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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan deskripsi fisik tokoh dalam novel 

Guru Aini karya Andrea Hirata dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di 

SMA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data 

dalam penelitian ini ialah novel Guru Aini karya Andrea Hirata. Data dalam 

penelitian ini adalah satuan-satuan naratif berbentuk satuan verbal berupa kata, 

frasa, klausa, dan kalimat yang ada dalam novel Guru Aini karya Andrea Hirata. 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah teknik analisis teks yang 

dilakukan secara serentak saat data dikumpulkan dengan beberapa langkah 

prosedural. 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan data deskripsi fisik tokoh dalam novel 

Guru Aini karya Andrea Hirata. Dimensi tubuh tokoh yang dideskripsikan terdiri 

atas ukuran, warna, gerakan (keadaan), dan bentuk, yaitu ukuran tubuh tokoh 

dideskripsikan memiliki postur badan yang jangkung, tinggi, dan kurus, warna 

gigi yang merah, gerakan membekap kedua tangan di dada, jantung berdebar-

debar, mata berkaca-kaca, kepala yang pening, dan perut yang mulas, serta bentuk 

kepala yang lonjong dan tangan kiri yang bengkok. Dari segi panca indera, fisik 



tokoh yang dideskripsikan dapat ditangkap oleh panca indera  pendengaran dan 

penglihatan. Dari segi pendengaran, fisik tokoh dideskripsikan memiliki suara 

yang sumbang dan menggelegar, sedangkan dari segi penglihatan, tokoh 

dideskripsikan memiliki wajah yang cantik,  bekas luka jahitan di atas alis, 

memiliki lesung pipi, tangan kiri yang bengkok, dan kaki yang penuh bekas luka. 

Dari segi perlengkapan, pengarang mendeskripsikan pakaian yang dikenakan 

tokoh, seperti sepatu putih bergaris merah, berkebaya, busana muslimah berwarna 

hijau, kemeja flannel, dan backpack yang besar. Hasil penelitian ini kemudian 

diimplikasikan sebagai rancangan pelaksanaan pembelajaran sastra di SMA kelas 

XII, yaitu pada KD 3.9 menganalisis isi dan kebahasan novel dan 4.9 merancang 

novel atau novelet dengan memerhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan 

maupun tulis. 
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