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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

2.1    Novel  

 

Dalam buku-buku kesusastraan Indonesia istilah roman dan novel umumnya 

dibedakan pengertiannya. Hal ini terjadi karena bangsa Indonesia pernah 

mendapat pendidikan Belanda.  

 

2.1.1 Pengertian Novel 

Dalam sastra Inggris dan Amerika roman tidak dikenal yang ada hanyalah novel. 

Perbedaan pengertian roman dan novel sebagai berikut: suatu roman melingkupi 

seluruh kehidupan, pelaku-pelakunya dilukiskan dari kecilnya hingga matinya, 

dari ayunan hingga ke kubur; sedangkan novel menceritakan suatu kejadian yang 

luar biasa dari tokoh cerita, di mana kejadian-kejadian itu menimbulkan 

pergolakan batin yang mengubah perjalanan nasib tokohnya (Jassin dalam 

Zulfahnur, 1997: 67). 

Istilah novel berasal dari bahasa latin novellas yang kemudian diturunkan menjadi 

novies, yang berarti baru. Kata ini kemudian diadaptasikan dalam bahasa Inggris 

menjadikan istilah novel. Perkataan baru ini dikaitkan dengan kenyataan bahwa 

novel merupakan jenis cerita fiksi (fiction) yang muncul belakangan dibandingkan 
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dengan cerita pendek (short story) dan roman (Waluyo, 2002: 36). Pendapat lain 

mengatakan bahwa istilah novella dan novelle mengandung pengertian yang sama 

dengan istilah Indonesia novellet (Inggris: novellet), yang berarti sebuah karya 

prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang, namun juga tidak 

terlalu pendek (Nurgiyantoro,1994: 9) Senada dengan pendapat tersebut, Abrams 

menyatakan bahwa sebutan novel dalam bahasa Inggris dan yang kemudian 

masuk ke Indonesia berasal dari bahasa Italia novella (yang dalam bahasa Jerman: 

novelle).  

 

Secara harfiah novella berarti "Sebuah barang baru yang kecil", dan kemudian 

diartikan sebagai cerita pendek (short story) dalam bentuk prosa. Secara etimologis, 

kata “novel” berasal dari novellus yang berarti baru. Jadi, sebenarnya memang 

novel adalah bentuk karya sastra cerita fiksi yang paling baru. Menurut Robert 

Lindell (dalam Waluyo, 2006: 6) karya sastra yang berupa novel, pertama kali 

lahir di Inggris dengan judul Pamella yang terbit pada tahun 1740. Awalnya novel 

Pamella merupakan bentuk catatan harian seorang pembantu rumah tangga 

kemudian berkembang dan menjadi bentuk prosa fiksi yang kita kenal seperti saat 

ini. 

 

Pendapat lain meyatakan bahwa novel mengungkapkan suatu konsentrasi kehidupan 

pada suatu saat tegang, dan pemusatan kehidupan yang tegas (Semi, 1993: 32).  

Novel merupakan karya fiksi yang mengungkap aspek kemanusiaan yang lebih 

mendalam dan disajikan dengan halus. 

 

Henry Guntur Tarigan (2003: 164) mengatakan bahwa novel merupakan prosa 

fiksi dengan panjang tertentu, yang isinya antara lain: melukiskan para tokoh, 
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gerak serta adegan peristiwa kehidupan nyata representatif dengan suatu alur atau 

suatu keadaan yang kompleks. Novel merupakan jenis karya sastra yang tentunya 

menyuguhkan nilai yang berguna bagi masyarakat pembaca. Hal ini telah 

diungkapkan oleh Goldmann (dalam Saraswati, 2003: 87) mendefinisikan novel 

merupakan cerita mengenai pencarian yang terdegradasi akan nilai-nilai otentik di 

dalam dunia yang juga terdegradasi akan nilai-nilai otentik di dalam dunia yang 

juga terdegradasi, pencarian itu dilakukan oleh seorang hero yang problematik. 

Ciri tematik tampak pada istilah nilai-nilai otentik yang menurut Goldmann 

merupakan totalitas yang secara tersirat muncul dalam novel, nilai-nilai yang 

mengorganisasikan sesuai dengan mode dunia sebagai totalitas. Atas dasar 

definisi itulah selanjutnya Goldmann mengelompokkan novel menjadi tiga jenis 

yaitu novel idealisme abstrak, novel psikologis (romantisme keputusasaan), dan 

novel pendidikan (paedagogis). 

 

Novel hadir layaknya karya sastra lain bukan tanpa arti. Novel disajikan di tengah 

-tengah masyarakat mempunyai fungsi dan peranan sentral dengan memberikan 

kepuasan batin bagi pembacanya lewat nilai-nilai edukasi yang terdapat di 

dalamnya. Fungsi novel pada dasarnya untuk menghibur para pembaca. Novel 

pada hakikatnya adalah cerita dan karenanya terkandung juga di dalamnya tujuan 

memberikan hiburan kepada pembaca. Sebagaimana yang dikatakan Wellek dan 

Warren (dalam Nurgiyantoro, 1994: 3) membaca sebuah karya fiksi adalah 

menikmati cerita, menghibur diri untuk memperoleh kepuasan batin. 

 

Novel merupakan ungkapan serta gambaran kehidupan manusia pada suatu zaman 

yang dihadapkan pada berbagai permasalahan hidup. Dari permasalahan hidup 
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manusia yang kompleks dapat melahirkan suatu konflik dan pertikaian. Melalui 

novel, pengarang dapat menceritakan tentang aspek kehidupan manusia secara 

mendalam termasuk berbagai perilaku manusia. Novel memuat tentang kehidupan 

manusia dalam menghadapi permasalahan hidup, novel dapat berfungsi untuk 

mempelajari tentang kehidupan manusia pada zaman tertentu. 

 

Herman. J. Waluyo, (2002: 37) mengemukakan ciri-ciri yang ada dalam sebuah   

novel: a) Perubahan nasib dari tokoh cerita; b) beberapa episode dalam kehidupan 

tokoh utamanya; c) Biasanya tokoh utama tidak sampai mati. Abrams (dalam 

Nurgiyantoro, 1994: 11) menyatakan bahwa novel mengemukakan sesuatu secara 

bebas, menyajikan sesuatu secara lebih banyak, lebih rinci, lebih detail, dan lebih 

banyak melibatkan berbagai permasalahan yang lebih komplek. 

 

Definisi novel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengertian yang 

mengatakan bahwa novel merupakan prosa fiksi dengan panjang tertentu, yang 

isinya antara lain: melukiskan para tokoh, gerak serta adegan peristiwa kehidupan 

nyata representatif dengan suatu alur atau suatu keadaan yang kompleks (Tarigan, 

2003: 164). Peneliti menggunakan definisi tersebut karena sesuai dengan tujuan 

penelitian yang digunakan yakni mendeskripsikan citra perempuan, yang nantinya 

akan dilihat dari gambaran dan gerak-gerik para tokoh dalam novel tersebut. 

 

2.1.2 Jenis Novel 

Jakob Sumardjo dan Saini K.M (1986:29) berpendapat bahwa novel dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga golongan yakni novel percintaan, novel petualangan, 

dan novel fantasi. 
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1) Novel percintaan merupakan novel yang di dalamnya terdapat tokoh wanita 

dan pria secara imbang, bahkan kadang-kadang peranan wanita lebih dominan. 

Sebagai novel yang dibuat oleh pengarang termasuk jenis novel percintaan 

dan jenis novel ini terdapat hamper semua tema. 

2)  Novel petualangan melibatkan peranan wanita lebih sedikit daripada pria. Jika 

wanita dilibatkan dalam novel jenis ini, maka penggambarannya hampir 

stereotip dan kurang berperan. Jenis novel petualangan merupakan bacaan 

yang banyak diminati kaum pria karena tokoh pria sangat dominan dan 

melibatkan banyak masalah dunia lelaki yang tidak ada hubungannya dengan 

wanita. Jenis novel ini juga terdapat unsur percintaan, namun hanya bersifat 

sampiran belaka. 

3) Novel fantasi merupakan novel yang menceritakan peristiwa yang tidak 

realistis dan tidak mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Unsur 

karakter, setting, dan plot yang digunakan tidak realistis sehingga tidak dapat 

digunakan untuk menyampaikan ide penulis. Konsep, ide, dan gagasan 

sastrawan dengan jelas disampaikan dalam bentuk cerita fantastis artinya tidak 

sesuai dengan kehidupan seharihari. 

 

 Berdasarkan unsur fiksi novel dapat dibagi menjadi tiga yaitu novel plot, novel 

watak, novel tematis. 

1)  Novel plot atau novel kejadiaan. Novel ini mementingkan struktur cerita atau 

perkembangan kejadian. Novel ini biasanya banyak melukiskan ketegangan 

karena banyak mengisahkan kejadian. 
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2)  Novel watak atau novel karakter. Novel ini mementingkan pengisahan watak 

karakter para pelakunya misalnya penakut, pemalas, humor, pemarah, mudah 

putus asa, mudah kecil hati, dan sebagainya. 

3) Novel temantis. Novel ini mementingkan tema atau pokok persoalan yang 

sangat banyak 

 

2.1.3  Fungsi Novel 

Pada dasarnya novel adalah cerita yang berisi konsentrasi kehidupan manusia 

yang fundamental, yakni agama, masyarakat, atau sosial, dan personal yang di 

dalamnya tidak bisa luput dari sebuah konflik. Hal ini yang membuat para 

pengarang untuk menuangkannya dalam karya sastra (novel) dengan harapan bisa 

diambil manfaatnya bagi pembacanya. Selain itu, sastra dapat berfungsi sebagai 

karya seni yang bisa digunakan sebagai menghibur diri pembaca. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Warren (dalam Nurgiyantoro, 1994: 3) menyatakan bahwa sebuah 

karya fiksi berarti menikmati cerita dan menghibur diri untuk memperoleh 

kepuasan batin. 

 

Secara ringkas Haji Saleh (dalam Semi, 1993: 21) menguraikan fungsi karya 

sastra di dalamnya termasuk novel, antara lain. 

a.   Fungsi pertama sastra adalah sebagai alat penting bagi pemikir-pemikir untuk 

menggerakkan pembaca kepada kenyataan dan menolongnya mengambil 

suatu keputusan bila mengalami suatu masalah. 

b.   Sebagai pengimbang sains dan teknologi 

c.   Sebagai alat untuk meneruskan tradisi suatu bangsa dalam arti yang positif, 
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bagi masyarakat sezamannya dan masyarakat yang akan datang, antara lain: 

kepercayaan, cara berpikir, kebiasaan, pengalaman sejarahnya, rasa keindahan, 

bahasa, serta bentuk-bentuk kebudayaan. 

d.   Sebagai suatu tempat dimana nilai-nilai kemanusiaan mendapat tempat yang 

sewajarnya, dipertahankan dan disebarluaskan, terutama di tengah-tengah 

kehidupan modern yang ditandai dengan menggebu-gebunya kemajuan sains 

dan teknologi.  

 

Di pihak lain, Agustien S., Sri Mulyani, dan Sulistiono (1999: 93) menguraikan 

beberapa fungsi sastra (novel) yaitu: 

a) Fungsi rekreatif, yaitu apabila sastra dapat memberikan hiburan yang        

menyenangkan bagi pembacanya. 

b) Fungsi didaktif, yaitu apabila sastra mampu mengarahkan atau mendidik 

pembacanya karena adanya nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang 

terkandung di dalamnya. 

c) Fungsi estetis, yaitu apabila sastra mampu memberikan keindahan bagi 

pembacanya. 

d) Fungsi moralitas, yaitu apabila sastra mampu memberikan pengetahuan 

kepada pembacanya sehingga mengetahui moral yang baik dan buruk. 

e) Fungsi religius, yaitu apabila sastra mengandung ajaran agama yang dapat 

diteladani para pembaca sastra. Berdasarkan berbagai fungsi sastra tersebut, 

pada dasarnya karya sastra (novel) banyak memberikan kemanfaatan bagi 

pembacanya, baik sebagai sarana hiburan maupun sebagai sarana mendidik. 

Mendidik manusia agar dapat lebih bermoral dan menghargai manusia, 
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meneladani ajaran-ajaran agama yang ada di dalamnya, serta dapat menyadarkan 

manusia untuk meneruskan tradisi luhur bangsa. 

2.2 Pengertian Sastra Berperspektif Feminis 

Kritik sastra feminis merupakan salah satu disiplin ilmu kritik sastra yang lahir 

sebagai respon atas berkembang luasnya feminisme di berbagai penjuru dunia. 

Lahirnya bersamaan dengan kesadaran perempuan akan haknya. Inti tujuan 

feminisme adalah meningkatkan kedudukan dan derajat perempuan agar sama 

atau sejajar dengan kedudukan serta derajat laki-laki. Perjuangan serta usaha 

feminisme untuk mencapai tujuan ini mencakup berbagai cara. Salah satu caranya 

adalah memperoleh hak dan peluang yang sama dengan yang dimiliki laki-laki. 

Banyak penelitian yang dilakukan untuk membongkar suatu karya sastra. 

Khususnya karya sastra seperti roman, novel, dan puisi. Peneltian yang berhasil 

mengangkat perempuan sebagai topik pembicaraan, perempuan mulai bangkit 

mempertanyakan dan menggugat dominasi serta ketidakadilan yang terjadi dalam 

sistem patriarkhi. Sastra berperspektif feminis merupakan sarana pengamatan baru 

yang dibangun oleh pandangan-pandangan berdasarkan pengetahuan sosial dan 

kemanusiaan. Pandangan-pandangan tersebut menyumbangkan komponen jender 

yang hingga saat ini belum banyak terlihat dalam semua wacana (Ruthven dalam 

Sofia, 2009: 11). 

Kenyataan yang ada dalam masyarakat, dunia feminin dipertentang dengan dunia 

maskulin. Padahal dunia perempuan merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

laki-laki. Akan tetapi karena semua hal diatur oleh laki-laki perempuan 

mendapatkan tempat yang lebih rendah (de Beauvoir dalam Sofia 2009: 12). 
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Pemberian posisi perempuan pada tempat yang lebih rendah tersebut ada karena 

patriarkhi (pemerintahan ayah), yaitu sebuah sistem yang memungkinkan laki-laki 

dapat mendominasi perempuan pada semua hubungan sosial (Ruthven dalam 

Sofia, 2009: 12). Dari berbagai pemikiran feminisme terlihat bahwa munculnya 

ide-ide feminis berangkat dari kenyataan bahwa kontruksi sosial jender yang ada 

mendorong citra-citra perempuan masih belum dapat memenuhi cita-cita 

persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (Sofia, 2009: 19). 

Wolf (dalam Sofia, 2009: 13) mengartikan feminisme sebagai sebuah teori yang 

mengungkapkan harga diri pribadi dan harga diri semua perempuan. Istilah 

“menjadi feminis”,bagi Wolf,harus diartikan dengan “menjadi manusia”. Pada 

pemahaman yang demikian, seorang perempuan akan percaya pada diri mereka 

sendiri. Sementara itu, Budianta (dalam Sofia 2009: 13) mengartikan feminisme 

sebagai suatu kritik ideologis terhadap cara pandang yang mengabaikan 

permasalahan ketimpangan dan ketidakadilan dalam pemberian peran serta 

identitas sosial berdasarkan perbedaan jenis kelamin. 

Feminisme dalam penelitian ini lebih luas dari makna emansipasi. Emansipasi 

cenderung digunakan sebagai istilah yang berarti pembebasan dari perbudakan 

yang sesungguhnya dan persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan 

masyarakat. Dengan demikian, emansipasi tidak mutlak sebagai persamaan hak 

perempuan. Perempuan dalam pandangan feminisme  mempunyai aktivitas dan 

inisiatif sendiri untuk memperjuangkan hak dan kepentingan tersebut dalam 

gerakan untuk menuntut haknya sebagai manusia secara penuh (Kridalaksana 

dalam Sofia, 2009: 13). Prinsip-prinsip karya yang berperspektif feminisme 

seperti yang diungkapkan priyatna (dalam Sofia, 2009: 6) adalah. 
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1. Karya tersebut mempertanyakan relasi jender yang timpang dan mempromosikan 

terciptanya tatanan sosial yang lebih seimbang antara perempuan dan laki-

laki. 

2. Meskipun pengarang karya tersebut adalah laki-laki, harus diperhatikan 

bahwa feminisme bukan monopoli perempuan, seperti halnya patriarki bukan 

monopoli laki-laki. 

3. Sampel yang diambil lebih berpijak pada penyuaraan terhadap perempuan, 

pemberian ruang terhadap perempuan untuk menyuarakan keinginan, kebutuhan, 

dan haknya sehingga perempuan mampu menjadi subjek kehidupan. 

 

Langkah-langkah untuk mengkaji sebuah karya sastra dengan menggunakan 

pendekatan feminis menurut Djajanegara dapat dirinci sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi satu atau beberapa tokoh wanita, dan mencari kedudukan 

tokoh-tokoh itu dalam masyarakat. 

2. Meneliti tokoh lain terutama tokoh laki-laki yang memiliki keterkaitan 

dengan tokoh perempuan yang sedang kita cermati. 

3. Mengamati sikap penulis karya yang sedang dikaji. 

Pandangan yang berperspektif feminis menekankan bahwa perempuan 

mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Bahwa 

dengan dipublikasikannya suatu karya sastra yang berperspektif feminis, nilai 

keperempuanan dapat tersuarakan dan pembaca, baik laki-laki maupun perempuan, 

dapat menghayati pengalaman yang tertulis dan menjadikannya sebagai inspirasi 

(Budianta dalam Sofia, 2009: 6). Oleh karena itu, penelitian tentang citra perempuan 
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yang ditampilkan melalui tokoh-tokoh perempuan di dalam karya sastra tidak dapat 

dilepaskan dari kedudukan perempuan tersebut dalam masyarakat sebagaimana 

tercermin dalam karya sastra. 

Kedudukan perempuan itu sendiri dapat dilihat dalam kategori berikut: sebagai 

ibu, istri, maupun anak, bahkan sahabat sekaligus. Satu tokoh perempuan bisa saja 

menduduki lebih dari satu ketegori tersebut. bersandar pada identitas tokoh 

perempuan sebagaimana tergambar dalam karya sastra, peneliti sastra 

berperspektif feminis mencari kedudukan tokoh-tokoh itu di dalam masyarakat 

untuk selanjutnya dipaparkan pencitraannya berdasarkan gambaran yang diberikan 

penulis melalui penokohan tokoh-tokoh tersebut (Djajanegara, 2000: 51-53). 

Sastra feminis mempermasalahkan asumsi tentang perempuan berdasarkan paham 

tertentu selalu dikaitkan dengan kodrat perempuan yang kemudian menimbulkan 

isu tertentu tentang perempuan. Selain itu, berusaha mengidentifikasi suatu 

pengalaman dan perspektif pemikiran laki-laki dan cerita yang dikemas sebagai 

pengalaman manusia dalam sastra (Sofia, 2009: 20). Sementara itu, tujuan penting 

lain dari kritik sastra feminis adalah membantu kita memahami, menafsirkan, dan 

menilai cerita-cerita rekaan penulis perempuan terutama citra-citra perempuan 

yang terdapat di dalamnya (Djajanegara, 2000: 23). 

Menurut Djajanegara (2003: 27) kritik sastra feminis berasal dari hasrat para 

feminis untuk mengkaji karya penulis-penulis wanita di masa silam dan untuk 

mewujudkan citra wanita dalam karya penulis-penulis pria yang menampilkan 

wanita sebagai makhluk yang dengan berbagai cara ditekan, disalahtafsirkan, serta 

disepelekan oleh  tradisi patriarkat yang dominan. 
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Kedua hasrat tersebut menimbulkan berbagai ragam cara mengkritik yang kadang-

kadang berpadu. Misalnya, dalam meneliti citra wanita dalam karya sastra penulis 

wanita, perhatian dipusatkan pada cara-cara yang mengungkapkan tekanan-

tekanan yang diderita tokoh wanita. Oleh karena telah menyerap nilai-nilai 

patriarkal, mungkin saja seorang penulis wanita menciptakan tokoh-tokoh wanita 

dengan stereotip yang memenuhi persyaratan masyarakat patiarkal. 

 

Sebaliknya, kajian tentang wanita dalam tulisan laki-laki dapat saja menunjukkan 

tokoh-tokoh wanita yang kuat dan mungkin sekali justru mendukung nilai-nilai 

feminis. Di samping itu, kedua hasrat pengkritik sastra feminis memiliki 

kesamaan dalam hal kanon sastra. Kedua-duanya menyangsikan keabsahan kanon 

sastra lama, bukan saja karena menyajikan tokoh-tokoh wanita stereotip dan 

menunjukkan rasa benci dan curiga terhadap wanita, tetapi juga karena 

diabaikannya tulisan tulisan mereka. 

 

Kritik sastra feminis merupakan kesadaran membaca sebagai perempuan. Yang 

dimaksud membaca sebagai perempuan adalah kesadaran pembaca bahwa ada 

perbedaan penting dalam jenis kelamin pada makna dan perebutan makna karya 

sastra (Culler dalam Sugihastuti dan Suharto, 2002:7). Para pengkritik sastra 

feminis memiliki tujuan penting dari kritik sastra feminis, yaitu ingin membantu 

agar pembaca dapat memahami, mendeskripsikan, menafsirkan, serta menilai 

karya-karya yang ditulis oleh pengarang (Djajanegara, 2003: 27). 
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Macam kritik sastra feminis menurut Djajanegara (2003:28-39) adalah sebagai 

berikut. 

1.     Kritik sastra feminis ideologis, yaitu kritik sastra feminis yang melibatkan 

wanita, khususnya kaum feminis sebagai pembaca. Adapun yang menjadi 

pusat perhatian pembaca wanita dalam penelitiannya adalah citra serta 

stereotype wanita dalam karya sastra. Selain itu meneliti kesalahpahaman 

tentang wanita dan sebab mengapa wanita sering ditiadakan, bahkan nyaris 

diabaikan dalam kritik sastra. 

2.     Kritik sastra feminis-gynocritic atau ginokritik, yaitu kritik sastra feminis 

yang mengkaji penulis-penulis wanita. Kajian dalam kritik ini adalah 

masalah perbedaan antara tulisan pria dan wanita. 

3.     Kritik sastra feminis-sosialis atau kritik sastra marxis adalah kritik sastra 

feminis yang meneliti tokoh-tokoh wanita dari sudut pandang sosialis, yaitu 

kelas-kelas masyarakat tokoh wanita dalam karya sastra lama adalah wanita 

yang tertindas yang tenaganya dimanfaatkan untuk keperluan kaum laki-laki 

yang menerima bayaran. 

4.    Kritik sastra feminis-psikoanalitik adalah kritik sastra feminis yang 

diterapkan pada tulisan-tulisan wanita, karena para feminis percaya bahwa 

pembaca wanita biasanya mengidentifikasikan dirinya atau menempatkan 

dirinya pada si tokoh wanita, sedang tokoh wanita tersebut pada umumnya 

merupakan cermin penciptanya. 

5.     Kritik sastra feminis-ras atau kritik sastra feminis-etnik yaitu kritik sastra 

feminis yang mengkaji tentang adanya diskriminasi seksual dari kaum laki-
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laki kulit putih atau hitam dan diskriminasi rasial dari golongan mayoritas 

kulit putih, baik laki-laki maupun perempuan. 

6.     Kritik sastra feminis lesbian, yakni kritik sastra feminis yang yang hanya 

meneliti penulis atau tokoh wanita saja. Dalam kritik sastra feminis ini, para 

pengkritik sastra lesbian lebih keras untuk memasukkan kritik sastra feminis 

lesbian ke dalam kritik sastra feminis serta memasukkan teks-teks lesbian ke 

dalam kanon tradisional maupun kanon feminis. 

2.3    Tokoh dan Penokohan 

Fiksi merupakan sebuah keseluruhan yang utuh dan memiliki ciri artistik. 

Keutuhan dan keartistikan fiksi justru terletak pada keterjalinannya yang erat antar 

berbagi unsur pembangunnya. Penokohan itu sendiri merupakan bagian, unsur, 

yang bersama dengan unsur-unsur yang lain membentuk suatu totalitas. Namun, 

penokoh pakan unsur yang penting dalam fiksi. Dengan demikian, penokohan 

mempunyai peranan yang besar dalam menentukan keutuhan dan keartistikan 

sebuah fiksi. 

2.3.1 Pengertian Tokoh dan Penokohan 

Penokohan dalam teori sastra sering disebut dengan perwatakan atau karakteristik. 

Penokohan dapat digambarkan sesuai dengan perannya dalam sebuah karya sastra  

yang dituangkan melalui teks-teks sastra. Misalnya, dalam penelitian citra 

perempuan yang menganggap teks-teks sastra sebagai bukti adanya berbagai jenis 

peranan perempuan. Peran tersebut dapat dilihat dalam peran perempuan dalam 

kehidupan masyarakat, misalnya sebagai istri, anak, ibu, anggota masyarakat, dan 

lainnya. 
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Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita (Jones dalam Nurgiyantoro, 2009: 165). Sedangkan, 

tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karangan naratif 

atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan melalui kualitas moral dan 

kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang 

dilakukan dalam tindakan (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2009: 165). Tokoh cerita 

menempati posisi strategis sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu 

yang sengaja ingin disampaikan kepada pembaca. 

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

sebab ia sekaligus mencakup siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan 

bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sangggup 

memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Dalam istilah penokohan itu 

sekaligus terkandung dua aspek: isi dan bentuk. Sebenarnya, apa dan siapa tokoh 

cerita itu tak penting benar selama pembaca dapat mengidentifikasi diri pada 

tokoh tersebut, atau pembaca dapat memahami dan menafsirkan tokoh-tokoh itu 

sesuai dengan logika cerita dan persepsinya (Jones dalam Nurgiyantoro, 2009: 

166). Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi penokohan 

dibandingkan tokoh karena penokohan lebih luas maknanya dan citra perempuan 

bisa dianalisis berdasarkan penokohan.  

2.3.2 Jenis dan Fungsi Tokoh  

Adapun Nurgiyantoro (2009: 176) mengemukakan, tokoh cerita berdasarkan segi 

peranan dapat dibedakan atas dua bagian yaitu tokoh sentral (tokoh utama) dan 

tokoh bawahan. 
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Tokoh utama atau tokoh sentral adalah tokoh dalam karya sastra yang memegang 

peranan penting dalam drama atau cerita rekaan.tokoh utama senantiasa relevan 

dalam setiap peristiwa di dalam suatu cerita. Kriteria yang digunakan untuk 

menentukan tokoh utama bukan melalui frekuensi kemunculannya dalam cerita, 

melainkan melalui intensitas keterlibatan tokoh dalam peristiwa-peristiwa yang 

membangun cerita. Tokoh bawahan adalah tokoh yang tidak sentral kedudukannya di 

dalam cerita, tetapi kehadirannya sangat diperlukan guna menunjang atau mendukung 

tokoh utama. 

Berdasarkan fungsi penampilan tokoh, Nurgiyantoro (2009: 178) membagi 

menjadi dua, yakni tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis 

adalah tokoh yang kita kagumi, yang salah satu jenisnya secara populer disebut 

hero, tokoh yang merupakan pengejawantahan norma-norma, nilai-nilai, yang 

ideal bagi kita (Altenbernd & Lewis dalam Nurgiyantoro 2009: 178). Dalam 

membaca sebuah fiksi, pembaca sering mengidentifikasikan diri dengan tokoh-

tokoh tertentu, memberikan simpati, empati, melibatkan diri secara emosional 

terhadap tokoh tersebut.tokoh yang disikapi demikian oleh pembaca disebut tokoh 

protagonis (Altenbernd & Lewis dalam Nurgiyantoro 2009: 178).  

Sebuah fiksi harus mengandung konflik, ketegangan, khususnya konflik dan 

ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Tokoh penyebab terjadinya 

konflik disebut tokoh antagonis (Nurgiyantoro, 2009: 178). Tokoh antagonis, 

barangkali dapat disebut, beroposisi dengan tokoh protagonis, secara langsung 

ataupun tak langsung, bersifat fisik ataupun batin. 
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Konflik yang dialami oleh tokoh protagonis tidak harus hanya yang disebabkan 

oleh tokoh antagonis  seorang (beberapa orang) individu yang dapat ditunjuk 

secara jelas. Konflik ini dapat disebabkan oleh hal-hal lain yang di luar 

indivudualitas seseorang, misalnya bencana alam, kecelakaan, lingkungan alam 

dan sosial, nilai-nilai moral, kekuasaan dan kekuatan yang lebih tinggi, dan 

sebagainya. Penyebab konflik yang tak dilakukan oleh seorang tokoh disebut 

sebagai kekuatan antagonistis, antagonistic force (Altenbernd & Lewis dalam 

Nurgiyantoro,  2009: 179). 

Berdasarkan perwatakannya, tokoh dapat dibedakan ke dalam tokoh sederhana 

(pipih) dan tokoh bulat (Foster dalam Nurgiyantoro, 2009: 181-188). Berikut ini 

penjelasan mengenai tokoh pipih dan tokoh bulat. 

1. Tokoh Sederhana (pipih) 

Tokoh pipih adalah tokoh yang hanya memiliki satu kualitas pribadi tertentu, satu 

sifat watak yang tertentu saja yang hanya disoroti dari satu segi watak saja 

sehingga ia tampak sebuah tokoh yang berwatak baik atau berwatak buruk. 

Sebagai seorang tokoh, ia tak diungkap berbagai kemungkinan sisi kehidupannya. 

Ia tak memiliki sifat dan tingkah laku yang dapat memberikan efek kejutan bagi 

pembaca sehingga tokoh pipih tersebut mudah untuk diduga. Tidak banyak detail 

yang menjelaskan tokoh pipih sehingga mudah untuk diklasifikasikan dan 

dimengerti oleh pembaca. 

Tokoh pipih dapat saja melakukan berbagai tindakan, namun semua tindakannya 

itu akan dapat dikembalikan pada perwatakan yang dimiliki dan telah yang 

diformulakan itu. Dengan demikian, pembaca akan dengan mudah memahami 
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watak dan tingkah laku tokoh. Ia mudah dikenal dan dipahami, lebih familiar, dan 

cenderung stereotip (Kenny dalam Nurgiyantoro, 2009: 182).  

2. Tokoh Bulat  

Tokoh bulat adalah tokoh yang memiliki dan diungkap berbagai kemungkinan sisi 

kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya. Ia dapat saja memiliki watak 

tertentu yang dapat diformulasikan. Namun ia pun dapat pula menampilkan watak 

dan tingkah laku bermacam-macam, seperti bertentangan dan sulit diduga. Oleh 

karena itu, perwatakannya pun pada umumnya sulit dideskripsikan secara tepat. 

Dibandingkan dengan tokoh sederhana, tokoh bulat menyerupai kehidupan 

manusia yang sesungguhnya karena disamping memiliki berbagai kemungkinan 

sikap dan tindakan, ia juga sering memberikan kejutan. Abrams (dalam 

Nurgiyantoro, 2009: 183) mengemukakan bahwa tingkah laku tokoh bulat sering 

tak terduga dan memberikan efek kejutan kepada pembaca. 

Berdasarkan kriteria, Nurgiyantoro (2009: 188-190) membagi penokohan menjadi 

dua, yakni tokoh statis dan berkembang (tokoh dinamis). Berikut ini penjelasan 

mengenai tokoh tokoh statis dan tokoh berkembang (tokoh dinamis). 

1. Tokoh Statis 

Tokoh statis adalah tokoh cerita yang secara esensial tidak mengalami perubahan 

atau perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang 

terjadi (Altenbernd & Lewis dalam Nurgiyantoro, 2009: 188). Tokoh jenis ini 

tampak seperti kurang terlibat dan tak terlibat dan tak terpengaruh oleh adanya 

hubungan antar manusia. Jika diibaratkan, tokoh statis adalah bagaikan batu 

karang yang tak tergoyahkan walau tiap hari dihantam dan disayang ombak. 
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Tokoh statis memiliki sikap dan watak yang relatif tetap, tak berkembang, sejak 

awal sampai akhir cerita.  

2. Tokoh Dinamis 

Tokoh dinamis adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan dan perkembangan 

perwatakan sejalan dengan perkembangan peristiwa dan plot yang dikisahkan. Ia 

secara aktif berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan sosial, alam, 

maupun yang lain, yang kesemuanya itu akan mempengaruhi sikap, watak, dan 

tingkah lakunya. Adanya perubahan-perubahan yang terjadi diluar dirinya, dan 

adanya hubungan antar manusia yang memang bersifat saling memengaruhi yang 

dapat menyentuh kejiwaannya dan dapat menyebabkan terjadinya perubahan dan 

perkembangan sikap dan wataknya. Berdasarkan penggolongan tokoh tersebut, 

dimaksudkan un tuk membedakan para tokoh dari perannya masing-masing sesuai 

dengan penokohan yang dimilikinya di dalam sebuah cerita. 

 

2.3.3 Cara Menentukan Watak Tokoh 

Setiap tokoh selalu memiliki watak, baik watak yang baik maupun sebaliknya. 

Mengenai cara yang dapat dilakukan pengarang dalam melukiskan watak 

tokohnya, Nurgiyantoro (2009: 198-211) mengemukakan ada dua cara yang dapat 

dilakukan pengarang dalam melukiskan watak tokoh, cara-cara tersebut sebagai 

berikut. 

1. Teknik ekspotoris/teknik analitis/secara langsung, ialah pelukisan tokoh cerita 

dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara 

langsung. Tokoh cerita hadir ke hadapan pembaca secara tidak berbelit-belit, 

melainkan begitu saja dan langsung disertai deskripsi kediriannya, yang 
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mungkin berupa sikap, sifat, watak, tingkah laku, dan ciri fisiknya. Misalnya, 

Bersusah payah Enong membujuk Ania. Tubuhnya yang kekar seperti 

lelaki karena bertahun-tahun mendulang timah merengkuh tubuh adiknya. 

Tangannya yang kasar membelai-belai rambutnya. 

2. Teknik dramatik, ialah penampilan tokoh cerita dilakukan secara tidak 

langsung, artinya, pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan 

sikap serta tingkah laku tokoh. Misalnya, Suatu ketika, Enong mengajak 

Ania ke sebuah toko di Tanjong Pandan. Ia membelikan adik pangkuannya itu 

baju yang bagus. 

2.4    Pengertian Citra Perempuan 

Penokohan dalam karya sastra akan mengarahkan pembaca pada pengimajian 

yang dibuat oleh pengarang yang dapat diungkapkan melalui citra yang menyerupai 

gambaran yang dihasilkan oleh hasil tafsiran pembaca terhadap suatu objek. Citra 

tidak terlepas dari pentingnya sebuah penokohan sebab melalui penokohan dapat 

diketahui bagaimana citra yang dimiliki para tokoh dalam sebuah cerita. Tokoh 

sebagai unsur penting dalam karya fiksi diproses melalui penokohan hingga 

membentuk citra tokoh yang diterima oleh pembaca. Citra tersebut dapat dilihat 

dalam perannya sebagai istri, ibu, anak, anggota masyarakat dan lainnya. 

Citra merupakan sebuah gambaran pengalaman indra yang diungkapkan lewat 

kata-kata, gambaran berbagai pengalaman sensoris yang dibangkitkan oleh kata-

kata (Sofia, 2009: 24). Sementara itu, pencitraan merupakan kumpulan citra (the 

collection of images) yang dipergunakan untuk melukiskan objek dan kualitas 
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tanggapan indera yang dipergunakan dalam karya sastra, baik dengan deskripsi 

harfiah maupun secara kias (Abrams dalam Sofia, 2009: 24). 

Kata citra mengacu pada makna gambaran pikiran. Gambaran pikiran adalah 

sebuah efek dalam pikiran yang sangat menyerupai gambaran yang dihasilkan 

oleh penangkapan pembaca terhadap sebuah objek yang dapat dilihat denga mata, 

saraf penglihatan, dan daerah-daerah otak yang berhubungan atau yang 

bersangkutan (Pradopo dalam Sofia, 2009: 24). 

Model pencritraan dapat dilakukan dengan berbagai model, salah satunya 

penelitian mengenai citra perempuan dengan menggunakan pendekatan kritik 

sastra feminis. Pada penelitian kritik sastra feminis menunjukan citra perempuan 

dalam sebuah karya sastra yang penulisnya laki-laki menampilkan perempuan 

sebagai makhluk yang ditekan, disalahtafsirkan, serta disepelekan oleh tradisi 

patriarki yang dominan. Di pihak lain, kajian tentang perempuan dalam tulisan 

penulis laki-laki dapat juga menunjukan tokoh-tokoh perempuan yang kuat dan 

justru mendukung nilai-nilai feminis. 

Mengingat fokus penelitian ini adalah pencritaan perempuan, pengertian citra 

perempuan perlu diperjelas. Citra perempuan adalah semua wujud gambaran 

mental spritual dan tingkah laku keseharian perempuan yang menunjukkan 

perwajahan dan ciri khas perempuan (Sofia, 2009: 24).  

Selain itu, Sugihastuti (2000: 45) mengemukakan citra perempuan adalah rupa; 

gambaran; berupa gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, atau 

kesan mental (bayangan) visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase, atau 
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kalimat yang tampak dari peran atau fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat 

yang digambarkan para tokoh di dalam sebuah cerita. 

Penelitian citra perempuan atau images of women ini merupakan suatu jenis 

sosiologi yang menganggap teks-teks sastra dapat digunakan sebagai bukti adanya 

berbagai jenis peranan perempuan. Peta pemikiran feminisme diharapkan mampu 

memberikan pandangan-pandangan baru terutama yang berkaiatan dengan bagaimana 

karakter-karakter tokoh perempuan yang diwakili dalam karya sastra. 

Pada penelitian ini, pencitraan diri perempuan dapat dilihat dari komentar dan 

dialog melalui kemunculan tokoh perempuan selain tokoh utama dan bahkan 

tokoh laki-laki. Pengungkapan citra perempuan tidak dapat dilakukan dengan 

hanya melihat kepada perempuan. Akan tetapi, harus dilakukan dalam 

hubungannya dengan laki-laki, keluarga, dan masyarakat yang mengitarinya. 

Pada Novel Cinta di Dalam Gelas karya Andrea Hirata, penulis mengidentifikasi 

tokoh Enong ke dalam perannya masing-masing, yakni citra perempuan sebagai 

istri, anak, sahabat, anggota masyarakat dan lainnya. 

Berikut empat katagori yang diidentifikasi penulis dalam Novel Cinta di Dalam 

Gelas karya Andrea Hirata. 

2.4.1 Citra Enong sebagai Perempuan 

Enong adalah seorang perempuan. Jika seorang perempuan sudah menikah 

dengan seorang laki-laki, statusnya berubah menjadi seorang istri. Kewajiban 

seorang wanita selaku istri ada banyak. Sebagai seorang permaisuri dalam 

kerajaan rumah tangga. Dia juga bekerja sebagai seorang menteri dalam negri. Ia 

harus mengatur makanan yang menyehatkan untuk seluruh anggota keluarga. Ia juga 
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patut menolong suami dalam segala keperluannya. Seorang istri adalah arsitek 

keindahan rumah (Sarumpaet, 1979: 20). 

Seorang istri harus perhatian terhadap suaminya sebagai bukti rasa cinta dan 

sebagai sumber kelanggengan keluarga (Qadir, 2011: 107). Sementara itu, seorang 

istri harus menyadari bahwa hak suami harus didahulukan dari hak-hak orang lain, 

termasuk dari hak kedua orang tua (Qadir, 2011: 107). Dalam islam, hak suami 

lebih dimuliakan dari sekedar ibadah sunah. Namun, ketika istri telah bercerai 

dengan suami maka kewajiban sang istri menjadi hilang. Contohnya dapat dilihat 

dalam kutipan sebagai berikut. 

Kelakuan buruk suaminya telah tampak sejak awal perkawinan, namun ia 

bertahan (Hirata, 2011:19). 

 

Dari kutipan tersebut menunjukan bahwa apapun keadaannya, Enong  selalu sabar 

mengahadapi suaminya saat ia masih bersuami. 

2.4.2 Citra Enong sebagai Anak  

Seorang anak adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada pasangan suami istri 

yang harus dirawat dan dijaga hingga dewasa sehingga menjadi anak yang 

berbakti dan berguna bagi keluarga, orang lain, dan nusa bangsa. Anak terdiri dari 

dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Contohnya dapat dilihat dari kutipan 

sebagai berikut. 

Seburuk apa pun ia diperlakukan, ia menganggap dirinya telah mengambil 

keputusan dania ingin menjaga perasaanibunya (Hirata, 2011:19). 

 

Dari kutipan tersebut, menunjukan bahwa Enong seorang anak yang begitu 

mencintai ibunya, ia tidak ingin ibunya bersedih karena dirinya. 
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2.4.3 Citra Enong Sebagai Kakak 

Kakak adalah saudara yang lebih tua yang berstatus anak kandung dari orang tua. 

Sebutan kakak lebih mengacu kepada kakak perempuan, panggilan kakak juga 

berlaku untuk seseorang bukan sedarah yang lebih tua atau dianggap lebih tua. 

Contohnya dapat dilihat dari kutipan sebagai berikut. 

Suatu ketika, Enong mengajak Ania ke sebuah toko di Tanjong Pandan. Ia 

membelikan adik pangkuannya itu baju yang bagus ( Hirata, 2011:11). 

Dari kutipan tersebut, menunjukan bahwa Enong seorang kakak yang baik dan 

penyayang. Ia menyayangi adiknya. Ia selalu ingin menyenangkan adiknya, 

memenuhi segala kebutuhan sang adik. 

 

2.4.4  Citra Enong Sebagai Sahabat  

Persahabatan atau pertemanan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerja 

sama dan saling mendukung antara dua atau lebih entitas sosial. Sahabat akan 

menyambut kehadiran sesamanya dan menunjukkan kesetiaan satu sama lain, 

seringkali hingga pada altruisme. selera mereka biasanya serupa dan mungkin 

saling bertemu, dan mereka menikmati kegiatan-kegiatan yang mereka sukai. 

Mereka juga akan terlibat dalam perilaku yang saling menolong, seperti tukar-

menukar nasihat dan saling menolong dalam kesulitan. Sahabat adalah orang yang 

memperlihatkan perilaku yang berbalasan dan reflektif. Namun bagi banyak 

orang, persahabatan seringkali tidak lebih daripada kepercayaan bahwa seseorang 

atau sesuatu tidak akan merugikan atau menyakiti mereka. 

Nilai yang terdapat dalam persahabatan seringkali apa yang dihasilkan ketika 

seorang sahabat memperlihatkan secara konsisten: 

1. kecenderungan untuk menginginkan apa yang terbaik bagi satu sama lain; 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kesetiaan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Altruisme
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Selera_%28estetika%29&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Mutualisme
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keinginan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepentingan_pribadi&action=edit&redlink=1
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2. simpati dan empati; 

3. kejujuran, barangkali dalam keadaan-keadaan yang sulit bagi orang lain 

untuk mengucapkan kebenaran; 

4. saling pengertian. 

Contohnya dapat dilihat dari kutipan berikut. 

Belum terang tanah, enong sudah berdiri agak gemulai di pekarangan, persis 

penari Semenanjung ingin menyambut pejabat tinggi dari Jakarta yang baru 

turun dari baling-baling. Senyumnya lebar, selebar dimungkinkan mulut. 

Kuhampiri perempuan yang humoris dan optimis itu (Hirata, 2011:32). 

 

Dari kutipan tersebut, menunjukan bahwa Enong adalah sahabat dari Aku (Ikal) 

seorang yang optimis. Ia memiliki semangat yang kuat dan selalu bergembira. 

Enong tidak lupa mengajak sahabatnya untuk menghadiri wisuda kursus bahasa 

Inggrisnya. 

2.4.5   Citra Enong sebagai Anggota Masyarakat 

Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society) adalah sekelompok orang yang 

membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian 

besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok 

tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, 

musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-

hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang 

interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat 

digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu 

komunitas yang teratur. Jadi, anggota masyarakat adalah bagian dari masyarakat 

itu. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Simpati
http://id.wikipedia.org/wiki/Empati
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kejujuran&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebenaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Orang
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
http://id.wikipedia.org/wiki/Entitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunitas
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Contohnya dapat dilihat dari kutipan sebagai berikut. 

Bu Indri berkali-kali memanggil Maryamah agar maju ke muka untuk 

menerima piagam. Maryamah bangkit dan melangkah menuju podium ( 

Hirata, 2011:34). 

 

Dari kutipan tersebut, menunjukan bahwa Enong bagian dari anggota masyarakat 

di kursusnya, ia seorang yang gigih menuntut ilmu. Ia mendapatkan piagam 

karena usahanya itu, ia menjadi lulusan terbaik kelima. 

 

2.4.6   Citra Enong sebagai Pekerja 

Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada 

pengusaha dengan menerima upah. Adapun macam-macam pekerja/ tenaga kerja 

yakni: (1) tenaga kerja terdidik / tenaga ahli / tenaga mahir yaitu tenaga kerja 

terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran 

pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non formal. 

Contohnya seperti sarjana ekonomi, insinyur, sarjana muda, doktor, master, dan 

lain sebagainya; (2) tenaga kerja terlatih yakni tenaga kerja yang memiliki 

keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Keahlian 

terlatih ini tidak memerlukan pendidikan karena yang dibutuhkan adalah latihan 

dan melakukannya berulang-ulang sampai bisa dan menguasai pekerjaan tersebut. 

Contohnya adalah supir, pelayan toko, tukang masak, montir, pelukis, dan lain-

lain; (3) Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Telatih adalah tenaga kerja kasar 

yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh tenaga kerja model ini seperti kuli, 

buruh angkut, buruh pabrik, pembantu, tukang becak, dan masih banyak lagi 

contoh lainnya. 
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Contohnya dapat dilihat dari kutipan sebagai berikut. 

Enong tetap bekerja sebagai pendulang timah. Namun, ia tak lagi satu-

satunya perempuan ( Hirata, 2011:18). 

 

Dari kutipan tersebut, menunjukan bahwa Enong seorang pekerja pendulang 

timah. Di desanya Enong merupakan salah satu dari pendulang timah perempuan. 

Pekerjaan Enong termasuk dalam pekerjaan yang tidak terdidik dan tidak terlatih. 

2.5 Pemilihan Bahan Ajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA 

 

Pada pembelajaran sastra harus dilakukan secara tepat terutama pemilihan bahan 

ajar. Seorang guru harus tahu bagaimana menentukan bahan ajar sastra agar 

penyampaian materi pembelajaran dapat mudah dipahami siswa. Pada dasarnya 

tujuan pembelajaran sastra adalah untuk menumbuhkan rasa cinta dan kegemaran 

siswa terhadap sastra sehingga mampu mempertajam perasaan, penalaran, dan 

daya khayal, serta kepekaan terhadap budaya dan lingkungannya. Pembelajaran 

sastra dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasi karya 

sastra. Pada karya sastra khususnya novel banyak pelajaran dan nilai-nilai positif 

yang dapat diambil. Kegiatan pengajaran sastra dalam roman dapat mempertajam 

perasaan, penalaran, dan daya khayal serta kepekaan terhadap masyarakat, 

budaya, dan lingkungan. 

Bahan ajar merupakan salah satu aspek penting yang memengaruhi keberhasilan 

pendidikan anak di sekolah. Bertolak dari hal itu maka sangat penting pula 

memilih bahan ajar yang akan digunakan agar sesuai dan dapat dijadikan acuan 

untuk mendidik sang anak. Pendidikan ini hendaknya tidak hanya mencerdaskan 

tetapi juga dapat mengubah perilaku dan membentuk karakter anak menjadi baik. 
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Pendidikan karakter adalah Salah satu hal yang sederhana karena kata „karakter‟ 

adalah semua pengembangan diri siswa dalam interaksi belajar hingga awal dan 

berakhirnya proses pengajaran bisa tercapai pembentukan siswa yang berkarakter. 

Pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan, walaupun dasar dari pendidikan 

karakter adalah di dalam keluarga. Kalau seorang anak mendapatkan pendidikan 

karakter yang baik dari keluarganya, anak tersebut akan berkarakter baik 

selanjutnya. Namun banyak orang tua yang lebih mementingkan aspek kecerdasan 

otak ketimbang pendidikan karakter.  

Pendidikan karakter tersebut sangat dibutuhkan di masa anak menginjak 

pendidikan Sekolah Menengah Atas karena pada masa ini anak masih di usia 

mencari jati diri. Sehingga pemilihan bahan ajar Bahasa dan Sastra Indonesia di 

sekolah khususnya di SMA hendaknya sesuai dengan pendidikan karakter. 

Berdasarkan pendidikan karakter tersebut, maka dapat dikatakan kriteria-kriteria 

pendidikan karakter sebagai berikut: 1. religius; 2. jujur; 3. toleransi; 4. disiplin; 

5.kerja keras; 6.kreatif; 7.mandiri; 8. demokratis; 9. rasa ingin tahu; 10. semangat 

kebangsaan; 11. cinta tanah air; 12. menghargai prestasi; 13. bersahabat/ 

komuniktif; 14. cinta damai; 15. gemar membaca; 16. peduli lingkungan; 17. 

peduli sosial; dan 18. tanggung jawab.  

Selain kriteria-kriteria pendidikan karakter tersebut, pemilihan bahan ajar harus 

mempertimbangkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 

saat ini. Tentunya hal tersebut tidak  boleh terlepas dari empat kompetensi inti dan 

kompetensi dasar (KD) yang menjadi dasar acuan guru dalam menyiapkan bahan 

ajar.  
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Dalam Kurikulum 2013 SMA terdapat empat kompetensi yang harus dicapai serta 

terdapat ( KD) Mengembangkan sikap apresiatif  dalam menghayati karya sastra. 

Merujuk pada empat KI dan KD tersebut yang kemudian disesuaikan dengan 

kriteria-kriteria pendidikan karakter maka novel Cinta di Dalam Gelas Karya 

Andrea Hirata diharapkan dapat menjadi alternatif bahan ajar yang dapat 

digunakan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


