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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam dunia sastra, selain tema, plot, amanat, latar, ataupun gaya bahasa, peno- 

kohan pun merupakan salah satu unsur intrinsik penting yang membangun jalan- 

nya cerita. Penokohan merupakan unsur yang penting dalam karya naratif. Mela- 

lui penokohan, karakter para tokoh, baik tokoh utama maupun tokoh bawahan, di- 

deskripsikan oleh pengarang karena penokohan merupakan cara pengarang me- 

nampilkan tokoh atau pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehing 

ga peristiwa-peristiwa dapat terjalin dengan baik. (Nurgiyantoro (1988: 164) Di 

samping itu, melalui penokohan, pembaca akan memahami isi sebuah karya sastra 

dan dapat sekaligus mengambil pembelajaran darinya berupa nilai-nilai seperti ni- 

lai moral, agama, pendidikan, ataupun sosial.     

 

Metode penokohan yang digunakan para pengarang bervariatif, baik metode peno- 

kohan secara langsung maupun tidak langsung. Variasi penokohan ini tentulah di- 

sajikan agar jalannya cerita menjadi menarik sehingga para pembaca merasa nik- 

mat membacanya. Dengan variasi metode penokohan ini pula karya fiksi dapat di- 

kaji dan dianalisis keterjalinannya dengan unsur-unsur pembangun lainnya sehi- 

ngga keberhasilan sebuah karya akan terjadi jika penokohan terjalin baik dengan 

unsur lainnya.  



2 

Cerita rakyat sebagai bagian dari kebudayaan mengandung berbagai gagasan yang 

penuh nilai (makna) yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Apalagi jika ce- 

rita rakyat itu disusun dalam sebuah karya fiksi yang telah berbentuk novel yang 

tentunya dapat dibaca banyak orang. Semangkin banyak orang yang dapat meng- 

ambil manfaat dari cerita rakyat karena dalam cerita rakyat terkandung berbagai 

pelajaran hidup yang patut dicontoh untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-

hari seperti nilai kepemimpinan, filsafat, dan kronologis perkembangan masyara- 

kat. Di samping itu, cerita rakyat tentu mengandung unsur kebudayaan dan kea- 

rifan lokal suatu masyarakat. Priyadi (2010: 5) bahwa cerita rakyat dipandang me- 

miliki kearifan lokal masyarakat pemiliknya. Oleh karena itu, cerita rakyat dipan- 

dang sebagai sumber informasi kebudayaan lokal yang merekam berbagai infor- 

masi tentang kesejahteraan lokal yang bersangkutan.  

 

Tingginya nilai kehidupan yang ada dalam sebuah cerita rakyat patut untuk dikaji 

dalam bentuk penelitian ilmiah. Pengkajian ini tidak hanya menganalisis metode 

penokohan, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Selain 

itu , pengkajian ini diharapkan dapat turut melestarikan cerita rakyat yang mulai 

dilupakan siswa karena mereka lebih cenderung memahami cerita cinta yang ada 

dalam sinetron-sinetron yang ditayangkan oleh berbagai saluran televisi swasta  

yang ada di Indonesia. Jika tidak dilestarikan, cerita rakyat akan punah sehingga 

para pelajar pun tidak akan pernah mengenal lagi bahwa di Lampung khususnya 

dan Indonesia umumnya banyak terdapat cerita rakyat yang memiliki nilai-nilai 

kehidupan. 
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Novel Perempuan Penunggang Harimau merupakan salah satu novel yang meng- 

angkat cerita rakyat. Novel yang berlatar belakang kisah kerajaan Sekala Bgha ya- 

ng pernah bertahta di daerah Lampung Barat sarat dengan fakta sejarah dan fiksi 

berupa nama-nama kerajaan, ritual adat, panggilan kebesaran, alat-alat kebesaran 

Lampung Saibatin, kesenian, dan sastra lisan masyarakat Lampung Saibatin. Di 

samping itu, novel Perempuan Penunggang Harimau mengandung nilai- nilai ke- 

hidupan yang terdeskripsikan pada diri tokoh-tokohnya dan juga memiliki kearif- 

an lokal. Nilai-nilai ini tentunya bermanfaat bagi para pelajar. Melalui nilai yang 

ada di dalamnya, peserta didik diajarkan berperilaku positif dan menghindari peri- 

laku negatif. Namun, cerita tentang Perempuan Penunggang Harimau belum ban- 

yak dikenal oleh para siswa dan guru.  

 

Selain sarat dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya, novel Perempuan Penung- 

gang Harimau termasuk unik dalam proses kreatifnya. Novel ini disusun oleh se- 

orang pengarang yang bukan berlatar belakang bidang sastra, melainkan bidang 

politik. Pengarangnya adalah seorang dosen ilmu politik Unila yang lebih suka  

menulis puisi dan cerpen di koran. Bahkan, proses kreatifnya ia lakukan di tiga  

tempat, yaitu Lampung, Semarang, dan Malaysia serta disusun ketika pengarang 

sedang menyelesaikan program Ph.d. Sains Politik di Universitas Kebangsaan 

Malaysia (UKM).  

 

Kehadiran novel Perempuan Penunggang Harimau ini menarik perhatiaan maha- 

siswa untuk menelitinya. Pertama, Riris Kristiani R.K., mahasiswa Program Studi 

Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2010 yang meneliti nilai budayanya dengan 

judul skripsi Nilai Budaya dalam Novel Perempuan Penunggang Harimau Karya 
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Muhammad Harya Ramdhoni dan Kelayakannya Sebagai Bahan Ajar di SMA. 

Kedua, Carina Aurelia, mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia  

angkatan 2010, yang meneliti watak tokohnya dengan judul skripsi Representasi 

Sosok Wanita dalam Novel Perempuan Penunggang Harimau. Sementara itu, pe- 

nulis lebih memfokuskan meneliti novel ini dari sudut bagaimana cara pengarang 

mendeskripsikan watak-watak para tokoh. 

 

Karakter adalah nilai-nilai yang terpatri dalam diri kita melalui pendidikan, penga- 

laman, percobaan, pengorbanan dan pengaruh lingkungan, yang dipadukan deng- 

an nilai-nilai dari dalam diri manusia sehingga menjadi semacam nilai instrinsik 

yang terwujud dalam sistem daya juang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku.  

 

Pendidikan karakter melalui pengajaran bahasa dan sastra dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, di antaranya adalah pelajaran apresiasi sastra. Pengajaran sastra bu- 

kan pengajaran yang menyajikan teori-teori sastra dan contoh-contohnya saja, te- 

tapi juga dapat dikemas dengan menarik melalui kegiatan apresiasi sastra yang  

memfokuskan pemahaman isi cerita melalui penokohan secara langsung dan tidak 

langsung yang memiliki nilai-nilai seperti yang ada dalam novel Perempuan Pe- 

nunggang Harimau. Dengan pengajaran sastra yang baik, para siswa dapat diberi- 

kan keleluasaan untuk menggeluti karya sastra secara langsung sehingga dapat 

mengambil manfaat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi, tu- 

juan pengajaran sastra adalah pencapaian apresiasi kreatif.  

 

Belakangan ini, pendidikan yang berbasis pembentukan karakter terus digalakan. 

Pemerintah telah memasukkan konsep pendidikan karakter dalam kurikulum pen- 

didikan, termasuk kurikulum 2013. Dengan konsep pendidikan karakter, pendidik 
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an diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter yang  

kuat, baik dalam tataran akademik, sosial maupun moral serta menjadi warga ne- 

gara yang baik dan berguna untuk kemajuan bangsa. 

 

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian mengenai penokohan dalam cerita 

rakyat Perempuan Penunggang Harimau dan relevansinya dengan pembelajaran 

apresiasi sastra di SMP menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya men- 

deskripsikan penokohan melalui metode langsung dan metode tak langsung dalam 

cerita Perempuan Penunggang Harimau serta relevansinya dengan pembelajaran 

apresiasi sastra di SMP. Namun, secara tidak langsung, hasil penelitian ini meng- 

informasikan pada siswa cara bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ter- 

sebut diharapkan akan dapat membantu pembentukan karakter siswa. 

 

1.2 Perumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai ber- 

ikut 

1. Bagaimanakah penokohan dalam cerita rakyat Perempuan Penunggang Hari- 

mau karya M. Harya Ramdhoni? 

2. Bagaimanakah relevansi penokohan dalam cerita rakyat Perempuan Penung- 

gang Harimau karya M. Harya Ramdhoni dengan pembelajaran apresiasi sas- 

tra di SMP? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan penokohan dalam cerita rakyat Perempuan Penunggang Ha- 

rimau karya M. Harya Ramdhoni. 

2. Mendeskripsikan relevansi penokohan dalam cerita Perempuan Penunggang 

Harimau karya M. Harya Ramdhoni dengan pembelajaran apresiasi sastra di 

SMP. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis maupun praktis. 

 

1.4.1 Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah kajian sastra khusus- 

nya kajian penokohan secara langsung dan penokohan secara tak langsung serta 

menambah ranah kajian mengenai cerita Perempuan Penunggang Harimau pada 

bidang masalah penokohan.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan kepada pembaca, guru 

bidang studi Bahasa dan Sastra Indonesia, dan siswa tentang penokohan dalam ce- 

rita rakyat Perempuan Penunggang Harimau karya M. Harya Ramdhoni, serta  

membantu guru bidang studi Bahasa dan Sastra Indonesia dalam mencari bahan 

ajar sastra di SMP. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Penokohan dalam cerita rakyat Perempuan Penunggang Harimau karya M. 

Harya Ramdhoni. 

2. Relevansi penokohan dalam cerita Perempuan Penunggang Harimau karya 

M. Harya Ramdhoni dengan pembelajaran apresiasi sastra di SMP. 

 

1.6 Keterbatasan Penelitian 

1. Metode yang digunakan untuk menganalisis karakter tokoh dibatasi pada me- 

tode langsung dan tidak langsung  

2. Tokoh yang dianalisis dibatasi pada tokoh Sekeghumong, Kekuk Suik, Umpu 

Sindi, Maulana Penggalang Paksi, Maulana Nyeghupa, dan Maulana Belu- 

nguh. 

 


