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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. 

Kata kunci: Fisik tokoh, rancangan pembelajaran, dan novel Guru Aini 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Karya sastra terdiri atas tiga genre yaitu drama, prosa, dan puisi (Praptiwi, 2014). 

Novel merupakan salah satu jenis prosa. Novel adalah karya imajinatif yang 

mengungkapkan sisi utuh dari problematika hidup tokoh (Kosasih, 2012).  Di 

dalamnya berisi ekpresi jiwa pengarang dan yang menjadi acuan di dalamnya 

bukanlah dunia nyata melainkan dunia fiksi. Novel mengungkapkan ciri fisik, 

keadaan, tingkah laku, kebiasaan, dan hubungan antar tokoh disertai konflik dan 

pengalaman hidup para tokoh secara bertahap (Ritauddinz, 2011). Novel 

mengandung unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang saling berhubungan dan 

berpengaruh terhadap jalannya cerita sehingga memudahkan pembaca dalam 

memaknai maksud pengarang dan membuat pembaca ikut merasakan keadaan 

yang dialami para tokoh (Murbandari, 2008).   

Tokoh adalah seseorang dalam sebuah karangan naratif atau dramatis, yang 

ditafsirkan oleh pembaca sebagai pribadi yang memiliki kualitas moral, 

intelektual, dan emosional tertentu, yang dapat disimpulkan secara khusus dari 

dialog atau ekspresi dan tindakan tokoh (Abrams, 2009). Tokoh tidak selalu 

dalam bentuk manusia, tetapi bergantung pada apa yang mereka ceritakan dalam 

cerita. Suyanto (2012) menjelaskan bahwa tokoh dalam cerita tidak melulu 

berwujud manusia, tetapi bergantung apa atau siapa yang digambarkan dalam 

cerita tersebut. Tokoh dalam cerita terbagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan 

tokoh tambahan (Suyanto, 2012). 
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Deskripsi atau pemerian merupakan usaha penulis dalam memberikan rincian-

rincian dari objek yang sedang dibicarakan (Rodiah, 2021). Dalam deskripsi, 

pengarang menuangkan kesan, pengamatan, dan perasaannya kepada pembaca 

disertai sifat dan perincian wujud dari objek yang digambarkan. Hal ini bertujuan 

untuk menciptakan daya khayal atau imajinasi pembaca sehingga pembaca seolah-

olah melihat dan merasakan objek secara keseluruhan sebagaimana yang dialami 

secara fisik oleh pengarang dalam karya sastranya (Keraf, 1982). 

Deskripsi fisik merupakan usaha penulis untuk mendeskripsikan fisik tokoh 

sehingga memungkinkan munculnya daya khayal pada pembaca melalui karya 

sastranya (Idarliati, 2018). Deskripsi fisik yang dimaksudkan bukan hanya fisik 

tokoh saja, melainkan juga semua yang melekat pada tubuh tokoh (Fitriani, 

Syahriandi, and Mahsa, 2021). Deskripsi fisik tokoh dalam sebuah karya sastra 

dapat ditemukan dengan mengkaji bidang fisik dan bidang milik sang tokoh 

karena kedua hal itu dapat ditangkap oleh panca indera. Unsur-unsur fisik yang 

dimaksud dapat berupa bentuk luar, bentuk tubuh, dan pakaian. Deskripsi fisik 

dapat menunjukkan watak tokoh, keaadaan tubuh, dan keadaan psikis seorang 

tokoh. Selain itu, unsur fisik dianggap memberi kemungkinan paling objektif 

selama tujuannya hanya untuk memberikan deskripsi tentang bentuk fisik tanpa 

maksud tambahan lainnya (Arifani, 2019). 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik mendeskripsikan fisik tokoh dalam 

novel Guru Aini kaya Andrea Hirata. Novel Guru Aini menceritakan seorang 

wanita bernama Desi Istiqomah yang bercita-cita menjadi guru matematika. 

Dengan perjuangan yang begitu panjang akhirnya Desi bisa menjadi guru 

matematika di sebuah pelosok desa bernama Tanjong Hambar. Tak berhenti di 

situ, perjuangannya masih panjang. Dia juga sangat berharap bisa memiliki murid 

seperti dirinya yang memiliki antusias tinggi terhadap pelajaran Matematika, 

hingga akhirnya ia bertemu dengan muridnya yang bernama Aini. Aini adalah 

sosok anak yang jujur, namun ia memiliki kelemahan dalam bidang pelajaran, 

terutama Matematika. Hingga akhirnya, ayah Aini jatuh sakit. Momen tersebut 

membuat Aini bertekad untuk mengikuti kelas Matematika guru Desi karena ia 

bercita-cita ingin menjadi dokter ahli dan ingin menyembuhkan ayahnya yang 
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sakit. Momen itulah yang menjadi awal Aini yang semula sangat anti Matematika 

menjadi sangat antusias terhadap Matematika. Para tokoh dalam novel ini 

dideskripsikan dengan menarik. 

Penelitian ini penting dilakukan mengingat dalam materi pembelajaran mengenai 

novel berdasarkan kompetensi inti dalam kurikulum 2013, yaitu terdapat pada KD 

3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel. Dalam KD tersebut terdapat indikator 

menemukan unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam novel. Unsur instrinsik dalam 

novel dapat ditemukan melalui deskripsi fisik tokoh. Deskripsi fisik yang 

digunakan sebagai materi ajar diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk 

proses pembelajaran. Deskripsi fisik tokoh yang ditemukan dalam penelitian ini 

dapat dimanfaatkan bagi peserta didik dalam mengidentifikasi dan 

menginterpretasi novel yang digunakan dalam pembelajaran. Selain itu, deskripsi 

fisik tokoh dalam novel dapat menambah wawasan pembaca mengenai kehidupan 

bermasyarakat secara fisik.   

Dalam mendeskripsikan fisik tokoh dalam novel, peneliti merujuk pada teori 

Minderop (dalam Suyanto, 2012), yakni metode telling (langsung) dan metode 

showing (tidak langsung). Metode telling atau biasa disebut metode langsung 

adalah penggambaran watak tokoh dengan mengandalkan eksposisi dan ucapan 

langsung dari pengarang, sedangkan metode showing atau metode tidak langsung 

adalah penggambaran watak/karakter  tokoh secara tidak langsung (tanpa 

komentar atau tuturan  langsung dari pengarang), tetapi disajikan melalui tutur 

kata (dialog) dan perilaku tokoh.  Teknik lain yang peneliti gunakan yaitu teori 

Macauley (1987), yaitu deskripsi berangsur dan seketika. Deskripsi berangsur 

ialah deskripsi yang disampaikan secara perlahan oleh penulis dari awal hingga 

akhir cerita, sedangkan deskripsi seketika ialah deskripsi yang dipilih oleh penulis 

untuk mendeskripsikan tokoh di awal cerita, agar pembaca lebih cepat mengenali 

tokoh yang dibicarakan. Selain itu, peneliti juga menggunakan teori Suyanto 

(2012), yaitu deskripsi melalui gaya bahasa meliputi gaya bahasa simile, metafor, 

personifikasi, dan simbol. 

Sepanjang pengetahuan peneliti, novel Guru Aini sudah banyak diteliti, di 

antaranya oleh Islamiati (2021) meneliti penokohan dan nilai moral, Isnaeni 
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(2021) meneliti nilai-nilai pendidikan, dan Marini (2021) meneliti tindak tutur 

ilokusi pada novel tersebut. Namun, dari segi deskripsi fisik belum pernah 

dilakukan sehingga perlu dilakukan penelitan lebih lanjut. Adapun penelitian 

terdahulu yang pembahasannya hampir serupa dengan penelitian ini telah 

dilakukan oleh Rahmiyati (2019), Heti Kus Endang (2019), dan Nurfadilla (2019). 

Penelitian-penelitian tersebut menggunakan teknik penyajian akselerasi berangsur, 

teknik analitik, jenis deskripsi subjektif, dan jenis tanda indeks dan simbolik saat 

mendeskripsikan penampilan fisik tokoh dalam novel  yang selanjutnya hasil 

penelitian tersebut dimanfaatkan sebagai materi ajar di SMA. Perbedaannya 

dengan penelitian ini ialah terletak pada subjek yang digunakan yaitu novel Guru 

Aini karya Andrea Hirata. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada 

deskripsi fisik tokoh utama saja, sedangkan penelitian ini berfokus pada deskripsi 

fisik tokoh utama dan tambahan yang selanjutnya akan dimplikasikan terhadap  

pembelajaran sastra di SMA. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul 

deskripsi fisik tokoh dalam novel Guru Aini karya Andrea Hirata dan 

implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Bagaimanakah deskripsi fisik tokoh dalam novel Guru Aini karya Andrea  

Hirata? 

2. Bagimanakah implikasi deskripsi fisik tokoh dalam novel Guru Aini terhadap 

pembelajaran sastra di SMA? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.  

1. Mendeskripsikan fisik tokoh dalam novel Guru Aini karya Andrea Hirata. 

2. Mengimplikasikan deskripsi fisik tokoh dalam novel Guru Aini terhadap 

rancangan pelaksanaan pembelajaran sastra di SMA. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Membantu guru bahasa dan sastra Indonesia, khususnya guru SMA 

mendapatkan alternatif bahan pembelajaran sastra di sekolah. 

2. Manfaat bagi peneliti ialah dapat memberikan pengetahuan tentang 

pengembangan ilmu dalam bidang sastra terutama dalam memahami 

deskripsi fisik tokoh dalam novel. 

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. 

2. Sumber data penelitian ini ialah novel Guru Aini karya Andrea Hirata. 

3. Data penelitian ini ialah satuan-satuan naratif berbentuk satuan verbal berupa 

kata, frasa, klausa, dan kalimat yang merujuk pada deskripsi fisik tokoh 

ditinjau dari akselerasi penyajian tokoh, teknik pelukisan tokoh, dan deskripsi 

melalui gaya bahasa. 

4. Implikasi pembelajaran deskripsi fisik tokoh pada novel Guru Aini karya 

Andrea Hirata terhadap pembelajaran sastra di SMA kelas XII pada KD 3.9  

menganalisis isi dan kebahasaan novel. 



 

BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tokoh dalam Cerita 

Tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh adalah seseorang dalam sebuah karangan 

naratif atau dramatis, yang ditafsirkan oleh pembaca sebagai pribadi yang 

memiliki kualitas moral, intelektual, dan emosional tertentu, yang dapat 

disimpulkan secara khusus dari dialog atau ekspresi dan tindakan karakter 

(Abrams, 2009). Karakter tidak selalu dalam bentuk manusia, tetapi tergantung 

pada apa yang mereka ceritakan dalam cerita. Suyanto (2012) menjelaskan bahwa 

tokoh dalam cerita tidak melulu berwujud manusia, tetapi bergantung apa atau 

siapa yang digambarkan dalam cerita tersebut.  Watak atau karakter ialah cara 

yang digunakan pengarang dalam menggambarkan tokoh dan wataknya dalam 

sebuah cerita. 

Tokoh dalam cerita terbagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. 

Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam cerita dan 

dapat ditemukan di setiap halaman (Suyanto, 2012). Tokoh utama adalah karakter 

yang mendominasi sebagian besar cerita, banyak berhubungan dengan tokoh lain, 

dan membutuhkan waktu paling banyak untuk menceritakannya, sedangkan 

karakter tambahan adalah karakter yang muncul sesekali dalam porsi cerita yang 

relatif singkat. Tokoh tambahan juga dianggap tidak terlalu penting dan 

penampilannya hanya hadir  saat terkait dengan tokoh utama. 

2.2  Pengertian Deskripsi Fisik Tokoh 

Deskripsi fisik adalah upaya penulis untuk menggambarkan fisik tokoh sehingga 

memungkinkan munculnya imajinasi dalam diri pembaca. Deskripsi fisik yang 
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diberikan tidak selalu hanya fisik tokoh saja, tetapi juga keseluruhan yang melekat 

pada diri tokoh tersebut. Deskripsi fisik berupaya untuk memberikan gambaran 

yang  jelas dari tubuh seseorang, sehingga pembaca dapat menangkap gambar 

yang jelas dari onjek yang sedang dibicarakan. Dengan deskripsi ini, pembaca 

dapat mengenal kembali tokoh-tokoh tersebut jika suatu saat bertemu dengan 

mereka (Keraf, 1981). 

Deskripsi fisik menggambarkan objek yang memuat ruang dan waktu, memiliki 

dimensi tubuh, terdiri atas ukuran, warna, gerakan, bentuk, kecepatan, dan segala 

hal yang dapat ditangkap dengan bantuan panca indera. Ukuran adalah bagian dari 

langkah pengamatan yang fungsinya untuk menunjukkan besaran dari suatu objek. 

Ukuran dapat berupa besar, kecil, panjang, dan pendek, seperti mata yang kecil, 

perut yang besar, dan kaki yang panjang. Warna adalah kesan yang diperoleh 

mata dari cahaya yang dipantulkan (Nugraha, 2008). Warna yang digambarkan 

pada fisik seseorang dapat berupa warna kulit, warna mata, warna rambut, atau 

warna pakaian yang dikenakan. Gerakan adalah perbuatan atau tindakan 

berpindah tempat. Gerakan fisik yang dimaksud berupa tindakan fisik yang 

semula diam kemudian berubah posisi atau keadaan, seperti mengambil, 

melangkah, mendekap, dan sebagainya. Bentuk adalah wujud yang ditampilkan 

dan dapat ditangkap oleh panca indera, seperti bentuk wajah yang oval, bulat, dan 

lonjong. Kecepatan adalah kemampuan melakukan gerakan secara berturut-turut 

dalam waktu yang sesingkat-singkatnya (Harsono, 1988).  

Deskripsi fisik yang dimaksud adalah segala sesuatu mulai dari atas hingga bawah 

organ manusia, dari yang terlihat hingga yang tidak terlihat.  Fisik tokoh adalah 

sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera, yakni pendengaran (telinga), 

penciuman (hidung), pengecapan (lidah), penglihatan (mata), dan perabaan (kulit). 

Selain itu, segala hal yang melekat pada tokoh seperti pakaian dan perhiasan juga 

termasuk dalam deskripsi fisik tokoh. Dalam mendeskripsikan fisik tokoh, 

pengarang harus menyampaikan sebanyak mungkin tentang kepribadian tokoh 

dan tidak membatasi fakta-fakta penting tentang penampilan tokoh tersebut 

(Rozelle, 2005). 
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Adapun gambaran bagaimana fisik tokoh bisa muncul dengan sangat singkat, 

seperti mengatakan bahwa seorang memiliki rambut berwarna mentega. Seperti 

yang digambarkan oleh William Faulkner di dalam bukunya “A Rose for 

Emily”sebagai berikut. 

“…Mereka bangkit ketika dia masuk. Wanita kecil gemuk dengan baju hitam, 

dengan rantai emas tipis dan menggunakan ikat pinggang, bersandar pada 

tongkat kayu eboni dengan kepala emas ternoda. Kerangkanya kecil dan 

kosong, mungkin itu akan menjadi kemakmuran dan kegemukan dalam 

dirinya. Dia tampak gendut, seperti tubuh yang terendam dalam air yang tak 

bergerak berwarna pucat. Matanya, yang menyipit menonjolkan lemak di 

wajahnya, tampak seperti dua kecil potongan-potongan batu bara yang 

dipadatkan ke dalam adonan-adonan saat mereka bergerak dari satu wajah ke 

wajah lain, saat para pengunjung menyatakan tugas mereka…” 

 

Inti dari deskripsi fisik di sini ialah menceritakan seorang gadis bertubuh mungil, 

kecil, dan besar. Ia mengenakan baju berwarna hitam, membawa tongkat kayu dan 

menggunakan rantai emas, dengan mata yang sipit. Wanita tersebut dideskripiskan 

berbadan besar sehingga menonjolkan bentuk tubuh yang kurang baik. 

Contoh lain dari deskripsi fisik tokoh terdapat dalam novel Von Ryan Exspress 

karya novelis David Westheimer sebagai berikut. 

“…Kolonel itu tinggi dan mencolok. Rambut pirang pendek dan meremang, 

dengan bercak abu-abu di kuil-kuil. Wajahnya sangat kecoklatan berbentuk 

oval, di sekitar mata abu-abu yang tidak berkedip di mana kulitnya telah 

terlindung oleh kacamata hitam. Matanya berkerut halus di sudut dan 

menyipit sedikit melihat ke arah matahari untuk pejuang musuh. Wajahnya 

keras, suram, hampir tanpa sisa kelembutan apapun. Ia, dari kejauhan, wajah 

muda, tetapi dilihat dari dekat lebih tua dari tiga puluh enam tahun…” 

Selain beberapa penejelasan mendetail tentang seperti apa pria ini berpostur badan 

yang tinggi, tegak, warna rambut pirang dan  memiliki rambut yang panjang, pria 

ini memiliki bentuk wajah oval dan memiliki mata yang berwarna abu-abu dan 

kerutan di pelipis matanya. Pria ini terlihat lebih tua dari usianya mungkin karena 

selalu di bawah terik sinar matahari. 

2.3 Akselarasi Penyajian Tokoh  

Tokoh dalam karya sastra tidaklah muncul begitu saja. Diperlukan penyajian 

tokoh dari berbagai aspek. Ada dua jenis deskripsi dari segi tradisional, yakni 

deskripsi seketika dan deskripsi berangsur. Deskripsi berangsur ialah deskripsi 
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yang disampaikan secara perlahan oleh penulis dari awal hingga akhir cerita. 

Deskripsi ini seperti kehidupan manusia pada nyatanya. Di dalam deskripsi 

berangsur, mulanya kita mengenal orang sedikit demi sedikit dan pengetahuan 

tentang mereka dibangun melalui banyak pertemuan dan pengamatan kecil, 

sedangkan deskripsi seketika ialah deskripsi yang dipilih oleh penulis untuk 

mendeskripsikan tokoh di awal cerita, agar pembaca lebih cepat mengerti tokoh 

yang dibicarakan (Macauley, 1987). 

2.4  Teknik Pelukisan Tokoh  

Menurut Suyanto (2012), ada beberapa cara atau teknik yang digunakan oleh 

penulis dalam menampilkan tokoh disertai wataknya di dalam cerita, termasuk di 

dalamnya melalui gaya bahasa. Oleh karena itu, peneliti harus mengetahui teknik-

teknik yang digunakan agar jeli dalam menangkap maksud yang dijelaskan 

penulis dalam karya sastranya.  

Ada beberapa teknik/strategi/metode yang digunakan pengarang dalam 

menampilkan karakter/watak tokoh dalam sebuah cerita. Menurut Minderop 

(dalam Suyanto, 2012), terdapat teknik karakterisasi tokoh, yaitu sebagai berikut. 

2.4.1  Metode Telling 

Metode telling atau biasa disebut metode langsung adalah penggambaran watak 

tokoh dengan mengandalkan eksposisi dan ucapan langsung dari pengarang. 

Melalui metode ini, partisipasi atau campur tangan pengarang dalam 

menggambarkan kedirian tokoh sangat jelas terasa. Hal ini dimaksudkan agar 

pembaca mampu menghayati dan memahami para tokoh melalui tuturan langsung 

dari pengarang. Menurut Minderop (2011),  metode telling (langsung) terbagi 

menjadi tiga, yaitu karakterisasi melalui penggunaan nama tokoh, karakterisasi 

melalui penampilan tokoh, dan karakterisasi melalui tuturan pengarang. 

a.  Deskripsi melalui Penggunaan Nama Tokoh 

Nama tokoh dalam karya sastra sering digunakan untuk menumbuhkan gagasan, 

memberikan ide, mempertajam, dan memperjelas watak tokoh. Nama yang 

menggambarkan watak tokoh diberikan oleh pengarang untuk membedakannya 

dengan tokoh lain. Nama tersebut merujuk pada karakter dominan tokoh. 
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Contohnya nama Edward Murdstone dalam David Copperfield karya Charles 

Dickens; (stone artinya batu (keras)) artinya tokoh tersebut memiliki 

karakter/watak yang keras. Tokoh lain yaitu Roger Chillingsworth dalam The 

Scarlet Letter karya Nathaniel Hawthorne. Chill pada nama tersebut artinya sikap 

yang dingin atau perasaan tidak nyaman. Nama tersebut sesuai dengan karakter 

Roger Chillingsworth yang digambarkan memiliki watak yang kaku dan dingin.  

Penggunaan nama tokoh juga dapat memperjelas atau bisa jadi berlawanan 

dengan penampilan fisik sang tokoh. Misalnya, tokoh Ichabod Crane dalam The 

Legend of Sleepy Hollow karya Washington Irving  (crane artinya mesin 

bertangkai panjang atau burung berkaki panjang), nama tersebut sejalan dengan 

penampilan fisik Ichabod Crane yang digambarkan bertubuh jangkung dan 

memiliki kaki yang panjang. Selain itu, penggunaan nama juga dapat mengandung 

kiasan susastra atau historis dalam bentuk asosiasi. Melalui penamaan tersebut, 

bukan hanya watak tokoh saja yang digambarkan, melainkan tema pada novel 

tersebut dapat terkuak melalui karakter para tokohnya. 

b.  Deskripsi melalui Penampilan Tokoh 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita terkadang tertipu oleh penampilan fisik 

seseorang, demikian halnya dalam sebuah karya sastra. Penampilan tokoh dalam 

karya sastra memiliki peranan yang sangat penting sejalan dengan karakter yang 

digambarkan oleh pengarang. Penampilan yang dimaksud berupa pakaian yang 

digunakan atau ekpresi yang digambarkan (Minderop 2011). Contohnya, tokoh 

Robin dalam My Kinsman, Major Molineux karya Nathaniel Hawthorne. Tokoh 

Robin digambarkan sebagai lelaki yang sederhana dari segi ekonomi, suka 

bertualang, mata yang ceria, dan berpenampilan rapih seperti digambarkan pada 

kutipan berikut ini. 

“…Dia adalah seorang pemuda yang baru berusia 18 tahun, sepertinya ia 

berasal dari desa dan seperti terlihat pada kunjungan pertamanya ke kota. Dia 

mengenakan mantel abu-abu kasar, wol yang sudah, tetapi dalam kondisi 

yang baik. Pakaian dalamnya terbuat dai kulit yang tahan lama dan dipasang 

pada kedua lengannya disertai bentuk tubuhnya yang bagus. Stokingnya dari 

benang biru yang dibuat oleh ibu dan saudara perempuannya, dan di 

kepalanya ada topi bersudut tiga, yang pada hari-hari yang lebih baik 

mungkin menutupi alis kasar ayah anak itu.  Rambut ikal berwarna cokelat 

dan mata cerah yang ceria adalah hadiah dari alam…” 
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Kutipan di atas memberikan gambaran yang jelas mengenai karakter/ watak tokoh 

Robin. Melalui deskripsi dari segi fisiknya, pembaca dapat mengetahui bahwa 

Robin adalah pemuda yang relatif miskin dari penampilan pakaian yang 

dikenakannya. Meskipun demikian pakaian yang dikenakan Robin merupakan 

hasil pekerjaan ibu dan saudara perempuannya. Ini menunjukkan bahwa Robin 

memiliki keluarga yang hangat  dan saling membantu. Berdasarkan contoh 

kutipan tersebut, penampilan tokoh dapat melukiskan kondisi mental, usia, dan 

tingkat kesejahteraan tokoh. Melalui pelukisan tersebut, tampak apakah tokoh 

merupakan sosok yang periang, tenang, kuat, lemah, lembut, atau mungkin kasar. 

c. Deskripsi melalui Tuturan Pengarang 

Teknik ini memberikan ruang yang bebas dan luas bagi pengarang dalam 

merumuskan jalan ceritanya. Dalam hal ini, pengarang memberikan komentarnya 

kepada para tokoh terkait watak atau kepribadiannya hingga menembus perasaan, 

pikiran, dan gejolak batin sang tokoh. Dalam memberikan komentar tersebut, 

pengarang tidak hanya menggiring perhatian pembaca, tetapi juga berupaya 

menimbulkan daya khayal atau persepsi pembaca terhadap tokoh yang 

diceritakannya. Contohnya tokoh Winkle dalam Rip Van Winkle karya 

Washington Irving yang digambarkan sebagai seorang suami yang sederhana dan 

penurut,, bukan pekerja yang baik, dan tidak mengurusi kehidupan orang lain 

seperti pada kutipan berikut ini. 

“…Di desa yang sama... hiduplah seorang sederhana yang baik hati bernama 

Rip Van Winkle. Saya telah mengamati bahwa dia adalah seorang pria 

sederhana yang baik hati;  dia juga seorang tetangga yang baik dan suami 

yang patuh.  Memang, untuk keadaan terakhir mungkin karena kelembutan 

roh yang membuatnya mendapatkan populer seperti itu.  Kesalahan besar 

dalam kehidupan Rip adalah keengganan yang tidak dapat diatasi untuk 

semua jenis pekerjaan yang menguntungkan.Singkatnya, Rip siap untuk 

melayani bisnis apapun tetapi miliknya sendiri; tetapi untuk melakukan tugas 

keluarga dan menjaga pertaniannya tetap teratur, dia merasa itu tidak 

mungkin…” 

Pada kutipan tersebut, pengarang secara gamblang mengomentari  dan mengkritik 

watak tokoh yang tidak sadar akan kelemahannya. Tidak hanya itu, pengarang 

juga mengomentari perilaku manusia pada umumnya. 
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2.4.2 Metode Showing: Dialog dan Tingkah Laku 

Metode showing atau metode tidak langsung adalah penggambaran watak/karakter  

tokoh secara tidak langsung (tanpa komentar atau tuturan  langsung dari 

pengarang), tetapi disajikan melalui tutur kata (dialog) dan perilaku tokoh.  

a.  Deskripsi melalui Dialog Tokoh 

Karakterisasi melalui  dialog tokoh terdiri atas apa yang dikatakan penutur, lokasi 

dan situasi percakapan, dan kosa kata para tokoh.  

1) Perkataan Penutur 

Menurut Pickering dan Hooper (dalam Minderop, 2011), hal pertama yang harus 

dilakukan pembaca adalah dengan memerhatikan subtansi suatu dialog. Bila 

dalam suatu dialog penutur sering membicarakan tokoh lain maka penutur 

tersebut terkesan suka mencampuri urusan orang lain dan suka bergosip. 

Contohnya pada kutipan drama Mourning Becomes Electra karya Augene O’neil 

berikut. 

Ames:  "…Pencarian rahasia- jika itu adalah topeng yang dia kenakan. Itu 

tampilan Mannon. Mereka semua memilikinya. Mereka menanamnya pada 

istri mereka. Seth juga menanamnya, tidakkah kamu perhatikan  saat bersama 

mereka? Sepanjang hidupnya. Mereka tidak ingin orang menebak rahasia 

mereka…"  

Kutipun tersebut menunjukkan bahwa tokoh Ames memiliki watak yang suka 

bergunjing dan suka mencampuri urusan orang lain. 

2) Jati Diri Penutur 

Jati diri penutur yang dimaksud ialah perkataan yang diucapkan oleh tokoh sentral 

yang semestinya dianggap lebih penting dibandingkan perkataan yang diucapkan 

oleh tokoh minor (tokoh bawahan), meskipun percakapan tokoh bawahan acap 

kali memberikan informasi penting mengenai watak tokoh lainnya. 

b. Deskripsi melalui Lokasi dan Situasi Percakapan 

Lokasi dan situasi percakapan memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya 

pembicaraan. Percakapan yang terjadi di malam hari biasanya akan lebih jelas dan 

serius dibandingkan percakapan pada siang hari. Perbincangan yang terjadi di 

ruang keluarga akan terasa lebih intens dibandingkan perbincangan di luar atau di 
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jalan raya.  Menurut Pickering dan Hooper (dalam Minderop, 2011), dalam cerita 

fiksi pun kedua hal tersebut mungkin dapat terjadi. Meskipun demikian, pembaca 

harus mencari tahu mengapa pengarang menggunakan tempat atau situasi tertentu 

dalam menampilkan ceritanya. 

c. Deskripsi melalui Jati Diri Tokoh yang Dituju oleh Penutur 

Penutur yang dimaksud ialah tuturan yang disampaikan tokoh dalam cerita. 

Dengan kata lain, tuturan yang dituturkan tentang tokoh lain oleh tokoh tertentu. 

Contohnya, tokoh Mr. Hooper yang diceritakans sebagai pendeta misterius yang 

menyeramkan dan atas perbuatannya yang mempermalukan seluruh penduduk 

desa. 

d. Deskripsi melalui Kualitas Mental Para Tokoh 

Karakterisasi ini dapat diketahui melalui aliran dan alunan tuturan ketika para 

tokoh berbincang-bincang. Contohnya, tokoh yang memiliki mental open-minded 

digambarkan pada saat tokoh terlibat dalam sebuah diskusi yang hidup. 

e.  Deskripsi melalui Perilaku Tokoh 

Selain mlalui dialog atau tuturan antar tokoh, watak tokoh dapat diamati melalui 

perilakunya. Tokoh dan perilakunya diibaratkan dua sisi uang logam. Menurut 

Henry James, yang dikutip oleh Pickering dan Hoeper (dalam Minderop, 2011) 

menjelaskan bahwa  secara logika, sikap dan perilaku seseorangmerupakan 

pengembangan dari kepribadian dan psikologinya. 

2.5 Deskripsi melalui Gaya Bahasa 

Pengarang menggunakan teknik estetika melalui gaya bahasa dalam 

menggambarkan tokoh dalam cerita, contohnya gaya personifikasi, simile, simbol, 

dan metafora (Suyanto, 2012). Berikut contoh-contoh penggambaran watak tokoh 

melalui gaya bahasa menurut Suyanto (2012). 

2.5.1 Deskripsi melalui Simile 

Gaya bahasa simile atau perumpamaan ialah  perbandingan langsung dan 

eksplisit, simile menggunakan kata-kata tugas untuk menandai kelangsungannya. 

Contohnya, laksana, bak, bagaikan, mirip, dan sebagainya. Minderop (dalam 

Suyanto, 2012)memaparkan contoh penggunaan simile sebagai teknik penokohan 



14 
 

yang digunakan oleh pengarang. Contohnya, dalam The Minister's Black Veil 

karya Nathaniel Hawthorne digambarkan sosok petugas penjara yang bagaikan 

bayangan hitam dan karakter Roger Chillingworth yang seperti pemburu jahat 

yang menghancurkan perasaan Hester sebagai pasangan pribadinya. Tokoh Roger 

juga dilukiskan seperti pria jahat yang tampak meneror. 

2.5.2 Deskripsi melalui Metafor 

 Metafor ialah perbandingan secara implisit atau tidak langsung.  Hubungan antara 

beberapa hal yang dinyatakan pertama dengan yang kedua hanyalah bersifat 

sugesti, tidak ada kata-kata yang menunjukkan perbandingan eksplisit. Minderop 

(dalam Suyanto, 2012) memberikan contoh karakterisasi metafor dalam karya 

Hawthorne. Sosok Pearl mendambakan ayah yang baik, ayah yang diturunkan 

dari langit. Selain itu, tokoh Pearl juga digambarkan sangat nakal dengan metafor 

peri yang nakal.  

2.5.3 Deskripsi melalui Personifikasi 

Personifikasi adalah gaya bahasa yang memberikan gambaran benda mati yang 

seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Minderop (dalam Suyanto, 2012) 

memberikan contoh seseorang dengan gaya personifikasi dari karya  Hawthorne 

sebagai berikut: Bunga mawar yang terkenal dengan ketabahannya menjadi 

personifikasi narapidana penjara. 

2.5.4 Deskripsi melalui Simbol 

Simbol merupakan salah satu jenis tanda, yakni sesuatu yang mewakili sesuatu 

yang lain berdasarkan pada hubungan kemiripan, asosiasi, kesepakatan, nalar, dan 

sebagainya. Minderop (dalam Suyanto, 2012) memberikan contoh simbol dari 

karya Nathaniel Hawthornw yang berjudul The Scarlet Letter. Pada novel tersebut 

terdapat kata rosebush yang artinya rumpun bunga mawar. Mawar merupakan 

bunga yang indah dan menjadi  simbol  wanita cantik. Hawthorne, dalam novel-

novelnya sering menggunakan kata-kata tersebut yang merujuk pada tokoh 

Hester, yaitu wanita cantik yang selalu dikenang dalam sejarah.  
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2.6  Pembelajaran Sastra di SMA 

Penguasaan sastra sangat penting karena pembelajaran ini memberikan nilai-nilai 

kehidupan bagi siswa (Tindaon, 2012). Siswa diharapkan dapat mengambil nilai 

kehidupan yang dimuat penulis dalam karya sastranya. Pembelajaran sastra adalah 

salah satu mata pelajaran wajib di SMA dan materinya juga dimuat dalam ujian 

Nasional. Dengan demikian, guru harus berupaya untuk menumbuhkan minat dan 

motivasi siswa agar target pembelajaran yang diharapkan dapat terwujud. Dalam 

hal ini, pencapaian target pengetahuan harus disesuaikan dengan kurikulum yang 

bersangkutan. 

 

Pembelajaran sastra di SMA tidak luput dari referensi atau sumber belajar. Novel 

bisa menjadi sumber belajar yang dapat dimanfaatkan guru, salah satunya yaitu 

novel Guru Aini. Novel ini kaya akan nilai-nilai dan gaya hidup, sehingga dapat 

memudahkan siswa untuk memahami unsur-unsur dari cerita tersebut. Dalam 

pembelajaran sastra di SMA, peneliti mengimplikasikan gambaran fisik tokoh 

dalam novel Guru Aini dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.9 menganalisis isi dan 

kebahasaan novel. Novel ini dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam studi 

sastra dengan cara mencari deskripsi fisik di dalam cerita. Agar rancangan 

pembelajaran yang telah dirancang dapat tersusun dengan baik, maka perlu dibuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam lampiran Permendikbud 

Nomor 22 Tahun 2016, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ini memuat kegiatan 

pendahuluan, inti, dan penutup. Dalam kurikulum 2013, terdapat beberapa model 

pembelajaran, diantaranya model Problem Based Learning, Project Based 

Learning, dan Discovery Learning, Dalam pembelajaran sastra, peneliti berfokus 

pada pendekatan saintific dan model Discovery Learning. 

 

2.6. 1 Pendekatan Ilmiah 

Pendekatan adalah kerangka filosofis dan teoritis yang menjadi landasan 

seseorang dalam mengejar suatu tujuan. Pendekatan ilmiah (scientific approach) 

adalah pendekatan yang bersifat ilmiah atau ilmu. Proses pembelajaran dengan 

pendekatan saintifik harus mengacu pada prinsip-prinsip ilmiah. Pendekatan ini 

lebih menitikberatkan pada dimensi observasi, penalaran, penemuan, validasi, dan 
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penjelasan suatu kebenaran. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus 

berpedoman pada nilai, prinsip, dan kriteria ilmiah. 

Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan ilmiah dalam kurikulum 2013 

diwujudkan dalam bentuk kegiatan mengamati, menanya, menalar/ 

mengeksplorasi, mencoba, dan mengomunikasikan.  

1) Mengamati  

Kegiatan ini bertujuan untuk memahami proses terjadinya penemuan data. 

Kegiatan mengamati dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik. Selain 

itu, kegiatan ini dapat membuat peserta didik menemukan fakta bahwa ada 

hubungan anatar materi pembelajaran dengan objek yang dianalisis. Kegiatan 

ini dapat dilakukan dengan membaca, menyimak atau melihat, dan mendengar. 

2) Menanya  

Pada kegiatan ini, peserta didik dapat mengajukan beberapa pertanyaan 

mengenai informasi yang belum dipahami dari kegiatan mengamati. Kegiatan 

ini menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap objek yang diamati. 

3) Menalar/Mengeksplorasi  

Kegiatan ini dilakukan dengan memproses informasi yang sudah dikumpulkan 

sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud nomor 81a Tahun 2013. 

Menalar merupakan proses berpikir sistematis dan logis didasrkan pada fakta 

empiris yang dapat diamati untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. 

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengamati objek atau kejadian, 

membaca sumber lain, dan wawancara dengan sumber yang bersangkutan. 

4) Mencoba  

Kegiatan ini ditujukan agar terciptanya suasana yang kondusif sehingga 

peserta didik dapat mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Peserta didik harus mencoba atau 

melakukan percobaan agar untuk memperoleh hasil yang nyata dan otentik. 
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5) Mengomunikasikan  

Pada kegiatan ini, peserta didik dapat mengomunikasikan hasil pekerjaan yang 

telah disusun baik secara individu maupun secara kelompok. Setelah itu, guru 

dapat memberikan klarifikasi terhadap hasil kerja peserta didik untuk 

mengetahui swecara benar apakah jawaban yang telah dikerjakan sudah benar 

atau ada yang perlu direvisi.  

 

2.6.2 Model Penemuan Discovery Learning 

Discovery learning merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta 

didik dalam memecahkan masalah untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan (Effendi, 2012). Discovery learning diartikan sebagai proses 

pembelajaran yang tidak disajikan secara keseluruhan atau final tetapi diharapkan 

dapat diorganisir oleh peserta didik (Sudrajat, 2008). Berdasarkan kedua pendapat 

di atas, dapat disimpulkan bahwa discovery learning merupakan proses 

pembelajaran yang tidak diberikan secara final atau keseluruhan tetapi melibatkan 

siswa dalam  mengorganisasi, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan, 

dan memecahkan masalah. Menurut Sinambela (2017), terdapat beberapa langkah 

dalam model penemuan discovery learning sebagai berikut. 

1)  Stimulation (Pemberian Rangsangan) 

Pada tahap awal, peserta didik diberikan permasalahan sehingga mereka akan 

merasa bingung, kemudian menimbulkan rasa ingin tahu untuk menyelidiki 

permasalahan yang diberikan. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator akan 

memberikan pertanyaan, arahan membaca teks, dan kegiatan lain terkait 

discovery. 

2) Problem Statement (Pernyataan/Identifikasi Masalah) 

Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengidentifikasi sebanyak mungkin kejadian atau permasalahan yang terjadi 

terkait dengan bahan pelajaran, selanjutnya dipilih salah satu dan dirumuskan ke 

dalam bentuk hipotesis. 
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3) Data Collection (Pengumpulan Data) 

Kegiatan ini bertujuan untuk membuktikan pernyataan yang ada. Pada tahap ini 

peserta ddik dapat megumpulkan informasi dan sumber data yang relevan. Selain 

itu, peserta didik dapat mengamati objek terkait masalah, melakukan wawancara 

dengan narasumber, dan melakukan uji coba mandiri. 

4)  Data Processing (Pengolahan Data) 

Pada tahap ini, peserta didik dapat melakukan olah data dan informasi yang telah 

didapat sebelumnya. Keseluruhan informasi tersebut kemudian diolah pada 

tingkat kepercayaan tertentu.  

5) Verification (Pembuktian) 

Tahap pembuktian ini dilakukan dengan membuktikan benar atau tidaknya 

pernyataan yang sudah ada dan sudah diketahui sebelumnya. Selanjutnya, 

dihubungkan dengan data yang sudag ada. 

6) Generalization (Simpulan/Generalisasi) 

Tahap ini dilakukan dengan menarik simpulan yang akan dijadikan prinsip umum 

untuk semua masalah yang sama. Berdasarkan hasil verrifikasi, maka dapat 

dirumuskan prinsip yang mendasari generalisasi.  

 

2.7 Pedoman Analisis Deskripsi Fisik 

Pedoman ini sangat penting guna mengelompokkan kategori deskripsi fisik tokoh 

dalam novel Guru Aini karya Andrea Hirata. Berikut pedoman yang akan peneliti 

gunakan dalam mendeskripsikan fisik tokoh dalam novel. 

a. Tokoh dalam Cerita 

Tokoh dalam cerita terbagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan 

(Suyanto, 2012). Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa yang terjadi 

dalam cerita dan dapat ditemukan di setiap halaman. Tokoh utama adalah karakter 

yang mendominasi sebagian besar cerita, banyak berhubungan dengan tokoh lain, 

dan membutuhkan waktu paling banyak untuk menceritakannya, sedangkan 

karakter tambahan adalah karakter yang muncul sesekali dalam porsi cerita yang 

relatif singkat. 
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b. Deskripsi Fisik Tokoh 

Deskripsi fisik menggambarkan objek yang memuat ruang dan waktu, memiliki 

dimensi tubuh, terdiri atas ukuran, warna, gerakan, bentuk, kecepatan, dan segala 

hal yang dapat ditangkap dengan bantuan panca indera. Deskripsi fisik yang 

dimaksud adalah segala sesuatu mulai dari atas hingga bawah organ manusia, dari 

yang terlihat hingga yang tidak terlihat.  Fisik tokoh adalah sesuatu yang dapat 

ditangkap oleh panca indera, yakni pendengaran, penciuman, pengecapan, 

penglihatan, dan perabaan. Selain itu, segala hal yang melekat pada tokoh seperti 

pakaian dan perhiasan juga termasuk dalam deskripsi fisik tokoh. 

c. Teknik Penyajian Tokoh 

Menurut Minderop (dalam Suyanto, 2012), teknik penyajian tokoh terbagi 

menjadi dua, yakni metode telling (langsung) dan metode showing (tidak 

langsung). Metode telling atau biasa disebut metode langsung adalah 

penggambaran watak tokoh dengan mengandalkan eksposisi dan ucapan langsung 

dari pengarang, sedangkan metode showing atau metode tidak langsung adalah 

penggambaran watak/karakter  tokoh secara tidak langsung (tanpa komentar atau 

tuturan  langsung dari pengarang), tetapi disajikan melalui tutur kata (dialog) dan 

perilaku tokoh.   

d. Akselarasi Penyajian Tokoh 

Penyajian tokoh secara tradisional terbagi menjadi dua, yaitu deskripsi berangsur 

dan seketika. Menurut Macauley (1987), deskripsi berangsur ialah deskripsi yang 

disampaikan secara perlahan oleh penulis dari awal hingga akhir cerita, sedangkan 

deskripsi seketika ialah deskripsi yang dipilih oleh penulis untuk mendeskripsikan 

tokoh di awal cerita, agar pembaca lebih cepat mengenali tokoh yang dibicarakan. 

e. Deskripsi melalui Gaya Bahasa 

Menurut Suyanto (2012),  pengarang menggunakan teknik estetika melalui gaya 

bahasa dalam menggambarkan tokoh dalam cerita, contohnya gaya personifikasi, 

simile, simbol, dan metafora.Gaya bahasa simile atau perumpamaan ialah  

perbandingan langsung dan eksplisit, simile menggunakan kata-kata tugas untuk 

menandai kelangsungannya. Metafor ialah perbandingan secara implisit atau tidak 

langsung.  Hubungan antara beberapa hal yang dinyatakan pertama dengan yang 
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kedua hanyalah bersifat sugesti, tidak ada kata-kata yang menunjukkan 

perbandingan eksplisit. Personifikasi adalah gaya bahasa yang memberikan 

gambaran benda mati yang seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Simbol 

merupakan salah satu jenis tanda, yakni sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain 

berdasarkan pada hubungan kemiripan, asosiasi, kesepakatan, nalar, dan 

sebagainya.  



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur penyelesaian masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek 

penelitian (novel, cerita pendek, drama, puisi) pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Siswantoro, 2016). Dalam 

menggunakan metode deskriptif, peneliti dituntut menggunakan fakta-fakta yang 

tampak atau data dengan cara memberi deskripsi. Alasan peneliti menggunakan 

metode deskripsi ini karena melihat dari tujuan penelitian ini, yakni 

mendeskripsikan fisik tokoh yang terdapat dalam novel. Dalam hal ini, peneliti 

berusaha mendeskripsikan fisik tokoh yang terdapat dalam novel Guru Aini karya 

Andrea Hirata dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA. 

3.2  Sumber Data dan Data 

Sumber data dalam dalam penelitian ini adalah novel Guru Aini karya Andrea 

Hirata, cetakan pertama, tebal 336 halaman, terbit tahun 2020, diterbitkan oleh 

Penerbit Bentang (PT Bentang Pusaka).  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. 
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3.3  Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah teknik analisis teks. 

Pengumpulan  dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara serentak. 

Artinya, pada saat data dikumpulkan, maka analisis juga harus dilakukan. Berikut 

langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam mengumpulkan dan menganalisis 

data penelitian.  

1) Membaca keseluruhan novel Guru Aini dengan cermat. 

2) Mengidentifikasi data deskripsi fisik tokoh. 

3) Memahami makna yang terkandung dalam novel Guru Aini karya Andrea 

Hirata. 

4) Memberikan kode berdasarkan kategori yang  menandakan ciri fisik tokoh. 

5) Mengelompokkan ciri fisik tokoh yang sejenis yang terkandung dalam novel 

Guru Aini karya Andrea Hirata. 

6) Menyimpulkan fisik tokoh yang terkandung dalam novel Guru Aini karya 

Andrea Hirata. 

7) Menarik simpulan dari analisis yang dilakukan. 

8) Mengimplikasikan hasil penelitian sebagai rancangan pelaksanakan 

pembelajaran sastra di SMA. 

a. Menentukan Kompetensi Dasar yang merujuk pada silabus. 

b. Menentukan Indikator Pencapaian Kompetensi sesuai dengan Kompetensi 

Dasar yang telah ditentukan yang berkaitan dengan deskripsi fisik tokoh. 

c. Membuat skenario pembelajaran dalam bentuk Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 
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Tabel 1: Instrumen Penelitian Deskripsi Fisik 

No Indikator Deskriptor 

1. Deskripsi berangsur 

dan seketika 

Deskripsi berangsur adalah cara pengarang 

mendeskripsikan fisik tokoh secara perlahan dari 

awal hingga akhir cerita. 

Deskripsi seketika adalah penggambaran fisik 

tokoh di awal cerita agar pembaca lebih cepat 

mengenali tokoh yang dibicarakan. 

2. Deskripsi langsung 

(telling)  dan tidak 

langsung (showing) 

Deskripsi secara langsung adalah penggambaran 

fisik tokoh dengan mengandalkan ucapan langsung 

dari pengarang. 

Deskripsi secara tidak langsung adalah 

penggambaran fisik tokoh yang  disajikan melalui 

tutur kata (dialog) dan perilaku tokoh. 

3. Gaya Bahasa Deskripsi melalui gaya bahasa adalah cara 

pengarang mendeskripsikan fisik tokoh melalui 

gaya bahasa, seperti metafor, simile, personifikasi, 

dan simbol.  

  



 

BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pemabahasan, diperoleh simpulan sebagai 

berikut. 

1. Deskripsi fisik tokoh dalam novel Guru Aini karya Andrea Hirata dapat 

disimpulkan sebagai berikut.  

a. 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. 

b. 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. 

c. 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. 

Dalam mendeskripsikan fisik tokoh dalam novel Guru Aini, keseluruhan fisik 

tokoh dideskripsikan secara berangsur. Pengarang juga menggunakan metode 

langsung (telling) dan tidak langsung (showing) dalam mendeskripsikan fisik 
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tokoh. Metode langsung (telling) cenderung lebih banyak digunakan 

dibandingkan metode tidak langsung (showing). Selanjutnya, pengarang juga 

menggunakan gaya simile dalam mendeskripsikan fisik tokoh. Namun, ada 

yang berbeda dengan cara pengarang menggunakan gaya bahasa tersebut. Pada 

tokoh utama Desi Istiqomah dan Aini, pengarang menggunakan gaya bahasa 

simile khusus untuk mendeskripsikan pakaian yang dikenakan tokoh, lain 

halnya pada tokoh tambahan Debut Awaludin dan Pak Tabah. Pada kedua 

tokoh tambahan tersebut, pengarang menggunakan gaya bahasa simile khusus 

mendeskripsikan fisik tokoh berupa kepala dan gerakan kedua tangan. 

2. Implikasi deskripsi fisik tokoh dalam novel Guru Aini terhadap pembelajaran 

sastra di SMA menggunakan KD 3.9 menganalisis isi dan kebahasaan novel. 

Peneliti memilih KD tersebut karena pada KD tersebut terdapat materi  

mengenai unsur intrinsik. Salah satunya mengenai penokohan dan sesuai 

dengan objek yang diteliti, yaitu deskripsi fisik tokoh dalam novel. Agar 

pembelajaran dapat lebih terstruktur dan terkonsep, maka kegiatan 

pembelajaran disajikan dalam bentuk RPP yang mendasar pada tujuan 

pembelajaran agar peserta didik mampu memahami tokoh sebagai salah satu 

unsur pembangunan cerita.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Bagi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, rancangan pembelajaran dalam 

penelitian ini dapat digunakan  untuk melaksanakan pembelajaran 

menganalisis isi dan kebahasaan novel. 

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 

penelitian ini akan menjadi kumpulan data untuk membedakan bagaimana 

tokoh itu disajikan dan dideskripsikan dari tahun sekian hingga sekian. 
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