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ABSTRAK 

 

 

PENOKOHAN DALAM NOVEL LELAKI TUA DAN LAUT  

KARYA ERNEST HEMINGWAY DAN RANCANGAN PEMBELAJARAN 

SASTRA DI SMA 

 

OLEH 

MARTIN SALIMAN 

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penokohan dalam novel Lelaki 

Tua dan Laut karya Ernest Hemingway dan rancangan pembelajaran sastra di 

Sekolah Menengah Atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan 

jenis-jenis tokoh, teknik analisis tokoh dalam novel Lelaki Tua dan Laut karya 

Ernest Hemingway dan rancangan pembelajaran sastra di SMA. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber 

penelitian adalah novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest Hemingway yang telah 

diterjemahkan oleh Sapardi Djoko Damono dan diterbitkan oleh PT. Balai 

Pustaka (Persero) pada tahun 2014, dengan jumlah halaman 102 halaman.  

Terdapat 4 tokoh dalam novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest Hemingway ini, 

yaitu tokoh lelaki tua sebagai tokoh utama, tokoh protagonis, dan tokoh bulat. 

Tokoh anak laki-laki sebagai tokoh tambahan, tokoh sederhana, dan tokoh statis. 

Tokoh orang tua Manolin sebagai tokoh tamabahan, dan tokoh tipikal. Tokoh 

Martin sebagai tokoh tambahan. Dan ikan Tiburon sebagai tokoh antagonis. 

Jumlah jenis-jenis tokoh secara keseluruhan terdapat 28 data. Teknik pelukisan 

tokoh terdapat 12 data dibagi menjadi tokoh lelaki tua menggunakan teknik 

ekspositori, teknik tingkah laku, teknik pikiran dan perasaaan, teknik arus 

kesadaran, dan teknik pelukisan fisik. Manolin menggunakan teknik cakapan, 

tingkah laku, dan reaksi tokoh. Orangtua Manolin menggunakan teknik reaksi 

tokoh lain. Dan tokoh Martin menggunakan teknik reaksi tokoh lain. Rancangan 

pembelajaran menggunakan skenario pembelajaran dengan K.D 3.9, yaitu 

menganalisi isi dan kebahasaan novel.  

Kata kunci:Jenis-jenis tokoh, teknik pelukisan tokoh, dan pembelajaran 

penokohan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PENOKOHAN DALAM NOVEL LELAKI TUA DAN LAUT KARYA 

ERNEST HEMINGWAY DAN RANCANGAN PEMBELAJARAN SASTRA 

DI SMA 

 

 

 

 

 

Oleh 
 

MARTIN SALIMAN 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA PENDIDIKAN 

 

Pada 

 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2018 







 



 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis dilahirkan di Jakarta pada 31 Agustus 1995. 

Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, 

buah hati dari pasangan Sulaiman Suyanto dan 

Sukmiyati. Penulis memulai pendidikan di TK Xaverius 

Metro; SD Negeri 6 Metro Timur, Metro; SMP Yos 

Sudarso Metro; SMA Kristen 1 Metro. 
 

 

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung, melalui jalur tes Seleksi Nasional Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2013. Penulis melaksanakan 

Praktik Profesi Kependidikan (PPK) di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Terusan 

Nunyai, Lampung Tengah pada 18 Juli 2016 sampai dengan 27 Agustus 2016 dan 

Kuliah Kerja Nyata Kependidikan Terintegrasi Universitas Lampung (KKN-KT 

Unila) di Desa Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah. 

 

Selama menjadi mahasiswa di Universitas Lampung, penulis pernah mengikuti 

organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni (HMJPBS) 

periode 2013-2014  sebagai ARSIDA, Pada tahun 2013-2014 penulis menjadi 

anggota muda Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pecinta Alam (MAPALA)  

Universitas Lampung (Unila). Pada tahun 2014-2015 penulis dilantik menjadi 

anggota biasa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pecinta Alam (MAPALA)  

Universitas Lampung (Unila).  



 

 

 

MOTO 

 

 

Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap 

orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. 

(Amsal 21:5) 

 

 

 

 

 

 

 

Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak 

menuntun pengetahuan. 

(Amsal 18:15) 

 

 

 

 

 

 

Siapa mengejar kebaikan, berusaha untuk dikenan orang, tetapi siapa mengejar 

kejahatan akan ditimpa kejahatan. 

(Amsal 11:27) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Karya sastra merupakan hasil karya salah satu cabang kebudayaan, yakni kesenian. 

Seperti hasil kesenian umumnya, karya sastra mengandung unsur keindahan yang 

menimbulkan rasa senang, nikmat, terharu, menarik perhatian, dan meyegarkan 

perasaan penikmatnya (Kusdiratin dkk, 1985:1). Karya sastra terbagi lagi menjadi 

karya sastra fiksi dan nonfiksi. Karya sastra fiksi adalah karya sastra yang berisi 

kisah atau cerita khayalan atau imajinasi seseorang, misalnya saja puisi, prosa, 

dan drama. Karya sastra non fiksi adalah karya sastra yang berdasarkan kisah 

nyata yang sudah terjadi, misalnya saja autobiografi, biografi, essay, kritik, buku 

harian dan masih banyak yang lainnya. Fiksi pada dasarnya terbagi menjadi novel, 

roman, dan cerita pendek. Novel sebagai salah satu karya sastra dapat digunakan 

untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang menggunakan teks sastra. 

Novel diciptakan dengan maksud untuk mengajak pembaca memahami isi cerita 

lewat gambaran-gambaran realita kehidupan melalui alur yang terkandung dalam 

novel tersebut. Sebuah novel terdapat unsur-unsur pembangun teks seperti tokoh, 

alur, dan latar. Unsur-unsur tersebut merupakan struktur yang dibentuk untuk 

keutuhan cerita. Keseluruhan unsur yang membangun pembentukan karya sastra 

itu ialah unsur yang terkandung dalam karya itu sendiri. Analisis struktural 

dilakukan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan 
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hubungan unsur apa saja yang ada dalam sebuah karya sastra. Untuk memahami 

makna dari karya sastra, harus dikaji berdasarkan strukturnya sendiri, lepas dari 

latar belakang sejarah, lepas dari diri dan niat penulis, dan lepas pula dari efeknya 

pada pembaca (Jabrohim, 2012; 69). 

Novel sebagai salah satu karya sastra dapat digunakan untuk pembelajaran 

bahasa Indonesia yang menggunakan teks sastra. Novel adalah jenis prosa yang 

mengandung unsur tokoh, alur, latar rekaan yang menggelarkan kehidupan 

manusia atas dasar sudut pandang pengarang, dan mengandung nilai hidup, 

diolah dengan teknik kisahan dan ragaan yang menjadi dasar konvensi penulisan 

(Zaidan dkk, 1994: 136). 

Unsur yang menggerakkan jalannya cerita dalam sebuah novel disebut tokoh. 

Pembicaraan mengenai tokoh dengan segala perwatakan dan berbagai citra 

dirinya akan banyak menarik perhatian pembaca. Karena melalui 

tokoh-tokoh dalam novel, pengarang berimaji, merefleksikan sikap dan 

tingkah manusia di masyarakat ke dalam karya sastra. 

Penokohan dalam suatu novel bergantung pada seorang pengarang untuk 

memberikan jiwa pada setiap tokoh dalam karyanya. Salah satu tokoh yang 

ditampilkan dalam novel ini adalah tokoh lelaki tua. Penelitian ini menggambarkan 

tentang sosok cerita rekaan pada dasarnya mengisahkan seseorang atau beberapa 

orang yang menjadi tokoh. Tokoh cerita adalah individu rekaan yang mengalami 

peristiwa atau perlakuan di dalam berbagai peristiwa cerita (Panuti-Sudjiman 

dalam Sugihastuti dan Suharto, 2002: 50) sebagai subjek yang menggerakkan 

peristiwa-peristiwa cerita, tokoh tentu saja dilengkapi dengan watak atau 
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karakteristik tertentu. Watak adalah kualitas tokoh yang meliputi kualitas nalar 

dan jiwa yang membedakannya dengan tokoh cerita yang lain (Panuti-Sudjiman 

dalam Sugihastuti dan Suharto, 2002: 50). Watak itulah yang menggerakkan 

tokoh untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga cerita menjadi hidup. 

Penyajian watak, penciptaan citra, atau pelukisan gambaran tentang seseorang 

yang ditampilkan sebagai tokoh cerita disebut penokohan (Jones, Panuti-Sudjiman 

dalam Sugihastuti dan Suharto, 2002: 50). 

Novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest Hemingway ini, mengisahkan perjuangan 

seorang lelaki tua yang bernama Santiago untuk mendapatkan seekor ikan 

Tiburon (Hiu) raksasa setelah tidak mendapatkan ikan selama 84 hari. Pada hari 

ke 85, ia berjuang sendirian dan tidak ditemani seorang anak lelaki yang biasa ikut 

melaut bersamanya karena anak laki-laki tersebut diminta untuk ikut dengan 

nelayan lain oleh orang tuanya. Perjuangan lelaki tua itu untuk mendapatkan 

seekor ikan Tiburon berlangsung selama dua hari dua malam, dan lelaki tua itu 

sampai kelelahan karena ikan tersebut. 

Pada penelitian ini, penulis meneliti pada unsur penokohan dalam novel Lelaki 

Tua dan Laut karya Ernest Hemingway. Karena melalui penokohan, nilai-nilai 

yang ingin disampaikan penulis mampu diterima oleh pembaca. Pada novel ini, 

tokoh mengalami banyak peristiwa yang sangat menarik dibaca dan membuat 

pembaca penasaran dengan kisah yang dialami tokoh. Tokoh-tokoh yang unik 

yang ada di dalam novel dapat membawa kesan terhadap pembaca. Hal tersebut 

tidak lepas dari penokohan yang dilukiskan oleh pengarang. 
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Berdarkan latar belakang tersebut, penulis akan meneliti atau menganalisis tokoh 

dan penokohan yang terdapat dalam novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest 

Hemingway. Kajian yang penulis lakukan ini terdapat di dalam Kurikulum 2013 

mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini 

juga dipertegas dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat dalam 

kurikulum 2013 edisi revisi 2016 mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

kelas XII. 

Kompetensi Inti: 3 Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

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 

Kompetesi Dasar: 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel.  

Materi pembelajaran: unsur intrinsik dan ekstrinsik, unsur kebahasaan, ungkapan, 

majas, dan peribahasa. Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis 

mengharapkan siswa mampu memaparkan dan menganalisis tokoh dan penokohan 

yang terdapat dalam karya sastra dalam novel ini. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut “Bagaimanakah penokohan dalam novel Lelaki Tua dan Laut 

karya Ernest Hemingway dan rancangan pembelajaran sastra di SMA?” 

Adapun rincian masalah tersebut sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah jenis-jenis tokoh dalam novel Lelaki Tua dan Laut karya 

Ernest Hemingway ? 

2. Bagaimanakah teknik pelukisan tokoh dalam novel Lelaki Tua dan Laut 

karya Ernest Hemingway 

3. Bagaimana rancangan pembelajaran tentang penokohan dalam Novel Lelaki 

Tua dan Laut karya Ernest Hemingway untuk menunjang pembelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesi di SMA ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.Mendeskripsikan penokohan (jenis-jenis tokoh dan teknik pelukisan tokoh) 

novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest Hemingway. 

2.Membuat rancangan pembelajaran tentang penokohan dalam novel Lelaki Tua 

dan Laut karya Ernest Hemingway. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Melalui penelitian ini diharapkan novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest 

Hemingway dapat menjadi acuan dan dapat dijadikan bahan ajar oleh guru di 

sekolah. 

2.Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi yang sangat bermanfaat 

bagi peneliti, guru, dan siswa untuk berbagai keperluan, khususnya di bidang 

sastra dan diharapkan juga dapat digunakan sebagai salah satu bahan 

pembelajaran dalam menganalisis tokoh penokohan dalam novel. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut. 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest 

Hemingway . 

2. Objek atau fokus dalam penelitian ini adalah penokohan yang ditinjau dari 

jenis-jenis tokoh dan teknik pelukisan tokoh dalam novel Lelaki Tua dan Laut 

karya Ernest Hemingway dan rancangan pembelajarannya di SMA. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Pengertian Novel 

 

Novel merupakan jalinan cerita yang dirangkai dalam berbagai peristiwa yang 

saling terkait yang menampilkan suatu kejadian luar biasa yang dialami tokoh 

utamanya. Cerita dalam novel terbentuk karena adanya konflik-konflik yang 

dialami tokoh-tokohnya jadi jalinan konflik memegang peranan penting dalam 

sebuah novel (Dea Adhitya , 2010: 10). 

Sastra memiliki unsur-unsur pembangun baik intrinsik dan ekstrinsik. Salah satu 

unsur intrinsik dalam novel adalah tokoh, alur, tema, amanat, latar, penokohan, 

sudut pandang, dan gaya bahasa. Sedangkan 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 novel, 

pandangan politik yang dianut pengarang, serta kepercayaan atau agama yang 

dianut pengarang juga dapat memengaruhi novel yang ditulisnya (Dea Adhitya , 

2010: 10, 23). 

 

2.2 Tokoh dan Penokohan 

 

Penokohan merupakan salah satu unsur intrinsik karya sastra di samping tema, 

alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Penokohan adalah cara pengarang 

menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita 

(Kosasih, 2012: 67).  
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Istilah tokoh menunjuk pada orangnya, pelaku cerita, misalnya sebagai jawaban 

terhadap pertanyaan: “Siapakah tokoh utama novel itu?”. Watak, perwatakan, dan 

karakter, menunjuk pada sifat dan sikap para tokoh seperti yang ditafsirkan oleh 

pembaca, lebih menunjuk pada kualitas pribadi seorang tokoh. Penokohan dan 

karakterisasi sering juga disamakan artinya dengan karakter dan perwatakan 

menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak-watak tertentu 

dalam sebuah cerita. Jones dalam Nurgiyantoro mengatakan bahwa penokohan 

adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam 

sebuah cerita (Nurgiyantoro, 2013:165). 

Istilah “penokohan” lebih luas pengertiannya daripada “tokoh” dan “perwatakan” 

sebab ia sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, 

dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga 

sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Penokohan sekaligus 

menyaran pada teknik perwujudan dan pengembangan tokoh dalam sebuah cerita 

(Nurgiyantoro, 2013: 166). 

Hal serupa juga disampaikan oleh Dea Adhitya dalam bukunya yang berjudul 

“Memahami Novel”. Dea mengungkapkan penokohan merupakan perwatakan 

yang bertujuan untuk mengenalkan kepada pembaca agar mengetahui bagaimana 

sifat dan karakter tokoh, baik tokoh protagonis, antagonis, ataupun tritagonis 

(2010:13). 

Penokohan merupakan cara penulis atau pengarang dalam memperkenalkan 

tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita sastra dalam hal ini novel, dengan cara 
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menggambarkan karakter-karakter dari setiap tokoh cerita, baik itu protagonis, 

antagonis maupun tritagonis. 

2.3 Jenis Tokoh 

Berikut merupakan penjabaran mengenai jenis-jenis tokoh. Kedudukan tokoh 

dalam sebuah cerita dapat dilihat dari peranan dan tingkat kepentingannnya dalam 

cerita tersebut. 

2.3.1 Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan 

Peranan seorang tokoh jika dilihat dari segi tingkat kepentingannya dalam sebuah 

cerita, maka tokoh yang tergolong penting akan ditampilkan secara terus-menerus 

sehingga terasa mendominasi sebagian cerita, dan sebaliknya, jika tokoh hanya 

dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita, dan itupun mungkin dalam 

porsi penceritaan yang relatif pendek maka disebut sebagai tokoh tambahan. 

Tokoh yang disebut pertama adalah tokoh utama cerita (central character), 

sedang yang kedua adalah tokoh tambahan atau tokoh periferal (peripheral 

character) (Nurgiyantoro, 2013: 176). 

Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang 

bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai 

pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan, pada novel-novel 

tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui 

dalam tiap halaman buku cerita yang bersangkutan. (Nurgiyantoro, 2013: 177). 

Tokoh utama terbagi lagi menjadi tokoh utama paling utama, dan tokoh utama 

tambahan, sedangkan tokoh tambahan hanya tokoh utama tambahan saja. Berikut 

merupakan contoh tokoh utama dan tambahan. 
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Tokoh Aku atau Bully merupakan tokoh utama yang terdapat dalam novel 

Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer karya Pramoedya Ananta Toer. 

Tokoh Aku dinyatakan sebagai tokoh utama, dikarenakan tokoh tersebut selalu 

hadir dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam novel tersebut, baik itu sebagai 

pelaku maupun yang menceritakan kisah tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam 

kutipan berikut. 

Jarak yang akan ditempuh cukup jauh. Aku berangkat meninggalkan 

permukiman pada waktu keruyuk pertama ayam jantan. Teman-teman 

masih nyenyak tidur. Surip menyertai aku badannya kecil, tinggi 1,55 

meter; kemarin masih sakit, tetapi tekadnya cukup mengharukan. 

Perjalanan ini cukup berbahaya. (Perawan Remaja dalam Dekapan 

Militer, 120). 

 

 Pada kutipan tersebut tokoh Aku terlibat langsung dalam peristiwa keberangkatan 

yang telah ia rencanakan bersama empat orang temannya. Kutipan tersebut 

merupakan awal mula cerita yang akan terus dialami oleh tokoh Aku dalam novel 

tersebut. Perjalanan ini merupakan perjalanan ke sebuah pegunungan, di mana 

pegunungan tersebut terdapat desa yang dihuni oleh gadis-gadis Jawa yang dahulu 

menjadi korban para militer Jepang. 

Sedangkan kemunculan tokoh tambahan dalam sebuah cerita sangatlah sedikit. 

Nurgiyantoro memaparkan bahwasanya pemunculan tokoh-tokoh tambahan 

biasanya diabaikan, tidak dipentingkan, dan kehadirannya jika ada keterkaitannya 

dengan tokoh utama, secara langsung atau pun tak langsung (Nurgiyantoro, 2013: 

177). Tokoh Man Warak merupakan tokoh tambahan yang terdapat dalam novel 

Perawan Remaja dalam Dekapan Militer karya Pramoedya Ananta Toer. Man 

Warak merupakan tokoh yang kemunculannnya hanya sesekali dalam peristiwa 
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pada novel tersebut. Berikut merupakan kutipan yang terdapat Man Warak 

sebagai pelakunya. 

“Man Warak, mari ka, makan,” dan kupegang pundaknya. “Ka hala, 

makan nasi, sama-sama.” 

“Iko ka, Pak Polli, yako wai tangi ne, Ngina iko wai ta; pergilah pak polli 

makan, adikku menangis, ibu pergi ke sungai,” suaranya datar sangat 

sopan. “La yako olehe; saya harus menunggu.” 

“Ajak adikmu,” desakku. “Kita iko ka ngwesa-ngesa.” 

Man Warak hanya menggeleng. Pandangannya tak beralih dari adiknya. ... 

(Perawan Remaja dalam Dekapan Militer, 158) 

 

Melalui kutipan tersebut pengarang menceritakan tokoh Man Warak dengan 

relatif singkat. Tokoh Man Warak tak banyak dihadirkan dalam novel Perawan 

Remaja dalam Dekapan Militer. Man Warak hanya dihadirkan di awal cerita. 

Tokoh Man Warak merupakan tokoh tambahan, karena ia merupakan yang 

pemunculannya dalam keseluruhan cerita lebih sedikit dan kehadirannya hanya 

jika ada ketertarikannya dengan tokoh utama namun sangat menentukan 

keberlangsungan cerita tersebut. Tokoh tersebut disebut sebagai tokoh tambahan 

karena tokoh tersebut hanya dimunculkan sekali-kali dalam cerita, dalam porsi 

penceritaan yang relatif pendek. 

2.3.2 Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagonis 

Berdasarkan dari fungsi penampilan, tokoh dapat dibedakan ke dalam tokoh 

protagonis dan antagonis. Alternbernd dan Lewis dalam Nurgiyantoro 

menjelaskan bahwa tokoh protagonis adalah tokoh yang salah satu jenisnya secara 

populer disebut hero, tokoh yang merupakan pengejawantahan norma-norma, 

nilai-nilai, yang ideal bagi kita. (2013: 178). Contoh tokoh protagonis: 
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Tokoh Nenek Raraminggat merupakan salah satu tokoh protagonis yang terdapat 

dalam novel Perawan Remaja dalam Dekapan Militer karya Pramoedya Ananta 

Toer. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Jadi, pergilah aku mendekati pintu kamar berdinding daun sagu, yang dari 

baliknya datang suara mendengus-dengus. Itulah kamar Kepala Adat 

Nisoni. Pintu itu terbuka sedikit. Tetapi dengusan itu, yang terdengar 

sampai tujuh meter, tidak berasal dari situ. Sekarang tidak terdengar lagi, 

aku memasuki bilik lain. Seorang wanita sebaya ibuku, 50-an, duduk 

diambin memuluk lutut. Rambutnya telah mulai memutih. Giginya yang 

sudah banyak berkurang membikin pipinya kempes dan keriput. Wajahnya 

yang pucat terangkat sedikit mendengar langkahku. Ia tersenyum 

menyambut. (Perawan Remaja dalam Dekapan Militer, 147) 

Melalui kutipan tersebut, menunjukan tokoh Nenek Raraminggat merupakan 

tokoh protagonis. Kutipan tersebut menunjukan tentang sikap dan watak tokoh 

yang sesuai dengan pandangan pembaca. 

Sebuah fiksi harus mengandung konflik, ketegangan, khususnya konflik dan 

ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Tokoh yang menjadi penyebab 

terjadinya konflik disebut tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang 

beroposisi dengan tokoh protagonis, secara langsung ataupun tidak langsung, 

bersifat fisik ataupun batin (Nurgiyantoro, 2013: 179). Contoh tokoh antagonis: 

Tokoh Mana Kedan merupakan tokoh Antagonis yang terdapat dalam novel 

Perawan Remaja dalam Dekapan Militer karya Pramoedya Ananta Toer. Ia 

merupakan Kepala Adat Nisoni dan begitu sangat mempercayai dan menjaga adat 

istiadat kampung tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Dan komando Kepala Adat Nisoni itu tak kunjung berhenti: 

“Siapa suruh kalian datang kemari? Siapa izinkan kalian masuk kampung 

ini? Mengapa berani ngambil foto? Siapa itu? Siapa? Siapa, ha? Hai kalian, 

orang-orang Jawa! Mengapa kalian datang tidak menghormati kami? Kami 

punya adat! Kami punya peraturan! Noro Pito yang mewariskan, Noro Pa 

yang menurunkan. Mengapa... mengapa? Ayo, jawab! 
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“Cokoooo! Cokooo! Cokooo!” (Perawan Remaja dalam Dekapan Militer, 

166) 

 

Melalui kutipan tersebut, pembaca dapat mengetahui Mana Kedan adalah tokoh 

antagonis dalam cerita. Mana Kedan disebut sebagai tokoh antagonis karena 

tokoh ini dianggap berlawanan dengan tokoh protagonis dalam cerita. Dalam 

kutipan tersebut terlihat Mana Kedan sedang memaki-maki tokoh Aku, dan 

berteriak memerintahkan untuk menyerang.  

2.3.3 Tokoh Sederhana dan Tokoh Bulat 

Pembedaan tokoh sederhana dan tokoh bulat dilakukan berdasarkan 

perwatakannya. Dengan mengkaji dan mendalami perwatakan para tokoh dalam 

suatu cerita fiksi, kita dapat membedakan tokoh-tokoh yang ada ke dalam kategori 

tokoh sederhana (simple atau flat character) dan tokoh kompleks atau tokoh bulat 

(complex atau round character). Pembedaaan tersebut berasal dari Forster dalam 

bukunya Aspects of the Novel yang terbit pertama kali 1927 (Nurgiyantoro, 2013: 

181). 

Tokoh sederhana dalam bentuknya yang asli adalah tokoh yang hanya memiliki 

satu kualitas pribadi tertentu, satu sifat watak tertentu saja. Sebagai seorang tokoh 

manusia, ia tidak diungkap berbagai kemungkinan sisi kehidupannya. Ia tidak 

memiliki sifat dan tingkah laku yang dapat memberikan efek kejutan bagi 

pembaca. Sifat, sikap, dan tingkah laku seorang tokoh sederhana bersifat datar, 

monoton, hanya mencerminkan satu watak tertentu. Watak yang telah pasti itulah 

yang mendapat penekanan dan terus-menerus terlihat dalam cerita fiksi yang 

bersangkutan. Perwatakan tokoh sederhana yang benar-benar sederhana, dapat 

dirumuskan hanya dengan sebuah kalimat atau bahkan sebuah frase saja. 
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(Nurgiyantoro, 2007: 181-182). Zainuddin merupakan jenis tokoh sederhana 

karena kediriannya yang memiliki satu watak, berikut data yang menunjukan 

Zainuddin sebagai tokoh sederhana. 

Di dalam kalangan gadis-gadis di kampung Batipuh, telah menjadi buah 

mulut bahwa ada sekarang seorang anak muda “orang jauh”, orang Bugis 

dan Ma kasar, menumpang dirumah mak Bakonya Mande Jamelah. Anak 

muda itu baik budi pekertinya, rendah hati, terpuji dalam pergaulan, di 

sayangi orang. Sungguh belajar, karena dia berguru kepada seorang lebai 

yang ternama. Tetapi, dia pemenung, penghiba hati, suka menyisihkan hati 

ke sawah, yang luas, suka merenungi wajah merapi yang diam tetapi 

berkata. Sayang dia orang jauh ! (Tenggelamnya Kapal van Der Wijck 27) 

Data di atas dapat dilihat bahwa Zainuddin sebagai tokoh sederhana karena sikap 

dan watak hanya memiliki satu perwatakan saja dan tidak memiliki perkembangan 

watak dan sikap. 

Abrams dalam Nugiyantoro memaparkan bahwa tokoh bulat atau tokoh kompleks 

adalah tokoh yang diungkap berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi 

kepribadiannya, dan jati dirinya. Ia dapat saja memiliki watak tertentu yang dapat 

diformulasikan, namun ia pun dapat pula menampilkan watak dan tingkah laku 

bermacam-macam, bahkan mungkin tampak bertentangan dan sulit diduga. Oleh 

karena itu, perwatakannya pun pada umumnya sulit dideskripsikan secara tepat. 

Dibandingkan dengan tokoh sederhana, tokoh bulat lebih menyerupai kehidupan 

manusia yang sesungguhnya karena di samping memilih berbagai kemungkinan 

sikap dan tindakan, ia juga sering memberikan kejutan (2013: 183). Aziz 

merupakan tokoh bulat karena watak dan sisi kehidupannya menampilkan 

bermacam-macam kepribadian yang takterduga dibandingkan tokoh lain. Berikut 

data tokoh Aziz yang menunjukan tokoh bulat. 
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“Si Aziz anak sutan Mantari ibu bapaknya orang Padang Panjang ini, 

karena dia berkerabat dengan orang berpangkat-pangkat, dia mendapat 

pekerjaan yang agak pantas. Tetapi perangainya. Masya allah penjudi, 

pengganggu rumah tangga orang, sudah dua tiga kali terancam jiwanya 

karena mengganggu anak bini orang. Sukur ada uang simpanan Ayahnya 

yang akan di habiskannya, kalau tidak tentu sudah tekor khas di kantor 

tempat dia bekerja, tetapi dia tetap menutup malu. Apa yang lebih berkuasa 

di dunia ini selain dari uang? (Tenggelamnya Kapal van Der Wijck 144) 

“... Begini saudara!” katanya, sedang perkataannya tertahan-tahan,” Sudah 

terlalu banyak kesalahan saya dari kecil, dari semasa muda, sampai kepada 

beristri. Waktu inilah kesalahan itu saya bayar. Pahit balasan Tuhan yang 

harus saya telan. Sekarang saya tobat, saya hendak memilih jalan yang 

lurus. Sebab itu, saya masih akan meminta lagi pertolongan saudara.” 

(Tenggelamnya Kapal van Der Wijck214) 

Berdasarkan data di atas dapat dilihat pengarang menjelaskan tokoh Aziz sebagai 

seorang penjudi dan suka bermain perempuan maka dapat disimpulkan Aziz 

sebagai tokoh yang jahat, namun pada data berikutnya Aziz mengalami perubahan 

watak yang tidak terduga, Aziz yang awalnya jahat mengalami perubahan menjadi 

baik dan insaf. 

2.3.4 Tokoh Statis dan Tokoh Berkembang 

Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh-tokoh cerita 

dalam sebuah cerita fiksi, tokoh dapat dibedakan ke dalam tokoh statis atau tidak 

berkembang (static character) dan tokoh berkembang (developing character). 

Tokoh statis adalah tokoh cerita yang secara esensial tidak mengalami perubahan 

dan perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang 

terjadi (Altenbernd dan Lewis dalam Nurgiyantoro, 2013: 188). Berikut ini 

merupakan contoh dari tokoh statis. 

Khadijah merupakan jenis tokoh statis karena sikap kedirian wataknya yang 

terlihat tokoh hitam atau tokoh jahat. Berikut data yang menjelasakan Khadijah 

sebagai tokoh statistik hitam. 
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“Ah, tunangan, dia belum ada tunangan. Semasa di kampung dia 

bercinta-cintaan dengan orang Mengkasar.‟anak mengaji‟ yang tak tentu 

hilir mudiknya itu, kabarnya anak orang terbuang, mana boleh jadi 

jodohnya.” 

Berdasarkan data di atas Khadijah sebagai tokoh statis hitam karena sikapnya 

yang dihadirkan sebagai tokoh jahat di dalam cerita. 

Tokoh berkembang adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan dan 

perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan (dan perubahan) 

peristiwa dan plot dikisahkan. Ia secara aktif berinteraksi dengan lingkungannya, 

baik lingkungan sosial, alam, maupun yang lain yang semuanya itu akan 

memengaruhi sikap watak, dan tingkah lakunya. Sikap dan watak tokoh 

berkembang dengan demikian akan mengalami perkembangan dan perubahan dari 

awal, tengah, dan akhir cerita, sesuai dengan tuntunan logika cerita secara 

keseluruhan (Nurgiyantoro, 2013: 188). Dalam novel Tenggelamnya Kapal van 

Der Wijck tokoh Aziz termasuk tokoh berkembang. Hal ini dapat dilihat dalam 

kutipan berikut.  

Khadijah dan Aziz, dan kawan-kawannya yang lain tersenyum-senyum 

saja melihat Hayati. Sambil mengeluarkan senyuman yang pahit artinya, 

khadijah berkata, sambil melihat kepada Zainuddin yang berdiri di tepi 

pagar itu, “itulah rupanya orang yang engkau puji-puji itu, Hayati?” 

(Tenggelamnya Kapal van Der Wijck, 2014:92) 

Pada kutipan di atas pengarang menggambarkan tokoh Aziz yang menghina 

pakaiaan Zainuddin. Namun pada akhir cerita Aziz mengalami perkembangan 

watak. Hal ini terlihat pada data berikut.  

Kami pun tidak menyangka “jawab Aziz” bahwa pengarang ternama, ahli 

tonil yang selalu jadi buah mulut orang lantaran tulisan-tulisannya yang 

berarti itu adalah sahabat kami, Tuan “Z” (Tenggelamnya Kapal van Der 

Wijck, 2014:197) 
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“Begini saudara!” katanya, sedang perkataannya tertahan-tahan,” Sudah 

terlalu banyak kesalahan saya dari kecil, dari semasa muda, sampai kepada 

beristri. Waktu inilah kesalahan itu saya bayar. Pahit balasan Tuhan yang 

harus saya telani. Sekarang saya tobat, saya hendak memilih jalan yang 

lurus. Sebab itu, saya masih akan meminta lagi pertolongan saudara.” 

(Tenggelamnya Kapal van Der Wijck, 2014:214) 

Melalui dua kutipan tersebut pembaca dapat mengetahui tokoh Aziz menunjukan 

perkembangan watak yang tidak lagi memandang rendah Zainuddin sebagai 

seorang bugis. Aziz bahkan meminta bantuan kepada Zainudin ketika dia 

mengalami kebangkrutan atas kekalahannya di meja judi. Melalui kutipan-kutipan 

tersebut, bahwa Aziz merupakan tokoh antagonis dan berkembang. 

Nurgiyantoro menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Teori Pengkajian Sastra 

bahwa tokoh statis, baik hitam maupun putih adalah tokoh sederhana, datar, 

karena ia tidak diungkap berbagai keadaan sisi kehidupannya. Ia hanya memiliki 

satu kemungkinan watak saja dari awal hingga akhir cerita (2013: 190). 

2.3.5 Tokoh Tipikal dan Tokoh Netral 

Berdasarkan kemungkinan pencerminan 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 

banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan atau kebangsaannya atau sesuatu yang lain 

yang lebih bersifat mewakili (Altenbernd dan Lewis dalam Nurgiyantoro, 2013: 

190).  

Tokoh tipikal merupakan penggambaran, pencerminan, atau penunjukan terhadap 

orang atau sekelompok orang yang terikat dalam sebuah lembaga atau seorang 

individu sebagai bagian dari suatu lembaga yang ada di dunia nyata. Dapat juga 
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dikatakan bahwa tokoh netral adalah tokoh cerita yang bereksistensi demi cerita 

itu sendiri. Ia benar-benar merupakan tokoh imajinatif yang hanya hidup dan 

bereksistensi dalam dunia fiksi. Ia hadir (atau dihadirkan) semata-mata demi cerita 

atau bahkan dialah sebenarnya yang empunya cerita, pelaku cerita, dan yang 

diceritakan (Nurgiyantoro, 2013: 190). Dalam novel Tenggelamnya Kapal van 

Der Wijck tokoh Datuk Garang termasuk tokoh tipikal. Hal ini dapat dilihat dalam 

kutipan berikut. 

“Datuk Garang yang kurang biasa disanggah oleh yang muda-muda telah 

agak meradang, terus berkata. “wa‟den labiah tahu dari kalian (saya lebih 

tahu dari kamu semua).” (Tenggelamnya Kapal van Der Wijck, 2014:129) 

Melalui kutipan novel di atas dapat kita lihat bahwa datuk garang menunjukan 

tokoh tipikal. Datuk garang menjadi kepala adat contoh bagi masyarakatnya, 

tetapi datuk Garang memiliki sifat egois, dia menganggap dialah yang paling tahu 

tentang suku adat Minangkabau. Berdasarkan data-kutipan di atas dapat dilihat 

bahwa datuk Garang memiliki jenis tokoh antagonis dan tipikal. 

Sedangkan tokoh Netral adalah tokoh cerita yang bereksistensi demi cerita itu 

sendiri. Ia merupakan benar-benar tokoh imajiner yang hanya hidup dan 

bereksistensi dalam dunia fiksi. Ia hadir (atau dihadirkan) semata-mata demi cerita, 

atau bahkan dialah sebenarnya yang empunya cerita, pelaku cerita, dan yang 

diceritakan (Nurgiyantoro, 2013: 191). Berikut merupakan contoh dari tokoh 

netral. Tokoh Muluk dalam novel Tenggelamnya Kapal van Der Wijck termasuk 

dalam tokoh netral karena Muluk memiliki nilai yang eksistensi demi cerita dalam 

novel. Hal ini terlihat pada data novel berikut. 

Saya heran “kata Muluk” menyambung ceritanya, apakah sebab guruku 

membuat wasiat semacam itu. Apakah dia telah sengaja hendak mati, 
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dengan membunuh diri. Tetapi saya teringat, sehingga keheranan saya 

hilang, bahwa sejak mati Hayati, memang badanya tidak sehat lagi. Kerap 

mulutnya terlanjur-lanjur saja menyebut mati. Dia mati dalam menulis 

akhir satu karangan. Di atas meja, terletak tulisan yang penghabisan itu: 

“… dan akan tercapai juga kemuliaan itu bangsaku, persatuan tanah 

airku. Hilang perasaan perbedaan dan kebencian dan tercapai keadilan 

dan bahagia.” 

Tiba dikalimat „bahagia‟ itu, sudah terhenti tulisannya dan tidak terang 

lagi apa ujungnya. Penanya terletak di atas kertas itu. Sekian cerita Muluk. 

(Tenggelamnya Kapal van Der Wijck, 2014:262) 

Melalui kutipan tersebut pembaca dapat melihat tokoh Muluk menunjukan nilai 

ekstinsi pada novel tersebut. Muluk menceritakan akhir cerita dari kematian 

Zainudin. Melalui kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa Muluk merupakan tokoh 

netral. 

2.4. Teknik Pelukisan Tokoh 

Tokoh-tokoh cerita dalam teks naratif, tidak akan begitu saja secara serta merta 

hadir kepada pembaca. Mereka memerlukan “sarana” yang memungkinkan 

kehadirannya. Masalah penokohan dalam sebuah karya sastra tidak semata-mata 

hanya berhubungan dengan masalah pemilihan jenis dan perwatakan para tokoh 

cerita saja, tetapi juga bagaimana melukiskan kehadiran dan penghadirannya 

secara tepat sehingga mampu menciptakan dan mendukung tujuan artistik cerita 

fiksi yang bersangkutan. Secara garis besar teknik pelukisan tokoh dalam suatu 

karya dibedakan ke dalam dua teknik, yaitu teknik ekspositori dan teknik dramatik. 

Berikut uraian tentang kedua teknik tersebut. 

2.4.1 Teknik Ekspositori 

Teknik ekspositori sering juga disebut sebagai teknik analitis, yakni pelukisan 

tokoh cerita dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan 
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secara langsung. Tokoh cerita hadir dan dihadirkan oleh pengarang ke hadapan 

pembaca dengan cara tidak berbelit-belit, melainkan begitu saja dan langsung 

disertai deskripsi kediriannya yang berupa sikap, sifat, watak, tingkah laku, atau 

bahkan juga ciri fisiknya. Bahkan, sering dijumpai dalam suatu cerita fiksi, belum 

lagi kita pembaca akrab berkenalan dengan tokoh-tokoh cerita itu, informasi 

kedirian tokoh tersebut justru telah lebih dahulu kita terima secara lengkap. Hal 

semacam itu biasanya terdapat pada tahap perkenalan. Pengarang tidak hanya 

memperkenalkan latar dan suasana dalam rangka “menyituasikan” pembaca, 

melainkan juga data-data kedirian tokoh cerita.  

2.4.2  Teknik Dramatik 

Penampilan tokoh cerita dilakukan mirip dengan yang ditampilkan drama, yaitu 

dilakukan secara tidak langsung. Maksudnya, pengarang tidak mendeskripsikan 

secara eksplisit sifat dan sikap serta tingkah laku para tokoh. Pengarang 

membiarkan para tokoh cerita untuk menunjukan kediriannya sendiri melalui 

berbagai aktivitas yang dilakukan, baik secara verbal lewat kata maupun 

nonverbal lewat tindakan atau tingkah laku dan juga melalui peristiwa yang 

terjadi. Dalam teks fiksi yang baik kata-kata, tingkah laku, dan kejadian-kejadian 

yang diceritakan tidak sekedar menunjukan perkembangan plot saja, melainkan 

juga sekaligus sifat kedirian masing-masing tokoh pelakunya. Wujud 

penggambaran teknik dramatik dapat dilakukan lewat sejumlah teknik diantaranya 

dikemukakan di bawah ini. 
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a) Cakapan 

Percakapan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh cerita biasanya juga dimaksudkan 

untuk menggambarkan sifat-sifat tokoh yang bersangkutan. Bentuk cerita dalam 

sebuah fiksi, khususnya novel, umumnya cukup banyak, baik percakapan pendek 

maupun panjang. 

“Ada apa?” Aku menyingkirkan ember karbol, meletakkan kain pel, 

menggaruk ujung hidung dengan lengan—tidak mungkin kulakukan dengan 

jari terbungkus sarung tangan kotor, bukan?  

“Kau diberikan kesempatan lagi, Dam.” Taani tidak peduli, lalu memegang 

tanganku.” 

“Kesempatan apa?‟ 

“Pelatih bilang kau boleh mengulang seleksi renang.” 

“Apa?” itu bukan seruan kaget dan gembiraku. Itu seruan tertahan. (Ayahku 

Bukan Pembohong, 2011:40). 

 

Pada kutipan di atas penulis menjelaskan teknik percakapan antara Dam dan juga 

tokoh Aku dalam novel tersebut, tokoh Dam menjelaskan bahwa tokoh Aku 

adalah seorang yang beruntung karena dapat mengikuti seleksi untuk lomba 

renang yang tadinya ia sudah kalah dalam seleksi tersebut.  

 

b) Tingkah Laku 

Apa yang dilakukan orang dalam wujud tindakan atau tingkah laku, dapat 

dipandang sebagai menunjukan reaksi, tanggapan, sifat, dan sikap yang 

mencerminkan perwatakannya.  

“Anak ini boleh jadi memiliki rekor waktu tercepat proses seleksi, tapi kita 

akan lihat apakah dia memiliki semangat pantang menyerah yang menjadi 

mars klub sejak berdiri. Aku tidak suka memberinya kesempatan kedua, 

membuang-buang waktu, tapi kita lihat saja apakah dia memang layak atau 

tidak. Kau siap, hah?” pelatih meneriakiku. (Ayahku Bukan Pembohong, 

2011:43.) 
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Pada data ini dijelaskan bahwa teknik tingkah laku yang diperankan oleh pelatih 

untuk menyemangati dan mengetes mental dari tokoh Aku, apakah ia punya 

semangat untuk pantang menyerah atau tidak. 

c) Pikiran dan Perasaan 

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

pikiran dan perasaan, serta apa yang dipikir dan dirasakan oleh seorang tokoh, 

dalam banyak hal akan mencerminkan jati dirinya, pada hakikatnya tingkah laku 

pikiran dan perasaanlah yang kemudian di jawantahkan menjadi tingkah laku 

verbal nonverbal itu perbuatan kata-kata merupakan perwujudan konkrit tingkah 

laku perasaan. 

Seberapa tangguh fisik kalian? Kebanyakan dari kita menganggap 

kondisi fisik diri sendiri cukup baik, apalagi dengan melihat selintas 

angka-angka. Aku beritahukan rahasia kecil (sebenarnya ayah yang 

memberitahuku dalam cerita-ceritanya) yang bisa kalian buktikan 

sendiri, lebih dari empat per lima orang dewasa tidak bisa 

menyelesaikan lari tanpa henti sejauh dua kilometer atau enam 

putaran lapangan sepak bola selama dua belas menit. Separuh sudah 

terhenti di putaran dua, dan dalam jumlah yang sama tersengal, tidak 

bisa lari lagi setelah putaran pertama. (Ayahku Bukan Pembohong, 

2011:43). 

 

Pada data di atas dijelaskan bahwa teknik pikiran dan perasaan tokoh Aku 

menjelaskan sifatnya yaitu suka menyimpan rahasia dan tidak 

memberitahukannya kepada orang lain, dengan kata lain ia pandai dalam 

menyimpan rahasia.  

 

 



23 

 

d) Arus Kesadaran 

Teknik arus kesadaran berkaitan erat dengan teknik pikiran dan perasaan. 

Keduanya tidak dapat dibedakan secara pilah, bahkan mungkin dianggap sama 

karena memang sama-sama menggambarkan tingkah laku batin seorang tokoh. 

Dewasa ini dalam fiksi modern teknik arus keadaran banyak dipergunakan untuk 

melukiskan sifat-sifat kedirian tokoh. Arus kesadaran merupakan sebuah teknik 

narasi yang berusaha menangkap pandangan dan aliran proses mental tokoh, 

dimana tanggapan indra bercampur dengan kesadaran dan ketaksadaran pikiran, 

perasaan, ingatan, harapan, dan asosiasi-asosiasi acak (Abrams dalam 

Nurgiyantoro, 2013:291). 

e) Reaksi Tokoh 

Teknik reaksi tokoh dimaksudkan sebagai reaksi tokoh terhadap suatu kejadian, 

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

“rangsang” dari luar diri tokoh yang bersangkutan. Bagaimana reaksi tokoh 

terhadap hal-hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu bentuk penampilan yang 

mencerminkan sifat-sifat kediriannya.  

Aku menepuk dahi. Nama-nama ini kususun seadil mungkin saat istirahat 

makan siang. Sebulan telakhir Retro tidak pernah mau disuruh bekerja di 

ladang. Ia hanya mau mengurus ternak-ternak menangkap ikan, atau 

pekerjaan rumah yang jauh dari lumpur tanah. Aku profesional sekarang, 

hanya mengirim tenaga kerja yang cakap dan berpengalaman. Semakin 

tinggi produktivitas kami, semakin senang penduduk maka semakin besar 

bonus yang kuterima. Kentang-kentang itu harus siap di stasiun kereta 

untuk dikirim ke kota sebelum gerbang asrama di tutup penjaga, Retro 

akan menyulitkan anggota tim. (Ayahku Bukan Pembohong, 2011:207) 

 

Pada data ini, tokoh Aku memiliki reaksi yang tidak baik kepada Retro, karena 

tokoh Retro dikiria tokoh Aku akan menyulitkannya karena tidak mau kerja di 
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ladang, sedangkan pengiriman kentang harus dikerjakan secepatnya. Data ini 

menandakan jika sifat tokoh Aku yaitu luges, dalam arti ia cekatan dalam suatu 

pekerjaan agar hasil yang dikerjakannya maksimal. 

 

f) Reaksi Tokoh Lain 

Dimaksudkan sebagai reaksi yang diberikan oleh tokoh lain terhadap tokoh utama, 

atau tokoh yang dipelajari kediriannya yang berupa pandangan pendapat, sikap, 

komentar, dan lain-lain. Tokoh lain itu pada hakikatnya melakukan penilaian atas 

tokoh utama untuk pembaca. Wujud reaksi itu dapat diungkapkan lewat deskripsi, 

komentar, dialog, bahkan juga arus kesadaran. 

“Kau berani sekali.” Petugas perpustakaan gemas menarik ranselku, 

memeriksa dengan cepat, dan dengan cepat pula menemukan dua buku 

kecoklatan, bukti kejahatan. “Sejak kecil aku sudah ditugasi untuk 

menjaga perpustakaan itu, bahkan sebelum kepala sekolah bertugas. 

Harusnya kau diikat, dihukum pecut, dilarang menaiki kereta untuk 

menerima hukuman, tetapi kepala sekolah terlalu baik pada anak-anak 

sekarang. Lihatlah, jadi seperti ini kelakuan anak-anak. Dasar pencuri!” 

(Ayahku Bukan Pembohong, 2011:171) 

 

Pada data ini ditemukan bahwa tokoh Aku sedang mencuri buku yang berada di 

perpustakaan, reaksi tokoh lain ini menandakan bahwa sifat dari tokoh Aku yaitu 

suka mencuri. 

g) Pelukisan Latar 

Suasana latar tempat sekitar tokoh juga sering dipakai untuk melukiskan jati 

dirinya. Pelukisan suasan latar dapat lebih mengintensifkan sifat kedirian tokoh 

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

tertentu adakalanya dapat menimbulkan kesan yang tertentu pula dipihak pembaca. 
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Karakter seorang tokoh dibentuk oleh latar di mana ia dibesarkan terutama latar 

sosial dan budaya. 

Antrean pelayat mengular panjang. Pemakaman ini dihadiri walikota, 

keluarga besar Jarjit, teman-teman sekolahku, teman-teman klub renang, 

tetangga, kolega, dan kenalan Ayah yang sebagian besar tidak kukenali. 

Rombongan demi rombongan, pasangan demi pasangan, para pelayat 

datang. Aku mengangguk pelan menerima setiap kalimat pujian untuk 

Ayah, kalimat membesarkan hati, kalimat ikut berdukacita. (Ayahku 

Bukan Pembohong, 2011:295) 

 

Data ini menjelaskan latar tempat di pemakaman yang begitu ramai dengan para 

pelayat yang hadir, dan membuktikan bahwa tokoh Ayah dari Dam adalah orang 

yang sangat penting dan terkenal dengan dibuktikannya ribuan pelayat yang 

datang untuk mengantarkan sang Ayah ke peristirahatan telakhirnya. 

h) Pelukisan Fisik 

Kadang fisik seseorang berkaitan dengan keadaan kejiwaanya, atau paling tidak, 

pengarang sengaja mencari dan memperhubungkan adanya keterkaitan itu. 

Keadaan fisik tokoh perlu dilukiskan, terutama jika ia memiliki fisik khas 

sehingga pembaca dapat menggambarkan secara imajinatif di samping itu, ia juga 

dibutuhkan untuk mengefektif dan mengkongkritkan ciri-ciri kedirian tokoh yang 

telah dilukiskan dengan teknik yang lain (Meredith dan Fitzgerald dalam 

Nurgiyantoro 2013:296). 

“Kami menjadi teman baik sejak malam itu, Dam. Dua hari kemudian, 

Ayah kembali memesan sup hangat, dan sang kapten kecil yang 

mengantar. Kami berbincang banyak hal. Meski usianya masih delapan, 

dia mempunyai mimpi dan cara berpikir seperti orang dewasa. Aku 

bertanya, benda apa yang menyembul di saku celananya. Dia tertawa, 

mengeluarkan bola kasti yang sudah separuh botak. Dia suka bermain 

sepak bola, tapi tidak cukup uang untuk membeli bola sungguhan. Hanya 

dengan bola kasti yang dia temukan di kotak sampah itulah dia 
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menggunakan halaman belakang restoran sebagai tempat bermain, sambil 

menunggu tugas mengantar pesanan. Menendang-nendang bola kasti, 

membuat lingkaran target di dinding, memasang tiang-tiang halang, dan 

berlatih menggiring bola. Itu cara yang baik untuk mengusir rasa bosan 

sampai pemilik restoran menyuruhnya bergegas membawa pesanan. 

(Ayahku Bukan Pembohong, 2011:33) 

 

Data ini menjelaskan pelukisan fisik dari anak kecil yang suka bermain sepak bola, 

ia orang yang miskin dan bekerja sebagai pengantar sup hangat. Ia berlatih dengan 

bola kasti yang ditemukan di sampah, dan data ini membuktikan bahwa ia seorang 

yang tidak patah semangat untuk menggapai cita-citanya. 

2.5 Pembelajaran Sastra di SMA 

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem yang 

ada, seperti tujuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, pendekatan, 

merupakan kesatuan yang sama-sama menentukan keberhasilan. Pembelajaran 

juga harus disesuaikan dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh peraturan 

Menteri Pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. 

Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

agar dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik 

secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya 

kesastraan manusia Indonesia. 

Pengajaran sastra membutuhkan keterampilan yang memadai dengan cara 

menyampaikan pesan yang terkandung di dalamnya untuk bisa dikirimkan kepada 

siswa sebagai penikmat. Sebab itu, guru harus membebaskan siswa berfikir secara 

bebas dalam menanggapi sebuah karya sastra sebagai sesuatu yang berkaitan 

dengan kehidupannya. (Rosenblatt dalam Emzir dkk 2015:223) menegaskan 
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bahwa pengajaran sastra melibatkan peneguhan kesadaran tentang sikap etik. 

Hampir mustahil membicarakan karya sastra seperti novel, puisi, atau drama tanpa 

mengahadapi masalah etik dan tanpa menyentuhnya dalam konteks filosofi sosial 

tanpa menghadapkan siswa pada masalah kehidupan sosial yang digeluti 

sepanjang hari di tengah-tengah masyarakat yang di hidupi dan menghidupinya 

(Gani dalam Emzir dkk, 2015:223). 

Dalam kaitan itu Rosenblat menyarankan beberapa hal khususnya kepada guru 

untuk dapat memberikan kebebasan kepada siswa dalam menanggapi apa yang 

dibaca dalam hal ini dapat berupa novel, cerpen atau karya sastra lainnya. Dari 

kegiatan penjelajahan siswa terhadap karya sastra tersebut siswa akan 

memperoleh maknanya sendiri bukan yang direncanakan penulis atau makna yang 

ditawarkan guru. Pengajaran sastra menurut (Robert E. Probost dalam Emzir dkk, 

2015:224) haruslah memampukan siswa menemukan hubungan antara 

pengalamannya dengan karya sastra yang bersangkutan. 

Substansi sastra tidak lain adalah pengalaman kemanusiaan. Hubungan-hubungan 

kompleks yang melibatkan seseorang, emosi yang membuatnya menderita atau 

bahagia pengalaman yang dihadapinya, nilai serta kebermaknaanya yang 

diharapkan dengan kata lain, apa pun yang ditemukan pembaca dalam karya sastra 

yang dibacanya tentang isi-isu kehidupan seperti cinta, maut, keadilan, baik dan 

buruk; segalanya itu harus berkaitan dengan pengalaman batinya (Gani dalam 

Emzir dkk, 2015:224). 

Pengajaran sastra tentu dilakukan bukan tanpa tujuan. Dalam menentukan 

tujuan-tujuan pengajaran sastra, hanya mampu menilai dari karya-karya 
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terbaiknya saja atau dari karya-karya buruknya saja. Akan tetapi yang terjadi 

dalam kelas, siswa diminta mematuhi otoritas wacana dengan berusaha 

menemukan, menggali dan mempelajari makna yang terdapat pada buku berisi 

materi. 

Dari apa yang biasanya terjadi di dalam kelas, maka guru memiliki peranan 

penting untuk dapat mendayagunakan hubungan antara sesama wacana yang 

dibaca siswa, sehingga siswa diharapkan memperoleh tenaga baru dalam 

mengembangkan dan memperkaya gagasan dan persepsi yang tidak begitu saja di 

dapatkannya tanpa berpikir melainkan akan menghadirkan proses asimilasi 

pengujiannya, untuk selanjutnya jadi miliknya sendiri. Sehingga tujuan 

pengajaran sastra dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk memperoleh 

pengalaman sastra, sehingga sasaran akhirnya dalam wujud pembinaan apresiasi 

sastra dapat tercapai (Gani dalam Emzir dkk, 2015:225). 

Dewasa ini pembelajaran sastra di sekolah-sekolah khususnya Sekolah Menengah 

Atas (SMA) menimbulkan keprihatinan. Dalam kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan di SMA, menjelaskan bahwa belajar bahasa adalah belajar 

berkomunikasi, dan belajar sastra adalah belajar menghargai manusia dan 

nilai-nilai kemanusiannya (Depdiknas dalam Emzir dkk, 2015:225). Nilai yang 

berkaitan dengan dinamika atau motivasi individu di masyarakat; karena itu nilai 

memiliki berbagai definisi. Pada dasarnya nilai mengacu pada sesuatu yang secara 

sadar atau tidak membuatnya diinginkan atau dikehendaki. Dalam hal tersebut, 

sastra merupakan wujud yang saling berimplikasi dengan kehidupan. Demikianlah 

karya sastra berhubungan erat dengan manusia dalam situasi mereka harus 

menentukan pilihan (Gani dalam Emzir dkk, 2015:225). 
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Dalam pembelajaran sastra dapat membantu pendidikan secara utuh apabila 

cakupannya meliputi 4 manfaat, yaitu: membantu keterampilan berbahasa, 

meningkatkan pengetahuan budaya, mengembangkan cipta dan rasa yang 

menunjang pembentukan watak. 

2.5.1 Membantu Keterampilan Berbahasa 

Seperti kita ketahui ada 4 keterampilan berbahasa, yaitu: menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis, lalu mengikutsertakan pengajaran sastra dalam kurikulum 

berarti akan membantu siswa berlatih keterampilan membaca. Dalam pengajaran 

sastra, siswa dapat melatih keterampilan menyimak dengan mendengarkan suatu 

karya sastra. Dalam pengajaran sastra siswa juga dapat melatih keterampilan 

berbicara dengan cara mengikuti pementasan drama. 

2.5.2 Meningkatkan Keterampilan Budaya 

Sastra berkaitan erat dengan semua aspek manusia dan alam dengan 

keseluruhannya. Setiap karya sastra selalu menghadirkan „sesuatu‟ dan kerap 

menyajikan banyak hal yang apabila dihayati benar-benar akan semakin 

menambah pengetahuan orang yang mengahayatinya. 

 

2.5.3 Mengembangkan Cipta dan Rasa 

Dalam pengajaran sastra, hal yang dapat dikembangkan adalah kecakapan yang 

bersifat indra, penalaran, bersifat efektif, bersifat sosial dan juga sifat religius. 

2.5.4 Menunjang Pembentukan Watak 
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Pengajaran sastra mampu membina perasaan yang lebih tajam. Sastra dapat 

membantu kita mengenal seluruh rangkaian hidup manusia seperti misalnya: 

kebahagian, kebebasan, kesetiaan, kebanggaan diri sampai kelemahan, kekalahan, 

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

dapat membantu mengembangkan kualitas kepribadian siswa meliputi: ketekunan, 

kepandaian, pengimajian, dan penciptaan. (Rahmanto, 2005: 16-25). 

Pembelajaran bahasa Indonesia di dalam Kurikulum 2013 menggunakan 

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

nonsastra. Salah satu karya sastra yang berbentuk teks adalah novel. 

Novel merupakan salah satu jenis karya sastra yang diajarkan dalam suatu 

pembelajaran sastra di SMA.  

Terkait dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 Sekolah 

Menengah Atas (SMA) kelas XII terdapat Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti 

mengenai penokohan dalam novel. 

Kompetensi Inti: 3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

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

dengan 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. 

Kompetesi Dasar: 3. 9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel. 
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Kegiatan Pembelajaran : Menemukan isi (unsur intrinsik dan ekstrinsik) dan 

kebahasaan (ungkapan, majas, peribahasa) novel, menyusun novel berdasarkan 

rancangan, mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi unsur-unsur intrinsik 

dan kebahasaan novel, dan hasil penyusunan novel. 

Tujuan Pembelajaran : Siswa mampu memaparkan penokohan yang terdapat 

dalam novel, untuk menunjang agar pembelajaran berjalan dengan baik, guru 

dapat menggunakan media atau bahan ajar yang layak. Prinsip penting dalam 

pengajaran sastra adalah bahan ajar yang disajikan kepada para siswa harus sesuai 

dengan kemampuan siswanya pada suatu tahapan pengajaran tertentu. Belajar 

merupakan upaya yang memakan waktu cukup lama, dari keadaan tidak tahu 

menjadi tahu, dari sederhana menjadi yang rumit, dan pendeknya memerlukan 

suatu pentahapan. Agar dapat memilih bahan pengajaran sastra dengan tepat. 

Beberapa aspek perlu dipertimbangkan, yaitu: aspek bahasa, aspek psikologi, 

aspek latar belakang budaya para siswa. 

A. Aspek bahasa, yaitu penguasaan bahasa pada setiap individu sangatlah 

berbeda. Oleh karena itu, dalam pemilihan bahan ajar kita harus melihat cara 

penulisan pengarang dalam membuat karya sastra 

B. Aspek psikologi, dalam pemilihan bahan ajar sastra tahap-tahap 

perkembangan psikologi ini harus diperhatikan, karena tahap-tahap ini sangat 

besar pengaruhnya terhadap minat dan keengganan anak didik dalam banyak hal. 

C. Latar belakang budaya, latar belakang karya sastra meliputi hampir semua 

faktor kehidupan manusia dan lingkungannya, seperti: geografi, sejarah, topografi, 

iklim, mitologi, legenda, pekerjaan, kepercayaan, cara berfikir, nilai-nilai 

masyarakat, seni, olah raga, hiburan, moral, etika, dan sebagainya. Oleh karena 
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itu, aspek ini harus sangat diperhatikan, karena biasanya siswa lebih tertarik pada 

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

belakang mereka (Rahmanto, 2005: 26-31). 

Oleh karena itu, pengalaman serta pemahaman seorang guru sangatlah diperlukan 

dalam pemilihan bahan ajar yang tepat dan layak dalam pembelajaran di sekolah. 

Dengan begitu tujuan pembelajaran dapat dipenuhi dengan baik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian yang deskriptif artinya data terurai dalam bentuk kata-kata 

atau gambar-gambar, bukan dalam bentuk angka-angka (Semi, 2012:24). Peneliti 

menggunakan metode deskriptif dikarenakan peneliti ingin mendeskripsikan 

jenis-jenis tokoh dalam novel Lelaki Tua dan Laut, dan peneliti menggunakan 

metode kualitatif dikarenakan ingin mendeskripsikan teknik pelukisan tokoh. Data 

pada umumnya berupa foto-foto, rekaman, dokumen, memorandum, atau 

catatan-catatan resmi lainnya. Dalam penelitian kualitatif pelaporan dengan 

bahasa verbal yang cermat sangat dipentingkan, karena semua interpretasi dan 

kesimpulan yang diambil disampaikan secara verbal. Pendekatan kualitatif yang 

bersifat deskriptif ini berpandangan bahwa semua hal yang berupa sistem tanda 

tidak ada yang patut diremehkan, semuanya penting, dan semuanya mempunyai 

pengaruh dan kaitan dengan yang lain (Semi, 2012:25). 

Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dikarenakan, dengan 

menggunakan metode ini peneliti dapat mendeskripsikan jenis-jenis tokoh dalam 

novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest Hemingway dengan menganalisis kutipan 

yang berbentuk teks maupun dialog yang terdapat dalam novel. 
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Melalui metode deskriptif kualitatif, peneliti diharapkan dapat memaparkan, 

mendeskripsikan, dan menganalisis permasalahan yang dibahas secara objektif. 

Dalam hal ini, peneliti berusaha menganalisis permasalahan dengan 

menghubungkan antara teori dengan fakta yang ada. 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data ini terletak pada bagian teks 

novel baik itu berupa kutipan atau narasi maupun dialog-dialog tokoh dan 

jenis-jenis tokoh. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terbagi ke 

dalam dua kelompok data, yaitu data tentang jenis-jenis tokoh, dan data tentang 

teknik pelukisan tokoh. Sumber data penelitian ini adalah novel Lelaki Tua dan 

Laut karya Ernest Hemingway yang telah diterjemahkan oleh Sapardi Djoko 

Damono dan diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka (Persero) pada tahun 2014, 

dengan jumlah halaman 102 halaman.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik analisis teks. Teknik 

analisis teks, yaitu dengan mendeskripsikan jenis-jenis tokoh yang terdapat dalam 

novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest Hemingway dengan cermat. 

Langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menganalisis data yang terdapat 

dalam novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest Hemingway adalah sebagai 

berikut. 

a. Membaca keseluruhan novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest Hemingway 

dengan cermat. 
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b. Mengidentifikasi dua kelompok data, yaitu data pertama (1) tentang 

jenis-jenis tokoh dan data kedua (2) tentang teknik pelukisan tokoh, data 

tersebut terdapat dalam novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest Hemingway 

c. Menandai dan memberikan kode sesuai dengan kategori yang terdapat dalam 

cerita. 

d. Mengelompokkan data berdasarkan data pertama (1) dan data kedua (2) yang 

terdapat dalam novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest Hemingway 

e. Mendeskripsikan data pertama (1) tentang jenis-jenis tokoh, dan data kedua 

(2) tentang teknik pelukisan tokoh yang terdapat dalam novel Lelaki Tua dan 

Laut karya Ernest Hemingway 

f. Menyimpulkan hasil identifikasi mengenai penokohan yang ada di novel 

Lelaki Tua dan Laut karya Ernest Hemingway  

g. Menyusun rancangan pembelajaran sastra di SMA sesuai dengan hasil 

penelitian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Jenis-jenis tokoh dalam novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest Hemingway 

terbagi menjadi tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh protagonis, tokoh 

antagonis, tokoh netral, tokoh berkembang, tokoh statis, tokoh sederhana, 

tokoh bulat, dan tokoh tipikal. Tokoh utama dalam novel Lelaki Tua dan Laut 

adalah Santiago (lelaki tua). Selain tokoh utama tokoh Santiago (lelaki tua) 

merupakan jenis tokoh berkembang, tokoh bulat dan tokoh protagonis. Tokoh 

Manolin merupakan tokoh tambahan, tokoh sederhana, dan tokoh statis. 

Tokoh antagonis dalam novel ini adalah ikan Tiburon (ikan hiu). Tokoh orang 

tua Manolin merupakan tokoh tambahan dan tokoh tipikal dan tokoh Martin 

(pemilik toko) merupakan tokoh tambahan.  

2. Teknik pelukisan tokoh dalam novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest 

Hemingway yang digunakan oleh pengarang untuk menggambarkan 

penokohan terdapat teknik ekspositori dan teknik dramatik. Tokoh yang 

digambarkan dengan teknik ekspositori dalam novel ini adalah lelaki tua atau 

Santiago. Selain itu penulis juga menggunakan teknik dramatik yang 

keseluruhannya mencakup teknik cakapan, teknik tingkah laku, teknik reaksi 

tokoh, teknik reaksi tokoh lain, teknik arus kesadaran, teknik pelukisan fisik, 
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dan teknik pikiran dan perasaan. Pada novel Lelaki Tua dan Laut karya 

Ernest Hemingway tokoh Santiago (lelaki tua) terdapat empat teknik yaitu, 

teknik tingkah laku, teknik pikiran dan perasaan, teknik arus kesadaran, dan 

teknik pelukisan fisik. Tokoh Manolin (anak laki-laki) terdapat tiga teknik 

yaitu, teknik cakapan, teknik tingkah laku, dan teknik reaksi tokoh. Tokoh 

orang tua Manolin dan tokoh Martin (pemilik toko) satu teknik yakni, teknik 

reaksi tokoh lain. 

3.  Hasil penelitian penokohan dalam novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest 

Hemingway dapat dirancang sebagai pembelajaran sastra di SMA sesuai 

dengan KD 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel dengan materi ajar 

unsur intrinsik dan ekstrinsik, serta unsur kebahasaan seperti ungkapan, majas, 

dan peribahasa. dengan tujuan siswa diharapkan mampu menganalisis 

penokohan dalam novel tersebut. Hasil rancangan pembelajaran menganalisis 

tokoh dalam novel ini dapat diajarkan pada siswa SMA kelas XII dengan 

alokasi waktu 2x 45 menit dalam 2 kali pertemuan dengan menggunakan 

media cuplikan novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest Hemingway. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis terhadap novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest 

Hemingway peneliti menyarankan sebagai berikut. 

1. Kepada guru disarankan bahwa rancangan pembelajaran yang sudah disusun 

dapat dipergunakan sebagai alternatif rancangan pembelajaran, yang bertujuan 

siswa diharapkan mampu menganalisis penokohan dalam novel tersebut. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dalam skripsi ini dapat 

dikembangkan menjadi penelitian yang lebih luas. Seperti halnya penelitian 

nilai-nilai sosial yang dilakuakan oleh tokoh-tokoh dalam novel Lelaki Tua dan 

Laut karya Ernest Hemingway. 
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