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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pengertian Novel 

 

Novel atau sering disebut sebagai roman adalah suatu cerita prosa yang fiktif 

dalam panjang yang tertentu, yang melukiskan para tokoh, gerak serta adegan 

nyata yang representatif dalam suatu alur atau suatu keadaan yang agak kacau 

atau kusut. Novel memunyai ciri bergantung pada tokoh, menyajikan lebih dari 

satu impresi, menyajikan lebih dari satu efek, menyajikan lebih dari satu emosi 

(Tarigan, 1991: 164-165). 

Nurgiyantoro (2010: 10) mengemukakan bahwa novel merupakan karya fiksi 

yang dibangun oleh unsur-unsur pembangun, yakni unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik. Novel juga diartikan sebagai suatu karangan berbentuk prosa yang 

mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di 

sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. 

Novel merupakan jenis karya sastra yang ditulis dalam bentuk naratif yang 

mengandung konflik tertentu dalam kisah kehidupan tokoh-tokoh dalam 

ceritanya. 

Biasanya novel kerap disebut sebagai suatu karya yang hanya menceritakan 

bagian kehidupan seseorang. Hal ini didukung oleh pendapat Sumardjo (1984: 65) 

yaitu sedang novel sering diartikan sebagai hanya bercerita tentang bagian 
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kehidupan seseorang saja, seperti masa menjelang perkawinan setelah mengalami 

masa percintaan; atau bagian kehidupan waktu seseorang tokoh mengalami krisis 

dalam jiwanya, dan sebagainya. 

Novel ialah suatu karangan prosa yang bersifat cerita yang menceritakan suatu 

kejadian yang luar biasa dari kehidupan orang-orang (tokoh cerita; pen.), luar 

biasa karena dari kejadian ini terlahir konflik, suatu pertikaian, yang mengalihkan 

jurusan nasib mereka.  

Berdasarkan beberapa pendapat pakar mengenai pengertian novel di atas, peneliti 

mengacu pada pendapat Nurgiyantoro (2010 : 10) karena pengertian novel 

tersebut berkaitan dengan unsur intrinsik karya fiksi. Hal ini sesuai dengan tujuan 

penelitian yaitu mengidentifikasi salah satu unsur intrinsik, yakni perilaku tokoh. 

Selain itu, pengertian novel yang dikemukakan oleh Nurgiyantoro lebih jelas dan 

mudah dipahami. 

 

2.2 Unsur Intrinsik Novel 

 

Novel sebagai karya fiksi dibangun oleh sebuah unsur yang disebut unsur 

intrinsik. Unsur pembangun sebuah novel tersebut meliputi tema, alur, latar, tokoh 

dan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Unsur intrinsik sebuah 

novel adalah unsur-unsur yang secara langsung ikut serta dalam membangun 

cerita. Hal ini didukung oleh pendapat Nurgiyantoro (2010 : 23) yaitu, unsur 

intrinsik (intrinsic) adalah unsur-unsur  yang membangun karya sastra itu sendiri. 

Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra, 

unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya sastra. 

Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang (secara langsung) turut 
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serta membangun cerita. Kepaduan antarberbagai unsur intrinsik inilah yang 

membuat sebuah novel berwujud. Atau, sebaliknya, jika dilihat dari sudut kita 

pembaca, unsur-unsur (cerita) inilah yang akan dijumpai jika kita membaca 

sebuah novel. Unsur yang dimaksud, untuk menyebut sebagian saja, misalnya, 

peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang penceritaan, bahasa 

atau gaya bahasa, dan lain-lain. 

 

Unsur intrinsik suatu karya fiksi disebut juga sebagai unsur struktur cerita-rekaan 

(fiksi). Unsur tersebut meliputi lima hal, yaitu (1) alur, (2) penokohan, (3) latar, 

(4) pusat pengisahan, dan (5) gaya bahasa. Hal ini sesuai oleh pendapat Esten 

(2013: 25) berikut. 

Beberapa unsur struktur cerita-rekaan sebagai berikut. 

1. Alur 

2. Penokohan/Perwatakan 

3. Latar 

4. Pusat Pengisahan (Point Of View) 

5. Gaya Bahasa 

 

Saad (1966) dalam Sukada (2013: 62) menyebut unsur-unsur penting struktur 

sebuah cerita rekaan meliputi (a) tema, (b) penokohan, (c) latar, dan (d) pusat 

pegisahan. Sumardjo (1984: 54) mengemukakan unsur-unsur fiksi meliputi tujuh 

hal. Hal-hal yang dimaksud yakni 

1) plot (alur cerita), 

2) karakter (perwatakan), 

3) tema (pokok pembicaraan), 

4) setting (tempat terjadinya cerita), 

5) suasana cerita, 

6) gaya cerita, 
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7) sudut pandangan pencerita. 

 

Berikut ini penjelasan mengenai unsur-unsur intrinsik suatu karya fiksi meliputi 

tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. 

2.2.1 Tema 

Tema merupakan gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan 

yang terkandung di dalam teks sebagai struktur semantik dan yang menyangkut 

persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan (Hartoko & Rahmanto, 1986: 

142) dalam Nurgiyantoro (2010: 68). Tema dipandang sebagai dasar cerita atau 

gagasan umum dalam sebuah karya fiksi. Tema dalam sebuah karya fiksi 

sebelumnya telah ditentukan oleh pengarang untuk mengembangkan ceritanya. 

 

2.2.2 Alur 

Alur atau plot adalah jalinan peristiwa atau kejadian dalam suatu karya sastra 

untuk mencapai efek tertentu. Alur merupakan urutan peristiwa atau kejadian 

dalam suatu cerita yang dihubungkan secara sebab-akibat. Alur juga dapat 

diartikan sebagai peristiwa-peristiwa dalam suatu cerita yang memiliki penekanan 

pada hubungan kausalitas. Alur juga disebut sebagai urutan-urutan kejadian dalam 

sebuah cerita. Hal ini sesuai dengan pendapat Stanton (1965: 14) dalam 

Nurgiyantoro (2010 : 113) yaitu, plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, 

namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab-akibat, peristiwa yang 

satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. 
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2.2.3 Tokoh dan Penokohan 

Istilah tokoh merujuk pada orang atau pelaku dalam sebuah cerita, sedangkan 

penokohan adalah cara seorang penulis menampilkan sifat dan watak dari suatu 

tokoh. Penokohan juga dapat disebut sebagai pelukisan gambaran yang jelas 

mengenai seseorang yang ditampilkan dalam suatu cerita. Abrams (1981: 20) 

dalam Nurgiyantoro (2010: 165) mengemukakan tokoh cerita (character) adalah 

orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, yang oleh 

pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti 

yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. 

 

2.2.4 Latar 

Latar disebut juga setting. Latar adalah segala keterangan, pengacuan, atau 

petunjuk yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan situasi terjadinya peristiwa 

dalam suatu cerita. Latar berfungsi sebagai pemberi kesan realistis kepada 

pembaca. Selain itu, latar digunakan untuk menciptakan suasana tertentu yang 

seolah-olah sungguh ada dan terjadi. Hal ini didukung oleh pendapat Abrams 

(1981: 175) dalam Nurgiyantoro (12010: 214), Latar atau setting yang disebut 

juga sebagai landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, 

dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 

 

2.2.5 Sudut Pandang 

Yang dimaksud sudut pandang di sini adalah kedudukan atau posisi pengarang 

dalam cerita tersebut. Dengan kata lain posisi pengarang menempatkan dirinya 

dalam cerita tersebut. Apakah ia ikut terlibat langsung dalam cerita itu atau hanya 

sebagai pengamat yang berdiri di luar cerita (Suroto, 1989: 96). 
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2.2.6 Gaya Bahasa 

Gaya bahasa adalah alat atau sarana utama pengarang untuk melukiskan, 

menggambarkan, dan menghidupkan cerita secara estetika. Gaya bahasa juga 

dapat diartikan sebagai cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa 

yang digunakan dalam cerita untuk memunculkan nilai keindahan. Contohnya 

gaya bahasa personifikasi yang digunakan untuk mendeskripsikan benda-benda 

mati dengan cara memberikan sifat-sifat seperti manusia atau mengubah benda 

mati menjadi benda yang seolah-olah hidup. 

 

2.2.7 Amanat 

Amanat adalah pesan moral yang disampaikan seorang pengarang melalui cerita. 

Amanat juga disebut sebagai pesan yang mendasari cerita yang ingin disampaikan 

pengarang kepada para pembaca. 

 

2.3 Tokoh dan Penokohan 

 

2.3.1 Tokoh 

 

Dalam pengkajian unsur-unsur fiksi sering ditemukan istilah “tokoh” dan 

“penokohan”, “watak”/”karakter”, dan “penokohan.”. perbedaan istilah-istilah 

tersebut perlu dipahami. Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2007: 165) tokoh 

cerita adalah orang (-orang) yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau 

drama, yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan 

tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam 

tindakan.  
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Menurut Aminuddin (2013: 79) peristiwa dalam karya sastra fiksi seperti halnya  

peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, selalu diemban oleh tokoh atau pelaku-

pelaku tertentu. Pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga 

peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita disebut dengan tokoh. 

 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh adalah orang 

atau pelaku yang ditampilkan dalam sebuah cerita atau karya sastra yang memiliki 

peranan yang sangat penting. Karena tanpa adanya tokoh dalam suatu cerita bisa 

dikatakan cerita tersebut tidak akan hidup dan tidak akan menarik untuk dibaca.  

Dalam kaitannya dengan keseluruhan cerita, peranan setiap tokoh tidak sama. Ada  

tokoh yang dapat digolongkan sebagai tokoh sentral atau tokoh utama dan tokoh 

yang dapat digolongkan sebagai tokoh tambahan.  

 

Menurut Nurgiyantoro (2010: 176-178) tokoh-tokoh cerita dalam sebuah fiksi 

dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal meliputi: 

a. Berdasarkan peranannya dalam suatu cerita, maka tokoh cerita dibagi menjadi 

dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang 

diutamakan penceritaannya dalam novel yang bersangkutan, sedangkan tokoh 

tambahan adalah tokoh yang hanya sebagai pelengkap saja. 

b. Berdasarkan fungsi penampilan tokoh, yaitu tokoh protagonis dan tokoh 

antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, yang salah satu 

jenisnya secara populer disebut hero. Tokoh protagonis menampilkan sesuatu 

yang sesuai dengan pandangan pembaca, harapan-harapan pembaca. Sedangkan 

tokoh antagonis adalah tokoh penyebab terjadinya konflik.  



18 
 

c. Berdasarkan perwatakan, tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh sederhana 

(simple atau flat character) dan tokoh bulat (compleks character). Tokoh 

sederhana adalah tokoh yang hanya memiliki satu kualitas pribadi tertentu, satu 

sifat tertentu saja. Sedangkan tokoh bulat atau tokoh kompleks adalah tokoh yang 

memiliki kompleksitas yang diungkap dari berbagai kemungkinan sisi 

kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya (Wellek dan Warren, 2014: 288). 

 

Tokoh-tokoh cerita sebagaimana dikemukakan tersebut, tidak akan begitu saja 

secara serta merta hadir kepada pembaca. Mereka memerlukan sarana yang 

memungkinkan kehadirannya. Sebagai bagian dari karya fiksi yang bersifat 

menyeluruh dan padu, dan mempunyai tujuan artistik, kehadiran dan penghadiran 

tokoh-tokoh cerita haruslah juga dipertimbangkan dan tidak lepas dari tujuan 

tersebut. Masalah penokohan dalam sebuah karya sastra tak semata-mata hanya 

berhubungan dengan masalah pemilihan jenis dan perwatakan para tokoh cerita 

saja, melainkan juga bagaimana melukiskan kehadiran dan penghadiran secara 

tepat sehingga mampu menciptakan dan mendukung tujuan artistik karya yang 

bersangkutan. 

 

2.3.2 Penokohan  

Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita (Nurgiyantoro, 2010: 166). Cara pengarang 

menampilkan tokoh atau pelaku disebut dengan penokohan. Boulton melalui 

Aminuddin (2013: 79) mengungkapkan bahwa cara pengarang menggambarkan 

atau memunculkan tokohnya itu dapat berbagai macam. Mungkin pengarang 

menampilkan tokoh sebagai pelaku yang hanya hidup di alam mimpi, pelaku yang 
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memiliki semangat perjuangan dalam mempertahankan hidup dan lain 

sebagainya. 

 

Thobroni (2008: 66) juga mengungkapkan  bahwa penokohan  menunjuk  pada  

penempatan tokoh-tokoh tertentu di dalam cerita. Pendeknya, penokohan adalah  

penggambaran yang jelas tentang diri seseorang yang ditampilkan dalam sebuah 

cerita, dengan kata lain penokohan atau perwatakan ialah teknik atau cara-cara 

menampilkan tokoh.  

 

Pengkajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh disebut penokohan. 

Pengkajian tersebut dapat berupa pemberian nama yang menyiratkan arti, uraian 

pengarang secara ekspilisit mengenai tokoh, maupun percakapan atau pendapat 

tokoh-tokoh lain dalam cerita.  Jadi, dapat disimpulkan bahwa penokohan adalah 

cara pengarang menggambarkan atau menampilkan tokoh dalam sebuah cerita. 

Penokohan menunjuk kepada penempatan tokoh-tokoh tertentu dan watak-watak 

tertentu pula dalam sebuah cerita. Secara garis besar teknik pelukisan tokoh dalam 

karya fiksi dibedakan ke dalam dua cara, yaitu pelukisan secara langsung dan 

pelukisan secara tidak langsung. Pelukisan secara langsung atau disebut juga 

dengan teknik analisis adalah pelukisan tokoh cerita yang dilakukan dengan 

memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. Pelukisan tokoh 

secara tidak langsung adalah pengarang mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan 

sikap serta tingkah laku tokoh.  

Watak atau karakter menunjuk pada sifat dan sikap dari para tokoh seperti yang 

ditafsirkan oleh pembaca, lebih menunjuk pada kualitas pribadi seorang tokoh. 
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Adapun penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang 

ditampilkan dalam cerita. Tokoh dalam cerita sama halnya dengan  manusia 

dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita, selalu memiliki watak-watak tertentu. 

Dalam upaya memahami watak pelaku, dapat ditelusuri lewat : 

1. Tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya 

2. Gambaran yang diberikan pengarang lewat gambaran-gambaran 

kehidupannya maupun cara berpakaian 

3. Menunjukkan bagaimana perilakunya 

4. Melihat bagaimana tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri 

5. Memahami bagaimana jalan pikirannya 

6. Melihat bagaimana tokoh lain berbicara tentangnya 

7. Melihat bagaimana tokoh-tokoh yang lain berbincang-bincang 

dengannya 

8. Melihat bagaimana tokoh-tokoh yang lain itu memberikan reaksi 

terhadapnya 

9. Melihat bagaimana tokoh itu dalam mereaksi tokoh yang lainnya. 

Tokoh-tokoh yang ada dalam karya sastra kebanyakan berupa manusia, atau 

makhluk lain yang mempunyai sifat seperti manusia. Artinya, tokoh cerita itu 

haruslah hidup secara wajar mempunyai unsur pikiran atau perasaan yang dapat 

membentuk tokoh-tokoh fiktif secara meyakinkan sehingga pembaca merasa 

seolah-olah berhadapan dengan manusia sebenarnya. Dengan demikian, istilah 

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

ia sekaligus mencap masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakannya, dan 

bagaimana penempatan dan pelukisan dalam sebuah cerita sehingga sanggup 
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memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca (Nurgiyantoro, 2010: 165-

166). 

 

2.4 Penggambaran Tokoh dalam Karya Fiksi 

 

 
Meskipun kata tokoh dan penokohan sering digunakan orang untuk menyebut hal 

yang sama atau kurang lebih sama, sebenarnya keduanya tidaklah mengacu pada 

hal yang sama persis. Kata tokoh menyaran pada pengertian orang atau pelaku 

yang ditampilkan dalam sebuah karya fiksi. Adapun penokohan ialah pelukisan 

gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita 

(Jones melalui Nurgiyantoro, 2010: 84). Tokoh dapat pula diartikan sebagai 

orang-orang yang ditampilkan dalam sebuah cerita naratif atau drama, yang oleh 

pembaca ditampilkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti 

yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam perbuatan 

(Abrams melalui Nurgiyantoro, 2010: 85). Ia adalah pelaku yang 

mengembangkan peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu 

menjalin sebuah cerita (Aminuddin, 2013: 79). Dengan demikian, penokohan 

memiliki cakupan orang yang ditampilkan dalam sebuah cerita fiksi dan 

penggambarannya. 

 

Di samping kedua istilah di atas, sering pula digunakan kata watak dan 

perwatakan mengarah pada sifat dan sikap tokoh cerita. Watak lebih mengacu 

pada gambaran kualitas pribadi tokoh yang ditampilkan dalam sebuah cerita. 

Pelaku pelukisan rupa, watak atau pribadi tokoh dalam sebuah karya fiksi disebut 

perwatakan atau penokohan. Sedangkan karakterisasi, atau dalam bahasa Inggris 

characterization, berarti pemeranan, pelukisan watak.  
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Minderop (2005:2) berpendapat bahwa karakterisasi adalah metode melukiskan 

watak para tokoh yang terdapat dalam suatu karya fiksi. Dengan kata lain, 

penokohan, perwatakan ataupun karakterisasi menyaran pada hal yang sama, cara 

melukiskan watak tokoh. Pelukisan karakter atau perwatakan yang baik adalah 

menggambarkan watak dalam setiap ceritanya, sehingga pembaca melihat dengan 

jelas watak pelakunya melalui semua tingkah laku, semua yang diucapkannya, 

semua sikapnya dan semua yang dikatakan orang lain tentang tokoh ini dalam 

seluruh cerita. 

 

Subandi mengatakan (1978: 12), karakterisasi merupakan pola pelukisan image 

seseorang yang dapat dipandang dari segi fisik, psikis dan sosiologi. Segi fisik, 

pengarang melukiskan karakter pelaku misalnya, tampang, umur, raut muka, 

rambut, bibir, hidung, bentuk kepala, warna kulit dan lain-lain. Segi psikis, 

pengarang melukiskan karakter pelaku melalui pelukisan gejala-gejala pikiran, 

perasaan dan kemauannya. Dengan jalan ini pembaca dapat mengetahui 

bagaimana watak pelaku. Segi sosiologis, pengarang melukiskan watak pelaku 

melalui lingkungan hidup kemasyarakatan. Dapat disimpulkan, seorang tokoh 

dalam karya sastra yang memiliki bersifat lifelike, di samping selalu merupakan 

hasil penjelmaan fisiknya, juga merupakan hasil penjelmaan pengaruh-pengaruh 

lingkungannya. Oleh karena itu, dalam memahami tokoh, aspek-aspek yang 

melekat pada diri tokoh: seperti penamaan, peran, keadaan fisik, keadaan psikis, 

dan karakter perlu mendapat perhatian.  

 

Ada dua cara yang lazim dipergunakan untuk menampilkan tokoh di dalam cerita, 

yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung. Ada pula yang membedakan cara-



23 
 

cara dalam menggambarkan tokoh tersebut, Sayuti (2000: 89) mengungkapkan, 

ada yang menjadikannya cara analitik dan dramatik, ada yang membedakannya 

menjadi metode langsung dan tak langsung, ada yang menbedakannya menjadi 

metode telling „uraian‟ dan showing „ragaan‟, dan ada pula yang membedakannya 

menjadi metode diskursif, dramatik, kontekstuat, dan campuran. Pembedaan yang 

berlainan itu sesungguhnya memiliki esesnsi yang kurang lebih sama. Lebih 

lanjut, Sayuti (2000: 90-111) membagi cara penggambaran tokoh menjadi empat, 

yakni metode diskursi, metode dramatis, metode konseptual dan metode 

campuran.  

a. Metode diskurtif atau dengan cara langsung adalah cara yang ditempuh 

pengarang jika dia menggambarkan perwatakan tokoh-tokoh secara 

langsung. Kelebihan metode ini terletak pada kesederhanaan dan 

ekonomisnya. 

b. Metode dramatis atau dengan cara tidak langsung adalah pelukisan tokoh 

secara tidak langsung. Ada tiga macam pelukisan tidak langsung terhadap 

kualitas tokoh, yaitu (1) teknik pemberian nama (naming), (2) teknik 

cakapan, (3) teknik pemikiran tokoh, (4) teknik stream of consciousness 

atau arus kesadaran, (5) teknik pelukisan perasaan tokoh, (6) perbuatan 

tokoh, (7) teknik sikap tokoh, (8) pandangan seorang atau banyak tokoh 

terhadap tokoh lain, (9) pelukisan fisik, (10) pelukisan latar. 

c. Metode kontekstual hampir sama dengan tekhnik pelukisan latar. 

Dikatakan demikian karena yang dimaksud dengan metode kontekstual 

ialah cara menyatakan karakter tokoh melalui konteks verbal yang 

mengelilinginya, 
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d. Metode campuran adalah penggunaan berbagai metode dalam 

menggambarkan karakteristik tokoh.  

Menurut Minderop (2005: 3), karakterisasi tokoh dapat ditelaah dengan lima 

metode yakni, metode langsung (telling), metode tidak langsung (showing), 

metode sudut pandang (point of view), metode telaah arus kesadaran (stream 

ofconsciousness), dan metode telaah gaya bahasa (figurative language). Berikut 

adalah penjelasan mengenai metode langsung dan tidak langsung. 

1. Metode Langsung (telling) 

Metode pemaparan karakter tokoh yang 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 Pada metode ini, 

karakterisasi dapat melalui penggunaan nama tokoh, penampilan 

tokoh, dan tuturan pengarang. Penggunaan nama tokoh dugunakan 

untuk memperjelas dan mempertajam perwatakan tokoh serta 

melukiskan kualitas karakteristik yang membedakannya dengan tokoh 

lain. Dalam suatu karya sastra, penampilan para tokoh memegang 

peranan penting sehubungan dengan telaah karakterisasi. Penampilan 

tokoh yang dimaksud misalnya, pakaian apa yang dikenakannya atau 

bagaimana ekspresinya. Pemberian rincian tentang cara berpakaian 

memberikan gambaran tentang pekerjaan, status sosial, dan bahkan 

derajat harga dirinya. Karakterisasi melalui tuturan pengarang 

memberikan tempat yang luas dan bebas kepada pengarang atau 

narator dalam menentukan kisahannya. Pengarang tidak sekadar 
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menggiring perhatian pembaca terhadap komentarnya tentang watak 

tokoh, tetapi juga mencoba membentuk presepsi pembaca tentang 

tokoh yang dikisahkannya (Minderop, 2005: 8).  Metode karakterisasi 

melalui tuturan pengarang memberikan tempat yang luas dan bebas 

kepada pengarang atau narator dalam menentukan kisahannya. 

2. Metode Tidak Langsung (showing) 

Metode yang mengabaikan kehadiran pengarang sehingga para tokoh 

dalam karya sastra dapat menampikan diri secara langsung melalui 

tingkah laku mereka. Pada metode ini, karakterisasi dapat mencakup 

enam hal, yaitu karakterisasi melalui dialog; lokasi dan situasi 

percakapan; jatidiri tokoh yang dituju oleh penutur; kualitas mental 

para tokoh; nada suara, tekanan, dialek, dan kosa kata; dan 

karakterisasi melalui tindakan para tokoh.  

 

2.5 Psikologi Sastra 

 

Manusia dijadikan objek sastrawan sebab manusia merupakan gambaran tingkah 

laku yang dapat dilihat dari segi kehidupannya. Tingkah laku merupakan bagian 

dari gejolak jiwa sebab dari tingkah laku manusia dapat dilihat gejala-gejala 

kejiwaan yang pastinya berbeda satu dengan yang lain. Pada diri manusia dapat 

dikaji dengan ilmu pengetahuan yakni psikologi yang membahas tentang 

kejiwaan. Oleh karena itu, karya sastra disebut sebagai salah satu gejala kejiwaan 

(Ratna, 2004: 62) 

 

Istilah psikologi sastra mempunyai empat kemungkinan pengertian. Pertama 

adalah studi psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Kedua adalah 
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studi proses kreatif. Ketiga studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang 

diterapkan dalam karya sastra. Yang keempat mempelajari dampak sastra dan 

pembaca (psikologi pembaca) Wellek dan Warren (2014: 81). 

 

Endraswara (2013: 96) Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang 

karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa, 

dan karya dalam berkarya. Karya sastra yang dipandang sebagai fenomena 

psikologis, akan menampilkan aspek-aspek kejiwaan melalui tokoh-tokoh. 

Dengan berbagai pendapat tersebut, ada benarnya jika Jatman (dalam Endraswara 

(2013: 97) berpendapat bahwa karya sastra dan psikologi memang memiliki 

pertautan yang erat, secara tak langsung dan fungsional. Pertautan secara tak 

langsung, karena baik karya sastra maupun psikologi memiliki objek yang sama 

yaitu kehidupan manusia. psikologi dan sastra memiliki hubungan fungsional 

karena sama-sama untuk mempelajari keadaan kejiwaan orang lain, bedanya 

dalam psikologi gejala tersebut riil atau nyata, sedangkan dalam sastra bersifat 

imajinatif. Meskipun karya sastra bersifat kreatif atau imajiner, pencipta tetap 

sering memanfaatkan hukum-hukum psikologi untuk menghidupkan karakter 

tokoh-tokohnya. 

 

Tiga cara yang dapat dilakukan untuk memahami hubungan antara psikologi 

dengan sastra, yaitu (1) memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang sebagai 

penulis, (2) memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional dalam karya 

sastra, (3) memahami unsur-unsur kejiwaan pembaca (Ratna, 2004: 343). 

Berdasarkan penelitian ini cara yang digunakan untuk menghubungkan psikologi 
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dan sastra adalah memahami unsur-unsur kejiwaan tokoh-tokoh fiksional dalam 

karya sastra. 

 

2.6 Perilaku Agresif 

 

Berkowitz (Zamzami, 2007) menjelaskan bahwa agresif merupakan bentuk 

perilaku yang dimaksud untuk menyakiti seseorang baik  secara fisik maupun 

mental. Kisni (2001) mengungkapkan bahwa agresif sebagai bentuk perilaku yang 

dimaksudkan untuk melukai seseorang (secara fisik atau verbal) atau merusak 

harta benda. Moore Fine (Kartono, 2000) mengatakan bahwa agresif adalah 

tingkah laku kekerasan secara fisik atau verbal terhadap orang lain atau objek lain. 

 

Breakwell (1988) menjelaskan agresif secara tipikal didefinisikan setiap bentuk 

perilaku untuk menyakiti atau merugikan seseorang yang bertentangan dengan 

kemauan orang itu. Agresif melibatkan setiap bentuk penyiksaan, termasuk 

penyiksaan psikologis atau emosional, misalnya mempermalukan, menakut-

nakuti, atau mengancam, sedangkan kekerasan didefinisikan sebagai tindakan di 

mana ada usaha sengaja untuk mencederai secara fisik, dan apabila tidak 

disengaja tidak dikategorikan sebagai kekerasan. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecenderungan 

perilaku agresif adalah adanya keinginan untuk melakukan perilaku negatif, 

kekerasan guna menyakiti orang lain atau merusak  suatu benda yang dilakukan 

secara fisik maupun verbal. 

Agresif berfungsi sebagai suatu motif untuk melakukan respons terhadap 

perlakuan kasar, penghinaan, dan frustasi. Seperti yang telah dijelaskan Fromm 

dalam Suyanto (2012: 13) yang berkaitan dengan psikologi, ia mendefinisikan 
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agresif sebagai segala tindakan yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk 

menyebabkan kerugian pada orang lain, binatang, atau benda mati. 

 

2.6.1 Kriteria Perilaku Agresif Bernilai positif 

 

Perilaku agresif manusia pasti memiliki latar belakang atau penyebab tertentu 

yang dipandang berbeda-beda dari psikologi atau sosial. Individu menggunakan 

energinya untuk melakukan perlawanan dalam rangka mempertahan integritas 

pribadinya. Perilaku agresif yang bernilai negatif dapat dikategorikan pula bernilai 

positif. Bandura (2002) mengemukakan kriteria-kriteria yang perlu menjadi 

pertimbangan dalam menentukan negati dan positifnya suatu perilaku agresif 

seseorang, yaitu : 

a. Kualitas perilaku agresif, derajat atau ukura, tingkatan perilaku agresif 

terhadap korban baik berupa serangan fisik atau psikis. 

b. Intensitas perilaku, sering tidaknya melakukan tindakan-tindakan yang 

merugikan atau membahayakan korban. 

c. Ada kesengajaan dalam melakukan tindakan agresif, ada niat yang 

tersurat, sengaja melakukan perilaku agresif. Karakteristik pengamat, yaitu 

orang yang memperhatikan perilaku agresif yang dilakukan seseorang. hal 

ini akan beragam karena akan ditentukan oleh jenis kelamin, kondisi 

sosial-ekonomi, etnis, dan pengalaman perilaku agresif, dan seterusnya. 

d. Pelaku menghindar ketika orang lain menderita sebagai akibat 

perbuatannya, tidak ada perasaan bersalah atau berdosa. 

e. Karakteristik si pelaku itu sendiri, misalnya faktor usia, jenis kelamin, 

pengalaman dalam berprilaku agresif, dan sebagainya. 
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Secara keseluruhan perilaku agresif itu dikatergorikan bernilai negatif atau positif 

ditentukan oleh si pengamat itu sendiri yang cenderung subyektif, bobot atau 

kualitas perilaku agresif, kuantitas atau frekuensi perilaku agresif, ada 

kesengajaan (niat) untuk memenuhi kebutuhan, harus terlihat ada rasa tanggung 

jawab (menghindar), apabila diminta pertanggung jawaban, dan karakteristik si 

pelaku itu sendiri. Perilaku agresif negatif dan positif yang ditampilkan dapat 

merupakan tindakan konstruktif maupun destruktif. Destruktif  yaitu tindakan 

agresif (menyerang) terhadap sasaran atau objek dapat berupa benda, barang atau 

orang atau bahkan terhadap dirinya sendiri. Sedangkan sikap bermusuhan yang 

ditampilkan adalah berupa rasa benci, dendam dan marah yang memanjang, 

sedangkan tindakan konstruktif adalah upaya individu dalam menyelesaikan 

masalah secara asertif, yaitu mengungkapkan dengan kata-kata terhadap rasa tidak 

suka yang dirasakannya. 

perilaku  

 

2.6.2 Jenis-Jenis Perilaku Agresif 

 

Berikut ini adalah jenis-jenis perilaku agresif menurut Atkinson (1999): 

a. Agresif instrumental 

Agresif instrumental ialah agresif yang ditujukan untuk membuat penderitaan 

kepada korbannya dengan menggunakan alat-alat baik benda atau orang atau ide 

yang dapat menjadi alat untuk mewujudkan rasa agresifnya, misalnya: orang 

melakukan penyerangan atau melukai orang lain dengan menggunakan suatu 

benda atau alat untuk melukai lawannya.  
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b. Agresif verbal 

Agresif verbal yaitu agresif yang dilakukan terhadap sumber agresif secara verbal. 

Agresif verbal ini dapat berupa kata-kata kotor atau kata-kata yang dianggap 

mampu menyakiti atau menyakitkan, melukai, menyinggung perasaan atau 

membuat orang lain menderita.  

 

c. Agresif fisik 

Agresif fisik yaitu agresif yang dilakukan dengan fisik sebagai pelampiasan marah 

oleh individu yang mengalami agresif tersebut, misalnya: agresif yang pada 

perkelahian, respon menyerang muncul terhadap stimulus yang luas baik berupa 

objek hidup maupun objek yang mati.  

 

d. Agresif emosional 

Agresif emosional yaitu agresif yang dilakukan semata-mata sebagai pelampiasan 

marah dan agresif ini sering dialami orang yang tidak memiliki kemampuan untuk 

melakukan agresif secara terbuka, misalnya: karena keterbatasan kemampuan, 

kelemahan dan ketidakberdayaan. Agresif ini dibangkitkan oleh perasaan 

tersinggung atau kemarahan, tetapi agresif ini hanya sebagai keinginan-keinginan 

(bersifat terpendam), misalnya: individu akan merasa terluka jika individu lain 

tidak menghargai dirinya secara langsung, seperti orang yang memegang kepala 

orang lain, orang yang dipegang kepalanya akan merasa tersinggung.  

 

e. Agresif konseptual 

Agresif konseptual yaitu agresif yang juga bersifat penyaluran agresif yang 

disebabkan oleh ketidakberdayaan untuk melawan baik verbal maupun fisik. 

Individu yang marah menyalurkan agresifnya secara konsep atau saran-saran yang 
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membuat orang lain menjadi ikut menyalurkan agresif, misalnya: bentuk hasutan, 

ide-ide yang menyesatkan atau isu-isu yang membuat orang lain menjadi marah, 

terpukul, kecewa ataupun menderita. 

 

2.6.3 Dimensi Perilaku Agresif 

Dimensi Perilaku Agresif Buss (dalam Morgan, 1989) menyatakan bahwa 

perilaku agresif dapat digolongkan menjadi tiga dimensi, yaitu: fisik-verbal, aktif-

pasif dan secara langsung-tidak langsung.  

Perbedaan dimensi fisik-verbal terletak pada perbedaan antara menyakiti fisik 

(tubuh) orang lain dan menyerang dengan kata-kata. Perbedaan dimensi aktif-

pasif adalah pada perbedaan antara tindakan nyata berupa tindakan destruktif dan 

kegagalan untuk bertindak atau upaya untuk bertindak konstruktif, sedangkan 

agresif langsung berarti kontak langsung dengan orang yang diserang dan agresif 

tidak langsung terjadi tanpa kontak dengan orang yang diserang. Kombinasi dari 

ketiga dimensi ini menghasilkan suatu wadah untuk mengkategorikan berbagai 

bentuk perilaku agresif, yaitu dilakukan secara destruktif dan konstruktif. Berikut 

penjelasan macam-macam dimensi perilaku agresif: 

a. Perilaku Agresif Fisik Aktif Langsung  

Tindakan agresif fisik yang dilakukan individu/kelompok dengan cara berhadapan 

secara langsung dengan individu/kelompok lain yang menjadi targetnya dan 

terjadi kontak fisik secara langsung. Misalnya, menikam, memukul, atau 

menembak orang lain. 
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b. Perilaku Agresif Fisik Aktif Tak Langsung   

Tindakan agresif fisik yang dilakukan oleh individu/kelompok dengan cara tidak 

berhadapan secara langsung dengan individu/kelompok lain yang menjadi 

targetnya. Misalnya, membuat perangkap untuk orang lain, menyewa seorang 

pembunuh untuk membunuh. 

 

c. Perilaku Agresif Fisik Pasif Langsung  

Tindakan agresif fisik yang dilakukan oleh individu/kelompok lain dengan cara 

berhadapan dengan individu/kelompok lain yang menjadi targetnya namun tidak 

terjadi kontak fisik secara langsung. Misalnya, Secara fisik mencegah orang lain 

memperoleh tujuan atau tindakan yang diinginkan (seperti aksi duduk dalam 

demonstrasi)  

 

d. Perilaku Agresif Fisik Pasif Tak Langsung  

Tindakan agresif fisik yang dilakukan oleh individu/kelompok lain dengan cara 

tidak berhadapan dengan individu/kelompok lain yang menjadi targetnya dan 

tidak terjadi kontak fisik secara langsung. Misalnya, Menolak melakukan tugas-

tugas yang seharusnya dikerjakan. 

 

e.  Perilaku Agresif Verbal Aktif Langsung  

Tindakan agresif verbal yang dilakukan oleh individu/kelompok lain dengan cara 

berhadapan secara langsung dengan individu/kelompok lain. Misalnya, menghina 

orang lain. 
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f. Perilaku Agresif Verbal Aktif Tak Langsung  

Tindakan agresif verbal yang dilakukan oleh individu/kelompok lain dengan cara 

tidak berhadapan secara langsung dengan individu/kelompok lain yang menjadi 

targetnya. Misalnya, Menyebarkan gossip atau rumor jahat tentang orang lain  

 

g. Perilaku Agresif Verbal Pasif Langsung  

Tindakan agresif verbal yang dilakukan oleh individu/kelompok dengan cara 

berhadapan langsung dengan individu/kelompok lain namun tidak terjadi kontak 

verbal secara langsung. Misalnya, Menolak berbicara kepada orang lain, menolak 

menjawab pertanyaan. 

 

h. Perilaku Agresif Verbal Pasif Tak Langsung  

Tindakan agresif verbal yang dilakukan oleh individu/kelompok dengan cara tidak 

berhadapan dengan individu/kelompok lain yang menjadi targetnya dan tidak 

terjadi kontak verbal secara langsung. Misalnya, Tidak mau membuat komentar 

verbal (menolak berbicara ke orang yang menyerang dirinya bila dia dikritik 

secara tidak fair).  

 

2.7 Bahan Ajar Sastra Berdasarkan Kriteria Kurikulum 2013 

 

Pembelajaran sastra adalah suatu pembelajaran yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum pelajaran Bahasa Indonesia dan merupakan bagian dari tujuan 

pendidikan nasional. Salah satu tujuan tersebut yakni membentuk man 

usia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas. 
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Berdasarkan mata pelajaran Bahasa dan Sasra Indonesia di SMA, kurikulum 2013 

terdiri atas dua aspek, yaitu Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Kompetensi 

Dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang 

diturunkan dari Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar adalah konten atau 

kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang bersumber 

pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut 

dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan 

awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Mata pelajaran sebagai sumber dari 

konten untuk menguasai kompetensi bersifat terbuka dan tidak selalu 

diorganisasikan berdasarkan disiplin ilmu yang sangat berorientasi hanya pada 

filosofi esensialisme dan perenialisme. Mata pelajaran dapat dijadikan organisasi 

konten yang dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu atau non disiplin ilmu 

yang diperbolehkan menurut filosofi rekonstruksi sosial, progresif atau pun 

humanisme. Karena filosofi yang dianut dalam kurikulum adalah eklektik seperti 

dikemukakan di bagian landasan filosofi maka nama mata pelajaran dan isi mata 

pelajaran untuk kurikulum yang akan dikembangkan tidak perlu terikat pada 

kaedah filosofi esensialisme dan perenialisme. 

 

Kompetensi Dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap 

kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar SMA/MA untuk 

setiap mata pelajaran yang mencakup: mata pelajaran Wajib Kelompok A, Wajib 

Kelompok B, Kelompok Peminatan Matematika dan Sains, Kelompok Peminatan 

Sosial, dan Kelompok Peminatan Bahasa. 

Sedangkan Kompetensi Inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL 

dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan 



35 
 

pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, 

gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan (afektif, kognitif, dan psikomotor) yang 

harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata 

pelajaran. Kompetensi Inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara 

pencapaian hard skills dan soft skills.  

 

Kompetensi Inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (organising element) 

kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, Kompetensi Inti merupakan 

pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal Kompetensi Dasar. 

Organisasi vertikal. Kompetensi Dasar adalah keterkaitan antara konten 

kompetensi dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas/jenjang di atasnya 

sehingga memenuhi prinsip belajar yaitu terjadi suatu akumulasi yang 

berkesinambungan antara konten yang dipelajari siswa. Organisasi horizontal 

adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan 

konten kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan 

mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat.  

Kompetensi Inti dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu 

berkenaan dengan sikap keagamaan (kompetensi inti 1), sikap sosial (kompetensi 

inti 2), pengetahuan (kompetensi inti 3), dan penerapan pengetahuan (kompetensi 

4). Keempat kelompok itu menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus 

dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi 

yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak 

langsung (indirect teaching) yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang 
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pengetahuan (kompetensi inti kelompok 3) dan penerapan pengetahuan 

(kompetensi Inti kelompok 4).  

Tabel. 2.1 Kompetensi Inti SMA/MA 

KELAS X KELAS XI KELAS XII 

1. Menghayati dan men

gamal kan ajaran 

agama yang 

dianutnya 

1. Menghayati dan men

gamal kan ajaran 

agama yang 

dianutnya  

1. Menghayati dan mengamal kan 

ajaran agama yang dianutnya  

 

2. Mengembangkan 

perilaku (jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, peduli, 

santun, ramah 

lingkungan, gotong 

royong, kerjasama, 

cinta damai, 

responsif dan 

proaktif) dan 

menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan 

bangsa dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial 

dan alam serta 

dalam menempatkan 

diri sebagai 

cerminan bangsa 

dalam pergaulan 

dunia  

2. Mengembangkan 

perilaku (jujur, 

disiplin, tanggung 

jawab, peduli, 

santun, ramah 

lingkungan, gotong 

royong, kerjasama, 

cinta damai, 

responsif dan 

proaktif) dan 

menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa 

dalam berinteraksi 

secara efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan 

bangsa dalam 

pergaulan dunia  

 

2. Mengembangkan perilaku (jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli, 

santun, ramah lingkungan, 

gotong royong, kerjasama, cinta 

damai, responsif dan proaktif), 

menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa, serta 

memosisikan diri sebagai agen 

transformasi masyarakat dalam 

membangun peradaban bangsa 

dan dunia 

3. Memahami dan 

menerapkan 

pengetahuan faktual, 

konseptual, 

prosedural dalam 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora dengan 

wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

fenomena dan 

kejadian, serta 

3. Memahami, 

menerapkan, dan 

menjelaskan 

pengetahuan faktual, 

konseptual, 

prosedural, dan 

metakognitif dalam 

ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora dengan 

wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

3. Memahami, menerapkan, dan me

njelaskan pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan 

metakognitif dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya 

untukmemecahkan masalah  
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menerapkan 

pengetahuan 

prosedural pada 

bidang kajian yang 

spesifik sesuai 

dengan bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan 

masalah  

 

penyebab fenomena 

dan kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan 

prosedural pada 

bidang kajian yang 

spesifik sesuai 

dengan bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan 

masalah  

4. Mencoba, mengolah, 

dan menyaji dalam 

ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait 

dengan 

pengembangan dari 

yang dipelajarinya 

di sekolah secara 

mandiri dan mampu 

menggunakan 

metode sesuai 

kaidah keilmuan   

     

4. Mencoba, mengolah, 

dan menyaji dalam 

ranah konkret dan 

ranah abstrak terkait 

dengan 

pengembangan dari 

yang dipelajarinya di 

sekolah secara 

mandiri bertindak, 

secara afektif dan 

kreatif serta mampu 

mengguankan 

metode sesuai kaidah 

keilmuan 

 

4. Mencoba, mengolah, menyaji, 

dan mencipta dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri bertindak secara afektif 

dan kreatif serta mampu 

menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan 

 

 

Pada program pembelajaran untuk kelas X, standar kemampuan bersastra pada 

siswa adalah memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

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

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah dan Kompetensi Dasar menganalisis teks cerita sejarah, berita, iklan, 

editorial/opini, dan novel baik melalui lisan maupun tulisan. 
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Tabel. 2.2  Kurikulum 2013 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

 
3.  Memahami, menerapkan, menganalisis 

dan mengevaluasi pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya  tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah 

 

 

Kemampuan Bersastra : 

3.7 Mengidentifikasi tema, amanat, tokoh, 

alur, latar, sudut pandang, amanat, 

dan tema cerita hikayat yang 

disampaikan secara langsung/melalui 

rekaman. 

 

 

Dengan menentukan bahan pembelajaran sastra yang sesuai dengan Kurikulum 

2013 yang berlaku saat ini, diharapkan siswa dapat menumbuhkan apresiasi 

terhadap karya sastra khususnya. Pembelajaran bahasa Indonesia sesuai dengan 

kurikulum 2013 diarahkan untuk menggambarkan kualitas yang seimbang antara 

pencapaian hard skills dan soft skills, serta dapat menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan bangsa Indonesia dan meningkatkan kemampuan 

pesertadidik agar dapat memahami, menerapkan, dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah.  

 

Tujuan pembelajaran dapat berhasil dengan baik apabila ditunjang penggunaan 

media dan bahan ajar yang memadai yang dapat memenuhi kebutuhan atau 
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mencapai tujuan yang diinginkan. Karya sastra fiksi juga merupakan salah satu 

bahan ajar yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Namun, tidak karya sastra 

fiksi dapat dijadikan bahan ajar di sekolah. Salah satu karya sastra fiksi  yang bisa 

digunakan yaitu Novel. Dalam pembelajaran sastra, novel dapat dijadikan sebagai 

salah satu bahan ajar. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya novel 

dengan kisah atau cerita yang beragam yang berkembang pesat di masyarakat. 

Selain itu, novel mulai diminati oleh kalangan anak muda, khususnya anak SMA. 

Berdasarkan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA, kurikulum 

2013 terdiri dari atas dua aspek, yaitu Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. 

Pada program pembelajaran untuk kelas X, KI (Kompetensi Inti) 3 pada siswa 

adalah  memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya  

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. Adapun KD (Kompetensi Dasar) 3.7 Mengidentifikasi tema, amanat, 

tokoh, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan tema cerita hikayat yang 

disampaikan secara langsung/melalui rekaman. 
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2.8 Bahan Ajar Berdasarkan Pandangan Pakar Sastra 

 

Pemilihan bahan ajar dalam pembelajaran sastra merupakan salah satu tugas guru 

bidang studi untuk menciptakan pembelajaran yang asyik dan menarik bagi siswa. 

Salah satu pakar sastra yakni Rahmanto (1988: 27) mengemukakan ada tiga aspek 

penting dalam memilih bahan ajar pada pembelajaran sastra. Ketiga aspek tersebut 

yaitu (1) bahasa, (2) kematangan jiwa (psikologi), dan (3) latar belakang 

kebudayaan. Berikut ini penjelasan ketiga aspek tersebut. 

 

1. Bahasa 

Penguasaan suatu bahasa sebenarnya tumbuh dan berkembang melalui tahap-

tahap yang nampak jelas pada setiap individu. Sementara perkembangan karya 

sastra melewati tahap-tahap yang meliputi bayak aspek kebahasaan. Aspek 

kebahasaan dalam sastra ini tidak hanya ditentukan oleh masalah-masalah yang 

dibahas, tapi juga faktor-faktor lain seperti cara penulisan yang dipakai si 

pengarang, ciri-ciri karya sastra pada waktu penulisan karya itu, dan kelompok 

pembaca yang ingin dijangkau pengarang. Oleh karena itu, agar pengajaran sastra 

dapat lebih berhasil, guru kiranya perlu mengembangkan keterampilan (atau 

semacam bakat) khusus untuk memilih bahan pengajaran sastra yang bahannya 

sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa siswanya (Rahmanto, 1988: 27). 

 

Ketepatan pemilihan bahan ajar ditinjau dari segi kebahasaan dapat dilakukan 

dengan mempertimbangkan beberapa hal. Hal-hal tersebut antara lain (1) memilih 

bahan ajar berdasarkan wawasan yang ilmiah, misalnya memperhitungkan 

kosakata baru, memperhatikan segi ketatabahasaan, dan lain-lain, (2)  
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mempertimbangkan situasi dan pengertian isi wacana termasuk ungkapan dan 

referensi yang ada, dan (3) memperhatikan cara penulis dalam menuangkan ide-

idenya dan hubungan antarkalimat dalam wacana sehingga pembaca dapat 

memahami kata-kata kiasan yang digunakan dalam wacana tersebut dengan baik. 

 

Penggunaan bahasa yang dimaksud seperti penggunaan kata asing, kata bermakna 

denotasi dan konotasi, kata konkret, dan kata kajian. Tim Pengembang (2006: 78) 

mengemukakan bahwa kata konkret adalah kata-kata yang memiliki referen 

berupa objek yang dapat diamati. Tim Pengembang (2006: 81) menyatakan bahwa 

kata kajian adalah kelompok kata yang hanya dikenal atau dipergunakan dalam 

lingkungan terbatas serta dalam kesempatan-kesempatan tertentu saja. Di antara 

kata-kata yang ada di Indonesia, ada kata yang hanya mendukung satu konsep 

atau satu objek saja dan ada juga sejumlah kata yang menimbulkan kesan 

tambahan pada pembaca atau pendengar.  

 

2. Psikologi 

Dalam memilih bahan pengajaran sastra, tahap-tahap perkembangan psikologis 

hendaknya diperhatikan karena tahap-tahap ini sangat besar pengaruhnya terhadap 

minat dan keengganan anak didik dalam banyak hal. Tahap-tahap perkembangan 

psikologis ini juga sangat besar pengaruhnya terhadap daya ingat, kemauan 

mengerjakan tugas, kesiapan bekerja sama, dan kemungkinan pemahaman situasi 

atau pemecahan problem yang dihadapi (Rahmanto, 1988: 28-29). 

Rahmanto (1988: 29) mengemukakan ada empat tahap dalam perkembangan 

psikologis anak. Keempat tahap tersebut yaitu (1) tahap penghayal, (2) tahap 

romantik, (3) tahap realistik, dan (4) tahap generalisasi. Tahap-tahap tersebut akan 
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membantu untuk lebih memahami tingkatan perkembangan psikologis anak-anak 

sekolah dasar dan menengah. Berikut ini penjelasan tahap-tahap tersebut. 

a. Tahap Pengkhayal 

Anak yang berada pada tahap pengkhayal ini adalah anak yang berusia delapan 

sampai sembilan tahun. Pada tahap ini imajinasi anak belum banyak diisi hal-hal 

nyata, tetapi masih penuh dengan berbagai macam fantasi kekanakan. 

b. Tahap Romantik 

Anak yang berada pada tahap romantik ini adalah anak yang berusia sepuluh 

sampai dua belas tahun. Pada tahap ini anak-anak mulai meninggalkan fantasi-

fantasi dan mengarah ke realitas. Meski pandangannya tentang dunia ini masih 

sangat sederhana, tetapi pada tahap ini anak telah menyukai cerita-cerita 

kepahlawanan, petualangan, bahkan kejahatan. 

c. Tahap Realistik 

Anak yang berada pada tahap realistik ini adalah anak yang berusia tiga belas 

sampai enam belas tahun. Pada tahap ini anak-anak sudah benar-benar terlepas 

dari dunia fantasi. Mereka sangat berminat pada realitas atau hal-hal yang benar-

benar terjadi. Mereka terus berusaha mengetahui dan siap mengikuti dengan teliti 

fakta-fakta untuk memahami masalah-masalah dalam kehidupan dunia nyata. 

d. Tahap Generalisasi 

Anak yang berada pada tahap generalisasi ini adalah anak yang berusia enam 

belas tahun dan selanjutnya. Pada tahap ini anak sudah tidak lagi hanya berminat 

pada hal-hal praktis saja, tetapi juga berminat untuk menemukan konsep-konsep 

abstrak dengan menganalisis suatu fenomena. Dengan menganalisis fenomena, 
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mereka berusaha menemukan dan merumuskan penyebab utama fenomena itu 

yang terkadang mengarah ke pemikiran filsafat untuk menentukan keputusan-

keputusan moral. 

Karya sastra yang terpilih untuk diajarkan hendaknya sesuai dengan tahap 

psikologis pada umumnya dalam suatu kelas. Tentu saja, tidak semua siswa dalam 

satu kelas mempunyai tahapan psikologis yang sama, tetapi guru hendaknya 

menyajikan karya sastra yang setidak-tidaknya secara psikologis dapat menarik 

minat sebagian besar siswa dalam kelas itu (Rahmanto, 1988: 30-31). Selain itu, 

kriteria pemilihan bahan ajar ditinjau dari segi psikologis juga dapat berupa 

penokohan dalam novel Emak Aku Minta Surgamu Ya karya Taufiqqurahman Al-

Azizy dengan perilaku-perilakunya dalam novel.  

 

3. Latar Belakang Budaya 

Latar belakang budaya dalam suatu karya sastra meliputi faktor kehidupan 

manusia dan lingkungannya. Latar belakang tersebut yakni geografi, sejarah, 

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

nilai masyarakat, seni, olahraga, hiburan, moral, etika, dan lain-lain. 

 

Biasanya siswa akan mudah tertarik pada karya-karya sastra dengan latar 

belakang yang erat hubungannya dengan latar belakang kehidupan mereka, 

terutama bila karya sastra itu menghadirkan tokoh yang berasal dari lingkungan 

mereka dan mempunyai kesamaan dengan mereka atau dengan orang-orang di 

sekitar mereka. Dengan demikian, secara umum guru hendaknya memilih bahan 

pengajarannya dengan menggunakan prinsip mengutamakan karya-karya sastra 

yang latar ceritanya dikenal oleh para siswa. Guru hendaknya memahami apa 
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yang diminati oleh para siswanya sehingga dapat menyajikan suatu karya sastra 

yang tidak terlalu menuntut gambaran di luar jangkauan kemampuan 

pembayangan yang dimiliki oleh para siswanya (Rahmanto, 1988:31). 

Dahulu banyak siswa yang mempelajari karya sastra dengan latar belakang 

budaya yang tidak dikenalnya. Misalnya mereka mempelajari karya sastra dengan 

latar budaya asing pada abad ke-18. Tokoh-tokoh dalam karya sastra tersebut 

seperti tokoh bangsawan atau putri istana yang pembicaraannya mengenai 

kebiasaan-kebiasaan dan kegemaran-kegemaran yang sangat asing bagi siswa 

yang membacanya. Oleh karena itu, siswa menjadi enggan untuk belajar sastra. 

Hal yang demikian menyadarkan kita bahwa karya-karya sastra dengan latar 

budaya sendiri sangat perlu dikenal oleh siswa. Sebuah karya sastra hendaknya 

menghadirkan sesuatu yang erat hubungannya dengan kehidupan siswa. Siswa 

pun hendaknya terlebih dahulu mengenal dan memahami budayanya sebelum 

mengetahui budaya lain. 

 

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa pendidikan secara keseluruhan tidak 

hanya menyangkut masalah lokal saja. Melalui sebuah pendidikan, kita akan 

mengenal dunia. Dalam hal ini, sastra merupakan salah satu bidang yang 

menawarkan beberapa kemungkinan cara terbaik bagi setiap orang yang ada 

dalam satu bagian dunia untuk mengenal bagian dunia orang lain. Berdasarkan hal 

tersebut, seorang guru hendaknya memiliki pengalaman yang luas. Guru memiliki 

tanggung jawab untuk mengarahkan siswa-siswanya untuk menangkap dan 

memahami berbagai pengetahuan sehingga siswanya memiliki wawasan yang luas 

untuk memahami berbagai peristiwa kehidupan. 
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Melalui sebuah karya sastra yang dibacanya, siswa dapat mengenal budaya asing 

dibanding dengan budaya mereka sendiri. Hal ini tentu saja bergantung pada 

ketepatan seorang guru dalam memilih bahan bacaaan. Guru hendaknya 

mengembangkan wawasannya untuk dapat menganalisis pemilihan materi 

sehingga dapat menyajikan pembelajaran sastra yang mencakup dunia yang lebih 

luas. Pada dasarnya perbedaan latar belakang budaya hanyalah merupakan unsur 

„kulit luar‟ karena hampir semua masalah manusia biasanya bersifat universal. 

 

2.9 Bahan Ajar Berdasarkan Pendidikan Karakter 

 

Selama ini dunia pendidikan kurang dapat melahirkan dan mengantarkan generasi 

bangsa yang bermartabat. Pendidikan hanya mampu melahirkan lulusan-lulusan 

manusia yang berintelektual tanpa menjamin moral lulusan-lulusannya. 

Pendidikan selama ini memberikan porsi yang sangat besar untuk pengetahuan, 

tetapi melupakan pengembangan sikap atau nilai dan perilaku dalam 

pembelajarannya. Seperti berbagai kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan 

wewenang, manipulasi, termasuk masih adanya kecurangan di dalam Ujian 

Nasional/UN menunjukkan mendesaknya upaya menumbuhkan budaya jujur dan 

antikorupsi melalui kegiatan pembelajaran di dalam satuan pendidikan. Maka 

kurikulum harus mampu memandu upaya karakterisasi nilai-nilai kejujuran pada 

peserta didik. 

 

Padahal, pada hakikatnya pendidikan dilaksanakan bukan sekedar untuk mengejar 

nilai-nilai, melainkan memberikan pengarahan kepada setiap orang agar dapat 

bertindak dan bersikap benar sesuai dengan kaidah-kaidah dan spirit keilmuan 

yang dipelajari (Aunillah, 2011: 10). 
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Hal ini sesuai dengan kurrkilum 2013 yang lebih menekankan pembelajarannya 

kepada penanaman karakter kepada siswa didik sejak usia dini. Fokus 

pembelajaran bukan hanya kepada mata pelajaran ilmu pasti tetapi juga kepada 

penanaman karakter siswa.  

 

Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter 

pada peserta didik, yang mengandung komponen pengetahauan, kesadaran 

individu, tekad, serta adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-

nilai, baik terhadap Tuihan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, maupun bangsa sehingga terwujud insan kamil (Aunillah, 2011:  18-

19). Nilai-nilai karakter dasar yang harus diajarkan kepada peserta didik sejak dini 

dalah sifat dapat dipercaya, rasa hormat, dan pehtaian, peduli, jujur, tanggung 

jawab, ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil, dan memiliki integritas 

(Aunillah, 2011:23) 

 

Agar lebih mudah memahami pendidikan karakter, dibutuhkan pemahaman 

terhadap makna karakter itu sendiri. Kata “karakter” berasal dari kata Yunani “to 

mark” yang berarti menandai dan memfokuskan pada aplikasi nilai kebaikan 

dalam bentuk tindakan dan tingkah laku. Dengan demikian, orang yang tidak 

jujur, kejam, dan berperilaku buruk disebut sebagai orang yang berkarakter jelek. 

Sebaliknya yang berperilaku sesuai dengan kaidah moral disebut berkarakter 

mulia (Aunillah, 2011:20-21). 

 

Dengan demikian, peserta didik yang disebut berkarakter baik atau unggul adalah 

mereka yang selalu berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan 
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Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, negara, serta dunia 

internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (dirinya) disertai 

dengan kesadaran, emosi, dan motivasi (perasaannya). 

 

Dalam menjalankan pendidikan karakter, semua komponen sekolah hendaknya 

dilibatkan di dalamnya, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, 

salah satunya adalah bahan ajar. Dalam memilih bahan ajar, hendaknya guru 

menyesuaikan dengan nilai-nilai karakter yang harus tertanan pada diri siswanya. 

Terkait dengan hal itu, pemilihan novel sebagai salah satu bahan ajar sastra di 

sekolah hendaknya juga memperhatikan aspek pendidikan karakter. Guru 

hendaknya memilih novel yang banyak memberikan pengetahuan dan mampu 

membentuk karakter siswa. Perilaku agresif yang ditampilkan dalam novel 

diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk membentuk karakter positif 

peserta didik. 

 

Dengan membaca novel, tidak berarti pula perilaku seseorang (siswa) akan 

menjadi baik. Namun, setidaknya guru berusaha membentuk pribadi peserta didik 

ke arah yang lebih baik, salah satunya dengan menyuguhkan bacaan sastra yang 

isinya dapat menuntun seseorang ke arah kebaikan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, karya sastra yang hendak dijadikan bahan ajar siswa 

hendaknya berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai yang baik. 

Dalam memilih bahan ajar ini, gurulah yang memiliki peran penting. Guru 

diharapkan tidak hanya membentuk kecerdasan siswa dalam mengapresiasi satra, 

melainkan juga membentuk karakter siswa sehingga para siswa menjadi pribadi 
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yang bermoral. Dengan demikian, guru harus lebih jeli dalam memilih novel 

sebagai bahan ajar sastra. 

  

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat perilaku tokoh dalam novel Emak Aku 

Minta Surgamu Y... karya Taufiqqurahman Al-Azizy. Selanjutnya penelitian 

tersebut diimplikasikan pada pembelajaran sastra. Implikasi yang dimaksud yaitu 

mengenai layak atau tidaknya novel Emak Aku Minta Surgamu Ya... tersebut 

untuk dijadikan alternatif  bahan pembelajaran sastra di SMA. Layak atau 

tidaknya novel tersebut dijadikan sebagai bahan ajar pembelajaran sastra dilihat 

berdasarkan indikator pemilihan bahan ajar pembelajaran sastra yang telah 

diuraikan di atas. 


