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II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

2.1  Pengertian dan Metode Penokohan   

Fiksi merupakan salah bentuk narasi yang mempunyai sifat berbentuk cerita (Se- 

mi, 1988: 36). Peristiwa dalam karya fiksi seperti halnya peristiwa dalam kehi- 

an sehari-hari yang selalu diemban oleh tokoh atau pelaku-pelaku tertentu. Tokoh- 

tokoh ini kemudian ditampilkan dengan perilaku masing-masing (Aminuddin, 

2013: 79). 

 

Penokohan merupakan unsur penting dalam karya naratif (Nurgiyantoro, 1988: 

164). Masalah penokohan merupakan salah satu bagian yang kehadiran dalam se- 

buah fiksi amat penting dan bahkan menentukan karena tidak akan mungkin ada 

suatu karya fiksi tanpa adanya penokohan (Semi, 1988: 36). Penokohan merupa- 

kan unsur penting yang menghidupkan cerita. Di sisi lain, penokohan adalah ba- 

gian dari unsur intrinsik fiksi novel (Jauhari, 2013: 158).  

 

2.1.1 Pengertian Penokohan  

Secara etimologi karakterisasi berasal dari bahasa Inggris character atau karakter 

yang berarti watak atau peran. Character atau karakter bisa juga berarti orang, 

masyarakat, ras, sikap mental dan moral, kualitas nalar, orang terkenal, tokoh da- 

lam karya sastra (Minderop, 2011: 2). Kemudian kata character mendapat tam- 

bahan akhiran -ization yang artinya proses sehingga characterization atau karak-  
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terisasi berarti pemeranan, pelukisan watak. 

   

Sementara secara istilah, karakterisasi adalah pelukisan watak tokoh yang terdapat 

dalam suatu karya fiksi (Minderop, 2011: 2). Penokohan adalah cara pengarang  

menampilkan tokoh atau pelaku (Jauhari, 2013: 161). Penokohan adalah pelukisan 

gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita  

(Nurgiyantoro, 1988: 165). 

 

Istilah tokoh dan penokohan tak menyaran pada pengertian yang persis sama, is- 

tilah tokoh pada pelaku cerita. Penokohan sering disamaartikan dengan karakter 

dan perwatakan, yaitu penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak tertentu da- 

lam sebuah cerita (Nurgiyantoro, 1988: 165).  

 

Pengarang menampilkan tokoh-tokoh atau pelaku-pelaku secara menyakinkan se- 

hingga pembaca seolah-olah berhadapan dengan sebenarnya (Jauhari, 2013: 161). 

Pengarang yang berhasil menghidupkan tokoh-tokoh ceritanya, yang berhasil me- 

ngisinya dengan darah dan daging, akan sendirinya menyakinkan kebenaran ceri- 

tanya (Sumardjo, 2004: 19) 

 

Istilah yang dimunculkan para ahli berbeda-beda, yaitu penokohan dan karakteri- 

sasi. Namun, pada dasarnya kedua istilah ini mengarah pada pengertian cara pe- 

ngarang menampilkan tokoh-tokoh atau pelaku dalam sebuah karya sastra sehing- 

ga para pembaca sastra seakan-akan berhadapan dengan sebenarnya. Oleh karena 

itu, penulis menggunakan isitilah penokohan dan karakteristik sesuai dengan sum- 

ber aslinya.    
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2.1.2 Metode Penokohan  

Metode penokohan/karakterisasi dalam karya sastra adalah metode melukiskan  

watak para tokoh yang terdapat dalam suatu karya fiksi (Minderop, 2011: 2). Cara 

menentukan karakter (tokoh) dalam hal ini tokoh imajinatif dan menentukan wa- 

tak tokoh atau watak karakter sangat berbeda. 

 

Ada beberapa cara yang dapat dipergunakan oleh pengarang untuk melukiskan 

rupa, watak atau pribadi para tokoh (Jauhari, 2013: 161). 

1. Physical description (melukiskan bentuk lahir pelakon). 

2. Portrayal of thought stream or of conscious thought (melukiskan jalan pikiran 

pelakon atau apa yang terlintas dalam pikirannya). 

3. Reaction to events (melukiskan bagaimana reaksi pelakon itu terhadap kejadi- 

an-kejadian). 

4. Direct author analysis (pengarang langsung menganalisis watak pelakon) 

5. Discussion of environment (pengarang melukiskan keadaan sekitar pelakon. 

6. Reaction of other about/to character (pengarang melukiskan bagaimana pan- 

dangan pelakon lain dalam suatu cerita terhadap pelaku utama) 

7. Conversation of other about character (pelakon-pelakon lain dalam suatu ce- 

rita memperbincangkan keadaan tokoh utama). 

 

Metode penokohan Suroto(1989: 93). sebagai berikut  

1. Secara Analitik  

Dalam metode ini pengarang menjelaskan atau menceritakan secara rinci watak  

tokoh-tokohnya, misalnya A adalah seorang yang kikir dan dengki, hampir setiap 

betengkar dengan tetangga dan istrinya hanya karena masalah uang serta ia mudah 
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sekali marah. 

2.  Secara Dramatik 

Secara dramatik pengarang tidak secara langsung menggambarkan watak tokoh- 

tokohnya, tetapi menggambarkan watak tokohnya dengan cara (a) melukiskan  

tempat atau lingkungan sang tokoh, (b) mengemukakan atau menampilkan dialog 

antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain, (c) menceritakan perbuatan, ting- 

kah laku atau reaksi tokoh terhadap suatu kejadian. 

3. Gabungan cara analitik dan dramatik 

Dalam metode ini antara penjelasan dan drama saling melengkapi, yaitu antara  

penjelasan dengan perbuatan atau reaksi serta tutur kata dan bahasanya jangan  

sampai bertolak belakang.   

 

Minderop (2011: 6), karakter (watak) tokoh, pada umumnya pengarang menggu- 

nakan dua cara atau metode dalam karyanya, metode langsung (telling) dan meto- 

de tidak langsung (showing). Metode langsung pemaparan watak pada eksposisi 

dan komentar langsung dari pengarang. Metode tidak langsung memperlihatkan 

pengarang menempatkan diri di luar kisahan dengan memberikan kesempatan ke- 

pada para tokoh untuk menampilkan perwatakan mereka melalui dialog dan acti- 

tion. Dari kedua metode utama ini, berkembanglah menjadi metode karakterisasi 

melalui gaya bahasa dan metode karakterisasi melalui sudut pandang. 

 

2.1.2.1 Metode Langsung (Telling) 

Metode langsung (telling) dilakukan secara langsung oleh si pengarang. Metode 

ini biasanya digunakan oleh kisah-kisah rekaan zaman dahulu sehingga pembaca 

hanya mengandalkan penjelasan yang dilakukan pengarang semata. Dengan meto- 
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de langsung ini, pengarang tidak sekadar menyampaikan watak para tokoh berda- 

sarkan apa yang tampak melalui lakuan tetapi ia mampu menembus pikiran, pera- 

saan, gejolak serta konflik batin dan bahkan motivasi yang melandasi tingkah laku 

para tokoh. 

 

Metode ini mencakup (1) karakterisasi melalui penggunaan nama tokoh(charar- 

terizkoh, action through the use of the names), (2) karakterisasi melalui penampil- 

an tokoh (chararterization through appearance), dan (3) karakterisasi melalui tu- 

turan pengarang (chararterization by the author). 

 

1. Karakterisasi Menggunakan Nama Tokoh  

Nama tokoh dalam suatu karya sastra kerap kali digunakan untuk memberikan ide 

atau menumbuhkan gagasan, memperjelas serta mempertajam perwatakan tokoh. 

Pemberian nama pada tokoh bertujuan untuk melukiskan kualitas karakteristik ya- 

ng membedakannya dengan tokoh yang lain. Nama tersebut mengacu pada karak- 

teristik dominan si tokoh, misalnya tokoh Edward Murdstone dalam David Cop-

perfield karya Charles Dickens. Tokoh Edward Murdstone digambarkan memiliki 

watak keras sesuai dengan namanya stone yang artinya batu yang identik dengan 

keras.   

 

Pemberian nama dapat pula mengandung kiasan (allusion) susastra atau historis 

dalam bentuk asosiasi. Nama Ethan Brand dalam Ethan Brand karya Nathaniel  

Hawthorne mengacu pada tokoh pembakar kapur yang gemar bertualang. Nama 

mengandung kiasan dengan tanda (brand) terhadap Cain, pewaris dosa sehingga 

Brand dibuang sebagaimana ajaran yang terdapat dalam injil.  
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2. Karakterisasi melalui Penampilan Tokoh 

Dalam karya sastra, penampilan tokoh memegang peranan penting dengan telaah 

karakterisasi. Penampilan tokoh dapat berbentuk apa yang dikenakan dan bagai- 

mana ekspresinya. Metode perwatakan menggunakan penampilan tokoh memberi- 

kan kebebasan pengarang untuk mengekspresikan persepsi dan sudut pandangnya. 

Secara subjektif pengarang bebas menampilkan appearance para tokoh, yang se- 

cara implisit memberikan gambaran watak tokoh.  

 

Metode karakterisasi melalui penampilan dapat terlihat pada watak tokoh Hester 

berdasarkan penampilannya yang anggun, terhormat, selalu tampil cantik. Lukisan 

tokoh Hester ini terlihat dalam cuplikan berikut ini. 

And never has Hester Prynne appeared more ladylike, in the anti- 

que interprelation of the term, them as she issued from the prison. 

Those who had before known her had expected to behold her dim- 

med and obscured by a disastrous cloud, were astonished, and e- 

ven startled, to perceive how her beauty shone out and made a ha- 

lo of misfortune and ignominy in which observer she was envelo- 

ped. 
 

Dan tidak pernah Hester Prynne tampak seperti wanita terhormat, 

dan terlihat antik sebelum dia keluar dari penjara. Orang- orang se- 

belumnya mengenal dia sebagai wanita suram dan dikaburkan oleh 

satu awan celaka yang telah membuat kejutan.Orang- orang mera- 

sakan bagaimana kecantikan yang memancar keluar dan telah  

menghapuskan segala kemalangan dan aib yang selama ini terbung- 

kus dalam dirinya.  

 

3. Karakterisasi melalui Tuturan Pengarang  

Metode ini memberikan tempat yang luas dan bebas kepada pengarang atau nara- 

tor dalam menentukan kisahnya. Pengarang berkomentar tentang watak dan kepri- 

badian para tokoh sehingga menembus ke dalam pikiran, perasaan, dan gejolak  

batin tokoh. Di samping itu, dalam metode ini pengarang tidak sekadar menggi- 

ring perhatian pembaca terhadap komentarnya tentang watak tokoh, tetapi juga  
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mencoba membentuk persepsi pembaca tentang tokoh yang dikisahkannya.  

 

Penerapan metode karakteristik melalui tuturan pengarang terlihat dalam salah sa- 

tu cuplikan novel Hip Van Winkle karya Washington Irving. Watak tokohnya,  

Winkle, digambarkan melalui tuturan sebagai tokoh suami yang penurut dan se- 

derhana, tidak suka mencampuri urusan orang lain dan bukan pekerja yang baik. 

Cuplikannya sebagai berikut. 

In the same village ... there lived ... a simple good-natured fellow 

by the name of Hip Van Winkle ... I have observed that he was a 

sample good natured man; he was moreover, a kind neighbor and 

an obedient henpecked husband. Indeed, to the later circumtance 

might be owing that meekness of spirit which gained him such uni- 

versal popularity. 

 

Pada desa yang sama... di sana dia hidup...  satu pengikut berkela- 

kuan baik sederhana dengan nama Rip Van Winklep... Aku telah 

amati bahwa dia adalah satu orang berperilaku baik ; bahkan dia 

adalah tetangga yang baik dan suami yang taat. Kemudian dia juga 

menjadi manusia yang memiliki kelembutan dan memiliki sema- 

ngat yang mengharumkan namanya. 

 

 

2.1.2.2 Metode Tidak Langsung (Showing) 

Metode tidak langsung adalah metode yang lebih banyak dipilih penulis modern. 

Penentuan ini tidak berdasarkan metode showing lebih baik daripada metode lain- 

nya, tetapi disebabkan temperamen pengarang atau pengarang yang menganggap 

metode showing lebih menarik bagi pembaca. Dalam metode tidak langsung ini, 

pembaca dituntut untuk memahami dan menghayati watak para tokoh melalui dia- 

log dan action mereka. Di samping itu, pembaca merasa tertantang untuk mema- 

hami dan menghayati karakter para tokoh sehingga tidak menimbulkan rasa bosan 

dan monoton. Metode tidak langsung terdiri atas (a) karakterisasi melalui dialog, 

(b) lokasi dan situasi percakapan, (c) jatidiri tokoh yang dituju oleh penutur, (d) 
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kualitas mental para tokoh, (e) nada suara, tekanan, dialek, dan kosa kata, dan (f) 

karakterisasi melalui tindakan para tokoh. 

 

1. Karakterisasi melalui Dialog 

Karakterisasi melalui dialog terdiri atas apa yang dikatakan penutur, jatidiri penu- 

tur, lokasi dan situasi percakapan, jatidiri tokoh yang dituju oleh penutur, kualitas 

mental para tokoh, nada suara, penekanan, dialek, dan kosa kata. 

  

(1) Apa yang Dikatakan Penutur 

Apakah yang dikatakan penutur sangat penting sehingga dapat mengembangkan 

peristiwa-persitiwa dalam suatu alur atau sebaliknya. Bila si penutur selalu berbi- 

cara tentang dirinya sendiri tersembul kesan ia seorang yang berpusat pada diri  

sendiri dan agak membosankan. Jika si penutur selalu membicarakan tokoh lain, 

ia terkesan tokoh yang senang bergosip dan suka mencampuri orang lain.  

 

Kutipan ini adalah apa yang dikatakan penutur (tokoh Hester) menggambarkan  

watak yang pernah merasa putus asa karena ia merasa hidupnya tak berguna, teta- 

pi ia tegar menghadapi penderitaan selama ini; ia tidak ingin mati karena memi- 

num secangkir ramuan yang disodorkan oleh tokoh suaminya. 

”I have thought of death, “said she, “have wished for it, would  

even have prayed for it, were it fit that such as I should pray for 

anything. Yet if death he in this cup. I bid thee think again, ere thou 

behodest me quaff it. See! It is even now at my lips” (Hawthorne, 

1936: 77-78) 

 

”Aku telah memikirkan kematian, “ dia berkata, “telah inginkan ini 

akan bahkan berdoa untuk ini, apakah ini sesuai yang seperti aku 

harus berdoa untuk apapun. Namun, kalau kematian dia di cangkir 

ini. Tawaran aku akan pikirkan lagi, dan aku pun segera meminum- 

nya. Lihat! Sekarang racun ada pada bibirku  

(Hawthorne, 1936: 77-78) 
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(2) Jatidiri Penutur 

Jatidiri penutur di sini adalah ucapan yang disampaikan oleh seorang protagonis 

(tokoh sentral) yang seyogyanya dianggap lebih penting dari apa yang diucapkan 

oleh tokoh bawahan (tokoh minor) walaupun percakapan tokoh bawahan kerap  

kali memberikan informasi krusiel yang tersembunyi mengenai watak tokoh lain- 

nya. 

 

a. Jatidiri Penutur Tokoh Protagonis 

Berikut ini contoh jatidiri penutur tokoh protagonis dalam drama Mourning Be- 

comes Electra yaitu Lavinia. Tuturan tokoh ini memberikan informasi penting ke- 

pada pembaca memahami latar belakang kehidupan keturunan Mannon yang sejak 

lama dianggap mempermalukan keluarga. Tokoh terhormat David Mannon paman 

Lavini dianggap merusak citra keluarga ini karena melakukan skandal dengan se- 

orang gadis perawat keturunan Prancis dan Kanada (Canuck girl) sehingga harus 

dinikahinya. Aib keluarga ini kelak memperparah masalah yang terus-menerus di 

hadapi keluarga Mannon: 

Lavinia. “I‟ve heard that he loved the Canuck nurse girl 

who was taking care of father‟s litttle sister who died; and 

had to marry her because she was going to have a baby; 

and that Grandfather put them both out of the house and 

the afterwards tore it down and built his one because he 

wouldn't live where his brother had disgraced the family. 

But what has that old scandal got to do with–––––” 

(O,Neill, 1959: 37) 

 

Lavinia. “Aku telah dengar bahwa dia mencintai Canuck  

seorang perawat anak perempuan yang telah merawat adik 

saudara perempuan ayahnya yang mati; dan harus menga- 

wini dia sebab dia akan mempunyai satu bayi; dan Datuk 

itu opsi mereka berdua di luar pagar dari rumah dan setelah 

itu merobek ini bawah dan bangun sesuatunya sebab dia ti- 

dak akan hidup di mana saudaranya telah memalukan ke- 
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luarga. Tapi orang tersebut akan melakukan perbuatan yang 

memalukan––––– ” (O,Neill, 1959: 37) 

 

 

b. Jatidiri Penutur Tokoh Bawahan 

Contohnya adalah kutipan dari drama Mourning Becomes Electra, disampaikan 

oleh para tokoh bawahan. Tuturan dalam contoh tersebut diucapkan oleh tokoh 

bawahan Anas dan Louisa, tetapi ucapan kedua tokoh ini secara implisit memberi 

gambaran tokoh protagonis (keluarga Mannon) yang berskandal, bermasalah, dan 

munafik. 

Annes, “Secret lookin-„s if it was a mask she‟d put on. Th- 

at‟s the Mannan look. They all has it. They grow it on their 

wives. Seth‟s growed it on too, didn‟t you notice-from bein‟ 

with „em all his life. They don‟t want folks to guess their 

secre” (O‟Neill, 1959: 21-22). 

 

Annes, “Rahasia terlihat kalaulah ada satu kedok yang dia 

kenakan. Itulah nampaknya Mannan. Mereka semua telah 

tahu ini. Mereka menyampaikan ini pada isteri mereka. Se- 

th pun begitu, bukankah kamu memperhatikan adanya peng 

hinaan pada semua hidupnya. Mereka tidak ingin rakyat un- 

tuk menerka rahasia mereka ” (O ’ Neill, 1959: 21 - 22). 

 

   

2. Lokasi dan Situasi Percakapan 

Dalam kehidupan nyata, percakapan yang berlangsung secara pribadi dalam suatu 

kesempatan di malam hari biasanya lebih serius dan jelas daripada percakapan ya- 

ng terjadi di tempat umum pada siang hari. Bercakap-cakap di ruang duduk kelu- 

arga biasanya lebih signifikan daripada berbincang-bincang di jalan atau di teater. 

Demikianlah, sangat mungkin hal ini dapat terjadi pada cerita fiksi. Pembaca ha- 

rus mempertimbangkan mengapa pengarang menampilkan pembicaraan di tempat 

seperti di jalan dan di teater tentunya merupakan hal penting dalam pengisahan 

cerita. 
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(1) Lokasi Percakapan 

Melalui lokasi percakapan, pengarang dapat menggambarkan suatu keadaan. Se- 

bagai contoh, dalam percakapan antar para pembantu keluarga Mannon yang ter- 

jadi di bagian luar rumah yang memiliki dua pintu masuk ke arah jalan, pengarang 

menggambarkan adanya warna-warni kontradiktif yang menghiasi bangunan de- 

pan rumah-hitam, putih, abu-abu dan hijau. Tergambar juga sebuah bangku taman 

yang berlindung sehingga tidak terlihat dari depan rumah dan bagian atas bangun- 

an yang ditopang pilar seperti topeng putih yang tidak selaras menempel di rumah 

tersebut seakan-akan menyembunyikan keburukan dan nuansa kusam, dan juga 

watak para tokoh penghuni rumah itu. 

 

(2) Situasi Percakapan 

Melalui situasi percakapan, pengarang dapat juga menggambarkan watak para to- 

koh dalam suatu cerita. Sebagai contoh, percakapan antara Seth, Ames, Louisa, 

dan Minnie terjadi dalam situasi pesta yang diadakan di rumah keluarga Mannon. 

Situasi percakapan yang riang-gembira diiringi alunan musik dan penyanyi serta 

diselingi dengan acara minum-minum. Pada acara ini para tokoh mulai bergunjing 

tentang majikan mereka sehingga terlihat bahwa para tokoh gemar bergunjing. 

 

3. Jatidiri Tokoh yang Dituju oleh Penutur  

Penutur di sini berarti tuturan yang disampaikan tokoh dalam cerita, yaitu tuturan 

yang diucapkan tokoh tertentu tentang tokoh lainnya. Contoh berikut ini ucapan 

salah satu tokoh mengenai karakter tokoh Mr. Houper yang digambarkan sebagai 

tokoh pendeta misterius yang mengerikan dan atas perilakunya mempermalukan 

semua penduduk desa yang terdapat dalam kutipan berikut ini. 
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“How strange, “said a lady, “that a simple black veil, such as any 

woman might wear on bannet, should become a terrible thing on 

me. Hooper‟s face!” 

“Something must surely be amiss with Mr. Hooper‟s intellect,” 

observed her husband, the physician of the village. “But strangest 

part of the affair is the effect on the vagary even on a sober-minded 

man like myself. The blank veil, though it covers only our postor‟s 

face, throws its influence over his whole person, and makes him 

ghostlike from head to fool. Do you feel it so?”  

(McMichael, 1980: 1154) 

  

“Bagaimana asingnya, “kata seorang wanita, “itu satu cadar hitam 

sederhana yang mungkin dipakai semua wanita harus menjadi satu 

hal yang mengerikanku seperti pada Hooper!”  

“Apapun sudah disalahartikan dengan akalnya Mr. Hooper,” seo- 

rang yang sering mengamati dan berhemat, dan seorang ahli peng- 

obatan dari desa. “Tapi paling asing bagian dari keberadaannya a- 

dalah akibat tingkah laku yang aneh. Bahkan ada yang berpikiran 

sehat yang menyukainya. Cadar kosong hanya dipakai oleh pastur 

tersebut, pandangan ini mempengaruhi orang-orang sehingga dia 

menjadi angker. Apakah kamu sangat merasakan ini?” 

(McMichael, 1980: 1154) 
 

Kutipan di atas pertama diucapkan oleh tokoh seorang wanita menggambarkan 

karakter Mr. Hooper yang aneh karena ia seorang pendeta yang selalu menutupi 

wajahnya dengan cadar hitam, yang seakan-akan menghindar dari pandangan o- 

rang sehingga tampak mengerikan. Kutipan yang diucapkan oleh tokoh suami itu 

melukiskan bahwa sungguh tidak pantas Mr. Hooper memakai cadar hitam yang 

sepantasnya dipakai perempuan. Ia memang seorang tokoh yang mengalami rasa 

bersalah karena perbuatannya di masalampau. Demikian bermasalahnya karakter 

Mr. Hooper, sampai-sampai si tokoh suami menggambarkannya seperti hantu. Se- 

lain itu, rasa malu yang dialami Mr. Hooper berpengaruh pada semua orang di de- 

sa itu termasuk diri si penutur. 
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4. Kualitas Mental Para Tokoh 

Kualitas mental para tokoh dapat dikenali melalui alunan dan aliran tuturan ketika 

para tokoh bercakap-cakap. Misalnya, tokoh yang terlibat dalam suatu diskusi ya- 

ng hidup menandakan bahwa mereka memiliki sikap mental yang open-minded. 

Ada pula tokoh yang gemar memberikan opini atau bersikap tertutup (close-min- 

ded) atau tokoh yang penuh rahasia dan menyembunyikan sesuatu. 

 

Salah satu kualitas mental para tokoh adalah contoh dari drama Mourning Beco- 

mes Elctra karya Eugene O’Neill yang memperlihatkan sikap mental tokoh yang 

penuh rahasia ketika tokoh Lavinia secara rahasia berkata kepada tokoh Seth bah- 

wa ia pergi ke New York. 

Levina, (again start-then slowly as if admitting a secret understan- 

ding between them), “I went to New York, Seth.” 

(O,Neil, 1959: 25). 

 

Levina, (dari awal secara perlahan sepertinya harus diakui satu pe- 

mahaman ada udang di balik batu di antara mereka), “Aku pergi ke 

New York, Seth.”   

 
 

Sikap mental yang penuh rahasia juga ditampilkan oleh tokoh Seth ketika berca- 

kap-cakap dengan tokoh Levina. 

Seth. “somethin‟ I calc‟late no one‟d notice‟specially‟ceptin me, 

because–(them hastly as he sees someone coming up the drive.)  

here‟s Peter dan Hazel comin‟. I‟ll tell you later, Vinnie, I ain‟t got 

time naow anyways. Those folks are waitin‟ for me‟ (O‟Neil, 1959: 

25) 

 

Seth. “sesuatu’ terlambat aku katakan yang akhirnya tak seorang- 

pun memperhatikan ’ secara khusus ’ aku menerimanya karena me- 

reka segera melihat cakram sampai pada seseorang. Di sini adalah 

Peter dan Hazed datang ’. Aku akan mengatakan kepada kamu ke- 

mudian, Vinnie, bagaimanapun aku tidak memiliki waktu sekarang 

Rakyat menanti aku ’ (O ’ Neil, 1959: 25)”   
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5. Nada Suara, Tekanan, Dialek, dan Kosa Kata  

Nada suara, tekanan, dialek, dan kosa kata dapat membantu dan memperjelas ka- 

rakter para tokoh apabila pembaca mampu mengamati dan mencermatinya secara 

tekun dan sungguh. 

 

(1) Nada Suara 

Nada suara, walaupun diekspresikan secara eksplisit dan implisit dapat memberi- 

kan gambaran kepada pembaca watak si tokoh apabila ia seorang yang percaya 

diri, sadar akan dirinya atau pemalu–demikian pula sikap ketika si tokoh berca- 

kap-cakap dengan tokoh lain. Contohnya nada suara tokoh Louisa yang bernada 

mengecam dan marah terhadap keluarga Mannon yang tampak dengan adanya  

tanda seru si akhir ucapan tokoh. 

Louisa. “The Mannon got skeletons in their closets same as others! 

Worse ones. (Lowering their voice almost to a whisper–to her hus- 

band.) Tell Minnie about old Abe Mannon‟s brother David 

marryin‟ that French Canuck nurse girl he‟d got into trouble” 

(O,Neill, 1959: 22). 

 

Louisa. “Mannon memperoleh tulang pada kamar kecil mereka sa- 

ma seperti orang lain! Sesuatu lebih buruk. (Menurunkan suara me- 

reka hampir seperti bisikan kepada suaminya.) Katakan kepada  

Minnie tentang tua saudara Abe Mannon Daud yang telah menikah 

bahwa Perancis Canuck merawat anak perempuan dia mendapakan 

banyak masalah ” (O,Neill, 1959: 22). 

 

 

(2) Tekanan 

Penekanan suara memberikan gambaran penting tentang tokoh karena memperli- 

hatkan keaslian watak tokoh. Bahkan dapat merefleksikan pendidikan, profesi dan 

dari kelas mana si tokoh berasal. Misalnya, tekanan yang ditampilkan oleh para 

tokoh Lavinia yang memperlihatkan watak dan kondisi mental/emosinya yang se- 
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dang marah.  
 

Levinia. (stiffening-brasquely) I don‟t know anything about love! I 

don‟t want to know anything! (intensly). I hate love!  

(O,Neill, 1955: 29)  

 
Levinia. (mengeraskan dengan kerasnya) Aku tidak mengetahui se- 

galanya tentang cinta! Aku mau tidak mengetahui apapun! (secara 

mendalam). Aku membenci cinta! (O,Neill, 1955: 29)   

 

 

(3) Dialek dan Kosa Kata 

Dialek dan kosa kata dapat memberikan fakta penting tentang seorang tokoh kare- 

na keduanya memperlihatkan keaslian watak. Bahkan, dapat mengungkapkan pen- 

didikan profesi dan status sosial si tokoh, apakah ia seorang berpendidikan, dari 

kalangan tertentu, pekerjaan dan wataknya yang hakiki. Misalnya kata-kata dalam 

percakapan para tokoh dari kalangan pembantu rumah tangga keluarga Mannon 

yang menunjukkan bahwa mereka bukan tokoh yang berpendidikan dan berasal 

dari kalangan bawah.  

Seth. “How‟s that fur singin‟ fur an old feller? I used to be noted 

fur my chanties. (Seeing she is paying no attention to him but is 

staring with open–mouted awe at the house, he to Ames–jubilan- 

tly.) By jingo, Amos, if that news true, there won‟t be a sober man 

in town to–night! It‟s our patriotoc duty to celebrate”.  

(O‟Neill. 1959: 12) 

 

Seth. “Bagaimana bulu itu berterbangan dari seorang penebang  

tua? Aku biasanya dihibur dengan lagu-lagu dari teman-temanku . 

(Melihat dia sedang membayar yang tidak ada perhatian kepadaku 

kecuali sedang menatap dengan berkata-kata sambil mengagumi 

pada rumah, dia ke Ames dengan jaya.) Oleh karena fanatic nasio- 

nalis, Amos, kalau kabar itu benar, di sana tidak akan satu orang 

tertata di kota nanti malam! Ini adalah tugas kesatriaan kita untuk 

merayakan ”. (O ’ Neill. 1959: 12) 
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6. Karakterisasi melalui Tindakan Para Tokoh 

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

dan tingkah laku bagaikan dua sisi mata uang. Perbuatan secara logis merupakan 

pengembangan psikologi dan kepribadian; memperlihatkan bagaimana watak to- 

koh ditampilkan dalam perbuatannya. Tampilan ekspresi wajah pun dapat mem- 

perlihatkan watak tokoh. Selain itu, terdapat motivasi yang melatarbelakangi per- 

buatan dan memperjelas gambaran watak para tokoh. Apabila pembaca mampu  

menelusuri motivasi ini, tidak sulit menentukan watak tokoh. 

 

(1) Melalui Tingkah Laku 

Untuk membangun watak dengan landasan tingkah laku, penting bagi pembaca 

untuk mengamati secara rinci berbagai peristiwa dalam alur karena peristiwa-pe- 

ristiwa tersebut dapat mencerminkan watak para tokoh, kondisi emosi dan psikis 

yang tanpa disadari mengikutinya serta nilai-nilai yang ditampilkan, misalnya  

gambaran tingkah laku tokoh Pearl yang memperlihatkan watak yang gembira, te- 

tapi kadang-kadang berubah sangat nakal yang terungkap dalam kutipan berikut 

ini. 

But, while she said it, Pearl laughed, and began to dance up and 

down, with the humarsone gesticulation of a little imp whose next 

freak might be to fly up the chimmney.    
   

Tapi, sementara dia mengatakan ini, Gelak tawa, dan mulai menari 

naik dan turun, dengan gerak isyarat tangan yang muncul dari ce- 

cah anak nakal yang memiliki semangat dan terus mungkin melam- 

bung tinggi.    
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(2) Melalui Ekspresi Wajah 

Bahasa tubuh (gesture) atau ekspresi wajah biasanya tidak terlalu signifikan bila 

dibandingkan dengan tingkah laku. Namun, tidak selamanya demikian. Kadang 

kala tingkah laku samar-samar dan spontan dan tidak disadari sering kali dapat  

memberikan gambaran kepada pembaca tentang kondisi batin, gejolak jiwa atau 

perasaan si tokoh. Perlu dipahami bahwa ekspresi wajah dalam karakterisasi ter- 

masuk pada perwatakan atau watak. Contohnya ekspresi wajah tokoh Christine 

sebagai ungkapan watak yang penuh tanda tanya dan menampilkan senyum meng- 

ejek seraya mengeluarkan kata-kata yang menuduh tokoh Lavinia sebagai tergam- 

bar dalam kutipan berikut ini. 

Christine. (staring at her with a questioning dread–fording a scor-  

ful smile). You always make a such mystery of things, Vinnie.  

(O, Neill, 1959: 35) 

 
Christine. (menatap di dia dengan satu pertanyaan penuh ketakut- 

an-menebarkan senyum penghinaan). Kamu selalu membuat sesua- 

tu yang begitu penuh misteri, Vinnie. (O, Neill, 1959: 35).     

 
 

(3) Melalui Motivasi yang Melandasi 

Untuk memahami watak tokoh tak lepas dari tingkah laku baik yang disadari atau- 

pun tidak disadari, penting pula memahami motivasi tokoh berperilaku demikian, 

apa yang menyebabkan ia melakukan suatu tindakan. Apabila pembaca berhasil 

melakukan hal itu dengan pola tertentu dari motivasi tersebut, dengan dapat di- 

asumsikan pembaca mampu menemukan watak tokoh dimaksud dengan cara me- 

nelusuri sebab-musabab si tokoh melakukan sesuatu. Sebagai contoh, gambaran 

alasan si tokoh melakukan suatu tindakan yang diambil dari cerita pendek berju- 

dul Birth-mark karya Nathaniel Hawthorne yang menunjukkan motivasi seorang 

suami yang ilmuan dan sangat berambisi untuk terus menggali misteri pengetahu- 
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an sehingga ia berhasil bertekad membuat tanda lahir (birth-mark) yang terdapat 

di pipi istrinya. Motivasi yang mendorong tindakan sang tokoh adalah kecerdasan, 

imajinasi, perasaan, dan keingintahuan membuktikan keilmuannya sebagai tertera 

dalam kutipan berikut ini. 

In those days, when the comparatively recent discovery of electri- 

city and other kindred mysteries of nature, seemed to open path in- 

to the region of miracle, it was not unusual for the love of science 

to rival the love of woman, in the depth and absorbing energy. The 

higher intellect, the imagination, the spirit, and even tha heart  

might all find their congenial aliment in pursuits which as same at 

their ardent vataries believed, would ascend from one step of po- 

werful intelligence to mother, until the philosopher should lay his 

hand on the secret of creative force and perhaps make a new worl 

ds for himself. 

 

Pada zaman itu, ketika secara komparatif penemuan terbaru dari da 

ya listrik dan kegaiban kekeluargaan lain dari sifat alami, tampak 

membuka alur ke dalam daerah dari keajaiban, ini tidak tidak biasa 

untuk cinta dari pengetahuan untuk menyaingi cinta dari wanita,  

pada kedalaman dan daya sangat menarik. Akal lebih tinggi, imaji- 

nasi, semangat, dan bahkan perasaan tha mungkin semua menemu- 

kan sekeluarga mereka menjadi tidak normal di pengejaran yang  

memiliki semangat sehingga mereka yang bervariasi menyakini, a- 

kan menaik dari langkah sesuatu dari inteligen kuat untuk asuh,  

hingga ahli filsafat harus mencoba menebak siapakah mereka mela- 

lui kekuatan yang kreatif dan barangkali perbuatan ini adalah yang 

baru di dunia ini. 

 

 

2.1.2.3 Metode Karakterisasi melalui Gaya Bahasa 

Metode karakterisasi melalui gaya bahasa adalah cara menganalisis perwatakan 

tokoh dengan menggunakan gaya bahasa dan tetap menggunakan metode telling 

dan showing.  
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1. Pengertian Gaya Bahasa 

Gaya bahasa adalah semacam bahasa yang bermula dari bahasa yang biasa digu- 

nakan dalam gaya tradisonal dan literal untuk menjelaskan orang atau objek. Gaya 

bahasa mencakup arti kata, citra, perumpamaan, serta simbol dan alegori. Arti ka- 

ta mencakup arti denotatif dan konotatif, alusi, parodi dan sebagainya, sedangkan 

perumpamaan mencakup simile, metafor, dan personifikasi. Dengan mengguna- 

kan gaya bahasa, pemaparan imajinasi menjadi lebih segar dan berkesan.  

2. Pengertian Gaya Bahasa Simile, Metafor, Personifikasi, dan Simbol 

a. Simile  

Simile adalah perbandingan langsung antara benda-benda yang tidak selalu mirip 

secara esensial. Perbandingan yang mengggunakan semile biasanya menggunakan 

kata seperti, laksana, ketimbang/daripada, contoh engkau laksana bulan atau ia le- 

bih cantik ketimbang mawar merekah. 

 

b. Metafor 

Metafor adalah suatu gaya bahasa yang membandingkan satu benda dengan benda 

lainnya secara langsung, dalam bahasa Inggris menggunakan to be. Sementara,  

dalam bahasa Indonesia tidak ada to be sehingga biasa digunakan secara langsung, 

contohnya kehidupan ini binatang lapar atau cintaku burung terbang yang berke- 

lana ke segala penjuru. 

 

c. Personifikasi 

Personifikasi adalah suatu proses penggunaan karakteristik manusia untuk benda-

benda nonmanusia, termasuk abstraksi atau gagasan, contohnya bulan diibaratkan 

seorang wanita karena kecantikannya. Terdapat banyak personifikasi dari berma- 
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cam kualitas seperti virginitas, kejahatan atau keabadian. Penyair mempersonifi- 

kasikan semua itu seakan-akan memiliki karakter seperti manusia. 

   

 

d. Simbol 

Simbol adalah sesuatu yang berarti atau mengacu pada sesuatu yang berdasarkan 

hubungan nalar, asosiasi, konvensi, kebetulan ada kemiripan. Simbol juga dapat 

diartikan sebagai tanda yang dapat dilihat dari sesuatu yang tak terlihat. Simbol 

dapat bersifat pribadi , asli, dan tradisional.  

Simbol selalu berada di dekat kita dan merupakan ungkapan kata-kata atau benda-

benda yang tidak memunculkan diri, paling tidak dalam konteks tertentu tetapi 

memiliki hubungan yang mengandung makna dan perasaan, misal musim salju 

lambangkan usia senja, musim semi lambang kemudaan, musim panas lambang- 

kedewasaan, musim gugur lambang keredupan, domba muda lambang keluguan/ 

kesucian, singa lambang keberanian, api lambang kekuatan atau karang lambang 

ketegaran. 

 

Simbol dalam kesastraan dapat berupa ungkapan tertulis, gambar, benda, latar, pe- 

ristiwa, dan perwatakan yang biasanya digunakan untuk memberi kesan dan mem- 

perkuat makna dengan mengatur dan mempersatukan arti secara keseluruhan. 

 

3. Karakterisasi melalui Simile, Metafor, Personifikasi, dan Simbol 

a. Karakterisasi melalui Simile 

Karakterisasi melalui simile adalah cara menelaah perwatakan para tokoh melalui 

perbandingan langsung antara benda-benda yang secara esensial tidak selalu mirip 

dengan menggunakan kata seperti, bagaikan, seakan-akan, laksana, ketimbang, 
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dan daripada. Contoh penggunaan simile dengan kata seperti dalam pernyataan 

seperti cemburu jahat yang terdapat pada tokoh Roger Chillingworth yang meng- 

hancurkan perasaan Hester selaku istrinya sebagaimana kutipan berikut ini. 

 

“Why dost thou smile so at me?” inquired Hester, troubled at the 

expression oh hos eyes. Art thou like the Black Man haunts the fo- 

rest round about us? Hast thou enticed me into a bond that will  

prove the ruin of my soul. 

 

“Kenapa kau senyuman pada aku?” Tanya Hester, terganggu pada 

ekspresi pandangannya. Kau berseni seperti Pria Hitam yang meng 

hantui hutan di sekitar kita? Kau Hast yang memikat aku ke dalam 

satu suatu ikatan yang akan merusak jiwaku. 

b. Karakterisasi melalui Metafor  

Karakteriasi melalui metafor adalah cara menelaah perwatakan para tokoh melalui 

membandingkan satu benda dengan benda lainnya secara langsung. Contoh per- 

watakan tokoh melalui metafor adalah perwatakan tokoh Hester yang tegar dalam 

menjalani kehidupan yang sulit berbagai hantaman, tetapi terlindung oleh penam- 

pilannya yang cerah walaupun menderita.   

Hester has schooled herself long and well; she never responded to 

these attacks, save by a flush of crimson that rose irrespressibly 

over the pale cheeck, and again subsided into the depts of her 

bosom. 

 

Hester telah lama bersekolah secara mandiri dan dengan baik; tidak 

pernah menanggapi semua cercaan, disimpan menjadi satu gejolak 

merah padam mawar yang menyebabkan pipi pucat, dan sampai  

menembus dada. 

 

 

c. Karakterisasi melalui Personifikasi 

Karakteriasi melalui personifikasi adalah cara menelaah perwatakan para tokoh  

melalui penggunaan karakteristik manusia untuk benda-benda non manusia, ter- 

masuk abstraksi dan gagasan. Contoh karakterisasi melalui personifikasi nampak 
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pada gambaran watak dengan kecantikan tokoh Hester yang memancar seraya 

menghilangkan kepedihan yang menyelimutinya sebagai kutipan berikut ini. 

And never has Hester Prynne appeared more ladylike, in the anti- 

que interprelation of the term, them as she issued from the prison. 

Those who had before known her had expected to behold her dim- 

med and obscured by a disastrous cloud, were astonished, and ev- 

en startled, to perceive how her beauty shone out and made a halo 

of misfortune and ignominy in which observer she was enveloped. 
 

Dan tidak pernah Hester Prynne tampak seperti wanita terhormat, 

dan terlihat antik sebelum dia keluar dari penjara. Orang- orang se- 

belumnya mengenal dia sebagai wanita suram dan dikaburkan oleh 

satu awan celaka yang telah membuat kejutan. Orang- orang mera- 

sakan bagaimana kecantikan yang memancar keluar dan telah  

menghapuskan segala kemalangan dan aib yang selama ini terbung 

kus dalam dirinya.  

d. Karakterisasi melalui Simbol 

Karakteriasi melalui simbol adalah cara menelaah perwatakan para tokoh melalui 

sesuatu yang berarti atau mengacu pada sesuatu yang berdasarkan hubungan nalar, 

asosiasi, konvensi, kebetulan ada kemiripan. Simbol tergambar dalam novel The 

Scarlet Letter karya Nathaniel Hawthorne. Di dalam novel digunakan kata rose- 

bush rumpun kembang mawar yang melambangkan seorang wanita cantik yang  

selalu dikenang dalam sejarah seperti terlihat dalam kutipan berikut ini. 

 

This rosebush, by a strange chance, has been kept alive in history; 

but whether it has many merely survived out of the stern old wild- 

ness, so long after the fall of the gigantic pines and oaks that ori- 

ginally overshadowed it-or whether, as there is fair authority for 

believing, it had sprung up under the footsteps of the sainted Ann 

Hutchinson as she entered the prison door-we shall not take upon 

us to determine. 

 
Rumput pohon bunga mawar ini, oleh satu kesempatan asing, telah 

tersimpan dalam sejarah; tapi apakah ini sekadar terus hidup di a- 

lam bebas, setelah lama jatuh dari kerinduan dahsyat dan seperti  

pohon ek yang mula-mula menaungi, karena di sinilah ada keadilan 

yang dapat dipercaya, bersemi di atas jejak yang bergigi tajam Ann 

Hutchinson saat dia memasuki pintu penjara-kita tidak boleh me- 

nyimpulan sesuatu tentang dia.  
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2.1.2.4 Metode Karakterisasi melalui Sudut Pandang 

Sudut pandang mengandung arti suatu posisi di mana si pencerita berdiri, dalam 

hubungan dengan ceritanya, yakni suatu sudut pandang di mana peristiwa diceri- 

takan. 

 

Sudut pandang pada dasarnya merupakan strategi, teknik, siasat yang sengaja di- 

pilih pengarang untuk mengungkapkan gagasan dan cerita untuk menampilkan  

pandangan hidup dan tafsirannya terhadap kehidupan yang semua ini disalurkan 

melalui sudut pandang tokoh. Apa yang disampaikan melalui sudut pandang berisi 

kandungan yang lebih dalam dan luas daripada apa yang terkandung di dalam su- 

dut pandang itu sendiri. 

 

Di dalam sudut pandang, terdapat tiga varian mendasar yang berbeda, yaitu sudut 

pandang impersonal, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, 

dan sudut pandang dramatik. Sudut pandang impersonal adalah bila si pencerita 

berdiri di luar cerita dan bergerak bebas dari satu tokoh ke tokoh lainnya, suatu 

tempat ke tempat lainnya, satu episode ke episode lainnya yang dapat memberikan 

akses terhadap pikiran dan perasaan tokoh dengan bebasnya. Sudut pandang orang 

ketiga adalah si pengarang memilih seorang tokoh dan cerita, dengan demikian si 

tokoh menyampaikan visinya sendiri. Sudut pandang orang pertama adalah cerita 

disampaikan oleh orang pertama sebagai salah satu tokoh dalam cerita. Sudut pan- 

dang dramatik adalah bila cerita tidak disampaikan oleh siapapun melainkan me- 

lalui dialog dan lakuan. 
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1. Karakterisasi melalui Sudut Pandang Persona Ketiga 

Sudut pandang persona ketiga “dia” digunakan dalam pengisahan cerita dengan 

gaya “dia”. Narator atau pencerita adalah seseorang yang menampilkan tokoh-to- 

koh cerita dengan menyebut nama, misalnya John, Mary, atau penggunaan kata  

ganti, seperti ia, dia, mereka. 

 

Jenis sudut pandang persona ketiga terbagi dua, yaitu dia mahatahu atau third- per 

son amnicient dan dia terbatas atau “dia” sebagai pengamat atau limited omnicient 

Dia mahatahu adalah pencerita berada di luar cerita dan melaporkan peristiwa-pe- 

ristiwa yang menyangkut para tokoh dari sudut pandang “ia” atau “dia”. Pencerita 

mengetahui berbagai hal tentang tokoh, peristiwa, dan tindakan termasuk motivasi 

yang melatarbelakangi sehingga ia bebas bergerak dan menceritakan apa saja da- 

lam lingkup waktu dan tempat cerita, berpindah-pindah dari tokoh “dia” ke tokoh 

“dia” lainnya. “Dia” terbatas adalah pencerita berada di luar cerita yang mengeta- 

hui segala sesuatu tentang diri seorang tokoh saja baik tindakan maupun batin to- 

koh tersebut. 

 

a. Teknik Pencerita “Diaan” Mahatahu 

Dalam teknik pencerita “diaan” mahatahu, pencerita disebut an all-knowing pre- 

sence karena dapat berkisah bebas mendramatisasi, menginterpretasi, merangkum, 

berspekulasi, berfilosofi, menilai secara moral atau menghakimi apa yang disam- 

paikannya, contohnya watak novel Maridiem karya Alice Walker yang menghada- 

pi kesulitan digambarkan secara jelas dengan menggunakan sudut pandang priba- 

di impersonal atau author omnicient atau pencerita “diaan” mahatahu karena si  

pencerita maha mengetahui, maha mendengar, serba melihat hingga mampu me- 
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nembus rahasia batin yaang paling dalam dari tokoh yang disoroti sebagai terlihat 

dalam kutipan berikut ini. 

 

... His first thought was of Lazarus, but then he tried to recall so- 

meone less  passive, who had raised himself without help. Maridi- 

em would return to the world cleansed of sickness. That was what 

he knew. 
 

...Yang pertama ia pikiran adalah Lazarus, tetapi kemudian dia  

mencoba untuk mengingat seseorang yang kurang dekat dengannya 

yang telah meninggikan dirinya sendiri tanpa pertolongan. Maridi- 

em akan kembali ke dunianya untuk membersihkan dari penyakit. 

Itulah yang dia ketahui. 

 

b. Teknik Pencerita “Diaan” Terbatas 

Sudut pandang yang menggunakan teknik pencerita “diaan” terbatas, dia berfung- 

si sebagai pengamat atau limited omnisciant, yaitu pencerita berada di luar cerita 

dan biasanya ia mengetahui segala sesuatu tentang diri seseorang tokoh saja baik 

tindakan lahir maupun batinnya. Dalam teknik ini kerap kali digunakan teknik na- 

rasi aliran (arus) kesadaran atau dream of consciousness yang kala digunakan tek- 

nik langsung melalui dialog atau monolog melalui arus kesadaran. 

 

2. Karakterisasi melalui Sudut Pandang Persona Pertama 

Sudut pandang persona pertama “aku” terdiri atas “aku” tokoh utama atau “first- 

person participants”, yaitu pencerita yang ikut berperan sebagai tokoh utama, me- 

laporkan cerita dari sudut pandang “aku” atau “I” dan menjadi fokus atau pusat  

cerita dan tokoh “aku” tambahan “first-person observant, yaitu pencerita yang ti- 

dak ikut berperan dalam cerita, hadir sebagai tokoh tambahan yang aktif sebagai 

pendengar atau penonton dan hanya untuk melaporkan cerita kepada pembaca dari 

sudut pandang “saya” atau “I”. Contohnya penggambaran watak yang gemar mem 
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buat kerajinan tangan dan berjiwa seni sebagaimana tertera dalam kutipan berikut 

ini. 

 

I spend  a great deal of my times in making things with my hands I. 

made drawings of flowers, and of thin ladies, and gentlemen in me- 

dieval garments. I did crochet work, enbroidery, and made all my 

own clothes. 

 

Aku habiskan sebagian besar waktu untuk menciptakan sesuatu. A- 

ku membuat gambar bunga, dan wanita kurus, dan tuan- tuan ber- 

pakaian pada abad pertengahan. Aku menjahit pakaian, menyulam 

semua pakaianku sendiri. 

 

 

3. Karakterisasi melalui Sudut Pandang Campuran 

Sudut pandang campuran terdapat dalam sebuah novel apabila si pengarang meng 

gunakan lebih dari satu teknik penceritaan. Pengarang berjalan berganti-ganti dari 

satu teknik ke teknik lainnya, misalnya penggunaan sudut pandang persona ketiga 

dengan teknik “dia” mahatahu dan “dia” sebagai pengamat, persona pertama deng 

an teknik “aku” sebagai tokoh utama dan “aku” sebagai tokoh tambahan atau sak- 

si. Penggunaan sudut pandang campuran “she/”her” dan “I”/”they” tampak pada 

kutipan berikut ini. 

Frankie was dizzy, and she picked up the knife from the kitchen  

table. The knife  was limber, sharp, and long. And then there was 

the knife whistle in the air and sound the blade made when it stru- 

ck. The knife the middle of stairway door and shevered there.  

 

Frankie  pusing, dan dia mengambil pisau dari meja dapur. Pisau- 

nya lentur, tajam, dan panjang. Kemudian dia putar-putarkan pisau 

tersebut di udara dan menciptakan suara dari pisau tersebut dengan 

cara membenturkannya. Pisau diletakkan di tengah- tengah tangga 

pintu   
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4. Karakterisasi melalui Sudut Pandang Dramatik 

Penggunaan sudut pandang dramatik atau objektif  dalam sebuah cerita tidak di- 

sampaikan oleh pencerita, tetapi disampaikan oleh para tokoh melalui dialog. Ka- 

rena tidak hadirnya pencerita, pengisahan disampaikan melalui penampilan para 

tokoh suatu karya sastra bentuk drama.  

 

Sudut pandang dramatik biasanya biasanya digunakan oleh penulis karena cara 

penyampaian pengalaman yang impersonal dan objektif serta diciptakan naskah 

yang aktual. Karya Ernest Hemingway merupakan salah satu contoh penggunaan 

sudur pandang dramatik dalam novel atau cerpennya seperti contoh penggunaan 

sudut pandang dramatik dalam cerpen berjudul The Killer yang menggambarkan 

para pembunuh bayaran sebagaimana tertera dalam kutipan berikut ini. 

The door of Henry‟s lunch-room  opened and two men came in, 

They sat down at the counter. 

“What‟s yours?” George asked them . 

“I don‟t know,” one of them said. “What do you want to eat, Al?” 

  “I don‟t know,” said Al. “I don‟t know what I want to eat,” 

Outside it was getting dark. The streetlight came on ouside the win 

dow. The two men at the counter road the menu. From the other 

end of the counter Nick Adams watched them. He had been taking  

to George when they came in. 

“I‟ll have a roast park tenderloin with apple sauce and mashed 

potatoes,” the first man said. 

“It isn‟t ready yet.” 

“What the hell do you put it on the card for?” 

“That‟s the dinner,” George explained. “You can get that at six 

o‟clock. 
 

Pintu ruang makan siang Henry terbuka dan dua orang masuk. Me- 

reka duduk di tempat pembayaran.  

“Apa yang Anda miliki?” George bertanya kepada mereka.  

“Aku tidak mengetahui,” salah satu mereka berkata . “Mau makan 

apa Anda, Al?”  

“Aku tidak mengetahui,” Al berkata. “Aku tidak mengetahui apa 

yang aku mau makan,”  

Di luar mulai gelap. Cahaya lampu jalan masuk melalui jendela. 

Dua orang memesan makanan dan minuman. Dari ujung tempat  
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pembayaran Adam memperhatikan mereka. Dia diajak George ke- 

tika mereka masuk.  

“Aku akan memesan satu daging pinggang panggang yang lunak  

dengan saos apel dan bubur kentang,” orang pertama berkata.  

“Belum siap .”  

“Untuk apa kartu ini?”  

“Makan malam,” George menjelaskan. “Kamu dapat memperoleh- 

nya pada pukul 6. 

 

 

2.2 Pengertian, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Macam-Macam Cerita Rakyat  

Dalam sastra Indonesia, cerita rakyat adalah salah satu bentuk folklor lisan (Bu- 

nanta, 1998: 21). Kata folklor sendiri merupakan pengindonesiaan dari kata baha- 

sa Inggris folklore. Kata folklor ini adalah kata majemuk yang berasal dari dua ka- 

ta dasar folk yang artinya kolektif, yaitu sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri 

pengenal fisik, sosial, budaya sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok 

lainnya dan lore yang artinya tradisi flok, yaitu kebudayaan yang diwariskan seca- 

ra turun temurun, secara lisan atau melalui contoh yang disertai gerak isyarat atau 

alat pembantu pengingat (memoric device) (Danandjaya, 1982: 1). Dengan demi- 

kian, definisi folklor secara keseluruhan adalah sebagian kebudayaan suatu kolek- 

tif yang tersebar dan diwariskan turun- temurun di antara kolektif macam apa saja, 

secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun con- 

toh yang disertai gerak dan isyarat atau alat pembantu pengingat (memoric device) 

(Danandjaya, 1982: 2) 
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Folklor lisan adalah folklor yang bentuknya murni lisan yang bentuk-bentuknya 

terdiri atas (1) bahasa rakyat, (2) ungkapan tradisional, (3) pertanyaan tradisional, 

(4) sajak dan puisi rakyat, (5) cerita prosa rakyat, dan nyanyian rakyat (Danandja- 

ya, 1982: 22).  

 

Cerita rakyat merupakan tradisi lisan yang secara turun temurun diwariskan dalam 

kehidupan masyarakat, seperti dongeng Sangkuriang, Si kancil, Si kabayan dan  

sebagainya. Cerita rakyat biasanya berbentuk tuturan yang berfungsi sebagai me- 

dia pengungkapan perilaku tentang nilai-nilai kehidupan yang melekat di dalam 

kehidupan masyarakat.  

Danandjaya (1982: 2) Kesusastraan rakyat adalah sastra yang hidup di tengah- 

tengah rakyat. Dituturkan ibu kepada anak yang dalam buaian. Sebenarnya sastra 

rakyat yang cukup luas, cerita-cerita ungkapan, peribahasa, nyanyian, tarian, adat 

resmi, undang-undang, teka-teki permainan (games), kepercayaan dan perayaan 

(beliefs and festival) semuanya termasuk dalam sastra rakyat. Kajian sastra lisan 

ini dianggap penting karena dari kajian ini kita dapat mengetahui pandangan ke- 

duniaan (world view), nilai kemasyarakatan dan masyarakat yang mendukungnya. 

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan cerita rakyat merupakan kar 

ya sastra yang berbentuk lisan, yang merupakan hasil tuturan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya dan merupakan warisan kebudayaan yang hidup ditengah-te- 

ngah masyarakat serta bagian dari folklor. 
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2.2.1 Ciri-Ciri Cerita Rakyat 

Cerita rakyat merupakan genre dari folklor yang hidup tersebar dalam bentuk li- 

san dan kisahnya bersifat anonim yang tidak terikat pada ruang dan waktu serta 

nama penciptanya sudah tidak diketahui lagi. Oleh karena itu, cerita rakyat yang 

merupakan bagian dari folklor memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Danandjaya, 19- 

82: 3-4) 

1. Penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan, yakni tutur ka- 

ta yang disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut (atau dengan suatu 

contoh yang disertai gerakan isyarat dan alat pembantu pengingat) dari satu  

generasi ke generasi berikutnya. Namun, kini penyebaran folklor dapat kita te- 

mukan dengan bantuan mesin cetak dan elektronik. 

2. Bersifat tradisional, yakni disebarkan dalam bentuk relatif tetap atau dalam  

bentuk standar. Disebarkan di antara kolektif tertentu dalam waktu yang cu- 

cukup lama (paling sedikit dua generasi). 

3. Ada (exist) dalam versi-versi bahkan varian-varian yang berbeda karena cara 

penyebarannya dari mulut ke mulut (lisan), biasanya bukan melalui cetakan 

atau rekaman sehingga oleh proses lupa diri manusia atau proses interpolasi 

(interpolation). 

4. Bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui lagi. 

5. Biasanya mempunyai bentuk berumus dan berpola. 

6. Mempunyai kegunaan (function) dalam kehidupan bersama suatu kolektif. Ce- 

rita rakyat misalnya mempunyai kegunaan sebagai alat pendidikan, pelipur la- 

ra, protes sosial dan proyeksi keinginan terpendam. 

7. Bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan 

logika umum. Ciri mengenal ini terutama berlaku bagi folklor lisan dan seba- 
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gian lisan. 

8. Menjadi milik lisan bersama (collective) dari kolektif tertentu. 

9. Pada umumnya bersifat polos dan lugu sehingga sering kali kelihatnya kasar, 

terlalu spontan. Hal ini dapat dimengerti apabila mengingat bahwa banyak  

folklor merupakan proyeksi manusia yang paling jujur manifestasinya. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa ciri- ciri ce- 

rita rakyat sebagai berikut. 

1. Cerita rakyat merupakan bentuk sastra lisan yang diwariskan secara turun me- 

nurun dari mulut ke mulut. 

2. Cerita rakyat merupakan salah satu bentuk tradisi lisan dan bentuk folklore li- 

san. 

3. Cerita rakyat berkembang dalam masyarakat karena milik bersama. 

4. Cerita rakyat memiliki kegunaan sebagai alat pendidik, pelipur lara, protes so- 

sial, dan proyeksi keinginan terpendam. 

5. Cerita rakyat merupakan warisan kebudayaan. 

6. Cerita rakyat merupakan cerita khayalan, tetapi terkadang diambil dari kisah 

nyata serta legenda. 

 

2.2.2 Fungsi Cerita Rakyat 

Secara umum fungsi sastra termasuk cerita rakyat, hampir sama dengan karya sas- 

tra lainya. Fungsi sastra dapat digolongkan dalam lima kelompok besar (Kosasih, 

2003: 222). 

1. Fungsi kreatif, yaitu memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur. 

2. Fungsi didaktif, yaitu mendidik para pembaca karena nilai-nilai kebenaran  
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dan kebaikan yang ada di dalamnya. 

3. Fungsi estesis, yaitu memberikan nilai-nilai keindahan. 

4. Fungsi moralitas, yaitu mengandung nilai moral yang tinggi sehingga para  

pembaca dapat mengetahui moral yang baik dan buruk. 

5. Fungsi religiuditas, yaitu mengandung ajaran yang dapat dijadikan teladan ba 

gi para pembacanya. 

 

Menurut ahli antropolog, folklor termasuk juga di dalamnya cerita rakyat memili- 

ki empat fungsi (Amir, 2013: 168). 

1. Sebagai sistem proyeksi, yaitu sebagai alat pencermin angan-angan kolektif 

2. Sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan. 

3. Sebagai alat pendidik anak. 

4. Sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan sela- 

Lu dipatuhi anggota kolektifnya.  

 

Foklor mengungkapkan kepada kita secara sadar atau tidak sadar, bagaimana folk- 

nya berpikir: selain itu, folklor juga mengabadikan apa-apa yang dirasakan pen- 

ting (dalam suatu masa) oleh masyarakat pendukungnya. Dari folklor masyarakat 

dapat belajar perihal cara berangan-angan, menata lembaga-lembaga kebudayaan, 

mendidik anak atau masyarakat pemilik folklor sendiri, sebagai norma- norma ya- 

ng mengatur cara hidup pemiliknya, juga masyarakat dapat mengabadikan apa ya- 

ng dirasa penting dan bermanfaat bagi mereka. Danandjaja (1982: 17-18) 
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2.2.3 Macam-Macam Cerita Rakyat  

Cerita prosa rakyat dapat dibagi ke dalam bentuk tiga atau genre, yakni 1) mite 

(myth), 2) legenda (legend), dan 3) dongeng (folklore). Danandjaya (1982: 50) 

Ketiga cerita rakyat tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut. 

 

1. Mite (Myth) 

Mith (mitos) atau mite berasal dari bahasa Yunani yang berarti cerita tentang de- 

wa-dewa dan pahlawan yang dipuja. Mitos adalah cerita suci yang mendukung sis 

tem kepercayaan atau religi. Mite isinya merupakan penjelasan suci atau sakral. 

Mite adalah cerita rakyat yang dianggap benar terjadi dan dianggap suci oleh yang 

mempunyai cerita. Mite ditokohi para dewa atau mahluk setengah dewa. Peristiwa 

terjadi di dunia lain atau yang di dunia bukan seperti kita kenal sekarang ini dan 

terjadi pada masa lampau. Mite pada umumnya mengisahkan terjadinya alam se- 

mesta, dunia, manusia pertama, bentuk fotografi, gejala alam, bentuk khas bina- 

tang, terjadinya maut, dan sebagainya. Mite mengisahkan petualangan percintaan, 

hubungan kekerabatan, dan kisah perang para dewa. 

Rusyana (Supendi, 2007:100) menyatakan bahwa dongeng mite adalah cerita tra- 

disional yang pelakunya makhluk supernatural dengan latar suci dan waktu masa 

purba. Mitos merupakan salah satu genre cerita rakyat yang dianggap suci dan di- 

yakini betul-betul terjadi oleh masyarakat pendukungnya, bersifat religius karena 

memberi rasio pada kepercayaan. Selain itu, mitos berfungsi untuk menyatakan, 

memperteguh dan mengondefikasi kepercayaan, melindungi, melaksanakan mora- 

litas. Mite menceritakan tentang cerita-cerita yang berbau supernatural dan dito- 

kohi oleh makhluk-makhluk dunia lain. 
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2. Legenda  

Seperti halnya mite, legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar 

terjadi, tetapi tidak dianggap suci. Namun, legenda berlainan dengan mite. Legen- 

da ditokohi manusia walaupun ada kalanya mempunyai sifat-sifat luar biasa dan 

sering kali dibantu oleh mahluk-mahluk gaib. Tempat terjadinya adalah di dunia 

seperti yang kita kenal ini karena terjadinya belum terlalu lampau. Legenda diang- 

gap oleh yang punya cerita sebagai suatu kejadian yang sungguh terjadi. Berbeda 

dengan mite, legenda bersifat sekuler dan keduniawian. Danandjaya (1982: 50) 

menyatakan bahwa legenda bersifat migratoris sehingga dikenal luas di daerah- 

daerah yang berbeda. Rusyana (2007: 101) menyatakan bahwa dongeng legenda 

adalah cerita tradisioanal yang pelakunya dibayangkan seolah-olah terjadi dalam 

sejarah. Biasanya dalam peristiwanya terdapat juga hal-hal yang luar biasa. Deng- 

an demikian, pada dasarnya legenda merupakan peristiwa sejarah bersifat kolektif 

dan biasanya ditokohi oleh manusia. Bahkan, dalam legenda seringkali muncul to- 

koh-tokoh makhluk gaib. 

 

Legenda merupakan salah satu genre cerita rakyat yang mencakup hal-hal luar  

biasa dan terjadi dalam dunia nyata. Legenda dipandang sebagai sejarah masyara- 

kat sehingga diyakini kebenaranya. Legenda berfungsi mendidik dan membekali 

manusia agar terhindar dari ancaman marabahaya. Legenda biasanya ditokohi o- 

leh manusia walaupun kadang kala muncul tokoh-tokoh makhluk gaib. 

 

3. Dongeng  

Dongeng adalah cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh empu- 

nya cerita dan tidak terkait oleh waktu maupun tempat. Bila legenda dianggap se- 
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bagai sejarah kolektif (folk histori), dongeng adalah cerita pendek kolektif kesusas 

traan lisan serta cerita prosa yang tidak dianggap benar-benar terjadi. Dongeng di- 

ceritakan terutama untuk hiburan walaupun banyak juga yang melukiskan kebe- 

naran, berisikan moral, dan sindiran (Danandjaya 1982: 50-86).Bagi orang awam, 

dongeng sering kali dianggap meliputi seluruh cerita rakyat yang disebutkan di 

atas (legenda dan mitos ). Tetapi menurut beberapa ahli dongeng adalah cerita ya- 

ng khusus yaitu mengenai manusia atau binatang ceritanya tidak dianggap benar-

benar terjadi walaupun ada banyak yang melukiskan kebenaran atau berisikan mo- 

ral  

 

2.3 Pembelajaran Sastra 

Paradigma baru bidang pendidikan menyatakan bahwa pendidikan adalah proses 

memanusiakan manusia, yaitu pendidikan yang menempatkan peserta didik seba- 

gai subjek karena secara fitrah manusia adalah pelaku atau subjek bukan penderita 

atau objek (Suyatno, 2004: 2). Gagasan tersebut berangkat dari pendidikan yang 

menjadi pelanggeng dehumanisasi (peniadaan pemanusiawian manusia).   

 

Dalam pembelajaran sastra, proses pembelajarannya harus bertumpu ke siswa se- 

bagai subjek belajar (Suyatno, 2004: 8). Konsep pembelajaran sastra tidak boleh 

menggunakan pendekatan struktural dengan pokok bahasan yang menekankan  

teori-teori sastra. Namun, siswa hendaknya diarahkan ke pengembangan potensi 

diri sendiri, yaitu berapresiasi dan berkreasi. Dengan begitu, suatu saat akan diha- 

silkan karya-karya besar siswa. 

 

Sehubungan dengan pembelajaran sastra, seorang guru hendaknya mengajar deng- 

an efektif di kelas dengan melakukan hal-hal sebagai berikut (Suyatno, 2004: 13). 
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1. Ciptakan kondisi yang benar 

a. Orkestrakan lingkungan. 

b. Ciptakan suasana positif bagi guru dan murid. 

c. Kukuhkan, jangkarkan, dan fokuskan. 

d. Tentukan hasil dan sasaran. 

e. Visualisasikan tujuan Anda. 

f. Anggaplah kesalahan sebagai umpam balik.  

g. Pasanglah poster di sekeliling dinding. 

 

2. Persentasikan dengan benar 

a. Dapatkan gambar menyeluruh dahulu, termasuk penjalanan lapangan. 

b. Gunakan semua gaya belajar dan semua ragam kecerdasan.  

c. Gambarlah, buatlah pemetaan pikiran, dan visualisasikan. 

d. Gunakan konser musik aktif dan pasif. 

 

3. Pikirkan 

a. Berpikirlah kreatif. 

b. Berpikirlah kritis: konseptual, analitis, dan reflektif. 

c. Lakukan pemecahan masalah secara kreatif. 

d. Gunakan teknik memori tingkat tinggi untuk menyimpan informasi secara 

permanen. 

e. Berpikirlah tentang pikiran Anda. 

 

4. Gunakan 

Ciptakan permainan, lakon pendek, sandiwara untuk melayani semua gaya belajar 

dan semua ragam kecerdasan. 
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5. Praktikkan 

a. Gunakan di luar sekolah. 

b. Lakukan. 

c. Ubahlah siswa menjadi guru. 

d. Kombinasikan dengan pengetahuan yang sudah Anda miliki. 

 

6. Tinjau, evalusasi, dan rayakan 

a. Sadarilah apa yang Anda ketahui. 

b. Evaluasikan diri/teman/dan siswa Anda. 

c. Lakukan evaluasi berkelanjutan. 

 

2.4 Pembelajaran Apresiasi Sastra 

Bahan pembelajaran berkedudukan sebagai alat atau sarana untuk mencapai kom- 

petensi dan kompetensi dasar. Oleh karena itu, penyusunan bahan ajar hendaklah 

berpedoman pada standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD), atau tuju- 

an pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus. Bahan ajar yang tidak  

memedomani SK dan KD atau tujuan pembelajaran, tentulah tidak akan membe- 

rikan banyak manfaat kepada peserta didik. 

 

Istilah apresiasi berasal dari bahasa latin apreciatio yang berarti “mengindahkan 

atau menghargai (Aminudin, 2013: 34). Apresiasi dapat diartikan sebagai kegiatan 

menggauli cinta sastra dengan sungguh hingga tumbuh pengertian, penghargaan, 

kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta sastra. 

(Ibrahim, 1996: 19) Dalam konteks yang luas, istilah apresiasi mengandung mak- 

na (1) pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin (2) pemahaman dan peng- 
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akuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan pengarang (Gove dalam 

Aminudin, 2013: 34). Proses apresiasi melibatkan tiga unsur, yaitu(1) aspek kog- 

nitif, (2) aspek emotif, dan (3) aspek evaluatif. Squire dan Taba dalam Aminudin, 

2013: 34) 

 

1. Aspek Kognitif 

Aspek kognitif berkaitan dengan keterkaitan intelek pembaca dalam upaya mema- 

hami unsur-unsur kesastraan yang bersifat objektif. Unsur objek ini berhubungan 

dengan unsur-unsur yang secara internal terkandung dalam suatu teks sastra atau 

unsur intrinsik dan juga berhubungan dengan unsur-unsur di luar sastra yang se- 

cara langsung menunjang kehadiran teks sastra itu sendiri. Unsur intrinsik ini be- 

rupa tulisan dan aspek bahasa serta struktur wacana dalam hubungannya dengan 

kehadiran maksud yang tersurat. Unsur ekstrinsik berupa biografi pengarang, latar 

proses kreatif penciptaan maupun latar sosial budaya yang menunjang kehadiran 

teks sastra. 

 

2. Aspek Emotif 

Aspek emotif berhubungan dengan keterlibatan unsur-unsur pembaca dalam upa- 

ya menghayati unsur-unsur keindahan dalam teks sastra. Unsur ini juga berperan 

dalam memahami unsur-unsur yang bersifat subjektif yang berupa bahasa paparan 

yang mengandung keteksan makna atau bersifat konotatif interpretatif serta dapat 

pula berupa unsur-unsur signifikan tertentu, seperti penampilan tokoh dan latar  

yang bersifat metafora. 

3. Aspek Evaluatif 

Aspek evaluatif berhubungan dengan kegiatan memberikan penilaian terhadap ba- 
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ik-buruk, indah tidak indah, sesuai tidak sesuai serta sejumlah ragam penilaian la- 

in yang tidak harus hadir dalam sebuah karya kritik, tetapi secara personal cukup 

dimiliki oleh pembaca. Keterlibatan unsur penilaian bersifat umum sehingga seti- 

ap apresiator memiliki penilaian masing-masing. 

 

Apresiasi dilakukan melalui proses atau tahapan dari yang sederhana sampai sem- 

purna atau mendalam (Ibrahim, 1996: 53). Tahapan ini terdiri atas lima bagian,  

yaitu penikmatan, penghargaan, pemahaman, penghayatan, dan impilikasi. Setiap 

tahapan ini diikuti tindakan operasional sebagai berikut. 

1. Tindak operasional pada tingkat penikmatan dapat berupa kegiatan mendengar 

lagu, menonton film, menonton sendratari, menonton pertunjukan mode, me- 

nonton deklamasi, dan membaca novel.  

2. Tindak operasional pada tingkat penghargaan dapat dilakukan dengan melihat 

kebaikan dan nilainya, mendengar baik-baik, mengambil suatu manfaat, mera- 

sakan suatu pengaruh ke dalam jiwa, dan mengagumi.  

 

3. Tindak operasional pada tingkat pemahaman dapat diwujudkan dalam bentuk 

penelitian unsur intrinsik dan ekstrinsik, menganalisis, dan menyimpulkan.  

4. Tindak operasional pada tingkat penghayatan berupa mencari hakikat arti ma- 

teri dengan argumentasi, parafrase, dan tafsiran dan menyusun pendapat ber- 

dasarkan analisis yang telah dilakukan.  

5. Tindak operasional pada tingkat implikasi dapat dilakukan dengan merasakan 

manfaatnya, melahirkan ide baru, mengamalkan penemuan, memperoleh daya 

improvisasi, atau secara spontan afeksi ilmiah,dan mendayagunakan hasil a- 

presiasi dalam mencapai nilai material, moral, maupun spritual untuk kepen- 
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tingan sosial, politik, dan budaya. 

Dalam hubungannya dengan pembelajaran apresiasi, guru harus melakukan hal-

hal sebagai berikut ini (Ibrahim, 1996: 54).  

1. Mencintai sastra dengan cara bersemangat dalam mengajar sastra. 

2. Gemar membaca karya sastra, mengikuti perkembangan pengetahuan dan ke- 

giatan sastra. 

3. Mengajarkan sastra bukan hanya mengajarkan pengetahuan, melainkan meng- 

ajarkan juga nilai-nilai.  

4. Memberikan kesempatan agar siswa memperkembangkan apresiasinya sendiri 

Membantu siswa dengan menyajikan lingkungan yang memadai, misalnya ba-

han bacaan sastra dan memberikan dorongan agar siswa membaca.  

5. Mendorong siswa agar berkenalan dengan hasil sastra, mengadakan kontak  

dengan jalan membaca, dan menikmatinya. 

 

Ada beberapa tingkatan apresiasi menurut beberapa ahli, yakni berdasarkan emo- 

si, pengalaman, maupun proses saat berlangsungnya apresiasi. Adapun tingkatan-

tingkatan apresiasi sebagai berikut. 

1. Tingkat Pertama 

Mampu memperoleh pengalaman yang terkandung pada objek yang diapresiasi, 

yaitu mampu melibatkan pikiran, perasaan, dan khayal pada objek yang diapresia- 

si. 

2. Tingkat Kedua 

Mampu memperoleh pengalaman yang lebih mendalam, yaitu mampu melibatkan 

daya intelektual dengan lebih giat. Dengan menggunakan pengertian teknis pada 
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bidang yang diperoleh adalah nilai-nilai yang terdapat secara intrinsik pada bidang 

yang diapresiasi. 

3. Tingkat Ketiga 

Mampu memperoleh pengalaman yang lebih mendalam dan meluas, yaitu dengan 

berdasarkan pengalaman apresiasi pada tingkatan sebelumnya, mampu melibatkan 

faktor ekstrinsik yang terkait dengan bidang yang diapresiasi. 

 

Apresiasi sastra tidak akan terwujud jika belum pernah membaca dan memahami 

karya sastra secara langsung. Oleh karena itu, tugas pengajaran sastra adalah me- 

nyediakan sarana dan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menghadapi  

karya sastra secara langsung sehingga diharapkan peserta didik mampu menemu- 

kan gagasan baru, nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, wawasan sosial budaya, ser- 

ta terbentuknya watak dan kepribadian yang baik. 

 

 

Ada beberapa manfaat yang didapat dari kegiatan apresiasi, Aminuddin (2013: 

34) sebagai berikut. 

1. Memberikan informasi yang berhubungan dengan pemerolehan nilai-nilai ke- 

hidupan. 

2. Memperkaya pandangan/wawasan kehidupan sebagai salah satu unsur yang  

berhubungan dengan pemberian arti mampu meningkatkan nilai kehidupan  

manusia itu sendiri.  

 

 

Sementara itu, jika dilihat dari pemerolehannya, manfaat apresiasi dapat dibagi  

menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Secara umum, meliputi mengisi waktu lu- 
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ang, sebagai alat hiburan, media informasi, pengembang pandangan kehidupan, 

dan menambah pengetahuan realitas sosial dan budaya. Sedangkan secara khusus, 

apresiasi dapat menjadi media penentram batin/jiwa dan untuk mendapatkan ke- 

puasan dan kesegaran pikiran baru. 

 

Melalui kegiatan apresiasi novel, terutama mengapresiasi penokohan dalam cerita 

rakyat, siswa diharapkan dapat menyerap pelajaran berupa hal-hal yang dapat di- 

teladani dari kehidupan tokoh di dalam cerita rakyat. 

 

2.5 Relevansi Novel Cerita Rakyat Perempuan Penunggang Harimau 

dalam Pembelajaran Apresiasi Sastra 

 

Salah satu cerita rakyat yang ada di Lampung Barat adalah cerita tentang Perem- 

puan Penunggang Harimau yang hidup di Kerajaan Sekala Bgha yang ditulis oleh 

H. Harya Ramadhoni ini sarat dengan fakta sejarah dan fiksi berupa nama keraja- 

an, ritual adat, panggilan kebesaran, alat-alat kebesaran, kesenian dan sastra lisan 

masyarakat Lampung Saibatin. Kandungan novel ini menarik perhatian mahasis- 

siswa khususnya untuk menelitinya. 

 

Cerita rakyat Perempuan Penunggang Harimau mengandung kearifan lokal yang 

dimiliki juga oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Catatan sejarah menun- 

jukkan bahwa di Lampung Barat pernah berdiri suatu kerajaan yang bernama Se- 

kala Bgha. Dalam cerita rakyat ini, terdapat legenda para leluhur Lampung Barat 

yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakatnya sampai se- 

karang. Tokoh-tokoh tersebut dijadikan panutan atau suri teladan bagi masyara- 

kat. Sosok kepemimpinan leluhur selalu mendapat tempat terhormat untuk diaba- 

dikan melalui cerita rakyat. Keunggulan yang dimiliki cerita rakyat Lampung Ba- 
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rat ini perlu diperkenalkan ke luar daerah Lampung Barat, terutama dalam kaitan- 

nya dengan upaya pelestarian cerita rakyat Lampung, khususnya Lampung Barat.   

 

Sebagai cerita rakyat yang disusun dalam sebuah novel, cerita tentang Perempuan 

Penunggang Harimau dapat direlevansikan ke dalam pembelajaran sastra di SMP. 

Guru dapat merelevansikan cerita dengan langkah-langkah sebagai berikut.  

1. Membaca cermat novel novel Perempuan Penunggang Harimau secara kese- 

luruhan. 

2. Menganalisis perwatakan dalam novel Perempuan Penunggang Harimau de- 

ngan menganalisis teknik langsung dan tak langsung. 

3. Mendeskripsikan hasil analisis penokohan yang telah ditentukan dalam novel 

Perempuan Penunggang Harimau. 

4. Mengumpulkan penokohan yang telah dianalisis serta mengetahui relevan atau 

tidaknya novel Perempuan Penunggang Harimau untuk dijadikan bahan pem- 

belajaran Sastra Indonesia di Sekolah Menengah Pertama.    

2.6 Pelestarian Cerita Rakyat Perempuan Penunggang Harimau 

2.6.1 Latar Belakang Filosofis 

Model pelestarian (nilai-nilai karakter) merupakan suatu perencanaan atau suatu 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan sebuah pelestarian  

sehingga nilai-nilai karakter yang dimaksud dapat terlestarikan dengan baik dan 

sesuai dengan tujuan. Model pelestarian ini dimaksudkan supaya nilai-nilai yang 

berasal dari leluhur tetap ada dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Sebagai se- 

buah konsep, sejak zaman Yunani kuno, nilai dipercaya identik dengan kebenaran 

akal, misalnya, bagi penganut paham idealisme (Mulyana, 2004:60- 61) bahwa ni- 

lai dianggap sebagai sesuatu yang mutlak. Nilai baik, benar atau indah tidak beru- 
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bah dari generasi ke generasi. Esensi nilai menetap dan konstan, tidak ada nilai  

yang diciptakan manusia. Semua nilai merupakan bagian dari alam sementara ya- 

ng demikian alamiah. 

 

Yudianto (2004: 55) mengungkapkan bahwa nilai sebagai bagian yang tidak dapat 

terpisahkan dari upaya pendewasaan manusia melalui tindakan pendidikan. Pendi- 

dikan yang dimaksud adalah pendidikan yang memiliki falsafah Pancasila sebagai 

landasan idealnya. Oleh karena itu, konsep bahan pembelajaran sastra yang me- 

muat pendidikan nilai-nilai karakter sebagai bentuk perpaduan antara sastra deng- 

an nilai agama, dan nilai budaya masyarakat. Kniker (Yudianto, 2004 :53) nilai 

selain ditempatkan sebagai inti dari proses dan tujuan pembelajaran, setiap huruf 

yang terkadung dalam kata value dirasiolisasikan sebagi tindakan pendidikan a- 

tau strategis belajar, yaitu: 

1. Value identification (Identifikasi Nilai) 

Pada tahapan ini nilai yang menjadi target pembelajaran perlu diketahui oleh sis- 

wa, seperti nilai karakter. 

2. Activity (Kegiatan) 

Pada tahap ini siswa diarahkan untuk melakukan kegiatan pada penyadaran nilai 

yang menjadi target, misalnya berdiskusi tentang nilai karakter yang dimiliki oleh 

tokoh dalam cerita rakyat 

3. Learning Aids (Interaksi Satuan Kerja) 

Pada tahap ini untuk memperluas strategi kegiatan belajar, misalnya dengan mem- 

bentuk kelompok-kelompok kecil untuk membahas kandungan nilai tertentu dari 

bahan ajarannya 

4. Evaluation Segment (Bagian Evalusi) 
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Tahapan akhir ini merupakan bagian untuk menilai kemajuan belajar nilai dengan 

menggunakan teknik dan alat evaluasi nilai seperti lembaran observasi, angket ska 

la nilai, dan wawancara. 

 

2.6.2 Dasar Budaya  

Budaya diartikan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dalam penjelas- 

an selanjutnya, budaya dapat mengejawantahkan keberadaan suatu masyarakat da- 

lam cermin pola tingkah laku serta hubungan dengan alam semesta. Manusia ber- 

kumpul dalam masyarakat akan selalu diikat oleh sebuah konvensi budaya yang 

ada dalam benaknya. Selanjutnya, bahasa Indonesia memiliki budaya atau adat is- 

tiadat yang berlaku dalam suatu suku bangsa, hidup rukun dan damai, dan sikap 

bermusyawarah sejak dulu sudah ada dalam masyarakat kita. Bangsa Indonesia  

memiliki budaya atau adat istiadat dan nilai-nilai luhur bangsa, yang memiliki ke- 

samaan norma-norma seperti sikap gotong royong, saling menghargai dan meng- 

hormati adat istiadat yang berlaku dalam suatu suku bangsa, rukun dan damai, ser- 

ta bermusyawarah (Yudianto, 2005: 61) Nilai karakter yang terkandung dalam ce- 

rita rakyat merupakan bagian dari kebudayaan. Artinya keberadaan cerita rakyat 

tersebut perlu mendapat perhatian walau pada dasarnya sudah terwujud dalam ri- 

tual adat yang berkembang di masyarakat. 

 

Legenda para leluhur Lampung Barat yang sangat berpengaruh terhadap kelang- 

sungan hidup masyarakat Lampung Barat sampai sekarang. Tokoh-tokoh tersebut 

dijadikan panutan atau suri teladan bagi masyarakat. Sosok kepemimpinan leluhur 

selalu mendapat tempat terhormat untuk diabadikan melalui cerita rakyat. Keung- 

gulan yang dimiliki cerita rakyat Lampung Barat ini perlu diperkenalkan ke luar 
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daerah Lampung Barat, terutama dalam kaitannya dengan upaya pelestarian cerita 

rakyat Lampung, khususnya Lampung Barat. 

 

Sebagai cerita rakyat yang disusun dalam sebuah novel, cerita tentang Perempuan 

Penunggang Harimau dapat direlevansikan ke dalam pembelajaran sastra di SMP. 

Guru dapat merelevansikan cerita Perempuan Penunggang Harimau ini dengan 

langkah-langkah sebagai berikut.  

1. Membaca cermat novel novel Perempuan Penunggang Harimau secara kese- 

luruhan. 

2. Menganalisis perwatakan dalam novel Perempuan Penunggang Harimau de- 

ngan menganalisis teknik langsung dan tak langsung. 

3. Mendeskripsikan hasil analisis penokohan yang telah ditentukan dalam novel 

Perempuan Penunggang Harimau. 

4. Mengumpulkan penokohan yang telah dianalisis serta mengetahui relevan atau 

tidaknya novel Perempuan Penunggang Harimau untuk dijadikan bahan pem- 

belajaran Sastra Indonesia di Sekolah Menengah Pertama.    

 


