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DESKRIPSI FISIK TOKOH UTAMA DALAM NOVEL SENGSARA 

MEMBAWA NIKMAT DAN TIDAK MEMBALAS GUNA KARYA TULIS 

SUTAN SATI DAN PEMANFAATANNYA SEBAGAI MATERI AJAR 

BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 

DI SMA 

 

 

 

Oleh 

 

 

RAHMIYATI 

 

 

 

 

Masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana deskripsi fisik tokoh utama dalam 

novel Sengsara Membawa Nikmat dan Tidak Membalas Guna karya Tulis Sutan 

Sati dan pemanfaatannya sebagai materi ajar Bahasa dan Sastra Indonesia di 

SMA. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan deskripsi fisik tokoh utama 

dalam novel Sengsara Membawa Nikmat dan Tidak Membalas Guna karya Tulis 

Sutan Sati dan pemanfaatannya sebagai materi ajar Bahasa dan Sastra Indonesia 

di SMA. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 

Sumber data penelitian ini adalah adalah novel Sengsa Membawa Nikmat dan 

Tidak Membalas Guna karya Tulis Sutan Sati. Data dalam penelitian ini berupa 
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satuan-satuan bahasa atau data verbal, yaitu deskripsi fisik tokoh utama Midun 

dalam novel Sengsara Membawa Nikmat dan deskripsi fisik tokoh utama Nasrun 

dan Roslina dalam novel Tidak Membalas Guna yang ditinjau dari berbagai 

macam segi, yaitu akselerasi penyajian tokoh, metode penyajian tokoh, jenis 

deskripsi, dan deskripsi bedasarkan jenis tanda. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tulis Sutan Sati lebih banyak menggunakan 

penyajian akselerasi berangsur, teknik analitik, jenis deskripsi subjektif, dan jenis 

tanda simbolik saat mendeskripsikan fisik tokoh utama dalam novel Sengsara 

Membawa Nikmat dan Tidak Membalas Guna. Hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan sebagai materi ajar di SMA kelas XII semester genap yang 

bertujuan agar peserta didik mampu menganalisis dan merancang novel 

bedasarkan isi dan kebahasaannya sesuai pada KD 3.9 menganalisis isi dan 

kebahasaan novel dan KD 4.9 merancang novel atau novelet dengan 

memperhatikan isi dan kebahasaan. 

 

Kata kunci: deskripsi fisik, tokoh utama, pemanfaatan  
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I. PENDAHULUAN 

  

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sastra berisi sebuah permasalahan yang selalu berhubungan dengan kehidupan 

manusia. Sastra menjadi salah satu sarana untuk mengungkapkan pikiran penulis 

dalam kehidupan. Sastra dipandang sebagai suatu karya yang mampu 

mencerminkan kehidupan yang ada di masyarakat. Menurut Esten (1984:9) sastra 

atau kesusastraan merupakan pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif 

sebagai manifestasi kehidupan manusia (dan masyarakat) melalui bahasa sebagai 

medium dan punya efek yang positif terhadap kehidupan manusia. 

 

Karya sastra terbagi menjadi tiga genre yaitu prosa, puisi dan drama. Salah satu 

jenis prosa adalah novel. Sebuah novel mengungkap ciri fisik, keadaan sosial, 

perilaku, kebiasaan, serta hubungan antar tokoh berikut permasalahan dan 

pengalaman hidup manusia secara detail dan terperinci. Sebuah karya sastra 

berupa prosa baik itu novel ataupun cerpen pasti terdapat tokoh. Tokoh sendiri 

memiliki perananan penting dalam membangun karya fiksi tersebut, untuk 

menentukan tokoh dalam sebuah karya fiksi pembaca harus lebih dulu mengetahui 

tema dalam cerita tersebut.  
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Pengambaran tokoh dalam sebuah karya fiksi berupa prosa dapat dilihat dari dua 

segi, yaitu yang pertama adalah dari segi tradisional, dan ke dua dari segi pihak 

naratif. Secara tradisional menurut Macauley (1987:88—89) terdapat dua cara 

yakni berangsur dan seketika, sedangkan menurut Nurgiyantoro (2007:194) dari 

segi pihak naratif terdapat dua cara juga yaitu analitik dan dramatik. Cara 

berangsur adalah cara yang digunakan penulis untuk menyajikan tokoh dalam 

novel secara sedikit demi sedikit, sedangkan cara seketika adalah cara yang 

digunakan penulis untuk menyajikan tokoh dalam secara sekaligus. Kemudian 

teknik ekspositoris dan teknik dramatik merupakan penyajian tokoh secara 

langsung dan tidak langsung.  

 

Indentifikasi tokoh dalam sebuah novel sangat penting bagi pembaca dan jauh 

lebih penting bagi penulis novel, jika novel tersebut membuat pembaca tidak 

ingin melanjutkan bacaannya maka novelis tersebut telah gagal menulis novelnya. 

Selain alasan itu, indentifikasi tokoh menjadi penting bagi penulis novel karena 

indentifikasi tokoh harus disampaikan oleh pengarang secepat-cepatnya dan  

semudah-mudahnya terjadi ketika novelnya dibaca oleh pembaca, artinya 

sinovelis harus menulis novelnya begitu rupa supaya pembaca novelnya secepat 

mungkin mampu mengindentikkan dirinya pada tokoh-tokoh tersebut (Rozelle, 

2015:2).  

 

Tokoh dapat dikenalkan dengan dua cara yaitu disebutkan namanya dan 

dideskripsikan fisiknya atau sifat-sifatnya. Jadi dua cara melalui deskripsi (harus 

terurai) dan penyebutan (tidak dideskripsikan) dan yang paling mudah di 

deskripsikan diawal cerita adalah deskripsi fisiknya bukan deskripsi wataknya 
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(karena harus dikembangkan). Jadi deskripsi fisik tokoh dalam sebuah karya fiksi 

itu penting guna membuat pembaca mengenal tokoh yang dimaksud, baik tokoh 

utama ataupun tokoh tambahan. Sasaran yang ingin dicapai oleh seorang penulis 

deskripsi adalah menciptakan atau memungkinkan terciptannya daya khayal 

(imajinasi) pada para pembaca, seolah-olah mereka melihat sendiri obyek tadi 

secara keseluruhan sebagai yang dialami secara fisik oleh penulisnya (Keraf, 

2017:93). 

 

Data yang harus dikumpulkan dalam penelitian ini adalah satuan-satuan  bahasa 

yang merujuk pada deskripsi fisik tokoh tersebut. Fisik yang dimaksud adalah 

semua yang berasal dari tubuh, yang dikenakan oleh tokoh, dan segala sesuatu 

yang dapat ditangkap oleh panca indra. Teknik pelukisan fisik tokoh adalah 

keadaan fisik seseorang yang sering berkaitan dengan keadaan kejiwaannya. 

Setiap ciri fisik tokoh akan berbeda karena setiap tokoh akan mempunyai ciri fisik 

khusus yang menjadi indetitas tokoh tersebut.  

 

Sumber data dalam penelitian ini ialah novel yang berjudul Sengsara Membawa 

Nikmak dan Tidak Membalas Guna. Novel tersebut ditulis oleh Tulis Sutan Sati. 

Sutan Sati adalah sastrawan angkatan Balai Pustaka, beliau lahir pada tahun 1898 

di Bukittinggi dan meninggal zaman Jepang  tahun 1942. Karya-karyanya terdiri 

atas asli dan saduran, baik roman maupun syair. Karya sastra berbentuk roman 

ialah Sengsara Membawa Nikmat dan Tidak Membalas Guna yang akan menjadi 

sumber data dalam penelitian ini. Tulis Sutan Sati yang lahir di Bukit Tinggi, 

membawa pengaruh terhadap karya sastra yang beliau ciptakan. Karyanya pun tak 

terlepas dari cerminan kehidupan masyararakat Minang Kabau. Novel Sengsara 
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Membawa Nikmat yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1928 dan Tidak 

Membalas guna di terbtikan pertama kali tahun 1932 (Teeuw, 1967:59) 

 

Hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai materi ajar Bahasa dan Sastra Indonesia 

di SMA. Sebelum memahami materi ajar yang harus dipahami lebih dulu adalah 

kurikulum yang menjadi pondasi awal dalam terciptanya materi ajar. Sesuai 

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

bahwa ―Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu‖. 

 

Kurikulum yang saat ini digunakan di Indonesia adalah kurikulum 2013. Bahan 

atau materi pembelajaran yang pada dasaranya adalah ―isi‖ dari kurikulum, yakni 

berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik/sub topik dan rinciannya 

(Ibrahim, 2011: 8). Bahan ajar yang digunakan dalam Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia baik pada jenjang SD, SMP, dan SMA yakni berbasis teks atau lebih 

ditekankan pada kompetensi berbahasa sebagai alat komunikasi untuk 

menyampaikan gagasan dan pengetahuan (Agustina, Eka Sofia dkk, 2016:45).  

 

Guru sebagai pendidik dan sebagai fasilitator dalam menjalankan kurikulum yang 

digunakan, bertugas untuk memilih dan mengembangkan bahan ajar. Penelitian 

berdasarkan deskripsi fisik tokoh utama dalam novel Sengsara Membawa Nikmat 

dan Tidak Membalas Guna karya Tulis Sutan Sati, akan dimanfaatkan dalam 

bentuk materi ajar Bahasa dan Sastra Indonesia. Bagi peneliti pentingnya bahan 
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ajar digunakan sebagai penunjang pembelajaran guna mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

Penelitian tentang deskripsi sebelumnya sudah pernah diteliti oleh Mahasiswa 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung Ria Anggraini 

(tahun 2014) dan Putri Astari Makki (tahun 2019). Penelitian Ria Anggraini 

berjudul ―Deskripsi Latar dan Fungsinya dalam Novel Cinta di dalam Gelas dan 

Implikasinya pada Pembelajaran Sastra di SMA‖. Penelitian tersebut meneliti 

tentang deskripsi latar, perbedaannya dengan penelitian ini ialah terletak pada 

objeknya, penelitian ini fokus pada deskripsi fisik tokoh dan kemudian 

pemanfaatannya sebagai materi ajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA, pada 

penelitian sebelumnya fokus pada implikasinya pada pembelajaran sastra di SMA. 

Deskripsi latar menggambarkan tentang tempat, situasi, dan suasana dalam sebuah 

cerita, sedangkan deskripsi fisik menggambarkan ciri fisik tokoh- tokoh dalam 

cerita. Selanjutnya penelitian Putri Astari Makki berjudul ―Deskripsi Fisik Tokoh 

Utama Novel Kcb Habibburahman El-Shirazy dan Rancangan Pembelajaran 

Sastra di SMA‖. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada subjeknya. 

Penelitian ini menggunakan novel karya Tulis Sutan Sati Sebagai Subjek 

penelitian, sedangkan penelitian Putri Astari Makki menggunakan novel karya 

Habibburahman El- Shirazy. 

 

Deskripsi fisik tokoh yang dimanfaatkan sebagai materi ajar diharapkan mampu 

menjadi bahan referensi untuk proses pembelajaran, karena deskripsi fisik sangat 

penting guna mengindentifikasi unsur intrinsik. Deskripsi fisik tokoh yang 

ditemukan dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk peserta didik dalam 
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menginterprestasi novel yang digunakan dalam pembelajaran. Selain itu, 

mendeskripsikan deskripsi fisik tokoh dalam novel angakatan Balai Pustaka dapat 

menambah wawasan peserta didik mengenai kehidupan masyarakat secara fisik. 

Penelitian ini, peneliti memanfaatkan deskripsi fisik tokoh sebagai materi ajar 

Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA. Hal tersebut sesuai dengan kurikulum 2013 

edisi revisi 2018 terdapat dalam Kompetensi Dasar 3.9 Menganalisis  isi dan 

kebahasaan novel dan Kompetensi Dasar 4.9 Merancang novel atau novelet 

bedasarkan isi dan kebahasaan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mendeskripsikan Deskripsi 

Fisik Tokoh Utama dalam Novel  Sengsara Membawa Nimat dan Tidak 

Membalas Guna Karya Tulis Sutan Sati dan Pemanfaatannya sebagai Materi 

Ajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA. Alasan penulis memilih deskripsi 

fisik dalam novel Sengsara Membawa Nimat dan Tidak Membalas Guna Karya 

Sutan Sati karena untuk mendeskripsikan deskripi fisik tokoh yang ada dalam 

novel belum pernah di teliti, dan deskripsi fisik sangat penting untuk penulis 

maupun pembaca guna mengidentifikasi tokoh yang dimaksud dalam novel 

tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang terdapat 

dalam penelitian adalah ―Bagaimanakah deskripsi fisik tokoh utama dalam novel 

Sengsara Membawa Nimat dan Tidak Membalas Guna karya Tulis Sutan Sati dan 

Pengembangan Bahan Ajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA‖. Adapun 

rincian masalah utamanya ialah sebagai berikut. 
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1. Bagaimanakah tema novel Sengsara Membawa Nikmat dan Tidak Membalas 

Guna Karya Sutan Sati? 

2. Bagaimanakah deskripsi ciri fisik tokoh utama yang terdapat dalam novel 

Sengsara Membawa Nikmat dan Tidak Membalas Guna karya Sutan Sati 

yang ditinjau dari akselerasi penyajian tokoh (teknik berangsur dan teknik 

seketika)? 

3. Bagaimanakah deskripsi ciri fisik tokoh utama yang terdapat dalam novel 

Sengsara Membawa Nikmat dan Tidak Membalas Guna karya Sutan Sati 

yang ditinjau dari teknik penyajian tokoh (teknik ekspositoris dan teknik 

dramatik)? 

4. Bagaimanakah deskripsi ciri fisik tokoh utama yang terdapat dalam novel 

Sengsara Membawa Nikmat dan Tidak Membalas Guna karya Sutan Sati 

yang ditinjau dari sudut jenis-jenis deskripsi/subjektivitas dan objektivitas 

suatu deskripsi? 

5. Bagaimanakah deskripsi fisik mencerminkan watak tokoh utama dalam novel 

Sengsara Membawa Nikmat dan Tidak Membalas Guna? 

6. Bagaimanakah pemanfaatan hasil penelitian deskripsi fisik tokoh utama 

dalam novel Sengsara Membawa Nikmat karya dan Tidak Membalas Guna 

Sutan Sati sebagai materi ajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai Deskripsi Fisik dalam Novel Sengsara Membawa Nikmat 

dan Tidak Membalas Guna Karya Sutan Sati bertujuan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan tema novel Sengsara Membawa Nikmat dan Tidak Membalas 

Guna Karya Sutan Sati. 

2. Mendeskripsikan deskripsi fisik tokoh utama dalam novel Sengsara Membawa 

Nikmat dan Tidak Membalas Guna karya Tulis Sutan Sati yang ditinjau dari 

akselerasi penyajian tokoh (teknik berangsur dan teknik seketika). 

3. Mendeskripsikan deskripsi fisik tokoh utama dalam novel Sengsara Membawa 

Nikmat dan Tidak Membalas Guna karya Tulis Sutan Sati yang ditinjau dari 

teknik penyajian tokoh (teknik ekspositoris dan teknik dramatik). 

4. Mendeskripsikan deskripsi fisik tokoh utama dalam novel Sengsara Membawa 

Nikmat dan Tidak Membalas Guna karya Tulis Sutan Sati yang ditinjau dari 

sudut jenis-jenis deskripsi/subjektivitas dan objektivitas suatu deskripsi.  

5. Mendeskripsikan watak tokoh utama dalam novel Sengsara Membawa Nikmat 

dan Tidak Membalas Guna karya Tulis Sutan Sati melalui deskripsi fisik yang 

ditinjau dari Indeks dan Simbol. 

6. Memanfaatkan hasil penelitian deskripsi fisik tokoh utama dalam novel 

Sengsara Membawa Nikmat dan Tidak Membalas Guna karya Sutan Sati 

sebagai materi ajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA. 
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1.4 Manfaat Penelitian         

Manfaat penelitian mengenai Deskripsi Fisik Tokoh Utama dalam Novel 

Sengsara Membawa Nikmat dan Tidak Membalas Guna Karya Sutan Sati sebagai 

berikut. 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan keilmuan, 

yaitu memperkaya ilmu pengetahuan, dan diharapkan dapat menjadi salah 

satu bahan referensi yang bermanfaat dalam bidang pendidikan, serta dapat 

memperkenalkan novel mulai dari angkatan Balai Pustaka pada peserta didik. 

2.  Selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu membantu peneliti-peneliti 

lain dalam menambah wawasan yang berkaitan dengan teknik pelukisan 

tokoh dalam novel, melalui teknik dramatik pelukisan ciri fisik tokoh. 

3. Bagi pendidik, khususnya guru Bahasa Indonesia, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai salah satu alternatif bahan pembelajaran unsur intrinsik  

melalui deskripsi fisik tokoh dalam novel. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian mengenai Deskripsi Fisik Tokoh Utama dalam Novel 

Sengsara Membawa Nimat dan Tidak Membalas Guna Karya Sutan Sati dan 

Pemanfaatanya sebagai Materi Ajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA, sebagai 

berikut. 

1. Sumber data penelitian ini adalah novel Sengsara Membawa Nikmat dan 

Tidak Membalas Guna karya Sutan Sati dan pemanfaatanya sebagai materi 

ajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA. 
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2. Fokus penelitan ini adalah deskripsi fisik tokoh utama dalam novel Sengsara 

Membawa Nikmat dan Tidak Membalas Guna karya Sutan Sati dan 

pemanfaatanya sebagai materi ajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 
Semua teori yang terdapat dalam Bab II Tinjauan Pustaka ini adalah teori yang 

dapat memecahkan masalah pada rumusan masalah Bab I dan dapat mencapai 

tujuan dari penelitian ini. Teori yang digunakan berasal dari berbagai sumber yang 

penulis yakini mampu mencapai tujuan dari peneltian ini. 

 

2.1 Tema dalam Novel 

Tema adalah segala yang menjadi persoalan di dalam sebuah karya sastra (Esten, 

1984: 92). Semua persoalan dapat di jadikan tema dalam sebuah karya sastra, 

tetapi persoalan tersebut harus mampu diolah dan dikembangkan oleh pengarang 

sampai akhir cerita dan mampu menentukan pemecahan yang kreatif terhadap 

karya sastra tersebut. hal yang harus dipahami oleh pembaca karya sastra adalah 

tidak semua persoalan dalam karya sastra merupakan tema, untuk mengetahui 

persoalaan mana yang menjadi tema maka terdapat 3 cara yang dapat dilakukan 

oleh pembaca, yaitu: 

1. pertama: adalah hanya persoalaan yang paling menonjollah yang dapat 

dikatakan itu sebuah tema. 

2.  kedua: jika secara kuantitatif, persoalan mana yang banyak menimbulkan 

konflik. 
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3. ketiga: ialah dengan menentukan (menghitung) waktu penceritaan, yaitu waktu 

yang diperlukan untuk menceritakan peristiwa-peristiwa ataupun tokoh-tokoh 

di dalam sebuah sastra. 

Jika tema dari sebuah karya sastra sudah kita ketahui maka dengan mudah unsur 

instriksik dalam karya sastrapun akan dapat kita ketahui misalnya amanat, latar, 

penokohan, dan lain-lain. 

 

2.2 Tokoh dalam Novel 

Pemahaman mengenai tokoh dalam sebuah novel akan kita dapatkan 

penjelasannya sebagaimana yang dikatakan oleh Quin bahwa tokoh adalah orang 

atau pribadi yang digambarkan dalam narasi atau drama (2006: 72). Sementara itu 

Abram dan Harphama (2009: 42) menyatakan bahwa tokoh adalah pribadi dalam 

suatu karangan naratif atau dramatik, yang ditafsirkan oleh pembaca sebagai 

pribadi yang memiliki kualitas moral, intektual, dan emosional tertentu, yang 

dapat disimpulkan secara khusus dari dialog atau ungkapan dan tindakan tokoh 

tersebut. Terlihat bahwa contoh definisi atau penjelasan mengenai pribadi seorang 

tokoh yang dinyatakan oleh Abram dan Harphama lebih lengkap, yakni memiliki 

kualitas moral, intelektual, dan emosional. Jadi, pribadi yang dimaksud dalam 

sebuah karangan narasi atau drama telihat tampak indentik seperti manusia secara 

empiris.  

 

Tokoh dalam novel dapat kita bedakan dari berbagai macam sudut. Salah satunya 

adalah dari segi pentingnya peran tokoh tersebut dalam suatu cerita maka tokoh 

tersebut terbagi menjadi dua yakni tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh 

utama adalah tokoh yang diutamakan pencitraannya, ditampilkan secara terus-
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menerus sehingga sangat mendominasi sebagian besar cerita tersebut. Pembaca 

akan lebih mudah menentukan tokoh utamanya, jika sudah mengetahui tema yang 

terkandung didalam cerita tersebut. Tokoh utama akan selalu berkaitan dengan 

masalah yang paling menonjol, tokoh utama akan banyak berhubungan dengan 

tokoh lain, dan tokoh utama paling banyak membutuhkan waktu penceritaannya. 

Perlu diketahui juga tokoh utama bisa saja tidak hanya satu melainkan lebih dari 

satu, sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang muncul hanya beberapa kali 

dan tidak mendominasi pada setiap peristiwa atau kejadian, sehingga porsi 

pencitraannya relatif pendek. Tokoh tambahan juga dianggap tidak terlalu 

dipentingkan dan kemunculannya hanya ada keterkaitannya dengan tokoh utama. 

 

2.3 Penyajian Tokoh Novel  

Tokoh dalam karya fiksi tidak semata hadir begitu saja. Terdapat berbagai macam 

penyajian tokoh dari berbagai macam sisi. Jika secara tradisional maka tersedia 2 

cara. Cara pertama yakni dengan cara berangsur dan cara ke dua dengan cara 

seketika. Cara berangsur adalah cara yang dipilih penulis untuk menyajikan tokoh 

dalam novel secara perlahan, maksudnya ialah tokoh digambarkan oleh penulis 

secara dikit demi sedikit tetapi ada dari awal hingga akhir cerita, sehingga cara 

pertama ini akan menyerupai kehidupan manusia yang sebenarnya (lifelike). Pada 

cara pertama seperti kita mengenal orang sedikit demi sedikit dan pemahaman 

kita tentang mereka dibangun melalui banyak pertemuan kecil dan observasi 

(Macauley, 1987: 88-89). Sedangkan cara seketika adalah cara yang dipilih 

penulis untuk menggambarkan tokoh sejak awal cerita saja, sehingga pembaca 

akan lebih cepat mengenal tokoh yang dimaksud.  
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Selanjutnya penyajian tokoh dalam novel yang dilihat dari segi pihak naratif yang 

menyajikan novel tersebut memiliki dua cara, yakni ekspositoris (analitik) dan 

teknik dramatik (Nurgiyantoro, 2007: 194). Teknik ekspotoris dapat disebut juga 

dengan teknik analitik, yakni pelukisan tokoh cerita dilakukan dengan 

memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. Dalam teknik ini 

tokoh benar-benar hadir dan dihadirkan oleh pengarang secara langsung dan tidak 

berbelat-belit serta langsung dapat dideskripsikan tokoh tersebut baik berupa 

sikap, sifat, watak, tingkah laku, atau bahkan juga ciri fisiknya.  

 

Teknik dramatik ialah teknik tak langsung, maksudnya adalah pelukisan tokoh 

oleh pengarang dilakukan secara eksplisit baik sifat dan sikap serta tingkah laku 

tokoh dalam cerita. Kedirian tokoh ditampilkan melalui berbagai aktivitas yang di 

lakukan, baik secara verbal maupun non verbal. Pada teknik ini juga sifat kedirian 

tokoh disampaikan tidak lengkap, ia akan hadir kepada pembaca secara sepotong-

sepotong, sehingga pembaca akan memahami secara penuh sifat kedirian tokoh 

setelah selesai membaca cerita tersebut. Penampilan tokoh secara dramatik dapat 

dilakukan dengan sejumlah teknik yakni teknik cakapan, tingkah laku, pikiran dan 

perasaan, arus kesadaran, reaksi tokoh, reaksi tokoh lain, pelukisan latar, dan 

terakhir pelukisan fisik.  

 

Objek yang dideskripsikan pada tokoh tersebut dapat telihat maupun tidak terlihat. 

Fisik seorang tokoh yang telihat maupun tidak terlihat dapat dideskripsikan oleh 

pihak naratif yakni pengarangnya, tokoh itu sendiri, atau bisa tokoh lain yang 

mendeskripsikan. Selain keadaan fisik tokoh, pengarang perlu menampilkan 
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keadaan jiwa tokoh tersebut seperti perasaan, emosi, dan jalan pikirannya. Berikut 

diuraikan macam-macam teknik dramatik. 

a) Teknik cakapan  

Percakapan antar tokoh umumnya dimaksudkan untuk menggambarkan sifat 

tokoh yang bersangkutan. Bentuk percakapan dalam sebuah karya fiksi, 

khususnya novel, biasanya cukup banyak. Percakapan yang baik, yang efektif, 

yang lebih fungsional adalah percakapan yang menunjukan perkembangan plot 

dan sekaligus dapat mencerminkan sifat kedirian tokoh pelakunya.  

b) Teknik tingkah laku  

Teknik tingkah laku merujuk pada tindakan yang bersifat nonverbal, fisik. Semua 

yang dilakukan orang dalam wujud tindakan dan tingkah laku, yakni berupa 

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

kediriannya. Namun, sering kita temui dalam sebuah karya fiksi, tindakan dan 

tingkah laku tokoh yang bersifat netral, artinya tokoh pengarang kurang 

menggambarkan sifat kedirian tokoh tersebut.  

c) Teknik pikiran dan perasaan 

Jalan pikiran dan perasaan tokoh dalam banyak hal akan mencermintan sifat-sifat 

kediriannya. Bahkan pada hakikatnya ―tingkah laku‖ merupakan perwujudan dari 

pikiran dan perasaan seseorang. Dapat dikatakan bahwa kata-kata (dialog) dan 

tingkah laku, tindakan, maupun perbuatan seseorang merupakan perwujudan 

konkret dari pikiran dan perasaan. Dengan demikian , teknik pikiran dan perasaan 

dapat ditemukan dalam teknik cakapan dan tingkah laku (Nurgiyantoro, 2007: 

2004).  
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d) Teknik arus kesadaran 

Teknik arus kesadaran atau disebut juga Stream of Consciousness yang berkaitan 

erat dengan tekni pikiran dan perasaan. Teknik ini sering dianggap sama karena 

menggambarkan tingkah laku batin tokoh. Arus kesadaran merupakan sebuah 

teknik narasi yang berusaha menangkap pandangan dan aliran kesadaran dan 

ketaksadaran pikiran, perasaan, ingatan, harapan, dan asoisiasi-asosiasi acak 

(Ambrams, 1981: 197, dalam Nurgiyantoro, 2007: 206) 

e) Teknik reaksi tokoh  

Pada teknik ini yang dimaksud adalah reaksi tokoh terhadap suatu kejadian, 

masalah, keadaan, kata, dan sikap, bahkan tingkah laku orang lain, dan sebagainya 

yang berupa ―rangsang‖ dari luar diri tokoh yang bersangkutan. Jadi, reaksi tokoh 

terhadap hal-hal tersebut mampu mencerminkan sifat-sifat kediriannya. 

f) Teknik reaksi tokoh lain  

Reaksi tokoh lain ini terhadap tokoh utama, atau tokoh yang sedang dipelajari 

kediriannya, yang berupa pandangan, pendapat, sikap, komentar, dan lain-lain. 

Pada dasarnya reaksi tokoh lain merupakan penilaian atas tokoh utama untuk 

pembaca. 

g) Teknik pelukisan latar  

Suasana latar dapat lebih menimbulkan sifat kedirian tokoh, karena keadaan latar 

tertentu akan dapat menampilkan kesan tertentu pula bagi pihak pembaca. Latar 

terbagi menjadi dua yakni latar tempat dan latar waktu. Kedua latar tersebut 

sangat berpengaruh pada suasana tokoh yang merujuk pada sifat kediriannya 
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h) Teknik pelukisan fisik  

Keadaan fisik seseorang sering dikaitkan dengan sifat kediriannya, begitu pula 

pengarang melihat hal ini. Dalam karya fiksi ciri fisik tokoh sering dikaitkan 

dengan keadaan kejiwaan tokoh tersebut, misalnya begini, bibir tipis merujuk 

pada sifat yang ceriwis dan bawel, hidung besar bengkong merujuk pada sifat 

jahat, rambut lurus merujuk pada sifat egois tidak mau mengalah, begitu 

seterusnya. Pelukisan fisik tokoh ini penting, supaya pembaca dapat dengan 

mudah mengidentifikasikan dirinya terhadap tokoh tersebut dan hal itu akan 

berdampak pada kelanjutan pembaca untuk membaca karya fiksi. 

 

2.4 Deskripsi dan Jenis-Jenisnya  

Bedasarkan makna leksikal Deskripsi berarti pemaparan atau penggambaran 

dengan kata-kata secara jelas dan terperinci, sedangkan menurut Keraf deskripsi 

atau pemerian adalah sebuah bentuk tulisan yang betalian dengan usaha para 

penulis untuk memberikan perincian-perincian dari obyek yang sedang 

dibicarakan (Keraf, 2017: 93). Kata deskripsi berasal dari kata Latin describe 

yang berarti menulis tentang, atau membeberkan sesuatu hal. Sebaliknya kata 

deskripsi dapat diterjemahkan menjadi pemerian, yang berasal dari kata peri-

memerikan yang berarti ‗penggambaran; penjelasan (tentang sifat, keadaan, hal) 

suatu peristiwa‘. Dalam hal ini deskripsi mudah kita temukan dalam berbagai 

macam jenis teks karena setiap benda, sifat, keadaan, atau peristiwa, bahkan 

wujud fisik seseorang dapat kita deskripsikan.  
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Salah satu deskripsi yang dapat kita temukan dalam sebuah karya sastra novel 

adalah deskripsi fisik seseorang (tokoh dalam cerita). Deskripsi fisik yang 

dimaksud adalah deskripsi yang mampu membuat pembaca merasakan semua 

indera manusia yang dideskripsikan pengarang pada tokoh dalam novel mulai dari 

penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Deskripsi 

wujud fisik seorang tokoh dalam novel dapat kita temukan pada awal cerita, hal 

itu berguna supaya pembaca dapat lebih cepat dan mudah memahami tokoh 

tersebut, sehingga pembaca dapat mampu melanjuti bacaaannya atau tidak. 

  

Kegiatan mendeskripsikan sesuatu berarti penulis melakukan hasil pengamatan 

lalu penulis dapat memindahkan kesan-kesannya dan perasaannya kepada para 

pembaca. Bentuk deskripsi pada sebuah teks naratif tentu membutuhkan daya 

khayal, tetapi terdapat beberapa bentuk deskripsi yang tidak membutuhkan daya 

khayal. Deskripsi yang tidak membutuhkan daya khayal bukanlah deskripsi yang 

di maksud karena bentuk deskripsi tersebut hanya sekedar berusaha untuk 

menanamkan pengertian seseorang tentang sesuatu hal. Bentuk tersebut termasuk 

ke dalam eksposisi atau pemaparan.  

 

Begitu pula pada deskripsi fisik tokoh, hasil deskripsi fisik tokoh berupa deskripsi 

yang memiliki daya khayal dari pengarang, karena tokoh pada umumnya tidak 

berisifat tetap, ada tokoh perempuan dan laki-laki, ada tokoh anak-anak, remaja, 

dewasa, separuh baya, dan lanjut usia. Hal tersebut dapat mempengaruhi deskripsi 

fisik yang pengarang buat. Warna rambut, bentuk rambut, warna kulit, bentuk 

tubuh, dan lain-lain memiliki perbedaan, bahkan segala sesuatu yang melekat 

pada tokoh tersebut seperti pakaiannya dan perhiasan memiliki perbedaannya. Hal 
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tersebut berguna untuk menyampaikan ciri fisik seorang tokoh. Deskripsi 

memiliki 3 jenis, yakni deskripsi sugestif dan ekspositoris, deskripsi fisik dan 

deskripsi absatra, deskripsi objektif dan subjektif. Berikut diuraikan jenis-jenis 

deskripsi: 

 

2.4.1 Deskripsi Sugestif/ Imajinatif dan Deskripsi Teknis/ Ekspositoris 

Berdasarkan tujuannya, sekurang-kurangnya harus dibedakan dua macam 

deskripsi, yaitu deskripsi sugestif dan deskripsi teknis atau deskripsi ekspotoris. 

Deskripsi sugestif penulis bermaksud menciptakan sebuah pengelaman pada diri 

pembaca, pengalaman karena perkenalan langsung dengan obyeknya, pengalaman 

atau obyek itu harus menciptakan sebuah kesan atau interprestasi (Keraf, 2017: 

94). Dapat dikatakan bahawa deskripsi sugestif adalah karangan deskriptif yang 

bertujuan memberikan kesan tertentu mengenai suatu objek. Sasaran deskirpsi 

sugestif adalah penggambaran ciri, sifat, watak dari obyek tersebut. Deksirpsi ini 

berusaha untuk menciptakan suatu penghayatan terhadap obyek tersebut melalui 

imaginasi pembaca. 

 

Sebaliknya deskripsi teknis atau ekspotoris bertujuan memberikan informasi 

secermat-cermatnya mengenai suatu objek, tanpa berusaha menimbulkan kesan 

apapun mengenai objek itu, selain itu deskripsi teknis atau ekspotois juga 

bertujuan untuk memberikan identifikasi atau infromasi mengenai obyeknya, 

sehingga pembaca dapat mengenalnya bila bertemu atau berhadapan dengan 

obyek yang di deskripsikan (Keraf, 2017: 94)  pada deksripsi ekspotoris, ia tidak 

menimbulkan dan menciptakan kesan atau imaginasi pada diri pembaca, hanya 

sebatas pemberian informasi yang di deskripsinya melalui satuan-satuan bahasa 
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yang telah dipilih oleh penulis secara nyata, yakni sesuai dengan keadaan. 

Deskripsi ekspositoris ini juga bertujuan untuk pembaca mengetahui secara tepat 

hal yang di deskripsikan. 

 

Kedua macam deskripsi ini pada kenyataannya mengalami tumpang-tindih, 

maksudnya adalah terdapat deskripsi yang mungkin murni menginginkan kesan 

saja, tetapi ada juga yang hanya bertujuan menyampaikan informasi secara teknis, 

dan ada pula deksipsi yang menginginkan informasi teknis, tetapi terjalin pula 

dnegan kesan dan imaginasi (Keraf, 2017: 94). 

 

2.4.2 Deskripsi Fisik dan Deskripsi Abstrak 

Deskripsi fisik melukiskan objek yang memakan ruang dan waktu, memiliki 

dimensi fisik, seperti ukuran besar-kecilnya, bentuk, warna, gerak, kecepatan, dan 

seterusnya, dan tertangkap panca indra. Adapun deskripsi abstrak memerikan 

peristiwa, keadaan, dan konsep, yang bersifat sosial dan mental (Leech dan Short, 

2007:144- 145). Contoh deskripsi abstrak adalah ‗memiliki‘, ‗maaf‘, ‗menikah 

dengan‘, ‗pemerintah‘, ‗ancaman‘, ‗guru‘, yang semuanya merupakan konsep 

abstrak. Kita tidak mampu menjelaskan atau mendefisinikan ―ancaman‖ secara 

konkret, misalnya menjelaskan sebagai tindakan kejahatan. Sebenarnya dalam 

berbagai hal deskripsi fisik dan abstrak dapat bertumpang tindih. Istilah 

kekerabatan misalnya ―ibu‖ sekaligus mengandung makna biologis (deskripsi 

fisik) dan makna sosial (deskripsi abstrak). Verba tolong yang kita ucapkan dalam 

berbicara sekaligus bersifat mental karena melukiskan kondisi psikologis dan fisik 

karena pengucapannya melibatkan bagian tubuh kita (Leech dan Short, 2007:145). 

Perbedaan deskripsi fisik dan abstrak hanya mengenai masalah derajat dan 
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penekanan, tidak bersifat absolut. Dua kalimat berikut ini mendeskripsikan sebuah 

peristiwa yang sama, tetapi kalimat (1) ini merupakan deskripsi fisik, sedangkan 

kalimat (2) ini merupakan deskripsi abstrak. 

a. Wanita tua berjas merah lengkap dengan topi di atas kepala, sedang 

memegang perut dengan kedua tangannya. 

b. Wanita tua berterima kasih terhadap pria yang membantunya. 

 

2.4.3 Deskripsi Objektif dan Subjektif 

Deskripsi objektif dan subjektif sebenarnya bergantung pada diksi yang 

digunakan. Kata-kata seperti lembek, cair, keras, mulus, gelap, terang,besar, 

kecil,lantang dan sebagainya mengacu pada atribut fisik suatu objek dan juga 

kata-kata itu sekaligus subjektif dalam pengertian bahwa kata-kata tersebut 

diindera secara subjektif. Misalnya semangkok nasi dikatakan lembek (objektif), 

tetapi semangkok nasi itu terasa lembek oleh seseorang yang memakannya 

(subjektif). Akan tetapi, yang objektif dan subjektif itu tidak selalu tetap, kadang 

ia dapat berubah misalnya saja, Sebuah objek berukuran besar akan terlihat kecil 

dari kejauhan; objek yang berwarna terang mungkin terlihat gelap di bawah 

bayangan. Oleh karena itu, kita harus terbuka pada adanya sesuatu yang sama 

sekali tidak memiliki keberadaan yang objektif. Itu sebabnya seorang novelis 

dapat saja mendeskripsikan aspek inderawi (deskripsi fisik) atau aspek imajinatif 

(deskripsi abstrak) suatu objek dan tugas kita sebagai pembacalah untuk 

menetapkan bagaimana sesungguhnya keberadaan objek itu (Leech dan Short, 

2007:145). 
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2.5 Fokus Deskripsi 

Suatu deskripsi memiliki fokus. Leech dan Short menyatakan dalam sebuah novel 

fokus deskripsi dapat menimbulkan efek tertentu (2007:145).  Efek yang 

ditimbulkan dalam setiap deskripsi berbeda-beda bergantung pada apa yang 

dideskripsikan. Pada contoh di atas kalimat (1) yang memiliki fokus deskripsi 

fisik mengenai tindakan seseorang, akan menimbulkan efek pengasingan, karena 

pembaca tidak memahami apa yang sedang terjadi, maka kalimat tersebut tidak 

sampai ke pembaca. 

Efek yang ditimbulkan dari deskripsi fisik dapat berupa empati. Efek tersebut 

disampaikan oleh pengarang tidak secara langsung, tidak terdapat kalimat yang 

menyatakan untuk pembaca merasakan suatu emosi apapun, tetapi dalam 

desrkipsi yang detil maka empati dari pembaca dapat timbul dengan sendirinya. 

Demikianlah efek yang dapat dibangun dengan deskripsi fisik objektif. Efek yang 

mungkin dibangun dengan deskripsi inderawi subjektif terasa lebih langsung. 

 

2.6 Deskripsi Orang 

Seperti yang dikatakan oleh Nurgiyantoro (2007: 165), yakni istilah ―tokoh‖ 

mengacu pada orang. Deskripsi orang dalam sebuah cerita pada karya sastra novel 

dapat melalui berbagai bidang diantaranya adalah bidang fisik, bidang milik, 

bidang tindakan, bidang perasaan, dan bidang watak. Sesuai pada penelitian ini, 

yakni deskripsi fisik (semua yang dapat ditangkap oleh panca indra), maka bidang 

yang akan dikaji hanya bidang fisik dan bidang milik karena pada kedua bidang 

itu yang terdapat pada tokoh dan dapat ditangkap oleh panca indra. 
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Bidang fisik dalam tujuannya deskripsinya adalah untuk memberikan gambaran 

yang sejelas-jelasnya tentang keadaan tubuh seorang tokoh, sehingga para 

pembaca dapat memperoleh suatu gambaran yang jelas mengenai orang itu 

(Keraf, 2017: 149). Hal ini dibutuhkan untuk memperkenalkan tokoh kepada 

pembaca. Misalnya :  

―Abdullah dilukiskan sebagai seorang yang bertubuh 

kekar, bermata bulat bersinar, hidung mancung, rambut 

hitam lurus sebahu, memiliki tahi lalat di samping mata 

sebelah kanan, kulitnya sawo matang, dan seterusnya.‖ 

 

Deskripsi semacam ini bersifat obyektif, tidak terdapat penilaian yang penulis 

sampaikan pada deskripsi tersebut. kadang juga terdapat beberapa contoh 

deskripsi fisik yang selalu di kaitkan dengan ungkapan tentang apa yang di 

perbuat atau yang di lakukan oleh tokoh tersebut, supaya dapat terasa lebih jelas. 

 

Sedangkan Bidang Milik, yakni bidang yang mengelilingi atau melingkupi 

seorang, misalnya pakaian yang digunakan, sepatu yang dipakainya, rumah 

kediamannya, kendaraan yang dimilikinya, perhiasan atau aksesoris yang melekat 

pada tubuhnya, dan sebagainya (Keraf, 2017, 150). Mengenai pakaian dapat di 

deskripsikan: bentuk potongannya, bahannya, warnanya, dan model pakaian yang 

sering di pakai pada situasi tertentu yang di gambarkan. Jika sepatu maka model 

sepatu yang terakhir dipakai, warna sepatu kesukaan, dan pemilihan bahan 

sepatunya, dan mereknya. Mengenai rumah dapat dikemukakan unsur-unsur: 

letaknya, besarnya, sifatnya (permanen atau tidak , rumak luks atau biasa), warna 

bangunannya, bahan bagunan (kayu, triplek, gribik, batu bata, semen, dll), 

perlengkapan, perabotan yang dimilki, besar halaman, terdapat taman atau tidak, 

dan seluruh aspek yang berkaitan dengen kediaman tersebut. Deskripsi pada 
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bidang ini hanya bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang dapat dicerap 

oleh pancaindra pembaca, supaya para pembeca dapat dengan mudah mengenal 

tokoh yang dimaksud. Contohnya :  

―yang muda, yang Lena mengiring dari belakang, memakai rok pual 

sutra yang cokelat warnanya serta belus pual sutra yang kekuning-

kuningan.‖ (Layar Terkembang, hlm.3) 

 

Bidang fisik yang dideskripsikan oleh penulis tidak semata hanya ingin memberi 

gambaran keadaan fisik tokoh tersebut, melainkan terdapat makna dibalik 

deskripsi fisik tokoh, yakni untuk menyampaikan keadaan jiwa atau watak tokoh 

tersebut. Deskripsi watak tokoh dapat dilakukan melalui deskripsi fisik tokoh. 

melalui deskripsi fisik berarti pengarang bersuha memperkenalkan tokohnya 

dengan menyampaikan ciri-ciri fisik dengan cermat. Pengarang akan merangkai 

bentuk tubuh secara deskripsi dengan watak-watak yang mungkin saja tersirat di 

balik tubuh itu. Tetapi yang harus di ingat oleh pengarang adalah bentuk tubuh 

seseorang bukanlah merupakan suatu petunjuk yang dapat diandalkan tentang 

watak seseorang (Keraf, 2017: 160).  

 

Umumnya masyrakat memiliki konsepsi terhadap bentuk tubuh dan watak, 

misalnya saja jika orang tersebut memiliki tahi lalat di atas bibir maka orang akan 

beraggapan bahwa ia adalah orang yang ceriwis, misalnya juga bentuk hidung 

seseorang yang tinggi dan benggok akan dianggap sebagai orang yang jahat, 

orang-orang yang memiliki tubuh gemuk adalah orang yang menyukai humor dan 

senang bersenda gurau. Akan tetapi hal itu tidak hanya sebuah anggapan belaka 

ternyata pada dasarnya anggapan tersebut seolah-olah diperkuat dengan adanya 

ilmu yang membagi-bagi watak manusia berdasarkan bentuk tubuh. Namun, pada 
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kenyataannya konsepsi tersebut tidak sepenuhnya menjadi kenyataan atau sering 

tidak benar, sehingga menjadi sangat sulit untuk dipertanggungjawabkan. Untuk 

memahami lebih lanjut mengenai ciri fisik seseorang yang merujuk pada 

wataknya dapat digunakan teori simbolik dan indeksikal, yakni Deskripsi 

Berdasarkan Jenis Tanda. Tanda memiliki dua elemen yang terdiri atas 2 unsur 

penanda dan petanda, jenis-jenis tanda digolongkan besarkan hubungan antara 

penanda dan petandanya. Jenis tanda indeks terjadi bedasarkan hubungan sebab-

akibat, sedangkan jenis tanda simbol terjadi bedasarkan kelaziman/kebiasaan atau 

kesepakatan. Berikut pemaparan mengenai indeks dan simbol. 

a. Indeks 

Menurut Nazaruddin (2015: 23) indeks adalah sejenis tanda yang mengacu pada 

sesuatu atau seseorang berdasarkan keberadaannya atau lokasinya dalam ruang 

dan waktu. Jenis tanda indeks memiliki hubungan sebab akibat antara penanda 

dan petandanya, seperti contoh asap merupakan indeks untuk api di suatu tempat 

tertentu, sebagaimana dikatakan dalam pribahasa kita: Di mana ada asap, di situ 

ada api. Berbeda dengan ikon, indeks tidak menyerupai acuannya, tetapi 

mengindikasikan atau menunjukan di mana lokasinya, indeksikalitas yang paling 

menyemesta adalah telunjuk untuk menunjuk orang, benda, dan arah. Banyak kata 

merupakan gejala indeksikalitas, seperti di sini, di sana, atas, bawah yang 

menunjukkan lokasi sesuatu yang sedang dibicarakan. Jika indeks dikaitkan 

dengan ciri fisik seseorang, tidaklah termasuk, karena jika deskripsi fisik 

seseorang tidak menunjukkan sifatnya maka itu disebut indeks. 
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b. Simbol 

Menurut Nazaruddin (2015: 23) simbol adalah tanda yang mewaki acuannya 

(referennya) secara semena dan konvensional. Secara umum semua kata adalah 

simbol. Namun, sembarang penanda (benda, bunyi, bentuk, dst.) dapat menjadi 

simbol. Jenis tanda simbol terjadi karena hubungan antara penanda dan petanda 

berupa kelaziman, kebiasaan, atau kesepakatan, misalanya Jari telunjuk dan 

tengah yang dibentuk sebagai huruf V menjadi simbol untuk kemenangan; warna 

putih menyimbolkan kebersihan, kemurnian, kesucian; hitam menyimbolkan 

dosan, kejahatan, korupsi. Semua simbol itu dibangun berdasarkan konvensi 

sosial, simbol yang maknanya sudah disepakati oleh semua orang. Seperti halnya 

yang terjadi pada fisik seseorang, biasanya akan menyimbolkan keadaan 

kejiwaannya atau sifatnya. Seperti saat orang tertawa akan menyimbolkan hatinya 

yang sedang senang atau gembira, atau ciri fisik seperti terdapat tahi lalat di atas 

bibir akan menyimbolkan bahwa orang itu lebih cerewet atau sebagainya.  

 

Penyampaian watak tokoh dapat melalui deskrpsi fisiknya oleh tokoh lain atau 

oleh pengarang itu sendiri. Seorang pengarang sebaiknya membatasi dirinya pada 

ciri-ciri fisik yang diyakini dapat mempengaruhi watak tokoh yang akan 

dideskripsikannya itu. Ciri fisik seseorang seperti kecantikan, bentuk tubuh yang 

indah, atau terdapat kecacatan pada tubuhnya, akan menimbulkan efek psikologis 

terhadap tokohnya. Misalnya saja seperti orang yang cacat tubuhnya, seseorang 

tersebut akan merasa dirinya rendah dan tidak layak bergaul dengan orang yang 

memiliki tubuh sempurna, dan begitu sebaliknya. 
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2.7 Pengertian Deskripsi Fisik Tokoh 

Tokoh dapat dikenalkan dengan dua cara yakni disebutkan namanya dan 

dideskripsikan fisiknya atau sifat-sifatnya. Jadi dua cara melalui deskripsi (harus 

terurai) dan penyebutan (tidak dideskripsikan) dan yang paling mudah di 

deskripsikan diawal cerita adalah deskripsi fisiknya bukan deskripsi wataknya 

(karena harus dikembangkan). Deskripsi fisik tokoh dalam pratisi sastra dianggap 

sangat penting karena untuk memperkenalkan tokoh novel kepada pembaca 

adalah dengan menyampaikan deskripsi fisiknya. 

 

Fisik tokoh adalah sesuatu yang dapat ditangkap oleh lima panca indra yakni 

penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Selain itu fisik 

tokoh adalah semua yang melekat pada tokoh tersebut seperti pakaian dan 

perhiasan. Penulis harus menyampaikan sebanyak mungkin tentang kepribadian 

tokoh tersebut melalui deskripsi fisiknya. Jangan batasi uraian seperti 

menyampaikan fakta-fakta penting tentang penampilan tokoh tersebut (Rozelle, 

2005: 102). 

 

2.8 Manfaatnya sebagai Materi Ajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA 

Bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya adalah ―isi‖ dari kurikulum, yakni 

berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik/ sub topik dan rinciannya. 

Bahan ajar atau materi kurikulum adalah isi atau muatan kurikulum yang harus 

dipahami oleh siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Guru sebagai 

seorang pendidik dan sebagai fasilitator dalam menjalankan kurikulum yang 

digunakan bertugas untuk memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran. 
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Bahan ajar yang dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran. Pembelajaran 

bahasa Indonesia di SMA/SMK mencakup beberapa hal sebagai berikut. 

2.8.1 Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dikembangkan berbasin kompetensi. 

Sebagai kurikulum yang dikembangkan berbasis kompetensi, maka terdapat 

empat hal yang harus difokuskan, yaitu pengembangan standar kompetensi, 

standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Keempat hal itu penting, karena 

keempatnya memiliki relasi satu sama lain. Kompetensi merupakan kemampuan 

ideal yang arus dibelajarkan dan dikuasi.  

Standar isi haruslah dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan, 

sedangkan standar proses haruslah mengikuti karakteristik subtansi yang menjadi 

isi standar isi. Berbeda karakteristik subtansi materi pembelajaran menentukan 

wujud proses pembelajaran yang dilakukan. Begitu pula standar penilaian tidak 

terlepas dari kompetensi yang menjadi tagihan dalam kurikulum. Sementara itu, 

standar proses haruslah dapat mencerminkan cara-cara yang ditempuh dalam 

pencapaian kompetensi yang tertuang secara subtansi pada standar isi. Hal itu 

disebabkan karena perbedaan karakter isi/muatan subtansi kompetensi bidang 

ilmu menentukan proses pembelajaran (bandingkan dengan Nurgiyantoro, 2011). 

Intinya, dalam penilaian, kompetensi itulah yang hendak diukut capaiannya 

(Mahsun, 2018: 156—157). 

2.8.2 Desain Pembelajaran 

Berdasarkan pemendikbud Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 tentang 

standar proses pendidikan dasar dan menengah, perencanaan pembelajaran 
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dirancang dalam bentuk silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang mengacu pada Standar Isi. Perencaan pembelajaran meliputi penyusunan 

rencana pelaksanaan pembelajaran, persiapan media, dan sumber belajar. 

Perangkat penialaian pembelajaran, dan skrenario pembelajaran. Penyusunan 

Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan 

a. Silabus 

Berdasarkan pemendikbud Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2016 tentang 

standar proses pendidikan dasar dan menengah, silabus merupakan acuan 

penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. 

Silabus paling sedikit memuat identitas mata pelajaran. Silabus paling sedikit 

memuat identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi 

dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber 

belajar. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan 

Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola 

pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan 

dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Pemendikbud Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses 

pendidika dasar dan menengah memberikan penjelasan bahwa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap 

muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus ntuk 

mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai 

Kompetensi Dasar (KD). Setiap pedidik pada satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung 
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secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  

 

RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih. Komponen yang terdapat dalam RPP meliputi, indetitas 

sekolah, identitas mata pelajaran atau tema/subtema, kelas/semester, materi 

pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator 

pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil 

belajar. 

 

2.8.3 Model Pembelajaran Berbasis Teks 

Pembelajaran berbasis teks memiliki tujuan agar pembelajar dapat memahami 

ilmu pengetahuan melalui teks yang disajikan sesuai dengan tujuan sosial tertentu, 

karena teks merupakan satuan bahasa yang terkecil dengan struktur berpikir 

(makna) yang lengkap (Mahsun, 2018: 18). Model pembelajaran berbasis teks 

melalui tiga tahapan, yaitu tahap pemodelan, tahap bekerja sama 

membangun/mengembangkan teks, dan tahap membangun/mengembangkan teks 

secara mandiri. 

Pada tahap pemodelan terdapat dua kegiatan yang sangat erat kaitannya, yaitu 

membangun konteks dan percontohan teks ideal. Kegiatan percontohan, guru 

dapat mengenalkan nilai, tujuan sosial, struktur, ciri-ciri bentuk, serta kebahasaan 

yang menjadi penanda teks yang diajarkan. Kegiatan yang siswa lakukan pada 
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tahap ini ialah siswa diminta membaca teks, tanya jawab tentang makna teks, 

melabeli teks, dan diskusi kelompok. 

Tahap kedua dikenal dengan tahap bekerja sama membangun atau 

mengembangkan teks yang mencakup mengembangkan nilai, sikap, dan 

keterampilan melalui teks yang utuh secara bersama-sama. Kegiatan sisa pada 

pada ini diwujudkan pada kegiatan melengkapi dialog, melengkapi bagan. 

Tahap terakhir pembelajaran berbasis teks ialah tahap membangun teks secara 

mandiri. Pada tahap ini siswa secara mandiri ditugasi membangun teks mulai dari 

pengumpulan data/informasi/fakta, menganalisis data, sampai menyajikan hasil 

analisis yang merupakan jenis teks. Wujud kegiatan ini dituangkan pada 

pembelajaran berbasis proyek melalui pendekatan saintifik. Berbeda dengan tahap 

kedua dalam pembanguna teks siswa dapat bekerjasama dalam kelompok 

sedangkan dalam tahap ini siswa dituntut untuk melaksanakan sendiri tugas-tugas. 

Terdapat keterkaitan antara pembelajaran berbasis teks dengan pendekatan 

saintifik dan proyek (Mahsun, 20018: 117) 

2.8.4 Pengertian Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru 

atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan 

yang dimaksud bisa bahan tertulis dan tidak tertulis ( Amri, 2010). Bahan ajar 

adalah sesuatu yang mengandung pesan yang akan disajikan dalam proes 

pembelajaran dan dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran. 
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Secara teoritis bahan ajar dapat berupa empat macam, yakni fakta, konsep, 

prosedur, dan prinsip. Bahan ajar yang ideal adalah gabungan dari berbagai 

kategori, jenis bahan, terpadu, autentik, artinya bahan ajar itu benar-benar riil, 

nyata , sebagaimana yang ada di dalam kehidupan, contoh bahan ajar yang 

dimaksud adalah koran, bahasa jurnalistik, bahasa resmi, bahasa sastra, dan lain-

lain. 

 

2.8.5 Tujuan dan Manfaat Penyusunan Bahan Ajar 

Pembuatan bahan ajar tentu memiliki tujuan dan manfaatnya, berikut tujuan dan 

manfaat penyusunan bahan ajar. 

1. Bahan ajar disusun dengan tujuan sebagai berikut. 

a. Menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai 

dengan karakteristik dan setting atau linggkungan sosial peserta didik. 

b. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping 

buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 

c. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

 

2. Manfaat bagi guru sebagai berikut. 

a. Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan 

kebutuhan belajar peserta didik. 

b. Tidak lagi bergantung pada buki teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. 

c. Memperkaya, karena dikembangkan dengan menggunakan referensi. 

d. Menambah kekhasan pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan 

ajar. 
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e. Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta 

didik, karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. 

f. Menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. 

 

3. Manfaat bagi Peserta Didik 

Menurut Amri (2010: 160) bahan ajar sangat bermanfaat bagi peserta didik, oleh 

karena itu bahan ajar harus disusun secara bagus, berikut manfaat bahan ajar bagi 

peserta didik. 

a. Kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik 

b. Kesempatan untuk belajar mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap 

guru. 

c. Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus 

dikuasai. 

 

2.8.6 Bentuk dan Jenis Bahan Ajar 

Telah kita ketahui bersama bahwa bahan ajar tidak sama dengan sumber belajar. 

Sebab, bahan ajar memiliki berbagai jenis dan bentuk. Namun demikian, para ahli 

telah membuat beberapa kategori untuk macam-macam bahan ajar tersebut. 

Beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam membuat klasifikasi tersebut adalah 

berdasarkan bentuknya, cara kerjanya, dan sifatnya, sebagaimana akan diuraikan 

dalam penjelasan berikut. 

a. Bahan ajar menurut bentuknya 

Menurut bentuknya bahan ajar dibedakan menjadi 4 macam, yaitu bahan cetak, 

bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar, dan bahan ajar interaktif. 
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1. Bahan cetak (printed), yakni sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas, 

yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian 

informasi. Contohnya, handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, 

leaflet, wallchart, foto atau gambar, dan model atau maket.  

2. Bahan ajar dengar atau program audio, yakni semua sistem yang menggunakan 

sinyal radio secara langsung, yang dapat dimainkan atau didengar oleh 

sesorang atau sekelompok orang. Contohnya kaset, radio, piringan hitam, dan 

compact disk audio. 

3. Bahan ajar pandang dengar (audiovisual), yakni segala sesuatu yang 

memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak 

secara sekuensial. Contohnya, video compact disk dan film. 

4. Bahan ajar interaktif (interactive teaching materials), yakni kombinasi dari dua 

lebih media (audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video) oleh 

penggunanya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu 

perintah atau prilaku alami dari suatu presentasi. Contohnya compact disk 

interactive. 

 

b. Bahan ajar menurut cara kerjanya 

Menurut cara kerjanya, bahan ajar dibedakan menjadi 5 macam, yaitu bahan ajar 

tidak diproyeksikan, bahan ajar yang diproyeksikan, bahan ajar audio, bahan ajar 

video, dan bahan ajar komputer. 

1. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yakni bahan ajar yang tidak memerlukan 

perangkat proyektor untuk memproyeksikan isi di dalamnya, sehingga peserta 
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didik bisa langsung mempergunakan (membaca, melihat, dan mengamati) 

bahan ajar tersebut. Contohnya, foto, diagram, display, dan model. 

2. Bahan ajar yang diproyeksikan, yakni bahan ajar yang memerlukan proyektor 

agar bisa dimanfaatkan atau dipelajari peserta didik. Contohnya, slide, 

filmstrips, overhead transparencies, dan proyeksi komputer. 

3. Bahan ajar audio, yakni bahan ajar yang berupa sinyal audio yang direkam 

dalam suatu media rekam. Alat untuk menggunakannya, kita mesti 

memerlukan alat pemain (player) media rekam tersebut, seperti tape compo, 

CD player, VCD player, multimedia player. Contoh bahan ajar seperti ini 

adalah kaset, flash disk. 

4. Bahan ajar video, yakni bahan ajar yang memerlukan pemutar yang biasanya 

berbentuk video tape player, VCD player, DVD player.  

5. Bahan ajar (media) komputer yakni berbagai jenis bahan ajar noncetak yang 

membutuhkan komputer untuk menayangkan sesuatu untuk belajar. 

Contohnya, computer mediated instruction dan computer based multimedia 

atau hypermedia. 

 

c. Bahan ajar menurut sifatnya 

Menurut sifatnya bahan ajar dibedakan menjadi 4 macam, yaitu bahan ajar 

berbasis cetak, bahan ajar berbasis teknologi, bahan ajar yang dipergunakan untuk 

praktik, dan bahan ajar yang dubutuhkan untuk keperluan interaksi manusia. 

1. Bahan ajar berbasis cetak, misalnya buku, pamflet, penduan belajar siswa, 

bahan tutorial, buku kerja siswa, peta, charts, foto bahan dari majalah serta 

koran. 
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2. Bahan ajar yang berbasis teknologi, misalnya audio cassette, siaran radio, 

slide, siaran televisi, dan video interaktif 

3. Bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek, misalnya kit sains, 

lembar observasi, dan lembar wawancara. 

4. Bahanajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia ( terutama untuk 

keperluan pendidikan jarak jauh), misalanya telepon, handphone. 

 

2.8.7 Teknik Penyusunan Bahan Ajar 

Teknik penyusunan bahan ajar disesuaikan dulu agar kurikulum dasarnya sesuai 

dengan tujuan pembelajaran, sebagai berikut. 

a. Analisis KD (Kompetensi Dasar) – Indikator 

b. Analisis sumber belajar 

c. Pemilihan dan penentuan bahan ajar 

 

2.8.8 Penyusunan Bahan Ajar Cetak 

Penyusunan bahan ajar cetak melihat dulu rancangan pendidikannya, jika sudah 

sesuai bisa disesuaikan seperti sebagai berikut. 

a. Susunan tampilan 

b. Bahasa yang mudah 

c. Menguji pemahaman 

d. Stimulant 

e. Kemudahan dibaca 

f. Materi intruksional 
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Bahan ajar atau materi pembelajaran (instrucsional materials) adalah 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka 

mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis 

materi pembelajaran terdiri atas pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), 

keterampilan, dan sikap atau nilai (Amri, 2010: 162). 

 

2.8.9 Prinsip-prinsip dalam Memilih Bahan Ajar 

Ada sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengembangan materi 

pembelajaran. Prinsip-prinsip yang dimaksud meliputi prinsip relevansi, 

konsistensi, dan kecukupan.  

a. Prinsip relevansi artinya keterkaitan 

Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya 

dengan pencapaian standar kompetensi, kompetensi dasar dan kompotemsi isi.  

Sebagai contoh, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa 

menghapal fakta , maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta.  

b. Prinsip konsistensi artinya keajegan 

Kompetensi dasar yag harus dikuasai siswa satu macam, maka materi 

pembelajaran yang harus diajarkan juga harus meliputi satu macam. Misalnya 

Kompetensi Dasar 3.2 Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi 

tentang objek (sekolah, tempat, wisata, tempat bersejarah, dan/atau suasana pentas 

seni daerah yang didengar dan dibaca, maka kompetensi yang harus dimiliki 

siswa adalah kemampuan mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks deskripsi 

tentang objek.  
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Prinsip Kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai 

dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan hendaknya 

cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang 

diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit, dan tidak boleh terlalu banyak. Jika 

terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu 

dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. 

 

2.8.10  Langkah-langkah dalam Memilih Bahan Ajar 

Materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru harus dipelajari siswa 

handaknya berisikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang 

tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Secara garis besar langkah-

langkah dalam memilih bahan ajar sabagai berikut. 

a. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. 

b. Mengidentifikasi jenis-jenis bahan ajar. 

c. Memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dnegan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang telah diidentifikasi. 

d. Memilih sumber bahan ajar. Secara lengkap langkah-langkah pemilihan bahan 

ajar sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu perlu 

diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

harus dipelajari atau dikuasai siswa. Aspek tersebut harus ditentukan karena 

setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis 
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materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Sejalan dengan 

berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat 

dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Materi aspek secara kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi empat 

jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip dan prosedur, Reigeluth (dalam Amri, 2010: 

163).  

2. Memilih materi sesuai dengan stabdar kompetensi dan kompetensi dasar. Matei 

yang diajarkan perlu diidentifikasi termasuk jenis fakta, konsep, prinsip, 

prosedur, afektif atau gabungan lebih dari satu jenis materi. Mengidentifikasi 

jenis materi yang akan diajarkan, maka guru akan mendapatkan kemudahaan 

dalam cara mengajarnya. Setelah jenis pembelajaran teridentifikasi, langkah 

selanjutnya ialah memiloh jenis materi tersebut yang sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Identifikasi jenis 

materi pembelajaran juga penting untuk keperluan mengajarnya, sebab setia 

jenis materi pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran atau metode, 

media dan sistem evaluasi/penilaian yang berbeda-beda. 

3. Memilih sumber bahan ajar. Setelah jenis materi ditentukan langkah berikutnya 

adalah menetukan sumber bahan ajar materi pembelajaran atau bahan ajar 

dapat kit tentukan dari berbagai sumber, seperti buku pelajaran, majalah, 

jurnal, koran, internet, dan media audio-visual, 
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2.8.11 Menentukan Cakupan Bahan Ajar 

Menurut Amri (2010: 165) dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi 

pembelajaran harus diperhatikan jenis materinya berupa aspek kognitif (fakta, 

konsep, prinsip, prosedur), aspek afektif ataukah aspek psikomotorik.  

Selain itu, perlu diperhatikan pula prinsip yang digunakan dalam menentukan 

cakupan materi pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman 

materinya. 

 

Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi 

yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran, sedangkan kedalaman 

materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya. 

Prinsip berikutnya ialah prinsip kecukupan yaitu memadainya cakupan materi 

agar membantu tercapainya kompetensi dasar yang telah ditentukan. 

 

2.8.12 Menentukan Urutan Bahan Ajar 

Urutan penyajian menentukan bahan ajar sangat penting untuk menetukan urutan 

mempelajarinya atau mengajarkannya. Tanpa urutan yang tepat, jika diantara 

beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat prasyarat akan 

menyulitkan siswa dalam mempelajarinya, misalnya operasi bilangan 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Siswa akan mengalami 

kesulitan mempelajari materi perkalian jika materi penjumlahan belum dipelajari, 

siswa akan kesulitan membagi jika materi pengurangan bahan belum dipelajari. 

 

Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkupnya serta 

kedalamannnya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok yakni pendekatan 

prosedural dan hierarki. Pendekatan prosedural, yaitu materi pembelajaran secara 
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prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-

langkah melaksanakan suatu tugas, sedangkan pendekatan hierarki 

menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah atau atas ke bawah. 

Materi sebelumnya harus dipelajari terlebih dahulu sebagai prasyarat mempelajari 

materi berikutnya.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 
 

3.1 Desain Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan secara mendalam mengenai 

deskripsi fisik yang digambarkan oleh pengarang  yang terdapat dalam novel 

Sengsara Membawa Nikmat dan Tidak Membalas Guna karya Sutan Sati,maka 

dari itu perlu digunakan suatu metode untuk mencapai tujuan penelitian tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak mengutamakan pada angka-angka, 

tetapi mengutamakan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antarkonsep 

yang sedang dikaji secara empiris (Semi, 2012: 28).  Metode penelitian deskripsi 

ini dipilih penulis karena melihat dari tujuan penelitian ini, yakni 

mendeskripsikan. Metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan 

untuk mendeskripsikan deskripsi fisik tokoh utama dalam novel Sengsara 

Membawa Nikmat dan Tidak Membalas Guna Karya Tulis Sutan Sati dan 

pemanfaatannya sebagai materi ajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA. 

 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah data dari segi bentuk berupa satuan-satuan 

bahasa dan dari segi makna berupa satuan naratif sering juga disebut dengan data 

verbal. Adapun sumber data penelitian ini adalah novel berjudul Sengsara 
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Membawa Nikmat dan Tidak Membalas Guna karya Sutan Sati. Subtansinya 

adalah deskripsi fisik, sedangkan eksplorasinya adalah satuan bahasa. 

 

Novel Sengsara Membawa Nikmat juga ditulis oleh Tulis Sutan Sati, dengan 

cetakan pertama tahun 1929  dan cetakan terakhir tahun 2010, Jakarta: Balai 

Pustaka. Tebal halaman 206 halaman. 21 cm –(seri BP no.829), sedangkan 

Novel Tidak Membalas Guna ditulis oleh Tulis Sutan Sati, dengan cetakan 

pertama tahun 1934 dan cetakan terakhir tahun 2001, Jakarta: Balai Pustaka. 

Tebal halaman 170 halaman. 18 cm –(seri BP no.1060). 

 

3.3 Pedoman Analisis Deskripsi Fisik 

Pedoman analisis ini sangat berguna untuk pengelompokan kategori deskripsi 

fisik tokoh utama dalam novel Sengsara Membawa Nikmat dan Tidak Membalas 

Guna karya Tulis Sutan Sati. Berikut deskriptor kategori teori deskripsi fisik 

tokoh dalam novel: 

1. Tema dalam Novel 

Terdapat tiga cara yang dapat digunakan saat menentukan tema dalam novel 

(Esten, 1984: 92), yakni: 

4. pertama: adalah hanya persoalaan yang paling menonjollah yang dapat 

dikatakan itu sebuah tema. 

5. kedua: jika secara kuantitatif, persoalan mana yang banyak menimbulkan 

konflik. 

6. ketiga: ialah dengan menentukan (menghitung) waktu penceritaan, yaitu 

waktu yang diperlukan untuk menceritakan peristiwa-peristiwa ataupun 

tokoh-tokoh di dalam sebuah sastra. 
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2. Tokoh Utama 

Tokoh utama dalam sebuah cerita dapat ditentukan dengan melihat bahwa tokoh 

tersebut akan selalu berkaitan dengan masalah yang paling menonjol, tokoh akan 

banyak berhubungan dengan tokoh lain, dan tokoh tersebut paling banyak 

membutuhkan waktu penceritaannya sehingga tokoh tersebut dapat dikatakan 

bahwa ia menjadi tokoh utama dengan melihat ketiga sudut pandang tersebut. 

 

3. Deskripsi Fisik 

Fisik berupa semua yang dapat ditangkap maupun tidak oleh lima panca indra 

manusia, seperti penglihatan, penciuman, perabaan, pengecapan, dan 

pendengaran. Fisik tersebut dideskripsikan atau dijelaskan bagaimana 

keadaannya, tidak hanya disebutkan, jika fisik tersebut hanya disebutkan, maka 

itu termasuk referen bukan berupa deskripsi. 

 

4. Akselerasi Penyajian Tokoh 

a. Berangsur 

Deskripsi fisik tokoh utama melalui penyajian berangsur disampaikan oleh 

pengarang dari awal cerita hingga akhir cerita sedikit demi sedikit (Macauley, 

1987: 88-89). 

b. Seketika 

Jika penyajian tokoh secara seketika, kesuluruhan deskripsi fisik tokoh utama 

disampaikan oleh pengarang sejak awal cerita, di halaman awal (Macauley, 

1987: 88-89). 
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5. Metode Penyajian Tokoh 

a. Ekspositoris/ Analitik 

Deskripsi fisik tokoh utama yang disajikan melalui penyajian analitik berupa 

uraian atau penjelasan tentang fisik tersebut secara langsung oleh juru cerita atau 

pengarang mengenai hal yang tengah dideskripsikan dan deksirpsi tersebut tidak  

berwujud penuturan yang besifat dialog (Nurgiyantoro, 2007: 197). 

b. Dramatik 

Jika penyajian tokoh secara dramatik, deskripsi fisik tokoh tidak dilakukan secara 

eksplisit atau tidak langsung oleh juru cerita melainkan dari pihak lain seperti 

tokoh itu sendiri atau tokoh lain yang tengah mendeskripsikan sesuatu, dan 

biasanya berwujud aktivitas yang dilakukan tokoh melalui dialog dalam cerita, 

sehingga pembaca seperti melihat sebuah drama (Nurgiyantoro, 2007: 198). 

 

6. Jenis Deskripsi 

a. Subjektivitas 

Dekripsi fisik yang berjenis deskripsi subjektivitas dapat dilihat dari penggunaan 

diksi yang dipilih untuk mendeskripsikan fisik tokoh utama (menggunakan kata 

sifat), biasanya subjektivitas sebuah deskripsi dapat menimbulkan berbagai 

macam makna pada fisik yang dideskripsikan. 

b. Objektivitas 

Berbeda dengan subjektivitas, dekripsi fisik objektivitas melihat sudut pandang 

dari pengarang sendiri dan tokoh lain, termasuk pembaca (pelaku deskripsi) akan 

sama memaknai fisik (objek) yang dideskripsikan, objektivitas sebuah deskripsi 

fisik dapat dilihat dari penggunaan diksi yang dipilih untuk mendeskripsikan 

fisik tokoh (menggunakan kata benda), tanpa menimbulkan berbagai macam 
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makna dari fisik yang dideskripsikan. 

 

7. Deksirpsi Bedasarkan jenis tanda 

Deskripsi fisik tokoh yang mencerminkan watak tokoh dikategorikan ke dalam 

deskripsi simbolik dan deksripsi fisik tokoh yang tidak mencerminkan watakan 

tokoh dikategorikan ke dalam deskripsi indeksikal. Penanda dan petanda yang 

telah disepakati maknanya dan sudah menjadi kelaziman disebut simbol, dan 

penanda dan petanda yang memiliki hubungan sebab-akibat disebut indeks. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

 
Teknik dan analisis data dilakukan secara serentak. Maksudnya adalah pada saat 

data dikumpulkan, maka analisis juga harus dilakukan. Berikut rancangan 

kegiatan yang dilakukan dalam mengumpul dan meganalisis data saat penelitian 

berlangsung. 

1. Membaca secara cermat novel Sengsara Membawa Nikmat dan Tidak 

Membalas Guna karya Tulis Sunan Sati. 

2. Menentukan tokoh utama dalam novel Sengsara Membawa Nikmat dan 

Tidak Membalas Guna karya Tulis Sunan Sati. 

3. Mengidentifikasi dan menandai satuan-satuan bahasa pada kedua novel 

tersebut yang mendeskripsikan ciri fisik tokoh utama. Adapun fisik tokoh 

didefinisikan dengan arti seluruh organ tubuh dan segala sesuatu yang 

dikenakan (semua yang dapat di tangkap oleh panca indra) oleh tokoh utama 

dalam novel Sengsara Membawa Nikmat dan Tidak Membalas Guna karya 

Tulis Sunan Sati. 
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4. Mengklasifikasikan seluruh data yang didapat berdasarkan kategori deskripsi 

fisik tokoh utama yang terdapat dalam rumusan masalah. 

5. Memberikan kode untuk seluruh data berdasarkan kategori deskripsi fisik 

tokoh utama. 

6. Mendekripsikan data sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. 

7. Menyimpulkan hasil metode deskripsi fisik tokoh utama dalam novel 

Sengsara Membawa Nikmat dan Tidak Membalas Guna karya Tulis Sunan 

Sati. 

8. Memanfaatkan hasil penelitian sebagai materi ajar sesuai dengan KD 3.9 

dan KD 4.9 pada jenjang SMA kurikulum 2013 edisi revisi 2018.  
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa simpulan 

sebegai berikut. 

1. Tema yang telah ditentukan dalam novel Sengsara Membawa Nikmat adalah 

kesabaran Midun dalam menghadapi kesengsaraan hidupnya, sedangkan tema 

dalam novel Tidak Membalas Guna adalah pengkhianatan Nasrun kepada 

Roslina. 

2. Deskripsi fisik tokoh utama Midun dalam novel Sengsara Membawa Nikmat 

dan tokoh utama Nasrun dalam novel Tidak Membalas Guna yang ditinjau dari 

akselerasi penyajian tokoh, pengarang lebih banyak menggunakan  teknik 

berangsur untuk menyampaikan deskripsi fisik tokoh utamanya. Berdasarkan 

teknik berangsur, maka dapat disimpulkan deskripsi fisik tokoh Midun, Nasrun, 

dan Roslina secara keseluruh, yakni deskripsi fisik Midun ialah Midun berumur 

20 tahun, memiliki suara yang merdu, rambutnya belum tumbuh ubun-ubun, 

memiliki badan yang kuat, bagus, segar, subur, dan sehat, tertawanya manis 

sedap didengar dan tutur katanya lemah lembut. Lalu fisik Midun berubah 

badannya menjadi kurus, tak tegap, wajahnya pucat, muram, dan merah. Akan 

tetapi fisik Midun yang demikian hanya sementara setelah itu fisik Midun 

kembali seperti semula. Deskripsi fisik Nasrun ialah Nasrun berumur lebih 
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kurang 21 tahun, memiliki warna kulit kuning, rambutnya hitam dan berikal-

ikal, kening Nasrun lebar dan tinggi, hidungnya mancung, mulutnya kecil, 

potongan badannya sedang, dan tampan. Pada akhir cerita fisik Nasrun 

berubah, tapi hanya potongan badannya saja yang dideskripsikan berubah yakni 

menjadi gemuk. Selanjutnya deskripsi fisik Roslina ialah Roslina berumur 19 

tahun, memiliki badan yang sedang tidak tinggi dan tidak rendah, cantik, warna 

kulitnya kuning kemerah-merahan, rambut Roslina hitam berombak-ombak, 

keningnya lebar, alis mata tebal, hidung mancung, dan memiliki mulut yang 

kecil halus, pada halaman 14 dideskripsikan pakaian yang dikenakan oleh 

Roslina yakni, berbaju kebaya pendek merah jambu, berkain panjang ragi 

ketupat warna kehitam-hitaman, dan halaman 74 Roslina memakai baju kurung 

paris goyang hijau muda, berkain panjang ragi melereng dan lehernya dibelit 

oleh selendang mayang warna kemerah-merahan. Akhri cerita pengarang 

mendeskripsikan fisik Roslina yang mengalami perubaham, tetapi hanya 

badannya saja yang menjadi kurus. 

3. Deskripsi fisik tokoh utama Midun dalam novel Sengsara Membawa Nikmat 

dan tokoh utama Nasrun dalam novel Tidak Membalas Gunayang ditinjau dari 

teknik penyajian tokoh, pengarang lebih banyak menggunakan teknik analitik 

atau secara langsung oleh pengarang itu sendiri untuk menyampaikan deskripsi 

fisik tokoh utamanya. 

4. Deskripsi fisik tokoh utama Midun dalam novel Sengsara Membawa Nikmat 

dan tokoh utama Nasrun dalam novel Tidak Membalas Guna yang ditinjau dari 

jenis deskripsi, pengarang lebih banyak menggunakan jenis deskripsi 

subjektivitas untuk menyampaikan deskripsi fisik tokoh utamanya. 
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5. Deskripsi fisik tokoh utama Midun dalam novel Sengsara Membawa Nikmat 

dan tokoh utama Nasrun dalam novel Tidak Membalas Gunayang ditinjau dari 

jenis deskripsi berdasarkan jenis tanda, pengarang mencerminkan watak tokoh 

yang sesuai dengan deskripsi fisiknya yakni jenis tanda simbolik. 

6. Hasil penelitian deskripsi fisik tokoh utama dalam novel Sengsara Membawa 

Nikmat dan Tidak Membalas Guna karya Tulis Sutan Sati, dapat dimanfaatkan 

sebagai materi ajar Bahasa dan Sastra Indonesia SMA kelas XII semester genap 

kurikulum 2013 edisi revisi 2018, sesuai dengan KD 3.9 menganalisis isi dan 

kebahasaan novel dan KD 4.9 merancang novel atau novelet dengan 

memperhatikan isi dan kebahasaan novel baik secara lisan maupun tulisan. 

Terdapat materi unsur instrinsik dan kebahasaan yang sesuai dengan hasil 

penelitian deskripsi fisik yang fokus pada tema, penokohan, dan kebahasaan 

novel, maka hasil penelitian dimanfaatkan dalam bentuk materi ajar Bahasa dan 

Sastra Indonesia yang telah dibuat sesuai dengan sistematika penulisan materi 

ajar yang secara nasional telah diterbitkan Ristekdikti dan digunakan guru 

dalam program Pendidikan dan Pelatihan Profesi (PLPG). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan sebagaiberikut. 

1. Bagi Mahasiswa penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi 

dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Bagi peneliti sastra, penelitian ini dapat membantu untuk meneliti periodesasi 

secara sastra dari tahun 20-an hingga sekarang mengenai cara pengarang 

menyampaikan tokoh utama dalam novel yang ditulisnya, karena suatu saat 
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penelitian ini akan menjadi kumpulan data untuk membedakan bagaimana 

tokoh itu disajikan dan dideskripsikan dari tahun sekian hingga sekian. 

3. Novel Sengsara Membawa Nikmat dan Tidak Membalas Guna karya Tulis 

Sutan Sati 

dapatdigunakansebagaibahanbacaantambahandalampembelajaranbahasadansa

straIndonesia bagi pendidik.Supaya meningkatkanpemahaman peserta didik 

dalam menganalisis tema dan penokohan (teknik penyajian tokoh) terhadap 

deskripsi tokoh utama yang adadalam novel. 
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