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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakterisasi tokoh utama pada 

cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen Kaki Langit karya siswa SMA dan 

menyusun rancangan pembelajarannya dalam ranah pembelajaran sastra 

Indonesia di SMA. 

 

Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif kualitatif. Sumber  data  yang  

digunakan adalah cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen Kaki Langit karya 

Siswa SMA. Kumpulan cerpen ini terdiri atas sembilan cerpen pilihan Horison  

yang  terbit  pada  2011 sampai 2012. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sembilan cerpen dalam kumpulan 

cerpen tersebut, (“Hidupmu,Dramamu”, “Patilan Rantau”,”Surya”, “Secercah Asa 

dalam Bahasa”, “Purna”, “Biarkan Api Membakar Kami”, “Dandelion”, “Adolf 

Tak Bisa ke Langit”, dan “Lautan Darah”) menyajikan karakterissai tokoh utama 

dengan dua metode, yakni langsung (telling) dan  tak langsung (showing). 

Hasil penelitian ini disusun menjadi sebuah rancangan pembelajaran sastra di 

SMA dengan kurikulum 2013. Karakterisasi tokoh utama dalam kumpulan cerpen 

Kaki Langit dapat dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yakni, setelah membaca teks cerpen siswa mampu mengidentifikasi karakterisasi 

tokoh utama yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. 

Karakterisasi tokoh utama pada cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen Kaki 



Langit karya Siswa SMA dapat dijadikan alternatif bahan ajar dalam 

pembelajaran sastra khususnya apresiasi sastra prosa. 

 

 

Kata Kunci: karakterisasi, telling, showing, pembelajaran 
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Karya sastra merupakan hasil proses penyaringan sebuah pengalaman, baik yang

nyata maupun rekaan, yang dipenggal-penggal dan disatukan kembali dengan

persepsi dan keahlian pengarang (sastrawan) serta disajikan melalui media bahasa.

Oleh karena itu, meskipun karya sastra merupakan suatu hasil imajinasi seorang

pengarang, tetapi akan selalu lahir berdasarkan realitas yang ada dalam kehidupan

nyata. Membaca karya sastra menjadi sama halnya dengan berjumpa dengan

berbagai persoalan dan pengalaman hidup orang lain.

Sebuah karya sastra, baik prosa maupun puisi selalu memiliki dua aspek penting,

yaitu isi dan bentuk. Isi berkaitan dengan apa yang disampaikan penulis,

sedangkan bentuk berkaitan dengan cara yang digunakan penulis untuk

menyampaikan isi. Isi bermuara pada tema, sedangkan bentuk bermuara pada

struktur. Melalui dua hal tersebut biasanya mutu sebuah karya ditentukan, baik

secara bersamaan ataupun secara terpisah.

Karya sastra dibangun oleh beberapa unsur yang sangat penting untuk diketahui

sebelum kita melakukan kegiatan apresiasi. Unsur-unsur tersebut menurut Stanton

(2007: 21) dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu fakta-fakta cerita, tema, dan

sarana-sarana sastra. Elemen dari fakta-fakta cerita antara lain karakter atau tokoh,

alur, dan latar, sedangkan sarana-sarana sastra yang harus ada dalam setiap cerita
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antara lain konflik, klimaks, gaya, dan sudut pandang. Elemen lain dari sarana-

sarana dalam cerita adalah simbolisme.

Aspek tokoh dalam karya sastra fiksi merupakan salah satu elemen dalam fakta-

fakta cerita yang sangat penting kehadirannya. Peristiwa yang dimunculkan

pengarang sangat dipengaruhi oleh munculnya tokoh dengan berbagai

karakternya. Tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa pesan,

amanat, moral, isi cerita tersebut, atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan

pengarang. Seorang pengarang yang baik akan memperlihatkan teknik

penggambaran tokoh yang bervariasi sehingga menantang untuk dibaca dan

dianalisis. Cara penggambaran tokoh yang bervariasi juga akan membuat cerita

lebih menarik dan tidak monoton.

Salah satu bentuk atau genre karya sastra adalah cerita pendek (cerpen). Cerita

pendek merupakan jenis karya sastra yang banyak ditulis selain puisi dan novel.

Jika diamati, mayoritas media massa (koran edisi minggu, tabloit, dan majalah)

menyediakan rubrik cerpen. Majalah-majalah remaja bahkan bisa memuat dua

cerpen atau lebih setiap edisinya (Arman, 2010: 7).

Penelitian ini sendiri bermaksud menganalisis metode karakterisasi (penokohan)

yang digunakan pengarang untuk menyajikan tokoh utama dalam cerpen-cerpen

pada kumpulan cerpen Kaki Langit dan mengaitkannya dengan pembelajaran

sastra di Sekolah Menengah Atas (SMA). Cerpen-cerpen yang terdapat dalam

kumpulan cerpen ini merupakan cerpen pilihan Horison karya siswa SMA dari

2011 hingga 2012. Seluruh cerpen yang terangkum dalam kumpulan cerpen

Kaki Langit ini adalah cerpen- cerpen yang  pernah dimuat dalam kumpulan
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cerpen pilihan Horison di tahun-tahun sebelumnya bersama cerpen-cerpen

dari penulis lain yang pernah dimuat di majalah Horison.

Alasan penulis memilih kumpulan cerepen Kaki Langit ini untuk diteliti, bukan

hanya karena kumpulan cerpen ini menarik dari segi isi, akan tetapi cara

pengarang menghadirkan arus cerita dan penggunaan metafora-metafora sangat

menarik untuk diikuti. Selain itu, pengarang yang merupakan para siswa SMA

mampu memunculkan masalah yang menarik untuk dibaca pada masing-masing

cerpen.

Setelah membaca seluruh cerpen dalam kumpulan cerpen ini, diharapkan siswa

dapat mengerti dan memahami isi dan makna cerita yang dititipkan pengarang

melalui tokoh-tokoh utama di dalamnya menggunakan metode-metode

karakterisasi. Penelitian mengenai karakterisasi pernah dilakukan oleh Siti

Marliah. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah pada sumber data.

Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang dapat digunakan guru

sebagai bahan ajar di SMA. Cerpen banyak mengandung pelajaran dan nilai-nilai

positif baik yang dititipkan pada tokoh, khususnya tokoh utama, maupun isi cerita

dan dapat dijadikan bahan renungan dalam kehidupan masyarakat. Pemilihan

cerpen yang tepat sebagai bahan ajar juga merupakan hal penting untuk

diperhatikan agar pembelajaran sastra menjadi lebih bermakna.

Dalam silabus Kurikulum 2013 edisi revisi 2016 jenjang Sekolah Menengah Atas

(SMA), Kompetensi Dasar yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat  di kelas

XI, yaitu 1) mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam

kumpulan cerita pendek yang dibaca, 2) mendemonstrasikan salah satu nilai

kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek, 3) menganalisis   unsur-unsur
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pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek, dan 4)

mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur

pembangun cerpen. Kompetensi Dasar tersebut akan menuntut siswa lebih

mengenal karya sastra khususnya cerpen dengan lebih dekat. Dengan

demikian, kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan bersama siswa yaitu

pembelajaran dalam mengapresiasi karya sastra, dalam hal ini menanggapi cerita

pendek (cerpen). Hal ini menjadi salah satu dasar bagi penulis dalam mengaitkan

metode karakterisasi tokoh utama dengan pembelajaran sastra di SMA  kelas

XI. Metode karakterisasi yang akan dikaji adalah metode karakterisasi yang

digunakan penulis dalam menggambarkan tokoh utama yang terdapat dalam

cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen Kaki Langit.

B. Rumusan Masalah

Berdasakan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah

sebagai berikut: Bagaimanakah karakterisasi tokoh utama dan rancangan

pembelajaran karakterisasi tokoh utama pada cerpen-cerpen dalam kumpulan

cerpen Kaki Langit sesuai Kurikulum 2013 dalam ranah pembelajaran sastra di

SMA?

Rumusan masalah tersebut kemudian dapat dikembangkan dalam beberapa

pertanyaan berikut.

1. Bagaimanakah karakterisasi tokoh utama pada cerpen-cerpen di dalam

kumpulan cerpen Kaki Langit?

2. Bagaimanakah rancangan pembelajaran karakterisasi tokoh utama pada

cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen Kaki Langit sesuai Kurikulum 2013

dalam ranah pembelajaran sastra di SMA?
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C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan berikut.

1. Mendeskripsikan karakterisasi tokoh utama pada cerpen-cerpen di

dalam kumpulan cerpen Kaki Langit.

2. Menyusun rancangan pembelajaran  karakterisasi  tokoh  utama pada

cerpen- cerpen dalam kumpulan cerpen Kaki Langit sesuai Kurikulum 2013

dalam ranah pembelajaran sastra di SMA?

D. Manfaat Penelitian

Secara praktis penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Membantu pemahaman siswa dan apresiasi pembaca khususnya siswa SMA

terhadap karya sastra dan salah satunya memperkenalkan kumpulan cerpen

Kaki Langit.

2. Membantu guru bidang studi Bahasa dan Sastra Indonesia dalam memilih

alternatif bahan ajar sastra untuk siswa SMA.

3. Menginformasikan pada pembaca, siswa, dan guru tentang metode

karakterisasi tokoh utama pada cerpen-cerpen di dalam kumpulan cerpen Kaki

Langit

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah  sebagai berikut.

1. Cerpen-cerpen dalam kumpulan Kaki Langit, yaitu “Hidupmu, Dramamu”,

“Patilan Rantau”, “Surya”, “Secercah Asa Dalam Bahasa”, “Purna”, “Biarkan
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Api Membakar Kami”, “Dandelion”, “Adolf Tak Bisa Ke Langit”, dan

“Lautan Darah”

2. Metode karakterisasi yang digunakan untuk menggambarkan tokoh

utama pada cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen Kaki Langit yang

meliputi hal-hal sebagai berikut.

1) Metode Langsung (Telling)

Karakterisasi melalui tuturan pengarang

2)   Metode Tidak Langsung (Showing)

a. Karakterisasi menggunakan namatokoh

b. Karakterisasi melalui penampilan tokoh

c. Karakterisasi melalui dialog

d.  Karakterisasi melalui tindakan para tokoh
.



II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Cerpen

Karya bentuk cerpen merupakan bentuk yang paling banyak digemari dalam

dunia kesusastraan Indonesia. Bentuk ini  tidak saja digemari  oleh pengarang

yang dengan sependek itu bisa menulis dan mengutarakan kandungan pikiran

yang dua puluh atau tiga puluh tahun sebelumnya barangkali mesti dilahirkan

dalam roman, tetapi juga diskusi para pembaca yang ingin menikmati hasil sastra

dengan tidak usah mengorbankan terlalu banyak tempo. Dalam beberapa bagian

dari satu jam, seseorang bisa menikmati sebuah cerpen (Rosidi dalam Tarigan,

1984: 178-179).

Cerita pendek merupakan  salah satu  bentuk karya sastra fiksi.  Cerita

pendek sesuai dengan namanya, memperlihatkan sifat yang serba pendek, baik

peristiwa yang diungkapkan, isi cerita, jumlah pelaku dan jumlah kata yang

digunakan (Priyatni,  2010:  126). Dengan  sifatnya yang pendek maka segala

unsur yang membangun cerpen harus mampu didayagunakan secara maksimal

agar mampu menyampaikan ide cerita secara tepat. Sumardjo dalam Purba

(2010: 50-51) juga mengemukakan bahwa cerita pendek adalah fiksi pendek

yang selesai dibaca dalam “sekali duduk”. Cerita pendek hanya memiliki

satu arti,   satu   krisis,   dan satu efek untuk   pembacanya. Kependekan
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sebuah cerita pendek bukan karena bentuknya yang  jauh lebih pendek dari

novel, melainkan karena aspek masalahnya yang sangat  dibatasi. Dengan

pembatasan ini, sebuah masalah akan tergambarkan jauh lebih jelas dan jauh

lebih mengesankan  bagi pembaca. Kesan yang ditinggalkan oleh sebuah

cerita pendek harus tajam dan dalam sehingga sekali membacanya kita tak akan

mudah lupa. Hal ini sejalan dengan perkataan Edgar Allan Poe dalam Abram

(1999: 286) yang menyebut cerpen sebagai “the prose tale” yakni "the prose tale" as a

narrative which can be read at one sitting of from half an hour to two hours, and is

limited to "a certain unique or single effect" to which every detail is subordinate.

Cerita pendek, selain kependekannya ditunjukkan oleh jumlah kata yang

digunakan, ternyata peristiwa dan isi cerita yang disajikan juga sangat pendek.

Peristiwa yang disajikan memang singkat, tetapi mengandung kesan yang dalam.

Isi cerita memang pendek karena mengutamakan kepadatan ide. Oleh karena

peristiwa dan isi cerita dalam cerpen singkat, maka pelaku-pelaku dalam cerpen

pun  relatif  lebih  sedikit  jika dibandingkan  dengan  roman/novel.  Di

Indonesia ukuran cerpen biasanya terdiri dari 4 sampai dengan 15 halaman folio

ketik. Akan tetapi menurut Nurgiyantoro (1994: 10) berapa ukuran panjang

pendek sebuah cerpen memang tidak ada aturannya, tak ada satu kesepakatan di

antara para pengarang dan para ahli.

Menurut Zulfahnur (1997:62) cerpen adalah suatu cerita yang melukiskan suatu

peristiwa  (kejadian) apa  saja yang menyangkut persoalan jiwa. Selanjutnya,

Rosidi dalam Purba (2010:50-51) memberi pengertian cerpen sebagai cerita yang

pendek dan merupakan kebulatan ide. Dalam kesingkatan dan kepadatannya itu,

sebuah cerita pendek adalah lengkap, bulat dan singkat. Semua bagian dari
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sebuah cerpen mesti terikat pada suatu kesatuan jiwa: pendek, padat, dan

lengkap. Tak ada bagian-bagian yang boleh lebih atau bisa dibuang.

Cerita pendek menurut Suroto (1989:18) adalah suatu karangan prosa yang berisi

sebuah peristiwa kehidupan manusia pelaku/tokoh dalam cerita tersebut.Dalam

karangan terdapat pula peristiwa lain tetapi peristiwa tersebut tidak

dikembangkan sehingga kehadirannya hanya sekadar sebagai peristiwa pokok

agar cerita tampak wajar. Ini berarti cerita dikonsentrasikan pada satu peristiwa

yang menjadi pokok cerita.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas untuk mengidentifikasi cerpen-cerpen

Tritanto Triwikromo penulis menyimpulkan bahwa cerpen merupakan karya

sastra fiksi dengan cerita singkat yang memiliki kebulatan ide dan bertitik berat

pada satu masalah sehingga mampu memberi kesan tunggal dan mudah diingat.

Kependekan isi cerpen dapat memungkinkan pembaca untuk menyelesaikan

bacaannya dalam sekali duduk/baca.

B. Fakta-fakta Cerita

Kegiatan mengapresiasi sebuah karya sastra harus diawali dengan mengetahui

unsur yang membentuk karya sastra tersebut. Dengan mengetahui unsur yang

membentuk karya sastra, dimaksudkan agar apresiasi mampu memberi

penghargaan yang wajar dan sesuai terhadap sebuah hasil karya sastra. Menurut

Stanton (2007: 20) unsur pembentuk karya sastra fiksi dapat dikategorikan dalam

tiga topik yaitu fakta-fakta, tema dan sarana-sarana sastra.

Fakta-fakta cerita  terdiri dari karakter, alur, dan latar. Elemen-elemen ini
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berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Jika dirangkum

menjadi satu, semua elemen  ini dinamakan „struktur faktual‟ atau

„tingkatan faktual‟ cerita. Struktur faktual bukanlah bagian terpisah dari sebuah

cerita. Struktur aktual adalah cerita yang disorot dari satu sudut pandang. Apa

yang disebut sebagai struktur faktual cerita hanyalah salah satu cara bagaimana

detail- detail diorganisasikan. Di samping itu, detail tersebut juga membentuk

berbagai pola yang pada gilirannya akan mengemban tema (Stanton, 2007: 23).

1 Karakter atau Tokoh

Kata „karakter‟ biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks pertama, karakter

merujuk pada individu-individu yang  muncul dalam cerita seperti ketika

ada orang bertanya; “Berapa karakter yang ada dalam cerita itu?” Konteks kedua,

karakter yang merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan,

emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut seperti yang tampak

implisit pada pertanyaan; “Menurutmu, bagaimana karakter dalam cerita itu?”

(Stanton, 2007: 33).

Karakter (character) bisa berarti orang, masyarakat, ras, sikap, mental dan moral,

kualitas nalar, orang terkenal, tokoh dalam karya sastra, reputasi, dan tanda atau

huruf (Hornby dalam Minderop, 2011: 2). Penggunaan istilah karakter dalam hal

ini merujuk pada tokoh atau pelaku cerita. Menurut Abrams dalam Nurgiyantoro

(1994: 165) tokoh adalah 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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Karakter atau tokoh dapat disimpulkan sebagai pelaku atau subjek lirik dalam

cerita sedangkan penokohan menunjukkan pada penggambaran melingkupi diri

tokoh yang ada. Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang

seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita (Nurgiyantoro, 1994: 165).

2 Tokoh Utama

Dilihat dari segi tingkat pentingnya (peran) tokoh dalam cerita, tokoh dapat

dibedakan atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh

yang tergolong penting dan ditampilkan terus menerus sehingga terasa

mendominasi sebagian besar cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya

muncul sekali- kali (beberapa kali) dalam cerita dalam porsi penceritaan yang

relatif pendek. Sementara itu, dari segi fungsi penampilan tokoh dalam cerita,

tokoh dibedakan ke dalam pro(n)tagonis dan antagonis. Tokoh pro(n)tagonis

adalah tokoh yang mendapat empati pembaca. Sementara tokoh antagonis adalah

tokoh yang menyebabkan terjadinya konflik (Suyanto, 2012: 49).

Metode karakterisasi (penokohan) yang akan dianalisis dalam penelitian ini

berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari unsur tokoh yakni tokoh utama

dalam cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen Kaki Langit. Metode karakterisasi

tersebut merupakan cara yang digunakan pengarang dalam menggambarkan

tokoh di dalam cerita. Sementara penokohan yang akan diamati hanya terbatas

pada  tokoh-tokoh utama  pada  setiap cerpen. Dapat dikatakan bahwa

keberadaan tokoh terutama tokoh utama dalam cerpen-cerpen yang dianalisis

akan selalu menjadi fokus utama dalam penelitian ini.
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C. Metode Karakterisasi

Karakterisasi atau dalam bahasa Inggris characterization, berarti pemeranan,

pelukisan tokoh. Metode karakterisasi dalam telaah karya sastra adalah metode

melukiskan para tokoh yang terdapat dalam suatu karya fiksi. Cara menentukan

karakter (tokoh)—dalam hal ini tokoh imajinatif—dan menentukan watak tokoh

atau watak karakter sangat berbeda (Minderop, 2011:2). Karakterisasi atau

penokohan 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 pula diberi motif-motif yang

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

Karakterisasi atau penokohan dalam sebuah cerita dapat dilakukan dengan dua

metode yaitu langsung (telling) dan tidak langsung (showing). Menurut

Nurgiyantoro (1998: 195) teknik langsung lebih banyak dipergunakan pengarang

pada masa awal pertumbuhan dan perkembangan novel modern Indonesia,

sedangkan teknik tak langsung terlihat lebih diminati oleh pengarang dewasa ini.

Namun, beliau juga menambahkan bahwa sebenarnya tidak ada

seorang pengarang pun yang secara mutlak hanya mempergunakan salah satu

teknik itu tanpa memanfaatkan teknik yang lain.

Dalam istilah lain metode telling sering disebut teknik analitik sedangkan

metode showing lebih dikenal dengan teknik dramatik. Berikut ini akan diuraikan

secara singkat teori mengenai  metode karakterisasi yang disarikan menurut

pendapat Minderop (2011: 8-40) dan Nurgiyantoro (1998: 195-2010).
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1 Metode Langsung (Telling)

Metode telling mengandalkan pemaparan watak tokoh pada eksposisi dan

komentar langsung dari pengarang (Pikcering dan Hoeper dalam Minderop,

2011:6). Pemaparan dalam metode langsung (telling) dilakukan secara langsung

oleh si pengarang sehingga pembaca hanya mengandalkan penjelasan yang

dilakukan pengarang semata. Selain pendeskripsian secara langsung, metode ini

memungkinkan penulis untuk dapat ikut  mengevaluasi motif dan  kualitas

pendapat tokoh. Hal itu seperti yang dikemukakan Abrams (1999: 34) in telling,

the author intervenes authoritatively in order to describe, and often to

evaluate, the motives and dispositional qualities of the characters.

Metode langsung mengandalkan pemaparan tokoh pada eksposisi dan komentar

langsung dari pengarang. Pemaparan dalam metode telling dilakukan secara

langsung  oleh si pengarang atau melalui bantuan narator. Walaupun hampir

serupa, pengarang dan narator memiliki perbedaan yakni pengarang merupakan

pembuat atau pencipta teks, sementara narator adalah pihak yang diciptakan

pengarang dan terlibat dalam penuturan. Meskipun demikian, penulis

menyatukan data yang berkaitan dengan penuturan pengarang secara langsung

maupun melalui bantuan narator, tetapi membedakannya dari segi pemaparan.

Metode karakterisasi ini memberikan tempat yang luas dan bebas kepada

pengarang atau narator dalam menentukan kisahannya. Narator berkomentar

tentang watak dan kepribadian para tokoh hingga menembus ke dalam pikiran,

perasaan dan gejolak batin sang tokoh. Dengan demikian, narator terus menerus

mengawasi karakterisasi tokoh. Pengarang yang sekaligus menjadi narator tidak
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hanya sekadar menggiring  perhatian pembaca terhadap komentarnya tentang

watak tokoh, tetapi juga mencoba membentuk persepsi pembaca tentang tokoh

yang dikisahkannya.

2 Metode Tidak Langsung (Showing)

Metode lainnya adalah metode tidak langsung dengan metode dramatik yang

mengabaikan kehadiran pengarang, sehingga para tokoh dalam karya sastra dapat

menampilkan diri secara langsung melalui tingkah laku mereka. Metode showing

(tidak langsung) memperlihatkan pengarang menempatkan diri di luar kisahan

dengan memberikan kesempatan kepada para tokoh untuk

menampilkan perwatakan mereka melalui dialog dan action (Pikcering dan

Hoeper dalam Minderop, 2011: 6)

Dalam showing penulis hanya menuliskan ucapan dan tindakan tokoh dan

membiarkan pembaca menyimpulkan sendiri  motif dan pendapat yang ada

di balik ucapan dan tindakan tokoh. Dengan demikian penulis tidak hanya

menyampaikan ucapan dan  tindakan  tokoh,  tetapi juga pikiran,  perasaan,

dan tanggapan tokoh terhadap peristiwa. Hal ini seperti yang  disebutkan

Abrams (1999: 33-34) in showing (also called "the dramatic method"), the

author simply presents the characters talking and acting and leaves the reader to

infer the motives and dispositions that lie behind what they say and do. The

author may show not only external speech and actions, but also a character's

inner thoughts, feelings, and responsiveness to events; for a highly developed

mode of such inner showing.
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Karakterisasi Menggunakan NamaTokoh

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. Contohnya, Dayu Cenana (Dayu Cenana memiliki arti kayu

cendana, yaitu kayu yang keras dan berbau harum) adalah tokoh yang memiliki

perangai dan pendirian yang keras serta memiliki wajah dan penampilan yang

menarik.

Karakterisasi Melalui Penampilan Tokoh

Walaupun dalam kehidupan sehari-hari kita kerap terkecoh oleh penampilan

seseorang, bahkan kita  dapat tertipu oleh penampilannya, dalam suatu karya

sastra, 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. Dari pelukisan ini tampak

apakah si tokoh merupakan sosok yang kuat, terkadang lemah, relatif bahagia,

tenang atau kadang kala kasar. Sesungguhnya perwatakan tokoh melalui

penampilan tidak dapat disangkal terkait pula kondisi psikologis tokoh

dalam cerita rekaan.

Karakterisasi Melalui Dialog

Karakterisasi melalui dialog terbagi atas: Apa yang dikatakan penutur, Jati diri

penutur, lokasi dan situasi percakapan, jati diri tokoh yang dituju oleh penutur,
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kualitas mental para tokoh, nada suara, penekanan, dialek, dan kosa kata

para tokoh.

Karakterisasi Melalui Tindakan Para Tokoh

Selain melalui tuturan, watak tokoh dapat diamati melalui tingkah laku.

Tokoh dan tingkah laku bagaikan dua sisi pada uang logam. Menurut Henry

James, sebagaimana dikutip Pickering dan Hoeper dalam Minderop,

menyatakan bahwa perbuatan dan tingkah laku secara logis merupakan

pengembangan psikologi dan kepribadian; memperlihatkan bagaimana

watak tokoh ditampilkan dalam perbuatannya (Minderop, 2011: 38).

Tampilan ekspresi wajah pun dapat memperlihatkan watak seorang

tokoh. Selain itu, terdapat motivasi yang melatarbelakangi perbuatan dan

dapat memperjelas gambaran watak para tokoh.

D. Pembelajaran Sastra Indonesia di SMA

Kurikulum dalam dunia pendidikan selalu berkembang sesuai tuntutan zaman.

Mengikuti perkembangan kurikulum, penelitian ini dikembangkan menggunakan

kurikulum 2013 edisi revisi 2016 sebagai acuan dalam menyusun rancangan

pembelajaran. Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut pengembangan dari

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006. Melalui pengembangan kurikulum

2013 diharapkan dapat menghasilkan generasi bangsa yang produktif, kreatif,

inovatif, dan afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan

yang terintegrasi.
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Berdasarkan pemahaman bahwa karya sastra yang baik selalu mengajak pembaca

untuk menjunjung tinggi norma-norma moral. Dengan demikian, sastra dianggap

sebagai sarana pendidikan moral. Anggapan bahwa sastra identik dengan moral

tentu saja bukan tanpa alasan. Sastra mempelajari masalah manusia sebagai

sarana menumbuhkan jiwa humanitat, yaitu jiwa yang halus, manusiawi, dan

berbudaya. Menurut Rahmanto (1988: 16) pengajaran sastra dapat membantu

pendidikan secara utuh apabila cakupannya meliputi empat manfaat, yaitu

membantu keterampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan budaya,

mengembangkan cipta dan rasa, dan menunjang pembentukan watak.

Dari pendapat di atas jelaslah bahwa pengajaran sastra di sekolah sangat penting.

Seperti halnya tercantum pada tujuan pembelajaran bahasa Indonesia

yang tertuang pada standar isi (Permendiknas Nomor 22/2006) nomor lima dan

enam sebagai berikut.

(1) menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan,

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan

berbahasa

(2) menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah

budaya dan intelektual manusia Indonesia.

Pengajaran sastra memiliki tiga aspek yang menjadi tujuan pengajaran,

yaitu aspek   kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga aspek tersebut

memiliki perbedaan, tetapi ketiganya saling berkaitan. Tujuan penyajian sastra

dalam dunia pendidikan adalah  untuk memperoleh  pengalaman dan

pengetahuan tentang sastra. Karya sastra yang dijadikan sebagai bahan materi

diharapkan mengandung nilai-nilai yang dapat mengembangkan kepribadian
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siswa dan meningkatkan kemampuan siswa.

Pembelajaran sastra adalah suatu pembelajaran yang telah ditetapkan dalam

kurikulum pelajaran Bahasa Indonesia dan merupakan bagian dari tujuan

pendidikan nasional. Salah satu tujuan tersebut yakni membentuk manusia yang

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas.

Dalam  Kurikulum  2013,  pembelajaran Bahasa Indonesia  menggunakan

pendekatan berbasis teks. Teks yang  dimaksud yaitu teks sastra dan teks

nonsastra. Teks sastra terdiri atas teks naratif dan teks nonnaratif. Contoh teks

naratif yakni cerita pendek dan prosa, sedangkan contoh teks nonnaratif seperti

puisi.

Teks-teks cerpen dalam kumpulan cerpen Kaki Langit ini diharapkan dapat

meningkatkan kepekaan siswa terhadap metode karakterisasi yang digunakan

pengarang dalam menggambarkan tokoh utama dalam cerpen dan dapat

menerapkannya dalam kegiatan penciptaan karya sastra. Dengan informasi

mengenai penciptaan dan kegiatan apresiasi yang tepat diharapkan pembelajaran

sastra di sekolah menjadi lebih bermakna.



III. METODE PENELITIAN

Penulis membagi bab 3 menjadi beberapa subbab, yakni metode penelitian, data

dan sumber data, prosedur penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data.

Seluruh subbab memiliki keterkaitan yang akan menjelaskan cara dan langkah-

langkah yang ditempuh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. selain itu,

bab ini menjadi penjelas arah penelitian ini bermuara.

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Data penelitian dideskripsikan berdasarkan kenyataan sebenarnya yang

berupa tulisan  kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara objektif lalu

dideskripsikan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan

dengan tidak mengutamakan pada angka-angka, tetapi mengutamakan kedalaman

penghayatan terhadap interaksi antarkonsep yang sedang dikaji secara empiris

(Semi, 1993:23).

Moleong (2010: 6) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, maupuntindakan secara

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada
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suatu konteks khusus yang alamiah. Tujuan penulis memilih metode deskriptif

kualitatif dalam menganalisis kumpulan cerpen Kaki Langit karya siswa SMA

adalah  untuk memberikan deskripsi atau gambaran dalam bentuk kata-kata

tentang metode karakterisasi yang digunakan untuk menggambarkan tokoh

utama di dalamnya.

B. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua

kategori yakni ekspresi dan substansi. Tataran ekspresi berkaitan dengan bentuk

berupa data verbal yang berbentuk satuan-satuan bahasa baik berupa kata,

kumpulan kata, kalimat, dan gabungan kalimat, serta paragraf maupun gabungan

paragraf. Kategori isi secara keseluruhan berkaitan dengan pokok atau inti cerita

berupa alur, peristiwa, kejadian, latar, dan lain-lain. Kedua hal tersebut kemudian

mendukung adanya metode karakterisasi yang digunakan pada cerpen-cerpen

dalam kumpulan cerpen Kaki Langit. Adapun sumber data penelitian ini adalah

cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen Kaki Langit karya siswa SMA, dalam

majalah HORISON periode tahun 2011 sampai tahun 2012. Cerpen-cerpen yang

dianalisis penulis adalah sebagai berikut.

1. “Hidupmu, Dramamu”

2. “Patilan Rantau”

3. “Surya”

4. “Secercah Asa Dalam Bahasa”

5. “Purna”

6. “Biarkan Api Membakar Kami”
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7. “Dandelion”

8. “Adolf Tak Bisa Ke Langit”

9. “Lautan Darah

C.Prosedur.Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menerapkan prosedur sebagai
berikut.

1. Membaca keseluruhan kumpulan cerpen Kaki Langit karya

Siswa SMA dengan cermat dan seksama.

2. Menganalisis data dengan mengidentifikasi bagian-bagian yang

mendukung metode karakterisasi tokoh utama.

3. Menyimpulkan hasil penelitian  tentang  metode karakterisasi tokoh utama

berdasarkan kriteria masing-masing.

4. Mengimplikasikan metode karakterisasi tokoh utama pada cerpen-cerpen

dalam kumpulan cerpen Kaki Langit dengan pembelajaran sastra di SMA

5. Setelah metode karakterisasi tokoh utama dianalisis, maka peneliti menarik

kesimpulan atas hasil penganalisisan karya tersebut secara holistik atau

keseluruhan.

D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan membaca,

mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah analisis teks. Analisis ini untuk mendeskripsikan

metode karakterisasi tokoh utama pada cerpen-cerpen dalam kumpulan

cerpen Kaki Langit dan menjelaskan satuan data yang  berupa satuan bahasa
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yang mendukung metode karakterisasi tokoh utama. Bentuk satuan data tersebut

berupa kalimat atau kumpulan kalimat dan paragraf maupun kumpulan paragraf.

Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai

berikut.

1. Membaca secara cermat dan teliti cerpen demi cerpen dalam kumpulan

cerpen Kaki Langit.

2. Mengidentifikasi dan menandai satuan-satuan data pada masing-masing

cerpen yang mendukung metode karakterisasi tokoh utama.

3. Mengklasifikasikan satuan data tersebut berdasarkan indikator

metode karakterisasi, yang terdiri atas,

a. Metode langsung (telling), meliputi karakterisasi menggunakan

nama tokoh, karakterisasi melalui penampilan tokoh, dan

karakterisasi melalui tuturan pengarang.

b. Metode tidak langsung (showing), meliputi karakterisasi melalui

dialog dan karakterisasi melaui tindakan para tokoh

4. Menelaah data-data tersebut untuk mengetahui metode karakterisasi

tokoh utama dan mengaitkannya dengan pendidikan karakter bangsa.

5. Mengklasifikasikan metode karakterisasi yang terdapat  dalam data yang

sama.

6. Menyimpulkan hasil analisis metode karakterisasi tokoh utama pada

cerpen- cerpen dalam kumpulan cerpen Kaki Langit.

7. Mengimplikasikan hasil penelitian dengan pembelajaran sastra di

SMA.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis karakterisasi tokoh utama pada cerpen-cerpen dalam

kumpulan cerpen Kaki Langit karya Siswa SMA, peneliti menyimpulkan

beberapa hal sebagai berikut.

1. Dari sembilan cerpen dalam kumpulan cerpen tersebut,

(“Hidupmu,Dramamu”, “Patilan Rantau”,”Surya”, “Secercah Asa dalam

Bahasa”, “Purna”, “Biarkan Api Membakar Kami”, “Dandelion”, “Adolf Tak

Bisa ke Langit”, dan “Lautan Darah”) menyajikan karakterissai tokoh utama

dengan dua metode, yakni langsung (telling) dan tak langsung (showing).

2. Karakterisasi tokoh utama dalam kumpulan cerpen Kaki Langit dapat

dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran yakni, setelah

membaca teks cerpen siswa mampu mengidentifikasi karakterisasi tokoh

utama yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca.

3. Karakterisasi tokoh utama pada cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen Kaki

Langit karya Siswa SMA dapat dijadikan alternatif bahan ajar dalam

pembelajaran sastra khususnya apresiasi sastra prosa.
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B. Saran

Berdasarkan pembahasan karakterisasi tokoh utama dalam kumpulan cerpen

tersebut peneliti memberikan saran:

1. Salah satu indikator yang harus dicapai dalam pembelajaran sastra di Sekolah

Menengah Atas adalah pembelajaran cerpen. Siswa diharapkan mampu

memahami dan menanggapi cerpen dan unsur-unsur pembentuk cerpen

terutama karakterisasi tokoh utama.

2. Guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia pada Sekolah Menengah

Atas supaya lebih mengoptimalkan pembelajaran sastra khususnya dalam

ranah apresiasi cerpen. Selanjutnya, diharapkan untuk guru pengampu mata

pelajaran Bahasa Indonesia agar menggunakan hasil penelitian ini sebagai

bahan ajar sekaligus referensi yang mendukung dalam pembelajaran.

3. Peneliti yang berminat di bidang kajian yang sama hendaknya selain

mengkaji karakterisasi tokoh utama juga mencoba mengkaji tokoh-tokoh lain

dengan menggunakan subjek penelitian yang berbeda.
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