, menghindari konflik, humoris, dan optimis. Watak tokoh Haji 

Husin yang perhatian dengan adiknya, sayang dengan adiknya, pantang 

menyerah, optimis, religius, berpikiran kritis, berpasrah diri, dan toleransi. 

Watak tokoh Hajjah Hadijah yang perhatian dengan suami, dan mudah emosi. 

Watak tokoh Alfan yang antusias, gengsi, dan sayang keluarga. Watak tokoh 
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Slamet yang suka meledek. Watak tokoh Wahyu yang realistis dan suka 

meledek. Watak tokoh Cak Tarno yang suka mengeluh. Watak tokoh 

Kartiman yang rendah hati. Watak tokoh Bu Lastri yang tegas. Watak tokoh 

Pak Danu yang realistis. Watak tokoh Pak Sarkowi yang egois, pendendam, 

dan pemarah. Watak tokoh Pak Jumiran yang realistis, sayang dengan anak, 

mudah emosi, dan egois. Watak tokoh Bu Eni yang pemarah dan suka 

memprovokasi. Watak tokoh Bu Jumiran yang perhatian dengan suami. Watak 

tokoh Pak Darmaji yang merayu sang kakak. Watak tokoh Bu Sarkowi yang 

sayang dengan suami. Watak tokoh Tikno yang berpikiran kritis. Watak tokoh 

Simbok yang bijaksana dan sayang dengan cucu. Watak tokoh Pak Narto yang 

jengkel. 

3. Pengarang menggunakan teknik dramatik dalam menggambarkan tokoh Musa, 

yaitu teknik cakapan, teknik tingkah laku, teknik pikiran dan perasaan, teknik 

arus kesadaran dan teknik reaksi tokoh. Penggambaran tokoh Haji Husin 

pengarang hanya menggunakan teknik dramatik, yaitu teknik tingkah laku, 

teknik reaksi tokoh, teknik reaksi tokoh lain, dan teknik pikiran dan 

perasaan.Pengarang hanya menggunakan teknik dramatik dalam 

menggambarkan watak Hajjah Hadijah, yaitu teknik tingkah laku, dan teknik 

pikiran dan perasaan. 

Pengarang menggunakan teknik dramatik dalam menggambarkan watak 

Alfan, yaitu teknik cakapan, teknik arus kesadaran, dan teknik pikiran dan 

perasaan.Penggambaran watak tokoh Slamet hanya menggunakan teknik 

dramatik, yaitu teknik tingkah laku.Pengarang hanya menggunakan teknik 

dramatik dalam menggambarkan watak Wahyu, yaitu teknik pikiran dan 
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perasaan dan teknik tingkah laku. Pengarang menggunakan teknik dramatik 

dalam menggambarkan tokoh Cak Tarno, yaitu teknik pikiran dan perasaan 

Pengarang menggunakan teknik dramatik dalam menggambarkan tokoh 

Kartiman, yaitu teknik tingkah laku. Pengarang menggunakan teknik dramatik 

dalam menggambarkan tokoh Bu Lastri, yaitu teknik tingkah laku. Pengarang 

hanya menggunakan teknik dramatik dalam menggambarkan watak Pak Danu, 

yaitu teknik pikiran dan perasaan. Pengarang hanya menggunakan teknik 

dramatik dalam menggambarkan watak Pak Sarkowi, yaitu teknik arus 

kesadaran dan teknik reaksi tokoh. Pengarang menggunakan teknik dramatik 

dalam menggambarkan watak Pak Jumiran, yaitu teknik pikiran dan perasaan, 

teknik reaksi tokoh, dan teknik cakapan. Pengarang menggunakan teknik 

dramatik dalam menggambarkan watak Bu Eni, yaitu teknik tingkah laku, 

teknik reaksi tokoh, dan teknik pikiran dan perasaan. Pengarang hanya 

menggunakan teknik dramatik dalam menggambarkan watak Bu Jumiran, 

yaitu teknik cakapan. Pengarang hanya menggunakan teknik dramatik dalam 

menggambarkan watak Pak Darmaji, yaitu teknik pikiran dan perasaan. 

Pengarang hanya menggunakan teknik dramatik dalam menggambarkan watak 

Bu Sarkowi, yaitu teknik reaksi tokoh lain. Pengarang menggunakan teknik 

dramatik dalam menggambarkan watak Tikno, yaitu teknik pikiran dan 

perasaan. Pengarang menggunakan teknik dramatik dalam menggambarkan 

watak Simbok, yaitu teknik reaksi tokoh dan reaksi cakapan. Pengarang hanya 

menggunakan teknik dramatik dalam menggambarkan watak Pak Narto, yaitu 

teknik reaksi tokoh.  
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4. Rancangan pembelajaran yang telah dirancang oleh peneliti menggunakan 

metode pembelajaran discovery learning, dengan alokasi waktu 2 x 45 menit 

(2 jam pelajaran), dan bahan ajar menggunakan cuplikan novel Pak Guru.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis  terhadap novel Pak Guru karya Awang Surya, peneliti 

menyarankan sebagai berikut. 

1. Dalam novel Pak Guru karya Awang Surya ditemukan tujuh jenis tokoh yang 

sebagian jenis tokoh bisa diajarkan kepada siswa seperti tokoh utama, tokoh 

protagonis, dan tokoh antagonis sehingga guru dapat menggunakan novel 

tersebut untuk diajarkan kepada siswa SMA kelas XII. 

2. Tokoh utama dan tokoh protagonis dalam novel Pak Guru karya Awang Surya 

patut diajarkan kepada siswa dalam pembelajaran karena watak-watak yang 

dimiliki tokoh utama dan tokoh protagonis baik untuk siswa agar mereka 

dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh antagonis 

yang terdapat dalam novel Pak Guru dapat dijadikan contoh buruk yang tidak 

boleh ditiru oleh peserta didik. 

3. Penokohan pada novel Pak Guru karya Awang Surya yang mencakup jenis-

jenis tokoh dan teknik pelukisan tokoh hendaknya diajarkan kepada siswa 

SMA kelas XII. Hal ini sesuai dengan kurikulum 2013 yang sudah tertera 

pada silabus dengan kompetensi dasar mengenai novel.  

4. Guru Bahasa Indonesia yang membelajarkan mengenai novel ini hendaknya 

mendorong siswa untuk membaca novel Pak Guru secara keseluruhan bukan 

ringkasannya saja, tujuannya agar guru dapat mengapresiasikan sastra kepada 
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siswa. Siswa akan optimal mendapatkan pembelajaran mengenai sastra 

khususnya novel. 

5. Bagi pembaca skripsi ini khususnya yang menyukai karya sastra, novel Pak 

Guru karya Awang Surya layak dijadikan bahan bacaan karena tokoh-tokoh 

dalam novel tersebut memiliki karakter yang mampu memotivasi pembaca 

agar menjadi seseorang yang baik. Selain itu novel Pak Guru 

memperkenalkan bagaimana kehidupan seorang Guru yang bersahaja dengan 

segala intrik di dalamnya. 
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