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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Standar Isi yang tertuang dalam Kemendikbud (2016, h.1-2), memaparkan 

bahwa Kompetensi Dasar mata pelajaran Bahasa Indonesia dikembangkan 

berdasarkan tiga hal lingkup materi. Ketiga materi tersebut yaitu bahasa 

(pengetahuan tentang Bahasa Indonesia); sastra (pemahaman, apresiasi, tanggapan, 

analisis, dan penciptaan karya sastra); dan literasi (perluasan kompetensi berbahasa 

Indonesia dalam berbagai tujuan khususnya yang berkaitan dengan membaca dan 

menulis). Materi sastra yang diajarkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia 

meliputi cerita fantasi, cerita fabel, cerpen, puisi, hikayat, novel, dan drama. 

 Pada tingkat SMA, salah satu materi sastra yang menjadi tuntutan Kurikulum 

2013 dan wajib dipelajari oleh peserta didik adalah novel. Novel Merupakan karya 

sastra yang di dalamnya berisi cerita tentang kehidupan, baik secara alur cerita 

maupun tokoh-tokoh yang ditampilkan karena biasanya merupakan cerita yang 

diangkat dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan (Praptiwi, 2017, h.236).  Dalam 

penerapan Kurikulum 2013, peserta didik akan memperoleh kesempatan untuk 

menganalisis novel secara lebih utuh (Ardianto, 2017, h.28). Hal tersebut semakin 

menandakan bahwa novel merupakan salah satu teks sastra yang penting untuk 

dibelajarkan kepada peserta didik khususnya dalam hal ini tingkat SMA.  

 Novel merupakan salah satu karya sastra yang dapat dijadikan bahan ajar 

dalam pembelajaran apresiasi sastra di tingkat SMA. Hal ini tentu berkaitan dengan 

Kompetensi Dasar yang membahas tentang novel baik itu di kelas X, XI, dan XII.  

Kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik di kelas X mengenai novel 

terdapat pada KD 3.9 dan 4.9.  Di kelas XI, Kompetensi dasar yang membahas 

tentang novel terdapat dalam KD 3.11, 4.11, 3.20 dan 4.20. Selanjutnya di kelas XII, 

Kompetensi Dasar yang membahas tentang novel terdapat dalam KD 3.8, 4.8, 3.9 

dan 4.9. 
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  Untuk mengajarkan materi sastra khususnya novel yang sesuai dengan 

tuntutan kompetensi dasar, diperlukan bahan ajar yang digunakan sebagai acuan 

materi pembelajaran. Bahan ajar merupakan salah satu komponen dalam sistem 

pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu peserta didik 

mencapai kompetensi dasar. Majid (2013, h.173) menyatakan bahwa bahan ajar 

adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu pendidik dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tidak jauh berbeda dengan pendapat 

tersebut, bahan ajar juga dapat diartikan sebagai segala bentuk bahan atau materi 

yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan 

untuk membantu pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas 

(Suharianto dalam Wicaksono, 2014, h.2).  

  Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa bahan ajar 

merupakan segala bentuk bahan atau materi baik tertulis maupun tidak tertulis yang 

digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Pembelajaran bahasa Indonesia 

merupakan pembelajaran yang berbasis teks. Oleh karena itu, pemilihan teks atau 

bacaan sebagai bahan ajar tidak boleh sembarangan. Bahan ajar yang dipilih harus 

sesuai dengan kriteria kelayakan bahan ajar khususnya pada bahan ajar sastra.   

  Menurut Rahmanto (1988, h.27), ada beberapa aspek yang harus diperhatikan 

dalam memilih bahan ajar sastra. Aspek-aspek tersebut seperti aspek bahasa, aspek 

psikologi, dan aspek latar belakang budaya. Selain aspek-aspek tersebut, Endraswara 

(2019, h.20) menjelaskan bahwa pemilihan bahan ajar sastra juga harus selaras 

dengan tututan pendidikan.  Artinya dalam memilih bahan ajar sastra harus 

disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Tututan yang terdapat dalam 

Kurikulum 2013 termuat dalam Kompetensi Inti yang meliputi Kompetensi Dasar 

baik pengetahuan maupun keterampilan dan nilai pendidikan karakter.  

 Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap penggunaan novel 

sebagai bahan ajar apresiasi sastra di sekolah, ditemukan fakta bahwa novel-novel 

yang digunakan sebagai bahan ajar apresiasi sastra adalah novel-novel angkatan 

tahun 2000-an yang digunakan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil pengamatan 

dan wawancara tersebut, belum ditemukan adanya novel-novel baru yang lebih fresh 
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sebagai variasi bahan ajar apresiasi sastra. Padahal, banyak sekali karya sastra 

khususnya novel yang muncul seiring berkembangnya zaman dengan kualitas dan 

nilai pendidikan karakter yang tinggi serta dapat digunakan sebagai alternatif bahan 

ajar apresiasi sastra di SMA. 

 Selain itu, permasalahan novel sebagai bahan ajar apresiasi sastra juga 

ditemukan di buku teks Bahasa Indonesia Kurikulum 2013 edisi revisi. Dalam buku 

teks bahasa Indonesia kelas X, tidak disebutkan contoh novel maupun materi tentang 

novel. Selain itu, dalam buku teks bahasa Indonesia tidak terdapat resensi maupun 

kutipan novel sama sekali. Padahal dalam KD 3.9 dan 4.9 peserta didik dituntut 

untuk mengidentifikasi informasi dan menyusun ringkasan dari satu novel yang 

dibaca.  

 Dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas XI SMA tahun 2017, novel-novel 

yang digunakan adalah novel-novel tahun 2000-an seperti, novel Saksi Mata (2002), 

Tuilet (2009), dan Perahu Kertas (2010). Novel-novel yang terdapat dalam buku teks 

Bahasa Indonesia kelas XI tersebut hanya dijelaskan dalam bentuk resensi, kecuali 

novel Perahu Kertas yang ditampilkan dalam bentuk kutipan. 

 Sementara pada buku teks Bahasa Indonesia kelas XII SMA tahun 2018, 

novel-novel yang digunakan yaitu novel Rumah Kaca (1988), Mangir (2000), Bumi 

Manusia (1980), Ronggeng Dukuh Paruk (1982), Laskar Pelangi (2005), Gajah 

Mada Bergelut dalam Tahta dan Angkara (2006), Pangeran Diponegoro (2007), dan 

Menggagas Ratu Adil (2007). Dalam buku teks kelas XII tersebut, semua novel itu 

ditampilkan dalam bentuk kutipan.  

 Kondisi kenyataan di sekolah dan bahan ajar yang terdapat dalam buku teks 

menunjukkan bahwa perlu adanya variasi dan inovasi novel sebagai bahan ajar 

apresiasi sastra yang sesuai dengan perkembangan zaman. Peserta didik di zaman 

sekarang merupakan generasi yang dekat dengan kecanggihan teknologi dan 

komunikasi sehingga memunculkan budaya baru yang disebut budaya milenial. Oleh 

karena itu, akan lebih baik jika novel yang dipilih sebagai bahan ajar apresiasi sastra 

adalah novel yang dekat dengan kehidupan peserta didik.  
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  Pemilihan bahan ajar apresiasi sastra juga harus sesuai dengan kriteria 

kelayakan bahan ajar apresiasi sastra. Kriteria kelayakan bahan ajar apresiasi sastra 

yang dimaksud di sini yaitu dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu aspek 

bahasa, aspek psikologi, aspek latar belakang budaya dan tututan Kurikulum 2013 

yang meliputi KD dan pendidikan karakter.   

  Sekarang ini sudah banyak penulis-penulis baru dan novel-novel baru yang 

memiliki kualitas yang bagus serta dapat dijadikan sebagai bahan ajar apresiasi 

sastra. Salah satu novel tersebut adalah novel yang berjudul Orang-orang Biasa  

karya Andrea Hirata. Novel Orang-orang Biasa ini ditulis oleh Andrea Hirata yang 

merupakan penulis berprestasi.   

  Walaupun judul novel ini adalah Orang-orang Biasa, tetapi nyatanya novel 

ini menampilkan tokoh-tokoh yang tidak biasa. Jika pada umumnya tokoh dalam 

novel tidak semuanya ditonjolkan dan digambarkan dengan detail, berbeda dengan 

novel ini. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel digambarkan dengan detail. 

Bahkan tokoh sepuluh sekawan dapat diingat dengan mudah karena penamaannya 

yang unik serta karakternya yang khas dan kuat. Penulis yang tidak kuat mentalnya, 

tentu akan mundur. Sebab mengingat sepuluh nama tokoh berserta karakternya yang 

berbeda-beda bukanlah hal yang mudah. Hal inilah yang menjadikan novel ini tidak 

biasa.  

  Novel Orang-orang Biasa menggambarkan kehidupan kaum marginal. 

Mengambil tema orang-orang melarat ternyata tidak melulu soal kesedihan. Dalam 

novel ini, penulis menyisipkan peristiwa konyol yang penuh humor dan keluguan 

dikala orang-orang melarat itu kesusahan. Tidak hanya itu, Andrea Hirata juga 

menyisipkan banyak pesan moral dan motivasi yang membuat pembaca tegak 

memperjuangkan cita-citanya. Apabila dilihat dari jalan ceritanya, novel Orang-

orang Biasa memiliki klimaks dan alur yang tidak bisa ditebak, selalu ada kejutan-

kejutan yang membuat novel ini semakin menarik dibaca. 

  Sebagai pencerita, Andrea Hirata menunjukkan kepawaiannya dengan 

menggunakan sudut pandang yang serba tau (point of view). Dengan sudut pandang 

ini, penulis seolah-olah memposisikan diri sebagai pelaku utama atau orang lain 
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dalam cerita tersebut. Hal ini lah yang menjadikan novel Orang-orang Biasa 

memiliki rasa yang berbeda pada alur dan cara penyampaian cerita. Selain itu, 

Andrea Hirata menunjukkan keelokan cerita dengan alur yang tak terduga (plot 

twist). Keelokan cerita tersebut meruntuhkan pandangan pembaca terhadap rangkaian 

cerita yang mereka bangun sebelumnya sehingga pembaca akan semakin tertarik 

untuk membaca. 

  Dalam novel ini banyak sekali kritikan sosial yang berhubungan dengan 

bidang pendidikan, politik, dan ekonomi. Kritikan tersebut tentu berkaitan dengan 

problematika yang dialami masyarakat masa kini seperti biaya pendidikan yang 

mahal, kasus suap-menyuap, penyeludupan barang terlarang, korupsi, dan nepotisme. 

Tanpa disadari problematika tersebut menyebabkan masyarakat merasa terbiasa 

hingga akhirnya menimbulkan budaya baru masyarkat masa kini.   

  Walaupun menampilkan frame realitas sosial, tidak bisa dipungkiri bahwa 

novel Orang-orang Biasa mengandung nilai karakter yang kuat. Melalui sifat-sifat 

dari tokoh, dialog antartokoh, maupun penggambaran peristiwa, pembaca diarahkan 

untuk berperilaku yang baik dan benar. Tokoh-tokoh yang memiliki sifat buruk 

seperti, suka merundung, menindas, gemar selfi hingga lupa pekerjaan yang 

merupakan tokoh dari replika masa kini. Namun, sifat buruk tokoh tersebut 

diberantas oleh tokoh lain yang karakternya lebih kuat, hingga akhirnya mereka 

mendapatkan balasan dari apa yang telah dilakukannya.  

  Dari segi pemilihan bahasa, bahasa yang digunakan oleh Andrea Hirata 

dalam novel ini sangat baik, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang sudah lazim 

(umum) kemudian dikemas dengan gaya bahasa Andrea Hirata yang ringan, jenaka, 

dan cerdas. Selain itu, dalam novel ini banyak ditemukan viariasi bahasa di luar 

bahasa Indonesia yang dapat menambah wawasan dan memperkaya kosakata 

pembaca.  

  Latar belakang yang digambarkan Andrea Hirata dalam novel ini adalah 

realitas hidup. Andrea Hirata memaparkan realitas hidup dan kebiasaan orang-orang 

masa kini dengan menggunakan latar di Kota Belantik. Belantik merupakan salah 

satu desa yang ada di Belitong yang mana muncul pada novel sebelumnya yaitu 
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Laskar Pelangi. Selain itu, Novel-novel Andrea Hirata mengangkat isu-isu dalam 

bidang politik, ekonomi, dan pendidikan sehingga novel ini cocok untuk pembaca 

yang kritis dan idealis. 

 Berdasarkan uraian singkat tentang novel Orang-orang Biasa  karya Andrea 

Hirata, novel tersebut memiliki potensi untuk dijadikan sebagai bahan ajar. Bahan 

ajar yang dimaksud di sini yaitu bahan ajar yang dapat membantu pendidik 

khususnya di tingkat SMA dalam menuntaskan atau membelajarkan KD-KD terkait 

pembelajaran apresiasi sastra kepada peserta didiknya.  

 Adanya keunggulan-keunggulan yang terdapat dalam novel membuat peneliti 

merasa perlu melakukan sebuah analisis yang lebih mendalam terhadap novel 

Orang-orang Biasa  karya Andrea Hirata. Hal itu bertujuan untuk mengetahui 

kelayakan novel tersebut jika dijadikan sebagai bahan ajar apresiasi sastra khususnya 

untuk tingkat SMA.  

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana kelayakan novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata sebagai 

bahan ajar apresiasi sastra untuk SMA ditinjau dari aspek kebahasaannya? 

2) Bagaimana kelayakan novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata sebagai 

bahan ajar apresiasi sastra untuk SMA ditinjau dari aspek psikologi? 

3) Bagaimana kelayakan novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata sebagai 

bahan ajar apresiasi sastra untuk SMA ditinjau dari aspek latar belakang 

budaya? 

4) Bagaimana kelayakan novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata sebagai 

bahan ajar apresiasi sastra untuk SMA ditinjau dari kesesuaiannya dengan 

kompetensi dasar dan pendidikan karakter?  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelayakan novel Orang-orang 

Biasa karya Andrea Hirata sebagai bahan ajar apresiasi sastra untuk SMA, yang 

kemudian diperinci sebagai berikut:  
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1) Mendeskripsikan kelayakan novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata 

sebagai bahan ajar apresiasi sastra untuk SMA ditinjau dari aspek 

kebahasaannya. 

2) Mendeskripsikan kelayakan novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata 

sebagai bahan ajar apresiasi sastra untuk SMA ditinjau dari aspek psikologi. 

3) Mendeskripsikan kelayakan novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata 

sebagai bahan ajar apresiasi sastra untuk SMA ditinjau dari aspek latar 

belakang budaya. 

4) Mendeskripsikan kelayakan novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata 

sebagai bahan ajar apresiasi sastra untuk SMA ditinjau dari kesesuaiannya 

dengan Kompetensi Dasar dan pendidikan karakter.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian Kelayakan Novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata 

Sebagai Bahan Ajar Apresiasi Sastra Untuk SMA ini diharapkan dapat memberikan 

mafaat sebagai berikut:  

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah dalam pengembangan 

ilmu kesustraan di Indonesia, khususnya dalam bidang sastra yang berbentuk novel 

sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra untuk SMA. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan 

perbandingan bagi penelitian–penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga 

dapat membantu pembaca untuk memahami isi novel dan menambah wawasan 

tentang alternatif bahan ajar apresiasi sastra yang lebih variatif, inovatif, dan tepat 

dalam pembelajaran apresiasi sastra untuk SMA.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

Kajian Pustaka 

Penelitian karya sastra sebagai bahan ajar merupakan penelitian yang sudah 

banyak dilakukan. Beberapa penelitian tersebut memiliki kemiripan topik dengan 

penelitian ini. Penelitian yang dimaksud di antaranya adalah penelitian mengenai 

novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata yang sudah pernah dilakukan oleh 

Melati (2019); Devi &Tarmini (2019); dan Gusvitasari, Wahya, Wagiati (2019). 

Selanjutnya, penelitian tentang kelayakan novel sebagai bahan ajar pernah dilakukan 

oleh Budiono (2010); Indrawati (2011); Tsai (2012); Kumalasari (2012); Hidayat, 

Fuad & Munaris (2013); Wicaksono, Setyaningsih & Sumartini (2014); Ariesandi 

(2017); Isna & Sari (2017); Wahyuni (2018);  Supriyo (2018); Suprapti (2018); 

Yulistiawan & Setyaningsih (2019); Aji (2019)  dan Pratiwi (2019). 

Penelitian mengenai novel Orang-orang Biasa yang telah dilakukan oleh 

Melati (2019) mengkaji tentang kritik sosial yang terdapat dalam Novel Orang-

orang Biasa karya Andrea Hirata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengungkapkan kritik sosial yang terdapat dalam novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra dengan teori 

sosiologi sastra Alan Swingwood. Dalam teori Alan Swingwood, karya sastra bisa 

diposisikan sebagai dokumen sosial. Maksudnya sebuah karya sastra memiliki 

hubungan dengan keadaan sosial atau masyarakat yang ada disekitar pengarang. 

Artinya teks yang terdapat dalam novel tersebut memiliki realita atau hubungan pada 

keadaan masyarakat saat ini atau tidak. Dengan melacak sebuah teks pada karya 

sastra maka akan muncul masalah-masalah sosial yang dapat dijadikan kritik sosial. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga kritik sosial dalam Novel 

Orang-orang Biasa yaitu kritik sosial pendidikan, kritik sosial kemiskinan dan kritik 

sosial kejahatan. Kritik sosial pendidikan novel Orang-orang Biasa berisi kritikan 

mengenai sistem perundungan di sekolah dan diskriminasi peserta didik di sekolah. 
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Selanjutnya kritik sosial kemiskinan dalam novel Orang-orang Biasa yaitu beasiswa 

yang tidak tepat sasaran bagi orang miskin. Yang terakhir, kritik sosial pada tindak 

kejahatan yaitu pejabat Negara menggunakan uang rakyat dan nepotisme untuk 

kepentingan pribadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa novel Orang-orang Biasa 

mengandung banyak nilai moral dan cocok bagi pembaca yang kritis.  

Dalam penelitian ini, Melati (2019) tidak menyampaikan kelebihan atau 

keunggulan dari novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata. Dengan 

memaparkan keunggulan maka akan diketahui potensi yang terdapat dalam novel 

sehingga perlu untuk dikaji lebih dalam.  Selain itu, penelitian ini juga tidak 

mengkaji kemungkinan novel Orang-orang Biasa sebagai alternatif bahan ajar sastra 

di sekolah.   

Penelitian yang dilakukan oleh Devi &Tarmini (2019) mengkaji tentang 

interjeksi dalam novel Orang-orang Biasa. Interjeksi merupakan kata yang 

mengungkapkan seruan perasaan atau emosi. Melalui interjeksi, penulis novel 

mengungkapkan perasaan dan suasana batin para tokohnya. Berdasarkan hal tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penggunaan 

interjeksi dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata. Metode penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan 

metode simak yang dilanjutkan dengan teknik catat lalu dianalisis menggunakan 

metode distribusi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel Orang-orang Biasa menggunakan 

interjeksi secara primer maupun sekunder. Berdasarkan data, makna interjeksi yang 

ditemukan berupa makna emotif, kognitif, dan volitif. Kelompok interjeksi bermakna 

emotif mengekspresikan kebahagiaan sekaligus keharuan, kebingungan, kebanggaan, 

kekesalan, keterkejutan sekaligus ketakjuban, kegembiraan, malas atau keengganan, 

kegemasan, kesimpatian, kemarahan, semangat, dan senang. Kelompok interjeksi 

kognitif sebagai hasil dari pemikiran penutur menyatakan keseriusan, ejekan, dan 

ketegaran. Sementara itu, kelompok interjeksi volitif menyatakan seruan untuk 

meminta perhatian dan peringatan.  
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Hasil penelitian ini kemudian diimplikasikan dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia kelas XII pada KD 3.9, yakni menganalisis isi dan kebahasaan novel. 

Dalam KD 3.9, belum tampak aspek apa saja yang ada dalam kebahasaan novel. 

Bertolak dari hal tersebut, interjeksi merupakan unsur kebahasaan yang sesuai untuk 

mencapai KD 3.9. Pendidik dapat mengajarkan interjeksi sebagai satu di antara unsur 

kebahasaan yang terdapat dalam novel. Sayangnya implikasi penelitian dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia kelas XII pada KD 3.9, tidaklah sejalan dengan 

rumusan masalah serta tujuan dari penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya.  

Gusvitasari, Wahya, Wagiati (2019) melakukan penelitian tentang perubahan 

makna dalam novel Orang-orang Biasa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 

jenis asosiasi yang menyebabkan perubahan makna dan mendeskripsikan jenis 

perubahan makna yang terjadi dalam novel Orang-Orang Biasa Karya Andrea 

Hirata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan 

data menggunakan teknik catat. Sumber data penelitian ini ialah novel Orang-orang 

Biasa Karya Andrea Hirata. Novel ini dipilih karena bahasa yang digunakan Andrea 

Hirata menggunakan kata-kata yang mengikuti perkembangan bahasa dan zaman. 

Selain itu, diksi yang digunakan Andrea Hirata sangat beragam dengan gaya bahasa 

yang khas sehingga novel ini menarik untuk diteliti. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan makna dalam novel Orang-

orang Biasa diklasifikasikan menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas 

perubahan makna berdasarkan asosiasi berupa metafora, asosiasi berupa metonimi, 

berdasarkan rentang makna, dan berdasarkan penilaian. Perubahan makna asosiasi 

berupa metafora terdapat dalam kutipan “Di sana diamatinya rekaman saksi tak 

berkedip alias CCTV” (Hirata, 2019 h. 239). Kata saksi pada konteks kalimat 

tersebut telah mengalami perubahan makna berupa metafora bercitra manusia karena 

membandingkan antara manusia dengan suatu benda yaitu, CCTV. 

Perubahan makna asosiasi berupa metonimi terdapat dalam kutipan “Apa yang 

terjadi kemudian telah diduganya karena telah sering terjadi, yakni saking amannya 

Belantik kota naif tanpa dosa, kerap orang meninggalkan kunci motor.” (Hirata, 
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2019 h. 26). Kota naif tanpa dosa merupakan sebutan untuk pengganti objek atau 

tempat suatu daerah di Belitung, yaitu desa Belantik dengan atribut yang melekat 

pada objek atau tempat yang bersangkutan. Diksi kota naif tanpa dosa dalam kutipan 

tersebut telah mengalami perubahan makna berdasarkan asosiasi berupa mentonimi 

berelasi tempat. 

Perubahan makna berdasarkan rentang makna terdapat dalam kutipan “Nah, 

sidang pembaca nan budiman, dari sinilah sesungguhnya kisah ini dimulai.” (Hirata, 

2019 h. 79). Diksi sidang pada kalimat tersebut ditujukan kepada pembaca namun, 

pembaca yang dimaksud orangnya siapa dan berapa banyak tidak terukur dengan 

pasti. Sehubungan dengan hal tersebut, diksi sidang sudah mengalami perubahan 

makna berdasarkan rentang makna yang berupa perluasan karena maknanya menjadi 

lebih luas dibandingkan dengan makna sebelumnya. 

Perubahan makna berdasarkan penilaian terdapat dalam kutipan “Internet juga 

tanpa belas kasihan, menghantam usaha kios buku Debut.” (Hirata, 2019 h. 58). 

Mulanya, diksi menghantam bermakna hal yang kurang baik atau negatif seperti 

tindakan kekerasan. Namun, diksi menghantam pada konteks kutipan tersebut telah 

mengalami perubahan makna yang didasarkan pada nilai rasa berupa ameliorasi 

(meninggi). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa diksi yang 

terdapat dalam novel Orang-orang biasa karya Andrea Hirata telah mengalami 

perubahan makna. Sayangnya, penelitian ini tidak mengkaji perubahan makna dalam 

novel Orang-orang Biasa secara dalam dan detail sehingga data yang ditemukan 

tidak lengkap. Padahal masih banyak diksi atau kata dalam novel Orang-orang Biasa 

yang mengalami perubahan makna apabila dikaji secara lebih mendalam. Selain itu, 

data yang ditemukan juga akan lebih detail dan kompleks.   

Penelitian tentang kelayakan novel sebagai bahan ajar sastra yang dilakukan 

oleh Budiono (2010) yang mengkaji teks sastra sebagai bahan ajar membaca 

pemahaman. Ia menjelaskan bahwa untuk memilih teks sastra sebagai bahan ajar, 



12 
 

 
  

perlu menggunakan kriteria tertentu. Salah satu kriteria tersebut yaitu kesesuaian 

tema karya sastra. Penelitian ini dimaksudkan untuk memilih bahan ajar yang sesuai 

untuk pembelajaran membaca pemahaman bagi peserta didik tingkat akhir SMA.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memilih teks sastra yang tepat 

sebagai bahan dalam membaca pemahaman, harus mempertimbangkan faktor-faktor 

penting seperti jenis, tingkat kemahiran bahasa dan tema-tema dari teks yang dipilih. 

Tidak hanya itu, penggunaan teks sastra sebagai bahan ajar dapat meningkatkan 

kemampuan membaca pemahaman peserta didik. Selain itu, teks sastra 

memperkenalkan aspek dan ide budaya asing kepada peserta didik sehingga peserta 

didik dapat memperoleh pengetahuan baru. Teks sastra juga dapat membuat siswa 

menjadi pembaca yang bijaksana karena menginterpretasi teks-teks sastra berasal 

dari budaya-budaya yang berbeda. Sayangnya dalam penelitian ini fokus penelitian 

tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya. Dalam 

penelitian ini lebih banyak membahas manfaat dan keuntungan teks sastra apabila 

digunakan sebagai bahan ajar sehingga kriteria untuk memilih teks sastra sebagai 

bahan ajar tidak dipaparkan secara lebih detail dan lengkap.   

Indrawati (2011) melakukan penelitian tentang unsur intrinsik novel 

Pertemuan Dua Hati dan kemungkinannya sebagai bahan ajar apresiasi sastra. 

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan unsur intrinsik novel Pertemuan Dua 

Hati karya Nh. Dini (2) menjelaskan novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini 

dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode formal yaitu analisis data dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek formal, aspek-aspek bentuk, yaitu unsur-unsur 

karya sastra.  

Berdasarkan hasil analisis unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. 

Dini, dapat disimpulkan bahwa novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini dapat 

digunakan sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA, karena novel 

Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini sudah memenuhi kriteria unsur intrinsik novel 

sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA yang meliputi tema, alur (plot), 
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tokoh dan penokohan, gaya bahasa, latar (setting), sudut pandang (point of view), dan 

amanat. Namun, kelayakan novel Pertemuan Dua Hati ini tidak disesuaikan dengan 

kondisi peserta didik dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik di 

SMA.   

Tsai (2012) melakukan penelitian mengenai persepsi peserta didik terhadap 

penggunaan novel sebagai bahan ajar dalam kursus membaca. Novel yang digunakan 

Tsai berjudul Night at the Museum . Tujuan penelitian yang dilakukan Tsai yaitu 

untuk meningkatkan minat membaca di EFL. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa kuesioner yang digunakan untuk mengukur persepsi dan sikap 

siswa.  

Penelitian ini berlangsung selama satu semester dan berhasil meningkatkan 

minat dan kemampuan membaca peserta didik . Berdasarakan hasil analisis pretest 

dan post-test diketahui bahwa setelah proses membaca novel selama satu semester, 

peserta didik menunjukkan peningkatan dalam sikap, kepercayaan diri, minat, dan 

kemampuan membaca yang signifikan. Sayangnya, novel yang dipilih dalam 

penelitian tidak disesuaikan dengan kondisi dan level membaca peserta didik.  Hal 

ini terbukti ketika beberapa peserta didik kesulitan untuk memahami isi novel.  

Kumalasari (2012) mengkaji tentang Novel Ranah Tiga Warna karya A. 

Fuandi sebagai bahan ajar sastra. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

kesesuaian novel Ranah Tiga Warna sebagai bahan ajar sastra dengan kriteria bahan 

ajar sastra yang baik dan mendeskripsikan apakah novel Ranah Tiga Warna dapat 

dijadikan bahan ajar sastra yang berbasis pendidikan karakter di SMA/MA. Adapun 

data dalam penelitian ini berupa kata, kalimat, dan paragraf dan dialog dalam teks 

yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter, sedangkan sumber data dalam 

penelitian ini adalah novel Ranah Tiga Warna karya A. Fuadi yang diterbitkan oleh 

PT Gramedia Pustaka tahun 2011.  

Hasil analisis novel Ranah Tiga Warna karya A. Fuadi menjukkan bahwa novel 

Ranah Tiga Warna karya A. Fuadi sesuai dengan kriteria bahan ajar sastra dari aspek 
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kevalidan dan aspek kesesuaian. Novel Ranah Tiga Warna dapat dijadikan bahan 

ajar sastra yang berbasis pendidikan karakter karena mengandung banyak nilai 

pedagogis yang berupa nilai pendidikan karakter untuk siswa SMA/MA. Namun, 

dalam penelitian ini kriteria yang digunakan dalam memilih bahan ajar adalah 

kriteria secara umum. Seharusnya kriteria yang digunakan adalah kriteria untuk 

memilih bahan ajar sastra. Selain itu, untuk memilih novel sebagai bahan ajar sastra 

perlu disesuaikan dengan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik 

SMA/MA.    

Hidayat, Fuad & Munaris (2013) melakukan penelitian tentang kelayakan 

novel Bumi Cinta sebagai bahan ajar apresiasi sastra. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan tanggapan mahasiswa terhadap novel Bumi Cinta dan kelayakannya 

terhadap pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA. Metode penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Bahasa dan 

Sastra Indonesia.  

Hasil penelitian menunjukkan novel ini banyak mengandung pesan moral 

sehingga novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El Shirazy layak dijadikan 

alternatif bahan ajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA.  Melalui hasil tanggapan 

mahasiswa terhadap fakta cerita dan tema, banyak sekali nilai-nilai positif yang dapat 

diteladani oleh peserta didik. Selain itu bahasa yang digunakan sesuai dengan 

kemampuan bahasa peserta didik SMA. Oleh karena itu, peserta didik akan dengan 

mudah memahami novel tersebut karena bahasa yang digunakan merupakan bahasa 

yang mudah dipahami dan komunikatif. 

Dalam penelitiannya Hidayat, Fuad & Munaris (2013) menganggap bahwa 

novel Bumi Cinta karya Habiburrahman El Shirazy sesuai dijadikan sebagai bahan 

ajar apresiasi sastra karena novel tersebut mengandung banyak nilai moral dan nilai 

karekater serta bahasanya mudah dipahami. Padahal, belum tentu novel Bumi Cinta 

sesuai dengan perkembangan peserta didik SMA. Sebaiknya Hidayat, Fuad & 

Munaris (2013) juga menganalisis kelayakan novel Bumi Cinta sebagai bahan ajar 

sastra dengan beracuan pada kriteria kelayakan karya sastra sebagai bahan ajar. 
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Wicaksono, Setyaningsih & Sumartini (2014) melakukan penelitian tentang 

novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi sebagai pilihan bahan ajar sastra. Tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan unsur intrinsik, kesahihan, dan kesesuaian 

novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi sebagai pilihan bahan ajar sastra 

Indonesia di SMA. Aspek kesahihan merupakan aspek yang berhubungan dengan 

nilai pedagogis novel. Sedangkan aspek kesesuaian dilihat segi bahasa, psikologi, 

dan lingkungan dalam novel.  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa novel Negeri 5 Menara karya A. 

Fuadi dapat digunakan sebagai bahan ajar sastra ditinjau dari aspek kesahihan dan 

aspek kesesuaian. Ditinjau dari aspek kesahihan novel Negeri 5 Menara mengandung 

banyak nilai-nilai pedagogis. Nilai-nilai pedagogis yang terdapat dalam novel ini 

yaitu, nilai religious, nilai moral, nilai budaya, dan nilai sosial. Berdasarkan 

pemaparan tentang aspek kesesuaian, bahasa yang digunakan novel Negeri 5 Menara 

mudah dipahami dan penggunaan bahasa asing menambah pembendaharaan kosakata 

peserta didik. Dari segi perkembangan psikologi, novel ini membuat peserta didik 

berpikir secara kritis dan mengambil pelajaran yang baik dari tokoh. Selanjutnya, 

lingkungan yang diungkapkan dalam novel ini mengajarkan peserta didik untuk 

belajar hidup mandiri melalui tokoh Alif yang harus jauh menuntut ilmu sampai ke 

Jawa Timur.   

Penelitian ini mengkaji novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi sebagai bahan 

ajar sastra secara jelas dan detail. Hanya saja, penelitian yang dilkaukan oleh 

Wicaksono, Setyaningsih & Sumartini (2014) tidak mempertimbangkan KD-KD 

yang berkaitan dengan pembelajaran sastra sebagai salah satu kriteria pemilihan 

bahan ajar sastra. 

Ariesandi (2017) melakukan penelitian tentang unsur, nilai moral dan 

kelayakan novel Sang Pemimpi sebagai bahan ajar apresiasi sastra. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu (1) mendeskripsikan karakter tokoh dalam novel Sang Pemimpi 

karya Andrea Hirata (2) mendeskripsikan pesan moral apa yang terdapat dalam novel 

Sang Pemimpi karya Andrea Hirata (3) mendeskripsikan novel Sang Pemimpi karya 
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Andrea Hirata dengan kriteria aspek kurukulum, bahan pengajaran edukatif, religius 

dan pesan moral sebagai bahan ajar apresiasi sastra di SMA 

Setelah menelaah unsur penokohan dan pesan moral yang terkandung dalam 

novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, dapat disimpulkan bahwa novel ini dapat 

dijadikan sebagai upaya pemilihan bahan ajar apresiasi sastra di SMA. Selain itu, 

novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata ini juga memenuhi kriteria pemilihan 

bahan ajar apresiasi sastra di SMA. Ditinjau dari kriteria bahasa, novel ini telah 

menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dari kriteria sastra, novel ini cukup 

mengandung nilai sastra yang tinggi. Pada saat membacanya pembaca merasa hanyut 

dan seolah-olah terlibat dalam peristiwa yang terjadi. Pembaca juga dapat 

memperoleh nilai-nilai kehidupan. Ditinjau dari kriteria pendidikan, novel ini banyak 

memberikan contoh yang patut kita ikuti, seperti tokoh utama yang cerdas, kreatif 

dan selalu semangat menjalani hidup dan menggapai cita-cita. Ditinjau dari kriteria 

psikologi, isi cerita novel ini sesuai dengan kondisi psikologis siswa SMA yang 

semangat dalam mengejar mimpi-mimpinya. 

Kekurangan dari penelitian Ariesandi (2017) adalah ketidaksesuaian antara 

tujuan penelitian dengan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan tidak 

dijelaskan novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dengan kriteria aspek 

kurukulum, bahan pengajaran edukatif, religius dan pesan moral sebagai bahan ajar 

apresiasi sastra di SMA. Justru kriteria yang digunakan untuk memilih bahan ajar 

sastra ditinjau dari aspek bahasa, aspek psikologi dan aspek latar belakang budaya.   

Isna & Sari (2017) melakukan penelitian tentang ungkapan-ungkapan yang 

terdapata dalam novel Harry Potter dan The Chamber of Secret serta 

kemungkinannya sebagai bahan ajar. Penelitian ini bertujuan untuk Artikel ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis ekspresi permintaan berasal dalam novel 

Harry Potter dan The Chamber of Secret serta kesesuaiannya sebagai bahan 

mengajar ESL / EFL.  Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode analisis isi.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima jenis ekspresi permintaan 

yang berasal dari novel. Ungkapan tersebut diantaranya yang merupakan permintaan 

izin, tindakan, undangan, penawaran, dan proposal. Permintaan tersebut sesuai 

dengan materi bahasa Inggris untuk tingkat SMP. Oleh karena itu, novel Harry 

Potter dan The Chamber of Secret dapat digunakan sebagai bahan mengajarkan 

jenis-jenis ungkapan dalam bahasa Inggris. Dengan menggunakan novel sebagai 

bahan ajar, peserta didik dapat mengekspos penggunaan bahasa Inggris dalam 

konteks alamiah dan berpotensi mengembangkan keterampilan bahasa Inggris 

mereka. Sayangnya, Isna & Sari (2017) tidak menggunakan kriteria dalam memilih 

novel sebagai bahan ajar sehingga pemilhan novel sebagai bahan ajar terkesan asal-

asalan. Padahal untuk memilih karya sastra sebagai bahan ajar tidak boleh 

sembarangan. Selain itu, pemilihan novel tidak juga disesuaikan dengan kondisi 

peserta didik pada tingkat SMP. 

Wahyuni (2018) melakukan penelitian tentang konflik dalam novel Cahaya 

Cinta Pesantren dan kelayakannya sebagai bahan ajar sastra. Tujuan penelitian ini 

untuk mendeskripsikan konflik dalam novel Cahaya Cinta Pesantren dan 

kelayakannya sebagai bahan ajar sastra di SMA. Metode yang digunakan adalah 

metode deskriptif kualitatif dan data yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah 

konflik manusia dengan dirinya sendiri (konflik batin), konflik manusia dengan 

manusia, konflik manusia dengan masyarakat, konflik manusia dengan alam yang 

terjadi dalam novel Cahaya Cinta Pesantren karya Ira Madan. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini ialah analisis teks.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terdapat dalam novel 

Cahaya Cinta Pesantren terdiri dari konflik manusia dengan dirinya sendiri, konflik 

manusia dengan manusia, konflik manusia dengan masyarakat, dan konflik manusia 

dengan alam.  Novel Cahaya Cinta Pesantren juga dapat digunakan sebagai bahan 

ajar sastra karena telah memenuhi kriteria pemilihan bahan ajar pembelajaran sastra 

yang terdiri atas tiga aspek, yakni aspek bahasa, aspek psikologi, dan aspek latar 

belakang budaya. Akan tetapi dalam penelitian ini tidak dijabarkan apa saja 
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indikator-indikator untuk mementukan kelayakan karya sastra sebagai bahan ajar 

ditinjau dari aspek bahasa, aspek psikologi, dan aspek latar belakang budaya. Selain 

itu, penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2018) tidak mempertimbangkan 

kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik sebagai kriteria pemilihan 

bahan ajar sastra. 

Supriyo (2018) melakukan penelitian tentang nilai-nilai dalam novel Kubah 

dan kemungkinannya sebagai bahan ajar sastra di SMA. Teori yang digunakan dalam 

pemilihan bahan ajar sastra disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan 

tantangan zaman, yang meliputi tiga aspek yaitu aspek bahasa, aspek psikologis, dan 

aspek latar belakang budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

nilai religius yang terdapat dalam novel Kubah dan mendeskripsikan kelayakan 

novel Kubah sebagai bahan ajar sastra di SMA. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian menggunakan teknik dokumentasi dan teknik studi pustaka. Teknik 

analisis data penelitian ini adalah analisis mengalir (flow model of analysis).  

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat nilai-nilai religius dalam novel Kubah 

karya Ahmad Tohari. Nilai religius yang terdapat dalam novel Kubah sebagian besar 

berkaitan dengan nilai-nilai ajaran agama islam seperti beriman kepada Tuhan, 

menjalankan ibadah salat, berprasangka baik, bersyukur kepada Tuhan, memelihara 

anak yatim, toleransi, ikhlas, dan peduli kepada sesama. Berdasarkan analisis 

kelayakan yang meliputi aspek aspek bahasa, aspek psikologis, dan aspek latar 

belakang budaya, novel Kubah telah memenuhi kriteria bahan ajar sastra. Dari aspek 

bahasa, bahasa dalam novel Kubah menggunakan bahasa yang menunjukkan nilai-

nilai agama dan moral yang religius. Dari aspek psikologis, alur cerita novel Kubah 

sangat sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Fenomena-fenomena 

psikologis dalam novel Kubah dapat merangsang emosi dan batin siswa dalam 

membuat keputusan-keputusan moral. Dari aspek latar belakang budaya, kesamaan 

latar belakang dapat berupa kesamaan dalam ajaran agama berupa ibadah salat, 

kesamaan nilai-nilai atau norma di masyarakat, dan budaya gotong royong di dalam 

masyarakat. 
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Kelemahan yang terdapat dalam penelitian Supriyo (2018) adalah, tidak adanya 

indikator dalam menelaah aspek bahasa, psikologi dan latar belakang budaya yang 

dijadikan sebagai kriteria pemilihan bahan ajar sastra. Selain itu, Supriyo (2018) 

tidak mempertimbangkan kompetensi dasar dan nilai pendidikan karakter sebagai 

kriteria untuk memilih bahan ajar sastra.  

Suprapti (2018) melakukan penelitian tentang unsur novel Negeri 5 Menara 

dan implementasinya sebagai bahan ajar sastra. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskrisikan Struktur novel dan mengungkapkan Persamaan dan perbedaan unsur 

pembangun Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dan Negeri 5 Menara karya 

A. Fuadi, serta Implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMP. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

intertekstual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik non interaktif dan melakukan pencatatan secara aktif dengan 

metode contens analysis.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa kedua novel tersebut memiliki unsur 

pembangun yang padu. Selain itu, kedua novel memiliki persamaan unsur yaitu (1) 

bertema perjuangan dalam mengarungi kehidupan, (2) menggunakan alur campuran, 

(3) menggunakan sudut pandang campuran. Sedangkan perbedaan kedua novel 

terletak pada latar atau setting.  Novel Sang Pemimpin menggunakan latar tempat 

Manggar-mangar dan Bangka Belitung, sedangkan novel Negeri 5 Menara 

menggunakan latar tempat Kabupaten Agam, Pondok Madani, Ponorogo, Jawa 

Timur. Kedua Novel ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengapresiasi unsur-

unsur struktur novel. Tema yang terdapat di dalam kedua novel ini dapat dijadikan 

pandangan pembaca, bahwa sesuatu yang tidak mungkin bisa saja terjadi. Kedua 

novel tersebut juga sarat dengan nilai-nilai karakter. Nilai-nilai yang mampu 

membangun semangat juang untuk meraih mimpi, harapan dan cita-cita generasi 

muda Indonesia.  

Dalam penelitian Suprapti (2018) tidak dijelaskan kriteria pemilihan bahan ajar 

sastra yang digunakan. Dalam pembahasan, penelitian hanya berfokus pada 
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perbandingan kedua novel. Suprapti (2018) menyatakan bahwa kedua novel dapat 

digunakan sebagai bahan ajar karena kedua novel tersebut mengandung banyak nilai-

nilai karakter.   

Yulistiawan & Setyaningsih (2019) melakukan penelitian tentang novel Anak 

Rantau karya Ahmad Fuadi sebagai bahan ajar apresiasi sastra. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kelayakan novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi 

sebagai bahan ajar apresiasi sastra untuk SMA. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik 

dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model Miles dan 

Huberman.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek bahasa, aspek 

psikologi, aspek latar belakang budaya serta tununtukan KD dan nilai pendidikan 

karakter novel Anak Rantau dapat digunakan sebagai bahan ajar apresiasi sastra. Dari 

aspek bahasa, novel ini sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa yang dimiliki oleh 

peserta didik SMA dan di dalamnya tidak menggunakan satuan bahasa yang bernilai 

kasar. Novel ini juga sesuai dengan tingkat psikologi peserta didik SMA dan di 

dalamnya tidak memuat cerita yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis 

peserta didik SMA ke arah yang salah atau menyimpang. Berdasarakan latar 

belakang budayanya, novel ini memuat isi yang erat kaitannya dengan latar belakang 

budaya yang ada di Indonesia dan tidak ada muatan cerita berupa kebudayaan 

menyimpang yang dieskpos secara vulgar atau mendalam. Selain itu, novel ini sesuai 

dengan tuntutan kurikulum 2013 Bahasa Indonesia (KD dan pendidikan karakter).  

Penelitian yang dilakukan oleh Yulistiawan & Setyaningsih (2019) sudah baik dan 

detail, sayangnya penelitian ini tidak memaparkan indikator-indikator yang 

digunakan dalam menentukan kelayakan bahan ajar sastra dari aspek bahasa, aspek 

psikologi, aspek latar belakang budaya dan tuntutan kurikulum 2013. 

Aji (2019) melakukan penelitian tentang psikologi kepribadian novel Anak 

Rantau dan kelayakannya sebagai bahan ajar sastra. Penelitian ini memilih novel 

Anak Rantau karya Ahmad Fuadi karena menceritakan mengenai kehidupan 
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keluarga, lingkungan, dan persahabatan yang dilengkapi dengan nilai agama, serta 

menghadirkan berbagai macam konflik dengan penyelesaian yang menarik dan kaya 

akan nilai moral yang patut diteladani. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) 

mendeskripsikan kepribadian tokoh utama novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi 

dikaji dengan teori kepribadian humanistik; dan 2) mendeskripsikan kelayakan novel 

Anak Rantau karya Ahmad Fuadi sebagai bahan ajar sastra di SMA. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kepribadian Hepi sebagai 

tokoh utama dipengaruhi oleh dorongan atau motivasi dari dalam dirinya untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. Dalam rangka memenuhi kebutuhan, kepribadian dalam 

diri Hepi dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu kepribadian tidak sehat 

(metapologis) dan kebutuhan sehat (metaneeds). Namun, dalam kepribadian Hepi 

didominasi oleh tipe kepribadian sehat (metaneeds). Ditinjau dari aspek bahasa, 

psikologi, dan latar belakang budaya, novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi dapat 

digunakan sebagai bahan ajar sastra. Namun, penggunaan novel Anak Rantau dalam 

pembelajaran apresiasi sastra memiliki kekurangan karena novel tersebut cukup 

tebal, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk membaca novel.  

Berdasarkan beberapa informasi terkait dengan kajian yang relevan dengan 

penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Novel Orang-orang Biasa merupakan 

novel yang mengandung banyak nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai 

pendidikan karakter tidak hanya dilihat dari karakter tokohnya saja tetapi juga dapat 

dilihat dari tema, konflik, dan pesan moral yang ada dalam suatu karya. Selain itu, 

novel Orang-orang Biasa memilki diksi yang beragam dan bahasa yang khas dengan 

gaya bahasa yang bervariasi. Selanjutnya, untuk memilih bahan ajar sastra perlu 

memerhatikan kriteria pemilihan bahan ajar sastra. Aspek-aspek yang digunakan 

untuk memilih bahan ajar sastra juga disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.  

Aspek yang dapat digunakan dalam memilih bahan ajar apresiasi sastra yaitu 

aspek bahasa, psikologi, latar belakang budaya. Selain ketiga aspek tersebut, perlu 

adanya pertimbangan keterkaitan kompetensi dasar dan muatan nilai pendidikan 

karakter dalam memilih bahan ajar apresiasi sastra.    
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Penelitian terkait dengan topik yang sama dengan penelitian ini sudah pernah 

dilakukan sebelumnya, akan tetapi beberapa penelitian tersebut tidak memaparkan 

lebih rinci dan kompleks mengenai indikator-indikator apa saja yang digunakan 

dalam pemilihan bahan ajar sastra. Selain itu, pemilihan karya sastra khususnya 

novel sebagai bahan ajar sastra tidak dipertimbangkan terlebih dahulu apakah karya 

sastra tersebut cocok atau tidak digunakan sesuai jenjang dan tingkat perkembangan 

peserta didik.  

Penelitian tentang “Kelayakan Novel Orang-Orang Biasa Karya Andrea Hirata 

sebagai Bahan Ajar Apresiasi Sastra untuk SMA” belum pernah dilakukan oleh 

penelitian sebelumnya dan menjadi kebaharuan dalam penelitian ini. Dengan 

demikian penelitian ini sebagai pelengkap dari penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan kelayakan novel sebagai bahan ajar sastra.   

2.2 Landasan Teoretis 

Teori yang akan dipaparkan pada bagian ini meliputi teori mengenai novel, 

bahan ajar apresiasi sastra, dan pemilihan bahan ajar apresiasi sastra. 

Hakikat Novel 

Pada bagian ini akan dijelaskan hakikat novel yang meliputi pengertian novel 

unsur-unsur intrinsik novel. 

2.2.1.1 Pengertian Novel 

Secara bahasa, novel berasal dari bahasa Italia yaitu novella (yang dalam 

bahasa Jerman novelle). Secara harfiah novella berarti “sebuah barang baru yang 

kecil”, yang kemudian diartikan sebagai cerita pendek yang diperpanjang. Penjelasan 

novel lebih panjang dari cerpen dipertegas oleh Kenny (1996, h.105). Menurut 

Kenny, subsitusi dalam novel bersifat kompleks sehingga cerita dalam novel 

mengembang. Oleh karena itu, novel tidak dapat dibaca sekali duduk, seperti cerpen.  

Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat yang menjelasan novel sebagai 

suatu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi dalam ukuran yang panjang 

(setidaknya 40.000 kata dan lebih kompleks dari cerpen) dan luas yang di dalamnya 

menceritakan konflik-konflik kehidupan manusia yang dapat mengubah nasib 
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tokohnya (Wicaksono, 2017 h.71). Novel mengungkapkan konflik kehidupan para 

tokohnya secara lebih mendalam dan halus. Selain tokoh-ntokoh, serangkaian 

peristiwa dan latar ditampilkan secara tersusun hingga bentuknya lebih panjang 

dibandingkan prosa rekaan lain.  

Dalam perkembangannya, novel diartikan sebagai sebuah karya sastra dalam 

bentuk prosa. Prosa dalam pengertian kesastraan sebenarnya juga disebut fiksi, teks 

(naratif), atau wacana naratif. Istilah fiksi dalam pengertian ini berarti cerita rekaan 

atau cerita khayalan (Nurgiyantoro, 2015, h.2).  

Novel juga dapat diartikan sebagai sebagai karya imajinatif yang 

mengisahkan masalah kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh (Kosasih, 

2012, h.54). Sejalan dengan pengertian tersebut, Christiani, Rustono, & Nuryatin 

(2015, h.59) mengartikan novel sebagai sebagai salah satu genre fiksi yang 

membahas semua permasalahan yang terjadi dalam masyarakat secara imajinatif.  

Pendapat tersebut sesuai dengan pengertian novel sebagai salah satu jenis karya 

sastra yang banyak menceritakan realitas sosial (Liliyani, Sumarwati, & Mulyono, 

2017, h.184). Selain itu juga sesuai dengan pengertian novel sebagai salah satu 

bentuk karya sastra yang menggambarkan realitas kehidupan manusia secara luas 

(Arohmah, Wardhani, & Suryanto, 2018, h.128). 

Berdasarkan beberapa pengertian novel tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa, bersifat rekaan atau fiktif 

yang menceritakan suatu kejadian atau masalah kehidupan berdasarkan realitas 

sosial.  

2.2.1.1 Unsur Intrinsik Novel 

Prosa fiksi dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur instrinsik dan unsur ektrinsik. 

Unsur instrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya sastra. Unsur intrinsik 

novel dapat diartikan sebagai unsur-unsur yang secara langsung berperan 

membangun cerita dalam novel (Nurgiyantoro, 2015 h.30).  

Pada dasarnya karya sastra bentuk prosa dibentuk oleh unsur-unsur seperti, 

tema, alur, latar, penokohan, dialog dan pusat pengisahan (Suroto, 1993 h.88). 
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Pendapat lain menyatakan bahwa unsur-unsur karya sastra (novel) terdiri atas tema, 

penokohan, alur, latar, gaya bahasa, dan sudut pandang (Sujiman, 1992 h.15). 

Novel merupakan jenis prosa yang memiliki struktur cerita yang kompleks. 

Menurut Rahmanto (1999:70) sebagai cerita yang memiliki struktur yang kompleks, 

novel biasanya dibangun dari oleh unsur-unsur seperti tema, latar, perwatakan, 

bahasa, dan teknik cerita.  

Menurut Suharianto (2005, h.28-38), unsur intrinsik yang terdapat dalam 

karya sastra sastra meliputi tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, tegangan atau 

pandahan, suasana, sudut pandang. pendapat tersebut, Sumardjo (2005, h.2) 

menyatakan bahwa unsur intrinsik novel terdiri dari alur cerita, latar cerita, tokoh dan 

penokohan, permasalahan atau konflik, dan suasana cerita.   

Perbedaan pendapat juga muncul dari Nurgiyantoro (2007, h.23-25) yang 

menyatkan bahwa unsur-unsur yang membangun cerita secara utuh terdiri dari tema, 

alur, tokoh dan penokohan, latar, gaya bahasa dan pusat pengisahan.  

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai unsur intrinsik tersebut dapat 

disimpulkan bahwa setiap cerita memiliki struktur yang berfungsi membangun cerita 

secara utuh. Struktur tersebut terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan satu 

sama lain. Unsur-unsur yang pembangun cerita dalam novel dapat disimpulkan 

menjadi tujuh. Unsur-unsur tersebut meliputi  tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, 

sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. 

1) Tema  

Tema merupakan salah satu unsur yang dipergunakan untuk mengembangkan 

cerita. Nurgiyantoro (2010, h.70) mengartikan tema sebagai gagasan dasar sebuah 

cerita yang telah ditentukan sebelumnya oleh pengarang.   

Pendapat lain menyatakan bahwa tema adalah gagasan yang menjalin struktur 

isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah 

kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagaianya. Untuk 
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mengetahui tema suatu cerita, diperlukan apresiasi menyeluruh terhadap berbagai 

unsur karangan itu. Bisa saja temanya itu dititipkan pada unsur penokohan, alur, 

ataupun latar (Kosasih, 2012 h.60-61). 

Tema juga dapat diartikan sebagai makna yang dikandung cerita, atau secara 

singkat diartikan sebagai makna cerita. Tema sebagai makna cerita dalam hal ini 

tidaklah berada di luar cerita, tetapi inklusif di dalamnya. Mekipun begitu, 

keberadaan tema tidaklah terumus dalam satu atau dua kalimat secara tersurat, tetapi 

tersebar di balik keseluruhan unsur-unsur signifikan atau media pemapar prosa fiksi 

(Aminuddin, 2015, h.92). sejalan dengan perdapat tersebut, Warsiman (2016, h. 116) 

mengartikan tema sebagai suatu unsur novel yang memberi makna secara 

menyeluruh terhadap isi cerita yang telah disampaikan kepada pembaca. Untuk itu, 

keberadaan tema hanya dapat ditemukan dengan jalan membaca cerita secara cermat 

dan bertanggung jawab, termasuk menyadari adanaya hubungan diantara bagian-

bagian cerita dan hubungan antara bagian-bagian itu dengan keseluruhan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tema 

adalah unsur novel yang berisi ide atau gagasan dasar cerita. Untuk mengetahui isi 

tema maka perlu dilakukan kegiatan apresiasi karya sastra. Melalui kegiatan 

apreasiasi, pembaca juga akan dapat memahami makna tersirat yang terdapat dalam 

karya sastra. 

a) Cara-cara penemuan tema 

Tema suatu cerita dapat diketahui melalui unsur pembangun yang lain. Kosasih 

(2012, h.62) mengemukakan bahwa terdapat empat unsur pembangun yang 

dipergunakan pengarang untuk menyalurkan tema ceritanya. Keempat unsur tersebut 

yaitu alur, penokohan, bahasa, dan simbol-simbol yang dipakai oleh pengarang. 

(1) Melalui alur cerita 

alur cerita kerapkali dipakai oleh pengrang untuk membimbing pembaca 

mengenali tema dalam cerita yang ditulisnya. Jika kita mendaftar peristiwa yang 

ada dalam cerita yang kit abaca kita akan menemukan peristiwa-peristiwa yang 



26 
 

 
  

diurutkan atau dasar sebab akibat, yaitu peristiwa A mengakibatkan peristiwa B, 

peristiwa B merupakan akibat dari peristiwa A. Rangkaian peristiwa dalam suatu 

cerita yang berhubungan atas dasar sebab akibat itu disebut alur. 

(2) Melalui tokoh cerita 

Selain alur, penokohan juga biasa dipakai oleh pengarang untuk 

menyalurkan tema. Penokohan meliputi peran dan sifat-sifat tokoh yang diciptakan 

oleh pengarang. Tokoh cerita dengan bermacam-macam sifat dan wataknya 

sengaja diciptakan oleh pengarang untuk dimuati tema. Tokoh jahat (antagonis) 

biasanya dipertentangkan dengan tokoh baik (protagonis). Jika pengarang hendak 

menunjukkan kepada pembaca bahwa kebaikan tidak selamanya benar, pengarang 

dapat saja mengalahkan pemain dengan watak baik. Akan tetapi, jika pengarang 

bertujuan menyatakan bahwa kejahatan pasti punah, pengarang tentu akan 

memenangkan tokoh protagonist. 

(3) Melalui bahasa yang dipergunakan pengarang 

Pernyataan bahasa dapat dipakai untuk menemukan tema. Melalui kalimat-

kalimat, dialog, yang diucapkan oleh tokoh-tokoh cerita, dan juga komentar 

pengarang terhadap peristiwa-peristiwa, pengrang dapat menyampaikan 

pernyataan-pernyataan yang dapat kita jadikan rumusan tema. 

(4) Melalui simbol-simbol yang dipakai oleh pengarang 

Simbol seringkali digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan gagasan 

atau opini tentang suatu hal. Dengan kata lain, simbol digunakan untuk 

menyampaikan pesan secara tersirat atau implisit dalam suatu karya. Simbol yang 

digunakan biasanya berupa majas atau gaya bahasa yang mempunyai makna 

tertentu yang mewakili suatu hal yang ingin disampaikan oleh pengarang. 

 

2) Alur atau Plot 

Secara umum, alur dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa atau kejadian 

dalam sebuah cerita yang disebabkan oleh peristiwa yang bersifat kausal. Peristiwa 
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kausal merupakan peristiwa yang menyatakan hubungan sebab akibat (Staton, 2007 

h.26).  Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa alur merupakan pola 

pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Pola 

pengembangan cerita suatu novel tidaklah seragam. Pola-pola pengembangan cerita 

yang dapat  dijumpai, antara lain, jalan cerita suatu novel terkadang berbelit-belit dan 

penuh kejutan, juga kadang-kadang sederhana. Novel akan memiliki jalan cerita 

yang lebih panjang. Hal ini karena tema cerita yang dikisahkannya lebih kompleks 

dengan persoalan para tokohnya yang juga lebih rumit (Kosasih, 2012 h.63).  

Warsiman (2016, h.116) juga menyatakan pendapat yang sama bahwa plot 

merupakan rangkaian peristiwa yang diikat oleh hubungan sebab akibat. Dalam 

kehidupan sehari-hari, plot oleh sebagian orang sering disamakan dengan cerita. 

Kedati dalam praktiknya cerita dapat bermakna plot, tetapi diantara keduanya 

terdapat perbedaan. Jika cerita merupakan sebuah peristiwa yang diikuti oleh 

peristiwa lain, lalu diikuti lagi oleh peristiwa lain, dan seterusnya maka plot 

merupakan rangkaian peristiwa yang diikat oleh hubungan yang menyakan sebab 

akibat. 

Pendapat lain menyatakan bahwa alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk 

oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh 

para pelaku dalam suatu cerita. Istilah alur dalam hal ini sama dengan istilah plot 

maupun struktur cerita. Tahapan peristiwa yang menjalin suatu cerita bisa terbentuk 

dalam rangkaian peristiwa yang berbagai macam (Aminuddin, 2015, h.83).  

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa alur atau 

plot merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang bersifat kausal. Rangkaian 

peristiwa ini dibentuk melaui tahapan-tahapan sehingga terjalin suatu cerita yang 

utuh. 

a) Bagian-bagian alur 

Alur suatu cerita terdiri dari beberapa bagian. Secara umum, Kosasih (2013, 

h.64) membagi alur atau jalan cerita ke dalam bagian-bagian berikut. 
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(1) Pengenalan situasi cerita (exposition) 

Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan 

dan hubungan antartokoh. 

(2) Pengungkapan peristiwa 

Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagi 

masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. 

(3) Menuju pada adanya konflik 

Terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan 

berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 

(4) Puncak konflik 

Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling 

besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula, ditentukannya perubahan nasib 

beberapa tokohnya. Misalnya apakah dia berhasil menyelesaikan masalahnya 

atau gagal. 

(5) Penyelesaian 

Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan tentang nasib-nasib 

yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun ada 

pula, novel yang penyelesaian akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung, 

tanpa ada penyelesaian. 

b) Jenis- jenis alur 

Alur terbagi menjadi beberapa jenis. Nurgiyantoro (2015, h.213) 

membedakan alur  dalam beberapa kategori yaitu (1) Plot lurus (progresif/maju), 

suatu novel dikatakan memiliki alur maju jika peristiwa-peristiwa yang 

dikisahkan bersifat kronologis atau urut dari peristiwa awal, tengah, sampai 

akhir; (2) Plot sorot-balik (flash back), dalam alur ini urutan kejadiannya tidak 

dimulai dari tahap awal (yang benar-benar merupakan awal cerita secara logika), 

melainkan mungkin dari tahap tengah atau bahkan tahap akhir, baru kemudian 

tahap awal cerita dikisahkan; dan (3) Plot campuran, plot ini terjadi dalam suatu 

novel yang tidak secara mutlak menggunakan plot lurus ataupun plot sorot-balik. 
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 Secara lebih rinci, Kosasih (2013, h.65-66) mengklasifikasikan alur 

sebagai pola pengembangan cerita sebagai berikut. 

(1) Berdasarkan periode pengembangannya 

(a) Alur normal  : (1)-(2)-(3)-(4)-(5) 

(b) Alur sorot balik  : (1)-(2)-(4)-(3)-(5) 

(c) Alur maju mundur  : (5)-(4)-(3)-(2)-(1) 

(2) Berdasarkan kuantitas alurnya 

(a) Alur tunggal adalah alur yang hanya memiliki satu garis pengembangan 

cerita. 

(b) Alur ganda adalah alur yang memiliki beberapa garis pengembangan 

cerita. 

(3) Berdasarkan kualitas kepaduannya 

(a) Alur erat yakni hubungan antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya 

begitu padu sehingga tidak memungkinkan apabila bagian-bagian 

pembentuk peristiwa itu dilesapkan. Peristiwa yang dimunculkan itu 

semuanya penting. 

(b) Alur longgar yakni hubungan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa 

yang lainnya terjalin secara renggang. Pengarang menyelingi peristiwa-

peristiwa yang ada itu dengan peristiwa lain yang tidak begitu 

berhubungan dengan inti cerita sehingga bila peristiwa-peristiwa 

ditanggalkan maka tidak mengganggu struktur cerita secara keseluruhan. 

(4) Berdasarkan isi ceritanya 

(a) Alur gerak 

Alur disusun dengan berawal dari cerita tentang adanaya suatu masalah 

untuk kemudian menuju kepada cara pemecahannya. Misalnya, cerita 

tentang penangkapan pencuri, penggrebekan bandar narkoba, dan 

sebagainya. 

(b) Alur pedih 

Alur ini umumnya berkisah tentang kemalangan yang dialami tokoh 

idaman, misalnya sang pangeran atau sang putri. Tokoh tersebut 
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mengalami serangkaian musibah yang terus berakhir dengan kesedihan 

pula. 

(c) Alur tragis 

Sang pelaku utama (tokoh idaman) melalui rangkaian kemalangan, tetapi 

kemalangan yang dialaminya itu sebelumnya tidak dia ketahui. Dia 

mengetahui itu lama kemudian, ketika keadaannya sudah serba terlambat. 

(d) Alur penghukuman 

Dalam alur ini sang pelaku utama tidak bisa menarik rasa simpati 

pembaca karena kejelekan-kejelekan yang dimilikinya. Walaupun 

demikian, sebenarnya tokoh itu memiliki sifat yang mengangumkan 

dalam beberapa hal. Cerita berakhir dengan kegagalan sang pelaku utama. 

(e) Alur sinis 

Seorang tokoh utama, tokoh inti yang jahat memperoleh kekayaan pada 

akhir cerita, yang justru sepantasnya harus mendapatkan hukuman. 

(f) Alur sentimental 

Seorang tokoh utama yang ganteng, yang cantik, dan serungkali lemah, 

mengalami serentetan kemalangan, tetapi kemudian memperoleh 

kemenangan atau kejayaan pada akhir cerita. 

(g) Alur kekaguman 

Tokoh utama yang kuat, gagah, dan bertanggung jawab atas tindakan-

tindakannya, mengalami serangkaian marabahaya teteapi dapat melawan 

serta, mengalahkannya pada akhir cerita. Respon pembaca merupakan 

gabungan rasa hormat dan rasa kagum terhadap tokoh utama tersebut. 

(h) Alur kedewasaan 

Seorang tokoh utama idaman yang tidak berpengalaman kemudian berkat 

peristiwa yang dialaminya berubah menjadi matang dan dewasa. 

(i) Alur perbaikan 

Tokoh utama mengalami perubahan-perubahan kea rah yang lebih baik. 

Tokoh utama itu sendiri yang bertanggung jawab penuh atas kemalangna-

kemalangan yang mengganggu perjalanan hidupnya. 
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(j) Alur pengujian 

Berbagai tindakan tokoh utama mengalami kegagalan satu demi satu. 

Tokoh utama kemudian meninggalkan obsesinya karena kegagalan-

kegagalan itu. 

(k) Alur pendidikan 

Terjadi perbaikan pandangan pada tokoh utama. Alur ini agak mirip 

dengan alur kedewasaan, tetapi dalam alur ini perubahan batiniah tidak 

mempengaruhi perilaku actual sang tokoh. 

(l) Alur penyingkapan rahasia 

Pada mulanya tokoh utama tidak mengetahui rahasia yang menyelimuti 

kehidupan dirinya lama-kelamaan sang tokoh dapat menyingkapkan 

rahasia pribadinya. 

(m) Alur perasaan sayang 

Sikap da keyakinan tokoh utama berubah, tetapi falsafah hidupnya tidak 

bergeser, tetap pada prinsip sebelumnya.  

(n) Alur kekecewaan 

Sang tokoh utama kehilangan orientasi hidupnya dan akhirnya jatuh 

kedalam jurang keputusasaan. Oleh karena itu, pembaca hanya sebentar 

saja bersimpati kepadaya, selanjutnya diliputi kekecewaan. 

3) Tokoh dan penokohan 

Tokoh adalah pelaku rekaan pengarang yang mengalami peristiwa dalam 

cerita. (Sudjiman dalam Kosasih 2013, h.70-71). Pendapat ini sejalan dengan 

pendapat yang mengartikan tokoh sebagai individu ciptaan atau rekaan pengarang 

yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam cerita. Pada umumnya tokoh berwujud 

manusia, tetapi dapat pula berwujud binatang atau benda yang diamnusiakan 

(Suryoto dalam Kosasih 2013, h.70-71). 

Tokoh dan penokohan adalah dua hal yang berbeda. Pelaku yang mengemban 

peristiwa dalam cerita fiksi sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita 

disebut dengan tokoh. Sedangkan cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku itu 

disebut dengan penokohan (Aminuddin, 2015, h.79).  
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Penokohan diartikan lebih luas pengertiannya daripada tokoh sebab ia 

sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana karakternya, bagaimana 

penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan 

gambaran yang jelas kepada pembaca. (Nurgiyantoro 2007:166). 

Pendapat lain menyatakan bahwa tokoh merupakan salah satu unsur yang 

disajikan pengarang dalam susunan cerita. Warsiman (2016, h.119) berpendapat 

bahwa Tokoh dalam cerita harus menganggap dirinya sebagai manusia adanya, 

sebagaimana yang dikemukakan Foster (dalam Warsiman, 2016 h. 119) “the actors 

in a story are, or pretend to be human being”. Tokoh dalam cerita mendapatkan 

suatu proses yaitu proses penokohan. Penokohan adalah istilah lain dari karakterisasi. 

Karakterisasi atau penokohan adalah cara seorang penulis manggambarkan tokoh-

tokohnya. Jadi, hal tersebut telah mengambarkan dan secara tidak langsung 

menjelaskan tentang penokohan seorang tokoh, atau perwatakan seorang watak 

dalam cerita yang dikisahkan pengarangnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tokoh 

adalah pemeran atau pelaku yang diciptakan oleh pengarang dalam suatu cerita. 

Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan tokoh berserta 

karakternya dan penempatannya dalam cerita.    

Darma (2004, h. 14) membagi tokoh dalam fiksi naratif menjadi dua yaitu 

tokoh bulat dan tokoh pipih. Tokoh bulat atau tokoh dinamis menmpunyai 

kemampuan untuk berubah, belajar dari pengalaman, dan menyesuaikan diri dengan 

keadaan, sedangkan tokoh pipih atau tokoh statis sebaiknya, tidak mempunyai 

kemampuan untuk berubah, belajar dari pengalaman. Mulai dari awal sampai akhir 

tokoh pipih tidak mempunyai perubahan karakter atau watak sama sekali. 

Berdasarkan sudut pandang peran tokoh-tokoh Nurgiantoro (2005, h.176-

178) masih dibedakan atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah 

tokh yang diutamakan penceritaannya dalam sebuah novel (fiksi naratif) yang 

bersangkutan. Berdasarkan fungsi penampilan tokoh dibedakan menjadi tokoh 
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protagonist dan tokoh antagonis. Tokoh protagonist adalah tokoh yang dikagumi atau 

tokoh populer (hero). Keberadaannya merupakan pengejawantahan norma-norma, 

nilai-nilai, yang ideal bagi kita (Altenberd dan Lewis dalam Nurgiantoro, 2005, h. 

178), selalu menampilkan sesuatu yang sesuai dengan pandangan kita, harapan-

harapan kita (pembaca). Bahkan kita sering menempatkan diri, seakan-akan sebagai 

dia (tokoh utama).   

Menurut Nurgiyantoro (2015, h.258) tokoh-tokoh dalam cerita fiksi 

dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh 

yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang bersangkutan. Tokoh ini adalah 

tokoh yang paling banyak diceritakan dan selalu berhubungan dengan tokoh-tokoh 

lain. Tokoh-tokoh lain itulah yang disebut tokoh tambahan. Hal lain yang masih 

berhubungan dengan tokoh adalah penokohan. Menurut Kosasih (2008, h.61), 

penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan 

karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Untuk menggambarkan karakter tokoh, pengarang 

dapat menggunakan beberapa teknik, yaitu (1) penggambaran langsung oleh 

pengarang; (2) penggambaran fisik atau perilaku tokoh; (3) penggambaran 

lingkungan kehidupan tokoh; (4) penggambaran tata kebahasaan tokoh; (5) 

pengungkapan jalan pikiran tokoh; dan (6) penggambaran oleh tokoh lain. 

Untuk menggambarkan tokoh, pengarang dapat menggunakan beberapa teknik. 

Teknik yang dapat digunakan menurut Kosasih (2008, h.61) yaitu sebagai berikut: 

a. Teknik analitik karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarang. 

b. Teknik dramatik, karakter tokoh dikemukakan melalui: 

1) Penggambaran fisik dan perilaku tokoh 

2) Penggambaran lingkungan kehidupan tokoh 

3) Penggambaran tata kebahasaan tokoh 

4) Penggambaran jalan pikiran tokoh 

5) Pengambaran oleh tokoh lain 

Sementara itu, aspek yang digambarkannya bisa berupa aspek 
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a. Fisikal 

b. Sosial 

c. Psikologis 

d. Nilai moral atau akhlaknya. 

 

4) Latar  

Latar merupakan segala petunjuk atau keterangan yang berkaitan dengan 

waktu, tempat, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita (Sudjiman (1992, h.44). 

Tak jauh dari pendapat tersebut, Nurgiyantoro (2007, h.122) menyatakan bahwa latar 

atau biasa disebut sebagai landas tumpu mengacu pada pengertian tempat, hubungan 

waktu, dan lingkungan sosial yang terjadi dalam cerita.  

Pendapat lain menyatakan bahwa latar adalah tempat dan waktu terjadinya 

cerita. Pada hakikatnya, suatu cerita merupakan lukisan peristiwa yang menimpa atau 

dilakukan oleh tokoh pada suatu waktu  dan di suatu tempat (Suharianto, 2005 h.33). 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa latar adalah 

keterangan yang mengacu pada tempat, waktu, dan suasana suatu peristiwa dalam 

cerita. Melalui latar, dapat diketahui informasi mengenai kapan, dimana dan 

bagaimana berlangsungnya kejadian atau peristiwa dalam cerita. 

Menurut Nurgiyantoro (2015, h.314), latar dapat dibedakan kedalam tiga 

kategori yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial-budaya. Latar tempat adalah 

latar yang menunjuk pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah 

karya fiksi. Sementara latar waktu adalah latar yang berhubungan dengan masalah 

“kapan” terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. 

Sedangkan latar sosial-budaya adalah latar yang menunjuk pada hal-hal yang 

berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang 

diceritakan dalam karya fiksi. Latar sosial budaya dapat berupa kebiasaan hidup, cara 

berpikir dan bersikap, dan lain-lain. 

5) Sudut pandang  
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Sudut pandang adalah sudut yang digunakan pengarang untuk menyampaikan 

ceritanya (Sudjiman, 1992 h.35). pendapat tersebut sejalan dengan Sumardjo (2005, 

h.82) yang menyatakan bahwa sudut pandang merupakan sudut pandangan yang 

diambil oleh pengarang untuk melihat suatu kejadian dalam cerita (Sumardjo, 2005 

h.82).  Selain itu, sudut pandang juga dapat diartikan sebagai cara dan atau 

pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan cerita dalam 

sebuah karya fiksi kepada pembaca (Abrams dalam Nurgiyantoro 2015, h.338).   

Pendapat lain muncul dari Kosasih (2008, h.62) yang mengartikan sudut 

pandang atau  point of view sebagai posisi pengarang dalam membawakan cerita. 

Sudut pandang dalam sebuah karya sastra mempersoalkan bagaimana kaitan antara 

seorang yang mengisahkan cerita itu. Jadi, sudut pandang menyatakan bagaiamana 

peran seorang pengisah (pengarang) dalam sebuah cerita. Apakah ia mengambil 

bagian langsung dalam peristiwa yang diceritakan atau hanya berposisi sebagai 

pengamat.  Dalam cerita, peranan sudut pandang sangat penting.  

Menurut Nurgiyantoro (2007:248) merupakan strategi, teknik, siasat, yang 

secara sengaja dipilih pengarang untuk mengungkapkan cerita. sejalan dengan hal 

tersebut, Warsiman (2016, h.121) mengugkapkan bahwa sudut pandang atau disebut 

pula titik pandang merupakan teknik atau cara yang digunakan pengarang untuk 

menyampaikan suatu cerita.  

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudut pandang 

adalah posisi atau sudut pengarang dalam cerita. Apakah ia menyampaikan cerita 

dengan cara berperan langsung dalam cerita atau hanya berposisi sebagai pengamat.  

6) Gaya Bahasa 

Gaya bahasa merupakan cara pengarang untuk mengungkapkan gagasan atau 

pikiran secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian pengarang (Keraf, 

2007 h.113). Pendapat lain muncul dari Ratna (2007, h.22) yang menyatakan bahwa 

gaya bahasa adalah ekspresi linguistik penulis dalam bentuk puisi maupun prosa. 
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Gaya bahasa juga dapat diartikan sebagai bentuk ungkapan bahasa seorang 

pengarang yang bersifat batiniah (Nurgiayanto, 2007 h.227). untuk mengemukakan 

cerita, pengarang menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa 

yang indah dan harmonis serta mampu menuansakan makna dan suasana yang dapat 

menyentuh daya intelektual dan emosi pembaca (Aminuddin, 2015, h.72).  

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya 

bahasa merupakan kemampuan pengarang dalam menggunakan dan memafaatkan 

bahasa (diksi, struktur kalimat, permajasan, dan lain sebagainya) sebagai media 

untuk membangun minat dan suasana dalam cerita.  

7) Amanat 

Amanat merupakan pemecahan persoalan yang melahirkan pesan-pesan 

(Atmazaki 1990 h.64). Sejalan dengan pengertian tersebut, Suroto (1993 h.89) juga 

menyatakan amanat sebagai pemecahan masalah yang berisi pandangan pengarang 

tentang bagaimana sikap yang baik dalam menyelesaikan masalah. Amanat 

pengarang dapat disampaikan secara implisit maupun secara eksplisit. Disampaikan 

secara implisit artinya disiratkan dalam tingkah laku tokoh-tokoh cerita. Secara 

eksplisit apabila dalam tengah atau akhir cerita, pengarang menyampaikan pesan-

pesan, saran-saran, nasihat, pemikiran dan sebagainya (Sudjiman 1992:57-58). 

Pendapat lain menyatakan bahwa amanat adalah ajaran moral atau pesan 

mendidik yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui 

karyanya (Kosasih, 2008, h.64). Pengarang menyimpan amanat dengan sangat rapi di 

dalam ceritanya, sehingga untuk menemukan amanat dalam sebuah karya sastra 

seorang pembaca harus membaca karya tersebut secara keseluruhan. (Nurgiayantoro, 

2015, h.30).  

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa amanat adalah 

pesan moral atau ajaran yang hendak disampaikan pengarang melalui karya sastra, 

karena sejatinya karya sastra mengajarkan nilai-nilai luhur kepada pembacanya.  
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2.2.2 Hakikat Bahan Ajar Apresiasi Sastra 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang pengertian bahan ajar apresiasi sastra 

dan cara memiih bahan ajar apresiasi sastra.  

2.2.2.1 Pengertian Bahan Ajar Apresiasi Sastra 

Bahan ajar sastra apresiasi sastra merupakan gabungan dari frasa bahan ajar 

dan apresiasi sastra. Untuk mendefinisikan bahan ajar apresiasi sastra, maka perlu 

diketahui terlebih dahulu apa itu bahan ajar dan apresiasi sastra sehingga dapat 

membentuk pengertian dari bahan ajar apresiasi sastra.  

Bahan ajar adalah salah satu komponen penting yang menunjang proses 

pembelajaran. Oleh karena itu kegiatan pembelajaran tidak akan bisa 

diselenggarakan tanpa adanya bahan ajar. Untuk memahami secara lebih mendalam 

mengenai apa itu bahan ajar, maka perlu dikaji terlebih dahulu konsep bahan ajar itu 

sendiri. Menurut National Center For Competency Based Training (dalam Prastowo, 

2016, h. 51)  bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu pendidik atau melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan yang 

dimaksud berupa bahan tertulis maupun bahan tak tertulis.  

Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat dari Majid (2013, h.173) yang 

menyatakan bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tidak jauh 

berbeda dengan pendapat tersebut, bahan ajar juga dapat diartikan sebagai segala 

bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak 

tertulis yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar di kelas (Suharianto dalam Wicaksono, 2014, h.2). 

Bahan ajar juga merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis, 

baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang 

memungkinka peserta didik untuk belajar. Adapun yang berpendapat bahwa bahan 

ajar adalah informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Pandangan tersebut 

dilengkapi oleh pannen bahwa bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran 
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yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran.  

 Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa bahan ajar 

sesungguhnya merupakan segala bahan (baik itu informasi, alat, maupu teks) yang 

disusun secara sistematis yang menampilkan bentuk yang utuh dari kompetensi yang 

akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan 

untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran, contohnya buku 

pelajaran, modul, handout, LKS, bahan ajar audio, dan bahan ajar interaktif, dll. 

Apresiasi sastra berasal dari bahasa Latin apreciatio yang berarti 

”mengindahkan” atau “menghargai”. Dalam konteks yang lebih luas istilah apresiasi 

menurut Gove mengandung makna (1) pengenalan melalui perasaan dan kepekaan 

batin dan (2) pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang 

diungkapkan pengarang. Pada sisi lain Squire dan Taba berkesimpulan bahwa 

sebagai suatu proses apresiasi melibatkan tiga unsur inti yaitu (1) aspek kognitif; (2) 

aspek emotif; dan (3) aspek evaluatif (Aminudin, 2009, h.34).  

Secara leksikal, apresiasi sastra dapat diartikan sebagai pengenalan dan 

pemahaman yang tepat, penilaian, pertimbangan, dan pernyataan yang menyatakan 

penilaian. Apresiasi sastra didefiniskan sebagai kegiatan menggauli karya sastra 

dengan sungguh-sungguh sehingga timbul pengertian, penghargaan, kepekaan rasa, 

dan pikiran yang kritis terhadap suatu karya sastra (Sayuti, 1997 h.2).  

Sejalan dengan rumusan pengertian apresiasi tersebut, Effendi (dalam 

Aminudin, 2009, h.31) mengungkapkan bahwa kegiatan apresiasi sastra dapat 

tumbuh dengan baik apabila pembaca mampu menumbuhkan rasa akrab dengan teks 

sastra yang diapresiasinya, menumbuhkan sikap sungguh-sungguh serta 

melaksanakan kegiatan apresiasi itu sebagai bagian dari hidupnya sebagai suatu 

kebutuhan yang mampu memuaskan rohaninya. 

Pendapat lain menyatakan bahwa apresiasi sastra merupakan sutu proses 

penikmatan, penjiwaan dan penghayatan karya sastra secara individual dan 

momentan, subjektif dan eksistensial, rohaniah dan budiah, khusuk dan kafah, 
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intensif serta total agar memperoleh sesuatu sehingga tumbuh dan berkembang, serta 

terpelihara kepekaan, ketajaman, kecintaan, kepedulian, dan keterlibatan terhadap 

karya sastra (Saryono, 2009 h.34).  

Dari beberapa penjelasan mengenai apresiasi sastra, dapat dipahami bahwa 

apresiasi sastra merupakan kegiatan memahami, menilai, dan menggauli suatu karya 

sastra sehingga timbul pengertian, kepekaan rasa, dan pikiran yang kritis terhadap 

suatu karya sastra. 

Berdasarakan pengertian dari bahan ajar dan apresiasi sastra yang sudah 

dijelaskan pada paragraf sebelumnya, maka dapat digabungkan dua definisi tersebut 

sehingga membentuk pengertian bahan ajar apresiasi sastra. Bahan ajar apresiasi 

sastra merupakan segala bentuk bahan (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang 

digunakan untuk membantu pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran 

apresiasi sastra di kelas sesuai dengan kurikulum yang berlaku, dalam rangka 

mengantarkan peserta didik memahami, menilai suatu karya sastra sesuai dengan 

kompetensi dan tujuan pengajaran apresiasi sastra yang telah ditentukan. 

2.2.2.2 Cara Memilih Bahan Ajar Apresiasi Sastra 

Untuk memilih bahan ajar apresiasi sastra, perlu digunakan kriteria pemilihan 

bahan ajar apresiasi sastra yang sesuai. Rahmanto (1998, h.30) mengungkapkan 

bahwa terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar sastra, 

yaitu aspek bahasa, aspek psikologi dan aspek latar belakang budaya. Berikut uraian 

ketiga aspek tersebut: 

1) Bahasa 

Penguasaan suatu bahasa sebenarnya tumbuh dan berkembang melalui tahap-

tahap yang nampak jelas pada setiap individu. Sementara perkembangan karya sastra 

melewati tahap-tahap yang meliputi banyak aspek bahan pengajaran kebahasaan. 

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

yang dibahas, tetapi faktor-faktor lain seperti: cara penulisan yang dipakai 

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

pembaca yang ingin dijangkau pembaca.  
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Oleh karena itu, agar pembelajaran sastra dapat lebih berhasil, pendidik kiranya 

perlu mengembangkan keterampilan khusus untuk memilih bahan pengajaran sastra 

yang bahasanya sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa peserta didik SMA. 

Apabila bahasa merupakan faktor pertimbangan utama, dalam pembelajaran bahasa 

perlu disediakan bacaan-bacaan khusus sebagai proses pengayaan pelajaran bahasa 

itu sendiri.  

Ditinjau dari segi kebahasaan, pendidik hendaknya mengadakan pemilihan 

bahan ajar berdasarkan wawasan ilmiah agar bahan ajar yang dipilih sesuai kondisi 

peserta didik. Misalnya, memperhatikan segi ketatabahasaannya, situasi dan isi 

wacana, hubungan antar kalimat dalam wacana dan gaya bahasa penulis. 

 

2) Psikologis 

Memilih bahan pengajaran sastra tahap-tahap perkembangan psikologis peserta 

pendidik hendaknya diperhatikan karena tahap-tahap ini sangat benar pengaruhnya 

terhadap minat dan keengganan anak didik dalam banyak hal. Tahap perkembangan 

psikologis ini juga sangat besar pengaruhnya terhadap daya ingat, kemauan 

mengerjakan tugas, bekerja sama, dan kemungkinan memahami situasi atau 

pemecahan problem yang dihadapi. Berikut ini urutan tahapan perkembangan anak 

yang diharapkan dapat membantu pendidik untuk lebih memahami tingkat 

perkembangan psikologis anak didiknya. 

a) Tahap Pengkhayalan (8-9 tahun)  

Pada tahap ini imajinasi anak masih penuh dengan berbagai macam fantasi 

anak dan belum diisi dengan hal-hal yang nyata. 

b) Tahap Romantik (10-12 tahun) 

Pada tahap ini anak mulai meninggalkan fantasi-fantasi dan mengarah pada 

hal-hal yang nyata. Pandangan-pandangan anak pada tahap ini tentang dunia masih 

sederhana. 

c) Tahap Realistik (13-16 tahun) 



41 
 

 
  

Pada tahap ini anak sangat berminat pada realitas atau apa yang benar-benar 

terjadi. Mereka terus berusaha mengetahui dan siap mengungkap dengan teliti fakta-

fakta untuk memahami masalah-masalah dalam kehidupan yang nyata. 

d) Tahap Generalisasi (16 tahun-seterusnya) 

Pada tahap ini anak sudah tidak lagi berminat pada hal-hal yang praktis saja, 

tetapi juga berminat untuk menemukan konsep-konsep abstrak dengan menganalisis 

suatu fenomena. Dengan menganalisis fenomena, mereka berusaha menemukan dan 

merumuskan penyebab utama fenomena itu yang kadang-kadang mengarah ke 

pemikiran filsafat untuk menentukan keputusan- keputusan moral. Karya sastra yang 

dipilih untuk diajarkan hendaknya sesuai dengan tahap psikologis anak pada 

umumnya dalam suatu kelas. Usia anak SMA berada antara tahap realistik dan 

generalisasi. Tidak semua peserta pendidik mempunyai tahapan psikologis yang 

sama. Pendidik hendaknya menyajikan suatu karya sastra yang secara psikologis 

dapat menarik minat sebagian besar peserta pendidik dalam kelas tersebut. 

3) Aspek Latar Belakang Budaya 

Latar belakang budaya meliputi hampir semua faktor dan lingkungannya, 

seperti geografi, sejarah, topografi, legenda, pekerjaan, kepercayaan, cara berpikir, 

niali-nilai seni, olah raga, hiburan moral, etika dan sebagainya. Mudah tertarik pada 

karya-karya sastra dengan latar belakang budaya hubungannya dengan latar belakang 

kehidupan mereka dan karya sastra itu menghadirkan tokoh yang berasal dari 

lingkungan atau dengan orang-orang sekitar mereka (Rahmanto, 1998, h.31). 

Sejalan dengan pendapat Rahmanto (1988, h.20), Endraswara menambahkan 

bahwa untuk memilih bahan ajar sastra apek yang tidak kalah penting dari aspek 

yang lain ialah pemilihan buku ajar sastra juga harus selaras dengan kurikulum. 

Tuntutan kurikulum harus bisa diimplementasikan secara nyata lewat buku bahan 

ajar sastra. Misalnya dalam sastra drama, apabila dalam kurikulum ada tuntuan bahan 

ajar berupa teks drama yang memungkinkan untuk dipentaskan. Jangan dipaksakan 

sebuah teks drama sebagai bahan ajar yang tidak mungkin dipentaskan. 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka disimpulkan bahwa kriteria pemilihan 

bahan ajar apresiasi sastra yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

mempertimbangkan kesesuaian aspek berikut : 1) aspek bahasa peserta didik; 2) 

aspek psikologi peserta didik; dan 3) aspek latar belakang budaya; 4) tututan 

kurikulum 2013 yang meliputi KD dan nilai pendidikan karakter. Aspek-aspek 

tersebut kemudian diturunkan menjadi indikator-indikator yang digunakan dalam 

pemilihan bahan ajar apresiasi sastra.  

1) Aspek Bahasa Peserta Didik 

Untuk menentukan kesesuaian karya sastra sebagai bahan ajar apresiasi sastra  

di tingkat SMA ditinjau dari aspek bahasa, maka perlu memerhatikan hal-hal berikut 

: (1) adanya pemanpatan penggunaan bahasa asing; (2) adanya penggunaan kalimat-

kalimat yang bersifat kompleks; (3) adanya penggunaan kosakata yang variatif ; (4) 

adanya penggunaan gaya bahasa yang variatif dalam isi cerita (novel) oleh pengarang 

untuk menyampaikan maksud; (5) adanya penggunaan istilah teknis untuk 

menambah pembendaharaan kosakata peserta didik. 

(1) Adanya pemantapan terhadap bahasa asing 

Pola bahasa yang dikuasai peserta didik yaitu bahasa yang berkembang 

di dalam kelurga yang kemudian meluas dalam linkup sosial. Hal ini 

menunjukkan bahwa bahasa yang dikuasi oleh peserta didik akan semakin 

berkembang sejalan dengan lingkungan dan interaksi sosial yang luas. 

Sesuai dengan tingkat perkembangan  bahasa peserta didik yang berada 

pada tahap kompetensi lengkap, maka karakter bahasa yang muncul dalam usia 

remaja SMA salah satunya adalah pemantapan diri terhadap bahasa asing.  

(2) Adanya penggunaan kalimat kompleks 

(3) Adanya penggunaan kosakata yang variatif 

Kosakata atau kata-kata yang digunakan dalam novel tidak melulu 

menggunakan kosakata yang terdapat dalam bahasa indonesia saja. Pengunaan 
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kosakata daerah maupun bahasa asing juga dapat digunakan untuk menambah 

pembendaharaan dan wawasan peserta didik. Namun, penggunaan kosakata 

bahasa indonesia tetap harus lebih dominan karena bahasa daerah atau bahasa 

asing ini sifatnya sebagai tambahan.  

(4) Adanya penggunaan gaya bahasa yang variatif 

Penggunaan majas dalam gaya bahasa bertujuan untuk membuat pembaca 

bisa merasakan efek emosional tertentu dari gaya bahasa tersebut. Berbagai jenis 

majas sering digunakan sesuai dengan arah pembicaraan atau efek gaya bahasa 

yang diinginkan. Penggunaan gaya bahasa yang variatif merupakan bentuk 

pemanfaatan kekayaan gaya bahasa dan ragam tertentu yang membuat karya 

sastra semakin hidup. 

 

(5) Adanya penggunaan istilah 

Istilah teknis adalah kata-kata yang memilki makna khusus pada suatu 

bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna 

kamus. Istilah teknis bertujuan untuk menambah pembendaharaan kosakata dan 

wawasan di suatu bidang. 

2) Aspek Psikologi Peserta Didik 

Untuk menentukan kesesuaian karya sastra sebagai bahan ajar apresiasi sastra  

di tingkat SMA ditinjau dari aspek bahasa, maka perlu memerhatikan hal-hal berikut 

: (1) Fenomena atau peristiwa yang membawa peserta didik untuk berpikir kritis dan 

idealis ; (2) adanya kemandirian emosional dan perilaku dewasa; (3) adanya 

pemahaman nilai-nilai dari sistem etika sebagai pegangan untuk berperilaku; (4) 

adanya kecenderungan-kecenderungan terhadap sesama jenis maupun lawan jenis; 

(5) tidak terdapat penyimpangan perilaku yang mengandung unsur SARA. 

3) Aspek Latar Belakang Budaya 
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Untuk menentukan kesesuaian karya sastra sebagai bahan ajar apresiasi sastra 

di tingkat SMA ditinjau dari aspek latar belakang budaya ditinjau dari segi 1) cara 

berpikir masyarakat; 2) nilai-nilai budaya dan seni; 3) moral dan budi pekerti; dan 4) 

kepercayaan dan kebiasaan masyarakat.   

4) Kompetensi Dasar dan Pendidikan Karakter 

Tuntutan kurikuum 2013 merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan 

oleh pendidik sebelum memilih bahan ajar. Tutuntan kurikulum 2013 bahasa 

indonesia yang perlu diperhatikan oleh pendidik dalam memilih bahan ajar sastra 

yaitu KD dan muatan pendidikan karakter. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh guru 

atau pendidik dalam memilih bahan ajar khususnya bahan ajar apresiasi sastra di 

semua tingkatan belajar, tidak terkecuali di tingkat SMA. 

Terdapat banyak sekali KD-KD terkait pembelajaran apresiasi sastra yang 

menjadi tuntuan bagi peserta didik. Dalam KD-KD tersebut banyak sekali hal-hal 

yang harus dipelajari oleh peserta didik, salah satunya terkait apresiasi sastra. Dalam 

pembelajaran apresiasi sastra, banyak sekali jenis teks sastra yang harus dipelajari 

oleh peserta didik, salah satunya adalah novel. Berikut ini adalah KD-KD terkait 

apresiasi sastra di tingkat SMA yang perlu diperhatiakn dalam menentukan 

kelayakan suatu karya sastra khususnya novel saat akan dijadikan sebagai bahan ajar 

apresiasi sastra di tingkat SMA. 

Tabel 1. Kompetensi Dasar Apresiasi Sastra di SMA 

Kelas Kompetensi Dasar 

X 

3.9 Mengidentifikasi butir-butir penting dari dua buku nonfiksi (buku 

pengayaan) dan satu novel yang dibacakan nilai- nilai dan 

kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. 

3.18 Menganalisis isi dari minimal satu buku fiksi dan satu buku 

nonfiksi yang sudah dibaca. 
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XI 

3.11 Menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca 

3.20 Menganalisis pesan dari dua buku fiksi (novel dan buku 

kumpulan puisi) yang dibaca. 

XI 

3.8 Menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel 

yang dibaca. 

3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel. 

Selain KD, salah satutuntuan lain yang ada dalam kurikulum 2013 Bahasa 

Indonesia adalah pendidikan karakter. Menurut Kesuma, Triatna, & Johar (2013, h.4) 

sekarang ini pendidikan karakter dirasa sangat penting. Hal ini dikarenakan 

munculnya ketimpangan hasil pendidikan yang dapat dilihat dari perilaku lulusan 

pendidikan formal saat ini seperti, korupsi, seks bebas kalangan remaja, narkoba, 

tawuran antarpelajar, pembunuhan dan perampokan oleh pelajar dan penggangguran 

lulusan tingkat SMP dan SMA. 

Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai usaha sadar untuk menanamkan 

nilai-nilai perilaku yang meliputi aspek pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan bahkan dunia sehingga menjadi 

insan yang kamil (Tansilova, 2018, h.5). pendapat tersebut sejalan dengan pendapat 

Suryanto (2010, h.37) yang menjelaskan bahwa pada dasarnya pendidikan karakter 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangankan potensi dirinya secara aktif 

sehingga memiliki kepribadian, akhlak mulia, budi pekerti yang akhirnya akan 

terbentuk menjadi ciri khas peserta didik tersebut. Berdasarkan uraian-uraian 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu usaha 

sadar untuk menanamkan nilai-nilai karakter agar peserta didik menjadi insan yang 

memiliki kepribadian baik, akhlak mulia, dan berbudi pekerti. 
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Terkait nilai-nilai pendidikan karakter, Kementrian Pendidikan nasional telah 

merilis beberapa nilai-nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai pendidikan karakter 

menurut Kementrian Pendidikan Nasional (2010, h.9-10) meliputi religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kretif, mandiri, demokratis, rasa ingin tau, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta 

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nilai-

nilai pendidikan karakter tesebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

(1) Religius 

Religius dapat diartikan sebagai sikap yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama, toleran terhadap penganut agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain (Kemendikbud, 2010, h.9). Pendapat lain menyatakan bahwa karakter 

religius merupakan kegiatan keagamaan yang disebut ibadah. Melalui ibadah, dapat 

dibangun kedekatan antara mahluk dengan Tuhan (Mustari 2011, h.13). Berdasarkan 

penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa religius merupakan sikap taat 

beribadah sesuai ajaran agama masing-masing dan  hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain.  

(2) Jujur  

Jujur merupakan perilaku yang menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan (Kemendikbud, 2010, h.9). 

Sementara Mustari (2011, h.13) berpendapat bahwa jujur merupakan keselarasan 

antara ucapan dengan kenyataan yang ada. Kejujuran letaknya ada pada ucapan, juga 

ada pada perbuatan, sebagaimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan, tentu 

sesuai dengan yang ada pada batinnya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jujur adalah 

keselarasan antara apa yang diucapkan dengan kenyataan atau fakta yang ada 

sehingga ucapannya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. 

(3) Toleransi 

Toleransi berarti saling menghargai perbedaan. Hal ini sejalan dengan 

Kemendikbud (2010, h.9). Toleransi merupakan tindakan menghargai perbedaan 
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suku, agama, budaya, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya. 

(4) Disiplin  

Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

terhadap berbagai ketentuan dan aturan (Kemendikbud, 2010, h.9). Perilaku disiplin 

merujuk pada latihan yang membuat orang merelakan dirinya melaksanakan tugas 

tertentu atau menjalankan pola perilaku tertentu sesuai dengan peraturan yang 

berlaku (Mustari, 2011, h.13). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa disiplin merupakan perilaku taat dalam menjalakan peraturan yang berlaku. 

(5) Kerja keras 

Kerja keras merupakan tindakan melakukan sesuatu dengan sungguh-

sungguh, sebagaimana Kemendikbud (2010, h.9) mejelaskan perilaku kerja keras 

sebagai tindakan sungguh-sungguh dalam mengatasi suatu kesulitan atau hambatan 

serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Mustari (2011, h.13) yang menyatakan bahwa kerja keras adalah perilaku yang 

menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna 

menyelesaikan.  

(6) Kreatif 

Kreatif merupakan kegiatan berpikir dan melakukan sesuatu yang 

menghasilkan cara atau hasil yang baru dari sesuatu yang telah dimilikinya 

(Kemendikbud, 2010, h.9). Hal ini sejalan dengan Mustari (2011, h.13) yang 

berpendapat bahwa kreatif ialah proses menciptakan ide-ide dan karya baru yang 

bermanfaat sehingga dapat ditemukan hal-hal atau cara-cara baru yang berbeda. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, kreatif dapat diartikan sebagai kegiatan berpikir 

yang menghasilkan suatu ide yang berbeda dan baru dari ada yang sebelumnya.  

(7) Mandiri 

Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang 

lain dalam menyesaikan suatu pekerjaan atau tugas (Kemendikbud, 2010, h.9). Hal 

ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa mandiri merupakan sikap atau 
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perilaku untuk berpikir dan berfungsi secara independen serta tidak memerkulan 

bantuan orang lain dalam melakukan suatu pekerjaan.   

(8) Demokratis 

Demokratis dapat diartikan sebagai sikap penyamarataan hal dan 

kewajibannya dengan orang lain. Hal ini sejalan dengan penjelasan Kemendikbud 

(2010, h.9) yang menyatakan bahwa demokratis merupakan cara berpikir, bersikap, 

dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

(9) Rasa ingin tau 

Kemendikbud (2010, h.10) menjelaskan bahwa rasa ingin tau adalah sikap 

dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas 

dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan didengar. Sementara Mustari (2011, h.13) 

memaparkan rasa ingin tahu sebagai emosi yang dihubungkan dengan perilaku 

mengoreksi secara ilmiah seperti eksplorasi dan investigasi dalam belajar. Pada 

lingkungan sekolah untuk mengembangkan rasa ingin tahu pada peserta didik, 

kebebasan peserta didik itu sendiri harus ada untuk melakukan dan melayani rasa 

ingin tahunya.  

Berdasrkan penjelasan tersebut, rasa ingin tau dapat diartikan sebagai 

perilaku menggali atau mengeksplor secara mendalam dan luas sesuatu yang ingin 

diketahui atau dipelajari hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. 

(10) Semangat kebangsaan 

Kemendikbud (2010, h.10) mendefinisikan semangat kebangsaan sebagai 

cara berpikir, bertindak, dan berwawasasan yang menempatkan kepentingan bangsa 

dan Negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya. 

(11) Cinta tanah kepedulian,  

Cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan 

fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa (Kemendikbud, 2010, h.10). 

(12) Menghargai prestasi 
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Menghargai prestasi dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan yang 

mendoring dirinya untuk menghasilkan seseuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain (Kemendikbud, 2010, h.10). 

 

(13)  Bersahabat atau komunikatif 

Bersahabat atau komunikatif merupakan tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain (Kemendikbud, 2010, 

h.10) 

(14) Cinta damai 

Cinta damai merupakan perilaku yang menyebabkan orang lain merasa 

nyaman dan senang. Hal ini sebagimana dijelasakan Kemendikbud (2010, h.10) 

bahwa cinta damai merupakan sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

(15) Gemar membaca 

Gemar membaca diartikan sebagai kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagi yang memberikan kebaikan bagi dirinya (Kemendikbud, 2010, 

h.10). 

(16) Peduli lingkungan 

Kemendikbud (2010, h.10) mengaetikan peduli lingkungan sebagai sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan di sekitarnya, 

dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan lain yang sudah 

terjadi. 

(17) Peduli sosial 

Peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan (Kemendikbud, 2010, h.10). 

(18) Tangung jawab 

Tanggung jawab merpakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya) Negara dan tuhan yang maha esa 

(Kemendikbud, 2010, h.10). Sementara Mustari (2011, h.13) berpendapat bahwa 
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tanggung jawab adalah perilaku atau sikap melaksanakan tugas secara sungguh-

sungguh, berani menanggung konsekuensi dari sikap, perkataan, dan tingkah 

lakunya. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab 

merupakan sikap atau perilaku melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan 

berani menangung resiko terhadap apa yang telah dikerjakan.  

Untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter kepada peserta didik, 

dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan karya sastra sebagai bahan ajar apresiasi 

sastra. Pendapat tersebut sesuai dengan salah satu fungsi utama karya sastra yaitu 

penghalusan budi (Suryaman dalam Fahmi, Fuady, & Waluyo, 2014, h.2). Salah satu 

jenis karya sastra yang dapat dimanfaatkan sebagai media untuk mengintegrasikan 

nilai-nilai (nilai pendidikan karkater) ke dalam pembelajraan khususnya 

pembelajaran apresiasi sastra adalah novel (Mamluah 2017, h. 116). 

Nilai pendidikan karakter dalam suatu karya sastra atau dalam hal ini novel, 

menjadi salah satu aspek penting yang harus dipertimbangkan saat ini untuk 

mengetahui tingkat kelayakan suatu karya sastra atau dalam hal ini novel jika 

dijadikan sebagai bahan ajar khusunya bahan ajar apresiasi sastra di sekolah. dalam 

hal ini semakin banyak muatan nilai-nilai pendidikan karakter dalam suatu karya 

(novel), maka dapat dikatakan semakin baik pula tingkat kelayakan karya sastra atau 

novel tersebut jika dijadikan sebagai bahan ajar apresiasi sastra di sekolah. Namun 

tetap perlu digarisbawahi selain aspek muatan nilai-nilai pendidikan karakter masih 

ada aspek-aspek lain yang harus diperhatikan saat menentukan kelayakan suatu karya 

sastra atau dalam hal ini novel jika dijadikan sebagi bahan ajar khususnya bahan ajar 

apresiasi sastra di sekolah. 

Kerangka Berpikir 

 Novel Orang-orang Biasa merupakan novel yang berpotensi untuk dijadikan 

sebagai bahan ajar apresiasi sastra. Hal ini dikarenakan novel Orang-orang Biasa 

memiliki banyak sekali keunggulan baik ditinjau dari segi struktur novel, bahasa, dan 

nilai-nilai pendidikan karakter.    
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 Adanya keunggulan-keunggulan yang terdapat dalam novel, maka diperlukan 

sebuah analisis yang lebih mendalam terhadap novel Orang-orang Biasa  karya 

Andrea Hirata. Hal itu bertujuan untuk mengetahui kelayakan novel tersebut jika 

dijadikan sebagai bahan ajar apresiasi sastra khususnya untuk tingkat SMA. 

 Untuk menentukan bahan ajar apresiasi sastra tentu diperlukan kriteria 

pemilihan bahan ajar apresiasi sastra. Kriteria pemilihan bahan ajar apresiasi sastra 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aspek bahasa, aspek psikologi, aspek latar 

belakang budaya dan tuntutan kurikulum 2013 (KD dan nilai pendidikan karakter). 

 Untuk menentukan kelayakan novel sebagai bahan ajar apresiasi sastra, maka 

diperlukan analisis kelayakan novel sebagai bahan ajar apresiasi sastra sesuai dengan 

kriteria pemilihan bahan ajar apresiasi sastra. Setelah dilakukan analisis maka dapat 

diketahui bahwa novel tersebut layak atau tidak digunakan sebagai bahan apresiasi 

sastra di tingkat SMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Simpulan 

Novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata 

Kriteria pemilihan bahan ajar apresiasi sastra 

Analisis kelayakan novel Orang-orang Biasa sebagai 

bahan ajar apresiasi sastra 

Bagan 1. Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini 

dikatakan penelitian kualitatif karena memilki bentuk data berupa kata-kata, kalimat-

kalimat, dialog-dialog, atau kutipan-kutipan dari suatu novel yang digunakan sebagai 

subjek penelitianya. Selain itu hasil penelitian ini juga berbentuk deskriptif tidak 

berupa angka-angka. Penelitian kualitatif dinilai lebih terbuka akan berbagai 

perubahan yang diperlukan dan lentur terhadap kondisi yang ada di lapangan 

(Margono, 2010, h.35). Oleh sebab itu, Data yang diperoleh dalam bentuk kualitatif 

memiliki arti lebih luas dari sekadar angka atau frekuensi. 

Dipilihnya jenis kualitatif dalam penelitian ini di dasarakan pada masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana kelayakan novel Orang-orang Biasa 

karya Andrea Hirata ditinjau dari aspek bahasa, psikologi, latar belakang budaya dan 

tuntutan kurukulum 2013 (KD dan pendidikan karakter). Berdasarkan masalah 

tersebut, maka penelitian kualitatif cocok digunakan karena dapat mendeskripsikan 

secara luas bagaimana kelayakan Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata ditinjau 

dari aspek bahasa, psikologi, latar belakang budaya dan tuntutan kurukulum 2013 

(KD dan pendidikan karakter). Di samping itu, penelitian jenis kualitatif lebih peka 

dan lebih dapat menyesuaikan terhadap pola-pola yang dihadapi dan situasi yang 

berubah-ubah selama penelitian berlangsung. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif. Dengan metode deskriptif, masalah dapat dipecahkan dengan 

cara menggambarkan keadaan objek atau subjek penelitian (karya sastra) 

berdasarkan fakta-fakta yang ada. Data yang dikumpulkan dalam penelitian 

deskriptif bentuknya berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Selain itu, semua 

data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah 
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diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk 

memberi gambaran penelitian tersebut (Moleong, 2003, h.11). 

Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang sangat cocok untuk 

digunakan dalam penelitian ini, karena dalam penelitian ini datanya berupa kata-kata, 

kalimat-kalimat, dialog-dialog, atau kutipan-kutipan dari suatu novel yang digunakan 

subjek penelitiannya. Selain itu hasil penelitian ini juga akan berbentuk deskriptif 

bukan berupa angka-angka. 

3.3 Wujud Data 

Data dalam penelitian ini wujudnya berupa kata-kata, kalimat-kalimat, 

dialog-dialog atau kutipan-kutipan dari novel yang berjudul Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata. Data yang diseleksi merupakan kata-kata, kalimat-kalimat, dialog-

dialog, atau kutipan-kutipan yang mengandung aspek-aspek yang dapat mendukung 

kesesuaian Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata sebagai bahan ajar apresiasi 

sastra tingkat SMA. 

3.4 Asumsi Penelitian 

Keberhasilan suatu pembelajaran, salah satunya ditentukan oleh penggunaan 

bahan ajar yang tepat. Oleh karena itu, untuk mengajarkan apresiasi sastra kepada 

peserta didik diperlukan penggunaan bahan ajar yang memenuhi kriteria bahan ajar 

yang baik. Salah satu kriteria yang dapat digunakan untuk memilih bahan ajar 

apresiasi sastra yaitu kesesuaian aspek bahasa, aspek psikologi, aspek latar belakang 

budaya dan tuntutan kurikulum 2013 (KD dan nilai pendidikan karakter). 

Salah satu karya sastra yang dapat digunakan sebagai bahan ajar apresiasi sastra 

yaitu novel Orang-orang Biasa. Novel Orang-orang Biasa dianggap layak untuk 

dijadikan bahan ajar apresiasi sastra tingkat SMA karena novel ini memiliki banyak 

kelebihan ditinjau dari segi struktur, bahasa, dan nilai pendidikan karakter. 

Ditinjau dari strukturnya, novel Orang-orang Biasa mengambil tema tentang 

realitas sosial kaum marginal. Dalam novel ini banyak sekali isu-isu yang 

menyinggung bidang politik, ekonomi, dan pendidikan sehingga pembaca dituntut 
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untuk berpikir kritis dan idealis. Dari segi tokohnya, novel ini merupakan novel yang 

memiliki tokoh yang banyak. Untuk mengingat nama-nama tokoh berserta 

karakternya yang berbeda-beda bukanlah hal yang mudah. Namun, Andrea Hirata 

mengemas tokoh-tokoh dalam novel dengan khas dan unik sehingga tokoh sepuluh 

sekawan beserta karakternya pun mudah diingat. Sebagai pencerita, Andrea Hirata 

menunjukkan kepawaiannya dengan menggunakan sudut pandang serba tau (point of 

view) yang menjadikan novel Orang-orang Biasa memiliki rasa yang berbeda pada 

cara penyampaian cerita. Selain itu, novel Orang-orang Biasa memiliki klimaks dan 

alur yang tidak bisa ditebak karena menggunakan plot twist sehingga novel ini 

semakin menarik untuk dibaca. 

Walaupun menampilkan frame realitas sosial, tidak bisa dipungkiri bahwa 

novel Orang- orang Biasa mengandung nilai karakter yang kuat. Melalui sifat-sifat 

dari tokoh, dialog antartokoh, maupun penggambaran peristiwa, pembaca diarahkan 

untuk berperilaku yang baik dan benar. Andrea Hirata juga menyisipkan banyak 

pesan moral dan motivasi yang membuat pembaca tegak memperjuangkan cita-

citanya 

Dari segi pemilihan bahasa, bahasa yang digunakan oleh Andrea Hirata 

dalam novel ini sangat baik, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang sudah lazim 

(umum) kemudian dikemas dengan gaya bahasa Andrea Hirata yang ringan, jenaka, 

dan cerdas. Selain itu, dalam novel ini banyak ditemukan viariasi bahasa di luar 

bahasa Indonesia yang dapat menambah wawasan dan memperkaya kosakata 

pembaca. 

Uraian-uraian tersebut menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Oleh 

karena itu, untuk menentukan apakah novel Orang-orang Biasa layak atau tidak 

digunakan sebagai bahan ajar apresiasi sastra, maka diperlukan analisis kelayakan 

novel sebagai bahan ajar apresiasi sastra sesuai dengan kriteria pemilihan bahan ajar 

apresiasi sastra. Setelah dilakukan analisis sesuai dengan kriteria yang sudah 

ditentukan, maka dapat disimpulkan apakah novel tersebut layak atau tidak 

digunakan sebagai bahan apresiasi sastra di tingkat SMA. 
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3.5 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata. Novel Orang-orang Biasa merupakan novel karya Andrea Hirata yang 

ke-10. Novel ini yang pertama kali dicetak pada bulan Februari tahun 2019. Novel 

Orang-orang Biasa diterbitkan oleh penerbit Bentang Pustaka dengan jumlah xii + 

330 halaman serta tebal buku 20,5 cm. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah human instrument atau peneliti sendiri (Sugiyono, 2016, h.305). Pendapat 

tersebut sesuai dengan pendapat Siswantoro (2016, h.72) yang menyatakan bahwa di 

dalam penelitian kualitatif khususnya yang berkaitan dengan sastra instrumen yang 

digunakan adalah peneliti. Mengacu pada pendapat tersebut, instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah human instrument atau peneliti sendiri. 

Dengan kata lain, dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen kunci yang 

berperan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipilih dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik 

dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk 

dokumen, tulisan, gambar, yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung 

penelitian (Sugiyono, 2016, h.329) 

Teknik dokumentasi dipilih karena pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukuan dengan cara membaca sumber data yaitu novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata. Setelah itu, data yang telah ditemukan tersebut dicatat secara cermat 

dan terstruktur. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

model Miles dan Huberman. Teknik ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung 
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secara terus menerus sampai tuntas (Sugiyono, 2016, h.337). Aktivitas dalam analisis 

data model Miles dan Huberman terdiri dari tiga langkah yaitu data reduction, data 

display, dan conclusion drawing/verification. 

3.8.1 Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu 

(Sugiyono, 2016, h.338). jadi, pada tahap reduksi data dilakukan penyeleksian data 

dengan cara memilih data-data mana yang dianggap tepat untuk disajikan dan 

dianalisis lebih lanjut. 

Dalam penelitian ini, tahap data reduction (reduksi data) dilakukan dengan 

cara membaca terlebih dahulu novel Orang-orang Biasa secara keseluruhan. Setelah 

itu, dilakukan penyeleksian data yang sesuai dengan indikator yang telah tersedia 

karena tidak semua data dapat digunakan. Data yang diperoleh dalam bentuk kata-

kata, dialog, ataupun kutipan kemudian dicatat dalam kartu data sesuai dengan aspek 

pemilihan bahan ajar sastra. 

Kartu data yang digunakan dalam penelitian ini khususnya dalam mereduksi 

data terbagi menjadi lima kategori yaitu (1) kelayakan novel Orang-orang Biasa 

karya Andrea Hirata sebagai bahan ajar apresiasi sastra tingkat SMA ditinjau dari 

aspek bahasa; (2) kelayakan novel Orang- orang Biasa karya Andrea Hirata sebagai 

bahan ajar apresiasi sastra tingkat SMA ditinjau dari aspek psikologi; (3) kelayakan 

novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata sebagai bahan ajar apresiasi sastra 

tingkat SMA ditinjau dari aspek latar belakang budaya;(4) kelayakan novel Orang- 

orang Biasa karya Andrea Hirata sebagai bahan ajar apresiasi sastra tingkat SMA 

ditinjau dari aspek tuntutan kurikulum 2013 berupa kompetensi dasar; (5) kelayakan 

novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata sebagai bahan ajar apresiasi sastra 

tingkat SMA ditinjau dari aspek tuntutan kurikulum 2013 berupa pendidikan 

karakter. 
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Tabel 2. Kartu Data Kelayakan Novel Orang-orang Biasa Karya Andrea Hirata 

Sebagai Bahan Ajar Apresiasi Sastra Tingkat SMA Ditinjau dari Aspek Bahasa 

No 

Data 
Kutipan Hlm. 

Aspek 

Bahasa 
Hasil Analisis 

     

 

Tabel 3. Kartu Data Kelayakan Novel Orang-orang Biasa Karya Andrea Hirata 

Sebagai Bahan Ajar Apresiasi Sastra Tingkat SMA Ditinjau dari Aspek Psikologi 

No 

Data 
Kutipan Hlm. 

Aspek 

Psikologi 
Hasil Analisis 
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Tabel 4. Kartu Data Kelayakan Novel Orang-orang Biasa Karya Andrea Hirata 

Sebagai Bahan Ajar Apresiasi Sastra Tingkat SMA Ditinjau dari Aspek Latar 

Belakang Budaya 

No 

Data 
Kutipan Hlm. 

Aspek 

Latar 

Belakang 

Budaya 

Hasil Analisis 

     

 

Tabel 5. Kartu Data Kelayakan Novel Orang-orang Biasa Karya Andrea Hirata 

Sebagai Bahan Ajar Apresiasi Sastra Tingkat SMA Ditinjau dari Aspek Tuntutan 

Kurikulum 2013 Berupa Kompetensi Dasar 

No 

Data 
Kutipan Hlm. Kompetensi 

Dasar 
Hasil Analisis 
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Tabel 6. Kartu Data Kelayakan Novel Orang-orang Biasa Karya Andrea Hirata 

Sebagai Bahan Ajar Apresiasi Sastra Tingkat SMA Ditinjau dari Aspek Tuntutan 

Kurikulum 2013 Berupa Muatan Nilai Pendidikan Karakter 

No 

Data 
Kutipan Hlm. 

Nilai 

Pendidikan 

Karakter 

Hasil Analisis 

     

 

3.8.2 Data Display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

penyajian data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami(Sugiyono, 2016, 

h.341). 

Pada penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian atau teks yang 

bersifat deskriptif. Dengan kata lain hasil reduksi data yang telah dicatat atau ditulis 

dalam kartu data akan diuraikan atau disajikan dalam bentuk deskripsi. Data yang 

telah disajikan tersebut berorientasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah 

dipaparkan sebelumnya (pada rumusan masalah). 

3.8.3 Conclusion Drawing atau verivication 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah conclusion drawing atau verivication. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 
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kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 

2016, h.345). 

Setelah melakukan proses reduksi dan penyajian data, hal yang dilakukan 

berikutnya dalam penelitian ini adalah menarik simpulan terhadap hasil yang telah 

diperoleh. Berdasarkan penjabaran di tahap penyajian data, dapat disimpulkan 

apakah novel Orang-orang Biasa layak atau tidak untuk dijadikan sebagai bahan ajar 

apresiasi sastra di tingkat SMA. Proses tersebut juga digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain itu, hasil dari proses tersebut juga 

dapat menjadi indikator tercapaiannya tujuan penelitian. 
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BAB IV 

KELAYAKAN NOVEL ORANG-ORANG BIASA KARYA ANDREA HIRATA 

SEBAGAI BAHAN AJAR APRESIASI SASTRA UNTUK SMA 

 

4.1 Kelayakan Novel Orang-orang Biasa Karya Andrea Hirata Sebagai Bahan 

Ajar Apresiasi Sastra Untuk SMA ditinjau dari Aspek Bahasa 

Penelitian ini meninjau aspek bahasa dalam novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata berdasarkan kemampuan bahasa peserta didik dan tuntutan bahasa 

yang terdapat dalam kurikulum 2013 (kompetensi dasar). Berikut adalah paparan 

mengenai hal tersebut.  

4.1.1 Aspek Bahasa Berdasarkan Kemampuan Peserta Didik 

Berdasarkan kemampuan bahasa peserta didik, ada beberapa hal yang 

menunjang kelayakan novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata sebagai bahan 

ajar apresiasi sastra untuk SMA. Hal yang dimaksud yaitu 1) bahasa yang digunakan 

komunikatif; 2) penggunaan kalimat yang kompleks; dan 3) adanya penggunaan 

bahasa asing.   

4.1.1.1 Bahasa Komunikatif  

Bahasa yang digunakan dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata 

adalah bahasa yang komunikatif. Bahasa yang komunikatif, memudahkan peserta 

didik untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pengarang. Walaupun 

dalam novel  Orang-orang Biasa cenderung menggunakan kalimat kompeks; gaya 

bahasa; dan istilah teknis, tetapi bagi peserta didik SMA yang sedang berada di tahap 

kompetensi lengkap, bahasa yang digunakan termasuk bahasa yang mudah dipahami. 

Hal ini dikarenakan peserta didik dapat dengan jelas mengerti pesan atau maksud 

yang ingin disampaikan penulis. Berikut ini kutipan yang menunjukkan penggunaan 

bahasa yang komunikatif dalam novel Orang-orang Biasa. 

 

Terpana Dinah melihat Aini sekarang sangat rajin belajar 

karena dia tahu anak-anak yang tak naik kelas cenderung semakin 
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malas belajar, Aini malah sebaiknya. Dia belajar seakan tak ada hari 

esok. Aini sendiri semakin giat belajar sejak melihat salah satu 

adiknya menunjukkan gejala seperti dulu dialami mediang ayahnya. 

(Hirata, 2019, h.41). 

   

 Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa bahasa yang digunakan pengarang 

dalam novel Orang-orang Biasa merupakan bahasa yang mudah dimengerti. Hal 

tersebut tampak pada penggunaan bahasa Indonesia yang menggunakan bahasa 

sehari-hari sehingga mudah dipahami. Adapun kutipan lain dari novel Orang-orang 

Biasa yang mengandung kalimat kompleks dan istilah tetapi masih bisa dipahami. 

Berikut adalah bukti kutipannya. 

 Sesungguhnya bukanlah tadi mimpi yang buruk, melainkan 

mimpi yang ganjil lebih tepatnya. Dalam mimpi itu Inspektur melihat 

baku tembak melawan para perampok. Setelah paling tidak 

memuntahkan paling tidak enam peluru dari revolver investarisnya, 

yang memang hanya berisi enam peluru, situasi Inspektur menjadi 

genting sebab tak sempat mengisi peluru lagi karena perampok sudah 

ada disitu! Sekoyong-konyong, lewat satu gerakan koprol yang sangat 

heroik, Sersan muda P. Arbi hadir untuk melindungi Inspekturnya. 

Gencar bukan kepalang dia menembaki perampok. Loloslah 

Kumendan itu dari keadaan yang mengancam jiwa. Namun, Inspektur 

heran melihat tubuh Sersan jangkung, ramping, dan atletis, tak tambun 

macam biasanya. Rambutnya juga bagus gaya masa kini. Sersan 

menoleh, ternyata dia bukan Sersan P. Arbi. Dia adalah Shah Rukh 

Khan! (Hirata, 2019, h.80). 

 

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat ditemukan adanya penggunaan kalimat 

yang kompleks dan istilah teknis. Penggunaan kalimat kompleks dalam kutipan 

tersebut terdapat pada kalimat ketiga, yaitu adanya penggunaan kalimat majemuk 

bertingkat hubungan waktu dan sebab akibat. Selanjutnya, dalam kutipan tersebut 

juga terdapat istilah teknis yaitu revolver yang artinya ‘senapan’. Meskipun dalam 

novel Orang-orang Biasa terdapat kalimat majemuk dan istilah teknis, tetapi hal 

tersebut tidak menyulitkan peserta didik untuk memahami isi cerita. Justru dengan 

adanya penggunaan kalimat majemuk dan istilah teknis tersebut dapat membantu 
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perkembangan bahasa peserta didik dalam tahap kompetensi lengkap. Selain kalimat 

majemuk dan istilah teknis, adapun penggunaan gaya bahasa dalam novel Orang-

orang Biasa yang tidak menyulitkan peserta didik untuk memahami isi cerita. Hal 

tersebut tampak pada kutipan berikut: 

Tiba-tiba pintu diketuk dengan ritme yang aneh, macam 

bunyi tokek, seakan suatu kode. Semua terkejut, saling pandang, lalu 

cemas, jangan-jangan aparat sudah mengendus rencana perampokan 

ini dan mengepung dari berbagai penjuru. (Hirata, 2019, H.101). 

 

Kutipan tersebut menujukkan adanya penggunaan majas simile dalam novel 

Orang-orang Biasa. Namun, penggunaan majas tersebut sebagai gaya bahasa tidak 

menyulitkan peserta didik dalam memahami isi cerita. Dengan adanya gaya bahasa 

dalam novel, justru menimbulkan kesan estetis sehingga peserta didik semakin 

tertarik untuk membaca. Penggunaan kalimat majemuk, istilah teknis serta gaya 

bahasa, tidak lantas membuat novel Orang-orang Biasa sulit dipahami. Selain 

menambah unsur keindahan, ketiga hal tersebut dapat meningkatkan perkembangan 

bahasa peserta didik.  

Selain mudah dipahami, adanya bahasa komunikatif dalam novel Orang-

orang Biasa juga tampak dari pesan atau maksud penulis yang disampaikan dengan 

jelas dan mudah dimengerti. Berikut ini kutipan yang menunjukkan adanya hal 

tersebut: 

Ngomong-ngomong, Sersan, apakah waktu sekolah dulu cita-

citamu memang mau menjadi polisi?” 

“Siap tidak Kumendan!” 

“O, mau jadi apa, Sersan?” 

“Siap mau jadi penyanyi, Kumendan!” 

“Ai, mantap sekali. Lantas apa yang terjadi dengan cita-citamu, 

Sersan?” 

“Siap, gagal, Kumendan!” 

“Sekarang apakah kau senang menjadi polisi, Sersan?” 

“Siap senang bukan kepalang, Kumendan!”    
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  “Bagus, dalam hidup ini kita tidak selalu mengerjakan apa 

yang kita cintai. Namun, kita dapat belajar untuk mencintai apa yang 

kita kerjakan. Bukan begitu, sersan?” 

“Siap bukan begitu, Dan!” 

     “Hanya orang-orang yang ikhlas yang dapat melihat 

kemuliaan dari pekerjaannya, Sersan. Mereka yang tak melihat 

kemuliaan itu takkan pernah mencintai pekerjaannya. Menegakkan 

hukum adalah pekerjaan yang mulia, Sersan!” (Hirata, 2019, h.22) 

 

 Dalam kutipan tersebut terdapat pesan yang ingin disampaikan penulis yaitu 

dalam hidup ini kita tidak selalu mengerjakan apa yang kita cintai. Namun, kita 

dapat belajar untuk mencintai apa yang kita kerjakan. Dalam kalimat sebelumnya, 

Sersan mengatakan bahwa dia bercita-cita untuk menjadi seorang penyanyi. Namun, 

sekarang ia malah menjadi polisi. Walapun tidak sesuai dengan harapan, Sersan tak 

lantas membenci pekerjaannya. Sekarang, dia justru merasa senang telah menjadi 

polisi berkat petuah-petuah yang diberikan Kumendannya. Selain itu, pesan lain yang 

ingin disampaikan penulis lewat kutipan tersebut, yaitu hanya orang-orang yang 

ikhlas yang dapat melihat kemuliaan dari pekerjaannya. Mereka yang tak melihat 

kemuliaan itu takkan pernah mencintai pekerjaannya. Menegakkan hukum adalah 

pekerjaan yang mulia. Pesan tersebut tentu berhubungan dengan pesan sebelumnya 

yaitu untuk menerima atau mencintai suatu pekerjaan yang sebenarnya tidak kita 

inginkan. Kedua pesan tersebut, disampaikan dengan jelas oleh Andrea Hirata. 

Bahasa yang digunakan juga lugas dan mudah dipahami. 

4.1.1.2 Penggunaan Kalimat Kompleks 

Perkembangan bahasa peserta didik SMA berada dalam tahap kompetensi 

lengkap. Pada tahap ini kemampuan bahasa peserta didik SMA sudah lebih matang.  

Penggunaan kalimat yang kompleks dapat membantu meningkatkan perkembangan 

bahasa peserta didik dalam bidang sintaksis.  Dalam novel Orang-orang Biasa 

banyak ditemukan penggunaan kalimat yang bersifat kompleks. Kalimat kompleks 

tersebut meliputi 1) penggunaan kalimat majemuk setara; 2) penggunaan kalimat 

majemuk bertingkat dan 3) penggunaan kalimat majemuk kompleks. Berikut adalah 

paparan kalimat kompleks yang terdapat dalam novel Orang-orang Biasa. 
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1) Kalimat Majemuk Setara 

Penggunaan kalimat majemuk setara dalam novel Orang-orang Biasa karya 

andrea hirata, salah satunya dapat dilihat dari kutipan “Tupai berdamai dengan kera, 

kupu-kupu tak ribut dengan kumbang pantat kuning, sibar-sibar bersabar, jalak tak 

galak, prenjak tak berteriak teriak, awan berdamai dengan angin, penduduk kota 

belantik berdamai dengan miskin.” (Hirata, 2019, h.1). Kutipan tersebut merupakan 

kalimat majemuk setara sejalan yang bersifat kompleks. Dalam kutipan, terdapat 7 

(tujuh) klausa yang kedudukannya sama dan sejalan 

Contoh lain dari penggunaan kalimat majemuk setara terdapat dalam kutipan 

“Di pertigaan itu, mereka berkenalan dengan cara berputar-putar di dalam got, 

lantas terlempar ke selatan melewati kedung yang sempit, kian lama kian sempit 

akhirnya terjujun bebas ke Sungai Linggang. (Hirata, 2019, h.1-2). Kutipan tersebut 

merupakan kalimat majemuk setara yang tergolong rumit atau panjang. Kalimat 

majemuk setara yang dimaksud merupakan kalimat yang terdiri dari tiga klauasa 

yang menunjukkan urutan waktu. 

2) Kalimat Majemuk Bertingkat 

Penggunaan kalimat majemuk setara dalam novel Orang-orang Biasa karya 

andrea hirata, salah satunya dapat dilihat dari kutipan “Sesekali kantor polisi itu 

sibuk juga, tetapi hanya setahun sekali, yakni saat datang anak-anak remaja baru 

tamat sekolah menengah minta dibuatkan surat kelakuan baik karena mau merantau 

atau melamar kerja.” (Hirata, 2019, h.3). kutipan kalimat tersebut merupakan 

kalimat majemuk bertingkat yang tergolong rumit dan pangjang. Kalimat majemuk 

bertingkat yang dimaksud merupakan kalimat yang terdiri dari empat klauasa yang 

menunjukkan hubungan konsensip dan sebab akibat. 

Contoh lain dari penggunaan kalimat majemuk bertingkat terdapat dalam 

kutipan “Diam-diam mereka membangun operasi gelap tingkat tinggi yang bahkan 

Inspektur Abdul Rojali takkan membayangkan jenis kejahatan semacam itu akan 

tertera di papan tulis statistik kejahatan kabupaten tingkat tiga” (Hirata, 2019, h.53).  

kutipan tersebut merupakan kalimat majemuk bertingkat yang tergolong panjang dan 
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rumit. Kalimat majemuk bertingkat yang dimaksud adalah kalimat majemuk yang 

terdiri dari dua klausa yang menunjukkan hubungan penjelasan dan penegasan. 

3) Kalimat Majemuk Kompleks 

Penggunaan kalimat majemuk setara dalam novel Orang-orang Biasa karya 

andrea hirata, salah satunya dapat dilihat dari kutipan “Hobi brutal mereka ialah 

memukuli Salud karena, bagi mereka, rupa Salud yang aneh itu adalah undangan 

yang tak tertahankan untuk menjadikannya samsak tinju dan hal itu merupakan 

hiburan yang tak terkira-kira menyenangkannya.” (Hirata, 2019, h.10). kutipan 

tersebut merupakan kutipan tersebut merupakan kalimat majemuk kompleks b yang 

tergolong panjang dan rumit. Kalimat majemuk kompleks yang dimaksud adalah 

gabungan dari kalimat majemuk bertingkat hubungan sebab akibat, kalimat majemuk 

bertingkat hubungan penjelasan dan kalimat majemuk setara penggabungan.  

Contoh lain dari kalimat majemuk kompleks terdapat dalam kutipan “Adapun 

Sobri, Tohirin, dan Honorun adalah orang miskin yang sama, yang membawakan 

lagu lama yang sama, yang sebenarnya juga sering dibawakan Debut sendiri, yaitu 

lagu tentang ekonomi morat-marit, isteri cerewet, anak kebanyakan, pemerintah yang 

tega menaikkan harga sembako, anggota dewan ingkar janji, mahalnya obat-obatan, 

ongkos sekolah dan utang menumpuk.” (Hirata, 2019, h.75). kutipan tersebut 

merupaka laimat majemuk kompleks yang tergolong panjang dan rumit. Kalimat 

majemuk kompleks yang dimaksud merupakan gabungan antara kalimat majemuk 

bertingkat penjelasan dengan teknik rapatan dan kalimat majemuk setara sejalan. 

4.1.1.3 Penggunaan Bahasa Asing 

Sesuai perkembangan bahasa peserta didik yang berada pada tahap 

kompetensi lengkap, diperlukan adanya variasi-variasi bahasa. Peserta didik di masa 

SMA sudah mulai mematangkan diri dan tertarik untuk menggunakan bahasa asing. 

Dalam novel Orang-orang Biasa karya Andea Hirata terdapat penggunaan kosakata 

yang bervariasi. Pengunaan kosakata yang dimaksud yaitu adanya kosakata lain yang 

tidak hanya bersumber dari bahasa Indonesia saja, melainkan kosakata yang 

bersumber dari bahasa bahasa asing. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan 63 
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kosataka yang berasal dari bahasa Inggris 5 kosakata dari Bahasa Arab. Berikut ini 

penjabaran dari penggunaan kosakata asing yang terdapat dalam novel. 

1) Penggunaan Kosakata Bahasa Inggris 

Penggunaan kosakata bahasa Inggris dalam novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata dapat dilihat dari kutipan yang termuat dalam novel tersebut. Salah 

satu kutipan yang menunjukkkan adanya penggunaan kosakata yang berasal dari 

bahasa inggris yaitu “…giginya banyak yang mengalami semacam missing in 

action…” (Hirata, 2019.h.10). dalam kutipan tersebut terdapat kosakata yang berasal 

dari bahasa inggris yaitu missing in action yang artinya ‘menghilang saat tugas’. 

Selain itu, pengunaan kosakata bahasa inggris juga dapat ditemukan dalam 

kutipan “…prinsip mereka adalah go big, or go home…” (Hirata, 2019, h.53). Dalam 

kutipan tersebut terdapat kosakata bahasa inggris yang merupakan suatu ungkapan. 

Ungkapan go big, or go home memiliki arti ‘jadi besar atau pulang saja’. 

Selanjutnya, ada juga kosakata grandmaster yang terdapat dalam kutipan “ 

Bapak Gundul duduk di samping si sopir dengan ketenangan grandmaster catur…” 

(Hirata, 2019, h.54). Kata grandmaster merupakan sebutan atau sapaan yang berasal 

dari bahasa Inggris . kata ini biasanya digunakan untuk memanggil orang memiliki 

posisi tinggi atau ahli dalam bidang tertentu.  

Contoh lain dari kosakata yang berasal dari bahasa inggris terdapat juga 

dalam kutipan “ …monkey see, monkey do itulah mereka…”. Dalam kutipan 

tersebut, kosakata monkey see, monkey do yang merupakan salah satu pepatah dalam 

bahasa inggris yang maknanya ‘menirukan tindakan seseorang’. Kosakata monkey 

see, monkey do juga memiliki makna serupa dengan  peribahasa Indonesia yaitu guru 

kencing berdiri, murid kencing berlari. 

2) Penggunaan Kosakata Bahasa Arab 

Penggunaan kosakata bahasa Arab dalam novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata dapat dilihat dari kutipan yang termuat dalam novel tersebut. Salah 

satu contoh yang menunjukkan penggunaan kosakata bahasa Arab terdapat dalam 

kutipan “…faktanya, sekali zalim cenderunglah manusia tetap zalim…” (Hirata, 

2019, h.51). Dalam kutipan tersebut terdapat kata zalim yang berasal dari bahasa 
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Arab yaitu dzholim. Kata zalim berarti ‘meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya 

atau orang yang bersalah’. 

Selain itu, penggunaan kosakata bahasa Arab dalam novel Orang-orang 

Biasa juga terdapat dalam kutipan “ …seorang lelaki lemah syahwat yang punya 

tongkat, tongkat itu disentuhkan pada kodok buruk rupa, bim sala bim kodok 

tersebut menjelma menjadi pangeran tampan…” (Hirata, 2019, h.76). Dalam kutipan 

tersebut terdapat kosakata yang berasal dari bahasa Arab yaitu kata syahwat. Kata 

syahwat dalam bahasa Indonesia berati ‘nafsu’. 

Contoh lain dari penggunaan kosakata bahasa Arab dalam novel Orang-orang 

Biasa tampak dari adanya penggunaan kata ikhtiar pada kutipan”…dia lebih tertarik 

menunjukkan bahwa dirinya punya pengaruh ketimbang berikhtiar untuk mencapai 

tujuan…” (Hirata, 2019, h.167).  Dalam kutipan tersebut, terdapat kata berikhtiar 

yang berasal dari bahasa Arab (ikhtiar) yang artinya berusaha.  

 

4.1.1.4 Kohesi dan Koherensi dalam Novel 

Pemahaman terhadap teks akan memudahkan peserta didik untuk memahami 

bahasa secara lebih luas, tidak hanya dari struktur formal bahasa tetapi juga dari 

aspek di luar bahasa. Dengan adanya kohesi dan koherensi dalam teks (novel) maka 

akan tercipta pengertian yang baik dan utuh; gagasan, fakta, dan ide yang logis 

sehingga peserta didik mudah memahami pesan yang disampaikan penulis.  

Dalam novel Orang-orang Biasa, kohesi atau keterkaitan antara satu unsur 

dengan yang lain dapat dibuktikan melalui (1) adanya pengacuan; (2) penggunaan 

konjungsi dan; (3) nominalisasi. Sedangkan koherensi dalam novel Orang-orang 

Biasa dilihat dari adanya hubungan semantis antar bagian dalam wacana. Berikut 

adalah penjabaran dari adanya kohesi dan koherensi dalam novel Orang-orang Biasa 

karya Andrea Hirata. 

1) Kohesi dalam Novel Orang-orang Biasa 

Setelah dilakukan analisis, dalam novel Orang-orang Biasa terdapat kohesi 

gramatikal yang meliputi (1) pengacuan; (2) konjungsi; dan (3) nominalisasi. 

Sedangkan kohesi leksikal dalam novel Orang-orang Biasa meliputi (1) repetisi; (2) 
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antonimi; dan (3) sanding kata. Adanya kohesi gramatikal dan leksikal dalam novel 

Orang-orang Biasa dijabarkan sebagai berikut. 

(1) Kohesi Gramatikal 

Kohesi gramatikal yang secara siginifikan mempengaruhi kepaduan wacana 

dalam novel Orang-orang Biasa yaitu 1); pengacuan; 2) konjungsi; dan 3) 

nominalisasi. Berikut ini penjabaran dari pengacuan, konjungsi, dan nominalisasi 

yang menujukkan kepaduan wacana dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea 

Hirata. 

a) Pengacuan 

Pengacuan merupakan kohesi gramatikal yang paling dominan muncul dalam 

novel Orang-orang Biasa. Bahkan hampir di tiap halaman novel tersebut dapat 

ditemukan penggunaan pengacuan.  Pengacuan yang dominan muncul dalam novel 

Orang-orang Biasa yaitu pengacuan pronomina persona dan pronomina penunjuk. 

Berikut adalah bukti kutipan adanya penggunaan pengacuan pronimana persona 

dalam novel Orang-orang Biasa.  

Yang masih ribut kung kang kong hanya anak-anak kodong 

bangkong. Sulit mereka menerima bahwa hujan sudah lewat. Induk-

induknya susah payah menenangkan mulut-mulut kecil yang tak kenal 

lelah itu, bahwa hujan sudah pulang dan hari esok pasti datang. (Hirata, 

2019, h.1). 

 

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam kutipan tersebut 

dapat ditemukan adanya penggunaan pengacuan yaitu mereka. Kata mereka pada 

kutipan tersebut merupakan pronomina orang ketiga jamak yang mengacu pada 

anak-anak bangkong. Penggunaan pengacuan tersebut menandakan adanya 

keterkaitan kalimat satu dengan kalimat lainnya, atau sering disebut kepaduan. 

Contoh lain dari pengacuan pronomina persona yang terdapat dalam novel dapat 

dilihat dalam kutipan berikut. 

 

Terpana Dinah melihat Aini sekarang sangat rajin belajar, karena 

dia tahu anak-anak yang tak naik kelas cenderung semakin malas 

belajar, Aini malah sebaliknya. Dia belajar seakan tak ada hari esok. 
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Aini sendiri semakin giat belajar sejak melihat salah satu adiknya 

menunjukkan gejala seperti dulu dialami mediang ayahnya. (Hirata, 

2019, h.21). 

 

 Dari kutipan tersebut dapat dilihat adanya penggunaan pengacuan nomina 

persona, yaitu persona orang ketiga tunggal. Hal tersebut ditandai dengan adanya 

kata dia yang mengacu pada tokoh Aini. Selain itu, terdapat pengunaan klitik -nya 

pada kata adiknya dan ayahnya. Klitik -nya menunjukkan milik. Artinya, maksud 

dari kata adiknya merujuk pada adik Aini dan ayahnya merujuk pada ayah Aini. 

Selain penggunaan kata mereka, dia, dan klitik -nya, dalam novel Orang-orang 

Biasa juga ditemukan penggunaan kata kau dan klitik -mu sebagai pengacuan 

pronomina persona. Hal tersebut dibuktikan melalui kutipan berikut. 

 

“Bicara soal kopi ngebon, utangmu padaku belum kau lunasi, Dai! 

Ingatkah kau? Ngutang padaku waktu kau mau beli celana pensil tempo 

hari, ing-“ 

“Setop! Setop, Jun!” potong Handai. (Hirata, 2019, h.132). 

 

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, dalam kutipan tersebut ditunjukkan 

beberapa pengacuan pronomina persona yaitu -mu, kau, dan -ku. Pada kutipan 

tersebut klitik -mu pada kata hutangmu menunjukkan ‘milik’ yang mengacu hutang 

Handai kepada Junilah. Selanjutnya kata kau juga mengacu pada Handai sebagai 

lawan bicara Junilah. Sedangkan klitik -ku pada kata padaku mengacu kepada 

Junilah sebagai orang yang menghutangi Handai.  

b) Konjungsi 

Penggunaan konjungsi, secara signifikan mempengaruhi kepaduan wacana 

dalam novel Orang-orang Biasa. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan konjungsi 

yang dominan dalam wacana novel Orang-orang Biasa baik antarkalimat maupun 

antarparagraf. Konjungsi yang digunakan antar kalimat maupun antar paragraf 

meliputi konjungsi kooordinatif dan subordinaif. Konjungsi koordinatif digunakan 

sebagai penghubung antarkalimat atau antarparagraf yang memilki status sintaksis 
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yang sama. Sedangkan konjungsi koordinatif digunakan sebagi penghubung antar 

kalimat atau antar paragraf yang memilki status sintaksis yang berbeda. Namun, 

penggunaan konjungsi subordinatif tidak dominan dalam novel. Berbeda dengan 

konjungsi subordinatif, penggunaan konjungsi koordinatif dalam novel Orang-Orang 

Biasa lebih dominan dan secara signifikan mempengaruhi kepaduan wacana dalam 

novel. Ada dua jenis konjungsi koordinatif yang banyak digunakan dalam novel 

yaitu konjungsi konstrastif dan urutan. Berikut adalah contoh penggunaan konjungsi 

konstrastif yang terdapat dalam novel-Orang-orang Biasa. 

Sobri dan Honorun dicampakkan wali kelas ke bangku belakang 

sebab mereka lamban dalam berpikir dan merupakan anak-anak 

pesimistis yang tak punya cita-cita. Namun, yang paling parah secara 

akademik diantara sembilan murid adalah Sobri. (Hirata, 2019, h.) 

 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kutipan tersebut menunjukkan 

adanya penggunaan konjungsi yang menyatakan ketidaksesuaian apa yang 

disampaiakan pada kalimat sebelumnya atau disebut juga konjungsi kontrastif. Hal 

tersebut tampak dari adanya penggunaan kata namun yang menujukkan adanya 

ketidaksesuaian dengan kalimat sebelumnya yaitu Sobri dan Honorun yang 

dipindahkan ke bangku belakang karena tidak pintar, padahal diantara sembilan 

kawan yang paling tidak pintar adalah Sobri.  Konjungsi kontrastif yang terdapat 

pada kutipan tersebut digunakan sebagai penghubung antar kalimat. Contoh lain dari 

konjungsi kontrasif yang digunakan sebagai penghubung antar paragraf. Berikut 

adalah bukti kutipan adanya hal tersebut. 

Segala hal yang diketahui sersan tentang menjadi polisi dan 

mengemban tugas dengan ikhlas berasal dari Inspektur Abdul Rojali. 

Setiap pagi dia berangkat kerja dengan senyum, sepanjang hari bekerja 

dengan semangat dan pulang dengan perasaan bangga sebagai aparat 

negara. Jika ada masalah, dia bicara dengan Inspektur, yang punya 

suatu cara tertawa yang aneh, yaitu tertawanya itu pandai menular. 

Demikian setiap hari. Karena Inspektur, Sersan merasa pekerjaan 

merupakan kombinasi yang menarik antara tanggung jawab, amanah, 

dan kegembiraan. Inspektur pula yang mengajarinya untuk jujur dalam 
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bertugas. Takkan pernah sersan lupa pesan pertama dari Inspektur 

ketika dulu ia diangkat menjadi bawahannya. 

… 

Akan tetapi, suasana amat berbeda pagi ini, yaitu sejak pagi 

Inspektur banyak melamun. Selama bertugas bersamanya, baru sekali 

ini sersan melihatnya murung. Lalu, sepanjang hari Inspektur hanya 

diam sambil sesekali memandangi foto keluarganya di atas meja. 

Dalam foto itu, tersenyum istri dan dua anak perempuannya. (Hirata, 

2019, h.48). 

 

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat ditemukan adanya penggunaan konjungsi 

kontrastif yaitu akan tetapi. Konjungsi tersebut menunjukkan adanya 

ketidakseseuaian dengan apa yang telah disampaikan pada paragraf sebelumnya. 

Pada paragraf sebelumnya, dijelaskan bahwa Inspektur merupakan sosok yang murah 

senyum dan humble. Namun, pada paragraf selanjutnya dijelaskan Inspektur yang 

sedang murung sembari memandangi foto keluarganya. 

Selain penggunaan konjungsi kontrasif, dalam novel Orang-orang Biasa 

ditemukan adanya penggunaan konjungsi urutan yang secara signifikan 

mempengaruhi kepaduan wacana dalam novel. Adanya penggunaan konjungsi urutan 

dalam novel dapat dibuktikan melalui kutipan berikut. 

“Apa kau tak salah minum obat, But? Kita memang bodoh, kita 

memang miskin, tapi kita bukan pencuri!” 

Demikian reaksi dina waktu debut menemuinya lagi siang itu dan 

mengatakan serius soal rencana merampok bank itu. Kiri kanan depan 

belakang Dinah mendamprat bank itu. Karena melontarkan ide yang 

kurang etis itu. Namun, kemudian Dinah bungkam, diam seribu bahasa, 

begitu Debut bilang bahwa jika Dinah ingin menguliahkan anaknya di 

fakultas kedokteran, tak ada jalan lain selain merampok bank itu. Lalu, 

Debut mengatakan sesuatu yang membuat Dinah menjadi setuju untuk 

merampok bank itu. Apakah yang dikatakan Debut itu? Tunggulah 

tanggal mainnya. (Hirata, 2019, h.83). 

 

Dalam kutipan tersebut terdapat konjungsi yang menunjukkan urutan tindakan 

atau kegiatan. Konjungsi tersebut tampak pada penggunaan kata lalu yang 
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mengubungkan antarkalimat. Konjungsi yang digunakan dalam kutipan tersebut 

merupakan konjungsi urutan dengan jenis mulaan. Selain konjungsi urutan dengan 

jenis mulaan, dalam novel Orang-orang Biasa juga terdapat konjungsi urutan dengan 

jenis akhiran. Hal tersebut dapat dibuktikaan melalui kutipan berikut. 

 

Menelaah papan tulis statistik kejahatan itu, yang demikian 

minim angkanya sehingga tak bisa dijadikan diagram batang, 

diagram kue cucur atau diagram naik-naik ke puncak bukit, 

barangkali tak ada yng keberatan jika dikatakan belantik adalah kota 

ukuran sedang paling aman dan paling naif di seluruh dunia ini. 

Suatu kota di pinggir laut yang penduduknya telah lupa cara berbuat 

jahat. 

Akhirnya, meloncat tangkas seekor kodok bangkong ke atas batu 

berlumut. Matanya menyipit mengawasi gerak gerik mendung, 

mulutnya gesit merapal mantra memanggil hujan, kung kang kong 

kung kang kong, sabar, teguh, berima-rima, bersahut-sahutan pula 

dengan kodok-kodok bangkong lainnya. Tak lama kemudian titik-

titik halus air hujan tersaput embusan angin dari selatan, tampias ke 

beranda dan ember-ember toko, semakin lama semakin deras, 

menghujam Belantik bak berjuta-juta anak panah. (Hirata, 2019, 

h.5). 

 

Kutipan tersebut menunjukkan adanya penggunaan konjungsi urutan waktu 

jenis akhiran. Konjungsi urutan waktu jenis akhiran tampak pada penggunaan kata 

akhirnya yang menujukkan urutan waktu akhiran. Berbeda dengan contoh 

sebelumnya, dalam kutipan ini konjungsi digunakan untuk mengambarkan urutan 

kegiatan antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Dalam kutipan dijelaskan 

bahwa Kota Belantik merupakan kota yang minim akan kejahatan sehingga dapat 

dikatakan bahwa kota tersebut merupakan kota sedang paling aman. Pada paragraf 

selanjutnya dijelaskan katak yang bersuara saling bersahutan seolah meminta hujan. 

Tak lama kemudian hujan turun membahasi kota belantik. Untuk menghubungkan 

kedua paragraf tersebut, digunakan konjungsi urutan akhirnya yang menunjukkan 

urutan waktu akhiran. 



74 
 

 
  

c) Nominalisasi  

Dalam novel Orang-orang Biasa, nominalisasi merupakan sebagai salah satu 

unsur dominan yang menunjukkan wacana yang padu. Nominalisasi digunakan untuk 

keperluan pengubahan fokus pada bentuk yang berbeda melalui proses morfologi. 

Adanya nominalisasi dalam novel Orang-orang Biasa diketahui dengan adanya 

penggunaan imbuhan peng- maupun peng-an yang mengubah kata dasar verba, 

adjektiva, adverbia atau kelas kata lainnya menjadi nomina. Salah satu contoh 

nominalisasi dalam novel Orang-orang Biasa dapat dilihat dalam kutipan berikut. 

Lekas Sersan P. Arbi mengetik. Sejurus kemudian surat kelakuan 

baik menjulur dari mesin tik terkecil yang pernah dibuat umat manusia. 

Sebelum anak-anak itu pergi, Inspektur selalu berpesan, “Kalau ada 

pelanggaran hukum, sekecil apa pun, atau apa saja yang mencurigakan, 

segera laporkan! Jangan ragu, laporkan! Aku dan Sersan Muda P. Arbi 

siap membantu!” (Hirata, 2019, h.4). 

 

Dalam kutipan tersebut, dapat dilihat adanya nominalisasi pada kata 

pelanggaran. Kata pelanggaran berasal dari kata langgar yang berarti ‘melanggar’ 

(verba). Kata tersebut mengalami proses nominalisasi yaitu peng + langgar + an, 

sehingga menjadi kata pelanggaran yang berarti ‘perbuatan melanggar’. Contoh lain 

dari nominalisasi dalam novel Orang-orang Biasa terdapat dalam kutipan berikut. 

 

Bartardin, Jamin, dan Tarib lalu membuat kartu ATM atas nama 

mereka, mengirimkan kartu-kartu ATM itu berikut nomor pinnya 

kepada para penggelap dan koruptor kelas kakap, para klien cuci uang 

itu. (Hirata, 2019, h.55). 

 

Nominalisasi dalam kutipan tersebut terlihat dari penggunaan kata penggelap. 

Kata penggelap dalam kutipan tersebut merupakan kata sifat yang berasal dari kata 

gelap yang artinya ‘rahasia’. Kata tersebut melalui proses nominalisasi dengan rumus 

peng +adjektiva = nomina yang jika diaplikasikan mejadi peng + gelap = penggelap. 

Kata penggelap memilki arti ‘orang yang meggunakan uang secara tidak sah 
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(koruptor)’. Selain kata pelanggaran dan penggelap, nominalisasi juga tampak pada 

kata pengeluaran. Kata pengeluaran dapat dilihat dalam kutipan berikut. 

 

Dalam rapat kali ini Debut bilang bahwa merampok ternyata 

perlu modal besar. Pengeluaran terbesar adalah untuk membeli senjata 

api. (Hirata, 2019, h.111). 

 

 Sesuai dengan yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam kutipan tersebut 

terdapat kata pengeluaran yang berarti ‘perbuatan mengeluarkan’. Kata pengeluaran 

berasal dari kata keluar (verba) yang berarti ‘tersembul’. Kata pengeluaran 

mengalami nominalisasi yaitu peng + verba + an = nomina yang jika diapliaksikan 

menjadi peng + keluar + an = pengeluaran. Imbuhan peng-an dalam kata 

pengeluaran berarti ‘proses’.  

(2) Kohesi Leksikal 

Kohesi leksikal yang terdapat dalam novel Orang-orang Biasa yang terdiri 

dari a) repetisi, b) antonomi, dan c) sanding kata. Ketiga hal tersebut dapat dilihat 

melalui penjabaran berikut ini. 

a) Repetisi 

Repetisi atau pengulangan merupakan kohesi gramatikal yang paling banyak 

ditemukan dalam novel Orang-orang Biasa. Adanya penggunan repetisi 

menandakan bahwa novel Orang-orang Biasa merupakan wacana yang padu. 

Penggunan repetisi dapat dibuktikan melalui kutipan berikut. 

Dinah tergeser ke bangku belakang karena terlalu murah 

senyum sehingga jika ditanya guru persoalan apapun, dia hanya 

tersenyum-senyum. Jangankan memberi jawaban yang benar, 

memberi jawaban salah saja dia tak bisa. Namun, dia tak bisa 

tersenyum dalam pelajaran Matematika sebab dia 

mengalami…psikosomatis, itu istilahnya? (Hirata, 2019, h.8). 

 

Dalam kutipan tersebut terdapat beberapa pengulangan kata dia. Kata dia 

sendiri merupakan pronomina persona orang ketiga tunggal yang merujuk pada 

tokoh Dinah. Pengulangan kata dia dalam kutipan tersebut menandakan bahwa 
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keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat lain. keterkaitan tersebut menujukkan 

adanya kepaduan wacana dalam novel Orang-orang Biasa. Contoh lain dari repetisi 

atau pengulangan yang terdapat dalam novel Orang-orang Biasa karya andrea hirata 

dapat dilihat melalui kutipan berikut.  

  

Inspektur mendekati seorang ibu yang wajahnya pucat. 

Terbata-bata ibu itu berkata bahwa motor bebeknya telah dilarikan 

orang. Orang itu sempat diteriakinya maling, tetapi tetap nekat. Sangat 

jarang kejahatan terjadi di Belantik sehingga ibu itu syok berat. 

(Hirata, 2019, h.25) 

 

Berdasarkan kutipan tersebut, terdapat pengulangan kata ibu sebanyak tiga 

kali. Pengulangan kata ibu dalam kutipan tersebut berfungi sebagai penekanan bahwa 

kata ibu penting dalam data. sudah jelas bahwa pengulangan kata ibu menjabarkan 

bagaimana kondisi ibu itu yang motornya dilarikan begal. Rupanya pengulangan kata 

tersebut tidak hanya menguatkan kohesi teks saja, tetapi memberikan gambaran 

kondisi dari suatu gagasan. Selain pengulangan kata dia dan ibu, dalam novel Orang-

orang Biasa masih banyak pengulangan kata yang lain. Salah satunya yaitu kata kopi 

yang dapat dibuktikan melalui kutipan berikut. 

“Pertama, membat sasaran terkejut. Demikian terkejutnya 

sehingga mereka baru sadar telah dirampok setelah kita pergi., atau 

esoknya saat mereka bekerja kembali dan melihat duit mereka sudah 

hilang. Kedua, kita harus menunjukkan kekuatan. Jumlah kita 

delapan maka kita akan melakukan kunjungan perampokan dalam 

dua gelombang sehingga orang-orang bank itu akan berpikir, aduh 

banyak sekali, ya, perampok ini, apakah mash ada gelombang 

ketiga? Ah sudahlah, kita menyerah saja…” (Hirata, 2019, 115). 

 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kutipan tersebut menunjukkan 

adanya pengulangan kata kita. Pengulangan kata tersebut dilakukan secara berututan 

dari kalimat kedua hingga kalimat terakhir. Kata kita dalam kutipan tersebut 

menandakan ada kohesi dalam teks juga sebagai pengacu. Pada kalimat kedua hingga 

keempat mengacu pada delapan kawan dan kalimat terakhir mengacu pada pegawai 

bank.  



77 
 

 
  

b) Antonimi 

Dalam novel Orang-orang Biasa terdapat perbandingan makna yang 

membentuk kohesi dalam teks. Perbandingan makna tersebut salah satunya yaitu 

terdapat perbandingan makna dari kata miskin dan kaya. Bukti adanya perbandingan 

makna tersebut, dapat dilihat melaui kutipan berikut. 

Jika mereka miskin, mereka bersahaja; jika mereka kaya, mereka 

tidak rakus; jika mereka tidak miskin dan tidak kaya, mererka tidak ada. 

(Hirata, 2019, h.5). 

 

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, dalam kutipan tersebut jelas 

terdapat perlawanan makna antara kata miskin dan kaya. Kata miskin memiliki 

makna ‘tidak berharta’. Sedangkan kata kaya memiliki makna ‘mempunyai banyak 

harta’. Dua makna tersebut tentu saling berlawanan. Contoh lain dari penggunaan 

lawan makna terdapat dalam kuipan berikut. 

“Lud, tahukah kau cerita itu?” 

“Cerita apa, But?” 

“Cerita tentang seorang lelaki lemah syahwat yang punya 

tongkat, tongkat itu disentuhkan pada kodok buruk rupa, bim sala 

bim, kodok kudisan itu menjelma menjadi pangeran tampan. 

Seandainya ku punya tongkat ajaib itu, sudah lama kepala bola 

bekelmu itu kuhantam pakai tongkat itu, Lud.” (Hirata, 2019, h.76). 

 

Dalam kutipan tersebut, pada kalimat ketiga terdapat lawan makna antara 

kata buruk rupa dan tampan. Kedua kata tersebut merupakan antonimi yang bersifat 

mutlak. Kata buruk rupa memiliki makna ‘bertampang jelek’. Sedangkan kata 

tampan bermakna ‘elok rupanya’. Dua makna tersebut jelas saling berlawanan. 

Contoh lain dari adanya antonimi dalam novel Orang-orang Biasa karya andrea 

hirata yaitu adanya perbandingan makna dari kata pelan dan kencang. Hal tersebut 

dibuktikan melalui kutipan berikut. 

Sejurus kemudian, mobil telah meluncur kembali di jalan 

raya. Tak pelan tetapi juga tak kencang dan semua diam seperti 

ketika berangkat tadi. Sebab, terlalu gugup untuk bicara, terlalu 
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gemetar, bersimbah keringat, terengah-engah, dan takjub akan apa 

yang baru saja terjadi. (Hirata, 2019, h.188). 

 

Antonimi yang terdapat dalam kutipan tersebut dapat dilihat dari kata pelan 

dan kencang. Kedua kata tersebut memilki makna yang berlawanan. Kata pelan 

memiliki makna ‘bergerak dengan perlahan’. Sedangkan kata kencang memiliki 

makna ‘melaju dengan cepat’. 

c) Sanding kata  

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan sanding kata yang menunjukkan 

adanya kohesi dalam novel. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan berikut. 

Anak zaman sekarang ternyata suka erkelompok berdasarkan 

bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri, dan bagaimana 

mereka ingin dilihat orang lain. Yang keren, modis, cerdas, dan 

berbakat macam-macam punya grupnya masing-masing. (Hirata, 

2019, h.9) 

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat sanding kata 

keren, modis, dan cerdas. Ketiga kata tersebut merupakan kata sifat yang posisinya 

sejajar . Kata keren memilki arti ‘tampak gagah’. Selanjutnya kata modis berarti 

‘yang mengikuti mode’ dan kata cerdas memiliki arti ‘sempurba akal budinya’. 

Contoh lain dari adanya sanding kata dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea 

Hirata dapat dilihat melalui kutipan berikut.  

Panjang riwayat Dragon sebagai pencuri spesialis benda-benda 

beroda, silih berganti dia telah berkongsi dengan aneka rupa maling, 

tak pernah diduganya, dari semuanya, dia paling cocok berparter 

dengan sepupunya sendiri, sreg, klop, afdol. (Hirata, 2019, h.106) 

Dari kutipan tersebut, tampak adanya sanding kata yaitu sreg, klop, dan afdol. 

Ketiga kata tersebut merupakan kata sifat yang mempunyai kedudukan sebanding. 

Kata sreg berarti ‘enak di hati’. Selanjutnya kata klop berarti ’cocok’ dan afdol 

artinya ‘lengkap atau komplet’.  

2) Koherensi dalam Novel  
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Koherensi atau keruntutan dalam novel Orang-orang Biasa ditujukkan 

dengan adanya hubungan semantis antara bagian-bagian wacana. Hubungan semantis 

antara bagian-bagian wacana yang terdapat dalam novel Orang-orang Biasa juga 

bervariasi. Berikut adalah bukti kutipan dari hubungan semantis antara bagian-bagian 

wacana yang terdapat dalam novel Orang-orang Biasa. 

Adapun Nihe tetap sendiri. Sering dia patah hati sehingga tak 

mau lagi menghitungnya. (Hirata, 2019, h.36). 

 

Kutipan tersebut menujukkan adanya hubungan semantis yaitu hubungan 

akibat sebab. Hal tersebut dapat dilihat dari kalimat pertama yang menyatakan akibat 

yaitu Nihe yang tetap sendiri dan kalimat kedua kedua yang menujukkan sebab dari 

kalimat pertama yaitu sering patah hati. Selain hubungan akibat-sebab, dalam novel 

Orang-orang Biasa juga terdapat hubungan semantis antar wacana yang 

menunjukkan hubungan alasan-tindakan. 

Kelamaan menganggur sehingga muak ayahnya melihatnya, 

Handai kena usir. Dia minggat ke rumah kakaknya, seorang 

perempuan setengah baya yang juga suka berandai-andai. (Hirata, 

2019, h.94). 

 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam kutipan tersebut terdapat 

hubungan semantis yang menunjukkan adanya hubungan alasan-tindakan. Hal 

tersebut ditunjukkan dari kalimat pertama yang menunjukkan alasan tindakan yang 

dinyatakan pada kalimat berikutnya. Dalam kutipan tersebut, kalimat pertama 

menunjukkan alasan mengapa Handai minngat ke rumah kakaknya, yaitu karena dia 

diusir oleh ayahnya sebab terlalu lama menganggur.  Selain hubungan akibat-sebab 

dan alasan-tindakan, dalam novel Orang-orang Biasa terdapat hubungan semantis 

anatar wacana yang menunjukkan hubungan waktu. Hal tersebut dapat dilihat dari 

kutipan berikut. 

Akhirnya, mobil Tm 1 sampai tempat parkir bank, petugas 

parkir menaikkan palang. Macet sedikit palang itu, tetapi kemudian 

palang itu naik. Sobri menurunkan kaca mobil untuk mengambil tiket 
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parkir. Dari dalam posnya, petugas parkir tertawa melihat orang-orang 

bertopeng di dalam mobil. (Hirata, 2019, h.192). 

Berdasrkan kutipan tersebut, terdapat urutan yang menunjukkan rangkaian 

kegiatan atau kejadian dalam novel. Kalimat pertama dalam kutipan tersebut 

menunjukkan gagasan yang kemudian diikuti atau ditambah oleh kalimat berikutnya. 

Gagasan yang terdapat dalam kalimat pertama yaitu mobil tim 1 sampai di tempat 

parkir dan petugas menaikkan palang. kalimat kedua dan selanjutnya kemudian 

mengikuti gagasan kalimat pertama, yaitu palang di tempat parkir sempat macet. 

Selanjutnya Sobri mengambil tiket parkir hingga petugas tertawa melihat orang-

orang bertopeng dalam mobil. 

4.1.2 Aspek Bahasa Berdasarkan Tuntutan Kurikulum 2013 

Ditinjau dari tuntutan bahasa dalam kurikulum 2013 (Kompetensi dasar) ada 

beberapa hal yang mendukung kelayakan novel Orang-orang Biasa karya Andrea 

Hirata sebagai bahan ajar apresiasi sastra untuk SMA. Beberapa hal tersebut yaitu 1) 

penggunaan gaya bahasa yang bervariasi; dan 2) penggunaan istilah teknis. 

Penggunaan gaya bahasa dan istilah teknis didasarkan pada tuntutan kurikulum 2013 

yaitu pada KD 3.9. Dimana pada KD tersebut, peserta didik dituntut untuk 

menganalisis kebahasaan novel. Berikut penjabaran dari penggunaan gaya bahasa 

dan istilah teknis dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata. 

4.1.2.1 Penggunaan Gaya Bahasa yang Bervariasi 

Novel Orang-orang Biasa memiliki gaya bahasa yang bervariasi. Adanya 

gaya bahasa yang bervariasi dalam novel dapat dimanfaatkan ketika peserta didik 

belajar untuk menganalisis kebahasaan novel (KD 3.9 kelas XII). adanya gaya 

bahasa yang bervarisi dalam novel dapat dibuktikan dengan adanya penggunaan 

majas, ungkapan dan kalimat berirama. Berikut adalah penjabaran dari majas, 

ungkapan dan kalimat berirama yang terdapat dapat novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata.  

1) Penggunaan Majas 

Dalam novel Orang-orang Biasa, ditemukan adanya penggunaan majas yang 

bervariasi. Majas-majas yang dimaksud adalah majas personifikasi; majas simile; 
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majas asosiasi, majas eufisme; dan majas metafora. Berikut ini adalah uraian terkait 

pengunaan majas-majas dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata. 

a) Majas Personifikasi 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya penggunaan majas 

personifikasi. Salah satu penggunaan majas personifikasi dalam novel Orang-orang 

Biasa dapat dibuktikan melalui kutipan berikut. 

 

“Beriak-riak air dari parit pasar yang tadi sempat meluap, mengalir 

deras melewati deretan toko yang sepi, lalu bermain-main disemacam 

pertigaan manakala bertemu dengan aliran lain yang datang arah kantor polisi 

dan kompleks perumahan guru. Di pertigaan itu, mereka berkenalan dengan 

cara berputar-putar di dalam got, lantas terlempar ke selatan melewati kedung 

yang sempit, kian lama kian sempit akhirnya terjujun bebas ke Sungai 

Linggang. (Hirata, 2019, h.1). 

 

Dalam kutipan tersebut, terdapat klausa mereka berkenalan dengan cara 

berputar-putar di dalam got. Klausa tersebut menujukkan adanya penggunaan majas 

personifikasi yaitu pemberian sifat-sifat manusia pada benda mati sehingga seolah-

olah mereka hidup. Dalam kutipan tersebut, air hujan digambarkan layaknya manusia 

yang dapat bermain-main dan berkenalan. 

 

Selain itu, penggunaan majas personifikasi dalam novel Orang-orang Biasa 

juga dapat dilihat dari kutipan “…Bukan main jagoannya masing-masing, grafik 

rekaman suara meloncat-loncat genit di hape Dragon. (Hirata, 2019, h.107). Dalam 

kutipan tersebut terdapat klausa grafik rekaman suara meloncat-loncat genit di hape 

Dragon. Klausa tersebut menujukkan adanya pemberian sifat-sifat manusia pada 

benda mati. Grafik yang pada hakikatnya benda mati diumpakan meloncat-loncat 

genit layaknya mahluk hidup yang dapat meloncat-loncat.  

Selain contoh yang telah disebitkan sebelumnya terdapat juga pemberian 

sifat-sifat manusia dalam kutipan “Tahun ini, meski Agustus telah meloncat-loncat 

ingin masuk di gerbang Kota Belantik, Guru Akhir belum juga muncul dengan 

konsep karnaval…” (Hirata, 2019, h.128). Pada kutipan tersebut, terdapat pemberian 
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sidat-sifat manusia pada benda mati. bulan Agustus yang merupakan benda mati 

abstrak digambarkan dapat meloncat-loncat layaknya mahluk hidup. 

b) Majas Simile 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya penggunaan majas 

simile. Salah satu penggunaan majas simile dalam novel Orang-orang Biasa dapat 

dibuktikan melalui kutipan berikut. 

Tak lama kemudian titik-titik halus air hujan tersaput embusan angin dari 

selatan, tampias ke beranda dan emper emper toko, semakin lama semakin 

deras, menghujam Belantik bak berjuta-juta anak panah. (Hirata, 2019, h.5). 

 

Kutipan tersebut menunjukkan adanya perbandingan dua benda secara 

langsung sehingga pembaca langsung bisa mengetahui makna dan perbandingan 

tersebut. Dalam kutipan hal yang dibandingkan adalah titik-titik halus air hujan 

dengan berjuta-juta anak panah yang dibandingkan secara langsung sehingga 

pembaca dapat mengetahui persamaan atau makna dari perbandingan kedua benda 

tersebut yaitu, sama-sama menghujam atau menukik lurus ke bawah. 

Selanjutnya, penggunaan majas simile juga tampak pada kutipan berikut “Tak 

tahu bagaimana riwayatnya, tahu-tahu Rusip sudah ada di bagku belakang dan tak 

seorang pun, anak bodoh, anak pintar, anak baik, anak nakal, yang mau dekat-dekat 

dengannya, sebab jika dia lewat, macam pasar ikan lewat. Sudah bodoh, dia itu 

jorok pula.” (Hirata, 2019, h.8). dalam kutipan tersebut terdapat perbandingan antara 

Rusip dan pasar ikan secara eksplisit, yaitu sama-sama jorok dan bau. 

Contoh lain dari penggunaan majas simile terdapat pada kutipan “Angka 

merah lekat di mata pelajaran Matematika itu macam balok di lengan kopral, tak 

mau pergi-pergi. (Hirata, 2019, h.29). dalam kutipan tersebut terdapat perbandingan 

antara angka merah dan balok di lengan kopral secara eksplisit yaitu tak mau pergi-

pergi. 

c) Majas Asosiasi 
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Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya penggunaan majas 

asosiasi. Salah satu penggunaan majas asosiasi dapat dibuktikan pada kutipan berikut 

“…Bagi Inspektur, penegak hukum yang tak bereaksi, ibarat pemain organ yang tak 

bisa membawakan lagu “Terajana”…(Hirata, 2019, h.3). kutipan tersebut 

menunjukkan adanaya perbandingan antara penegak hukum yang tak bereaksi dan 

pemain organ yang tak bisa membawakan lagu “Terajana” secara implisit sehingga 

pembaca menyimpulkan sendiri persamaan dari dua perbandingan benda tersebut. 

Selain itu, contoh penggunaan majas asosiasi juga terdapat dalam kutipan 

“…Adapun Debut Awaludin, matanya berubah menjadi macam dua butir sawo 

matang kena begal trio dan duo itu…(Hirata, 2019, h.19). ). kutipan tersebut 

menunjukkan adanaya perbandingan antara Debut dan dua butir sawo matang secara 

implisit sehingga pembaca menyimpulkan sendiri persamaan dari dua perbandingan 

objek tersebut. 

d) Majas Eufisme 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya penggunaan majas 

eufisme. Salah satu penggunaan majas eufisme dapat dibuktikan pada kutipan 

berikut. ”Di antara 10 penghuni bangku belakang dulu, Dinah lah yang pertama 

mohon diri dari SMA...” (Hirata, 2019, h.28). dalam kutipan tersebut terdapat frasa 

mohon diri. Frasa tersebut merupakan penghalusan bahasa dari keluar dari sekolah. 

Contoh lain juga terdapat pada kutipan “…Episode berikutnya dia, dia 

menikah dengan seorang pedagang kaki lima juga, sahabat masa kecilnya, punya 

anak 4, lalu suaminya itu meninggal kena sakit dalam...” (Hirata, 2019, h.29). dalam 

kutipan tersebut terdapat frasa sakit dalam. Frasa tersebut merupakan penghalusan 

bahasa dari sakit parah. 

Selain itu, penggunaan majas eufisme juga tampak dalam kutipan “Zaman 

dulu kala wanita tuna susila bekerja di rumah bordil, rumah bordil itu dibuka 

seorang bergajul setelah dia dimotivasi seseorang….” (Hirata, 2019, h.75). dalam 

kutipan tersebut, terdapat frasa tuna susila yang merupakan penghalusan bahasa dari 

pelacur. 
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e) Majas Metafora 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya penggunaan majas 

metafora. Salah satu penggunaan majas eufisme dapat dibuktikan pada kutipan 

berikut” …Maka secara singkat dapat dikatakan dia adalah kacung kampret untuk 

segala urusan tidak penting di pelabuhan.” (Hirata, 2019, h.37). Dalam kutipan 

tersebut terdapat frasa kacung kampret terdapat perbandingan objek yang bersifat 

sama dengan pesan yang ingin disampaikan, melalui suatu ungkapan. Kacung 

kampet dalam kutipan tersebut dapat dimaknai sebagai ‘orang yang bisa disuruh-

suruh seenaknya’. 

f) Majas Paradoks 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan data terkait adanya penggunaan 

majas paradoks. Penggunaan majas paradoks dalam novel dapat dilihat melalui 

kutipan “Karnavallah kalian sana, berpesta poralah, guru akhir mau menyepi. 

dalam hatinya malah dia mengeluh pada Agustus, yang hanya merepotkan, yang 

menyita waktunya, dari lamunan-lamunan bersama secangkir kopi jahenya.” (Hirata, 

2019, h.128). Dalam kutipan tersebut ditunjukkan adanya penggunaan majas 

paradoks, khususnya pada klausa karnavallah kalian sana, berpesta poralah, guru 

akhir mau menyepi. Klausa tersebut mengandung majas paradoks karena terdapat 

unsur pertentangan antara apa yang Guru akhir suruh dengan apa yang dia lakukan.  

 

2) Penggunaan Kalimat Berirama 

Dalam novel Orang-orang Biasa, banyak ditemukan kalimat yang berirama. 

Kalimat berirama tentu akan menimbulkan kesan estetik yang lebih. Salah satu 

contoh penggunaan kalimat berirama dapat dilihat dalam kutipan berikut. “Dulu 

Guru Akhir eksentrik, suka berkalung dan bergelang-gelang etnik. Tasnya tas 

sandang bercorak artistik.”, (Hirata, 2019, h.126). Dalam kutipan tersebut terdapat 

irama pada tiap akhir klausa, yaitu pada kata eksentrik, etnik, dan artistik. Ketiga 

kata tersebut terletak dia akhir klausa dan memilki vokal akhir yang sama sehingga 

memunculkan irama tertentu yang membuat bahasa dalam novel semakin indah. 
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Adanya irama dalam penggunaan bahasa dalam novel Orang-orang Biasa juga 

tampak pada kutipan berikut. 

 

3) Penggunaan Ungkapan 

Dalam novel Orang-orang Biasa, ditemukan data terkait penggunaan 

ungkapan yang termuat dalam novel. Penggunaan ungkapan tersebut dapat dilihat 

melalui kutipan yang terdapat dalam novel. Salah satunya melalui kutipan “Guru 

yang semua muridnya pintar, merasa tak berguna. Wasit yang tak mengeluarkan 

kartu merah merasa makan gaji buta.” (Hirata, 2019,h.3). dalam kutipan tersebut 

terdapat frasa gaji buta. Gaji buta merupak ungkapan yang berarti ‘gaji yang 

diterima tanpa harus bekerja’. 

Selanjtnya dalam kutipan “Pekerjaan mengerikan yang ditolak oleh usaha 

pembersih lainnya karena hanya dengan itu CV Klino dapat diselamatkan dari 

gulung tikar” (Hirata, 2019, 73), juga terdapat contoh ungkapan. Dalam kutipan 

tersebut terdapat frasa gulung tikar. Gulung tikar merupakan ungkapan yang artinya 

‘usaha yang mengalami kerugian besar atau bangkrut’. 

Pengunaan ungkapan dalam novel Orang-orang Biasa juga terdapat dalam 

kutipan “Maka terpojoklah Inspektur Abdul Rojali P. Arbi ke situasi yang dalam 

dunia penegakan hukum dikenal dengan istilah : menemui jalan buntu.” (Hirata, 

2019, h.242). dalam kutipan tersebut ditemukan adanya ungkapan menemui jalan 

buntu. Ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan 

‘pekerjaan yang belum terselesaikan atau tidak dapat dipecahkan’. 

 

4.1.2.2 Penggunaan Istilah Teknis 

Salah satu pembelajaran apresiasi sastra di SMA adalah menganalisis 

kebahasaan novel (KD 3.9 kelas XII). Salah satu contoh kebahasaan dalam novel 

adalah adanya penggunaan istilah. Dalam novel Orang-orang Biasa terdapat banyak 

istilah-istilah yang bersifat umum maupun digunakan pada bidang tertentu. mengacu 

pada hal tersebut, bahasa dalam novel Orang-orang Biasa dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan ajar untuk KD 3.9.   
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Penggunaan istilah teknis dalam novel Orang-orang Biasa terdiri dari dua 

kategori yaitu istilah yang bersifat umum dan khusus. Kata istilah yang bersifat 

umum biasanya digunakan di berbagai bidang sedangkan kata istilah yang bersifat 

khusus penggunaannya menyempit dalam bidang tertentu saja. Berikut ini adalah 

uraian dari penggunaan kata istilah teknik yang bersifat umum dan khusus. Istilah 

dalam teks tersebut dapat diluhat melalui penjabaran berikut: 

1) Penggunaan Istilah Teknis Bersifat Umum 

Istilah teknis bersifat umum dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea 

Hirata dapat ditemukan dari beberapa kutipan yang ada dalam novel tersebut. Salah 

satunya melalui kutipan “Terkumpul secara alamiah berdasarkan kecenderungan 

bodoh, aneh, gagal, sembilan anak berderet-deret di bangku paling belakang itu: 

Handai, Tohirin, Honorun, Sobri, Rusip, Salud, dan tiga anak perempuan: Nihe, 

Dinah, Junilah.” (Hirata, 2019, h.7). Dalam kutipan tersebut terdapat istilah alamiah 

yang artinya ‘alami atau tanpa dipacu’. Kata alamiah nerupakan salah satu istilah 

yang digunakan secara umum di banyak bidang. 

Selanjutnya, contoh dari istilah umum yang terdapat dalam novel yaitu istilah 

modis. Istilah tersebut terdapat dalam kutipan “…Yang keren, modis, cerdas, dan 

berbakat macam-macam punya grupnya masing-masing…” istilah modis merupakan 

istilah yang dipakai secara luas di banyak bidang. Modis memilki arti ‘berpakaian 

sesuai dengan mode yang paling baru’. 

Selain istilah alamiah dan modis, contoh lain dari istilah umum yang terdapat 

dalam novel Orang-orang Biasa dapat ditemukan dalam kutipan “Trio Bastardin 

yang dulu telah berbahaya, kini semakin berbahaya karena membentuk tiga 

serangkai persekongkolan pengusaha, politisi, dan birokrat…” (Hirata, 2019, h.52). 

dalam kutipan tersebut, terdapat istilah politisi dan birokrat. Istilah politisi berarti 

‘orang yang berkecimpung di bidang politik’ dan birokrat berarti ‘pegawai’. Kedua 

istilah tersebut merupakan istilah yang digunakan secara umum.  

2) Penggunaan Istilah Teknis Bersifat Khusus 

Penggunaan istilah khusus dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea 

Hirata dapat ditemukan melalui kutipan yang terdapat dalam novel. Salah satu 
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contoh penggunaan istilah tersebut terdapat dalam kutipan “…Namun, dia tak pernah 

tersenyum dalam pelajaran Matematika sebab dia mengalami…psikosomatis, itu 

istilahnya?...” (Hirata, 2019, h.8). dalam kutipan tersebut terdapat istilah 

psikosimatis yang berarti ‘gangguan pikiran yang menyebabkan keluhan fisik’. 

Istilah psikosomatis merupakan istilah khusus yang biasanya digunakan dalam 

bidang kedokteran dan psikologi. 

Contoh lain dari istilah khusus terdapat juga dalam kutipan “…yang bisa 

digunakannya hanya menundukkan badan untuk mendapat efek aerodinamika…” 

(Hirata, 2019, h.26). Dalam kutipan tersebut terdapat istilah aerodinamika. Istilah 

aerodinamika merupakan istilah teknis di bidang Sains yang berarti ‘ilmu yang 

berhubungan dengan gerakan, udara, dan gas lain’. 

Selanjutnya, terdapat contoh istilah khusus lain dalam novel Orang-orang 

Biasa yaitu istilah lokomotif yang terdapat dalam kutipan “…kedua orang itu macam 

lokomotif yang menarik gerbong sifat-sifat buruk mereka sejak masa sekolah…” 

(Hirata, 2019, h.56).  Istilah lokomotif  dalam kutipan tersebut merupakan istilah 

dalam bidang transportasi umum yang berarti ‘kepala kereta api’. 

Selain contoh istilah teknis yang bersifat umum dan khusus yang telah 

disebutkan, masih banyak lagi contoh istilah teknis yang terdapat dalam novel 

Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata. Contoh penggunaan istilah teknis dapat 

dilihat secara lengkap dalam lampiran. 

Adanya penggunaan istilah teknis yang bersifat umum maupun khusus dalam 

novel Orang-orang Biasa karya Andea Hirata, menjadi nilai tambah apabila novel 

ini dijadikan sebagai bahan ajar apresiasi sastra tingkat SMA. Hal tersebut 

dikarenakan, dengan adanya penggunaan istilah teknis yang bersifat umum dan 

khusus, menunjukkan bahwa novel Orang-orang Biasa sesuai dengan tingkat 

penguasaan bahasa yang dimiliki oleh peserta didik yang tergolong dalam tahap 

kompetensi lengkap. Selain itu, istilah teknis yang terdapat dalam novel Orang-

orang Biasa juga dapat menambah wawasan dan pembendaharaan kata peserta didik. 
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4.2 Kelayakan Novel Orang-orang Biasa Karya Andrea Hirata Sebagai Bahan 

Ajar Apresiasi Sastra Untuk SMA ditinjau dari Aspek Psikologi 

Berdasarkan hasil analisis pada novel Orang-orang Biasa, ditinjau dari aspek 

psikologi ditemukan beberapa hal yang menunjang kelayakan novel sebagai bahan 

ajar apresiasi sastra untuk SMA yaitu, 1)  tema cerita diminati dan alur cerita 

menarik; 2) penerimaan diri terhadap bentuk fisik; 3) adanya gambaran cita-cita atau 

karier di masa depan; 4) adanya kedewasaan adan kemandirian tokoh dalam 

menyelsaikan masalah; 5) adanya muatan nilai moral yang kuat. 

4.2.1 Tema Diminati dan Alur Cerita Menarik 

Novel Orang-orang Biasa bercerita tentang sepuluh kawan yang berencana 

merampok bank, tetapi justru berhasil mengungkap kasus cuci uang dan korupsi dari 

Trio Bastardin dan Duo Boron. Secara garis besar, tema novel Orang-orang Biasa 

yaitu tentang penyelidikan dan tindak kriminal. Tema ini sesuai dengan 

perkembangan psikologi peserta didik yang berada di tahap antara realistik dan 

generalisasi dimana peserta didik berusaha mengetahui dan siap mengungkap dengan 

teliti fakta-fakta untuk memahami masalah-masalah dalam kehidupan yang nyata.  

Selain tema ceria, novel Orang-orang Biasa juga merupakan novel yang 

menarik untuk dibaca. Ada beberapa alasan mengapa novel ini merupakan novel 

yang menarik untuk dibaca salah satunya adalah alur cerita yang tidak mudah 

ditebak. Pada awal bab hingga pertengah cerita berfokus pada rencana perampokan 

bank yang dilakukan oleh sepuluh sekawan. Di antara rangkaian cerita itu, diselingi 

juga cerita tokoh-tokoh lain seperti Inspektur yang melakukan penyelidikan diam-

diam dan Guru Akhir yang membuat koreografi 1000 monyet untuk perayaan bulan 

Agustus. Namun, hingga tiba saatnya perampokan yang dilakukan oleh sepuluh 

sekawan gagal hingga akhirnya mereka malah merampok Toko Batu Mulia milik 

Trio Boron. Sepuluh sekawan itu, berhasil melarikan diri dan menyamar bersama 

penari-penari topeng monyet yang dibut oleh Guru Akhir. Darisinilah semua 

peristiwa antar tokoh saling terkait dan pengarang mampu mengubah alur cerita 

dengan plot twist-nya. Adanya hal tersebut dapat dilihat melalui kutupan berikut. 
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“Bagaimana kalian tahu ada duit di Toko Batu Mulia?” 

tanyanya takjub. Tohirin tersenyum. Rupanya dia telah lama bekerja 

di pelabuhan curiga melihat orang-orang tak dikenal menurunkan tas-

tas besar dari kapal, lalu membawa tas-tas besar itu dengan mobil. Dia 

kemudian tahu tas-tas itu dibawa kemana. 

Sekarang Dinah mengerti mengapa Handai mencegahnya 

mengambil uang di rak bank itu dan mengapa Debut mendesaknya 

untuk kabur karena perampokan bank itu memang dirancang Debut 

untuk gagal. Sebab, sejak mula sasaran perampokan sesungguhnya 

bukanlah bank itu, melainkan Toko Batu Mulia. Perampokan bank itu 

hanya untuk pengalihan. Suatu strategi yang aneh, konyol, dan sangat 

riskan, hasil kombinasi pemikiran ganjil dari seorang pedagang buku 

idealis dan seorang penghayal yang suka berandai-andai. (Hirata, 

2019, h.222).  

 

Dalam kutipan tersebut, ditunjukkan bahwa pandangan pembaca mengenai 

rencana perampokan sepululuh sekawan seolah runtuh oleh adanya plot twist karena 

pada dasarnya tujuan mereaka tujuan mereka sebernanya bukanlah merampok bank, 

tetapi mereka berusaha mengungkap kasus penggelapan dana dan cuci uang dalam 

toko batu mulia yang dimilki Bastardin. Perampokan bank itu, dilakukan hanya 

sebagai bentuk pengalihan. Ada kejutan seperti inilah yang membuat peserta didik 

tertarik untuk membaca novel Orang-orang Biasa karena alurnya yang tidak mudah 

ditebak dan tidak membosankan.  

Selain, alur yang tidak mudah ditebak, dalam novel Orang-orang Biasa 

terdapat peristiwa atau perilaku yang menunjukkan kekonyolan dan keluguan tokoh 

sepuluh sekawan. Hal ini tentu membuat novel Orang-orang Biasa terasa lucu dan 

nyaman untuk dibaca.  Salah satu peristiwa yang menampilkan kekonyolan tokoh 

dapat dilihat melaui kutipan berikut. 

 

“Selamat sore, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini adalah 

perampokan! Jangan melakukan hal-hal bodoh sebab…sebab…” Nah, 

yang dicemaskan semua pihak terjadi. Junilah  mendekati Sobri, 

berbisik di telinganya, “Sebab kami bersejata!” 

“Sebab kami bersenjata! Ingat…Ingat…” 
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“Salah!” bentak Junilah. 

“Yang benar, barang siapa yang bertindak bodoh akan 

menyesal di kemudian hari!” 

“Barang siapa yang menyerahkan kunci-kunci, bodoh!” 

“Salah lagi!” Sobri panik, lalu melakukan sesuatu di luar 

rencana, yaitu mengambil secarik kertas dari dalam sakunya, lalu 

membaca tulisan di kertas itu. 

“Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu! Ini 

adalah…adalah…” Macet lagi! Bahkan Sobri kesulitan membaca 

tulisan tangannya sendiri. 

“Aduuh! Habis waktu kita ni!” 

“Sabarlah, Junilah!” 

Para perampok kaget bukan kepalang. 

“Mengapa kau sebut namaku! Sobrito!” 

Sobri menutup mulutnya, ups! Dia ingat pesan Debut, jika 

terlanjur menyebut nama asli, harus cepat-cepat ditambahi bunyi 

akhiran nama yang umum, misalnya man, wan,din, no, atau to. 

“Sabarlah, Juniloh! Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, 

ini…ini…” Sobri makin grogi. 

“POKOKNYA SEMUA TIARAAAPPP!!!”  

(Hirata, 2019, h.185). 

 

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, pada kutipan tersebut terdapat 

tingkah konyol Sobri yang gagal menghafalkan gertakan. Karena berkali kali salah 

menggertak, Sobri dan Junilah akhitnya ribut sendiri hingga berakhir Sobri yang 

keceplosan memanggil nama Junilah. Adanya kejadian tersebut, membuat pembaca 

terhibur atau tertawa oleh tingkah konyol tersebut. Tidak hanya perilaku mereka 

yang konyol, pemberian nama-nama tokoh yang tidak biasa dalam novel juga 

menjadikan novel ini semakin menarik.  

4.2.2 Penerimaan Diri Terhadap Bentuk Fisik 

Penerimaan diri terhadap bentuk fisik dalam novel Orang-orang Biasa dapat 

dilihat melalui tokoh Salud yang memilki wajah yang buruk. Ketika SMA dia 

dipindahkan ke bangku belakang dan sering dipukuli oleh Trio Bastardin dan Duo 

Boron karena rupa wajahnya. Salud selalu tidak percaya diri bahkan tidak pernah 

mau berkaca karena wajahnya yang jelek. Hingga akhirnya setelah mengungkap 
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kejahatan Trio Bastardin dan Duo Boron, Salud kembali mendapat kepercayaan 

dirinya. Ia menerima segala kekurangan fisik yang ada pada dirinya. Salud mulai 

mengubah penampilannya agar terlihat seperti anak muda dan tampil memainkan 

Orkestra di Warung Kopi Kuli. Berikut ini beberapa kutipan yang menunjukkan 

adanya hal tersebut. 

Rupa salud sendiri memang aneh. Dia masih kecil, tetapi 

rambutnya banyak yang bolos, alis mangkir, hidung tak hadir, dagu 

absen. Pipinya macm habis dipukuli khalayak ramai karena maling 

jemuran. Giginya banyak yang mengalami missing in action. Matanya 

bulat serupa gundu, mendelik-delik. Maka, secara umum wajahnya 

lucu. Namun, lucu mengerikan. Demikian mengerikan sehingga jiwa 

Wali Kelas Ibu Tri Wulan tertekan setiap kali melihat wajahnya. 

Diambilnya satu keputusan yang elegan. (Hirata, 2019, h.10). 

… 

Yang paling sering menemui Debut ternyata Salud, untuk 

meratap-ratap soal wajahnya yang buruk, soal betapa mereka tak punya 

perasaan. Namun, ini kata Debut pada Tohirin, di belakang Salud tentu 

saja, susah juga mau menyalahkan perempuan-perempuan itu sebab, 

kata mereka, mereka gugup jika berada di dekat Salud. Ada perempuan 

yang malah bilang, setelah bertemu dengan Salud, malamnya dia mimpi 

dikejar-kejar syaiton. Apa boleh buat, sebagian orang memang menilai 

buku dari sampulnya.  

“Lud, tahukah kau cerita itu?” 

“Cerita apa, But?” 

“Cerita tentang seorang lelaki lemah syahwat yang punya 

tongkat, tongkat itu disentuhkan pada kodok buruk rupa, bim sala 

bim, kodok kudisan itu menjelma menjadi pangeran tampan. 

Seandainya ku punya tongkat ajaib itu, sudah lama kepala bola 

bekelmu itu kuhantam pakai tongkat itu, Lud.” (Hirata, 2019, h.75-

76). 

 

 Dari dua kutipan tersebut, dapat dilihat adanya konflik batin dari tokoh Salud. 

Pada kutipan pertama digambarkan bagaimana rupa Salud, hingga akhirnya dia 

dipindahkan ke bangku paling belakang. Selanjutnya pada kutipan kedua dijelaskan 

bahwa Salud sering mendatangi Debut dan meratapi wajahnya sendiri. Kedua 

kutipan tersebut menujukkan adanya konflik batin pada Salud karena wajahnya yang 
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buruk. Masalah lain juga terus muncul karena persoalan wajah Salud hingga 

akhirnya pada suatu titik, yaitu ketika Debut menawarkan uang hasil merampok 

Toko Mas Batu Mulia milik Trio Bastardin dan Duo Boron, Salud mulai menerima 

rupa fisiknya. Hal tersebut dapat dilihat melalui kutipan berikut. 

 

“Sila ambil duit itu sebanyak kau mau. Kau bisa operasi plastik 

biar ganteng.” 

Salud tersenyum. 

“Uang ini terlalu banyak untukku, But. Melihat uang ini, tak 

tahu mengapa, aku pun merasa ganteng.” 

Salud bangkit, lalu menghampiri cermin di dinding. Dia 

bercermin. Semua tahu, sudah sangat lama dia tak mau bercermin 

karena benci pada wajahnya sendiri. (Hirata, 2019, h.225). 

 

Sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, dalam kutipan tersebut 

Salud sudah mulai menerima rupa fisiknya. Ia menolak tawaran Debut untuk 

menggunakan uang hasil rampokan mereka untuk operasi wajah. Salud kemudian 

bangkit, dan memghampiri cermin. Padahal sudah sangat lama Salud tidak bercermin 

karena benci pada wajahnya sendiri. Tak hanya, bercermin. Keberterimaan Salud 

juga ditunjukkan dari dia mulai mengganti gaya busana menjadi lebih muda dan 

mulai percaya diri terhadap wajahnya. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut. 

 

Sore ini sepuluh sekawan itu berjanji bertemu di warung Kupi 

Kuli karena akan ada pertunjukkan Orkes Bang Zaitun. Salud tiba 

paling akhir dan membuat orang-orang tercengang. Dia yang selalu 

berpenampilan sederhana, selalu malu untuk mengangkat wajahnya, 

sore ini bergaya anak muda habis-habisan. Dia menenteng koper 

macam orang kantoran. Yang paling istimewa adalah kemejanya. 

Warna krem dan penuh gambar duit kertas euro dan dolar. Tak tahu 

darimana di dapatnya kemeja yang mendebarkan itu. Duit itu melekat-

lekat pula di kopernya. Tak dapat dipungkiri, perampokan itu telah 

membuat Salud percaya diri. Dia masih belum dapat istri, tapi dia 

gembira, tak lagi kesepian. (Hirata, 2019, h.261) 
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Kutipan tersebut menujukkan konflik batin yang dialami Salud akibat rupanya 

telah usai. Salud mau dan mampu menerima kekurangan pada dirinya. Walaupun 

dengan hal itu, ia masih belum juga menemukan istri, tetapi Salud merasa bahagia. 

Tidak seperti dulu, dia selalu kesepian serta selalu meratapi wajahnya. Dengan 

adanya konflik batin yang dialami Salud akibat rupa wajahnya yang buruk, dapat 

memberikan gambaran kepada peserta didik akan keberterimaan bentuk fisik. Pada 

usia remaja hingga dewasa, tubuh mengalami perkembangan repoduksi. Terlebih, 

mereka yang berada pada tingkat SMA sudah mulai memerhatikan bentuk fisik dan 

rupa mereka. Adanya konflik batin pada Salud memberikan pelajaran bagi peserta 

didik untuk menerima diri sendiri.   

 

4.2.3 Cita-Cita atau Karier di Masa Depan 

Sesuai dengan perkembangannya, peserta didik di masa SMA sudah 

merancang cita-cita atau karier yang dinginkannya. Dalam novel Orang-orang Biasa, 

bagian yang menjukkan adanya cita-cita atau karier di masa depan dapat dilihat dari 

keinginan Aini untuk menjadi dokter. Keinginan tersebut tidak hanya sekadar angan 

saja, tetapi Aini berusaha untuk mengapainya dengan giat belajar walau sempat 

tinggal kelas. Rupanya, keinginan Aini tersebut tidaklah berjalan mulus walaupun 

dia sudah mendapatkan nilai yang sempurna. Biaya kuliah kedokteran ternyata 

sangat tinggi, orang tuanya tidak sanggup membiayainya. Berkali-kali meminjam 

uang di bank, tetapi semuanya menolak karena tidak ada barang jaminan. Akhirnya 

Aini memutuskan bekerja di Warung Kupi Kuli untuk menabung, dia tetap gigih dan 

tidak menyerah. Berikut ini kutipan yang menujukkan adanya kematangan cita-cita  

atau karier yang ingin dicapai Aini. 

Lama Ibu Desi memandangi Aini. 

“Mengapa kau begitu gigih belajar, Aini? Sudah 35 tahun aku 

menjadi guru, tak pernah kulihat ada murid segigih kau ni.” 

“Karena sekarang aku punya cita-cita, Bu.” 

“O, hebat nian! Dokter apa?” 

“Dokter ahli, Bu.” 

“Dokter ahli apa?” 
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“Aku tidak tahu, Bu, pokoknya aku mau jadi dokter ahli.” (Hirata, 

2019, h.45). 

 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kutipan tersebut merupakan salah 

satu bukti bahwa Aini memilki keinginan yang kuat untuk masa depannya. Dia 

bercita-cita menjadi dokter ahli. Keinginan Aini untuk menjadi dokter juga diperjelas 

dengan adanya kutipan berikut. 

 

Dinah menatap Debut, berkaca-kaca matanya. 

“Iya, But, dia pun tak mau sekolah lain, kusarankan dia ikut 

kursus menjahit saja, dia tak mau. Katanya dia mau menjadi dokter ahli, 

karena dia mau tahu penyakit ayahnya dulu dan penyakit adiknya 

sekarang.” (Hirata, 2019, h.78). 

 

Ada dialog tersebut, mempertegas bahwa Aini punya keinginan kuat untuk 

menjadi dokter ahli. Dalam kutipan tersebut juga dijelaskan bahwa alasan mengapa 

Aini ingin menjadi dokter ahli. Ternyata dia ingin mengetahui penyakit ayahnya dulu 

dan penyakit adiknya sekarang.  

 

“Buat apa kerja?” 

“Buat nabung, Bang.” 

“Buat apa nabung?” 

“Buat kuliah, Bang.” 

“Kuliah apa?” 

“Kuliah Kedokteran, Bang.” 

“Jeh, itukan mahal sekali!” 

“Iya, Bang.” 

“Kau kerja sampai presiden berganti-ganti lima belas kali, gaji 

pelayan warung kopi takkan cukup untuk kuliah kedokteran, Nong!” 

“Iya, Bang, aku tahu, Bang.” 

“Jadi kau tetap mau kerja jadi pelayan warung kopi ni” 

“Tetap, Bang.” 

“Mengapa?” 

“Agar bisa nabung, Bang, untuk kuliah kedokteran, Bang.” 

(Hirata, 2019, h.105) 

 

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Aini adalah sosok yang gigih dalam 

mewujudkan keinginannya. Terhalang biaya dan berkali-kali pinjamannya ditolak, 
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tak lantas membuat Aini putus asa dan menyerah. Dari kegigihan Aini tersebut, 

peserta didik diajarkan untuk berusaha dalam mewujudkan cita-cita. Tidak hanya 

angan, keinginan atau cita-cita butuh tindakan nyata untuk merealisasikannya. 

Melalui peristiwa tersebut, peserta didik diberi gambaran mengenai bagaimana 

mengembangkan sikap mandiri secara emosional, sosial dan ekomoni untuk 

mencapai karier atau cita-cita.  

4.2.4 Kemadirian dan Kedewasaan Tokoh dalam Menyelesaikan Masalah 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya muatan cerita berupa 

kedewasaan dan kemandirian tokoh yang dapat mendorong perkembangan psikologi 

peserta didik. Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya muatan cerita 

berupa kedewasaan dan kemandirian tokoh. Salah satu contoh kedewasaan dan 

kemandirin tokoh dalam novel Orang-orang Biasa dapat dilihat dari kutipan berikut. 

 

Adapun Debut Awaludin, matanya berubah menjadi macam 

dua butir sawo matang kena begal trio dan duo itu. Dia tak mau 

melaporkan hal itu pada guru, bukan karena dia takut diancam 

Bastardin dan Boron, melainkan karena dia ingin menyelesaikan 

masalahnya sendiri sebab dia idealis. (Hirata, 2019, h.19). 

 

Dalam kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa Debut adalah orang yang 

mandiri dan dewasa. Ia memilih menyelesaikan masalahnya sendiri daripada melapor 

kepada guru. Ia merasa cukup bisa dan idealis untuk menyesaikan masalahnya 

sendiri tanpa harus meminta bantuan dari orang lain. Adanya kedewasaan serta 

kemandiarian dari Debut dapat memberikan contoh kepada peserta didik dalam 

menyesaikan masalah. Peserta didik pada usia remaja sering disebut masa berkonflik. 

Melaui kutipan tersebut, peserta didik diajarkan untuk menyelesaikan masalah 

dengan cara mandiri dan dewasa. 

 

4.2.5 Nilai Moral yang Kuat 

Salah satu pertimbangan pemilihan novel Orang-orang Biasa sebagai bahan 

ajar apresiasi sastra adalah adanya muatan nilai moral yang kuat dalam novel. Nilai 
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moral dapat ditunjukkan melalui peristiwa atau tindakan tokoh yang mengandung 

kebaikan atau nilai yang positif.  

Dalam novel Orang-orang Biasa terdapat nilai moral yang tercermin dalam 

perilaku tokoh sehingga layak dijadikan contoh atau panutan. Salah satu sikap positif 

tokoh dalam novel Orang-orang Biasa ditunjukkan ketika ada dua orang pria dan 

satu wanita cantik minta bertemu Inspektur Abdul Rojali. Cerita punya cerita, dua 

orang pria itu memilki bisnis barang-barang mewah. Tujuan mereka menemui 

Inspektur Abdul Rojali di warung kopi adalah untuk meminta dilancarkan bisnisnya 

sebab mereka sering direpotkan oleh pihak-pihat tertentu. Namun, belum sempat 

memesan kopi, Inspektur melegang pergi, karena tahu maksud dari kedatangan dua 

pria dan wanita cantik itu. Berikut ini bukti kutipan sikap positif dari tokoh Inspektur 

Abdul Rojali.  

 

“Maaf Pak, ini untuk Bapak, tadi ketinggalan di warung kopi.” 

Tanpa turun dari motornya, diserahkannya tas kertas itu pada 

Inspektur, lalu berlalu. 

      Inspektur membuka bungkusan kertas itu. Tebal duit pecahan 

tertinggi di dalamnya, baru, masih terikat label dari bank. Sepintas 

saja dia tahu belasan juta jumlah uang itu. 

Sepi di jembatan saat itu. Tak ada siapa-siapa. Tak ada orang yang 

melihatnya menerima uang itu dan ingat, dia tak pernah meminta uang 

itu pada siapa pun. Kedua alasan itu selalu lebih dari cukup untuk 

membuat seorang aparat menghianati sumpah jabatannya. 

 Inspektur termangu memandangi permukaan sungai. 

Pikirannya terlempar pada uang kontrak awal sepuluh juta ruko yang 

ditaksirnya untuk warung kopinya nanti, yang tak mampu dibayarnya. 

Teringat pula dia akan cita-cita anaknya untuk sekolah setinggi-

tingginya akan keperluan rumah tangga yang tak ada habis-habisnya, 

akan atap rumahnya yang bocor…begitu banyak keperluan, begitu 

banyak hal mendesak untuk dibayar, begitu banyak persoalan bisa 

beres dengan uang itu. Tiba-tiba inspektur merasa sangat sedih. 

Diengkolnya motornya, kembali ke warung kopi itu. 

    Kedua pria dan si cantik masih ada di sana. Inspektur menghampiri 

mereka dan meletakkan tas kertas itu di atas meja. Mereka terpana 
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melihat mata Inspektur merah dan berkaca-kaca. Inspektur tak 

berkata-kata dan langsung pergi. (Hirata, 2019, h.125). 

 

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Inspektur Abdul 

Rojali adalah orang yang jujur. Meskipun keadaan mendesak, kebutuhan yang terlalu 

banyak, dan persoalan yang bisa diselesaikan dengan uang itu, Inspektur tetap teguh 

untuk menegakkan kejujuran. Sikap jujur dari inspektur juga dapat dilihat dalam 

kutipan berikut. 

 

Diam-diam pimpinan koperasi menyisihkan sekian lembar dari 

duit 800 juta yang diterimanya tadi, digenggamnya duit itu sehingga 

tak ketara, lalu dengan cara yang sangat rapi dan terlatih, bahkan iblis 

pun tak dapat melihatnya, diselipkannya duit itu ke dalam saku celana 

Inspektur. Dengan gerakan yang sangat terlatih pula, Inspektur 

menepis tangan yang lancang itu. 

“Maaf Pak, berdasarkan undang-undang layanan polisi adalah 

cuma-cuma, gratis!” 

Terkejut sekaligus malu pimpinan koperasi itu, canggung 

bukan main suasana jadinya. Menyesal dia seharusnya dia 

mendengarkan kata orang-orang bahwa Inspektur Abdul Rojali itu 

lebih lurus daripada marka jalan. (Hirata, 2019, h.242). 

 

Dalam kutipan tersebut, digambarkan bahwa Inspektur merupakan tokoh 

yang memilki karakter yang kuat dan patut dicontoh. Pengarang mengambarkan 

tokoh Inspektur Abdul Rojali sebagai orang yang meneguhkan kejujuran. Ia bahkan 

menegaskan bahwa polisi memang sudah sepantasnya memberikan layanan kepada 

masyarakat, dan itu diberikan secara cuma-cuma. Dengan adanya nilai moral yang 

kuat dalam novel, maka dapat mendorong peserta didik untuk melakukan perbuatan-

perbuatan yang positif dan tidak merugikan orang lain.  
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4.3 Kelayakan Novel Orang-orang Biasa Karya Andrea Hirata Sebagai Bahan 

Ajar Apresiasi Sastra Untuk SMA ditinjau dari Aspek Latar Belakang 

Budaya 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya muatan tentang budaya 

yang ada di masyarakat Indonesia. Latar belakang budaya yang terdapat dalam novel 

meliputi: 1) budaya masyarakat masa kini; 2) adanya konflik sosial dan ekonomi 

dalam masyarakat; 3) muatan kearifan lokal; 4) adanya gaya atau stlye.  Berikut 

adalah uraian dari latar belakang budaya yang terdapat dalam novel Orang-orang 

Biasa. 

4.3.1 Budaya Masyarakat Masa Kini 

Novel Orang-orang Biasa merupakan novel yang mengambil latar budaya 

masa kini. Adanya budaya tersebut menjadikan suasana dalam novel dekat dengan 

kehidupan sehari-hari siswa. Budaya masyarakat masa kini yang terdapat dalam novel 

meliputi 1) gemar berfoto; 2) berkelompok sesuai kelas sosial; 3) memiliki media 

sosial; dan 4) belanja online. Berikut adalah jabaran dari budaya masa kini yang 

terdapat dalam novel Orang-orang Biasa karya andrea hirata. 

4.3.1.1 Gemar Berfoto 

Salah satunya pola hidup masyarakat modern Indonesia saat ini yaitu gemar 

berfoto. Di era digital ini hampir semua orang memiliki ponsel yang disertai dengan 

kamera yang semakin mumpuni. Hal itu rupanya membuat semua peristiwa tak luput 

dari dari bidikan kamera. Adanya hal tersebut sebagaimana terlihat dalam kutipan 

berikut.  

Akan tetapi tak seorang pun datang melaporkan apa pun. Heran 

Inspektur, pada zaman internet ketika semua orang adalah wartawan, 

yang bahkan salah mengancingkan baju dilaporkan pada dunia, dan 

semua mendadak gandrung dengan kenangan sehingga tak ada yang 

luput dari bidikan kamera hape makanan sebelum dimakan adalah 

kenangan manis yang ingin dikenang, awan berbentuk macam 

kuntilanak adalah berita besar, apa saja, tak ada yang luput, tetap saja 

ada yang melaporkan pelanggaran apapun di Kota Belantik. (Hirata, 

2019, h.4) 
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Berdasarakan kutipan tersebut, dapat dilihat adanya budaya baru yang 

berkembang di masyarakat sekarang ini. Budaya tersebut adalah gemar memotret 

kemudian melaporkannya pada dunia.  Dengan adanya perkembangan media digital 

mereka dapat berbagi apapun dengan siapapun di seluruh dunia, melalui jejaring 

sosial. Bahkan di era sekarang ini, berbagi lewat jejaring sosial merupakan suatu 

kebutuhan. Oleh karena itu, hal-hal yang aneh atau menarik di mata publik akan 

menyebar secara cepat dan luas hingga menjadi viral atau trending. Tidak hanya itu, 

budaya gemar memotret atau berfoto juga dalam novel juga dapat dilihat melaui 

kutipan berikut.  

 

“Tak mempan dibilangi! Nihe itu terlalu banyak selfie! Dia 

pikir dia biduanita, apa?!” Kenyataannya di dunia memang tak ada 

yang dapat menghalangi Nihe dari menyibakkan rambutnya, lalu 

selfie. (Hirata, 2019, h.73). 

 

 Dalam dunia nyata, budaya selfie cepat sekali merambah ke masyarakat 

bahan sekarang ini selfie menjadi suatu trend di masyarakat. Banyak orang ketagihan 

untuk melakukan selfie terutama kaum wanita.  Tak bisa dipungkiri bahwa, kaum 

wanita suka melihat diri mereka yang cantik melalui potret diri di kamera yang 

semakin mumpuni.  

4.3.1.2 Berkelompok Sesuai Kelas Sosial 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan 1 (satu) data terkait budaya 

berkelompok yang memiliki keterkaitan yang erat dengan budaya Indonesia di masa 

kini. Pada bagian ini, sang pengarang Andrea Hirata menyoroti perilaku anak sekolah 

zaman sekarang yang suka berkelompok berdasarkan bagaimana mereka terlihat dan 

ingin dilihat. Adanya hal tersebut, tampak pada kutipan sebagai berikut.   

 

Anak sekolah zaman sekarang ternyata suka berkelompok 

berdasarkan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri, dan 

bagaimana mereka ingin dilihat orang lain. Yang keren, modis, 

cerdas, dan berbakat macam-macam punya grupnya masing-masing. 

Yang suka tepuk pramuka bergaul sesama mereka, yang suka 

menaikkan bendera juga. Lalu muncul grup baru, yang disebut para 

pembuli. (Hirata, 2019, h.9). 
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Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, melalui kutipan 

tersebut pengarang seolah membawa pembaca pada realitas sekolah masa kini. Anak-

anak sekolah zaman sekarang memang cenderung berkelompok sesuai dengan kelas 

sosial mereka atau lebih akrab di kenal dengan geng-gengan.  

4.3.1.3 Memiliki Akun Medsos 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan 1 (satu) data terkait budaya 

bermedsos yang memiliki keterkaitan yang erat dengan budaya Indonesia di masa 

kini. Budaya bermedsos dapat dilihat ketika Cyntya mengatakan bahwa ia memiliki 

akun medsos yaitu facebook. Dengan dibantu muridnya, lantas Guru Akhir pun 

membuat akun facebook. Ia sangat girang ketika melihat foto profil Cyntya yang 

sangat cantik hingga berguling-guling ke jalan raya.  Peristiwa tersebut dapat dillihat 

melalui kutipan berikut. 

 

Cyntya bilang punya Facebook, dibantu seorang muridnya, 

lekas-lekas Guru Akhir membuat Facebook. Yang terjadi selanjtnya 

adalah mulut akhir Guru Akhir komat-kamit tak jelas melihat foto 

profil Cyntya, macam artis korea.  

Gara-gara foto itu, Guru Akhir berguling-guling di jalan raya, 

bersimbah keringat, kumal berdebu-debu, lecet-lecet sedikit tak 

peduli, disangka sakit ingatan biar saja, demi memberi contoh pada 

muridnya bagaimana tingkah laku dan seringai seeekor monyet. Tak 

pernah seumur hidupnya Guru Akhir mengalami sensani berkesenian 

sehebat itu. (Hirata, 2019, h.155). 

 

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, melalui kutipan 

tersebut dapat dilihat bahwa dalam novel Orang-orang Biasa terdapat budaya baru 

yang melekat dengan masyarakat Indonesia di masa kini. Budaya tersebut adalah 

budaya bermedsos. Adanya budaya bermedsos yang terdapat dalam novel rupanya 

selaras dengan keadaan masa kini dimana di era digital ini, sebagian besar orang 

memiliki akun media sosial. Situs jejaring sosial yang saat ini banyak di gunakan di 

Indonesia adalah Facebook. Facebook dulunya banyak digunakan oleh anak-anak 

remaja sekolah menengah. Namun, di era sekarang, kebanyakan pengguna Facebook 
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adalah orang-orang dewasa yang baru mengenal teknologi, sedangkan kebanyakan 

anak-anak remaja sudah beralih ke jejaring sosial yang lain seperti Instragram. 

4.3.1.4 Belanja Online 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan 1 (satu) data terkait budaya 

belanja online yang memiliki keterkaitan yang erat dengan budaya Indonesia di masa 

kini. Budaya belanja online ditunjukkan ketika Dinah mempertanyakan darimana 

Debut mendapatkan senjata palsu. Debut kemudian menjelaskan kepada Dinah 

bahwa senjata-senjata itu ia beli secara online. Debut juga menambahkan bahwa 

tidak hanya senjata, bahkan kapal pun dapat Dinah dapatkan secara online jika ia 

mengetahui caranya. Adanya hal tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan berikut. 

“Darimana kau mendapat senjata-senjata palsu itu?” 

“Semua alat kita, termasuk pembunuh sinyal di tracker itu kubeli 

online. Di zaman internet ini, Dinah, kalu kau tahu caranya jangankan 

hanya beli senjata palsu membeli kapal selam saja bisa.” 

 (Hirata, 2019, h.223). 

 

 Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, melalui kutipan 

tersebut dapat dilihat bahwa dalam novel Orang-orang Biasa terdapat budaya baru 

yang melekat dengan masyarakat Indonesia di masa kini. Budaya tersebut adalah 

budaya belanja online.  Kemunculan belanja online selain merupakan suatu inovasi 

dalam bidang niaga, juga dapat memberikan perubahan gaya hidup masyarakat. 

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin mumpuni dan hadirnya 

platform-platform belanja online dengan teknik pemasaran yang menarik, 

menyebabkan aktivitas belanja online tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan 

yang modern di kalangan masyarakat.  

4.3.2 Konflik Sosial dan Ekonomi dalam Masyarakat 

Sebagai pengarang, Andrea Hirata banyak mengunakan kata-kata atau kalimat 

yang mengandung sarkarme atau sindiran. Sarkasme atau sindiran tersebut tidak jauh 

dari konflik sosial dan ekonomi masyarakat. Konfik sosial dan ekonomi yang 

terdapat dalam novel meliputi masalah kemiskinan, korupsi, kasus suap dan adanya 
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hak istimewa (previlenge). Berikut paparan adanya hal tersebut dalam novel Orang-

orang Biasa.  

4.3.2.1 Kemiskinan 

Seperti novel Laskar Pelangi, novel Orang-Orang Biasa mengambil latar 

kehidupan orang miskin dan terpinggir. Seperti judulnya Orang-Orang Biasa, novel 

ini berisi cerita tentang orang miskin yang hidup susah, utang dimana-mana, anak 

kebanyakan dan gaji seadanya. Adanya hal tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan 

berikut. 

Adapula orang-orang yang dilahirkan ke muka buki untuk 

termangu-mangu memikirkan hidup yang sulit. Sepanjang hari mereka 

membanting tulang bersimbah keringat, terbirit-birit mencari nafkah, 

utang dimana-mana, masalah tak perai-perai, keperluan tak terlerai. 

Mereka adalah sepuluh sekawan itu. 

Dalam kutipan tersebut, dijelaskan bahwa tokoh sepuluh kawan yaitu Debut, 

Dinah, Sobri, Tohorin, Salud, Sobri, Nihe, Junilah, Handai, dan Rusip adalah orang 

yang hidupnya susah atau melarat. Sepuluh kawan itu digambarkan hidup miskin 

dengan hutang banyak, kebutuhan tak terpenuhi dan gaji yang pas-pasan. Bukti lain 

yang menunjukkan kehidupan mereka yang miskin dapat dilihat dalam kutipan 

berikut. 

Adapun Sobri, Tohirin, dan Honorun adalah orang-orang miskin 

yang sama, yang membawakan lagu lama yang sama, yang sebenarnya 

juga seing dibawakan Debut sendiri, yaitu lagu tentang ekomoni morat-

marit, isteri cerewet, anak yang kebanyakan, pemerintah yang tega 

menaikkan harga sembako, anggota dewan yang ingkar janji, mahalnya 

obat-obatan, ongkos sekolah dan utang menumpuk…(Hirata, 2019, 

h.75). 
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Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari kutipan tersebut terdapat 

masalah sosial yaitu kemiskinan. Kutipan tersebut menegaskan keadaan sekawan itu 

yang ekonominya morat-marit, punya anak banyak, dan biaya yang tak cukup untuk 

kebutuhan lain. Keadaan ini tentu memilki relasi dengan keadaan Indonesia saat ini. 

Dimana permasalahn kemiskinan merupakan persoalan yang seolah menemui jalan 

buntu, sebab tidak ada usainya.   

4.3.2.2 Kasus Korupsi  

Dalam novel Orang-orang Biasa dipaparkan tentang kasus korupsi yang 

memilki keterkaitan erat dengan budaya atau kehidupan Indonesia masa kini. Kasus 

korupsi yang dimaksud merupakan masalah korupsi yang dilakukan dengan trik yang 

semakin licik. Dalam novel ini salah satu peristiwa yang menunjukkan adanya kasus 

korupsi dan erat dengan latar belakang budaya Indonesia adalah kasus penggelapan 

dana dan cuci uang yang dilakukan oleh Trio Bastardin. Hal tersebut terdapat dalam 

kutipan berikut. 

 

Kejahatan itu, tidaklah serta-merta hinggap di kepala mereka 

saat mereka berleha-leha minum kopi susu jahe di warung kopi. 

Namun, telah lama mereka rencanakan. Semua karena teori ekonomi 

paling pokok : supply dan demand. 

Seiring meriahnya orang nyolong duit rakyat sehingga korupsi 

menjadi endemik, demand pencucian uang melejit, jauh melapaiu 

supply. Teknik korupsi makin lihai, makin sistematis, makin sukses, 

makin rakus, duit korupsi melimpah ruah. Duit haram itu tak bisa 

begitu saja diamsukkan ke dalam bank, dijadikan bisnis, atau 

dibelanjakan karena bisa diendus oleh yang berwajib. Satu-satunya 

cara, dicuci dulu baru kemudian berpesta pora. 

… 

Yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba, lekas-lekas Trio 

Bastardin membuka toko perhiasan. Batu Mulia demikian nama toko 

itu, mentereng di pusat kota Belantik. Mereka tak hanya bergadang 

tetapi juga menjadi pemasok batu mulia ke seluruh penjuru Tanah Air. 

Bahkan hingga ke negeri-negeri jiran. Omzetnya miliaran. Jamin dan 

Tarib mengaktifkan paling tidak lima hape, lalu bolak-balik ke 
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ibukota untuk rapat penuh bisik-bisik di lobi-lobi hotel bintang lima, 

menegosiasikan fee dengan calon-calon klien cuci uang. 

… 

Bastardin, Jamin, dan Tarib lalu membuat beberapa kartu 

ATM atas nama mereka, mengirimkan kartu-kartu ATM berikut 

nomor pinnya kepada para penggelap dan koruptor kelas kakap, para 

klien cuci uang itu. (Hirata, 2019, h.53-55). 

 

 Dalam kutipan tersebut dapat diketahui bahwa Trio Bastardin melakukan 

kejahatan penggelapan dana dan cuci uang dibalik bisnis batu mulianya. Siapa 

sangka dibalik toko batu mulia itu terdapat gudang rahasia yang menyimpang banyak 

sekali uang hasil bisnis gelapnya. Bahkan mereka melakukan bisnis tersebut dengan 

lihai dan tertata sehingga tak terendus oleh pihak berwajib. Hal tersebut tentu 

merupakan representasi dari kasus korupsi di Indonesia mungkin masih banyak 

kasus- kasus korupsi yang belum terpecahkan oleh pihak berwajib. 

 

4.3.2.3 Masalah Suap 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan data terkait masalah suap-

menyuap yang memilki keterkaitan erat dengan budaya atau kehidupan Indonesia 

masa kini. Kasus suap yang dimaksud merupakan masalah yang bahkan masih terus 

terjadi hingga saat ini. Dalam novel ini salah satu peristiwa yang menunjukkan 

adanya kasus suap erat dengan latar belakag budaya Indonesia adalah kasus suap 

kepada pihak tertentu untuk menyelesaikan suatu urusan. Hal tersebut tampak pada 

kutipan berikut. 

 

Pada Inspektur mereka bilang bahwa merekalah yang dulu 

pernah berpesan pada Sersan P. Arbi untuk minta bertemu dengan 

Inspektur. 

   “ O, ya, saya ingat itu,” kata Inspektur. Cerita punya cerita, dua pria 

itu ternyata punya bisnis barang-barang mewah. Mereka minta 

dilancarkan sebab sering direpotkan oleh pihak-pihak tertentu. 

(Hirata, 2019, h.123). 

 



105 
 

 
  

“Hmmm, kalau kau berjumpa lagi dengan mereka, tolong 

bilang, Sersan, jika mereka berani-berani lagi melakukan apa yang 

mereka lakukan waktu itu, mereka akan langsung kutangkap karena 

mencoba menyuap aparat! Lalu, mereka, termasuk wanita cantik itu, 

akan mengalami kejadian yang sangat tidak menyenangkan yang 

disebut proses verbal!” 

  “Siap, Kumendan!” 

   “Bilang juga pada mereka, dikira bisa disuap, aku merasa 

terhina! Kuharap para penyuap itu tahu, borgol itu dingin, Sersan!” 

(Hirata, 2019, h.151). 

 

 Sesuai dengan uraian yang telah diapaparkan sebelumnya, dalam kutipan 

tersebut terdapat masalah suap-menyuap yang dilakukan oleh dua pria kepada pihak 

berwajib untuk melancarkan bisnisnya tetapi ditolak oleh Inspektur. Kutipan tersebut 

seolah menjadi kritikan pedas terhadap kenyataan yang terjadi di indonesia mengenai 

budaya suap. Budaya suap-menyuap bukanlah suatu budaya baru, namun seiring 

dengan banyaknya kebutuhan, suap-menyuap ruapanya semakin merembak seiring 

dengan kepentingan masing-masing. 

 

4.3.2.4 Hak Istimewa (previlenge) 

Dalam novel Orang-orang Biasa, ditemukan data terkait adanya hak 

istimewa atau yang biasa disebut previlenge yang memilki keterkaitan erat budaya di 

Indonesia. Hak istimewa yang dimaksud adalah perlakuan khusus bagi pejabat untuk 

bisa lolos tes masuk sekolah perawat. Perlakuan istimewa itu terjadi ketika Inspektur 

menerima telpon dari anaknya yang kemarin baru saja melaksanakan tes masuk 

sekolah perawat. Guru yang mengantarnya mengatakan bahwa kakak tidak lulus tes 

sedangkan enam kawannya lulus. Lalu kata guru itu, kepala sekolah perawat itu 

dengan Inspektur yang dulu bertugas di ibu kota provinsi. Dan kalau Inspektur mau, 

kakak bisa diberi kesempatan untuk masuk ke sekolah itu. Hal tersebut dapat 

dibuktikan melaui kutipan berikut. 

   

Kata ibu guru itu, tes masuk sekolah perawat itu diadakan 

kemarin, hasilnya diumumkan pagi ini dan Kakak tidak lulus. Enam 
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kawan lainnya lulus, hanya kakak yang tak lulus. Tersentak Inspektur. 

Digengamnya tanganya sendiri kuat-kuat karena kasihan pada 

anaknya. Hening lagi, Inspektur tak dapat berkata-kata. Lalu ada 

kabar lain dari guru itu, katanya kepala sekolah perawat itu rupanya 

kenal dengan Inspektur  yang dulu pernah bertugas di ibukota 

provinsi. Kata guru itu kalau Inspektur mau, kakak bisa diberi 

keistimewaan agar diterima di sekolah itu.  

“Tapi, kan, anak saya tidak lulus tes, Bu.” 

“Ya, ini keistimewaan khusus untuk anak-anak pejabat.” 

 “Maaf Bu, saya bukan pejabat, saya hanya polisi biasa. 

Tolong bilang terimakasih pada kepala sekolah itu. Bilang juga biar 

kaka ikut tes lagi tahun depan.” (Hirata, 2019, h.64). 

 

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, melalui kutipan 

tersebut dapat terlihat bahwa dalam novel Orang-orang Biasa terdapat hak istimewa 

yang memiliki latar belakang yang erat dengan budaya di Indonesia. dalam novel, 

hak istimewa ditunjukkan dengan adanya perlakuan khusus dari kepala sekolah 

kepada kakak atas dasar kepala sekolah mengenal Inspektur ketika bertugas di ibu 

kota provinsi. 

 

4.3.3 Muatan Kearifan Lokal 

Walaupun novel Orang-orang Biasa mengambil latar kehidupan masa kini, 

tetapi Andrea Hirata turut serta memasukkan muatan kearifan lokal dalam novel 

Orang-orang Biasa. Muatan kearifan lokal yang terdapat dalam novel Orang-orang 

Biasa meliputi: 1) pola pikir; 2) tradisi; 3) kesenian; 4) kesusastraan dan 5) bahasa. 

Berikut adalah paparan dari muatan kearifan lokal yang terdapat dalam novel Orang-

orang Biasa. 

4.3.3.1 Pola Pikir Masyarakat 

Dalam novel Orang-orang Biasa, terdapat data terkait pola pikir masyarakat 

yang memilki kaitan erat dengan budaya Indonesia. Salah satu pola pikir masyarakat 

yang terdapat dalam novel Orang-orang Biasa yaitu orang yang terlalu mencintai 
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atau menghayati seni dianggap gila. Anggapan tersebut dapat dilihat melalui kutipan 

berikut. 

 

Ternganga Inspektur. Pernah dia membaca bahwa jika 

seseorang terlalu menghayati seni, orang itu bisa eror. Kini bukti 

pendapat itu duduk tepat di depannya. (Hirata, 2019, h.234) 

 

 Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa Inspektur mengakui anggapan 

bahwa orang yang terlalu menghayati seni dianggap error, error disini dimaknai 

sebagai orang yang tidak waras atau gila. Walaupun di dunia sekarang pola pikir 

masyarakat semakin luas dan maju, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak 

orang yang beranggapan miring tentang seni.  

4.3.3.2 Tradisi atau Kebiasaan Masyarakat  

Dalam novel Orang-orang Biasa terdapat data yang menunjukkan adanaya 

tradisi yang dilakukan secara turun temurun. Tradisi tersebut yaitu perayaan bulan 

Agustus dalam rangka menyambut HUT RI dan kebiasaan nongkrong di warung 

kopi. Berikut penjabaran dari tradisi dan kebiasaan tersebut. 

1) Perayaan Agustus dalam rangka menyambut HUT RI 

Tradisi yang dilakukan masyarakat menjelang bulan Agustus yaitu perayaan 

menyambut HUT RI. Adanya tradisi tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan 

berikut.  

Bahkan setiap bulan Agustus saat banyak lomba-lomba seni dan 

karnaval, guru tak bersemangat lagi memikirkan konsep seni dan 

menyiapkan murid-muridnya untuk tampil dan berlomba. Sebab, dari 

tahun ke tahun begitu-begitu saja. (Hirata, 2019, h.128). 

 

Berdasarkan kutipan tersebut dapat diketahu bahawa setiap bulan Agustus 

banyak diadakannya lomba-lomba dan karnaval yang diadakan tiap tahunnya. Hal ini 

tentu sama dengan tradisi yang ada di dalam masyarakat, dimana ketika bulan 

Agustus datang, banyak orang, lembaga, atau instansi yang mengadakan lomba-
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lomba dan karnaval untuk menyambut dan merayakan HUT RI. Perayaan bulan 

Agustus juga terdapat dalam kutipan berikut. 

Melalui gerbang kota, akhirnya Agustus masuk ke Belantik. 

Umbul-umbul berkibar sepanjang jalan. Lomba-lomba mulai digelar. 

Tambang ditarik, pohon pinang dipanjat, kartu gaple diempas, mik 

dites, orkes bertalu-talu. Kembang gula, balon, badut, sepeda hias, 

motor-motor lawas, murid berbaris-baris, drum band, pasar malam, 

sirkus keliling, balap tong setan. (Hirata, 2019, h.160). 

 

 Kutipan tersebut menjelasakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk 

merayakan bulan Agustus. Dan dapat dikatakan lagi bahwa kegiatan-kegiatan 

tersebut, sama halnya dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan masyarakat dalam 

rangka memeriahkan HUT RI seperti lomba panjat pinang, tarik tambang, adanya 

pasar malam, konser, dan lain-lain. 

2) Nongkrong di Warung Kopi 

Kebiasaan yang muncul dalam novel Orang-orang Biasa dan memiliki kaitan 

yang erat dengan budaya di Indonesia yaitu kebiasaan nongkrong di warung kopi. 

Hal tersebut tampak pada kutipan berikut. 

Dalam pada itu, Dragonudin duduk sendiri di pojok sana di 

warung kopi itu. sedih dia sehingga kopi susu dirasanya macam kopi 

pahit. Teringat dia kerap berkelakar dengan sepupunya di warung kopi 

itu. seru bicara soal operasi-operasi mereka yang mendebarkan, kasak 

kusuk merencanakan operasi-operasi gelap berikutnya.  (Hirata, 2019, 

h.106). 

Melalui kutipan tersebut digambarkan nongkrong di warung kopi adalah 

sebuah kebiasaan. Kebiasaan mengopi ini merupakan salah satu kebiasaan yang ada 

pada masyarakat Melayu-Belitong. Biasanya orang Melayu-Belitong berkumpul di 

warung kopi untuk menghabiskan waktu, bercengkrama dan bermain catur. Pada 

kutipan tersebut tokoh diarahkan memiliki karakter dan kebiasaan yang sesuai 

dengan latar tempat kejadian cerita berlangsung.  

4.3.3.3 Kesenian  
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Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan 4 (empat) data terkait kesenian 

yng memiliki keterkaitan yang erat dengan latar belakang budaya Indonesia. 

kesenian yang dimaksud meliputi seni rupa berupa topeng, tari topeng; dan musik 

gambus yang erat kaitannya dengan budaya di Indonesia. Salah satu peristiwa yang 

menunjukkan adanya kesenian Indonesia dalam novel ini yaitu ketika tokoh Guru 

Akhir mendapatkan kiriman lima kardus besar yang berisi seribu topeng monyet 

yang beraneka ragam dari  pengurus Yayasan Pawai Merdeka yang bernama 

Cyntyasari. Berikut ini adalah kutipan yang menunjukkan adanya hal tersebut dalam 

novel Orang-orang Biasa. 

…Ditengah keluhan-keluhan itulah Guru Akhir mendapat 

kiriman lima kardus besar sebesar kulkas. 

Dibukanya salah-satu kardus itu dan terkejut bukan buatan 

melihat banyak sekali topeng monyet di dalamnya. Setiap kardus 

dibuka, tak berisi benda lain selain topeng-topeng monyet, bertumpuk-

tumpuk banyak sekali. Topeng itu terbuat dari karet yang dapat 

disarungkan ke kepala layaknya helm. Berpuluh macam jenis monyet, 

mulai dari gorila hingga monyet kunyuk pisang biasa, berukuran 

seseungguhnya dan berwarna-warni macam warna aslinya, 

menyeringai-nyeringai mendebarkan.  

Sepucuk surat menyertai kiriman yang aneh itu, rupanya 

topeng-topeng itu kiriman dari yayasan pawai merdeka , suatu 

lembaga nirlaba yang di surat itu dikatakan : mengkhususkan diri 

untuk menyongkong kemeriahan pawai Agustus supaya lebih meriah 

sehingga anak-anak merasa gembira. 

… 

Topeng itu sendiri merupakan karya seni yang luar biasa 

karena sangat hidup, ekspresif dan sangat mirip dengan wajah kera. 

Merinding Guru melihatnya dan langsung berpijar-pijar ide seni dalam 

kepalanya. Seringai monyet-monyet yang mendebarkan itu pelan-

pelan membangkitkan lagi arwah seni dalam diri Guru Akhir, yang 

selama ini terbaring pingsan. (Hirata, 2019, h.129-130). 

 

 Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, melalui kutipan 

tersebut dapat dilihat bahwa dalam novel ini terdapat kesenian berupa topeng 
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monyet. Topeng monyet yang terdapat dalam novel ternyata selaras dengan budaya 

yang ada di Indonesia. selain topeng monyet, contoh lain dari adanya latar belakang 

budaya Indonesia dalam novel dapat dilihat ketika Guru Akhir akhirnya menemukan 

konsep koreografi kolosal yang disebutnya koreografi 1000 monyet. Setelah 

ditemukannya konsep tersebut, Guru Akhir melatih muridnya untuk menari layaknya 

monyet-monyet. Berikut ini adalah bukti kutipan yang menunjukkan adanya hal 

tersebut dalam novel Orang-orang Biasa.    

  Setelah berulang kali mengunjungi kebun binatang untuk 

mengamati kelakuan monyet, setelah melakukan perenungan artistik, 

sambil menandaskan bercangkir-cangkir kopi jahe, setelah melompat-

lompat, tersenyum, terharu, tertawa, dan bicara sendiri, akhirnya Guru 

Akhir menemukan konsep Koreografi 1000 Monyet. 

  Setiap sore dia melatih murid-muridnya koreografi itu. 

Semangatnya meletup-letup begitu pula semangat murid-muridnya… 

  Mereka menari-nari berjingkrak-jingrak, berhuhu-huhu, 

bersorak-sorai, histeris, menggerung-gerung marah, melolong-olong 

ketakutan, menggelepar-gelepar di jalan raya, lalu menyanyikan 

himne yang pilu karena hutan mereka, rumah mereka, telah dibakar, 

dijadikan kebun kelapa sawit, diluluhlantakkan manusia yang tamak 

dan rakus, lalu mereka bersorai-sorai lagi menggalang kekuatan untuk 

melawan manusia. Semua itu, Kawan, tak lain dari suatu koreografi 

yang mendebarkan. (Hirata, 2019, h.155-156). 

 

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, melalui kutipan 

tersebut dapat dilihat bahwa dalam novel ini terdapat kesenian berupa tari topeng 

yang ada kaitannya dengan latar belakang di Indonesia. Tari topeng biasanya 

digunakan untuk upacara adat atau sesembahan, tetapi seiring dengan perkembangan 

zaman, tari topeng menjadi semakin berkembang dan beragam mulai dari topeng 

yang digunakan, gerakan atau koreografi, maupun cerita yang ingin disampaikan. 

Dalam novel ini tari topeng dikreasikan menjadi tari yang menggunakan topeng dan 

monyet yang menceritakan penderitaan monyet-monyet akibat dari ulah manusia. 

Selain tari topeng, dalam novel Orang-orang Biasa juga ditemukan adanaya 

kesenian dalam bidang musik yang erat kaitannya dengan budaya Indonesia. 
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Kesenian tersebut terlihat ketika sepuluh sekawan berjanji bertemu di warung kupi 

kuli karena akan ada pertunjukkan Orkes Bang Zaitun. Orkes tersebut merupakan 

orkes melayu yang dipimpin oleh Bang Zaitun diiringi dengan gambus khasnya, 

kendang dua, seruling bambu, tamborin, gitar kosong dan bas cekiknya. Bukti 

adanya kesenian tersebut terdapat dalam kutipan berikut.  

Sore itu, sepuluh sekawan berjanji bertemu di warung Kupi 

Kuli karena akna ada pertunjukkan Orkes Bang Zaitun. Salud tiba 

paling akhir dan membuat orang-orang tercengang. Dia yang selalu 

berpenampilan sederhana, selalu malu untuk mengangkat wajahnya, 

sore ini bergaya anak muda habis-habisan 

Sepanjang sore itu mereka berdendang diiringi orkes Melayu 

kecil pimpinan Bang Zaitun, dengan Gambus khasnya, dengan 

kendang dua, seruling bambu, tamborin, gitar kosong, dan bas 

cekiknya. (Hirata, 2019, h.261). 

 

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, melalui kutipan 

tersebut dapat terlihat bahwa dalam novel ini terdapat kesenian dalam hal musik 

yang mempunyai kaitan erat dengan budaya Indonesia. kesenian tersebut adalah 

Orkes Melayu. Di zaman sekarang, Orkes biasanya digunakan untuk menghibur 

tamu pada acara tertentu. Selain itu, alat-alat musik yang digunakan juga dipadukan 

dengan alat-alat musik modern seperti gitar, drum, piano dan lain-lain.  

4.3.3.4 Kesusastraan 

Dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata terdapat muatan 

budaya lokal dalam lingkup sastra. Hal tersebut muncul ketika sepuluh kawan itu 

melancarkan aksinya untuk merampok bank. Tim 1 yang bertugas menyerbu bank 

terkejut dengan gertakan ciptaan Sobri yang bermuatan budaya lokal itu. Adanya hal 

tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan berikut. 

Serbuan mendadak itu bercampur baur dengan teriakan nyaring 

memekakkan telinga dari seseorang yang seakan dilahirkan ke muka 

bumi ini memang untuk berteriak. 

“PAM MARAH, KITA TAK MANDI!” 

PLN MARAH, LAMPU GELAP! 
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INILAH SAAT YANG DINANTI-NANTI! 

PERAMPOK DATANG, SEMUA TIARAAAP!!!” 

Handai, Dinah, Junilah saling pandang. Honorun yang tengah bersalto-

salto terhenti saltonya. Sekarang mereka paham maksud Sobri dengan 

gertakan bernuansa budaya lokal itu. (Hirata, 2019, h.184). 

 

Dalam kutipan tersebut, yang dimaksud adanya gertakan bernuansa lokal 

yaitu Sobri menggunakan pantun untuk menggertak pegawai dan satpam yang berada 

di bank. Adanya pantun tersebut menunjukkan muatan budaya lokal berupa sastra 

lama.  

4.3.3.5 Bahasa  

Muatan budaya lokal yang terdapat dalam novel Orang-orang Biasa salah 

satunya adalah bahasa. Bahasa yang dimaksud merupakan bahasa daerah. Bahasa 

daerah yang digunakan dalam novel terdiri dari bahasa melayu dan bahasa jawa. 

Penggunaan bahasa Jawa dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata dapat 

dilihat dari kutipan yang termuat dalam novel tersebut. Salah satu kosakata yang 

berasal dari bahasa jawa terdapat dalam kutipan berikut: 

 

“Hampir usai tahun ini, masih sepi-sepi saja papan tulis kita tu, sersan.” 

“Siap, sepi, Kumendan!” (Hirata, 2019, h.2). 

 

Dalam kutipan tersebut, terdapat kata kumendan yang merupakan bahasa gaul 

yang berasal dari bahasa Jawa. Di masa sekarang, kata kumendan sering dipotong 

menjadi “Dan” atau “Ndan” contohnya pada kalimat “Siap, Ndan!”. Kata “Dan” atau 

“Ndan” biasanya digunakan sebagai panggilan keakraban untuk seseorang yang 

dihormati. Pada hakikatnya kata kumendan memilki arti yang sama dengan 

komandan, yaitu pemimpin. 

Selanjutnya, dalam novel Orang-orang Biasa terdapat penggunaan kosakata 

bahasa Jawa yaitu kata nyolong. Penggunaan kata nyolong  dapat dilihat melaui 

kutipan “Seiring meriahnya orang nyolong duit rakyat sehingga korupsi menjadi 

endemik, demand pencucian uang melejit, jauh melampaui supply…” (Hirata, 2019, 
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h.53). Kata nyolong dalam kutipan tersebut merupakan kata yang berasal dari bahasa 

Jawa yang artinya mencuri.  

Contoh lainpenggunaan kosakata bahasa Jawa dalam novel Orang-orang 

Biasa juga terdapat dalam kutipan “…kata orang itu, dia takut cilaka.” (Hirata, 2019, 

h.106). Dalam kutipan tersebut terdapat kata cilaka yang berasal dari bahasa Jawa. 

Kata cilaka sendiri memiki arti ‘tertimpa hal buruk’. 

Selain penggunaan kosakata dalam bahasa Jawa, dalam novel Orang-orang 

Biasa juga terdapat penggunaan kosakata bahasa Melayu.  Salah satu contoh yang 

menunjukkan penggunaan kosakata yang berasal dari bahasa melayu terdapat dalam 

kutipan berikut: 

 

“Mau apa kau kesini, Nong?” 

“Maaf Bang, aku mau melamar kerja di warung kopi Abang ni.” 

(Hirata, 2019, h.104).  

 

Dalam kutipan tersebut terdapat kata nong dan bang atau abang yang 

merupakan sapaan atau panggilan yang berasal dari bahasa melayu. Kata nong sama 

artinya dengann nak (panggilan orang tua kepada anak) sedangkan kata bang atau 

abang berarti ‘kakak’ dan digunakan sebagai panggilan untuk kakak laki-laki. 

Contoh lain dari adanya penggunaan kosakata bahasa Melayu dalam novel Orang-

orang Biasa dapat dilihat dari penggunaan sapaan pak cik yang terdapat dalam 

kutipan berikut : 

 

“Ha! Ha! Badut bayar parkir! kata Pak Parkir. 

“Usahlahlah Pak Cik ni banyak cakap lagi, angkatlah palang tu!” 

“Ai, sabarlah badut, palang ni memang suka macet.”  

(Hirata, 2019, h.253).  

 

Kata pak cik dalam kutipan tersebut merupakan kata yang berasal dari bahasa 

melayu yang biasanaya di gunakan sebagai sapaan atau panggilan. Kata pak cik 

sendiri berarti ‘paman’. Selain itu, penggunaan kosakata bahasa Melayu dalam novel 

Orang-orang Biasa juga tampak dalam kutipan berikut: 
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“Mimpi apa semalam, Nong?” tanya Nihe. 

“Tak da…tak mimpi apa-apa, Mak Cik.” 

“Pasti kau mimpi, tapi kau lupa“ kata  Junilah sambil tersenyum. (Hirata, 

2019, h.253). 

 

Dalam kutipan tersebut, terdapat kata mak cik yang merpakan sapaan atau 

panggilan yang berasal dari bahasa Melayu. Kata mak cik memilki arti yang sama 

dengan bibi.  

4.3.4 Gaya atau Stlye 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan data terkait gaya atau stlye yang 

sempat menjadi trend di Indonesia hingga masa kini. Gaya atau stlye yang dimaksud 

yaitu gaya dalam berbusana dan model rambut. Dalam novel Orang-orang Biasa 

ditemukan 2 (dua) data terkait gaya atau stlye yang sempat menjadi trend di 

Indonesia hingga masa kini. Gaya atau stlye yang dimaksud yaitu gaya dalam 

berbusana dan model rambut. Salah satu peristiwa yang menunjukkan adanya gaya 

busana yaitu ketika anak-anak remaja baru tamat dari sekolah minta dibuatkan surat 

kelakuan baik karena hendak merantau atau mencari pekerjaan. Kemudian Inspektur 

menanyakan kepada salah satu anak muda yang berpotongan mohawk tentang 

kesanggupannya mempertanggungjawabkan surat kelakukan baik itu. Adanya 

perustiwa tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan berikut. 

Tidaklah selalu sepi sesungguhnya. Sesekali kantor polisi itu 

sibuk juga, tetapi hanya setahun sekali, yakni saat datang anak-anak 

remaja baru tamat sekolah menengah minta dibuatkan surat kelakuan 

baik karena mau merantau atau mau melamar kerja. 

Ada empat cara Inspektur melihat dunia ini, pertama lewat 

kacamata hitam besar Shah Rukh Khan kesayangannya. Kedua dan 

ketiga lewat kacamata bagian bawahnya untuk membaca dan bagian 

atasnya untuk melihat jauh. Keempat jika dia ingin menekankan 

poinnya, ditirunkannya kacamata dua lapis itu ke batang hidungnya, 

ditatapnya langsung anak muda berpotongan rambut mohawk itu dari 

dekat. 
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“Boi! Dapatkan kau pertanggungjawabkan seandainya kuberi 

kau surat kelakuan baik ni?” 

“Dapat, Pak!” 

“Baiklah.” 

“Ketik itu, Sersan!” 

“Siap! Laksanakan! Kumendan!” (Hirata, 2019, h.4-5).  

 

Seseuai dengan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, melalui kutipan 

tersebut dapat dilihat bahwa dalam novel Orang-orang Biasa terdapat sisipan atau 

tambahan tentang gaya atau model rambut yang sempat trend di Indonesia, bahkan 

hingga saat ini masih banyak orang yang memotong rambutnya dengan model 

mohawk. Gaya rambut atau model rambut mohawk juga sering diidentikkan dengan 

anak punk, karena kebanyakan dari anak punk memiliki model rambut seperti ini.   

Selain gaya rambut, dalam novel Orang-orang Biasa juga terdapat gaya 

berbusana. Gaya busana yang dimaksud adalah gaya busana hiphop. Adanya gaya 

busana ini dapat dilihat ketika  

Tanpa mereka sadari pula, nun di pojok terpencil warung kopi lain 

disebelah sana, duduk seorang pria bertopi dengan tulisan metalik Punk di 

depannya macam gaya artis hiphop. Kacamanya gaya anak muda-beli 1 

gratis 1 di kaki lima Pasar Inpres Tanjong Lantai. Sepatu dan celananya 

berwarna kuning. Bajunya training kuning juga, tak dikancing dengan 

tiga setrip putih sepanjang lengan. Kerahnya didirikan menutupi tengkuk 

dan leher, jelas untuk tujuan menyaru. Seorang pria lain, berpakaian 

serupa, duduk di pojok sebelah situ. Berkali-kali pria ini selfie dengan 

hapenya. Namun seseungguhnya dia memfoto Kwartet Mul dan siapa saja 

di sekitar mereka.  

Setelah melakukan salma tinggi ima jari degan orang-orang di 

sekitarnya, Kwartet Mul berlalu pria hiphop tadi langsung berdiri 

menghampiri pria hiphop satunya. 

“Bagaimana Sersan, dapat fotonya ?” 

“Siap dapat, Kumendan!” 

“Sip!” (Hirata, 2019, h.107-108). 

 

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, melalui kutipan 

tersebut dapat dilihat bahwa dalam novel Orang-orang Biasa terdapat gaya 
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berbusana yang juga menjadi trend busana di Indonesia. Gaya berbusana tersebut 

adalah gaya Hip-hop. Di zaman sekarang, Hip-hop bukan hanya menjadi suatu genre 

musik saja. Tapi, juga berkembang menjadi sub culture dalam dunia fashion. Ciri 

khas dari gaya busana Hip-hop adalah menggunakan topi dan atasan kasual. Namun, 

seiiring dengan perkembangan zaman, banyak orang yang memadukannya dengan 

aksesoris, outfit, dan sepatu sesuai dengan selera mereka 

Bedasarkan paparan mengenai kelayakan novel Orang-orang Biasa sebagai 

bahan ajar apresiasi sastra SMA sesuai dengan aspek bahasa, psikologi dan latar 

belakang budaya, terdapat beberapa sub bab atau unsur yang saling berkaitan atau 

memilki relasi. Berikut adalah penjabaran dari relasi antar unsur tersebut.  

1) Relasi antara Tokoh, Latar, dan Alur 

Tokoh adalah salah satu unsur penggerak cerita yang tidak dapat membentuk 

cerita jika hanya hadir sendiri. Tokoh dan unsur lainnya dapat relasikan agar 

memberi makna menyeluruh dan membentuk sebuah cerita yang utuh. Latar adalah 

tempat, waktu dan keadaan sosial yang menjadi wadah para tokoh melakukan dan 

dikenai suatu kejadian. Pada latar ditemukan aturan jalannya tingkah laku para tokoh. 

Misalnya pada novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata telah ditentukan 

bahwa kejadian tersebut terjadi di Kota Belantik yang masyarakatnya kebanyakan 

adalah masyarakat Melayu-Belitong. Maka para tokohnya diarahkan untuk 

melakukan budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang ada pada masyarakat Melayu-

Belitong. Misalnya pada kutipan berikut.  

Usai dinas, dia mampir ke warung kopi. Membayangkan 

berbagai skenario. Siapakah yang akan merampok? Apakah akan 

jatuh korban jiwa dalam perampokan nanti? Di tengah lamunannya, 

Inspektur melihat coretan OOB di meja. Sering dia duduk di situ maka 

dia kenal meja itu. Seseorang telah iseng mencoret-coret di situ.  

(Hirata, 2019, h.153).  

Melalui tersebut digambarkan bahwa tokoh Inspektur Abdul Rojali adalah 

tokoh yang sering mengopi di warung kopi. Kebiasaan mengopi ini merupakan salah 

satu kebiasaan yang ada pada masyarakat Melayu-Belitong. Pada kutipan tersebut 
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tokoh diarahkan untuk memiliki karakter dan kebiasaan yang sesuai dengan latar 

tempat kejadian cerita berlangsung. Ini menunjukkan bahwa latar dan tokoh memiliki 

relasi yang tidak dapat dipisahkan. Selain mempunyai kebiasaan berkumpul di 

warung kopi, masyarakat Melayu-Belitong juga suka bermain catur, bermain sepak 

bola dan bermain bulu tangkis. Biasanya orang Melayu-Belitong berkumpul di 

warung kopi untuk menghabiskan waktu dan bermain catur.  

Alur berkaitan dengan tokoh cerita. Alur sesungguhnya adalah rangkaian dari 

tindakan dan perilaku tokoh. Alur pada novel Orang-orang Biasa karya Andrea 

Hirata adalah alur yang sifatnya kronologis. Hal ini ditandai dengan latar tempat dan 

latar waktu yang secara jelas memaparkan peristiwa demi peristiwa yang terjadi di 

dalam cerita secara urut.  

Relasi unsur tokoh dan alur dilihat dari tokoh Inspektur Abdul Rojali sebagai 

seorang polisi yang penarasan kejahatan seperti apa yang sedang mengintai Kota 

Belantik. Kemudian tokoh sepuluh kawan melakukan perampokan bank dan toko 

Batu Mulia untuk biaya kuliah tokoh Aini. Setelah berhasil merampok toko Batu 

Mulia ternyata uang hasil rampokan tersebut tidak jadi digunakan oleh tokoh sepuluh 

kawan. Uang tersebut diserahkan kepada Inspektur Abdul Rojali dengan menjebak 

tokoh Trio Bastardin.  

Hakikatnya uang yang dirampok oleh tokoh sepuluh kawan adalah uang Trio 

Bastardin yang merupakan uang haram. Uang tersebut adalah hasil dari bisnis cuci 

uang mereka. Semua tindakan tokoh-tokoh pada novel Orang-orang Biasa 

menimbulkan kejadian serta membentuk rangkian cerita. Maka, dapat disimpulkan 

bahwa, unsur tokoh dan alur dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata 

saling terhubung dan memiliki hubungan timbal balik. 

2) Relasi antara Tema dengan Tokoh, Alur, dan Latar 

Tema dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata yaitu perjuangan 

orang miskin untuk melanjutkan pendidikan. Dengan tema tersebut, Andrea Hirata 

sebagai pengarang memuat banyak kritik sosial dalam masyarakat. Dengan 
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menggunakan tema yang memuat kritik sosial maka secara otomatis perilaku para 

tokoh dalam novel tersebut diarahkan untuk mengkritik tatanan sosial dalam 

masyarakat daerah yang menjadi latar tempat dalam novel Orang-orang Biasa. Latar 

waktu dan sosial akan mempengaruhi sasaran yang dikritik oleh perilaku tokoh, 

ucapan maupun pemikiran tokoh. Seperti yang terlihat pada kutipan berikut:  

“Iya, But, dia tak mau sekolah lain, kusarankan dia ikut kursus 

menjahit saja, dia tak mau. Katanya dia mau menjadi dokter ahli, 

karena dia mau tau penyakit ayahnya dulu dan penyakit adiknya 

sekarang. Ternyata sekolah dokter itu mahal sekali, But, aku baru tahu 

kalau orang miskin tak bisa masuk Fakultas Kedokteran.” 

Debut yang idealis jengkel. 

“Aku sudah tahu itu dari dulu, Nah! Kita belum merdeka dalam 

pendidikan! Kita sekolah masih macam orang terjajah!”  

… 

“Ini tak bisa dibiarkan begitu saja! Di mana semua uang di 

dunia ini berada, Dinah?!” 

Sebuah pertanyaan retorik. 

“Di mana semua uang di dunia ini berada?!” 

“Tak tahulah aku, But.” 

“Semua uang di dunia ini ada di bank! Anakmu harus masuk 

Fakultas Kedokteran itu! apa pun yang akan terjadi! Seorang ibu rela 

memotong tangan demi anaknya! Hapus air matamu., Dinah! Siapkan 

dirimu! Siapkan dirimu baik-baik! Karena kita akan merampok bank 

itu!” 

Nah, sidang pembaca nan budiman, dari sinilah sesungguhnya 

kisah ini dimulai. (Hirata, 2019, h.78). 

 

Kutipan tersebut menjelaskan tentang Dinah yang tak bisa menguliahkan 

anaknya di Fakultas Kedokteran akibat keterbatasan ekonomi. Kutipan tersebut juga 

dapat dijadikan bukti tema dalam novel ini yaitu perjuangan orang miskin dalam 

bidang pendidikan. Dalam kutipan juga memuat kritik sosial dalam bidang 

pendidikan. 

 Dalam kutipan tersebut dijelaskan bahwa Dinah dan Debut adalah orang 

yang miskin. Hal ini sesuai dengan latar sosial yang digunakan oleh pengarang, 

dimana tokoh sepuluh kawan adalah orang yang bodoh sekaligus miskin. Selain 

miskin, tokoh Debut juga digambarkan sebagai orang yang idealis. Debut, marah 
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mendengar cerita dari Dinah, karena sejak dulu dia sudah menyadari bahwa 

pendidikan hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya banyak uang. 

Sedangkan bagi orang miskin, pendidikan layaknya masa penjajah. Mau sekolah 

serba susah. 

 Kutipan tersebut merupakan kejadian penting yang menjadi awal dari 

rencana perampokan yang dilakukan oleh sepuluh kawan di bank dan Toko Batu 

Mulia milik Trio Bastardin. Melalui kutipan tersebut, Debut yang sudah mendengar 

cerita Dinah, kemudian mengumpulkan sahabatnya dulu di waktu SMA, yaitu 

penghuni bangku belakang. Debut kemudian menyampaikan maksudnya. Sebelum 

itu, Debut menawarkan kepada mereka rencana dan resiko yang akan mereka 

tanggung yaitu merampok bank untuk membiayai uang kuliah anak Dinah di 

Fakultas kedokteran.  

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat relasi antara 

unsur tema, tokoh, alur dan latar dalam novel Orang-Orang Biasa adalah relasi yang 

saling mempengaruhi satu sama lain. Setiap unsur mempunyai fungsi yang saling 

mengikat untuk membentuk cerita dalam novel Orang-Orang Biasa. 

3) Relasi antara Sudut Pandang, Tema dan Tokoh  

Sudut pandang pada novel Orang-orang Biasa adalah sudut pandang orang 

ketiga. Dengan sudut pandang tersebut Andrea Hirata berposisi sebagai pencerita. 

Melalui sudut pandang, pengarang berusaha menjabarkan tema dan tokoh yang ada 

dalam novel. Seperti pada kutipan berikut:  

“Aduh, merinding aku, Dinah! Ini prestasi luar biasa, Dinah! Ini hal 

terbaik dalam 20 tahun kita berkawan! Anak pedagang mainan anak-anak, 

dakocan, balon pencet, onyet-onyetan, ngek ngok ngek ngok di pinggir jalan, 

kerap diuber-uber polisi pamong praja, masuk Fakultas Kedokteran 

universitas negeri ternama! Hebat! Hebat sekali! Selamat! Selamat, Dinah!” 

Dinah tertunduk dalam, lalu bilang lagi soal uang pendaftaran itu. 

katanya mustahil dia dapat membayar uang muka dan uang kuliah fakultas 

kedokteran itu. sekadar membeli beras saja dia berhutang.  (Hirata, 2019, 

h.78). 
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Dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga yang ditandai dengan 

penyebutan nama Dinah, pengarang menceritakan bahwa anak Dinah yang diterima 

di Fakultas Kedokteran universitas ternama. Melalui sudut pandang tersebut, 

pengarang menjabarakan perisiwa dan kejadian yang sesuai yang tema cerita. Selain 

tema, dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga, pengarang juga 

menggambarkan karakter-karakter tokoh yang terdapat dalam novel. dalam kutipan 

tersebut tokoh Dinah digambarkan sebagai orang yang berjualan mainan anak-anak. 

Dinah selain itu, Dinah juga digambarkan sebagai orang yang miskin. Dia tidak 

dapat membayar uang kuliah anaknya di Fakultas Kedokteran, untuk makan saja dia 

berhutang.   

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat diketahui bahwa sudut pandang 

memiliki kaitan dengan unsur lain yaitu tema dan tokoh. Untuk menjabarkan tema 

dan tokoh dalam novel, pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga dimana 

pengarang berposisi sebagai pencerita.  

4) Relasi antara Judul dengan Tokoh 

Judul biasanya menjadi salah satu hal yang diperhatikan pengarang. Judul 

biasanya mewakili apa yang ada di dalam novel tersebut. Misalnya pada novel 

Orang-orang Biasa karya terdapat simbol OOB yang merupakan simbol yang 

terdapat di meja di salah satu warung kopi. OOB tersebut adalah sebutan bagi 

sepuluh sekawan yang menjadi tokoh utama dalam novel tersebut. Hal tersebut 

tampak pada kutipan berikut. 

Satu hal yang menarik perhatian Inspektur, yakni di bawah 

setiap surat ada inisial OOB. Tersengat dia karena merasa di suatu 

tempat pernah melihat tulisan itu. (Hirata, 2019, h.238).  

Kutipan tersebut menjelaskan ketika tokoh Inspektur Abdul Rojali mendapat 

surat dari OOB. Pengarang sebagai narator cerita menjadikan OOB untuk sebutan 

bagi sepuluh sekawan yang telah berhasil merampok uang dari Toko Batu Mulia 

yang merupakan milik Trio Bastardin. Uang tersebut adalah uang dari hasil kegiatan 

cuci uang dan korupsi. Setelah merampok uang tersebut tokoh OOB berniat untuk 
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mengembalikan uang tersebut kepada yang berwajib (tokoh Inspektur sebagai aparat 

negara). Mereka tidak sudi jika tokoh Aini kuliah dengan uang hasil pekerjaan 

haram.  

Layaknya orang biasa, tokoh sepuluh kawan adalah kumpulan orang yang 

miskin dan bodoh. mereka punya hutang dimana-mana, anak banyak, dan ekonomi 

morat marit. Hal tersebut tergambar pada kutipan berikut.  

Ada pula orang-orang yang dilahirkan ke muka bumi ini untuk 

termangu-mangu memikirkan hidup yang sulit. Sepanjang hari mereka 

membanting tulang, bersimbah keringat, terbirit-birit mencari nafkah, 

utang dimana-mana, masalah tak perai-perai, keperluan tak terlerai. 

Mereka adalah sepuluh sekawan itu. (Hirata, 2019, h.56).  

Seperti judulnya, kutipan tersebut menunjukkan tokoh sepuluh kawan adalah 

orang biasa. Hidup mereka sulit, setiap hari membanting tulang demi mencari 

nafkah, utang dimana-mana, gambaran tersebut sesuai dengan replika orang biasa. 
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4.4 Kelayakan Novel Orang-orang Biasa Karya Andrea Hirata sebagai Bahan 

Ajar Apresiasi Sastra untuk SMA Ditinjau dari Aspek Tuntutan Kurikulum 

2013 (Kompetensi Dasar dan Pendidikan Karakter) 

Kelayakan novel Orang-orang Biasa dillihat dari aspek tuntutan kurikulum 

2013 terbagi menjadi dua bagian yaitu kelayakan novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata sebagai bahan ajar apresiasi sastra di SMA ditinjau dari kompetensi 

dasar dan kelayakan Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata sebagai bahan ajar 

apresiasi sastra di SMA ditinjau dari nilai pendidikan karakter. Berikut adalah 

penjabaran dari dua bagian tersebut.  

4.4.1 Kelayakan Novel Orang-orang Biasa Karya Andrea Hirata sebagai 

Bahan Ajar Apresiasi Sastra untuk SMA Ditinjau dari Kompetensi 

Dasar 

Dalam penelitian ini, salah satu kriteria yang digunakan untuk mengetahui 

kelayakan novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata adalah kesesuaian novel 

dengan tuntutan kurikulum 2013 yaitu Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia untuk 

tingkat SMA. Setelah dilakukan analisis, ditemukan adanya kesesuaian antara 

penggunaan novel Orang-orang Biasa dengan KD-KD digunakan dalam 

pembelajaran apresiasi sastra untuk SMA. KD-KD tersebut yaitu KD 3.9 (kelas X), 

3.18 (kelas X), 3.11 (kelas XI), 3.20 (kelas XI), 3.8 (kelas XII), dan 3.9 (kelas XII). 

Berikut ini adalah penjabaran dari kesesuain novel Orang-orang Biasa dengan KD-

KD tersebut.  

4.4.1.1 Kesesuaian Novel Orang-orang Biasa dengan KD 3.9 Kelas X 

(Mengidentifikasi butir-butir penting dari satu novel dan dibacakan nilainya) 

Salah satu KD pembelajaran apresiasi sastra yaitu menentukan butir-butir 

penting dari satu novel dan dibacakan nilai-nilai. Novel Orang-Orang Biasa karya 

Andrea Hirata terdiri atas 39 bab. Setiap bab berisi bagian atau peristiwa. Tetapi ada 

beberapa peristiwa penting yang menjadi pokok atau kunci cerita dalam novel. 

Berikut adalah peristiwa-peristiwa penting dalam novel Orang-Orang Biasa yang 

membentuk rangkaian cerita dalam novel.  
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1) Kejahatan yang Minim di Kota Belantik 

Kejadian di Kantor Polisi Kota Belantik merupakan pembuka cerita. 

Peristiwa yang terjadi adalah ketika tokoh Inspektur Abdul Rojali dan Sersan P. Arbi  

termenung melihat papan statistik kejahatan yang minim. Hal tersebut dapat dilihat 

dalam kutipan berikut.  

Karena dia sendiri asli orang Belantik, satu hal yang dipahami 

Inspektur tentang penduduk Belantik adalah jika ada masalah, mereka 

cenderung menyelesaiakannya dengan kekeluargaan. Mereka bukan orang-

orang yang kasar. Mereka berjiwa humor tak suka melanggar hukum, dan 

respek pada otoritas. Jika mereka miskin, mereka bersahaja; jika mereka kaya 

mereka tidak rakus; jika mereka tidak miskin, tetapi juga tidak kaya, mereka 

tidak ada.  

Menelaah papan tulis statistik kejahatan itu, yang demikian minim 

angkanya sehingga tak bisa dijadikan diagram batang, diagram kue cucur atau 

diagram naik-naik ke puncak bukit, barangkali tak ada yang keberatan jika 

dikatakan Belantik adalah kota ukuran sedang paling aman dan paling naif di 

seluruh dunia ini. Suatu kota dipinggir laut yang penduduknya telah lupa cara 

berbuat jahat. (Hirata, 2019, h.4-5). 

 

Dalam kutipan tersebut jelas digambarkan bahwa kejahatan di Kota Belantik 

sangat minim, sehingga Kota Belantik dapat dikatakan kota paling aman dan naif 

karena penduduknya lupa cara berbuat jahat.  

Selain itu, dalam kutipan tersebut terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat 

diambil sisi positifnya. Nilai tersebut yaitu nilai sosial dan nilai moral. Nilai sosial 

dalam kutipan tersebut ditunjukkan dari perilaku musyawarah untuk menyelesaikan 

masalah. Hal ini ditandai dengan kutipan “mereka cenderung menyelesaiakannya 

dengan kekeluargaan”, kutipan tersebut menandakan adanya penyelesaian masalah 

dengan cara berunding atau dibahas bersama. Sedangkan nilai moral dalam kutipan 

tersebut ditunjukan dengan adalah perilaku yang berkaitan dengan akhlak budi 

pekerti yaitu tentang orang miskin yang ramah dan orang kaya yang seharusnya tidak 

serakah.  

2) Perundungan di SMA  

Peristiwa ini terjadi ketika sepuluh orang yaitu Debut, Salud, Honorun, 

Rusip, Sobri, Tohirin, Handai, Dinah, Nihe dan Junilah secara tidak sengaja 

dipindahkan tempat duduknya ke belakang. Dengan bantuan Debut, mereka 
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kemudian menjadi sahabat. Peristiwa perundungan berawal dari tokoh Salud yang 

menjadi bulan-bulanan Trio Bastardin dan Duo Boron akibat wajahnya yang jelek. 

Namun, tidak hanya Salud, sembilan orang lain juga ikut menjadi objek perundungan 

karena mereka miskin dan bodoh. Adanya hal tersebut dapat dibuktikan melalui 

kutipan berikut. 

“Seharusnya sudah sejak dulu kita kompak, Boi!” kata Nihe. 

“Iya, seharusnya sudah sejak dulu kita kompak, Boi!” Sambung 

Junilah. 

“Supaya kita tidak jadi bulan-bulanan Bastardin dan Boron, Boi!” 

kata Nihe lagi. 

“Jumlah kita sepuluh! Banyak, kompak, kuat! Takkan berani lagi 

Bastardin dan Boron sama kita!” kata Sobri, nyaring suaranya. 

“Aku siap tempur!” sambung Honorun. 

“Aku juga!” sambut Dinah. 

… 

Siang itu, saat pulang sekolah, tiba-tiba, tak tahu dari mana Bastardin, 

Jamin, dan Tarib mengadang sepuluh sekawan. Gawat, Boron dan Bandar 

juga bergabung dengan mereka. maka, mereka macam kawanan singa dan 

kawanan serigala yang mengepung ayam-ayam kampung.  (Hirata, 2019, 

h.17-18). 

Dalam kutipan tersebut dijelaskan bahwa ketika masa SMA sepuluh sekawan 

yaitu Debut, Salud, Honorun, Rusip, Sobri, Tohirin, Handai, Dinah, Nihe dan Junilah 

menjadi objek perundungan yang dilakukan oleh Trio Bastardin dan Duo Boron. 

Dalam kutipan tersebut terdapat nilai sosial dalam bidang pendidikan yang 

ingin disorot oleh pengarang. Nilai sosial hubungannya dengan tata perilaku antar 

individu dengan individu lain. Dalam novel tersebut dijelaskan bahwa Trio Bastardin 

dan Duo Boron suka merundung sepuluh kawan baik secara verbal maupun fisik. Hal 

ini merupakan tindakan yang salah dan buruk serta melanggar nilai sosial, yaitu 

kemanusiaan. Dengan menyajikan peristiwa yang demikian, pengarang seolah 

sedang mengkritik masyarakat, khususnya pelajar. Melalui peristiwa tersebut, 

terdapat pesan atau nasihat untuk tidak melakukan perundungan di lingkungan 

sekolah karena berdampak buruk pada korban maupun pelaku perundungan. 

3) Nasib Trio Bastardin, Duo Boron, dan Sepuluh Kawan yang sudah Dewasa 
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Setelah dewasa, Trio Bastardin dan Duo Boron menjadi orang yang berjaya 

dan sukses walaupun dulu mereka suka merundung sepuluh sekawan. Hal ini dapat 

dilihat pada kutipan berikut. 

Ada orang-orang yang dilahirkan ke muka bumi ini memang untuk 

berjaya. Tak peduli durjana tabiatnya, nasib senantiasa memihak mereka. 

segala sesuatu sulit bagi orang lain, mudah saja bagi mereka. orang lain harus 

bersusah payah mendapatkan sesuatu, mereka tinggal menjentikkan jari. 

Orang lain belingsatan mencari nafkah, mereka cincai-cincai saja. Mereka 

telah senang, bahkan sebelum mereka dilahirkan. Bintang kejora berkelap-

kelip di atas kepala mereka. orang semacam itu adalah Boron, Bandar, 

Bastardin, Jamin, dan Tarib. Mereka punya usaha pabrik es di pasar 

ikan…Trio Bastardin, malah lebih berjaya lagi dari Duo Boron. Faktanya, 

sekali zalim cenderunglah manusia tetap zalim. Mereka membuli waktu 

masih sekolah, sekarang dewasa kian menjadi. (Hirata, 2019, h.51). 

 

Kutipan tersebut menjelaskan betapa mudahnya kehidupan Trio Bastardin 

dan Duo Boron. Mereka adalah orang yang kaya bahkan sebelum mereka dilahirkan, 

setelah dewasa mereka menjadi makin kaya dan sejahtera walaupun. Hal tersebut 

berbanding terbalik dengan nasib sepuluh sekawan yang digambarkan dalam kutipan 

berikut. 

Ada pula orang-orang yang dilahirkan ke muka bumi ini untuk 

termangu-mangu memikirkan hidup yang sulit. Sepanjang hari mereka 

membanting tulang, bersimbah keringat, terbirit-birit mencari nafkah, utang 

dimana-mana, masalah tak perai-perai, keperluan tak terlerai. Mereka adalah 

sepuluh sekawan itu. (Hirata, 2019, h.56). 

 

Berbeda dengan Trio Bastardin dan Duo Boron, perubahan nasib Sepuluh 

Kawan tidak berubah. Tokoh sepuluh kawan tetap menjadi orang yang miskin dan 

bodoh. Mereka hidup susah dengan masalah ekonomi yang tak kunjung usai.  

Dalam kutipan tersebut, terdapat nilai moral yaitu tentang perilaku yang 

menunjukkan akhlak budi pekerti. Perilaku dalam kutipan tersebut terdiri dari 

perilaku yang buruk dan baik. Perilaku buruk yang tidak patut dicontoh tercermin 

dalam tokoh Trio Bastardin dan Duo Boron, dimana mereka menjadi orang yang 

suka merundung saat SMA hingga menjadi orang yang korupsi ketika dewasa karena 

mereka tidak pernah puas walaupun mereka sudah kaya. Sedangkan perilaku yang 
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patut dicontoh adalah perilaku dari sepuluh sekawan yang pantang menyerah dan 

pekerja keras walaupun mereka selalu miskin.  

 

4) Rencana merampok bank untuk membiayai kuliah Aini 

Tokoh Dinah sudah mencoba meminjam ke sana kemari uang untuk biaya 

masuk kuliah Aini, namun tidak satupun bank yang mau meminjamkan uang kepada 

Dinah. Dinah memutuskan untuk meminta bantuan kepada tokoh Debut Awaluddin. 

Debut mengusulkan ide untuk merampok bank dan toko Batu Mulia. 

 Singkat cerita, sore itu Debut mengumpulkan mantan penghuni 

bangku belakang itu di kios bukunya… Tanpa banyak basa-basi, Debut 

langsung menyampaikan tujuan pertemuan itu. kawan-kawannya terkejut 

bukan buatan sambil memandang Dinah dengan pandangan tidak percaya. 

Dinah mengangkat bahunya, seperti dialami Debut kemarin, mereka heran, 

bagaimana mungkin Dinah yang dulu bertabur angka merah di rapornya, 

langganan tetap kena hukum guru Matematika Ibu Desi Mal karena bodoh 

minta ampun, bisa punya anak genius? Sungguh tak adil dunia ini! 

“Sebelum kutawarkan kesempatan merampok ini, kuingatkan kalian, 

kita tak pernah berurusan dengan hukum, kita tak punya pengalaman 

mencuri, kita tak tahu cara menghadapi polisi. Jadi, sangat mungkin kita 

tertangkap. Namun, kita akan berusaha supaya tidak tertangkap. Namun, kita 

akan berusaha supaya kita tidak tertangkap. Ingat, rencana ini bukan macam 

kita merencanakan piknik keluarga ke kebun binatang tempo hari. Kita ini 

akan merampok bank! Pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan!” 

(Hirata, 2019, h.83-84). 

 

Melalui kutipan tersebut, Debut yang sudah mendengar cerita Dinah, 

kemudian mengumpulkan sahabatnya dulu di waktu SMA, yaitu penghuni bangku 

belakang. Debut kemudian menyampaikan maksudnya. Sebelum itu, Debut 

menawarkan kepada mereka rencana dan resiko yang akan mereka tanggung yaitu 

merampok bank untuk membiayai uang kuliah anak Dinah di Fakultas kedokteran.  

Selain itu, dalam kutipan tersebut memuat nilai pendidikan. Nilai pendidikan 

yang termuat dalam kutipan tersebut yaitu tentang sepuluh kawan yang 

memperjuangkan pendidikan Aini untuk kuliah di Fakultas Kedokteran universitas 

ternama walaupun mereka miskin dan jalan yang mereka tempuh sulit.  

5) Perampokan Bank yang gagal 
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Setelah beberapa kali rapat dan latihan akhirnya tokoh OOB melancarkan 

aksi mereka untuk merampok bank. Tetapi rencana perampokan tersebut malah 

gagal. Hingga akhirnya mereka beralih merampok Toko Batu Mulia milik Trio 

Bastardin, yang diluar rencana. Adanya hal tersebut tergambar dalam kutipan 

berikut. 

“RAMPOOOKKK!!!”  

Itulah teriakan paling keras yang pernah didengar seumur hidupnya. Macam 

sangkakala Hari Kiamat.  

“INI PERAMPOKAAAN!!! SEMUA TIARAAAP!!!”  

…serbuan mendadak itu, bercamur baur dengan teriakan nyaring memekakan 

telinga dari seseorang yang seakan dilahirkan ke muka bumi ini memang 

untuk berteriak.  

“PAM MARAH, KITA TAK MANDI!  

PLN MARAH LAMPU GELAP!  

INILAH SAAT YANG DINANTI-NANTI!  

PERAMPOK DATANG SEMUA TIARAAAP!!!”  

Handai, Dinah, dan Junilah saling pandang, Honorun yang tengah bersalto-

salto terhenti saltonya. Sekarang mereka paham dengan gertakan bernuansa 

lokal itu. 
… 

Tiba-tiba hape Dinah berbunyi. Ada SMS dari Debut. Terbelalak 

Dinah melihat SMS itu. Debut sangat serius sebab dipakaiannya huruf besar. 

BATALKAN! BATALKAN! DASAR KALIAN AMATIR SEMUA! 

TERLALU BANYAK HABIS WAKTU UNTUK KEJUTAN! WAKTU 

TEKOR! KABUR SEKARANG! 

Dinah menjawab SMS. 

Tapi kami telah di muka brankas, Bos. 

Tak sabar, Debut menelpon, Dinah menerima telepon. 

“Kabur sekarang juga!” 

“Ta…tapi brankas siap dibuka, Bos!” 

“Kabur sekarang juga! Petugas itu bisa mengulur-ulur membuka 

brankas untuk kalian! Gagalkan rencana! Kabur!” 

… 

Menyakitkan hati kegagalan perampokan itu. Namun, paling tidak 

Debut telah memberi perintah kabur pada saat yang tepat. Sedikit saja 

terlambat, pasti seluruh anggota Tim 1 tertangkap. Sebaliknya, kini mereka 

cemas memikirkan Debut, Nihe, Tohirin, Rusip, Salud. Pasti mereka 

mengendus situasi yang tak beres sehingga batal menyerbu bank. Yang bisa 

mereka lakukan hanya menyelamatkan anggota Tim 1. Lalu, di manakah 

mereka sekarang? Apakah mereka juga terbirit-birit melarikan diri atau telah 

terungkap, atau malah telar terkapar bersimbah darah di jalan raya, bertubi-

tubi kena berondong timah panas? 
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Dinah makin cemas sebab hape Debut tak bisa dihubungi, nada sibuk. 

Dicobanya berulang-ulang, gagal. Saat itu Dinah tak menyadari bahwa 

anggota Tim 2 masih berada di alam mobil yang disopiri Nihe. Mereka 

melewati taman kota, barisan pedagang kaki lima, deretan toko kelontong, 

lalu berbelok ke kanan, lalu meluncur dengan tenang menuju Toko Batu 

Mulia.  

… 

Baru sekejap Dinah melihat kawan-kawannya menyerbu Toko Batu 

Mulia itu, tahu-tahu mereka telah kembali sambil menenteng tas-tas besar. 

Di dalam toko, Bastardin kalang kabut, karena alat-alat komunikasi 

disita perampok, perlu beberapa waktu untuk menghubungi sekuriti di 

lapangan. Koordinator sekuriti, Bapak Gundul, ngebut menyetir mobil 

menuju toko. (Hirata, 2019, h. 186-193). 

 

Dari kutipan tersebut, digambarkan bahwa untuk melakukan perampokan 

bank, sepuluh kawan itu rapat berkali-kali. Namun, ketika hari dimana mereka 

melakukan perampokan di bank, Debut selaku pemimpin, menyuruh Tim 1 untuk 

kabur. Tim 1 akhirnya berhasil kabur dan mengikuti arah laju mobil Tim 2 menuju 

Toko Batu Mulia milik Trio Bastardin. Tak disangka, perampokan yang diluar 

rencana tersebut berhasil.  

Dalam kutipan tersebut terdapat nilai budaya. Nilai budaya ditunjukkan dari 

Sobri yang membuat gertakan dengan nuasa kearifan lokal. Kearifan lokal yang 

dimaksud adalah penggunaan pantun. Pantun merupakan puisi melayu yang sudah 

mengakar di budaya masyarakat. Dalam keadaaan genting Sobri dengan suara 

kerasnya berpantun untuk membuat pegawai yang terdapat dalam bank tersebut 

bertekuk lutut.  

6) Pengungkapan kejahatan Trio Bastardin dan Duo Boron 

Setelah berhasil merampok bank dan toko batu mulia. Tokoh OOB 

memutuskan untuk tidak menggunakan uang tersebut. Bagi mereka uang haram tidak 

pantas digunakan untuk biaya pendidikan. Mereka memutuskan untuk 

mengembalikan uang tersebut kepada polisi. Uang dari toko batu mulia itu adalah 

uang hasil cuci uang dan korupsi dari Trio Bastardin dan Duo Boron.  

Inspektur sendiri menerima SMS. 

Sore, Kumendan, dengan ini, informan Dragonudin meneruskan 

pesan, bahwa bukti-bukti perampokan yang dicari-cari polisi ada dalam peti 

ikan nomor 4, 5, 7, dan 9 di bak truk yang disopiri Boron. Truk akan 
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meninggalkan pasar becek pukul 4.00 sore ini menuju Pelabuhan Tanjang 

Lantai, ttd OOB, laporan selesai! 

Tertegun Inspektur membaca tulisan OOB itu, diliriknya jam dinding, 

lima menit lagi pukul 4,00 sore.  

“Lekas radiokan ke semua unit, Sersan! Yang ada di darat, laut, 

maupun udara! Agar ke pasar bebek sekarang juga! Sergap truk Boron! 

Sergap Boron!” 

“Siap, ulangi, Kumendan!” 

Inspektur ngegas motor bebeknya memboncengkan Sersan. 

Megaphone tersandang di bahunya. Dia yakin para perampok bank yang 

dicari-carinya selama ini bersembunyi di dalam truk itu atau paling tidak ada 

barang bukti di situ.  

Boron sendiri sudah meluncur di pasar dan kaget melihat motor bebek 

tua tahun ’80-an melintang di tengah jalan. Siapa orang mabuk yang 

meninggalkan motor bebek busuk itu di tengah jalan itu? kurang ajar betul! 

Biar kutabrak sekalian! 

Bukannya mengurangi kecepatan, Boron yang memang sudah brutal 

sejak kecil malah menginjak gas, niatnya memang mau menghatam motor 

bebek itu. 

Meraung-raung truk, mengepul asap dari knalpotnya, melesat deras 

sekali. Namun, tinggal beberapa meter dari sasaran, Boron ngerem mendadak 

karena melihat topi polisi tergantung di kaca spion motor itu. segera dia sadar 

motor itu adalah motor bebek legendaris Inspektur Abdul Rojali! Saat itulah 

dia mendengar teriakan dari megaphone  

“BERHENTI KAU, BORON! KAU SUDAH TERKEPUNG!” 

Gemetar Boron 

“CABUT KUNCI MOBIL! LEMPARKAN KELUAR! ANGKAT 

TANGAN! BUKA PINTU MOBIL! KELUAR DARI MOBIL PELAN-

PELAN!” 

… 

Orang-orang berteriak histeris melihat pemandangan yang luar biasa 

itu. ada yang nekad maju mau merebut uang itu sebab bukan main 

menggodanya duit merah seratus ribu yang berserakan begitu saja di jalan 

raya. Namun, polisi sigap mau menyepak mereka sehingga mereka mundur. 

Inspektur terkesima, Boron dan Bandar pucat pasi. Debut dan Handai 

yang juga ada di situ tersenyum. Mereka berharap Boron dan Bandar melihat 

wajah mereka sendiri di kaca sehingga tahu sepucat itulah wajah Salud waktu 

dipukuli mereka di sekolah dulu. 

Peti-peti lain dibuka sesuai nomor peti itu. tiba-tiba Inspektur 

mendapat SMS dari nomor hape tak dikenal. 

 

Maaf Kumendan, harusnya kami membungkus uang 

itu lebih rapi sehingga uang itu tidak tumpah. Uang itu milik 

negara, Kumendan, tak perlu repot-repot menghitungnya, 

jumlahnya 18 miliyar, tak lebih tak kurang. 
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Inspektur mencoba menelpon pengirim SMS itu. Namun, Debut 

terlanjur mematikan hapenya, membuka baterainya, mengeluarkan sim card-

nya, lalu membuangnya ke Sungai Linggang. (Hirata, 2019, h. 256- 260). 

 

Dalam kutipan tersebut digambarkan bahwa sepuluh sekawan berhasil 

mengembalikan uang hasil rampokan toko batu mulia sekaligus membongkar 

kejahatan Duo Boron dan Trio Bastardin tanpa mengungkap identitas mereka. Secara 

diam-diam, Debutlah yang mengirim SMS terkait bukti perampokan dalam peti ikan 

nomor 4,5,7, dan 9. Dalam SMS tersebut, terdapat kode OOB yang merupakan 

kepanjangan dari Orang-orang Biasa yang merujuk pada sepuluh kawan yang miskin. 

Selain itu, dalam kutipan tersebut terdapat nilai moral. Nilai moral yang 

ditunjukkan dalam kutipan tersebut yaitu tentang sepuluh sekawan yang merampok 

bank bukan untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka bahkan tak mau menggunakan 

uang haram itu barang sesen. Mereka telah berencana untuk mengungkap kejahatan 

yang dilakukan oleh Trio Bastradin dan Duo Boron karena curiga banyak mobil-

mobil dari pelabuhan yang menuju toko itu. Melalui tindakan tersebut terdapat 

perilaku yang mencerminkan budi pekerti, yaitu menggunakan uang yang halal dan 

berani mengegakkan kebenaran.  

Penjelasan tersebut mejabarkan peristiwa penting yang terdapat dalam novel 

Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata, dimana dalam peristiwa tersebut terdapat 

nilai-nilai yang positif. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai sosial, nilai pendidikan, 

nilai budaya, dan nilai moral. Nilai tersebut dikemas secara implik dalam alur, tokoh, 

atau latar cerita.  

Dengan adanya peristiwa yang memuat nilai-nilai tersebut, maka peserta didik dapat 

mengerti makna dari peristiwa-peristiwa tersebut dan dapat menumbuhkan kepekaan 

terhadap nilai-nilai dari adanya peristiwa dalam novel tersebut.   

Berdasarkan paparan tersebut, terdapat kesesuaian antara KD 3.9 yaitu, 

mengidentifikasi butir-butir penting dari satu novel yang dibacakan nilai dengan 

novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari 

kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dengan peristiwa penting dalam 

novel Orang-orang Biasa yang memuat nilai-nilai kehidupan.  
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Dalam KD 3.9, peserta didik dituntut untuk mampu menentukan pokok 

penting dalam novel beserta nilai-nilainya. Kompetensi tersebut, menuntut peserta 

didik untuk menentukan peristiwa dalam novel serta nilai-nilai yang dapat diambil 

dari peristiwa itu. Untuk mencapai kompetensi dalam KD 3.9, diperlukan 

penggunaan novel secara konkret. Novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata 

dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mencapai kompetensi menentukan 

pokok penting dalam novel beserta nilai-nilainya. Hal tersebut dikarenakan dalam 

novel orang-orang biasa terdapat perisiwa penting yang memuat nilai-nilai seperti 

nilai sosial, nilai pendidikan, nilai budaya, dan nilai moral. 

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa novel Orang-

orang Biasa karya Andrea Hirata dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam 

pembelajaran apresisasi sastra khususnya pada KD 3.9 kelas X. 

4.4.1.2 Kesesuaian Novel Orang-orang Biasa dengan KD 3.18 Kelas X 

(Menganalisis isi dari satu buku fiksi yang dibaca) 

Dalam KD 3.18 kelas X, peserta didik dituntut untuk dapat mengalisis isi dari 

satu buku fiksi. Novel merupakan salah satu buku fiksi yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran KD tersebut. Menganalisis isi novel, berarti menganalisis unsur 

pembangun yang terdapat dalam novel. unsur pembangun dalam novel terdiri dari 

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

Dalam novel Orang-orang Biasa, unsur pembangun dalma novel dapat dijabarkan 

sebagai berikut. 

1) Tema 

Secara garis besar, novel Orang-orang Biasa bercerita tentang perjuangan 

sepuluh kawan yang berencana merampok bank untuk membayar uang kuliah Aini, 

anak Dinah. Tetapi mereka malah usaha mereka gagal, yang ada mereka berhasil 

mengungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh Trio Bsatardin dan Duo Boron. Dari 

rangkaian peristiwa yang telah dijabarkan pada unsur alur, tema dalam novel Orang-

Orang Biasa karya Andrea Hirata adalah usaha untuk melanjutkan pendidikan bagi 

orang miskin. Ini terlihat dari usaha para tokoh sepuluh kawan yang berusaha 
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mengumpulkan uang untuk menguliahkan Aini. Mulai dari meminjam uang, ide 

merampok sampai iuran dan menjual apaun yang bisa dijual untuk membayar uang 

muka kuliah Aini. Berikut kutipan yang dapat menunjukkan tema dalam novel 

Orang-orang Biasa. 

Para perampok bank itu memenuhi janji mereka untuk 

meminjam dari mana saja dan menjual apa saja untuk uang muka 

kuliah Aini. Biaya selanjutnya akan mereka pikirkan kemudian.” 

(Hirata, 2019: 254).  

Kutipan tersebut merupakan bagian ketika sepuluh kawan sepakat tidak mau 

menggunakan uang haram, hasil rampokan di Toko Batu Mulia milik Trio Bastradin. 

Dari kutipan  tersebut dijelaskan bahwa tokoh sepuluh kawan berusaha meminjam 

dan menjual semua barang yang mereka miliki untuk biaya masuk kuliah tokoh Aini. 

Seperti dijelaskan sebelumnya, tokoh Aini adalah anak dari tokoh Dinah yang lulus 

masuk Fakultas Kedokteran, namun terkendala oleh biaya masuk yang sangat mahal. 

Kerena tokoh Dinah dari keluarga miskin, ia tidak mampu membayar uang masuk 

yang nilainya sampai 80 juta rupiah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tema dari novel 

Orang-Orang Biasa adalah usaha melanjutkan pendidikan bagi orang miskin. 

 

2) Alur 

Novel Orang-orang Biasa menggabarkan cerita secara kronologis. Artinya 

peristiwa dalam novel dijabarkan dengan urut dari awal hingga akhir. Dari paparan 

perisriwa dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata, berikut adalah 

tahapan alur dalam novel tersebut dengan mengacu pada rangkaian peristiwa yang 

dijabarkan.  

a) Tahap Awal  

Tahap awal atau pengenalan dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea 

Hirata adalah pengenalan tokoh Inpektur Abdul Rojali, Sersan P. Arbi dan Kota 

Belantik. Ketiga unsur tersebut adalah unsur penting dari novel Orang-Orang Biasa, 

karena Kota Belantik adalah latar tempat yang dominan dalam novel Orang-Orang 



133 
 

 
  

Biasa. Inspektur Abdul Rojali, Sersan P. Arbi adalah tokoh penting yang 

menjalankan peran untuk menjalankan cerita. Ini terlihat pada kutipan berikut.  

Setelah hujan tadi, sinar matahari terjun lagi. Tersisa dua jam 

menjelang senja. Namun, matahari masih menyala. Suhu tak boleh 

dikatakan panas, tetapi susah juga jika dikatakan dingin. Sore yang 

damai, demikian lebih tepatnya. Segala hal sepakat untuk berdamai. 

Tupai berdamai dengan kera, kupu-kupu tak ribut dengan kumbang 

pantat kuning, sibar-sibar bersabar, jalak tak galak, prenjak tak 

berteriak-teriak, awan berdamai dengan angin, penduduk Kota 

Belantik berdamai dengan miskin. 

Di kantor polisi tadi, melamun seorang pria setengah baya 

bernama Inspektur Abdul Rojali dan polisi muda membuat keduanya 

semakin lesu memandangi papan tulis statsitik kejahatan yang 

tergantung di dinding.(Hirata, 2019, h.1-2).  

Dalam kutipan tersebut, Andrea Hirata sebagai pengarang mengawali cerita 

dengan mengenalkan tokoh Inpektur Abdul Rojali, Sersan P. Arbi dan Kota Belantik. 

Kota Belantik adalah kota penduduknya miskin dan Inpektur Abdul Rojali dan 

Sersan P. Arbi adalah seorang polisi yang bekerja di Kota Belantik. Kutipan tersebut 

menjelaskan kejadian ketika Inpektur Abdul Rojali dan Sersan P. Arbi menunggu 

dan memandangi papan statistik kejahatan yang terjadi di Kota Belantik. Tahap awal 

novel ini juga terjadi pada bab 2 yang berjudul “Dalam Keadaan Apa pun, Berdua 

Lebih Baik”. Pada bab 2, terdapat pengenalan tokoh orang-orang biasa yang 

merupakan kumpulan sepuluh kawan penghuni bangku belakang. Dalam bab ini juga 

dikenalkan tokoh Duo Boron dan Trio Bastardin yang merupakan tokoh antagonis 

dalam novel Orang-orang biasa.  

b) Tahap Tengah  

Tahap tengah atau tahap pertikaian pada novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata muncul ketika Dinah yang tidak dapat membiayai uang masuk kuliah 

Aini di Fakultas Kedokteran hingga akhirnya tercetuslah rencana merampok bank. 

Tahap ini berlangsung hingga tiba saat hari perampokan yang beriringan juga dengan 

adanya pawai 1000 topeng monyet. Hal ini ditunjukkan pada kutipan berikut.  
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Sampai hari H, dia tetap tak tahu untuk apa Debut menyuruhnya 

membawa laptop itu. Honorun kembali mengamati situasi sekeliling. Setelah 

sekian bulan mempersiapkan diri untuk merampok bank, inilah saatnya 

beraksi! Jantung mereka berdegub-degub seakan palu gada memukuli dada 

mereka. (Hirata, 2019: 181).  

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Debut dan kawan-kawannya akan 

merampok sebuah bank. Rencana perampokan tersebut telah berbulan-bulan 

dipersiapkan, namun mereka masih merasa takut untuk melakukan perampokan itu. 

Selanjutnya, ketika tiba saat mereka merampok, tetapi saat sudah di depan brankas, 

Debut menyuruh mereka kabur dan malah balik menyerbu Toko Batu Mulia milik 

Trio Bastardin yang diluar rencana. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut.  

Menyakitkan hati kegagalan perampokan itu. Namun, paling tidak 

Debut telah memberi perintah kabur pada saat yang tepat. Sedikit saja 

terlambat, pasti seluruh anggota Tim 1 tertangkap. Sebaliknya, kini mereka 

cemas memikirkan Debut, Nihe, Tohirin, Rusip, Salud. Pasti mereka 

mengendus situasi yang tak beres sehingga batal menyerbu bank. Yang bisa 

mereka lakukan hanya menyelamatkan anggota Tim 1. Lalu, di manakah 

mereka sekarang? Apakah mereka juga terbirit-birit melarikan diri atau telah 

terungkap, atau malah telar terkapar bersimbah darah di jalan raya, bertubi-

tubi kena berondong timah panas? 

Dinah makin cemas sebab hape Debut tak bisa dihubungi, nada sibuk. 

Dicobanya berulang ulang, gagal. Saat itu Dinah tak menyadari bahwa 

anggota Tim 2 masih berada di alam mobil yang disopiri Nihe. Mereka 

melewati taman kota, barisan pedagang kaki lima, deretan toko kelontong, 

lalu berbelok ke kanan, lalu meluncur dengan tenang menuju Toko Batu 

Mulia. 

… 

Baru sekejap Dinah melihat kawan-kawannya menyerbu Toko Batu 

Mulia itu, tahu-tahu mereka telah kembali sambil menenteng tas-tas besar. 

Di dalam toko, Bastardin kalang kabut, karena alat-alat komunikasi 

disita perampok, perlu beberapa waktu untuk menghubungi sekuriti di 

lapangan. Koordinator sekuriti, Bapak Gundul, ngebut menyetir mobil 

menuju toko. (Hirata, 2019, h. 190-193). 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Dinah dan kawan-kawannya yang disebut 

tim 1 berhasil kabur dari bank sesuai yang diperintahkan Debut. Tanpa disadari 

Dinah tim 2 sudah berbelok menuju Toko Batu Mulia. Kemudian baru sebentar dia 
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melihat teman-temannya menyerbu toko itu, tahu-tahu mereka kembali membawa 

tas-tas besar. Mereka berhasil merampok toko batu mulia hingga akhirnya berusaha 

kabur dari kejaran sekuriti yang tampak pada kutipan berikut. 

Sesuai rancangan Guru Akhirudin, koreografi 1.000 monyet mencapai 

puncaknya dan akan berakhir di bundaran kota. Tak lama setelah para 

perampok bergabung, pawai itu selesai. Selanjutnya, Guru Akhir naik pentas 

untuk menerima penghargaan atas pawainya yang mengagumkan. Ribuan 

monyet bersorak-sorai untuknya, lalu bubar, berlari semburat ke segala arah, 

pulang.(Hirata, 2019, h.199).  

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa ada pawai topeng monyet ketika kedua 

perampokan tersebut terjadi. Kedua tim perampok tersebut kemudian bergabung ke 

dalam rombongan pawai 1.000 topeng monyet tersebut. Sehingga anak buah Trio 

Bastardin dan polisi tidak dapat menemukan mereka di antara kerumunan dan 

mereka memakai topeng yang sama dengan rombongan pawai 1.000 topeng monyet.  

c) Tahap Akhir  

Tahap akhir atau peleraian dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea 

Hirata ditunjukkan dengan sepuluh kawan yang menyerahkan pada uang hasil 

perampokan sekaligus mengungkap kejahatan yang dilakukanoleh Trio Bastardin 

dan Duo Boron. Sepuluh kawan itu tidak mau menggunakan uang hasil rampokan 

untuk membiayai masuk kuliah Aini. Karena bagi mereka uang tersebut adalah uang 

haram. Mereka memutuskan untuk meminjam dan menjual apa saja demi 

menyekolahkan Aini. Hal ini ditunjukkan oleh kutipan berikut.  

“Maaf, kawan, uang korupsi, uang haram, sesen pun aku tak 

mau menyekolahkan anakku dengan uang ini.“ Yang lain tersenyum 

seakan setuju dengan pandangan itu. 

“Kami sudah sepakat untuk mengumpulkan uang, menjual apa 

saja yang bisa dijual, meminjam dari mana saja, berdemo, mogok 

makan, apa saja asal anakmu dapat masuk Fakultas Kedokteran itu, 

Dinah. Kami pun tak mau uang itu.” (Hirata, 2019: 224).  

Pada kutipan tersebut dijelaskan bahwa tokoh Dinah tidak mau menggunakan 

uang rampokan untuk menguliahkan Aini. Kawan yang lain pun setuju, mereka 
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sudah sepakat untuk meminjam dan menjual apa saja bahkan berdomo dan mogok 

makan sekalipun agar Aini dapat kuliah. 

Dari penjabaran rangkaian peristiwa tersebut, alur yang digunakan dalam 

novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata adalah alur maju atau alur progresif. 

Hal ini dikarenakan noel Orang-orang Biasa menjabarkan kejadian cerita secara 

berurutan dari awal sampai akhir.  

c) Tokoh dan Penokohan 

Tokoh-tokoh yang dihadirkan dalam novel Orang-orang Biasa tidak seperti 

kebanyakan novel lainnya. Jika padanovel lainnya, tokoh utama berjumlah satu 

sampai empat, maka dalam novel ini Andrea Hirata menggunakan sepuluh kawan 

sebagai tokoh utama. Ditambahlagi dengan tokoh-tokoh pendukung lainnya, 

menjadikan novel ini memiliki tokoh yang cukup banyak. Berikut penjabaran dari 

tokoh dan penokohan yang terdapat dalam novel Orang-orang Biasa.  

(1) Debut Awaludin  

Debut Awaludin merupakan tokoh yang bekerja sebagai penjual buku di toko 

Buku Heroik. Debut adalah orang yang idealis dan memiliki kualitas memimpin. Dia 

juga yang merencakan untuk merampok Bank dan Toko Batu Mulia. Karakter Debut 

Awaludin dapat dibuktikan dalam kutipan berikut.  

Mohon maklum Kawan, Debut itu orangnya idealis, mungkin 

karena dia anak seorang montir sepeda. (Hirata, 2019, h.16).  

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Debut orang yang idealis. Idealis 

berarti orang yang bercita-cita tinggi. Dalam cerita, tokoh Debut adalah tokoh yang 

mengusulkan ide untuk merampok. Ia jugalah yang merancang rencana perampokan 

bank dan toko Batu Mulia tersebut bersama Handai. Selain idealis, karakter lain dari 

Debut juga tampak pada kutipan berikut. 

Rupanya, Debut Awaludin itu sedikit banyak memang punya 

kualitas memimpin, mungkin karena ibunya penjual kue cucur. Dia 
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mampu menyatukan anak-anak bangku belakang yang suka saling 

tuduh dan bertengkar sesama mereka. (Hirata, 2019, h. 17).  

Dalam kutipan tersebut, dijelaskan bahwa debut memilik jiwa kepemimpinan. 

Debut berhasil mempersatukan penguhni bangku belakang . Mereka disatukan di 

bangku belakang karena sama-sama miskin dan bodoh. Sejak Debut pindah ke 

bangku belakang, sepuluh kawan yang sering bertengkar dan suka saling 

menyalahkan menjadi akur dan kompak.  

(2) Mardinah 

Dinah adalah ibu dari tokoh Aini. Dia keluar dari sekolahnya dulu karena 

sudah tidak harapan lagi. Kemudian Dinah berkerja berdagang mainan anak-anak 

dan menikah, tetapi kemudian suaminya meninggal. Akhirnya dia bekerja keras 

sebagai tulang punggung keluarganya. Adanya hal tesebut tampak pada kutiapn 

berikut. 

Tak ada harapan di sekolah, dia membantu usaha ayahnya 

berdagang mainan anak-anak di kaki lima. Episode berikutnya, dia 

menikah dengan seorang pedagang kaki lima juga, sahabat masa 

kecilnya, punya anak 4, lalu suaminya itu meninggal kena sakit 

dalam. Ayahnya juga kemudian meninggal karena sakit tua. Jungkir 

baliklah Dinah berdagang mainan di kaki lima demi menghidupi 4 

anak. Kerap dia diuber-uber polisi pamong praja. Kadang kala putri 

sulungnya, Aini, membantunya. Dinah juga suka mengajak kawan 

lamanya Sobri kalau mau ngobral dagangan, sebab Sobri bisa 

berteriak nyaring, tanpa perlu pakai mik. (Hirata, 2019, h.29).  

Kutipan tersebut menggambarkan karakter Dinah yang pekerja keras. Setelah 

putus sekolah tokoh Dinah bekerja untuk menghidupi empat orang anaknya. 

Pekerjaannya tokoh Dinah adalah sebagai pedagang kaki lima. Meski menjadi orang 

tua tunggal dari anak-anaknya, dia tetap bekerja menjajakan dagangannya kadang 

sampai dikejar-kejar oleh polisi pamong praja. Dalam bekerja tokoh Dinah biasanya 

dibantu oleh tokoh Aini (anak sulung Dinah) atau di bantu oleh tokoh Sobri (teman 

Dinah). 

(3) Salud  

Salud merupakan tokoh sepuluh kawan yang sering dirundung karena 

memilki wajah yang  jelek.  Semasa SMA Salud sering menjadi bulan-bulanan Trio 
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Bastardin dan Duo Boron. Mereka sering memukuli Salud, tetapi Salud tidak pernah 

melawan dan melaporkan pada guru, ia adalah laki-laki yang baik hati.  Adanya 

karakter Salud yang baik tersebut dapat dibuktikan dalam kutipan berikut.  

Kian hari Bastardin dan Boron kian brutal pada Salud karena 

percaya pada anngapan mistik segelintir orang bahwa semakin macam 

setan wajah seseorang, semakin macam setan tabiatnya. Bahwa orang 

semacam itu, terkutuk, pembawa sial untuk kampung sehingga harus 

dimusuhi, bahkan diusir.  

… 

 Sesungguhnya selalu ada lelaki dalam setiap lelaki. Lelaki di 

dalam diri Bastardin dan Boron adalah lelaki jahat. Lelaki dalam diri 

Salud adalah lelaki lembut dan baik hati. (Hirata, 2019, h.20). 

 

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Salud adalah laki-laki yang lembut dan 

baik hati, berdanding terbalik dengan Bastardin dan Boron yang merupakan lelaki 

jahat.  Selain lembut dan baik hati, Salud juga merupakan orang yang suka 

menyendiri.  Hal tersebut dapat dilihat dalam kutpan berikut. 

Salud adalah lelaki penyendiri, dan itu bukan karena pilihan. 

Jika sedang tak bekerja, duduk termangu dia di ambang jendela di 

rumah dengan stiker bertulisan megah melingkar, yang tertempel di 

pintunya. (Hirata, 2019, h. 36).  

Dalam kutipan tersebut, dijelaskan bahwa Salud merupakan lelaki penyendiri. 

Ia sering berdiam diri memikirkan nasibnya. Kejadian pada kutipan tersebut 

menggambarkan situasi saat tokoh Salud sedang berdiam saat tidak bekerja. 

Pekerjaan Salud adalah sebagai pekerja serabutan. Kadang ia menggali kubur, 

kadang menguras tangki septik. Ia hanya benar-benar menjual tenaga. 

(4) Handai  

Seperti namanya, Handai adalah orang yang suka berandai-andai. Ia juga 

merupakan tokoh yang berkarakter bodoh dan selalu berharap menjadi pembicara 

motivator di depan orang banyak. Hal tersebut ditunjukkan oleh kutipan berikut. 

Handai, seperti namanya itu, adalah penghayal yang suka 

berandai-anadai.  

“Rin,” katanya. 

“Andaikan kau punya duit sejuta dua ratus lima puluh ribu 

tujuh ratus lima puluh, apa yang mau kau beli?” 
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Tohirin memandang langit, sambil menghitung-hitung dengan 

jarinya, betapa gerangan jumlah angka nol dalam sejuta itu. sama 

dengan Handai, sudah dua kali Tohirin tidak naik kelas. Karena itu, 

mereka sempat dikeluarkan dari sekolah. namun, sekolah lain tak ada 

yang mau menerima mereka. atas nama kemanusiaan, mereka 

diterima kembali di sekolah kampung ini dan ditempatkan duduknya 

di bangku paling belakang. (Hirata, 2019, h.7).  

Kutipan tersebut membuktikan bahwa Handai suka menghayal.  Dari 

percakapan tersebut dapat disimpulkan bahwa Handai suka berandai-andai hal yang 

tidak penting. Dia juga murid yang bodoh hingga sempat tak naik kelas dua kali. 

Tokoh Handai ini bercita-cita ingin menjadi pembicara motivator yang terkenal. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa tokoh Handai adalah tokoh yang bodoh namun bercita-cita 

tinggi. Ini terbukti dengan cita-citanya untuk menjadi pembicara motivator. Hal 

tersebut tampak pada kutipan berikut. 

Handai melangkah dengan gagah. Bukan main senangnya dia 

karena akhirnya mimpi besarnya terwujud. Akhirnya dia bisa tampil 

sebagai pembicara motivasi walaupun di depan kawan-kawannya 

sendiri dan di rumah kakanya sendiri. (Hirata, 2019, h.100).  

 

Dalam kutipan tersebut, Handai yang bercita-cita menjadi pembicara 

motivator itu akhirnya terwujud. Dia menjadi pembicara motivator, walaupun hanya 

di depan teman-temannya ketika berencaana merampok bank. 

  

(5) Honorun Abidin 

Honorun Abidin adalah seorang guru honorer.  Meskipun menjadi guru 

honorer, ia tetaplah tokoh yang miskin. Tokoh Honorun diceritakan tidak banyak 

tingkah, suka menolong, baik, tidak pemarah, dan sangat bebal. Hal tersebut tampak 

pada kutipan berikut. 

Honorun, tak peduli nilai mata pelajaran Sejarah di rapornya 

merah, sudah berani-beraninya pacaran. Secara umum dia itu lugu, 

santun, baik, lembut, dan tolol. (Hirata, 2019: 8). 

Kutipan tersebut menjelaskan nilai mata pelajaran sejarah Honorun selalu 

merah. Walaupun nilainya jelek, Honorun adalah orang yang santun, baik dan 
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lembut. Selain itu, Honorun adalah orang yang mau membantu dan memperjuangkan 

pendidikan sebagaimana terdapat dalam kutipan berikut. 

”Honorun Abidin.” 

“Bangga aku pada anakmu, Dinah. Daftarkan namaku nomor 

satu, But! Aku mau ikut merampok bank itu! walaupun tak tahu 

bagaimana caranya.” (Hirata, 2019, h.85).  

Dari kutiapn tersebut ditunjukkan bahwa Honorun bersedia merampok demi 

membantu Aini agar bisa masuk ke Fakultas Kedokteran universitas ternama.  Dari 

paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Honorun adalah tokoh yang baik dan suka 

menolong. Ini terbukti dengan tindakannya yang mau ikut terlibat dalam aksi 

perampokan yang diusulkan oleh Debut. 

(6) Tohirin Insyafi 

Tohirin adalah tokoh yang memiliki karakter bodoh seperti Handai. Seperti 

terlihat pada kutipan berikut. 

Tohirin memandang langit sambil menghitung-hitung dengan 

jarinya, berapa gerangan jumlah angka nol dalam sejuta itu. Sama 

dengan Handai, sudah dua kali Tohirin tak naik kelas. Karena itu, 

mereka sempat dikeluarkan dari sekolah. Namun, sekolah lain tak ada 

yang mau menerima mereka. Atas nama kemanusiaan, mereka 

diterima kembali di sekolah kampung ini dan ditempatkan duduknya 

di bangku paling belakang dari yang paling belakang.(Hirata, 2019, 

h.7).  

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Tohirin bahkan tidak mengetahui berapa 

jumlah angka nol dalam jumlah satu juta rupiah. Tohirin juga ditempatkan di bangku 

paling belakang yang merupakan bangku tempat anak-anak yang memiliki 

pengetahuan kurang atau bodoh. Tohirin bahkan tidak naik kelas sampai berkali-kali. 

Meskipun bodoh, Tohirin adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Hal 

tersebut diketahui ketika dia berusaha melamar pekerjaan sebagaimana tampak pada 

kutiapn berikut. 

Tohirin itu bolehlah disebut duta besar kegagalan. Melamar 

kerja dimana saja, ditolak. Mencoba usaha apa saja gagal. Apapun yang 

pakai pemilihan Tohirin tak pernah terpilih. Akhirnya dia terdampar di 

pekerjaan yang selalu kekurangan orang, kuli pelabuhan. (Hirata, 2019, 

75).  
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Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Tohirin adalah orang yang tidak 

beruntung. Dia selalu mengami kegagalan, tetapi tak lantas membuat Tohirin 

mengeluh dan menyerah. Justru dia terus berusaha hingga akhirnya mendapat 

pekerjaan sebagai kuli pelabuhan.   

(7) Nihe Permatasari dan Junilah 

Nihe dan Junilah adalah dua tokoh yang dalam cerita selalu disandingkan. 

Mereka bekerja sebagai anak buah dari Rusip di Cv Klino. Nihe dan Junilah sangat 

keras kepala, mereka orang yang kecanduan selfie. Berikut adalah gambaran karakter 

tokoh Nihe dan Junilah. 

Duo Nihe-Junilah selalu tiba di tempat kerja paling telat, tetapi 

pulang selalu paling cepat. Kalau ada hari kejepit, tak bakal ada 

batang hidung mereka. Disuruh Rusip A, Nihe mengerjakan B, 

Junilah mengerjakan C, atau malah menolak mengarjakan apa pun. 

Sibuk sendiri mereka membedaki hidung mereka, lalu selfie. (Hirata, 

2019, h.56). 

 

Kutipan tersebut menjelasakan bagaimana perilaku Nihe dan Junilah ketika 

bekerja. mereka digambarkan sebagai tokoh yang tidak tepat waktu ketika bekerja 

dan tidak menurut pada atasan. Selain itu, karakter tokoh Nihe dan Junila memilki 

kebiasaan berdandan dan selfi. 

(8) Rusip Munasip 

Rusip adalah tokoh yang digambarkan sebagai seorang laki-laki yang bekerja 

sebagai pimpinan sebuah CV yaitu Cv Klino. Semasa sekolah di sekolah dia adalah 

tokoh yang tidak pandai merawat dirinya. Meskipun dia tidak pandai merawat diri 

atau jorok, akhirnya Rusip memiliki Cv yang bergerak di bidang usaha cleaning 

service.  

Tak tahu bagaimana riwayatnya, tahu-tahu Rusip sudah ada di 

bangku belakang dan tak seorang pun, anak bodoh, anak pintar, anak 

baik, anak nakal, yang mau dekat-dekat dengannya sebab jika dia 

lewat, macam pasar ikan lewat. Sudahlah bodoh, dia itu jorok pula. 

(Hirata, 2019, h.8).  

Dari kutipan tersebut, dijelaskan bahwa tokoh Rusip dipindahkan tempat 

duduknya ke belakang. Semasa sekolah digambarkan bahwa tidak ada yang ingin 

dekat-dekat dengan Rusip karena dia memiliki bau badan yang tidak sedap sehingga 
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diumpakan semacam bau ikan. Selain badannya berbau tidak sedap, tokoh Rusip juga 

bodoh. Setelah dewasa tokoh Rusip memiliki Cv, yaitu Cv Klino. Dia juga 

memperkejakan tokoh Nihe dan Junilah. 

(9) Sobri 

Di antara sepuluh kawan, Sobri orang yang paling bodoh. ia ditempatkan 

duduknya di bangku paling belakang karena lamban berpikir. Hal tersebut tampak 

pada kutipan berikut. 

Sobri dan Honorun dicampakkan walikelas ke bangku paling 

belakang sebab mereka lamban berpikir dan merupakan anak-anak 

pesimistis yang tak punya cita-cita. Namun, yang paling parah secara 

akademik di antara sembilan murid itu adalah Sobri. (Hirata, 2019, 

h.8).  

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Sobri adalah tokoh yang bodoh. Terlihat 

dari penjabaran langsung oleh pengarang bahwa dia adalah yang terbodoh dari 

sembilan murid bodoh di kelas tersebut. Meskipun begitu, Sobri adalah orang yang 

kreatif dan memilki suara yang sangat keras. Hal tersebut digambarkan pada 

kutiapan berikut. 

Peristwa yang dimaksud yaitu ketika Sobri yang bertugas menghafal gertakan 

yang dibuat Debut, menambahkan redaksi gertakan yang lebih bagus yang bernuansa 

budaya lokal melayu. Junilah dan kawan yang lain sempat dibuat khawatir lantaran 

persoalan intelektual Sobri yang rendah. Namun, yang terjadi justru Junilah dan 

kawannya lah yang dibuat terkejut oleh gertakan budaya lokal yang dibuat Sobri. 

Gertakan tersebut sukses besar. Adanya hal tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan 

berikut. 

“RAMPOOOKKK!!!” 

Itulah teriakan paling keras yang pernah didengar seumur 

hidupnya. Macam sangkakala Hari Kiamat.   

“INI PERAMPOKAAAN!!! SEMUA TIARAAAP!!!” 

…serbuan mendadak itu, bercamur baur dengan teriakan 

nyaring memekakan telinga dari seseorang yang seakan dilahirkan ke 

muka bumi ini memang untuk berteriak. 

“PAM MARAH, KITA TAK MANDI! 

PLN MARAH LAMPU GELAP! 
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INILAH SAAT YANG DINANTI-NANTI! 

PERAMPOK DATANG SEMUA TIARAAAP!!!” 

Handai, Dinah, dan Junilah saling pandang, Honorun yang 

tengah bersalto-salto terhenti saltonya. Sekarang mereka paham 

maksud Sobri dengan gertakan bernuansa budaya lokal itu. (Hirata, 

2019, h.183-184). 

 

Dari kutipan tersebut dapat dilihat Sobri adalah orang yang kreatif dan 

suaranya sangat keras. Sobri yang sempat dikhawatirkan karena persoalan 

intelektual, justru menggunakan daya kreatifnya untuk mengubah redaksi gertakan 

yang dibuat Debut menjadi sebuah pantun hingga gertakan tersebut akhirnya sukses 

besar.  

(10) Inspektur Abdur Rojali 

 Inspektur Abdul rojali adalah suami dan ayah yang baik bagi istri dan anak-

anaknya. Setiap hari sebelum berangkat ke kantor polisi Inspektur Abdul Rojali 

membonceng kedua anaknya ke sekeolah menggunakan motor bebek lama. Adanya 

hal tersebut tampak pada kutipan tersebut. 

Dia percaya diri, luwes, dan berjiwa humor. Maka, 

sesungguhnya nasib menyediakan tempat seandainyadia mau jadi 

komedian. Namun, nasib juga menyediakan tempat bagi orang seperti 

Inspektur untuk menjadi suami dan ayah yang baik, kawan yang setia 

dan aparat negara, yang di tangannya hukum menjadi anak emas 

keadilan.(Hirata, 2019: 12).  

Kutipan tersebut menjelaskan tentang karakter Inspektur Abdul Rojali. 

Inspektur Abdul Rojali adalah suami yang baik bagi istrinya, ayah yang baik bagi 

anak-anaknya, kawan yang baik bagi Sersan P. Arbi yang merupakan bawahannya 

serta aparat yang baik bagi masyarakat. Baginya kejujuran adalah hal yang harus 

ditegakkan di dunia ini hal tersebut tampak pada kutipan berikut.  

Namun, semenjak Inspektur Abdul Rojali ditugaskan di sana, 

mereka menguap tak tahu kemana. Barangkali karena Inspektur asli 

Belantik, para maling merasa sungkan padanya. Lebih dari itu. dia 

terkenal tak tercela integritasnya sebab, konon tak ada yang lebih 
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ditakuti penjahat selain penegak hukum yang jujur. (Hirata, 2019, 

h.15). 

Kutipan tersebut menjunjukkan bahwa Inspektur adalah polisi sekaligus 

penegak hukum yang jujur sehingga para maling merasa sungkan padanya, 

barangkali karena Inspektur adalah orang asli Belantik. 

(11) Sersan P. Abri 

Sersan P. Arbi adalah bawahan dari tokoh Inspektur Abdul Rojali. Dia adalah 

seorang polisi yang setia. Selama bekerja dengan tokoh Inspektur Abdul Rojali, dia 

selalu patuh atas perintah Inspektur. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut.  

“Ngomong-ngomong siapakah bintang idolamu, Sersan?” tanya 

Inspektur. 

… 

Ternyata, dalam hatinya, Sersan punya banyak sekali idola. Namun, 

dari seluruhnya, sesungguhnya dia ingin sekali menyebut satu nama yang 

paling dikaguminya melebihi siapa pun. Tokoh itu adalah atasnnya sendiri, 

Inspektur Abdul Rojali, partner, sahabat, idola, sekaligus guru baginya.  

“Siap, banyak sekali, Kumendan?” 

“Aih, sebutlah satu dua, Sersan.” 

“Siap, susah, Kumendan, pokoknya semua penyanyi dangdut dan 

semua aktris Korea!” 

“Bukan main, Sersan!”  

“Siap, bukan main, Dan!” (Hirata, 2019, h.46). 

 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa tokoh Sersan P. Arbi mengidolakan 

Inspektur. Dari kutipan tersebut menunjukkan betapa Sersan P. Arbi menghargai dan 

menghomati Inspektur Abdul Rojali sebagai atasannya. Tidak hanya itu, Sersan P. 

Arbi menganggap Inspektur tidak hanya atasannya tetapi partner, sahabat, idola, 

sekaligus guru baginya.  

(12) Aini 
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Aini adalah anak sulung Dinah. Berkat kegigihannya dalam belajar, dia lulus 

di salah satu universitas ternama di Fakultas kedokteran walapun sempat tinggal 

kelas. Namun, tokoh Dinah sebagai ibunya tidak memiliki biaya untuk 

mendaftarkannya.  Hal tersebut tampak pada kutipan berikut. 

Terpana Dinah melihat Aini sekarang sangat rajin belajar, 

karena dia tahu anak-anak yang tak naik kelas cenderung semakin 

malas belajar, Aini malah sebaliknya, Dia belajar seakan tak ada hari 

esok. Aini sendiri semakin giat belajar sejak melihat salah satu 

adiknya menunjukkan gejala seperti dulu dialami mendiang ayahnya.  

Jam istirahat, kawan-kawannya bermain-main, Aini tetap di 

kelas untuk membaca dan mencatat. Dulu dia lebih banyak diam dan 

menunduk saja jika ditanya guru sehingga guru-guru malas bertanya 

padanya. Kini keadaan terbalik, Aini minta tempat duduknya 

dipindahkan ke depan dan giliran dia memberondong guru-guru 

dengan pertanyaan, sampai pusing mereka dibuatnya. (Hirata, 2019: 

41). 

 

 

Kutipan tersebut menjelaskan kegigihan Aini. Bahkan ibunya, Dinah sempat 

heran karena biasanya anak yang tinggal kelas akan lebih malas belajar. Namun yang 

terjadi pada tokoh Aini adalah kebailkannya. Aini dijelaskan sebagai anak yang rajin 

belajar. Dia bahkan minta tempat duduknya dipindahkan ke depan dan 

memberondong guru dengan berbagai pertanyaan.  Selain gigih dan rajin belajar, 

Aini juga merupakan orang yang bekerja keras. Hal tersebut tampak pada kutipan 

berikut.  

“Sudah berapa tabunganmu, Aini?” 

“Delapan ratus ribu, Bang.” 

“Sudah cukupkah untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran?” 

“Belum, Bang.” 

Usai menerima upah, Aini pulang mengayuh sepeda. Dia telah bekerja 

sejak pukul 6.00 pagi hingga menjelang senja. Remuk badannya. Kelelahan 

dia setiap pulang kerja.  (Hirata, 2019, h.253).  

Kutipan tersebut menunjukkan Aini yang bekerja keras dari pagi hingga sore. 

Nantinya, upah hasil dia bekerja akan ditabung untuk kuliah di Fakultas Kedokteran. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Aini adalah tokoh yang gigih 

dan pekerja keras. Ia juga tidak mudah menyerah pada keadaan.  
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(13) Boron dan Bandar 

Boron dan Bandar adalah orang yang suka merundung semasa SMA. Hal 

tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan berikut. 

Alasannya: dia benci akan perlakuan sekolah, Trio Bastardin, dan Duo 

Boron pada sembilan anak pecundang itu, terutama pada kebrutalan Bastardin 

dan Boron yang suka menindas Salud. (Hirata, 2019, h.16).  

Dari kutipan tersebut, dapat dijetahui bahwa Boron dan Bandar adalah tokoh 

antagonis. Mereka suka memperlakukan orang dengan sewenang-wenangnya. 

Dimana pada kutipan tersebut Duo boron suka menindas Salud. Sifat jahat mereka 

terus berlanjut hingga mereka dewasa. Hal tersebut dapat dilihat dalma kutipan 

berikut. 

Ada orang-orang yang dilahirkan ke muka bumi ini memang 

untuk berjaya. Tak peduli durjana tabiatnya, nasib senantiasa 

memihak mereka. Segala sesuatu sulit bagi orang lain, mudah saaj 

bagi mereka. Orang lain harus bersusah payah mendapatkan sesuatu, 

mereka tinggal menjentikkan jari. Orang lain berlingsatan mencari 

nafkah, mereka cincai-cincai saja. Mereka telah senang, bahkan 

sebelum mereka dilahirkan. Bintang kejora berkelap-kelip di atas 

kepala mereka. Orang-orang macam itu adalah Boron, Bandar, 

Bastardin, Jamin, dan Tarib. 

Boron dan Bandar jelas lebih sejahtera dari sepuluh sekawan 

iru. Mereka punyausaha pabrik es di pasar ikan. Bersama Bandar, dua 

hari sekali Boron menyetir truk mengangkut peti-peti es berisi hasil 

laut ke pelabuhan, untuk kemudian diangkut naik kapal ke ibu kota 

manapun. Bukan main lagak keduanya di kawasan pasar ikan. Gertak 

sana, gertak sini. (Hirata, 2019, h.51).  

Kutipan tersebut menjelaskan tentang keberuntungan nasib tokoh Trio 

Bastardin dan Duo Boron. Sejak lahir, mereka sudah beruntung dalam bidang 

ekonomi meski sikap mereka buruk. Ungkapan bintang kejora berkelap-kelip di atas 

kepala mereka, merupakan bukti bahwa mereka hidup dalam kesenangan dan serba 

berkecukupan.  Pada paragraf kedua kutipan tersebut, dijelaskan bahwa Duo Boron 

lebih sejahtera daripada sepuluh sekawan. Mereka memiliki usaha pabrik es yang 

sukses.  

(14) Bastardin, Jamin dan Tarib (Trio Bastardin) 
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Sama seperti Boron dan Bandar, Bastardin, Jamin, dan Tarib juga merupakan 

orang yang suka merundung sepuluh kawan semasa SMA. walaupun suka 

merundung, tetapi mereka selau beruntung dan hidup lebih sejahtera. Adanya hal 

tersebut terlihat pada kutipan berikut. 

Trio Bastardin, malah lebih jaya lagi dari Duo Boron. 

Faktanya, sekali zalim cenderunglah manusia tetap zalim. Mereka 

pembuli waktu masih sekolah, sekarang dewasa kian menjadi. Tak 

dapat dihapus perangainya,bak harimau yang tak dapat menghapus 

belangnya. (Hirata, 2019, h.52). 

Kutipan itu mengambarkan sikap Trio Bastardin yang tidak berubah dari 

remaja hingga dewasa. Mereka dikenal sebagai perundung saat sekolah, kemudian 

waktu dewasa mereka menjadi lebih kejam. Karakter mereka diumpamakan seperti 

harimau yang tidak dapat menghapus belangnya. Maksudnya adalah karakter jahat 

dalam diri mereka telah mendarah daging dan tidak dapat diubah dari diri mereka. 

Meski karakter mereka jahat, tetapi kehidupan mereka tetap sejahtera. Adanya hal 

tersebut dapat dilihat melalui kutipan berikut. 

Trio Bastardin yang dulu telah berbahaya, kini semakin 

berbahaya karena membentuk tiga serangkai persekongkolan 

pengusaha, politisi, dan birokrat. Itulah segitiga emas kejahatan. 

Bastardin kini pengusaha, Jamin wakil rakyat, Tarib PNS, dan pada 

dasarnya, ketiganya adalah Maling.  

Diam-diam mereka membangun operasi gelap tingkat tinggi 

yang bahkan Inspektur Abdul Rojali takkan membayangkan jenis 

kejahatan semacam itu akan tertera di papan statistik kejahatan 

kabupaten tingkat dua. Moni londri! Itulah kejahatan mereka. (Hirata, 

2019, h.52-53).  

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa kejahatan Trio Bastardin setelah dewasa 

semakin menjadi. Bahkan mereka melakukan kejahatna yang tidak disangka-sangka 

yaitu usaha money loundry atau cuci uang. Dengan usaha itu, mereka kemudian 

bersekutu dengan pengusaha, orang yang berkecimpung dengan dunia politik, dan 

orang-oarang bagian birokrasi untuk membentuk bisnis. Walaupun bisnis mereka 

bagus, mereka tetaplah pencuri uang rakyat. 

(15) Ibu Atikah 
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Ibu Atikah adalah seorang wanita yang bekerja sebagai pegawai bank. Ibu 

Atikah merupakan orang yang mengalami trauma dan kesedihan panjang akibat 

dikhianati suaminya.  Hal tersebut tampak pada kutiapn berikut.  

Di dalam ruangan yang mewah di gedung yang megah itu, 

rupanya seorang perempuan juga termangu. Ibu Atikah namanya. 

Berbeda dengan para droup out, kuli pelabuhan, pedagang kaki lima, 

guru honorer, pembersih, pengangguran, dan penggali kubur itu, Ibu 

Atikah adalah pimpinan cabang sebuah bank ternama. Maka dia 

termangu bukan karena ekonomi yang sulit seperti dialami kacung-

kacung kampret itu, melainkan karena patah hati lantaran suaminya 

kabur dan kawin lagi dengan pacar SMA-nya. Klasik, klise, dan 

sangat sinetron sesungguhnya kejadian itu. Namun, Ibu Atikah, 

seorang wanita cantik yang cerdas, merasa sangat terpukul, sangat 

sedih, dan tersinggung. (Hirata, 2019, h.59).  

Kutipan tersebut menjelaskan Ibu Atikah secara ekonomi adalah orang yang 

mampu. Dia digambar kan sebagai wanita yang cantik wajahnya dan berintelektual. 

Dalam kutipan, dijelaskan juga Ibu Atikah yang sedang bersedih karena suaminya 

selingkuh dan memilih meninggalkan Ibu Atikah.  

(16) Pak Akhirudin 

Pak Akhirudin adalah seorang guru seni di SMEA. Dia adalah seorang guru 

yang suka menjauhkan diri dari orang-orang. Di balik sikapnya yang suka 

memencilkan diri. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan berikut.  

Terpojok di sudut kota, duduk muram seorang guru. Pak 

Akhirudin, guru Seni di SMEA itu, tampak semakin sering 

memencilkan diri.” (Hirata, 2019, h.126). 

Kutipan tersebut, menjelaskan Pak Akhirudin yang sedang duduk sambil 

bersedih, dia juga lebih sering menjauhkan diri dari orang-orang. Kutipan tersebut 

menjelaskan kejadian ketika Pak Akhirudin sedang dalam keadaan tidak dapat 

berbuat apa-apa di sudut Kota Belantik. 

Sudah lama Guru Akhir mengajar sehingga, mungkin macam 

guru seni lainnya, dia telah mengalami menjadi guru sekaligus 

seniman muda yang baru tamat kuliah, mengajar dengan penuh 

semangat dan idealisme…(Hirata, 2019, h. 126). 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa tokoh Pak Akhirudin telah lama mengajar 

sebagai guru seni. Selain menjadi guru kesenian, Pak Akhirudin juga merupakan 
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seniman muda. Dia digambarkan sebagai seorang yang penuh semangat dan berusaha 

hidup menurut cita-citanya.  

(17) Ibu desi Mal 

Ibu Desi Mal adalah guru matematika SMA di sekolah tempat sepuluh 

kawan, Trio Bastardin dan Duo Boron bersekolah. Dia dikenal sebagai tokoh yang 

sabar. Karakter Ibu Desi Mal digambarkan oleh kutipan berikut. 

Ibu Desi Mal itu orangnya sabar sekali, konon pernah menjadi 

juara guru paling sabar tingkat kabupaten. Menyesal dia harus 

berteriak macam orang di geledak kapal itu. (Hirata, 2019, h.6).  

Kutipan tersebut mengambarkan bahwa Ibu Desi Mal adalah orang sabar. 

Bahkan ia menyesal telah berteriak kepada muridnya. Kutipan tersebut terjadi di 

kelas, ketika dia mempergoki ada yang membuang sampah sembarangan di kelas. 

Karena muridnya saling tuduh, Ibu Desi Mal emosi dan berteriak kepada mereka. 

Tapi akhirnya Ibu Desi Mal menyesali apa yang ia lakukan. Disini, pengarang 

menggambarkan betapa sabarnya Ibu Desi Mal menghadapi kelakukan murid-

muridnya terutama penghuni bangku belakang. 

d) Latar  

Latar dalam novel terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. 

Berikut adalah penjabaran dari latar tempat, latar waktu, dan latar sosial dalam novel 

Orang-orang Biasa terdiri karya Andrea Hiarata. 

1) Latar Tempat  

Secara garis besar, latar tempat dalam Novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata berada di Kota Belantik. Latar tempat tersebut kemudian dirinci di 

beberapa tempat yang terdapat di Kota Belantik. Berikut rincian latar tempat dalam 

novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata.  

(a) Kantor Polisi 

Kantor polisi merupakan tempat yang pertama kali dideskripsiskan dalam 

novel. kantor polisi yang dimaksud berada di Kota Belantik, tempat dimana 

Inspektur dan Sersan bekerja. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut.   
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Di kantor polisi tadi, melamun seorang pria setengah baya 

bernama Inspektur Abdul Rojali dan polisi muda bernama Sersan P. 

Arbi semilir bulan Desember membuat keduanya semakin lesu 

memandangi papan tulis statistik kejahatan yang tergantung di 

dinding. (Hirata, 2019, h.2).  

Kutipan tersebut menjelaskan kejadian ketika Inspektur Abdul Rojali dan 

Sersan P. Arbi sedang berada di kantor mereka yaitu kantor polisi. Mereka sedang 

lelah mengamati papan statistik kejahatan yang terjadi di Kota Belantik. Kejadian 

tersebut terjadi pada bulan Desember. 

(b) SMA di Kota Belantik 

Salah satu latar tempat yang penting dalam novel Orang-Orang Biasa adalah 

sebuah kelas di sebuah SMA di Kota Belantik. SMA tersebut tempat sepuluh kawan, 

Duo Boron dan Trio Bastardin bersekolah serta tempat Ibu Desi Mal mengajar. Hal 

tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut. 

“Siapa yang buang sampah di sini?! bentak Wali kelas Ibu Tri 

Wulan. (yang tentu saja nama samaran supaya tidak kualat). 

“Salud, Bu,” tuduh Honorun. 

“Junilah, Bu,” tuduh Salud. 

“Sobri, Bu,” tuduh Junilah.  

Lain waktu Ibu Desi Mal, guru Matematika tak dapat menahan 

dirinya karena para penghuni bangku-bangku belakang itu memang 

sudah keterlaluan. (Hirata, 2019, h.6).  

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi di sebuah kelas 

yang di tunjukkan adanya penyebutan Wali kelas dan guru matematika serta 

penghuni bangku belakang. Kelas tersebut merupakan kelas tempat sepuluh kawan, 

Trio Bastardin dan Duo Boron belajar. Mereka merupakan teman satu sekolah dan 

satu kelas. Latar tempat SMA menjadi tempat awal pengenalan tokoh sepuluh 

kawan, Trio Bastardin, Duo Boron dan Ibu Desi Mal.  

(c) Sebuah Bank di Kota Belantik  

Bank merupakan salah satu latar tempat dalam novel Orang-Orang Biasa 

karya Andrea Hirata. Beberapa kejadian penting terjadi di bank. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh kutipan berikut.  
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Sejak pagi bank itu langsung sibuk. Hari Jumat memang selalu 

lebih ramai ketimbang hari kerja biasa. Tak terasa waktu melaju cepat. 

Pagi menjadi siang, siang menjadi sore. Di tengah kesibukannya, Ibu 

Atikah teringat akan janjinya pada anak-anaknya untuk melihat 

mereka pawai nanti sore.  

… 

Akhirnya, mobil Tim 1 sampai tempat parkir bank. Petugas 

parkir menaikkan palang. Macet sedikit palang itu, tetapi kemudian 

palang itu naik. Sobri menurunkan kaca mobil untuk mengambil 

tiket parkir. Dari dalam posnya, petugas parkir tertawa melihat 

orang-orang bertopeng di dalam mobil. (Hirata, 2019, h.175-80).  

Kedua kejadian dalam kutipan tersebut terjadi di sebuah bank. Paragraf pertama 

pada kutipan tersebut menjelaskan tentang keadaan sebuah bank yang sangat sibuk. 

Bank tersebut adalah bank tempat Ibu Atikah bekerja. Bank tersebut beroperasi dari 

pagi hingga sore hari. Bank tersebut juga merupakan target perampokan yang akan 

dilakukan oleh sepuluh kawan. Dimana pada paragraf kedua digambarkan Tim 1 

yang hendak merampok bank tersebut. Mereka pergi menggunakan mobil dan 

membayar tiket pakir kepada petugas parkir. petugas parkir kemudian menertawakan 

tokoh Tim1 karena topeng yang mereka gunakan. 

(d) Toko Batu Mulia 

Toko Batu Mulia adalah salah satu latar tempat yang menjadi terjadinya 

konflik pada novel Orang-Orang Biasa. latar tempat Toko Batu Mulia dapat dilihat 

melalui kutipan berikut.  

Masuklah mereka ke kawasan pusat niaga di bundaran kota. Bukan 

main ramainya orang di Toko Batu Mulia itu. Demam batu akik kian 

menjadi-jadi. Bisnis perhiasan Bastardin makin marak, yang otomatis, makin 

marak pulak bisnis pencucian uangnya. Kliennya bertambah. (Hirata, 2019, 

h.61).   

Kutipan tersebut menjelaskan latar Toko Batu Mulia. Toko Batu Mulia 

tersebut merupakan toko milik tokoh Trio Bastardin. Letaknya di pusat niaga yang 

berada di bundaran Kota Belantik. Toko Batu Mulia tersebut selain digunakan untuk 

berniaga, digunakan juga untuk bisnis cuci uang oleh tokoh Trio Bastardin. 
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Selanjutnya, di Toko Batu Mulia juga peristiwa perampokan oleh sepuluh kawan 

terjadi. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut. 

Baru sekejap Dinah melihat kawan-kawannya menyerbu Toko Batu 

Mulia itu, tahu-tahu mereka telah kembali sambil menenteng tas-tas besar. 

(Hirata, 2019, h.193).   

Berdasarkan kutipan tersebut, digambarkan perampokan yang dilakukan oleh 

sepuluh kawan di Toko Batu Mulia milik tokoh Trio Bastradin. Dalam perampokan 

itu,  sepuluh kawan berhasil membawa uang dengan jumlah yang banyak. Hal 

tersebut ditunjukan oleh kata-kata “menenteng tas-tas besar”. 

(e) Warung Kupi Kuli 

Warung Kupi Kuli adalah salah satu latar tempat dalam novel Orang-Orang 

Biasa. Warung Kupi Kuli merupakan warung kopi yang ada di Kota Belantik. 

Adanya latar Warung Kupi Kuli tampak pada kutipan berikut. 

Setelah sejak pagi ramai terus, pukul 3.00 sore, warung Kupi Kuli 

sepi. Akan ramai lagi mulai pukul 4.00 sore nanti, hiruk pikuk hingga jauh 

malam. Penat Aini bekerja sejak tadi pagi, tiba waktu untuk istirahat sebentar. 

(Hirata, 2019, h. 252).  

Pada kutipan tersebut Warung Kupi Kuli dijelaskan sebagai warung kopi 

tempat tokoh Aini bekerja sebagai pelayan. Dia berniat untuk mengumpulkan uang 

untuk masuk Fakultas Kedokteran. Upah dari bekerja di warung Kupi Kuli akan 

ditabung oleh tokoh Aini. Ia bekerja mulai pukul 6.00 pagi hingga sore hari. 

2) Latar Waktu 

Secara umum, latar waktu dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea 

Hirata berlatarkan waktu setelah tahun 2000-an. Tahun 2000-an adalah tahun setelah 

reformasi. Di Indonesia, era reformasi ditandai dengan adanya gerakan mahasiswa 

pada tagun 1998. Di atas tahun 2000-an adalah tahun-tahun perkembangan teknologi 

dan ilmu pengetahuan. Ini dibuktikan dengan adanya gambaran gedung mewah, 

penggunaan ATM, dan jaringan internet.  

Hal tersebut tampak pada kutipan berikut.  

Salud dan Debut Awaludin sendiri termangu-mangu kena 

imbas teknologi. Sejak internet menyerbu Kota Belantik, warga kota 
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semakin bahagia. Semakin bahagia maka angka harapan hidup mereka 

tinggi. (Hirata, 2019, h.58).  

Berdasarkan kutipan tersebut, perkembangan internet telah sampai ke Kota 

Belantik. Tokoh Salud dan Debut Awaludin bingung melihat bagaimana imbas 

teknologi tersebut membuat masyarakat Kota Belantik merasa bahagia. Latar waktu 

pada kutipan tersebut digambarkan pada tahun 2000-an ke atas. Karena pada tahun-

tahun tersebut berkembang teknologi. Ditandai dengan meluasnya perkembangan 

teknologi yang salah satu bentuknya adalah internet. Selain internet, GPS juga sudah 

mulai berkembang dan digunakan seperti yang tampak pada kutipan berikut. 

Perampok kabur, berlari meliuk-liuk di gang-gang pasar. 

Sekuriti mengikuti titik merah di GPS, tetapi segera bingung di tengah 

labirin gang yang berliku. (Hirata, 2019, h.197).  

Kutipan tersebut menjelaskan kejadian setelah perampokan di Toko Batu 

Mulia terjadi. Para perampok kabur melewati jalan kecil atau lorong-lorong di pasar. 

Kemudian para penjaga keamanan mengejar mereka dengan menggunakan GPS.  

Selanjutnya, latar waktu dalam novel Orang-orang Biasa juga diperinci pada 

bulan Agustus. Pada bulan Agustus terjadi perisiwa penting yang menjadi konflik 

pada novel tersebut. Peristiwa tersebut yaitu pawai 1.000 topeng monyet dan dua 

perampokan. Berikut kutipan yang menunjukkan adanya hal tersebut.  

Melalui gerbang kota, akhirnya Agustus masuk ke Belantik. 

Umbul-umbul berkibar sepanjang jalan. Lomba-lomba mulai digelar. 

Tambng ditarik, pohon pinang dipanjat, kartu gaple diempas, mik 

dites, orkes bertalu-talu. Kembang gula, balon, badut, sepeda hias, 

motor-motor lawas, murid, murid berbaris-baris, drum band, pasar 

malam, sirkus keliling, balap tong setan. (Hirata, 2019, h.160).  

Jika merujuk pada kutipan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa latar 

waktu pada kutipan tersebut adalah tanggal 17 Agustus. Hal itu dikarenakan pada 

tanggal tersebut biasanya semua kampung, kota, sampai pelosok Indonesia akan 

beramai-ramai ikut serta dalam euforia hari perayaan kemerdekaan Indonesia. Pada 

kutipan ditandai dengan adanya umbul-umbul yang bekibar. Umbul-umbul adalah 

bendera aneka warna yang dipasang memanjang ke atas dan meruncing pada 

ujungnya, dipasang untuk memeriahkan suasana serta menarik perhatian. Lalu ada 



154 
 

 
  

pohon pinang dipanjat. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya dilakukan untuk 

perayaan 17 Agustus sebagai hari memperingati kemerdekaan Indonesia. 

3) Latar Sosial 

Latar sosial dalam novel Orang-Orang Biasa adalah gambaran masyarakat 

Melayu-Belitong. Hal tersebut ditunjukkan oleh kutipan berikut. 

“Mimpi apa kau semalam, Nong? Tanya Nihe. 

Terpana Aini. 

Tak da..tak mimpi apa-apa, Mak Cik.” (Hirata, 2019: 253).  

Berdasarkan kutipan tersebut, terdapat penggunaan sapaan antar tokoh. 

Dalam masyarakat Melayu-Belitong dikenal sapaan nong dan mak cik. Dialog 

tersebut adalah dialog anatara tokoh Nihe dan Aini. Tokoh Nihe menggunakan 

sapaan nong kepada Aini sebagai sapan kepada anak perempuan yang 

kekerabatannya dianggap dekat. Sedangkan Aini menggunakan sapaan mak cik 

kepada Nihe sebagai sapaan hormat terhadap orang yang lebih tua dan dianggap 

dekat. Selain latar budaya dan bahasa Melayu-Belitong, dalam novel Orang-Orang 

Biasa juga dijelaskan bahwa tokoh dalam novel tersebut beragama Islam. Hal 

tersebut ditunjukkan dalam kutipan berikut. 

Esoknya dia bangun subuh, dia membaca sebelum dan sesudah 

shalat subuh. Dia membaca sambil berjalan kaki ke sekolah. Dia terus 

membaca saat membantu ibunya berdagang mainan anak-anak, 

bahkan saat melayani pembeli. Libur sekolah, Sabtu dan Minggu, Aini 

telah menunggu di depan pintu perpustakaan daerah sebelum 

perpustakaan itu buka.” (Hirata, 2019, h.40).  

Kutipan di atas menjelaskan tentang latar sosial yang berhubungan dengan 

keyakinan. Keyakinan merupakan sistem kepercayaan yang dianut seseorang atau 

masyarakat. Dari kutipan digambarkan bahwa tokoh dalam Aini beragama Islam. 

Dibuktikan dengan ia melakukan ibadah shalat. Shalat adalah ibadah yang dilakukan 

oleh umat islam. Tatacara salat telah diatur mulai bacaan dan waktu pelaksanaannya 

telah diatur dan tentukan oleh Allah SWT. Selain itu terdapat beberapa masalah 

sosial di Kota Belantik salah satunya adalah kemiskinan. Seperti pada kutipan 

berikut.  

e) Sudut Pandang 
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Sudut pandang yang digunakan dalam novel Orang-Orang Biasa karya 

Andrea Hirata yaitu sudut pandang persona ketiga. Dalam hal ini, pengarang 

berposisi sebagai pencerita.  Hal tersebut dikarenakan pengarang menampilkan 

tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama, atau kata gantinya. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh kutipan berikut. 

Adapun Sobri, Tohirin, dan Honorun adalah orang-orang 

miskin yang sama, yang membawakan lagu lama yang sama, yang 

sebenarnya juga sering dibawakan Debut sendiri, yaitu lagu tentang 

lagu ekonomi morat-marit, istri cerewet, anak kebanyakan, 

pemerintah yang tega menaikkan harga sembako, anggota dewan 

ingkar janji, mahalnya obat-obatan, angkos sekolah dan utang 

menumpuk. Tohorin itu bolehlah disebut duta besar kegagalan. 

Melamar kerja di mana saja, ditolak. Mencoba usaha apa saja, gagal. 

Apa pun yang pakai pemilihan, Tohirin tak pernah terpilih. Akhirnya, 

dia terdampar di pekerjaan yang selalu kekurangan orang, kuli 

pelabuhan. (Hirata, 2019, h.75).  

Kutipan tersebut menjelaskan cara pengarang menceritakan tokoh-tokoh 

dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dengan sudut pandang orang 

ketiga. Dalam novel Orang-Orang Biasa tersebut pengarang sebagai narator cerita 

menceritakan tokoh-tokoh dengan penggunaan nama tokoh atau kata ganti. Kutipan 

di atas menjelaskan bahwa pengarang menggunakan nama tokoh sebagai narator 

cerita. Terlihat dari penyampaian nama Sobri, Tohirin, dan Honorun. 

f) Gaya bahasa 

Andrea Hirata sebagai pengarang, menunjukkan kepawaiannya dalam 

bercerita. Kepawaian pengarang tampak dari gaya bahasa yang digunakan.  Novel 

Orang-orang Biasa memiliki gaya bahasa yang bervariasi. Adanya gaya bahasa yang 

bervarisi dalam novel dapat dibuktikan dengan adanya penggunaan majas, ungkapan 

dan kalimat berirama. Berikut bukti kutipan yang menunjukkan gaya bahasa yang 

bervariasi dalam novel Orang-orang Biasa. 

Trio Bastardin, malah lebih jaya lagi dari Duo Boron. 

Faktanya, sekali zalim cenderunglah manusia tetap zalim. Mereka 

pembuli waktu masih sekolah, sekarang dewasa kian menjadi. Tak 

dapat dihapus perangainya,bak harimau yang tak dapat menghapus 

belangnya. (Hirata, 2019, h.52).  
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Kutipan tersebut menunjukkan adanya penggunaan majas simile. Dalam 

kutipan terdapat perbandingan antara perangai dan belang hariumau secara langsung 

sehingga peserta didik bisa mengetahui persamaan objek tersebut. Karakter mereka 

diumpamakan seperti harimau yang tidak dapat menghapus belangnya. Maksudnya 

adalah karakter jahat dalam diri mereka telah mendarah daging dan tidak dapat 

diubah dari diri mereka.  

Tidak hanya penggunaan majas, gaya bahasa yang digunakan pengarang 

dalam novel Orang-orang Biasa juga tampak pada penggunaan ungkapan seperti 

yang dijelaskan pada kutpan berikut. 

 Maka terpojoklah Inspektur Abdul Rojali P. Arbi ke 

situasi yang dalam dunia penegakan hukum dikenal dengan 

istilah : menemui jalan buntu.(Hirata, 2019, h.242).  

Dalam kutipan tersebut ditemukan adanya ungkapan menemui jalan buntu. 

Ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan 

‘pekerjaan yang belum terselesaikan atau tidak dapat dipecahkan’. Selanjutnya 

Andrea Hirata juga menggunakan kalimat berirama yang membuat bahasa dalam 

novel semakin indah. Adanya hal tersebut tampak pada kutipan berikut. 

Setelah hujan tadi, sinar matahari terjun lagi. Tersisa dua jam 

menjelang senja. Namun, matahari masih menyala. (Hirata, 2019, 

h.1).  

Dalam kutipan tersebut, terdapat irama pada akhir klausa yang membentuk 

sajak aa-bb. Persamaan bunyi itu terletak pada vokal kata akhir yang sama sehingga 

memunculkan irama tertentu yang membuat bahasa dalam novel semakin indah.  

g) Amanat 

Novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata merupakan novel yang sarat 

akan pesan. Salah satu kutipan yang menjukkan adanya pesan atau amanat dalam 

novel yaitu sebagai berikut. 

“Tatap, tataplah mataku, aku berjanji padamu akan 

menangkap pelaku kejahatan ini. Atas nama pusara ayahku, aku 

akan mengejarnya sampai ke ujung dunia sekalipun. Kebenaran 

pasti akan mengalahkan kezaliman. Tatap, tataplah mataku…” 

(Hirata, 2019, h. 14).  
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Kutipan tersebut menujukkan adanya pesan moral yang dapat diambil dalam 

novel Orang-orang Biasa yaitu bahwa kebenaran akan mengalahkan kezaliman. 

Seberapa rapat orang menyembunyikan dan menutup rapat kejahtannya pastilah 

suatu saat semuanya akan terbongkar.  

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata memilki unsur intrinsik yang lengkap mulai dari tema, alur, tokoh dan 

penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa dan amanat. Adanya unsur instrisik 

dalam novel yang lengkap dapat dikaitkan dengan pembelajaran pada KD 3.18 yaitu 

menganalisis isi dari satu buku fiksi. 

Isi dalam buku fiksi meliputi unsur-unsur pembangun (instrinsik) yang 

terdapat dalam buku fiksi. Untuk mencapai KD 3.18 yaitu menganalisis isi dari satu 

buku fiksi maka diperlukan penggunaan buku fiksi secara konkret. Penggunaan buku 

fiksi dibutuhkan karena peserta didik tidak dapat mencapai kompetensi tersebut jika 

tidak ada buku fiksi yang dihadapkan kepadanya. Novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata merupakan salah satu buku fiksi yang memuat unsur intrinsik yang 

lengkap yaitu tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa 

dan amanat. Adanya unsur-unsur intrinsik yang lengkap tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan analisis peserta didik untuk mencapai KD 3.18 dan sesuai dengan 

tuntuan kompetensi yang terdapat dalam KD tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa novel Orang-orang 

Biasa dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran apresiasi sastra KD 

3.18 kelas X. 

 

4.4.1.3 Kesesuaian Novel Orang-orang Biasa dengan KD 3.11 Kelas XI 

(Menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca) 

Materi yang menjadi tuntutan dalam proses pembelajran KD 3.11 adalah 

pesan atau moral value yang terdapat dalam buku fiksi. Untuk mengetahui pesan 

yang terdapat dalam buku fiksi tentu diperlukan adanya penggunaan buku fiksi 

secara konkret. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan buku fiksi yang memuat 

banyak pesan atau moral value. Salah satu buku fiksi yang memuat banyak pesan 



158 
 

 
  

atau moral value yaitu novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata. Pesan moral 

yang terdapat dalam novel Orang-orang Biasa salah satunya yaitu menegakkan 

kejujuran. Hal tersebut dapat dilihat dari tokoh Inspektur Abdul Rojali yang berkali-

kali menolak uang suap dan tetap memegang teguh kejujurannya dikala situasi sulit. 

Salah satunya yaitu ketika dua orang pria dan wanita cantik minta untuk bertemu 

Inspektur. Cerita punya cerita, dua orang pria tersebut memiliki bisnis barang mewah 

dan minta dilancarkan sebab sering direpotkan oleh pihak-pihak tertentu. Inspektur 

yang sudah mengatahui maksud mereka, lantas pergi, tetapi tetap dikejar oleh wanita 

cantik sembari membawa tas berisi uang. Adanya hal tersebut dibuktikan dengan 

kutipan berikut. 

“Maaf Pak, ini untuk Bapak, tadi ketinggalan di warung kopi.” Tanpa 

turun dari motornya, diserahkannya tas kertas itu pada Inspektur, lalu berlalu. 

      Inspektur membuka bungkusan kertas itu. Tebal duit pecahan 

tertinggi di dalamnya, baru, masih terikat label dari bank. Sepintas saja dia 

tahu belasan juta jumlah uang itu. 

  Sepi di jembatan saat itu. Tak ada siapa-siapa. Tak ada orang yang 

melihatnya menerima uang itu dan ingat, dia tak pernah meminta uang itu 

pada siapa pun. Kedua alasan itu selalu lebih dari cukup untuk membuat 

seorang aparat menghianati sumpah jabatannya. 

Senyap, yang terdengar hanya riak-riak Sungai Linggang. Inspektur 

termangu memandangi permukaan sungai. Pikirannya terlempar pada uang 

kontrak awal sepuluh juta ruko yang ditaksirnya untuk warung kopinya nanti, 

yang tak mampu dibayarnya. Teringat pula dia akan cita-cita anaknya untuk 

sekolah setinggi-tingginya, akan keperluan rumah tangga yang tak ada habis-

habisnya, akan atap rumahnya yang bocor sehingga jika hujan, banyak 

baskom dan ember seantero rumahnya, dan pada kenangan pahit tahun lalu, 

waktu putri sulungnya sangat ingin masuk sekolah perawat, tetapi dia tak 

mampu membayar uang muka sembilan juta. Begitu banyak keperluan, begitu 

banyak hal mendesak untuk dibayar, begitu banyak persoalan bisa beres 

dengan uang itu. Tiba-tiba inspektur merasa sangat sedih. Diengkolnya 

motornya, kembali ke warung kopi itu. 

    Kedua pria dan si cantik masih ada di sana. Inspektur menghampiri 

mereka dan meletakkan tas kertas itu di atas meja. Mereka terpana melihat 

mata Inspektur merah dan berkaca-kaca. Inspektur tak berkata-kata dan 

langsung pergi. 

 (Hirata, 2019, h.125). 

Dari kutipan tersebut digambarkan bahwa walaupun Inspektur Abdul Rojali 

sangat membutuhkan uang untuk berbagai kebutuhan, tetapi tak lantas dia mengotori 
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integritasnya dengan menerima uang suap.  Pesan moral yang dapat diambil dari 

tindakan Inspektur Abdul Rojali adalah menjaga integritas dan menjadikan kejujuran 

sebagai prinsip hidup, sehingga dalam keadaan apapun kejujuran tetap 

dipertahankan.  

Penjabaran tersebut menunjukkan bahwa novel Orang-orang Biasa 

merupakan buku fiksi yang memuat pesan moral. Adanya pesan moral dalam novel 

Orang-orang Biasa dapat dijadikan sebagai panutan atau contoh untuk peserta didik 

tentang bagaimana bersikap. Jika dikaitkan dengan pembelajaran apresiasi sastra, 

novel ini sesuai dan dapat digunakan dalam pembelajaran KD 3.11 yaitu 

menganalisis satu pesan dari buku fiksi.  

Untuk menganalisis pesan dari satu buku fiksi, maka perlu memilih buku fiksi 

yang sarat akan pesan moral. Novel Orang-orang Biasa merupakan salah satu buku 

fiksi yang sarat akan pesan moral. Pesan moral dalam novel Orang-orang Biasa bisa 

ditemukan dengan mudah karena Andrea Hirata menyampaikannya secara jelas dan 

lugas. Selain itu, pesan moral yang terdapat dalam novel tersebut juga dekat dengan 

kehidupan sehari-hari peserta didik. Oleh karena itu, novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata bisa digunakan sebagai bahan kajian untuk menemukan pesan moral 

yang terdapat dalam buku fiksi.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa novel Orang-

orang Biasa karya Andrea Hirata bisa digunakan sebagai bahan ajar apresiasi sastra 

di SMA, khusunya pada KD 3.11 kelas XI.  

 

4.4.1.4 Kesesuaian Novel Orang-orang Biasa dengan KD 3.20 Kelas XI 

(Menganalisis pesan dari dua buku fiksi (novel dan kumpulan puisi) yang 

dibaca)  

Untuk menganalisis pesan yang terdapat dalam novel maka dibutuhkan novel 

yang memuat banyak pesan moral. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, novel 

Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata memuat banyak pesan moral. Selain pesan 

moral untuk menjaga integritas dan menjadi orang yang jujur, dalam novel Orang-

orang Biasa pesan moral juga dapat dilihat ketika sepuluh sekawan berhasil 
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merampok Toko Batu Mulia milik Trio Bastardin. Namun, mereka tidak mau 

menggunakan uang tersebut, karena uang itu merupakan uang haram, hasil korupsi 

Trio Bastardin. Adanya hal tersebut dibuktikan dalam kutipan berikut. 

“Ambilah duit itu sebanyak kau mau, Dinah”, kata Debut sambil 

menunjuk duit yang berlmpah ruah itu. 

“Duit itu lebih dari cukup untuk menguliahkan anakmu di Fakultas 

Kedokteran, Fakultas Perawat, atau Fakultas Bidan,” kata Sobri IQ merosot, 

yang lain tergelak. 

“Uang itu aman, Dinah, percayalah. Bastardin takkan melaporkan 

perampokan ini pada polisi. Dia takkan sebodoh itu. melaporkannya berarti 

membuka pintu Pandora,” kata Debut lagi. Orang yang suka membaca buku 

jika bicara memang berbeda. 

Lama Dinah memandangi duit itu, lalu memandang Debut, lalu 

menggeleng-geleng. 

“Maaf, Kawan, uang korupsi, uang haram, sesen pun aku tak mau 

menyekolahkan anakku dengan uang ini. “yang lain tersenyum seakan setuju 

akan pandangan itu. 

“Kami sudah sepakat untuk mengumpulkan uang, menjual apa saja 

yang bisa dijual, meminjam dari mana saja, berdemo, mogok makan, apa saja 

asal anakmu dapat masuk fakultas kedokteran itu, Dinah. Kami pun tak mau 

uang itu,” kata Nihe. Dinah terharu. 

(Hirata, 2019, h.224).  

 Dari kutipan tersebut, pesan moral yang dapat diambil yaitu carilah dan 

gunakan uang dengan cara yang halal. Pada kutipan tersebut dijelaskan bahwa 

sepuluh kawan tidak mau menggunakan uang hasil rampokan tersebut karena uang 

tersebut merupakan uang hasil korupsi Trio Bastardin. 

  Paparan tersebut menunjukkan bahwa novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata sarat akan pesan atau moral value. Pesan moral yang terdapat dalam 

novel tersebut dapat dijadikan sebagai panutan atau contoh untuk peserta didik 

tentang bagaimana bersikap.  Adanya pesan moral yang kuat dalam novel dapat 

dikaitkan dengan pembelajaran pada KD 3.20 yaitu menganalisis pesan dalam satu 

novel. 

 Untuk menganalisis pesan dalam novel, perlu dipilih novel edukatif yang 

memuat pesan moral. Setiap novel memiki pesan moral, baik tersirat maupun 

tersurat. Namun, tidak semua novel itu dapat digunakan dalam pembelajaran. Pesan 

moral dalam novel berkaitan dengan penanaman karakter.  Oleh karena itu, perlu 
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dipilih novel edukatif dengan penanaman karakter yang kuat, salah satunya yaitu 

novel penggunaan novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata. Dalam novel ini 

Andrea Hirata banyak menyisipkan pesan moral yang berkaitan dengan penanaman 

karakter. Pesan moral yang ditekankan dalam novel Orang-orang Biasa sebagaimana 

sudah dijelaskan pada paparan sebelumnya, berkaitan erat dengan karakter jujur dan 

bertanggung jawab. Dua karakter ini tentu sesuai dengan tuntutan kurikulum dalam 

KI 2 yaitu tentang sikap sosial yang perlu dikuasai oleh peserta didik.  Dari 

penjelasan tersebut, novel Orang-orang Biasa  dapat digunakan sebagai bahan kajian 

untuk menganalisis  

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa novel Orang-

orang Biasa karya Andrea Hirata bisa digunakan sebagai bahan ajar apresiasi sastra 

di SMA untuk pembelajaran KD 3.20 kelas XI yaitu menganalisis pesan dari novel.  

 

4.4.1.5 Kesesuaian Novel Orang-orang Biasa dengan KD 3.8 Kelas XII (Menafsir 

pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca)  

Dalam KD 3.8 peserta dituntut untuk mampu menafsir pandangan pengarang 

terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca. Sebelum peserta didik menafsikarkan 

pandangan pengarang dalam novel, peserta didik perlu membaca novel terlebih 

dahulu. Untuk melakukan proses tersebut, diperlukan adanya penggunaan novel 

secara konkret. Novel Orang-orang Biasa merupakan novel yang cocok digunakan 

dalam pembelajaran KD 3.8. Hal tersebut dikarenakan dalam novel Orang-orang 

Biasa, Andrea Hirata banyak menuangkan idealismenya tentang kehidupan. Berikut 

adalah kutipan dalam novel Orang-orang Biasa yang berisi pandangan hidup 

pengarang. 

“Anakmu harus masuk fakultas kedokteran itu Dinah! Anak yang 

cerdas! Kesia-siaan yang besar kalau Aini tak kuliah!” 

Dinah menatap Debut, berkaca-kaca matanya. 

“Iya Bud, dia pun tak mau sekolah lain, kusarankan dia ikut kursus 

menjahit saja, dia tak mau. Katanya dia mau menjadi dokter ahli, karena dia 

mau tahu penyakit ayahnya dulu dan penyakit adiknya sekarang. Ternyata 

kuliah dokter itu mahal sekali, But, aku baru tahu kalau orang miskin tak bisa 

masuk kuliah Fakultas Kedokteran. 

Debut yang idealis jengkel. 
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“Aku sudah tahu itu dari dulu, Nah! Kita belum merdeka dalam 

pendidikan! Kita sekolah masih macam orang terjajah!” 

“Aku sudah berusaha mencari-cari cara, semua jalan buntu, But. 

Sebenarnya aku pun tak tega kalau Aini tak dapat masuk kedokteran, tiga 

tahun dia belajar mati-matian untuk itu.” 

 

Berdasarkan kutipan tersebut, pandangan Andrea Hirata sebagai seorang 

penulis ialah ia ingin mengungkapkan bahwa pendidikan di indonesia masih terjajah. 

Banyak anak yang pintar tapi tidak bisa melanjutkan pendidikannya akibat 

terkendala biaya. Aini adalah anak yang cerdas. Meskipun dia telah diterima di 

fakultas keokteran universitas ternama, Aini itu tak dapat kuliah karena tidak mampu 

membayar uang muka.  

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata berisi pandangan hidup dari pengarang. Adanya pandangan hidup 

dalam novel tersebut dapat dikaitkan dengan pembelajaran pada KD 3.8 yaitu 

menafsir pandangan hidup pengarang.  

Menafsir pandangan hidup pengarang berarti menjelaskan konsep, tanggapan, 

atau pendapat pengarang mengenai suatu kejadian atau permasalahan dalam 

kehidupan.  Untuk menafsir pandangan hidup pengarang dalam novel, maka novel 

yang dipilih tidak bisa sembarangan. Novel yang dipilih seharusnya novel yang 

memuat pandangan hidup dari pengarangnya, salah satunya adalah novel Orang-

orang Biasa karya Andrea Hirata. Andrea Hirata dalam novel tersebut, banyak 

mengungkapkan pandangan hidupnya tentang dunia pendidikan, misalnya 

pendidikan yang belum merdeka untuk orang miskin. Adanya pandangan hidup 

tersebut, menjadikan novel ini cocok digunakan sebagai bahan kajian untuk 

mencapai kompetensi dalam KD 3.8.  

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa novel Orang-orang 

Biasa karya Andrea Hirata dapat digunakan sebagai bahan ajar apresiasi sastra untuk 

mencapai kompetetnsi dalam KD 3.8 kelas XII, yaitu menafsir pandangan hidup 

pengarang dalam novel. 
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4.4.1.6 Kesesuaian Novel Orang-orang Biasa dengan KD 3.9 Kelas XII 

(Menganalisis isi dan kebahasaan novel.) 

Pembelajaran pada KD 3.9 kelas XII memilki kesamaan dengan KD 3.18 

kelas X, dimana peserta didik dituntut untuk dapat mengalisi isi dalam buku fiksi. 

Berbeda dengan KD 3.18, yang hanya menggunakan buku fiksi secara umum dengan 

banyak pilihan, pada KD 3.9 peserta dituntut untuk mampu menganalisis isi dan 

kebahasaan novel. Novel Orang-orang Biasa dapat digunakan sebagai novel yang 

dianalisis isi serta kebahasaannya. Berikut adalah penjabaran isi dan kebahasaan 

dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata.  

Dalam KD, 3.9 kelas XII peserta didik dituntut untuk dapat mengalisis isi dan 

kebahasaan novel. sebelum peserta didik menganalisis isi mengalisis isi dan 

kebahasaan novel, mereka perlu membaca novel terlebih dahulu. Menganalisis isi 

novel, berarti menganalisis unsur pembangun yang terdapat dalam novel. unsur 

pembangun dalam novel terdiri dari tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut 

pandang, gaya bahasa, dan amanat. Dalam novel Orang-orang Biasa, unsur 

pembangun dalma novel dapat dijabarkan sebagai berikut. 

1) Tema 

Secara garis besar, novel Orang-orang Biasa bercerita tentang perjuangan 

sepuluh kawan yang berencana merampok bank untuk membayar uang kuliah Aini, 

anak Dinah. Tetapi mereka malah usaha mereka gagal, yang ada mereka berhasil 

mengungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh Trio Bsatardin dan Duo Boron. Dari 

rangkaian peristiwa yang telah dijabarkan pada unsur alur, tema dalam novel Orang-

Orang Biasa karya Andrea Hirata adalah usaha untuk melanjutkan pendidikan bagi 

orang miskin. Ini terlihat dari usaha para tokoh sepuluh kawan yang berusaha 

mengumpulkan uang untuk menguliahkan Aini. Mulai dari meminjam uang, ide 

merampok sampai iuran dan menjual apaun yang bisa dijual untuk membayar uang 

muka kuliah Aini. Berikut kutipan yang dapat menunjukkan tema dalam novel 

Orang-orang Biasa. 

Para perampok bank itu memenuhi janji mereka untuk 

meminjam dari mana saja dan menjual apa saja untuk uang muka 
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kuliah Aini. Biaya selanjutnya akan mereka pikirkan kemudian.” 

(Hirata, 2019: 254).  

Kutipan tersebut merupakan bagian ketika sepuluh kawan sepakat tidak mau 

menggunakan uang haram, hasil rampokan di Toko Batu Mulia milik Trio Bastradin. 

Dari kutipan  tersebut dijelaskan bahwa tokoh sepuluh kawan berusaha meminjam 

dan menjual semua barang yang mereka miliki untuk biaya masuk kuliah tokoh Aini. 

Seperti dijelaskan sebelumnya, tokoh Aini adalah anak dari tokoh Dinah yang lulus 

masuk Fakultas Kedokteran, namun terkendala oleh biaya masuk yang sangat mahal. 

Kerena tokoh Dinah dari keluarga miskin, ia tidak mampu membayar uang masuk 

yang nilainya sampai 80 juta rupiah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tema dari novel 

Orang-Orang Biasa adalah usaha melanjutkan pendidikan bagi orang miskin. 

2) Alur 

Novel Orang-orang Biasa menggabarkan cerita secara kronologis. Artinya 

peristiwa dalam novel dijabarkan dengan urut dari awal hingga akhir. Dari paparan 

perisriwa dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata, berikut adalah 

tahapan alur dalam novel tersebut dengan mengacu pada rangkaian peristiwa yang 

dijabarkan.  

a) Tahap Awal  

Tahap awal atau pengenalan dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea 

Hirata adalah pengenalan tokoh Inpektur Abdul Rojali, Sersan P. Arbi dan Kota 

Belantik. Ketiga unsur tersebut adalah unsur penting dari novel Orang-Orang Biasa, 

karena Kota Belantik adalah latar tempat yang dominan dalam novel Orang-Orang 

Biasa. Inspektur Abdul Rojali, Sersan P. Arbi adalah tokoh penting yang 

menjalankan peran untuk menjalankan cerita. Ini terlihat pada kutipan berikut.  

Setelah hujan tadi, sinar matahari terjun lagi. Tersisa dua jam 

menjelang senja. Namun, matahari masih menyala. Suhu tak boleh 

dikatakan panas, tetapi susah juga jika dikatakan dingin. Sore yang 

damai, demikian lebih tepatnya. Segala hal sepakat untuk berdamai. 

Tupai berdamai dengan kera, kupu-kupu tak ribut dengan kumbang 

pantat kuning, sibar-sibar bersabar, jalak tak galak, prenjak tak 

berteriak-teriak, awan berdamai dengan angin, penduduk Kota 

Belantik berdamai dengan miskin. 
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Di kantor polisi tadi, melamun seorang pria setengah baya 

bernama Inspektur Abdul Rojali dan polisi muda membuat keduanya 

semakin lesu memandangi papan tulis statsitik kejahatan yang 

tergantung di dinding.(Hirata, 2019, h.1-2).  

Dalam kutipan tersebut, Andrea Hirata sebagai pengarang mengawali cerita 

dengan mengenalkan tokoh Inpektur Abdul Rojali, Sersan P. Arbi dan Kota Belantik. 

Kota Belantik adalah kota penduduknya miskin dan Inpektur Abdul Rojali dan 

Sersan P. Arbi adalah seorang polisi yang bekerja di Kota Belantik. Kutipan tersebut 

menjelaskan kejadian ketika Inpektur Abdul Rojali dan Sersan P. Arbi menunggu 

dan memandangi papan statistik kejahatan yang terjadi di Kota Belantik. Tahap awal 

novel ini juga terjadi pada bab 2 yang berjudul “Dalam Keadaan Apa pun, Berdua 

Lebih Baik”. Pada bab 2, terdapat pengenalan tokoh orang-orang biasa yang 

merupakan kumpulan sepuluh kawan penghuni bangku belakang. Dalam bab ini juga 

dikenalkan tokoh Duo Boron dan Trio Bastardin yang merupakan tokoh antagonis 

dalam novel Orang-orang biasa.  

b) Tahap Tengah  

Tahap tengah atau tahap pertikaian pada novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata muncul ketika Dinah yang tidak dapat membiayai uang masuk kuliah 

Aini di Fakultas Kedokteran hingga akhirnya tercetuslah rencana merampok bank. 

Tahap ini berlangsung hingga tiba saat hari perampokan yang beriringan juga dengan 

adanya pawai 1000 topeng monyet. Hal ini ditunjukkan pada kutipan berikut.  

Sampai hari H, dia tetap tak tahu untuk apa Debut 

menyuruhnya membawa laptop itu. Honorun kembali mengamati 

situasi sekeliling. Setelah sekian bulan mempersiapkan diri untuk 

merampok bank, inilah saatnya beraksi! Jantung mereka berdegub-

degub seakan palu gada memukuli dada mereka. (Hirata, 2019: 181).  

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Debut dan kawan-kawannya akan 

merampok sebuah bank. Rencana perampokan tersebut telah berbulan-bulan 

dipersiapkan, namun mereka masih merasa takut untuk melakukan perampokan itu. 

Selanjutnya, ketika tiba saat mereka merampok, tetapi saat sudah di depan brankas, 
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Debut menyuruh mereka kabur dan malah balik menyerbu Toko Batu Mulia milik 

Trio Bastardin yang diluar rencana. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut.  

Menyakitkan hati kegagalan perampokan itu. Namun, paling 

tidak Debut telah memberi perintah kabur pada saat yang tepat. 

Sedikit saja terlambat, pasti seluruh anggota Tim 1 tertangkap. 

Sebaliknya, kini mereka cemas memikirkan Debut, Nihe, Tohirin, 

Rusip, Salud. Pasti mereka mengendus situasi yang tak beres sehingga 

batal menyerbu bank. Yang bisa mereka lakukan hanya 

menyelamatkan anggota Tim 1. Lalu, di manakah mereka sekarang? 

Apakah mereka juga terbirit-birit melarikan diri atau telah terungkap, 

atau malah telar terkapar bersimbah darah di jalan raya, bertubi-tubi 

kena berondong timah panas? 

Dinah makin cemas sebab hape Debut tak bisa dihubungi, 

nada sibuk. Dicobanya berulang ulang, gagal. Saat itu Dinah tak 

menyadari bahwa anggota Tim 2 masih berada di alam mobil yang 

disopiri Nihe. Mereka melewati taman kota, barisan pedagang kaki 

lima, deretan toko kelontong, lalu berbelok ke kanan, lalu meluncur 

dengan tenang menuju Toko Batu Mulia. 

… 

Baru sekejap Dinah melihat kawan-kawannya menyerbu Toko 

Batu Mulia itu, tahu-tahu mereka telah kembali sambil menenteng tas-

tas besar. 

Di dalam toko, Bastardin kalang kabut, karena alat-alat 

komunikasi disita perampok, perlu beberapa waktu untuk 

menghubungi sekuriti di lapangan. Koordinator sekuriti, Bapak 

Gundul, ngebut menyetir mobil menuju toko. (Hirata, 2019, h. 190-

193). 

Kutipan tersebut  menjelaskan bahwa Dinah dan kawan-kawannya yang 

disebut Tim 1 berhasil kabur dari bank sesuai yang diperintahkan Debut. Tanpa 

disadari Dinah Tim 2 sudah berbelok menuju Toko Batu Mulia. Kemudian baru 

sebentar dia melihat teman-temannya menyerbu toko itu, tahu-tahu mereka kembali 

membawa tas-tas besar. Mereka berhasil merampok toko batu mulia hingga akhirnya 

berusaha kabur dari kejaran sekuriti yang tampak pada kutipan berikut. 

Sesuai rancangan Guru Akhirudin, koreografi 1.000 monyet 

mencapai puncaknya dan akan berakhir di bundaran kota. Tak lama 

setelah para perampok bergabung, pawai itu selesai. Selanjutnya, 

Guru Akhir naik pentas untuk menerima penghargaan atas pawainya 
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yang mengagumkan. Ribuan monyet bersorak-sorai untuknya, lalu 

bubar, berlari semburat ke segala arah, pulang.(Hirata, 2019, h.199).  

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa ada pawai topeng monyet ketika kedua 

perampokan tersebut terjadi. Kedua tim perampok tersebut kemudian bergabung ke 

dalam rombongan pawai 1.000 topeng monyet tersebut. Sehingga anak buah Trio 

Bastardin dan polisi tidak dapat menemukan mereka di antara kerumunan dan 

mereka memakai topeng yang sama dengan rombongan pawai 1.000 topeng monyet.  

c) Tahap Akhir  

Tahap akhir atau peleraian dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea 

Hirata ditunjukkan dengan sepuluh kawan yang menyerahkan pada uang hasil 

perampokan sekaligus mengungkap kejahatan yang dilakukanoleh Trio Bastardin 

dan Duo Boron. Sepuluh kawan itu tidak mau menggunakan uang hasil rampokan 

untuk membiayai masuk kuliah Aini. Karena bagi mereka uang tersebut adalah uang 

haram. Mereka memutuskan untuk meminjam dan menjual apa saja demi 

menyekolahkan Aini. Hal ini ditunjukkan oleh kutipan berikut.  

“Maaf, kawan, uang korupsi, uang haram, sesen pun aku tak 

mau menyekolahkan anakku dengan uang ini.“ Yang lain tersenyum 

seakan setuju dengan pandangan itu. 

“Kami sudah sepakat untuk mengumpulkan uang, menjual apa 

saja yang bisa dijual, meminjam dari mana saja, berdemo, mogok 

makan, apa saja asal anakmu dapat masuk Fakultas Kedokteran itu, 

Dinah. Kami pun tak mau uang itu.” (Hirata, 2019: 224).  

Pada kutipan tersebut dijelaskan bahwa tokoh Dinah tidak mau menggunakan 

uang rampokan untuk menguliahkan Aini. Kawan yang lain pun setuju, mereka 

sudah sepakat untuk meminjam dan menjual apa saja bahkan berdomo dan mogok 

makan sekalipun agar Aini dapat kuliah. 

Dari penjabaran rangkaian peristiwa tersebut, alur yang digunakan dalam 

novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata adalah alur maju atau alur progresif. 

Hal ini dikarenakan noel Orang-orang Biasa menjabarkan kejadian cerita secara 

berurutan dari awal sampai akhir.  

3) Tokoh dan Penokohan 
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Tokoh-tokoh yang dihadirkan dalam novel Orang-orang Biasa tidak seperti 

kebanyakan novel lainnya. Jika padanovel lainnya, tokoh utama berjumlah satu 

sampai empat, maka dalam novel ini Andrea Hirata menggunakan sepuluh kawan 

sebagai tokoh utama. Ditambahlagi dengan tokoh-tokoh pendukung lainnya, 

menjadikan novel ini memiliki tokoh yang cukup banyak. Berikut penjabaran dari 

tokoh dan penokohan yang terdapat dalam novel Orang-orang Biasa.  

(1) Debut Awaludin  

Debut Awaludin merupakan tokoh yang bekerja sebagai penjual buku di toko 

Buku Heroik. Debut adalah orang yang idealis dan memiliki kualitas memimpin. Dia 

juga yang merencakan untuk merampok Bank dan Toko Batu Mulia. Karakter Debut 

Awaludin dapat dibuktikan dalam kutipan berikut.  

Mohon maklum Kawan, Debut itu orangnya idealis, mungkin 

karena dia anak seorang montir sepeda. (Hirata, 2019, h.16).  

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Debut orang yang idealis. Idealis 

berarti orang yang bercita-cita tinggi. Dalam cerita, tokoh Debut adalah tokoh yang 

mengusulkan ide untuk merampok. Ia jugalah yang merancang rencana perampokan 

bank dan toko Batu Mulia tersebut bersama Handai. Selain idealis, karakter lain dari 

Debut juga tampak pada kutipan berikut. 

Rupanya, Debut Awaludin itu sedikit banyak memang punya 

kualitas memimpin, mungkin karena ibunya penjual kue cucur. Dia 

mampu menyatukan anak-anak bangku belakang yang suka saling 

tuduh dan bertengkar sesama mereka. (Hirata, 2019, h. 17).  

Dalam kutipan tersebut, dijelaskan bahwa debut memilik jiwa kepemimpinan. 

Debut berhasil mempersatukan penguhni bangku belakang . Mereka disatukan di 

bangku belakang karena sama-sama miskin dan bodoh. Sejak Debut pindah ke 

bangku belakang, sepuluh kawan yang sering bertengkar dan suka saling 

menyalahkan menjadi akur dan kompak.  

(2) Mardinah 

Dinah adalah ibu dari tokoh Aini. Dia keluar dari sekolahnya dulu karena 

sudah tidak harapan lagi. Kemudian Dinah berkerja berdagang mainan anak-anak 
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dan menikah, tetapi kemudian suaminya meninggal. Akhirnya dia bekerja keras 

sebagai tulang punggung keluarganya. Adanya hal tesebut tampak pada kutiapn 

berikut. 

Tak ada harapan di sekolah, dia membantu usaha ayahnya 

berdagang mainan anak-anak di kaki lima. Episode berikutnya, dia 

menikah dengan seorang pedagang kaki lima juga, sahabat masa 

kecilnya, punya anak 4, lalu suaminya itu meninggal kena sakit 

dalam. Ayahnya juga kemudian meninggal karena sakit tua. Jungkir 

baliklah Dinah berdagang mainan di kaki lima demi menghidupi 4 

anak. Kerap dia diuber-uber polisi pamong praja. Kadang kala putri 

sulungnya, Aini, membantunya. Dinah juga suka mengajak kawan 

lamanya Sobri kalau mau ngobral dagangan, sebab Sobri bisa 

berteriak nyaring, tanpa perlu pakai mik. (Hirata, 2019, h.29).  

Kutipan tersebut menggambarkan karakter Dinah yang pekerja keras. Setelah 

putus sekolah tokoh Dinah bekerja untuk menghidupi empat orang anaknya. 

Pekerjaannya tokoh Dinah adalah sebagai pedagang kaki lima. Meski menjadi orang 

tua tunggal dari anak-anaknya, dia tetap bekerja menjajakan dagangannya kadang 

sampai dikejar-kejar oleh polisi pamong praja. Dalam bekerja tokoh Dinah biasanya 

dibantu oleh tokoh Aini (anak sulung Dinah) atau di bantu oleh tokoh Sobri (teman 

Dinah). 

(3) Salud  

Salud merupakan tokoh sepuluh kawan yang sering dirundung karena 

memilki wajah yang  jelek.  Semasa SMA Salud sering menjadi bulan-bulanan Trio 

Bastardin dan Duo Boron. Mereka sering memukuli Salud, tetapi Salud tidak pernah 

melawan dan melaporkan pada guru, ia adalah laki-laki yang baik hati.  Adanya 

karakter Salud yang baik tersebut dapat dibuktikan dalam kutipan berikut.  

Kian hari Bastardin dan Boron kian brutal pada Salud karena 

percaya pada anngapan mistik segelintir orang bahwa semakin macam 

setan wajah seseorang, semakin macam setan tabiatnya. Bahwa orang 

semacam itu, terkutuk, pembawa sial untuk kampung sehingga harus 

dimusuhi, bahkan diusir.  

… 

 Sesungguhnya selalu ada lelaki dalam setiap lelaki. Lelaki di 

dalam diri Bastardin dan Boron adalah lelaki jahat. Lelaki dalam diri 

Salud adalah lelaki lembut dan baik hati. (Hirata, 2019, h.20). 
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Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Salud adalah laki-laki yang lembut dan 

baik hati, berdanding terbalik dengan Bastardin dan Boron yang merupakan lelaki 

jahat.  Selain lembut dan baik hati, Salud juga merupakan orang yang suka 

menyendiri.  Hal tersebut dapat dilihat dalam kutpan berikut. 

Salud adalah lelaki penyendiri, dan itu bukan karena pilihan. 

Jika sedang tak bekerja, duduk termangu dia di ambang jendela di 

rumah dengan stiker bertulisan megah melingkar, yang tertempel di 

pintunya. (Hirata, 2019, h. 36).  

Dalam kutipan tersebut, dijelaskan bahwa Salud merupakan lelaki penyendiri. 

Ia sering berdiam diri memikirkan nasibnya. Kejadian pada kutipan tersebut 

menggambarkan situasi saat tokoh Salud sedang berdiam saat tidak bekerja. 

Pekerjaan Salud adalah sebagai pekerja serabutan. Kadang ia menggali kubur, 

kadang menguras tangki septik. Ia hanya benar-benar menjual tenaga. 

(4) Handai  

Seperti namanya, Handai adalah orang yang suka berandai-andai. Ia juga 

merupakan tokoh yang berkarakter bodoh dan selalu berharap menjadi pembicara 

motivator di depan orang banyak. Hal tersebut ditunjukkan oleh kutipan berikut. 

Handai, seperti namanya itu, adalah penghayal yang suka 

berandai-anadai.  

“Rin,” katanya. 

“Andaikan kau punya duit sejuta dua ratus lima puluh ribu 

tujuh ratus lima puluh, apa yang mau kau beli?” 

Tohirin memandang langit, sambil menghitung-hitung dengan 

jarinya, betapa gerangan jumlah angka nol dalam sejuta itu. sama 

dengan Handai, sudah dua kali Tohirin tidak naik kelas. Karena itu, 

mereka sempat dikeluarkan dari sekolah. namun, sekolah lain tak ada 

yang mau menerima mereka. atas nama kemanusiaan, mereka 

diterima kembali di sekolah kampung ini dan ditempatkan duduknya 

di bangku paling belakang. (Hirata, 2019, h.7).  

Kutipan tersebut membuktikan bahwa Handai suka menghayal.  Dari 

percakapan tersebut dapat disimpulkan bahwa Handai suka berandai-andai hal yang 

tidak penting. Dia juga murid yang bodoh hingga sempat tak naik kelas dua kali. 

Tokoh Handai ini bercita-cita ingin menjadi pembicara motivator yang terkenal. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa tokoh Handai adalah tokoh yang bodoh namun bercita-cita 
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tinggi. Ini terbukti dengan cita-citanya untuk menjadi pembicara motivator. Hal 

tersebut tampak pada kutipan berikut. 

Handai melangkah dengan gagah. Bukan main senangnya dia 

karena akhirnya mimpi besarnya terwujud. Akhirnya dia bisa tampil 

sebagai pembicara motivasi walaupun di depan kawan-kawannya 

sendiri dan di rumah kakanya sendiri. (Hirata, 2019, h.100).  

 

Dalam kutipan tersebut, Handai yang bercita-cita menjadi pembicara 

motivator itu akhirnya terwujud. Dia menjadi pembicara motivator, walaupun hanya 

di depan teman-temannya ketika berencaana merampok bank. 

(5) Honorun Abidin 

Honorun Abidin adalah seorang guru honorer.  Meskipun menjadi guru 

honorer, ia tetaplah tokoh yang miskin. Tokoh Honorun diceritakan tidak banyak 

tingkah, suka menolong, baik, tidak pemarah, dan sangat bebal. Hal tersebut tampak 

pada kutipan berikut. 

Honorun, tak peduli nilai mata pelajaran Sejarah di rapornya 

merah, sudah berani-beraninya pacaran. Secara umum dia itu lugu, 

santun, baik, lembut, dan tolol. (Hirata, 2019: 8). 

Kutipan tersebut menjelaskan nilai mata pelajaran sejarah Honorun selalu 

merah. Walaupun nilainya jelek, Honorun adalah orang yang santun, baik dan 

lembut. Selain itu, Honorun adalah orang yang mau membantu dan memperjuangkan 

pendidikan sebagaimana terdapat dalam kutipan berikut. 

”Honorun Abidin.” 

“Bangga aku pada anakmu, Dinah. Daftarkan namaku nomor 

satu, But! Aku mau ikut merampok bank itu! walaupun tak tahu 

bagaimana caranya.” (Hirata, 2019, h.85).  

Dari kutiapn tersebut ditunjukkan bahwa Honorun bersedia merampok demi 

membantu Aini agar bisa masuk ke Fakultas Kedokteran universitas ternama.  Dari 

paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Honorun adalah tokoh yang baik dan suka 

menolong. Ini terbukti dengan tindakannya yang mau ikut terlibat dalam aksi 

perampokan yang diusulkan oleh Debut. 

(6) Tohirin Insyafi 
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Tohirin adalah tokoh yang memiliki karakter bodoh seperti Handai. Seperti 

terlihat pada kutipan berikut. 

Tohirin memandang langit sambil menghitung-hitung dengan 

jarinya, berapa gerangan jumlah angka nol dalam sejuta itu. Sama 

dengan Handai, sudah dua kali Tohirin tak naik kelas. Karena itu, 

mereka sempat dikeluarkan dari sekolah. Namun, sekolah lain tak ada 

yang mau menerima mereka. Atas nama kemanusiaan, mereka 

diterima kembali di sekolah kampung ini dan ditempatkan duduknya 

di bangku paling belakang dari yang paling belakang.(Hirata, 2019, 

h.7). 

7).  

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Tohirin bahkan tidak mengetahui berapa 

jumlah angka nol dalam jumlah satu juta rupiah. Tohirin juga ditempatkan di bangku 

paling belakang yang merupakan bangku tempat anak-anak yang memiliki 

pengetahuan kurang atau bodoh. Tohirin bahkan tidak naik kelas sampai berkali-kali. 

Meskipun bodoh, Tohirin adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Hal 

tersebut diketahui ketika dia berusaha melamar pekerjaan sebagaimana tampak pada 

kutiapn berikut. 

Tohirin itu bolehlah disebut duta besar kegagalan. Melamar 

kerja dimana saja, ditolak. Mencoba usaha apa saja gagal. Apapun yang 

pakai pemilihan Tohirin tak pernah terpilih. Akhirnya dia terdampar di 

pekerjaan yang selalu kekurangan orang, kuli pelabuhan. (Hirata, 2019, 

75).  

 

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Tohirin adalah orang yang tidak 

beruntung. Dia selalu mengami kegagalan, tetapi tak lantas membuat Tohirin 

mengeluh dan menyerah. Justru dia terus berusaha hingga akhirnya mendapat 

pekerjaan sebagai kuli pelabuhan.   

(7) Nihe Permatasari dan Junilah 

Nihe dan Junilah adalah dua tokoh yang dalam cerita selalu disandingkan. 

Mereka bekerja sebagai anak buah dari Rusip di Cv Klino. Nihe dan Junilah sangat 

keras kepala, mereka orang yang kecanduan selfie. Berikut adalah gambaran karakter 

tokoh Nihe dan Junilah. 

Duo Nihe-Junilah selalu tiba di tempat kerja paling telat, tetapi 

pulang selalu paling cepat. Kalau ada hari kejepit, tak bakal ada 
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batang hidung mereka. Disuruh Rusip A, Nihe mengerjakan B, 

Junilah mengerjakan C, atau malah menolak mengarjakan apa pun. 

Sibuk sendiri mereka membedaki hidung mereka, lalu selfie. (Hirata, 

2019, h.56). 

 

Kutipan tersebut menjelasakan bagaimana perilaku Nihe dan Junilah ketika 

bekerja. mereka digambarkan sebagai tokoh yang tidak tepat waktu ketika bekerja 

dan tidak menurut pada atasan. Selain itu, karakter tokoh Nihe dan Junila memilki 

kebiasaan berdandan dan selfi. 

(8) Rusip Munasip 

Rusip adalah tokoh yang digambarkan sebagai seorang laki-laki yang bekerja 

sebagai pimpinan sebuah CV yaitu Cv Klino. Semasa sekolah di sekolah dia adalah 

tokoh yang tidak pandai merawat dirinya. Meskipun dia tidak pandai merawat diri 

atau jorok, akhirnya Rusip memiliki Cv yang bergerak di bidang usaha cleaning 

service.  

Tak tahu bagaimana riwayatnya, tahu-tahu Rusip sudah ada di 

bangku belakang dan tak seorang pun, anak bodoh, anak pintar, anak 

baik, anak nakal, yang mau dekat-dekat dengannya sebab jika dia 

lewat, macam pasar ikan lewat. Sudahlah bodoh, dia itu jorok pula. 

(Hirata, 2019, h.8).  

Dari kutipan tersebut, dijelaskan bahwa tokoh Rusip dipindahkan tempat 

duduknya ke belakang. Semasa sekolah digambarkan bahwa tidak ada yang ingin 

dekat-dekat dengan Rusip karena dia memiliki bau badan yang tidak sedap sehingga 

diumpakan semacam bau ikan. Selain badannya berbau tidak sedap, tokoh Rusip juga 

bodoh. Setelah dewasa tokoh Rusip memiliki Cv, yaitu Cv Klino. Dia juga 

memperkejakan tokoh Nihe dan Junilah. 

(9) Sobri 

Di antara sepuluh kawan, Sobri orang yang paling bodoh. ia ditempatkan 

duduknya di bangku paling belakang karena lamban berpikir. Hal tersebut tampak 

pada kutipan berikut. 

Sobri dan Honorun dicampakkan walikelas ke bangku paling 

belakang sebab mereka lamban berpikir dan merupakan anak-anak 

pesimistis yang tak punya cita-cita. Namun, yang paling parah secara 
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akademik di antara sembilan murid itu adalah Sobri. (Hirata, 2019, 

h.8).  

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Sobri adalah tokoh yang bodoh. Terlihat 

dari penjabaran langsung oleh pengarang bahwa dia adalah yang terbodoh dari 

sembilan murid bodoh di kelas tersebut. Meskipun begitu, Sobri adalah orang yang 

kreatif dan memilki suara yang sangat keras. Hal tersebut digambarkan pada 

kutiapan berikut. 

Peristwa yang dimaksud yaitu ketika Sobri yang bertugas menghafal gertakan 

yang dibuat Debut, menambahkan redaksi gertakan yang lebih bagus yang bernuansa 

budaya lokal melayu. Junilah dan kawan yang lain sempat dibuat khawatir lantaran 

persoalan intelektual Sobri yang rendah. Namun, yang terjadi justru Junilah dan 

kawannya lah yang dibuat terkejut oleh gertakan budaya lokal yang dibuat Sobri. 

Gertakan tersebut sukses besar. Adanya hal tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan 

berikut. 

“RAMPOOOKKK!!!” 

Itulah teriakan paling keras yang pernah didengar seumur 

hidupnya. Macam sangkakala Hari Kiamat.   

“INI PERAMPOKAAAN!!! SEMUA TIARAAAP!!!” 

…serbuan mendadak itu, bercamur baur dengan teriakan 

nyaring memekakan telinga dari seseorang yang seakan dilahirkan ke 

muka bumi ini memang untuk berteriak. 

“PAM MARAH, KITA TAK MANDI! 

PLN MARAH LAMPU GELAP! 

INILAH SAAT YANG DINANTI-NANTI! 

PERAMPOK DATANG SEMUA TIARAAAP!!!” 

Handai, Dinah, dan Junilah saling pandang, Honorun yang 

tengah bersalto-salto terhenti saltonya. Sekarang mereka paham 

maksud Sobri dengan gertakan bernuansa budaya lokal itu. (Hirata, 

2019, h.183-184). 

 

Dari kutipan tersebut dapat dilihat Sobri adalah orang yang kreatif dan 

suaranya sangat keras. Sobri yang sempat dikhawatirkan karena persoalan 

intelektual, justru menggunakan daya kreatifnya untuk mengubah redaksi gertakan 
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yang dibuat Debut menjadi sebuah pantun hingga gertakan tersebut akhirnya sukses 

besar.  

(10) Inspektur Abdur Rojali 

 Inspektur Abdul rojali adalah suami dan ayah yang baik bagi istri dan anak-

anaknya. Setiap hari sebelum berangkat ke kantor polisi Inspektur Abdul Rojali 

membonceng kedua anaknya ke sekeolah menggunakan motor bebek lama. Adanya 

hal tersebut tampak pada kutipan tersebut. 

Dia percaya diri, luwes, dan berjiwa humor. Maka, 

sesungguhnya nasib menyediakan tempat seandainyadia mau jadi 

komedian. Namun, nasib juga menyediakan tempat bagi orang seperti 

Inspektur untuk menjadi suami dan ayah yang baik, kawan yang setia 

dan aparat negara, yang di tangannya hukum menjadi anak emas 

keadilan.(Hirata, 2019: 12).  

Kutipan tersebut menjelaskan tentang karakter Inspektur Abdul Rojali. 

Inspektur Abdul Rojali adalah suami yang baik bagi istrinya, ayah yang baik bagi 

anak-anaknya, kawan yang baik bagi Sersan P. Arbi yang merupakan bawahannya 

serta aparat yang baik bagi masyarakat. Baginya kejujuran adalah hal yang harus 

ditegakkan di dunia ini hal tersebut tampak pada kutipan berikut.  

Namun, semenjak Inspektur Abdul Rojali ditugaskan di sana, 

mereka menguap tak tahu kemana. Barangkali karena Inspektur asli 

Belantik, para maling merasa sungkan padanya. Lebih dari itu. dia 

terkenal tak tercela integritasnya sebab, konon tak ada yang lebih 

ditakuti penjahat selain penegak hukum yang jujur. (Hirata, 2019, 

h.15). 

Kutipan tersebut menjunjukkan bahwa Inspektur adalah polisi sekaligus 

penegak hukum yang jujur sehingga para maling merasa sungkan padanya, 

barangkali karena Inspektur adalah orang asli Belantik. 

(11) Sersan P. Abri 

Sersan P. Arbi adalah bawahan dari tokoh Inspektur Abdul Rojali. Dia adalah 

seorang polisi yang setia. Selama bekerja dengan tokoh Inspektur Abdul Rojali, dia 

selalu patuh atas perintah Inspektur. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut.  
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“Ngomong-ngomong siapakah bintang idolamu, Sersan?” tanya 

Inspektur. 

… 

Ternyata, dalam hatinya, Sersan punya banyak sekali idola. Namun, 

dari seluruhnya, sesungguhnya dia ingin sekali menyebut satu nama yang 

paling dikaguminya melebihi siapa pun. Tokoh itu adalah atasnnya sendiri, 

Inspektur Abdul Rojali, partner, sahabat, idola, sekaligus guru baginya.  

“Siap, banyak sekali, Kumendan?” 

“Aih, sebutlah satu dua, Sersan.” 

“Siap, susah, Kumendan, pokoknya semua penyanyi dangdut dan 

semua aktris Korea!” 

“Bukan main, Sersan!”  

“Siap, bukan main, Dan!” (Hirata, 2019, h.46). 

 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa tokoh Sersan P. Arbi mengidolakan 

Inspektur. Dari kutipan tersebut menunjukkan betapa Sersan P. Arbi menghargai dan 

menghomati Inspektur Abdul Rojali sebagai atasannya. Tidak hanya itu, Sersan P. 

Arbi menganggap Inspektur tidak hanya atasannya tetapi partner, sahabat, idola, 

sekaligus guru baginya.  

(12) Aini 

Aini adalah anak sulung Dinah. Berkat kegigihannya dalam belajar, dia lulus 

di salah satu universitas ternama di Fakultas kedokteran walapun sempat tinggal 

kelas. Namun, tokoh Dinah sebagai ibunya tidak memiliki biaya untuk 

mendaftarkannya.  Hal tersebut tampak pada kutipan berikut. 

Terpana Dinah melihat Aini sekarang sangat rajin belajar, 

karena dia tahu anak-anak yang tak naik kelas cenderung semakin 

malas belajar, Aini malah sebaliknya, Dia belajar seakan tak ada hari 

esok. Aini sendiri semakin giat belajar sejak melihat salah satu 

adiknya menunjukkan gejala seperti dulu dialami mendiang ayahnya.  

Jam istirahat, kawan-kawannya bermain-main, Aini tetap di 

kelas untuk membaca dan mencatat. Dulu dia lebih banyak diam dan 

menunduk saja jika ditanya guru sehingga guru-guru malas bertanya 

padanya. Kini keadaan terbalik, Aini minta tempat duduknya 
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dipindahkan ke depan dan giliran dia memberondong guru-guru 

dengan pertanyaan, sampai pusing mereka dibuatnya. (Hirata, 2019: 

41). 

 

 

Kutipan tersebut menjelaskan kegigihan Aini. Bahkan ibunya, Dinah sempat 

heran karena biasanya anak yang tinggal kelas akan lebih malas belajar. Namun yang 

terjadi pada tokoh Aini adalah kebailkannya. Aini dijelaskan sebagai anak yang rajin 

belajar. Dia bahkan minta tempat duduknya dipindahkan ke depan dan 

memberondong guru dengan berbagai pertanyaan.  Selain gigih dan rajin belajar, 

Aini juga merupakan orang yang bekerja keras. Hal tersebut tampak pada kutipan 

berikut.  

“Sudah berapa tabunganmu, Aini?” 

“Delapan ratus ribu, Bang.” 

“Sudah cukupkah untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran?” 

“Belum, Bang.” 

Usai menerima upah, Aini pulang mengayuh sepeda. Dia telah bekerja 

sejak pukul 6.00 pagi hingga menjelang senja. Remuk badannya. Kelelahan 

dia setiap pulang kerja.  (Hirata, 2019, h.253).  

Kutipan tersebut menunjukkan Aini yang bekerja keras dari pagi hingga sore. 

Nantinya, upah hasil dia bekerja akan ditabung untuk kuliah di Fakultas Kedokteran. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Aini adalah tokoh yang gigih 

dan pekerja keras. Ia juga tidak mudah menyerah pada keadaan.  

(13) Boron dan Bandar 

Boron dan Bandar adalah orang yang suka merundung semasa SMA. Hal 

tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan berikut. 

Alasannya: dia benci akan perlakuan sekolah, Trio Bastardin, dan Duo 

Boron pada sembilan anak pecundang itu, terutama pada kebrutalan Bastardin 

dan Boron yang suka menindas Salud. (Hirata, 2019, h.16).  

Dari kutipan tersebut, dapat dijetahui bahwa Boron dan Bandar adalah tokoh 

antagonis. Mereka suka memperlakukan orang dengan sewenang-wenangnya. 

Dimana pada kutipan tersebut Duo boron suka menindas Salud. Sifat jahat mereka 

terus berlanjut hingga mereka dewasa. Hal tersebut dapat dilihat dalma kutipan 

berikut. 
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Ada orang-orang yang dilahirkan ke muka bumi ini memang 

untuk berjaya. Tak peduli durjana tabiatnya, nasib senantiasa 

memihak mereka. Segala sesuatu sulit bagi orang lain, mudah saaj 

bagi mereka. Orang lain harus bersusah payah mendapatkan sesuatu, 

mereka tinggal menjentikkan jari. Orang lain berlingsatan mencari 

nafkah, mereka cincai-cincai saja. Mereka telah senang, bahkan 

sebelum mereka dilahirkan. Bintang kejora berkelap-kelip di atas 

kepala mereka. Orang-orang macam itu adalah Boron, Bandar, 

Bastardin, Jamin, dan Tarib. 

Boron dan Bandar jelas lebih sejahtera dari sepuluh sekawan 

iru. Mereka punyausaha pabrik es di pasar ikan. Bersama Bandar, dua 

hari sekali Boron menyetir truk mengangkut peti-peti es berisi hasil 

laut ke pelabuhan, untuk kemudian diangkut naik kapal ke ibu kota 

manapun. Bukan main lagak keduanya di kawasan pasar ikan. Gertak 

sana, gertak sini. (Hirata, 2019, h.51).  

Kutipan tersebut menjelaskan tentang keberuntungan nasib tokoh Trio 

Bastardin dan Duo Boron. Sejak lahir, mereka sudah beruntung dalam bidang 

ekonomi meski sikap mereka buruk. Ungkapan bintang kejora berkelap-kelip di atas 

kepala mereka, merupakan bukti bahwa mereka hidup dalam kesenangan dan serba 

berkecukupan.  Pada paragraf kedua kutipan tersebut, dijelaskan bahwa Duo Boron 

lebih sejahtera daripada sepuluh sekawan. Mereka memiliki usaha pabrik es yang 

sukses.  

(14) Bastardin, Jamin dan Tarib (Trio Bastardin) 

Sama seperti Boron dan Bandar, Bastardin, Jamin, dan Tarib juga merupakan 

orang yang suka merundung sepuluh kawan semasa SMA. walaupun suka 

merundung, tetapi mereka selau beruntung dan hidup lebih sejahtera. Adanya hal 

tersebut terlihat pada kutipan berikut. 

Trio Bastardin, malah lebih jaya lagi dari Duo Boron. 

Faktanya, sekali zalim cenderunglah manusia tetap zalim. Mereka 

pembuli waktu masih sekolah, sekarang dewasa kian menjadi. Tak 

dapat dihapus perangainya,bak harimau yang tak dapat menghapus 

belangnya. (Hirata, 2019, h.52). 

Kutipan itu mengambarkan sikap Trio Bastardin yang tidak berubah dari 

remaja hingga dewasa. Mereka dikenal sebagai perundung saat sekolah, kemudian 

waktu dewasa mereka menjadi lebih kejam. Karakter mereka diumpamakan seperti 

harimau yang tidak dapat menghapus belangnya. Maksudnya adalah karakter jahat 
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dalam diri mereka telah mendarah daging dan tidak dapat diubah dari diri mereka. 

Meski karakter mereka jahat, tetapi kehidupan mereka tetap sejahtera. Adanya hal 

tersebut dapat dilihat melalui kutipan berikut. 

Trio Bastardin yang dulu telah berbahaya, kini semakin 

berbahaya karena membentuk tiga serangkai persekongkolan 

pengusaha, politisi, dan birokrat. Itulah segitiga emas kejahatan. 

Bastardin kini pengusaha, Jamin wakil rakyat, Tarib PNS, dan pada 

dasarnya, ketiganya adalah Maling.  

Diam-diam mereka membangun operasi gelap tingkat tinggi 

yang bahkan Inspektur Abdul Rojali takkan membayangkan jenis 

kejahatan semacam itu akan tertera di papan statistik kejahatan 

kabupaten tingkat dua. Moni londri! Itulah kejahatan mereka. (Hirata, 

2019, h.52-53).  

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa kejahatan Trio Bastardin setelah dewasa 

semakin menjadi. Bahkan mereka melakukan kejahatna yang tidak disangka-sangka 

yaitu usaha money loundry atau cuci uang. Dengan usaha itu, mereka kemudian 

bersekutu dengan pengusaha, orang yang berkecimpung dengan dunia politik, dan 

orang-oarang bagian birokrasi untuk membentuk bisnis. Walaupun bisnis mereka 

bagus, mereka tetaplah pencuri uang rakyat. 

(15) Ibu Atikah 

Ibu Atikah adalah seorang wanita yang bekerja sebagai pegawai bank. Ibu 

Atikah merupakan orang yang mengalami trauma dan kesedihan panjang akibat 

dikhianati suaminya.  Hal tersebut tampak pada kutiapn berikut.  

Di dalam ruangan yang mewah di gedung yang megah itu, 

rupanya seorang perempuan juga termangu. Ibu Atikah namanya. 

Berbeda dengan para droup out, kuli pelabuhan, pedagang kaki lima, 

guru honorer, pembersih, pengangguran, dan penggali kubur itu, Ibu 

Atikah adalah pimpinan cabang sebuah bank ternama. Maka dia 

termangu bukan karena ekonomi yang sulit seperti dialami kacung-

kacung kampret itu, melainkan karena patah hati lantaran suaminya 

kabur dan kawin lagi dengan pacar SMA-nya. Klasik, klise, dan 

sangat sinetron sesungguhnya kejadian itu. Namun, Ibu Atikah, 

seorang wanita cantik yang cerdas, merasa sangat terpukul, sangat 

sedih, dan tersinggung. (Hirata, 2019, h.59).  

Kutipan tersebut menjelaskan Ibu Atikah secara ekonomi adalah orang yang 

mampu. Dia digambar kan sebagai wanita yang cantik wajahnya dan berintelektual. 
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Dalam kutipan, dijelaskan juga Ibu Atikah yang sedang bersedih karena suaminya 

selingkuh dan memilih meninggalkan Ibu Atikah.  

(16) Pak Akhirudin 

Pak Akhirudin adalah seorang guru seni di SMEA. Dia adalah seorang guru 

yang suka menjauhkan diri dari orang-orang. Di balik sikapnya yang suka 

memencilkan diri. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan berikut.  

Terpojok di sudut kota, duduk muram seorang guru. Pak 

Akhirudin, guru Seni di SMEA itu, tampak semakin sering 

memencilkan diri.” (Hirata, 2019, h.126). 

Kutipan tersebut, menjelaskan Pak Akhirudin yang sedang duduk sambil 

bersedih, dia juga lebih sering menjauhkan diri dari orang-orang. Kutipan tersebut 

menjelaskan kejadian ketika Pak Akhirudin sedang dalam keadaan tidak dapat 

berbuat apa-apa di sudut Kota Belantik. 

Sudah lama Guru Akhir mengajar sehingga, mungkin macam 

guru seni lainnya, dia telah mengalami menjadi guru sekaligus 

seniman muda yang baru tamat kuliah, mengajar dengan penuh 

semangat dan idealisme…(Hirata, 2019, h. 126). 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa tokoh Pak Akhirudin telah lama mengajar 

sebagai guru seni. Selain menjadi guru kesenian, Pak Akhirudin juga merupakan 

seniman muda. Dia digambarkan sebagai seorang yang penuh semangat dan berusaha 

hidup menurut cita-citanya.  

(17) Ibu desi Mal 

Ibu Desi Mal adalah guru matematika SMA di sekolah tempat sepuluh 

kawan, Trio Bastardin dan Duo Boron bersekolah. Dia dikenal sebagai tokoh yang 

sabar. Karakter Ibu Desi Mal digambarkan oleh kutipan berikut. 

Ibu Desi Mal itu orangnya sabar sekali, konon pernah menjadi 

juara guru paling sabar tingkat kabupaten. Menyesal dia harus 

berteriak macam orang di geledak kapal itu. (Hirata, 2019, h.6).  

Kutipan tersebut mengambarkan bahwa Ibu Desi Mal adalah orang sabar. 

Bahkan ia menyesal telah berteriak kepada muridnya. Kutipan tersebut terjadi di 

kelas, ketika dia mempergoki ada yang membuang sampah sembarangan di kelas. 

Karena muridnya saling tuduh, Ibu Desi Mal emosi dan berteriak kepada mereka. 

Tapi akhirnya Ibu Desi Mal menyesali apa yang ia lakukan. Disini, pengarang 
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menggambarkan betapa sabarnya Ibu Desi Mal menghadapi kelakukan murid-

muridnya terutama penghuni bangku belakang. 

4) Latar  

Latar dalam novel terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. 

Berikut adalah penjabaran dari latar tempat, latar waktu, dan latar sosial dalam novel 

Orang-orang Biasa terdiri karya Andrea Hiarata. 

a) Latar Tempat  

Secara garis besar, latar tempat dalam Novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata berada di Kota Belantik. Latar tempat tersebut kemudian dirinci di 

beberapa tempat yang terdapat di Kota Belantik. Berikut rincian latar tempat dalam 

novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata.  

(1) Kantor Polisi 

Kantor polisi merupakan tempat yang pertama kali dideskripsiskan dalam 

novel. kantor polisi yang dimaksud berada di Kota Belantik, tempat dimana 

Inspektur dan Sersan bekerja. Hal tersebut terlihat dalam kutipan berikut.   

Di kantor polisi tadi, melamun seorang pria setengah baya 

bernama Inspektur Abdul Rojali dan polisi muda bernama Sersan P. 

Arbi semilir bulan Desember membuat keduanya semakin lesu 

memandangi papan tulis statistik kejahatan yang tergantung di 

dinding. (Hirata, 2019, h.2).  

Kutipan tersebut menjelaskan kejadian ketika Inspektur Abdul Rojali dan 

Sersan P. Arbi sedang berada di kantor mereka yaitu kantor polisi. Mereka sedang 

lelah mengamati papan statistik kejahatan yang terjadi di Kota Belantik. Kejadian 

tersebut terjadi pada bulan Desember. 

(2) SMA di Kota Belantik 

Salah satu latar tempat yang penting dalam novel Orang-Orang Biasa adalah 

sebuah kelas di sebuah SMA di Kota Belantik. SMA tersebut tempat sepuluh kawan, 

Duo Boron dan Trio Bastardin bersekolah serta tempat Ibu Desi Mal mengajar. Hal 

tersebut dapat dibuktikan pada kutipan berikut. 
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“Siapa yang buang sampah di sini?! bentak Wali kelas Ibu Tri 

Wulan. (yang tentu saja nama samaran supaya tidak kualat). 

“Salud, Bu,” tuduh Honorun. 

“Junilah, Bu,” tuduh Salud. 

“Sobri, Bu,” tuduh Junilah.  

Lain waktu Ibu Desi Mal, guru Matematika tak dapat menahan 

dirinya karena para penghuni bangku-bangku belakang itu memang 

sudah keterlaluan. (Hirata, 2019, h.6).  

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi di sebuah kelas 

yang di tunjukkan adanya penyebutan Wali kelas dan guru matematika serta 

penghuni bangku belakang. Kelas tersebut merupakan kelas tempat sepuluh kawan, 

Trio Bastardin dan Duo Boron belajar. Mereka merupakan teman satu sekolah dan 

satu kelas. Latar tempat SMA menjadi tempat awal pengenalan tokoh sepuluh 

kawan, Trio Bastardin, Duo Boron dan Ibu Desi Mal.  

(3) Sebuah Bank di Kota Belantik  

Bank merupakan salah satu latar tempat dalam novel Orang-Orang Biasa 

karya Andrea Hirata. Beberapa kejadian penting terjadi di bank. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh kutipan berikut.  

Sejak pagi bank itu langsung sibuk. Hari Jumat memang selalu 

lebih ramai ketimbang hari kerja biasa. Tak terasa waktu melaju cepat. 

Pagi menjadi siang, siang menjadi sore. Di tengah kesibukannya, Ibu 

Atikah teringat akan janjinya pada anak-anaknya untuk melihat 

mereka pawai nanti sore.  

… 

Akhirnya, mobil Tim 1 sampai tempat parkir bank. Petugas 

parkir menaikkan palang. Macet sedikit palang itu, tetapi kemudian 

palang itu naik. Sobri menurunkan kaca mobil untuk mengambil 

tiket parkir. Dari dalam posnya, petugas parkir tertawa melihat 

orang-orang bertopeng di dalam mobil. (Hirata, 2019, h.175-80).  

 

kedua kejadian dalam kutipan tersebut terjadi di sebuah bank. Paragraf 

pertama pada kutipan tersebut menjelaskan tentang keadaan sebuah bank yang sangat 

sibuk. Bank tersebut adalah bank tempat Ibu Atikah bekerja. Bank tersebut 

beroperasi dari pagi hingga sore hari. Bank tersebut juga merupakan target 
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perampokan yang akan dilakukan oleh sepuluh kawan. Dimana pada paragraf kedua 

digambarkan Tim 1 yang hendak merampok bank tersebut. Mereka pergi 

menggunakan mobil dan membayar tiket pakir kepada petugas parkir. petugas parkir 

kemudian menertawakan tokoh Tim1 karena topeng yang mereka gunakan. 

(4) Toko Batu Mulia 

Toko Batu Mulia adalah salah satu latar tempat yang menjadi terjadinya 

konflik pada novel Orang-Orang Biasa. latar tempat Toko Batu Mulia dapat dilihat 

melalui kutipan berikut.  

Masuklah mereka ke kawasan pusat niaga di bundaran kota. Bukan 

main ramainya orang di Toko Batu Mulia itu. Demam batu akik kian 

menjadi-jadi. Bisnis perhiasan Bastardin makin marak, yang otomatis, makin 

marak pulak bisnis pencucian uangnya. Kliennya bertambah. (Hirata, 2019, 

h.61).   

Kutipan tersebut menjelaskan latar Toko Batu Mulia. Toko Batu Mulia 

tersebut merupakan toko milik tokoh Trio Bastardin. Letaknya di pusat niaga yang 

berada di bundaran Kota Belantik. Toko Batu Mulia tersebut selain digunakan untuk 

berniaga, digunakan juga untuk bisnis cuci uang oleh tokoh Trio Bastardin. 

Selanjutnya, di Toko Batu Mulia juga peristiwa perampokan oleh sepuluh kawan 

terjadi. Hal tersebut tampak pada kutipan berikut. 

Baru sekejap Dinah melihat kawan-kawannya menyerbu Toko Batu 

Mulia itu, tahu-tahu mereka telah kembali sambil menenteng tas-tas besar. 

(Hirata, 2019, h.193).   

Berdasarkan kutipan tersebut, digambarkan perampokan yang dilakukan oleh 

sepuluh kawan di Toko Batu Mulia milik tokoh Trio Bastradin. Dalam perampokan 

itu,  sepuluh kawan berhasil membawa uang dengan jumlah yang banyak. Hal 

tersebut ditunjukan oleh kata-kata “menenteng tas-tas besar”. 

(5) Warung Kupi Kuli 

Warung Kupi Kuli adalah salah satu latar tempat dalam novel Orang-Orang 

Biasa. Warung Kupi Kuli merupakan warung kopi yang ada di Kota Belantik. 

Adanya latar Warung Kupi Kuli tampak pada kutipan berikut. 

Setelah sejak pagi ramai terus, pukul 3.00 sore, warung Kupi Kuli 

sepi. Akan ramai lagi mulai pukul 4.00 sore nanti, hiruk pikuk hingga jauh 
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malam. Penat Aini bekerja sejak tadi pagi, tiba waktu untuk istirahat sebentar. 

(Hirata, 2019, h. 252).  

Pada kutipan tersebut Warung Kupi Kuli dijelaskan sebagai warung kopi 

tempat tokoh Aini bekerja sebagai pelayan. Dia berniat untuk mengumpulkan uang 

untuk masuk Fakultas Kedokteran. Upah dari bekerja di warung Kupi Kuli akan 

ditabung oleh tokoh Aini. Ia bekerja mulai pukul 6.00 pagi hingga sore hari. 

b) Latar Waktu 

Secara umum, latar waktu dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea 

Hirata berlatarkan waktu setelah tahun 2000-an. Tahun 2000-an adalah tahun setelah 

reformasi. Di Indonesia, era reformasi ditandai dengan adanya gerakan mahasiswa 

pada tagun 1998. Di atas tahun 2000-an adalah tahun-tahun perkembangan teknologi 

dan ilmu pengetahuan. Ini dibuktikan dengan adanya gambaran gedung mewah, 

penggunaan ATM, dan jaringan internet.  

Hal tersebut tampak pada kutipan berikut.  

Salud dan Debut Awaludin sendiri termangu-mangu kena imbas teknologi. 

Sejak internet menyerbu Kota Belantik, warga kota semakin bahagia. Semakin 

bahagia maka angka harapan hidup mereka tinggi.” (Hirata, 2019: 58).  

Berdasarkan kutipan tersebut, perkembangan internet telah sampai ke Kota 

Belantik. Tokoh Salud dan Debut Awaludin bingung melihat bagaimana imbas 

teknologi tersebut membuat masyarakat Kota Belantik merasa bahagia. Latar waktu 

pada kutipan tersebut digambarkan pada tahun 2000 an ke atas. Karena pada tahun-

tahun tersebut berkembang teknologi. Ditandai dengan meluasnya perkembangan 

teknologi yang salah satu bentuknya adalah internet. Selain internet, GPS juga sudah 

mulai berkembang dan digunakan seperti yang tampak pada kutipan berikut. 

Perampok kabur, berlari meliuk-liuk di gang-gang pasar. Sekuriti mengikuti 

titik merah di GPS, tetapi segera bingung di tengah labirin gang yang berliku.” 

(Hirata, 2019: 197).  

Kutipan tersebut menjelaskan kejadian setelah perampokan di Toko Batu 

Mulia terjadi. Para perampok kabur melewati jalan kecil atau lorong-lorong di pasar. 

Kemudian para penjaga keamanan mengejar mereka dengan menggunakan GPS.  
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Selanjutnya, latar waktu dalam novel Orang-orang Biasa juga diperinci pada 

bulan Agustus. Pada bulan Agustus terjadi perisiwa penting yang menjadi konflik 

pada novel tersebut. Peristiwa tersebut yaitu pawai 1.000 topeng monyet dan dua 

perampokan. Berikut kutipan yang menunjukkan adanya hal tersebut.  

Melalui gerbang kota, akhirnya Agustus masuk ke Belantik. Umbul-umbul 

berkibar sepanjang jalan. Lomba-lomba mulai digelar. Tambng ditarik, pohon pinang 

dipanjat, kartu gaple diempas, mik dites, orkes bertalu-talu. Kembang gula, balon, 

badut, sepeda hias, motor-motor lawas, murid, murid berbaris-baris, drum band, 

pasar malam, sirkus keliling, balap tong setan. (Hirata, 2019: 160).  

Jika merujuk pada kutipan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa latar 

waktu pada kutipan tersebut adalah tanggal 17 Agustus. Hal itu dikarenakan pada 

tanggal tersebut biasanya semua kampung, kota, sampai pelosok Indonesia akan 

beramai-ramai ikut serta dalam euforia hari perayaan kemerdekaan Indonesia. Pada 

kutipan ditandai dengan adanya umbul-umbul yang bekibar. Umbul-umbul adalah 

bendera aneka warna yang dipasang memanjang ke atas dan meruncing pada 

ujungnya, dipasang untuk memeriahkan suasana serta menarik perhatian. Lalu ada 

pohon pinang dipanjat. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya dilakukan untuk 

perayaan 17 Agustus sebagai hari memperingati kemerdekaan Indonesia. 

c) Latar Sosial 

Latar sosial dalam novel Orang-Orang Biasa adalah gambaran masyarakat 

Melayu-Belitong. Hal tersebut ditunjukkan oleh kutipan berikut. 

“Mimpi apa kau semalam, Nong? Tanya Nihe. 

Terpana Aini. 

Tak da..tak mimpi apa-apa, Mak Cik.” (Hirata, 2019: 253).  

Berdasarkan kutipan tersebut, terdapat penggunaan sapaan antar tokoh. 

Dalam masyarakat Melayu-Belitong dikenal sapaan nong dan mak cik. Dialog 

tersebut adalah dialog anatara tokoh Nihe dan Aini. Tokoh Nihe menggunakan 

sapaan nong kepada Aini sebagai sapan kepada anak perempuan yang 

kekerabatannya dianggap dekat. Sedangkan Aini menggunakan sapaan mak cik 

kepada Nihe sebagai sapaan hormat terhadap orang yang lebih tua dan dianggap 

dekat. Selain latar budaya dan bahasa Melayu-Belitong, dalam novel Orang-Orang 
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Biasa juga dijelaskan bahwa tokoh dalam novel tersebut beragama Islam. Hal 

tersebut ditunjukkan dalam kutipan berikut. 

Esoknya dia bangun subuh, dia membaca sebelum dan sesudah 

shalat subuh. Dia membaca sambil berjalan kaki ke sekolah. Dia terus 

membaca saat membantu ibunya berdagang mainan anak-anak, 

bahkan saat melayani pembeli. Libur sekolah, Sabtu dan Minggu, Aini 

telah menunggu di depan pintu perpustakaan daerah sebelum 

perpustakaan itu buka.” (Hirata, 2019, h.40).  

Kutipan di atas menjelaskan tentang latar sosial yang berhubungan dengan 

keyakinan. Keyakinan merupakan sistem kepercayaan yang dianut seseorang atau 

masyarakat. Dari kutipan digambarkan bahwa tokoh dalam Aini beragama Islam. 

Dibuktikan dengan ia melakukan ibadah shalat. Shalat adalah ibadah yang dilakukan 

oleh umat islam. Tatacara salat telah diatur mulai bacaan dan waktu pelaksanaannya 

telah diatur dan tentukan oleh Allah SWT. Selain itu terdapat beberapa masalah 

sosial di Kota Belantik salah satunya adalah kemiskinan. Seperti pada kutipan 

berikut.  

5) Sudut Pandang 

Sudut pandang yang digunakan dalam novel Orang-Orang Biasa karya 

Andrea Hirata yaitu sudut pandang persona ketiga. Dalam hal ini, pengarang 

berposisi sebagai pencerita.  Hal tersebut dikarenakan pengarang menampilkan 

tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama, atau kata gantinya. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh kutipan berikut. 

Adapun Sobri, Tohirin, dan Honorun adalah orang-orang miskin yang 

sama, yang membawakan lagu lama yang sama, yang sebenarnya juga sering 

dibawakan Debut sendiri, yaitu lagu tentang lagu ekonomi morat-marit, istri 

cerewet, anak kebanyakan, pemerintah yang tega menaikkan harga sembako, 

anggota dewan ingkar janji, mahalnya obat-obatan, angkos sekolah dan utang 

menumpuk. Tohorin itu bolehlah disebut duta besar kegagalan. Melamar 

kerja di mana saja, ditolak. Mencoba usaha apa saja, gagal. Apa pun yang 

pakai pemilihan, Tohirin tak pernah terpilih. Akhirnya, dia terdampar di 

pekerjaan yang selalu kekurangan orang, kuli pelabuhan. (Hirata, 2019, h.75).  

Kutipan tersebut menjelaskan cara pengarang menceritakan tokoh-tokoh 

dalam novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata dengan sudut pandang orang 

ketiga. Dalam novel Orang-Orang Biasa tersebut pengarang sebagai narator cerita 
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menceritakan tokoh-tokoh dengan penggunaan nama tokoh atau kata ganti. Kutipan 

di atas menjelaskan bahwa pengarang menggunakan nama tokoh sebagai narator 

cerita. Terlihat dari penyampaian nama Sobri, Tohirin, dan Honorun. 

6) Gaya bahasa 

Andrea Hirata sebagai pengarang, menunjukkan kepawaiannya dalam 

bercerita. Kepawaian pengarang tampak dari gaya bahasa yang digunakan.  Novel 

Orang-orang Biasa memiliki gaya bahasa yang bervariasi. Adanya gaya bahasa yang 

bervarisi dalam novel dapat dibuktikan dengan adanya penggunaan majas, ungkapan 

dan kalimat berirama. Berikut bukti kutipan yang menunjukkan gaya bahasa yang 

bervariasi dalam novel Orang-orang Biasa. 

Trio Bastardin, malah lebih jaya lagi dari Duo Boron. 

Faktanya, sekali zalim cenderunglah manusia tetap zalim. Mereka 

pembuli waktu masih sekolah, sekarang dewasa kian menjadi. Tak 

dapat dihapus perangainya,bak harimau yang tak dapat menghapus 

belangnya. (Hirata, 2019, h.52).  

Kutipan tersebut menunjukkan adanya penggunaan majas simile. Dalam 

kutipan terdapat perbandingan antara perangai dan belang hariumau secara langsung 

sehingga peserta didik bisa mengetahui persamaan objek tersebut. Karakter mereka 

diumpamakan seperti harimau yang tidak dapat menghapus belangnya. Maksudnya 

adalah karakter jahat dalam diri mereka telah mendarah daging dan tidak dapat 

diubah dari diri mereka.  

Tidak hanya penggunaan majas, gaya bahasa yang digunakan pengarang 

dalam novel Orang-orang Biasa juga tampak pada penggunaan ungkapan seperti 

yang dijelaskan pada kutpan berikut. 

 Maka terpojoklah Inspektur Abdul Rojali P. Arbi ke 

situasi yang dalam dunia penegakan hukum dikenal dengan 

istilah : menemui jalan buntu.(Hirata, 2019, h.242).  

Dalam kutipan tersebut ditemukan adanya ungkapan menemui jalan buntu. 

Ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan 

‘pekerjaan yang belum terselesaikan atau tidak dapat dipecahkan’. Selanjutnya 

Andrea Hirata juga menggunakan kalimat berirama yang membuat bahasa dalam 

novel semakin indah. Adanya hal tersebut tampak pada kutipan berikut. 
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Setelah hujan tadi, sinar matahari terjun lagi. Tersisa dua jam 

menjelang senja. Namun, matahari masih menyala. (Hirata, 2019, h.1).  

Dalam kutipan tersebut terdapat irama yang terbentuk dari persamaan bunyi 

vokal sehingga membentuk sajak aa-bb. Persamaan itu terletak pada vokal kata akhir 

yang sama pada kata tadi, lagi, senja, dan menyala sehingga memunculkan irama 

tertentu yang membuat bahasa dalam novel semakin indah.  

7) Amanat 

Novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata merupakan novel yang sarat 

akan pesan. Salah satu kutipan yang menjukkan adanya pesan atau amanat dalam 

novel yaitu sebagai berikut. 

“Tatap, tataplah mataku, aku berjanji padamu akan 

menangkap pelaku kejahatan ini. Atas nama pusara ayahku, aku 

akan mengejarnya sampai ke ujung dunia sekalipun. Kebenaran 

pasti akan mengalahkan kezaliman. Tatap, tataplah mataku…” 

(Hirata, 2019, h. 14).  

Kutipan tersebut menujukkan adanya pesan moral yang dapat diambil dalam 

novel Orang-orang Biasa yaitu bahwa kebenaran akan mengalahkan kezaliman. 

Seberapa rapat orang menyembunyikan dan menutup rapat kejahtannya pastilah 

suatu saat semuanya akan terbongkar.  

Setelah peserta didik menganalisis isi dari novel yang dibaca, selanjutnya 

peserta didik menganalisis kebahasaan yang terdapat dalam novel. Kebahasaan yang 

terdapat dalam novel Orang-orang Biasa dilihat dari melalui bahasa yang digunakan 

oleh pengarang dalam menceritakan cerita. Berikut penjabaran kebahasaan dalam 

novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata. 

1) Majas 

Andrea Hirata sebagai pengarang novel Orang-orang Biasa menggunakan 

majas yang bervariasi. Majas-majas yang dimaksud adalah majas personifikasi; 

majas simile; majas asosiasi, majas eufisme; dan majas metafora. Berikut ini adalah 

penjabaran dari majas yang terdapat dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea 

Hirata. 

(a) Majas Personifikasi 
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Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya penggunaan majas 

personifikasi. Salah satu penggunaan majas personifikasi dalam novel Orang-orang 

Biasa dapat dibuktikan melalui kutipan berikut. 

 

“Beriak-riak air dari parit pasar yang tadi sempat meluap, mengalir 

deras melewati deretan toko yang sepi, lalu bermain-main disemacam 

pertigaan manakala bertemu dengan aliran lain yang datang arah kantor polisi 

dan kompleks perumahan guru. Di pertigaan itu, mereka berkenalan dengan 

cara berputar-putar di dalam got, lantas terlempar ke selatan melewati kedung 

yang sempit, kian lama kian sempit akhirnya terjujun bebas ke Sungai 

Linggang. (Hirata, 2019, h.1). 

 

Dalam kutipan tersebut, terdapat klausa mereka berkenalan dengan cara 

berputar-putar di dalam got. Klausa tersebut menujukkan adanya penggunaan majas 

personifikasi yaitu pemberian sifat-sifat manusia pada benda mati sehingga seolah-

olah mereka hidup. Dalam kutipan tersebut, air hujan digambarkan layaknya manusia 

yang dapat bermain-main dan berkenalan. 

 

Selain itu, penggunaan majas personifikasi dalam novel Orang-orang Biasa 

juga dapat dilihat dari kutipan “…Bukan main jagoannya masing-masing, grafik 

rekaman suara meloncat-loncat genit di hape Dragon. (Hirata, 2019, h.107). Dalam 

kutipan tersebut terdapat klausa grafik rekaman suara meloncat-loncat genit di hape 

Dragon. Klausa tersebut menujukkan adanya pemberian sifat-sifat manusia pada 

benda mati. Grafik yang pada hakikatnya benda mati diumpakan meloncat-loncat 

genit layaknya mahluk hidup yang dapat meloncat-loncat.  

Selain contoh yang telah disebitkan sebelumnya terdapat juga pemberian 

sifat-sifat manusia dalam kutipan “Tahun ini, meski Agustus telah meloncat-loncat 

ingin masuk di gerbang Kota Belantik, Guru Akhir belum juga muncul dengan 

konsep karnaval…” (Hirata, 2019, h.128). Pada kutipan tersebut, terdapat pemberian 

sidat-sifat manusia pada benda mati. bulan Agustus yang merupakan benda mati 

abstrak digambarkan dapat meloncat-loncat layaknya mahluk hidup. 

(b) Majas Simile 
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Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya penggunaan majas 

simile. Salah satu penggunaan majas simile dalam novel Orang-orang Biasa dapat 

dibuktikan melalui kutipan berikut. 

Tak lama kemudian titik-titik halus air hujan tersaput embusan 

angin dari selatan, tampias ke beranda dan emper emper toko, semakin 

lama semakin deras, menghujam Belantik bak berjuta-juta anak panah. 

(Hirata, 2019, h.5). 

Kutipan tersebut menunjukkan adanya perbandingan dua benda secara 

langsung sehingga pembaca langsung bisa mengetahui makna dan perbandingan 

tersebut. Dalam kutipan hal yang dibandingkan adalah titik-titik halus air hujan 

dengan berjuta-juta anak panah yang dibandingkan secara langsung sehingga 

pembaca dapat mengetahui persamaan atau makna dari perbandingan kedua benda 

tersebut yaitu, sama-sama menghujam atau menukik lurus ke bawah. 

Selanjutnya, penggunaan majas simile juga tampak pada kutipan berikut “Tak 

tahu bagaimana riwayatnya, tahu-tahu Rusip sudah ada di bagku belakang dan tak 

seorang pun, anak bodoh, anak pintar, anak baik, anak nakal, yang mau dekat-dekat 

dengannya, sebab jika dia lewat, macam pasar ikan lewat. Sudah bodoh, dia itu 

jorok pula.” (Hirata, 2019, h.8). dalam kutipan tersebut terdapat perbandingan antara 

Rusip dan pasar ikan secara eksplisit, yaitu sama-sama jorok dan bau. 

Contoh lain dari penggunaan majas simile terdapat pada kutipan “Angka 

merah lekat di mata pelajaran Matematika itu macam balok di lengan kopral, tak 

mau pergi-pergi. (Hirata, 2019, h.29). dalam kutipan tersebut terdapat perbandingan 

antara angka merah dan balok di lengan kopral secara eksplisit yaitu tak mau pergi-

pergi. 

(c) Majas Asosiasi 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya penggunaan majas 

asosiasi. Salah satu penggunaan majas asosiasi dapat dibuktikan pada kutipan berikut 

“…Bagi Inspektur, penegak hukum yang tak bereaksi, ibarat pemain organ yang tak 

bisa membawakan lagu “Terajana”…(Hirata, 2019, h.3). kutipan tersebut 
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menunjukkan adanaya perbandingan antara penegak hukum yang tak bereaksi dan 

pemain organ yang tak bisa membawakan lagu “Terajana” secara implisit sehingga 

pembaca menyimpulkan sendiri persamaan dari dua perbandingan benda tersebut. 

Selain itu, contoh penggunaan majas asosiasi juga terdapat dalam kutipan 

“…Adapun Debut Awaludin, matanya berubah menjadi macam dua butir sawo 

matang kena begal trio dan duo itu…(Hirata, 2019, h.19). ). kutipan tersebut 

menunjukkan adanaya perbandingan antara Debut dan dua butir sawo matang secara 

implisit sehingga pembaca menyimpulkan sendiri persamaan dari dua perbandingan 

objek tersebut. 

(d) Majas Eufisme 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya penggunaan majas 

eufisme. Salah satu penggunaan majas eufisme dapat dibuktikan pada kutipan 

berikut. ”Di antara 10 penghuni bangku belakang dulu, Dinah lah yang pertama 

mohon diri dari SMA...” (Hirata, 2019, h.28). dalam kutipan tersebut terdapat frasa 

mohon diri. Frasa tersebut merupakan penghalusan bahasa dari keluar dari sekolah. 

Contoh lain juga terdapat pada kutipan “…Episode berikutnya dia, dia 

menikah dengan seorang pedagang kaki lima juga, sahabat masa kecilnya, punya 

anak 4, lalu suaminya itu meninggal kena sakit dalam...” (Hirata, 2019, h.29). dalam 

kutipan tersebut terdapat frasa sakit dalam. Frasa tersebut merupakan penghalusan 

bahasa dari sakit parah. 

Selain itu, penggunaan majas eufisme juga tampak dalam kutipan “Zaman 

dulu kala wanita tuna susila bekerja di rumah bordil, rumah bordil itu dibuka 

seorang bergajul setelah dia dimotivasi seseorang….” (Hirata, 2019, h.75). dalam 

kutipan tersebut, terdapat frasa tuna susila yang merupakan penghalusan bahasa dari 

pelacur. 

(e) Majas Metafora 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya penggunaan majas 

metafora. Salah satu penggunaan majas eufisme dapat dibuktikan pada kutipan 

berikut” …Maka secara singkat dapat dikatakan dia adalah kacung kampret untuk 



192 
 

 
  

segala urusan tidak penting di pelabuhan.” (Hirata, 2019, h.37). Dalam kutipan 

tersebut terdapat frasa kacung kampret terdapat perbandingan objek yang bersifat 

sama dengan pesan yang ingin disampaikan, melalui suatu ungkapan. Kacung 

kampet dalam kutipan tersebut dapat dimaknai sebagai ‘orang yang bisa disuruh-

suruh seenaknya’. 

(f) Majas Paradoks 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan data terkait adanya penggunaan 

majas paradoks. Penggunaan majas paradoks dalam novel dapat dilihat melalui 

kutipan “Karnavallah kalian sana, berpesta poralah, guru akhir mau menyepi. 

dalam hatinya malah dia mengeluh pada Agustus, yang hanya merepotkan, yang 

menyita waktunya, dari lamunan-lamunan bersama secangkir kopi jahenya.” (Hirata, 

2019, h.128). Dalam kutipan tersebut ditunjukkan adanya penggunaan majas 

paradoks, khususnya pada klausa karnavallah kalian sana, berpesta poralah, guru 

akhir mau menyepi. Klausa tersebut mengandung majas paradoks karena terdapat 

unsur pertentangan antara apa yang Guru akhir suruh dengan apa yang dia lakukan.  

2) Kalimat Berirama 

Dalam novel Orang-orang Biasa, banyak ditemukan kalimat yang berirama. 

Kalimat berirama tentu akan menimbulkan kesan estetik yang lebih. Salah satu 

contoh penggunaan kalimat berirama dapat dilihat dalam kutipan berikut. “Dulu 

Guru Akhir eksentrik, suka berkalung dan bergelang-gelang etnik. Tasnya tas 

sandang bercorak artistik.”, (Hirata, 2019, h.126). Dalam kutipan tersebut terdapat 

irama pada tiap akhir klausa, yaitu pada kata eksentrik, etnik, dan artistik. Ketiga 

kata tersebut terletak dia akhir klausa dan memilki vokal akhir yang sama sehingga 

memunculkan irama tertentu yang membuat bahasa dalam novel semakin indah. 

Adanya irama dalam penggunaan bahasa dalam novel Orang-orang Biasa juga 

tampak pada kutipan berikut. 

3) Ungkapan 

Dalam novel Orang-orang Biasa, ditemukan data terkait penggunaan 

ungkapan yang termuat dalam novel. Penggunaan ungkapan tersebut dapat dilihat 
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melalui kutipan yang terdapat dalam novel. Salah satunya melalui kutipan “Guru 

yang semua muridnya pintar, merasa tak berguna. Wasit yang tak mengeluarkan 

kartu merah merasa makan gaji buta.” (Hirata, 2019,h.3). dalam kutipan tersebut 

terdapat frasa gaji buta. Gaji buta merupak ungkapan yang berarti ‘gaji yang 

diterima tanpa harus bekerja’. 

Selanjutnya dalam kutipan “Pekerjaan mengerikan yang ditolak oleh usaha 

pembersih lainnya karena hanya dengan itu CV Klino dapat diselamatkan dari 

gulung tikar” (Hirata, 2019, 73), juga terdapat contoh ungkapan. Dalam kutipan 

tersebut terdapat frasa gulung tikar. Gulung tikar merupakan ungkapan yang artinya 

‘usaha yang mengalami kerugian besar atau bangkrut’. 

Pengunaan ungkapan dalam novel Orang-orang Biasa juga terdapat dalam 

kutipan “Maka terpojoklah Inspektur Abdul Rojali P. Arbi ke situasi yang dalam 

dunia penegakan hukum dikenal dengan istilah : menemui jalan buntu.” (Hirata, 

2019, h.242). dalam kutipan tersebut ditemukan adanya ungkapan menemui jalan 

buntu. Ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan 

‘pekerjaan yang belum terselesaikan atau tidak dapat dipecahkan’. 

4) Istilah Teknis 

Penggunaan istilah teknis dalam novel Orang-orang Biasa terdiri dari dua 

kategori yaitu istilah yang bersifat umum dan khusus. Kata istilah yang bersifat 

umum biasanya digunakan di berbagai bidang sedangkan kata istilah yang bersifat 

khusus penggunaannya menyempit dalam bidang tertentu saja. Berikut ini adalah 

uraian dari penggunaan kata istilah teknik yang bersifat umum dan khusus. Istilah 

dalam teks tersebut dapat diluhat melalui penjabaran berikut: 

(a) Penggunaan Istilah Teknis Bersifat Umum 

Istilah teknis bersifat umum dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea 

Hirata dapat ditemukan dari beberapa kutipan yang ada dalam novel tersebut. Salah 

satunya melalui kutipan “Terkumpul secara alamiah berdasarkan kecenderungan 

bodoh, aneh, gagal, sembilan anak berderet-deret di bangku paling belakang itu: 

Handai, Tohirin, Honorun, Sobri, Rusip, Salud, dan tiga anak perempuan: Nihe, 

Dinah, Junilah.” (Hirata, 2019, h.7). Dalam kutipan tersebut terdapat istilah alamiah 
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yang artinya ‘alami atau tanpa dipacu’. Kata alamiah nerupakan salah satu istilah 

yang digunakan secara umum di banyak bidang. 

Selanjutnya, contoh dari istilah umum yang terdapat dalam novel yaitu istilah 

modis. Istilah tersebut terdapat dalam kutipan “…Yang keren, modis, cerdas, dan 

berbakat macam-macam punya grupnya masing-masing…” istilah modis merupakan 

istilah yang dipakai secara luas di banyak bidang. Modis memilki arti ‘berpakaian 

sesuai dengan mode yang paling baru’. 

Selain istilah alamiah dan modis, contoh lain dari istilah umum yang terdapat 

dalam novel Orang-orang Biasa dapat ditemukan dalam kutipan “Trio Bastardin 

yang dulu telah berbahaya, kini semakin berbahaya karena membentuk tiga 

serangkai persekongkolan pengusaha, politisi, dan birokrat…” (Hirata, 2019, h.52). 

dalam kutipan tersebut, terdapat istilah politisi dan birokrat. Istilah politisi berarti 

‘orang yang berkecimpung di bidang politik’ dan birokrat berarti ‘pegawai’. Kedua 

istilah tersebut merupakan istilah yang digunakan secara umum.  

(b) Penggunaan Istilah Teknis Bersifat Khusus 

Penggunaan istilah khusus dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea 

Hirata dapat ditemukan melalui kutipan yang terdapat dalam novel. Salah satu 

contoh penggunaan istilah tersebut terdapat dalam kutipan “…Namun, dia tak pernah 

tersenyum dalam pelajaran Matematika sebab dia mengalami…psikosomatis, itu 

istilahnya?...” (Hirata, 2019, h.8). dalam kutipan tersebut terdapat istilah 

psikosimatis yang berarti ‘gangguan pikiran yang menyebabkan keluhan fisik’. 

Istilah psikosomatis merupakan istilah khusus yang biasanya digunakan dalam 

bidang kedokteran dan psikologi. 

Contoh lain dari istilah khusus terdapat juga dalam kutipan “…yang bisa 

digunakannya hanya menundukkan badan untuk mendapat efek aerodinamika…” 

(Hirata, 2019, h.26). Dalam kutipan tersebut terdapat istilah aerodinamika. Istilah 

aerodinamika merupakan istilah teknis di bidang Sains yang berarti ‘ilmu yang 

berhubungan dengan gerakan, udara, dan gas lain’. 

Selanjutnya, terdapat contoh istilah khusus lain dalam novel Orang-orang 

Biasa yaitu istilah lokomotif yang terdapat dalam kutipan “…kedua orang itu macam 
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lokomotif yang menarik gerbong sifat-sifat buruk mereka sejak masa sekolah…” 

(Hirata, 2019, h.56).  Istilah lokomotif  dalam kutipan tersebut merupakan istilah 

dalam bidang transportasi umum yang berarti ‘kepala kereta api’. 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata dari segi isi dan kebahasaan memilki unsur pembangun yang lengkap 

serta kebahasaan yang bervariasi. Unsur pembangun atau intrinsik dalam novel 

terdiri dari tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa dan 

amanat. Sedangkan kebahasaan dalam novel meliputi majas, ungkapan, kalimat 

berirama dan istilah teknis. Adanya unsur pembangun dan kebahasaan dalam novel 

dapat dikaitkan dengan pembelajaran pada KD 3.9 yaitu menganalisis isi dan 

kebahsaan novel.  

Menganalisis isi dan kebahasaan novel berarti menelaah unsur-unsur 

pembangun serta kebahasaan yang digunakan pengarang dalam novel. Untuk 

mencapai KD 3.9, maka diperlukan penggunaan novel secara konkret sebagai bahan 

kajian. Novel yang digunakan juga tidak boleh dipiih secara sembarangan, tentu 

dalam pemilihan novel ini perlu disesuaikan antara isi novel dan tuntutan dalam KD 

3.9. Hal ini dikarenakan tidak semua novel cocok digunakan untuk pembelajaran KD 

tersebut. Novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata merupakan novel memuat 

unsur pembangun yang lengkap yaitu tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut 

pandang, gaya bahasa dan amanat. Selain itu Andrea Hirata sebagai pengarang 

menunjukkan kepawaiannya dalam menggunakan bahasa dalam novel seperti majas, 

ungkapan, kalimat berirama, dan istilah teknis. Adanya unsur pembangun yang 

lengkap dan ciri kebahasaan yang bervariasi dalam novel tersebut, menunjukkan 

bahwa novel  Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata dapat digunakan sebagai 

bahan analisis peserta didik untuk mencapai KD 3.9 menganalisis isi dan kebahasaan 

novel.  

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa novel Orang-orang 

Biasa karya Andrea Hirata cocok digunakan sebagai bahan ajar apresiasi sastra untuk 

pembelajaran KD 3.9 yaitu menganalisis isi dan kebahasaan novel. 
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4.4.2 Kelayakan Novel Orang-orang Biasa Karya Andrea Hirata sebagai 

Bahan Ajar Apresiasi Sastra untuk SMA Ditinjau dari Nilai Pendidikan 

Karakter 

Setelah dianalisis, novel Orang-orang Biasa merupakan salah satu novel 

yang kaya akan nilai pendidikan karakter. Adanya nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam novel dijabarkan sebagai berikut.  

4.4.2.1 Nilai Jujur 

 Nilai jujur adalah salah satu nilai yang ditekankan dalam novel Orang-

orang Biasa. Setidaknya ditemukan 5 (lima) data terkait nilai kejujuran yang terdapat 

dalam novel tersebut. Salah satu contoh nilai jujur dapat dilihat dari kuipan “…film 

itu berkisah tentang seorang polisi yang jujur dan gagah berani kejahatan yang 

telah merajalela. (Hirata, 2019, h.13).” Kutipan tersebut merupakan salah satu alasan 

mengapa Inspektur Abdul Rojali menjadi polisi. Dalam film tersebut dikisahkan 

seorang polisi yang jujur yang memberantas kejahatan hingga titik darah 

penghabisan. Inspektur bahkan sempat menangis hingga ayahnya menjelaskan bahwa 

polisi iu tidak benar-benar mati, itu hanya film semata.  Walaupun hanya film saja, 

tetapi nyatanya hal tersebut mampu menginspirasi Inspektur hingga akhirnya dirinya  

menjadi polisi yang jujur. 

 Karakter Inspektur yang jujur, juga dapat dibuktikan melalui kutipan 

“Namun, semenjak nspektur Abdul Rojali ditugaskan di sana, mereka menguap tak 

tahu kemana. Barangkali karena Inspektur asli Belantik, para maling merasa 

sungkan padanya. Lebih dari itu, dia terkenal tak tercela integritasnya sebab, konon, 

tak ada yang lebih ditakuti penjahat selain penegak hukum yang jujur.” (Hirata, 

2019, h.15). Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Inspektur merupakan orang yang 

tidak tercela integritasnya sebab ia menjadi penegak hukum yang jujur hingga para 

maling menjadi sungkan padanaya.  

 Selain kutipan tersebut, masih banyak kutipan yang menunjukkan 

kejujuran dari inspektur diantaranya kutipan “Inspektur senang karena ternyata 

menjadi orang jujur tidaklah selamanya sulit.” (Hirata, 2019, h.167). 
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4.4.2.2 Nilai Religius 

Dalam novel Orang-orang Biasa terdapat data yang berkaitan dengan nilai 

pendidikan karakter yaitu nilai religius. Hal itu tampak dalam kutipan berikut.  

Aini takjub dalam gembira sampai mengigit tinjunya sendiri. 

Susah-payahnya selama 7 bulan penuh merawat ayahnya telah 

menunjukkan hasil. Dia ingin merawat ayahnya sampai sembuh. 

(Hirata, 2019, h.34). 

Dalam kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa Aini merawat ayahnya yang 

sakit bahkan rela meninggalkan sekolahnya demi merawat ayahnya di rumah. Selama 

berbulan bulan Aini merawat ayahnya, akhirnya ayahnya menujukkan tanda tanda 

membaik. Aini merasa sangat senang hingga menggit tinjunya sendiri. Berdasarkan 

hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Aini merupakan anak yang berbakti kepada 

orang tuanya. Hal ini tentu sejalan dengan ajaran agama bahwa sebagai anak sudah 

sepatunya kita berbakti kepada mereka. Dalam novel Orang-orang Biasa, pengarang 

berkali-kali menunjukkan kebaktian Aini kepada orangnya dengan menenami dan 

mengurus kebutuhan ayahnya yang sakit hingga membantu ibunya bekerja sebagai 

penjual mainan. Selanjutnya nilai karakter religius yang terdapat dalma novel juga 

tampak dalam kutipan berikut. 

Esokmya dia bangun subuh, dia membaca sebelum dan 

sesudah shalat Subuh. (Hirata, 2019, h.40).  

Dalam kutipan tersebut, dapat dilihat adanya penunaian ibadah oleh pemeluk 

agama islam yaitu salat. Salat merupakan salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan 

oleh kaum muslim. Dalam kutipan tersebut dijelaskan bahwa Aini bangun pagi 

petang dan melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim yaitu solat subuh. 

Andrea Hirata sebagai penulis meyelipkan adanya nilai religius melalui penunaian 

ibadah salat yang dilakukan oleh Aini. 

4.4.2.3 Nilai Kerja Keras 

 Dalam novel Orang-orang Biasa terdapat data yang menunjukkan nilai 

kerja keras. Hal tersebut dapat dilihat melalui kutipan berikut. 
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  Terpana Dinah melihat Aini sekarang sangat rajin belajar, 

karena dia tahu anak-anak yang tak naik kelas cenderung semakin 

malas belajar, Aini malah sebaliknya. Dia belajar seakan tidak ada hari 

esok. Aini sendiri semakin giat belajar sejak melihat salah satu adiknya 

menunjukkan gejala seperti dulu dialami mediang ayahnya. (Hirata, 

2019, h.41). 

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa Aini digambarkan 

memiliki perilaku kerja keras. Hal itu ditunjukkan dari kesungguhan Aini untuk 

belajar dari ketertinggalannya akibat tak naik kelas. Ia semakin gigih kerika 

mengetahui bahwa adiknya mengalai gejala yang sama dari penyakit mediang 

ayahnya. Contoh lain dari adanya nilai kerja keras dapat dilihat melalui kutipan 

berikut. 

Hari ini, Rabu, saatnya terima upah. Majikannya, Bang Nduk, 

masih selalu menanyakan hal yang sama setiap memberinya upah 

karena dia senang mendapat jawaban Aini yang tak pernah berubah. 

“Sudah berapa tabunganmu sekarang Aini?’ 

“Delapan ratus ribu, Bang.” 

“Sudah cukupkah untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran?” 

“Belum, Bang.” 

Usai menerima upah, Aini pulang mengayuh sepeda. Dia telah 

bekerja dari pukul 6.00 pagi hingga menjelang senja. Remuk redam 

bandannya. Kelelahan dia setiap pulang. (Hirata, 2019, h.253). 

 

Sesuai dengan uraian yang dipaparkan sebelumnya, melalui kutipan tersebut 

dapat dilihat bahwa dalam novel Orang-orang Biasa terdapat muatan nilai kerja 

keras. Nilai kerja keras yang dimaksud dalam kutipan tersebut adalah kesungguhan 

Aini untuk kuliah di fakultas kedokteran. Agar dapat kuliah di fakultas kedokteran ia 

rela bekerja dari pagi hingga sore. Upah yang ia terima dari hasil kerjanya ia tabung 

untuk membiayai kualiahnya nanti.  

4.4.2.4 Nilai Kreatif 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya nilai kreatif. Nilai 

tersebut dapat dilihat melalui peristiwa yang ada dalam novel. Peristwa yang 

dimaksud yaitu ketika Sobri yang bertugas menghafal gertakan yang dibuat Debut, 
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menambahkan redaksi gertakan yang lebih bagus yang bernuansa budaya lokal 

melayu. Junilah dan kawan yang lain sempat dibuat khawatir lantaran persoalan 

intelektual Sobri yang rendah. Namun, yang terjadi justru Junilah dan kawannya lah 

yang dibuat terkejut oleh gertakan budaya lokal yang dibuat Sobri. Gertakan tersebut 

sukses besar. Adanya hal tersebut dapat dibuktikan melalui kutipan berikut. 

“RAMPOOOKKK!!!” 

Itulah teriakan paling keras yang pernah didengar seumur 

hidupnya. Macam sangkakala Hari Kiamat.   

“INI PERAMPOKAAAN!!! SEMUA TIARAAAP!!!” 

…serbuan mendadak itu, bercamur baur dengan teriakan 

nyaring memekakan telinga dari seseorang yang seakan dilahirkan ke 

muka bumi ini memang untuk berteriak. 

“PAM MARAH, KITA TAK MANDI! 

PLN MARAH LAMPU GELAP! 

INILAH SAAT YANG DINANTI-NANTI! 

PERAMPOK DATANG SEMUA TIARAAAP!!!” 

Handai, Dinah, dan Junilah saling pandang, Honorun yang 

tengah bersalto-salto terhenti saltonya. Sekarang mereka paham 

maksud Sobri dengan gertakan bernuansa budaya lokal itu. (Hirata, 

2019, h.183-184). 

 

Sesuai dengan uraian yang dipaparkan sebelumnya, melalui kutipan tersebut 

dapat dilihat bahwa dalam novel Orang-orang Biasa terdapat muatan nilai kreatif. 

Dalam kutipan tersebut ditunjukkan bahwa Sobri yang sempat dikhawatirkan rencana 

karena persoalan intelektual, justru menggunakan daya kreatifnya untuk mengubah 

redaksi gertakan yang dibuat Debut menjadi sebuah pantun hingga gertakan tersebut 

akhirnya sukses besar.  

4.4.2.5 Nilai Mandiri 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan data terkait nilai mandiri. Nilai 

tersebut dapat dilihat melalui peristiwa yang ada dalam novel. Peristwa yang 

dimaksud yaitu ketika Sobri dan Debut yang babak belur dihajar oleh Trio Bastardin, 

tetapi Debut tidak ingin melapor hal tersebut kepada guru. Ia ingin menyelesaikan 
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masalahnya sendiri sebab dia adalah orang yang idealis. Adanya hal tersebut dapat 

dibuktikan melaui kutipan berikut. 

Adapun debut awaludin, matanya berubah menjadi macam dua 

butir sawo matang kena begal trio dan duo itu. Dia tak mau 

melaporkan hal itu pada guru, bukan karena dia takut diancam 

Bastardin dan Boron, melainkan karena dia ingin menyelesaikan 

masalahnya sendiri sebab dia idealis. (Hirata, 2019, h.19). 

 

 Sesuai dengan uraian yang dipaparkan sebelumnya, melalui kutipan tersebut 

dapat dilihat bahwa dalam novel Orang-orang Biasa terdapat muatan nilai mandiri. 

Dalam kutipan tersebut ditunjukkan bahwa Debut memilki sifat yang tidak 

bergantung kepada orang lain. Ia merasa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri 

tanpa harus melaporkannya kepada guru. 

4.4.2.6 Nilai Demokratis 

Dalam novel Orang-orang Biasa   ditemukan data terkait adanya nilai 

demokatis. Nilai demokratis tidak dijelaskan secara tersurat dalam novel, melainkan 

diungkapkan secara tersirat. Adanya nilai demokratis yang tersirat tersebut dapat 

dilihat ketika guru yang menemani kakak (anak Inspektur) tes sekolah perawat, 

memberi tahu bahwa putri sulungnya itu tidak lulus tes sekolah perawat padahal 

enam orang lainnya lulus. Sang guru kemudian menyampaikan bahwa kakak, anak 

Inspektur, bisa masuk sekolah perawat dengan hak istimewa khusus anak-anak 

pejabat. Namun, Inspektur menolaknya. Adanya hal tersebut dapat dibuktikan 

melalui kutipan berikut. 

Kata ibu guru itu, tes masuk sekolah perawat itu diadakan 

kemarin, hasilnya diumumkan pagi ini dan Kakak tidak lulus. Enam 

kawan lainnya lulus, hanya kakak yang tak lulus. Tersentak Inspektur. 

Digengamnya tanganya sendiri kuat-kuat karena kasihan pada 

anaknya. Hening lagi, Inspektur tak dapat berkata-kata. Lalu ada 

kabar lain dari guru itu, katanya kepala sekolah perawat itu rupanya 

kenal dengan Inspektur   yang dulu pernah bertugas di ibukota 

provinsi. Kata guru itu kalau Inspektur mau, kakak bisa diberi 

keistimewaan agar diterima di sekolah itu.  

“Tapi, kan, anak saya tidak lulus tes, Bu.” 
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“Ya, ini keistimewaan khusus untuk anak-anak pejabat.” 

 “Maaf Bu, saya bukan pejabat, saya hanya polisi biasa. 

Tolong bilang terimakasih pada kepala sekolah itu. Bilang juga biar 

kaka ikut tes lagi tahun depan.” (Hirata, 2019, h.64). 

 

 Sesuai dengan uraian yang dipaparkan sebelumnya, melalui kutipan tersebut 

dapat dilihat bahwa dalam novel Orang-orang Biasa   terdapat muatan nilai 

demokratis walaupun nilai tersebut tidak dijelaskan secara tersurat. Dalam kutipan 

tersebut, dapat diketahui bahwa sikap Inspektur yang menolak adanya keistimewaan 

khusus untuk anaknya merupakan sikap yang demokratis. Hal tersebut dikarenakan 

Inspektur menganggap hak anaknya sama dengan hak anak yang lain, tidak peduli ia 

pejabat atau tidak. Sekali anaknya tidak lulus maka tidak lulus, kakak bisa ikut tes 

lagi tahun depan. Oleh karena itu, Inspektur juga menegaskan bahwa dirinya bukan 

pejabat, melainkan hanya polisi biasa. 

4.4.2.7 Nilai Rasa ingin tau 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan data terkait adanya nilai rasa 

ingin tahu . Nilai tersebut dapat dilihat melalui peristiwa yang ada dalam novel. 

Peristwa yang dimaksud yaitu ketika Aini yang selalu mempertanyakan apa yang 

tidak ia mengerti ketika pelajaran hingga membuat guru-guru lain pusing. Namun, 

Aini tidak peduli dan tidak malu, ia bertanya apa saja yang terbesit dikepalanya. 

Adanya hal tersebut dapat dilihat melalui kutipan berikut.  

  …kini keadaan terbalik, Aini minta dipindahkan tempat 

duduknya ke depan dan giliran dia memberondong guru-guru dengan 

pertanyaan, sampai mereka pusing dibuatnya. Berulang kali Bu Desi 

menjelaskan hal yang sama dan mengatakan bahwa pertanyaannya 

remeh sekali. 

  “Kita ini, sudah bicara vektor, Boi! Pertanyaannmu masih 

hitung akar-akaran begitu! Pertanyaan anak SMP itu! Malu, ah!” 

  Aini tak peduli dan Aini tak malu-malu. Dia bertanya apa saja 

yang mau ditanyakannya, apa saja yang terbesit dalam kepalanya lebih 

tepatnya. Baginya matematika adalah bebek yang meluncur dengan 

deras, dan harus ditembak cepat-cepat, kalau tidak ketinggalan kereta! 
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 Tak jelas sedikit saja, Aini langsung tunjuk tangan untuk bertanya, 

tiada jeda. Dia sangat aktif dan mendominasi dua jam pelajaran 

matematika dengan kebodohannya. (Hirata, 2019, h.41-42) 

 

 Sesuai dengan uraian yang dipaparkan sebelumnya, melalui kutipan tersebut 

dapat dilihat bahwa dalam novel ini terdapat muatan nilai rasa ingin tahu. Dalam 

kutipan tersebut dapat diketahui bahwa Aini yang sempat tinggal kelas, ingin 

menggali dan mengeksplor sesuatu yang ingin diketahui atau dipelajari hingga 

mendapatkan hasil yang dia inginkan.  

4.4.2.8 Nilai Cinta Tanah Air 

Dalam novel Orang-orang Biasa  ditemukan data terkait adanya nilai cinta 

tanah air. Nilai cinta tanah air tidak dijelaskan secara detail dan jelas dalam novel, 

tetapi nilai tersebut dapat dilihat melaui perilaku atau hal yang dilakukan tokoh. 

Perilaku tersebut dapat dilihat dari kutipan berikut. 

Debut Awaludin out pula dari SMA karena kehilangan makna 

hidup ini sebab kawan-kawannya tak ada lagi sehingga tak ada yang 

bisa diperjuangkan dan dibela. Sekarang dia bernafkah dengan 

membuka kios buku. Berjualan buku di negeri yang penduduknya 

tidak suka membaca adalah tindakan heroik. Namun, Debut yang 

idealis ingin mencerdaskan kehidupan rakyat dan mencerdaskan 

kehidupan pemerintah. Kehidupannya sendiri morat-marit. (Hirata, 

2019, h.37). 

 Sesuai dengan uraian yang dipaparkan sebelumnya, melalui kutipan 

tersebut dapat dilihat bahwa dalam novel Orang-orang Biasa  terdapat muatan nilai 

cinta tanah air yang dicerminkan melalui tokoh Debut. Dalam kutipan tersebut 

terdapat klausa berjualan buku di negeri yang penduduknya tidak suka membaca 

adalah tindakan heroik hal tersebut menujukkan bahwa pekerjaan tersebut bukanlah 

pekerjan yang mudah dan mendapatkan banyak laba. Namun, Debut rela melakukan 

pekerjaan tersebut guna mencerdaskan rakyat melaui buku-buku yang dijualnya, 

meskipun kehidupannya sendiri susah. 

4.4.2.9 Nilai Menghargai prestasi  
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Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya nilai menghargai prestasi 

nilai tersebut dapat dilihat melalui peristiwa yang ada dalam novel. Peristwa yang 

dimaksud yaitu ketika Dinah menceritakan kepada Debut, bahwa anaknya diterima di 

fakultas kedokteran universitas ternama dengan nilai sempurna. Mendengar hal 

tersebut, Debut takjub akan keberhasilan dan prestasi anak dinah. Namun, karena 

ekonomi yang rendah dan tak dapat pinjaman dimanapun, Dinah tak bisa membiayai 

kuliah anaknya. Mendengar hal tersebut, akhirnya Debut mencari cara agar anak 

Dinah bisa kuliah di fakultas kedokteran .  

Dinah tertunduk dalam, lalu bilang lagi soal uang pendaftaran 

itu, katanya mustahil ia dapat membayar uang muka dan uang kuliah 

Fakultas Kedokteran itu. Sekadar membeli beras saja dia berhutang. 

“Anakmu harus masuk Fakultas Kedokteran itu, Dinah! Anak 

yang cerdas! Kesia-sian besar kalau  Aini tak kuliah!” 

Dinah menatap Debut, berkaca-kaca matanya. 

… 

“Aku sudah berusaha mencari-cari cara, semua jalan buntu 

But. Sebenarnya aku tak tega kalau Aini tak dapat masuk kedokteran, 

tiga tahun dia belajar matian-matian untuk itu.” 

“Minjam uang pada keluarga!” saran Debut. 

“Tak ada keluarga yang mampu, But, semua orang susah,” 

jawab Dinah pelan. 

“Minjam uang pada kawan!” 

Dinah menatap Debut kawan akrabnya itu, dengan tatapan 

kosong. 

“Minjam uang di koperasi!” 

“semua koperasi menolak But.” 

“Minjam uang di bank!” 

“Tak punya jaminan, rumah saja ngontrak, semua bank 

menolak.” Suara Dinah makin pelan. 

… 

“Semua uang di dunia ini ada di bank! Anakmu harus masuk 

fakultas kedokteran itu! Apapun yang akan terjadi! Seorang ibu rela 

memotong tangan demi anaknya! Hapus air matamu, Dinah! Siapkan 

dirimu baik-baik! Karena kita akan merampok bank itu!” 

Nah sidang pembaca nan budiman, dari sinilah sesuangguhnya 

kisah ini dimulai. 
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Sesuai dengan uraian yang dipaparkan sebelumnya, melalui kutipan tersebut 

dapat dilihat bahwa dalam novel Orang-orang Biasa   terdapat muatan nilai 

menghargai prestasi. Dalam kutipan tersebut dapat diketahui bahwa Dinah mengakui 

prestasi anaknya dan mendukung Aini dengan mencari segala cara agar anaknya bisa 

kuliah di fakultas kedokteran. Sama halnya dengan Dinah, Debut juga merasa takjub 

dengan prestasi Aini dan membantu Dinah untuk mencari cara agar Aini dapat kuliah 

di fakultas kedokteran. 

 Inspektur semakin gembira mendengar si sulung ingin sekolah setinggi-

tingginya. Si adik tak mau kalah, katanya setinggi apapun kakanya sekolah, dia 

ingin sekolah lebih tinggi dari itu. (Hirata, 2019, h.119).  

 Dalam kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa anak-anak Inspektur ingin 

mengenyam pendidikan setingi-tingginya dan meraih cita-cita mereka. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa menghargai prestasi dapat dilihat ketika seseorang menghargai 

pendidikan dengan cara ingin bersekolah setinggi-tingginya agar bisa meraih cita-cita 

mereka.  

4.4.2.10 Nilai Bersahabat atau Komunikatif 

 Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya nilai bersahabat atau 

berkomukatif. Nilai tersebut dalam dilihat dari kutipan berikut. 

  Jika kita membayangkan Inspektur Abdul Rojali seperti polisi 

dalam film-film aksi, gagah, lugas, berwajah tegas, boleh jadi kita 

kecewa. Sebab, inspektur berkacamata gaya pustakawan dan berwajah 

jenaka. Jika dia tersenyum, matanya ikut tersenyum. Jika dia tidak 

tersenyum matanya tetap tersenyum. Dia percaya diri, luwes, dan 

berjiwa humor. (Hirata, 2019, h.4). 

 Dalam kutipan tersebut dapat diketahui bahwa Inspektur memperlihatkan 

sikap yang ramah dan murah senyum. Selain itu, ia juga menunjukkan sikap 

besahabat atau komunikatif dengan tindakan yang percaya diri, luwes, dan berjiwa 

humor. 
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4.4.2.11 Nilai Cinta Damai  

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya nilai cinta damai. Nilai 

tersebut tidak dijelaskan secara gamblang dan detail. Namun, nilai tersebut dapat  

ditunjukkan melalui perilaku Debut meminta tempat duduknya dipindah ke belakang 

karena dia merasa tidak adil akan perlakuan guru dan sekolah. selanjtnya di bangku 

belakang Debut mampu menyatukan anak-anak sehingga menjadi sepuluh sekawan. 

Rupanya Debut punya kualitas memimpin sehingga sepuluh sekawan menjadi 

kompak dan mereka siap melawan Trio Bastardin yang menindas mereka. Adanya 

peristiwa tersebut dapat dilihat melalui kutipan berikut. 

  Tak ada ombak atak ada angin, Debut Awaludin menghadap 

wali kelas dan minta dipindahkan tempat duduknya ke belakang. 

Alasannya: dia benci akan perlakuan sekolah, Trio Bastardin, dan Duo 

Boron pada sembilan anak pecundang itu, terutama pada kebrutalan 

bastardin dan boron menindas salud. Tak terima debut melihat 

ketidakadilan di muka bumi ini. 

  “Usah cemas, Tap, mulai sekarang Bastradin dan Boron 

takkan lagi meninju mukamu sebab aku akan membelamu, secara 

habis-habisan!” 

  “Terima kasih, But.” 

  Aneh, sejak kehadiran Debut, ibarat cerita di buku anak-anak, 

para penghuni bangku belakang itu menjelma menjadi sepuluh 

sekawan. 

 …  

  Rupanya Debut Awaludin itu sedikit banyak memang punya 

kualitas memimpin mungkin karena ibunya penjual kue cucur. Dia 

mampu menyatukan anak-anak bangku belakang yang suka saling 

tuduh menuduh dan bertengkar seseama mereka. Sekarang mereka 

lebih kompak…(Hirata, 2019, h.16-17) 

 Sesuai dengan uraian yang dipaparkan sebelumnya, melalui kutipan tersebut 

dapat dilihat bahwa dalam novel Orang-orang Biasa terdapat muatan nilai cinta 

damai yang dicerminkan melalui tokoh Debut. Dalam kutipan tersebut, Debut 

menunjukkan sikap nyaman dan aman kepada orang lain sehingga mereka merasa 

senang akan kehadirannya.  

4.4.2.12 Nilai Gemar membaca 
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 Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya nilai gemar membaca. 

Nilai  tersebut dapat dilihat melalui peristiwa yang ada dalam novel. Peristwa yang 

dimaksud yaitu ketika Aini memilki kebiasaan baru, yakni membaca. Hal ini 

dibuktikan melalui kutipan berikut. 

 Lalu ibunya melihat keanehan itu, yakni sekonyong-konyong Aini 

punya kebiasaan baru, membaca buku. Tak pernah buku lepas dari 

tangannya. 

… 

  Esokmya dia bangun subuh, dia membaca sebelum dan 

sesudah shalat Subuh. (Hirata, 2019, h.40). 

Sesuai dengan uraian yang dipaparkan sebelumnya, melalui kutipan tersebut 

dapat dilihat bahwa dalam novel Orang-orang Biasa   terdapat muatan nilai gemar 

membaca. Nilai tersebut ditunjukkan dengan sikap Aini yang rajin membaca, hingga 

buku tak pernah lepas dari tangannya. Dalam kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa 

Aini selalu meluangkan waktunya untuk membaca.  

4.4.2.13 Nilai Peduli sosial 

 Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya nilai peduli sosial. Nilai 

tersebut dapat dilihat melalui peristiwa yang ada dalam novel. Peristwa yang 

dimaksud yaitu ketika anak-anak remaja baru tamat sekolah menengah minta 

dibuatkan surat kelakuan baik sebab akan merantau atau mencari pekerjaan. Sebelum 

anak-anak itu pergi, Inspektur selalu mengatakan kepada mereka jika ada 

pelanggaran hukum sekecil Inspektur siap membantu. Adanya hal tersebut 

dibuktikan melaui kutipan berikut.   

 Sebelum anak-anak itu pergi, inspektur selalu berpesan, “Kalau ada 

pelanggaran hukum, sekecil apapun, atau apa saja yang mencurigkaan, 

segara laporkan! Aku dan Sersan Muda P. Arbi siap membantu! 

(Hirata, 2019, h.4). 

Sesuai dengan uraian yang dipaparkan sebelumnya, melalui kutipan tersebut 

dapat dilihat bahwa dalam novel Orang-orang Biasa  terdapat muatan nilai peduli 

sosial. Nilai peduli sosial  yang dimaksud dalam kutipan tersebut adalah bersedia 

untuk selalu membantu kesulitan atau permasalahn orang lain.  
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4.4.2.14 Nilai Kerja Keras 

Dalam novel Orang-orang Biasa ditemukan adanya nilai kerja keras yang 

dapat dilihat melalui peristiwa yang ada dalam novel. Nilai kerja keras dalam novel 

ditunjukkan ketika Aini yang bekerja di warung kopi dari pagi hingga sore hari. 

Uang hasil kerjanya ia tabung untuk biaya masuk kuliah kedokteran. Adanya hal 

tersebut tampak pada kutiapan berikut. 

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, novel Orang-

orang Biasa merupakan novel yang memiliki kesesuaian dengan nilai pendidikan 

karakter yang menjadi salah satu tuntutan dalam kurikulum 2013. Hal tersebut 

dikarenakan terdapat banyak nilai karakter yang termuat dalam novel Orang-orang 

Biasa karya Andera Hirata ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa novel 

novel Orang-orang Biasa layak dijadikan sebagai bahan ajar apresiasi sastra untuk 

SMA apabila ditinjau dari nilai pendidikan karakter. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terkait kelayakan novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata sebagai bahan ajar apresiasi sastra untuk SMA dapat disimpulkan 

bebera hal sebagai berikut. 

1. Berdasarkan aspek bahasa, novel Orang-orang Biasa Karya Andrea Hirata 

layak digunakan sebagai bahan ajar apresiasi sastra untuk SMA. Beberapa hal 

yang menunjang kelayangkan novel sebagai bahan ajar apresiasi sastra untuk 

SMA yaitu, 1)  bahasa yang digunakan komunikatif; 2) adanya kohesi dan 

koherensi dalam novel; 3) adanya penggunaan istilah teknis dan bahasa asing 

yang meningkatkan kemampuan bahasa peserta didik; 4) penggunaan kalimat 

yang kompleks dan 5) bahasa yang digunakan dapat dijadikan contoh ketika 

peserta didik menulis karya sastra. 

2. Berdasarkan aspek psikologi, novel Orang-orang Biasa Karya Andrea Hirata 

layak digunakan sebagai bahan ajar apresiasi sastra untuk SMA. Beberapa hal 

yang menunjang kelayakan novel sebagai bahan ajar apresiasi sastra untuk 

SMA yaitu, 1)  tema cerita diminati peserta didik; 2) penerimaan diri terhadap 

bentuk fisik; 3) adanya gambaran cita-cita atau karier di masa depan; 4) 

adanya kedewasaan adan kemandirian tokoh dalam menyelsaikan masalah; 5) 

adanya muatan nilai moral yang kuat. 

3. Berdasarkan aspek latar belakang budaya, novel Orang-orang Biasa Karya 

Andrea Hirata layak digunakan sebagai bahan ajar apresiasi sastra untuk 

SMA. Beberapa hal yang menunjang kelayakan novel sebagai bahan ajar 

apresiasi sastra untuk SMA yaitu,1) budaya masyarakat masa kini; 2) adanya 

konflik sosial dan ekonomi dalam masyarakat; 3) muatan kearifan lokal; 4) 

kesenian; dan 5) adanya penggunaan bahasa lokal. Berikut adalah uraian dari 

latar belakang budaya yang terdapat dalam novel Orang-orang Biasa. 
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4. Berdasarkan tuntutan kurikulum 2013, novel Orang-orang Biasa Karya 

Andrea Hirata layak digunakan sebagai bahan ajar apresiasi sastra untuk 

SMA. Hal yang menunjang kelayakan novel sebagai bahan ajar apresiasi 

sastra untuk SMA yaitu 1) adanya kesesuaian novel dengan KD-KD yang 

digunakan dalam pembelajaran apresiasi sastra untuk SMA yaitu  KD 3.9 

(kelas X), 3.18 (kelas X), 3.11 (kelas XI), 3.20 (kelas XI), 3.8 (kelas XII), dan 

3.9 (kelas XII); dan 2) adanya muatan nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

novel.  

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa novel Orang-

orang Biasa layak digunakan sebagai bahan ajar apresiasi sastra untuk SMA. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, berikut beberapa saran yang muncul  

1. Novel Orang-orang Biasa dapat dimanfaatkan pendidik sebagai alternatif 

bahan ajar apresiasi sastra untuk peserta didik SMA. 

2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi penelitian 

lain yang memiki permasalahan yang relevan. 

3. Novel Orang-orang Biasa diharapkan dapat dikaji atau diteliti dengan bidang 

kajian lain sehingga ditemukan lebih banyak kebermanfaatannya. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Sinopsis Novel Orang-orang Biasa Karya Andrea Hirata 

 

 

Novel Orang-orang Biasa merupakan novel ke-10 karya Andrea Hirata yang 

diterbitkan pada Juni 2019 oleh Bentang Pustaka. Novel ini berkisah tentang sepuluh 

sahabat yang duduk di bangku belakang sewaktu SMA, berencana untuk merampok 

bank. Sepuluh sahabat tersebut yaitu Debut, Dinah, Nihe, Junilah, Handai, Sobri, 

Salud, Tohirin, Honorun, dan Rusip. Mereka adalah orang-orang termangu, yang 

hidupnya melarat, selalu mendapat nilai jelek ketika SMA bahkan ada beberapa yang 

tidak naik kelas beberapa kali dan selalu menjadi bahan bullian Trio Bastardin dan 

Duo Boron.  

Singkat cerita, Aini yang merupakan anak sulung Dinah diterima di fakultas 

kedokteran di universitas ternama. Namun, Dinah tidak mampu membayar uang 

muka pendaftaran sebesar 80 juta.  Walaupun ada keringanan, tetapi pihak 

universitas hanya memberi keringanan sebesar 1 juta saja. Dinah dan Aini pun sudah 

kesana-kemari untuk mencari pinjaman ke bank dan  koperasi tetapi selalu ditolak 
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karena tidak punya jaminan pinjaman. Karena tak kunjung mendapatkan pinjaman, 

Aini secara mandiri memutuskan untuk bekerja di warung kopi agar bisa menabung. 

Dinah yang sedih dan merasa bersalah kepada Aini lantas bercerita kepada Debut 

perihal masalahnya tersebut. 

Setelah mendengar masalah yang dialami Dinah, Debut yang idealis merasa 

tidak terima. Ia kemudian mengajak Dinah untuk merampok bank. Dinah sempat 

mendamprat Debut, karena walaupun ia miskin tetapi ia tidak mau mencuri.  Tetapi 

pada akhirnya, Dinah menyetujui usulan tersebut. Debut kemudian mengumpulkan 

teman-temanya penghuni bangku sekolah untuk membantu Dinah membayar uang 

muka kuliah Aini. Debut mengatakan bahwa mereka hanya memimjam uang di bank, 

suatu saat mereka akan mengembalikannya dan meminta maaf. Debut tidak 

menyebutnya dengan mencuri atau merampok bank. 

Di sisi lain, dalam novel juga diceritakan Inspektur Abdul Rojali dan Sersan 

P. Arbi yang termenung memandangi papan statistik kejahatan di kota Belantik. 

Semenjak Inspektur dipindahtugaskan ke Belantik, angka kejahatan disana selalu 

minim. Belantik merupakan kota naif, dimana orang-orang di sana sudah lupa 

caranya berbuat jahat. Hingga suatu saat Dragonudin berkata bahwa akan ada 

perampokan besar di Kota Belantik, Inspektur Abdul Rojali dan Sersan P. Arbi 

menjadi semangat. Namun, informasi tersebut belum jelas sumbernya dan siapa yang 

akan melakukan perampokan tersebut. Akhirnya Inspektur dan Sersan melakukan 

penyelidikan secara diam-diam dengan dibantu oleh Dragonudin. 

Disinilah keseruan novel ini dimulai. Sepuluh kawan mempersiapkan rencana 

perampokan bank yang tak kunjung selesai. Mereka rapat berkali-kali, meneriakkan 

yel-yel, latihan lari hingga menyetir mobil. Bersamaan dengan hal tersebut, Kwartet 

Mul juga merencanakan hal yang serupa. Kwartet Mul beserta gerombolannya 

merencanakan kejahatan profesional bersama orang yang profesional. Inspektur yang 

sudah mengendus adanya perampokan, sudah melakukan penyelidikan dan 

pengintaian. Hingga akhirnya Inspektur berhasil menangkap Kwartet Mul yang 

kedapatan merampok uang di koperasi simpan pinjam.  
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Tetapi perampokan yang sebenarnya masih berlangsung. Sepuluh kawan itu 

memutuskan untuk melakukan perampokan pada hari pawai kemerdekaan. Mereka 

juga membagi kelompok menjadi dua. Tim 1 bertugas untuk merampok, serangkan 

tim 2 bertugas berjaga dan melakukan serbuan bila diperlukan. Hari perayaan 

kemerdekaan pun tiba. Sesuai rencana, mobil tim 1 yang disupiri oleh Sobri 

berangkat menuju bank. Perjalanan menuju bank belangsung dramatis. Setiap ada 

sirine polisi Sobri menghentikan mobilnya karena takut, Dinah yang muntah-muntah, 

dan semuanya  tegang dalam mobil. Tim 1 akhirnya tiba dalam mobil dan mereka 

melancarkan aksinya sesuai yang direncanakan. Tetapi ketika sudah di depan 

brangkas uang, tiba-tiba Debut memberi perintah untuk kabur. Tim 1 pun lari 

terbirit-birit menyelamatkan diri. Perampokan bank yang mereka rencanakan 

akhirnya gagal.  

Tak disangka, mobil Tim 2 malah berbelok menuju toko batu mulia milik 

Trio Bastardin. Debut kemudian memimpin menyerbu toko mulia tersebut dan 

diikuti yang lainnya. Mereka berhasil mendapatkan 18 miliyar tak lebih dan tak 

kurang. Rencana tersebut, ternyata sudah diperhitungkan oleh Debut. Dari mulai 

perampokan bank yang disusun untuk gagal, latihan lari untuk kabur dari kejaran 

security, dan bergabung dalam koreografi 1000 monyet. Padahal, selama rapat hal 

tersebut tidak pernah dibahas. Semua sudah direncanakan hingga melibatkan guru 

seni SMA.  

Uang yang mereka curi sebesar 18 milyar adalah hasil korup dari Trio 

Bastardin dan Duo Boron. Sepuluh kawan tersebut tidak menggunakan sepersen pun 

uang yang mereka curi karena mereka tidak mau menggunakan uang haram. Uang 

yang mereka curi disembunyikan dalam peti ikan di pelabuhan secara sembunyi-

sembunyi dan hati-hati karena banyak mata-mata yang disewa Bastardin. Inspektur 

Abdul Rojali P. mendapat kan SMS bahwa ada perampokan dalam peti ikan nomor 

4, 5, 7, dan 9 di bak truk yang disopiri Boron. Debut yang mengirim SMS tersebut 

langsung menghilangkan jejak dengan mencopot kartu sim dan baterai lalu 
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membuangnya ke sungai. Kejahatan Trio Bastardin dan Duo Boron akhirnya 

terungkap.  

Akhir cerita, sepuluh kawan mengantar Aini ke pelabuhan. Mereka telah 

bersepakat untuk menjual barang apa saja dan meminjam uang agar Aini untuk 

membayar uang muka kuliah Aini di fakultas kedokteran universitas ternama. Untuk 

biaya kedepannya, mereka akan pikirkan nanti. Yang terpenting adalah Aini bisa 

kuliah dan dapat menggapai cita-citanya untuk menjadi dokter ahli.  

Lampiran 2. Pengulangan dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata 

No Konjungsi Letak  Halaman 

1.  Namun antarkalimat 1,3,7,8,10, 11, 4,3, 46, 49,53, 57, 58, 

80, 81, 83, 164, 167 

2. Lalu  antarkalimat 2, 9, 48, 83  

3. Jika antarkalimat 5, 49 

4. Karena itu antarkalimat 7 

5. Maka antarkalimat 10, 59, 163, 171 

6. Sebab antarkalimat 47 

7. Selanjutnya antarkalimat 50 

8. Sejak antarkalimat 58 

9. Apalagi antarkalimat 59 

10. Setelah antarkalimat 80, 161 

11. Bahkan antarkalimat 82, 162 

12. Padahal antarkalimat 86, 165 

13. Akhirnya antarkalimat 113 

14. Demikian antarkalimat 115 

15. Selain itu antarkalimat 116 

16. Padahal antarkalimat 117 



217 
 

 
  

17. Meski  antarkalimat 162 

18. Karena antarkalimat 164, 174 

19. Sementara itu antarkalimat 167 

20. Demikianlah antarkalimat 172 

21. Akan tetapi antarpagaraf 4 

22. Karena Antarpagaraf 41, 45, 49 

23. Akhirnya antarpagaraf 5 

24 Lalu antarpagaraf 42 

25. Tetapi antarpagaraf 47 

26. Akan tetapi antarpagaraf 48 

27. Karena itu antarpagaraf 52, 169 

28. Alhasil antarpagaraf 34 

30. Selanjutnya antarpagaraf 114 

 

Lampiran 3. Nominalisasi dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata 

No Nominalisasi Halaman 

1.  Pertigaan 1 

2. Perampokan 3, 114, 163, 166 

3. Perjudian 3 

4. Pertanggungjawaban 4 

5. Pelanggaran 4, 167 

6. Penghayal 7 

7. Pelajaran 8, 42, 44 

8. Persoalan 8 
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9. Pembunuh 10 

10. Pertanyaan 41, 46 

11. Perpustakaan 41 

12. Pekerjaan 48 

13. Pelabuhan 51, 59 

14. Pengusaha 52 

15. Perhiasan 54 

16. Pemasok 54 

17. Penggelap 55 

18. Persahabatan 57 

19. Penumpang 57 

20. Pembicara 58, 113, 171 

21. Pedagang 59 

22. Pengangguran 80 

23. Pembersih 81 

24 Perampok 81 

25. Penggemar 81 

26. Penjual 81 

27. Pemain 81 

28. Pencuri 83 

30. Penghuni 83 
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31. Pertimbangan 84 

32. Penyesalan 84 

33. Pengeluaran 111 

34. Pendidikan 112 

35. Pertanyaan 113 

36. Pemerintah 117 

37. Perpanjangan 161 

38. Pandangan 161 

39. Penjahat 163, 165 

40. Penyeludupan 163 

41. Penegak 164 

42. Perasaan 164 

43. Pekarangan 164 

44. Pecundang 166 

45. Pencurian 168 

46. Penuntut 170 

47. Penyesalan 171 

48. Permintaan 174 
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Lampiran 4. Repetisi dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata 

No Kata yang diulang Halaman 

1. Senyum-senyum 12 

2. Dia 8 

3. Salud 19 

4. Kacamata 23 

6. Motor 24 

7. Lalu 24 

8. Ibu 25 

10. Guru 64 

11. Kakak 64 

12. Kawan-kawannya 65 

13. Kapan 66 

14. Hujan 71, 72 

15.  Dia 78 

16. Bang 104, 105 

17. Kopi 106 

18. Dragon 109 

19. Dia 110 

20. Kita 115 

21. Orang miskin 117 

22. Dia 40 

23. Dia  42 
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Lampiran 5. Antonimi dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata 

No Antonimi Halaman  

1. Panas × Dingin  1 

2. Sepi × Sibuk 3 

3. Miskin × Kaya 5 

4. Bertengkar × Kompak 17 

6. Jahat × Baik hati 20 

7. Besar × Kecil 67 

8. Menangis × Tersenyum 67 

10. Sepi × Ramai 72 

11. Buruk rupa × Tampan 76 

12. Bersedih × Tersenyum 76 

13. Melepaskan × Menggenggam 107 

14. Lengkap × Tidak Lengkap 111 

15.  Mau × Tidak mau 112 

16. Ramah tamah × Jahat 112 

17. di belakang × di depan 113 

18. Sukses × Gagal 116 

19. Kaya × Miskin 117 

20. Pelan × Kencang 188 

 

Lampiran 6. Sanding kata dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata 

No Sanding kata Halaman  

1. Kapur dan penghapus 2 

2. Sabar, teguh, berirama 5 
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3. Lugu, santun, baik, lembut 8 

4. Keren, modis, cerdas,  9 

6. Polisi dan perampok 13 

7. Penjahat dan penegak hukum 15 

8. Saling tuduh dan bertengkar 17 

10. Kawanan singa, kawanan serigala, dan ayam 

kampung 

18 

11. Polisi dan penyanyi 21 

12. Inspektur dan sersan 24 

13. Pejabat dan polisi 64 

14. Ekomoni morat-marit, istri cerewet, anak 

kebanyakan 

75 

15.  Baik dan murah senyum 76 

16. Sreg, klop, afdol 106 

17. Kalem, bersih, cerdas 108 

18. Kuku, tangan, hape 116 

19. Pemimpin, biokrat, politisi 117 

 

Lampiran 7. Hubungan semantis antara bagian-bagian wacana yang terdapat dalam 

novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata 

No Kutipan Halaman Hubungan 

antabagian 

1. Yang asih ribut kung kang kong hanya anak-

anak kodok bangkong. Sulit mereka menerima 

kenyataan bahwa hujan sudah lewat. 

1 Hubungan 

parafratis 

2. “Merampok bank tidaklah segampang itu, Boi! 

Aku cemas kita cilaka!” 

116 Hubungan 

parafratis 
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3. Lalu tenggelamlah dia dalam kenangan masa 

jaya waktu dulu bertugas di ibukota provinsi. 

Ligas dia bergelmang kasus perjudian, 

perampokan, prostitusi, dan narkoba. Tak 

terbilang banyaknya koruptor di sana. Seru. 

Kini semua itu tinggal kenangan. Di kabupaten 

Belantik tak ada kejahatan-kejahatan semacam 

itu. 

3 Hubungan 

perbandingan 

4. Namun, debut yang idealis ingin mencerdaskan 

kehidupan rakyat dan mencerdaskan kehidupan 

pemerintah. Kehidupannya sendiri morat-marit. 

36-37 Hubungan 

perbandingan 

5. Perampok adalah pemain watak dengan 

kharisma menggertak luar biasa sehingga 

korban terkesima sekaligus takluk dalam 

hitungan detik. Orang-orang biasa yang tak 

bermental penjahat mustahil dapat 

melakukannya, bahkan maling-maling 

kambuhan yang berpengalaman macam Dragon 

dan sepupunya, tak punya kualitas-kualitas 

semacam itu. 

99 Hubungan 

perbandingan 

6. Namun, sekolah lain tiadak ada yang mau 

menerima mereka. Atas nama kemanusiaan, 

mereka doterima kembali di sekolah kampung 

ini dan ditempatkan duduknya di bangku paling 

belakang dari yang paling belakang. 

7 Hubungan 

sebab akibat 

7. Sobri tidak naik kelas dan dia pendiam. Bukan 

karena sifatnya pendiam. Melainkan karena dia 

dilarang bicara. Sebab, bentuk mulutnya macam 

corong TOA. 

8 Hubungan 

sebab akibat 
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8. Kasihan Salud karena kemana-mana selalu 

sendiri. Sepanjang waktu selalu kena ejek, 

kesepian, dan ketakutan. 

11 Hubungan 

identifikasi 

9. Duit haram itu tak bisa begitu saja dimasukkan 

ke bank, dijadikan bisnis atau dibelanjakan 

karena bisa diendus oleh yang berwajib. Satu-

satunya cara, dicuci dulu baru kemudian 

berpesta pora. 

53 Hubungan 

identifikasi 

10. Adapula orang-orang yang memang dilahirkan 

ke muka bumi ini untuk termangu-mangu 

memikirkan hidup yang sulit. Sepanjang hari 

mereka membanting tulang, bersimbah keringat, 

terbirit-birit mencari nafkah, utang dimana-

mana… 

56 Hubungan 

identifikasi 

11. Rusip, pimpinan CV Clino, termangu 

memikirkan bukan hanya usahanya yang seret, 

melainkan memikirkan Junilah dan Nihe. Kedua 

orang itu macam lokomotif yang menarik 

gerbong sifat-sifat buruk mereka sejak masa 

sekolah dulu, yakni suka mungkir, mangkir, 

banyak tingkah dan selalu membantah. 

56 Hubungan 

identifikasi 

12. Esoknya dia bangun subuh. Dia membaca 

sebelum dan sesudah salat subuh. Dia membaca 

saat ibunya berdagang mainan anak-anak, 

bahkan saat melayani pembeli. Libur sekolah, 

sabtu dan minggu, Aini telah menunggu di 

depan pintu perpustakaan daerah sebelum 

perpustakaan itu dibuka. 

40 Hubungan 

aditif 

13. Akhirnya mobil Tim 1 sampai tempat parkir 180 Hubungan 
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bank. Petugas parkir menaikkan palang. Macet 

sedikit palang itu, tetapi kemudian palang itu 

naik. Sobri menurunkan kaca mobil untuk 

mengambil tiket parkir. dari dalam posnya, 

petugas parkir tertawa melihat orang-orang 

bertopeng di dalam mobil. 

aditif 

14. Para perampok menyalakan senter yang telah 

dibebbat di moncong senjata. Tanpa 

memerintah apapun, dibawah todongan senjata, 

semua penjaga toko termasuk Bastardin, 

sekuriti, dan beberapa pengunjung toko telah 

terpojok di sudut. 

192 Hubungan 

aditif 

15. Salud kini bekerja serabutan. Benar-benar 

hanya menjual tenaga. Dia bisa mengerjakan 

pekerjaan yang orang lain tak mau atau sanggup 

mengerjakannya, misalnya menguras tangki 

septik dan semua pekerjaan yang bersifat 

menggali. 

36 Hubungan 

general-

spesifik 

16. Dia telah ditinggalkan siapapun. Kedua orang 

tuanya telah tiada, saudara-saudaranya 

terpencar-pencar dimana-mana di sumatra. 

36 Hubungan 

general-

spesifik 

17. Ada orang-orang yang dilahirkan di muka bumi 

ini memang untuk berjaya. Tak peduli durjana 

tabiatnya, nasib senantiasa memihak mereka. 

Orang lain harus bersusah payah mendapatkan 

sesuatu, mereka tinggal menjentikkan jari. 

Orang lain belingsatan mencari nafkah mereka 

cincai-cincai saja. 

51 Hubungan 

general 

spesifik. 

18. Tanpa mereka sadari pula, nun di pojk terpencil 108 Hubungan 
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warung kopi lain disebelah sana duduk pria 

bertopi dengan tulisan metalink punk di 

depannya macam gaya artis hip-hop. 

Kacamatanya gaya anak muda, beli 1 gratis 1 di 

kaki lima Pasar Inpres Tanjung Lantai. Sepatu 

dan celananya berwarna kuning… 

general-

spesifik 

19. Kelamaan menggangur sehingga muak ayahnya 

melihatnya, Handai kena usir. Dia minggat ke 

rumah kakanya, seorang perempuan setengah 

baya yang juga suka berandai-andai. 

94 Hubungan 

alasan-

tindakan 

20. “Tangkap! Tangkaplah orang misin yang 

berjuang agar anaknya bisa sekolah! kita ini 

bukalah merampok, Dinah! Kita ini melawan 

ketidakadilan!” 

117 Hubungan 

alasan-

tindakan 

21. Film itu berkisah tentang seorang polisi yang 

jujur dan gagah berani membasmi kejahatan 

yang telah merajalela. Polisi itu babak belur 

sebab banyak penegak hukum sendiri yang telah 

berkongsi dengan badit. 

13 Hubungan 

kelonggaran 

hasil 

22. Adapun Nihe tetap sendiri. Sering dia patah hati 

sehingga tak mau lagi menghitungnya. 

36 Hubungan 

akibat sebab 

 

Lampiran 8. Istilah Teknis dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata 

No. Kata Istilah 

teknis  

Hal Kategori Penjabaran 

1 Sersan 2 Khusus 

bidang militer 

Sersan adalah pangkat bintara 

dalam sistem pangkat ketentaraan. 

2 Paradoks  

3, 

233 
Umum 

Paradoks berarti pernyataan yang 

seolah-olah bertentangan dengan 

kebenaran. 
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3 Internet 

4, 

232 

Khusus 

bidang TIK 

Internet merupakan kata istilah 

teknis dalam bidang teknologi dan 

komunikasi yang berarti jaringan 

komunikasi elektronik yang 

menghubungkan jaringan 

komputer dan fasilitas komputer 

yang terorganisasi di seluruh dunia 

melalui telepon atau satelit. 

4 Otoritas 

5 Umum 
Otoritas artinya kekuasaan atau 

wewenang. 

5 Statistik 

5, 21 Umum 
Statistik artinya data yang berupa 

angka. 

6 Alamiah 
7, 

234 
Umum 

Alamiah artinya alami: tanpa 

dipacu. 

7 Pesimistis 

7 Umum 
Pesimistis artinya tidak punya 

harapan. 

8 Akademik 

8 

Khusus 

bidang 

pendidikan 

Akademik artinya bersifat ilmu 

pengetahuan atau teori. 

9 Psikosomatis 

8 

Khusus 

bidang 

kedokteran 

Psikosomatis adalah gangguan 

pikiran yang menyebabkan 

keluhan fisik. 

10 Modis 

9 Umum 
Modis artinya berpakaian seseuai 

dengan mode yang paling baru. 

11 Aerodinamika 

26 

Khusus 

bidang sains 

Aerodinamika merupakan istilah 

teknis di bidang ilmu pengetahuan 

yang berarti ilmu yang 

berhubungan dengan gerakan, 

udara, dan gas lain. 
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12 Tangki septik 

28 Umum 

Tangki septik merupakan kolam 

atau bak besekat-sekat yang 

biasanya berada di bawah tanah. 

13 Potensial  

31 Umum 
Potensial artinya mempunyai 

kemampuan. 

14 Partikelir 

38 Umum 
Partikelir berarti swasta atau 

bukan dinas. 

15 Vektor 

41 

Khusus 

bidang sains 

Vektor merupakan kata istilah 

teknis yang sering digunakan 

dalam bidang sains yang berarti 

berasaran yang memiliki ukuran 

dan arah, misalnya gaya 

kecepatan. 

16 Politisi 
52, 

117 

Khusus 

bidang politik 

Politisi artinya orang yang 

berkecimpung di bidang politik. 

17 Birokrat 
52, 

117 
Umum 

Borokrat artinya pegawai yang 

bekerja secara birokratis. 

18 Peluru kaliber 

22 
54 

Khusus 

bidang militer 

Peluru kaliber merupakan peluru 

pada senjata api biasa yang 

berdiameter 0,22 inci. 

19 Sistematis 55 Umum Sistematis artinya teratur. 

20 Lokomotif 

56 

Khusus 

bidang 

transportasi 

Lokomotif adalah istilah teknis 

dalam bidang transportasi yang 

berarti kepala kereta api. 

21 Oknum 57 Umum Oknum berarti perseorangan 

22 Galena  

61 

Khusus 

bidang sains 

Galena merupakan mineral 

berwarna abu-abu kebiruan 

dengan kilat logam yang tersusun 

atas senyawa PbS. 
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23 Sistem rayon 

65 Umum 

Sistem rayon merupakan sistem 

yang mengutamakan calon siswa 

sesuai pembagian wilayah. 

24 Prostitusi  74 Umum  Prostitusi berarati pelacuran. 

25 Revolver 80, 

171, 

240, 

246 

Khusus 

bidang militer 

Revolver merupakan kata istilah 

teknis dalam bidang persenjataan 

yang artinya senjata api gengam. 

26 Bandit 

87 Umum 
Bandit artinya penjahat atau 

pencuri. 

27 Odner 

89 Umum 

Odner adalah map besar yang 

berbahan dasar karton tebal yang 

berfungsi untuk menyimpan 

dokumen. 

28 Kwartet 

(kuartet) 

98, 

106, 

107, 

121, 

137, 

145 

Umum 

Kuartet artinya kumpulan atau 

kelompok. 

29 Protab 

(protab) 

99, 

246 
Khusus Protab merukapan prosedur tetap. 

30 Bluetooth  

109 

Khusus 

bidang TIK 

Bluetooth berasal dari bahasa 

Inggris yang berarti spesifikasi 

industri untuk jaringan kawasan 

pribadi (personal area networks 

atau PAN) tanpa kabel. 

31 Informan 
110, 

145 
Umum 

informan artinya orang yang 

memberi informasi. 

32 Euforia 116, 

241, 

255 

Umum 
Euforia artinya perasaan gembira 

yang berlebihan. 

33 Spedometer 

121 

Khusus 

bidang sains 

Alat untuk mengukur kecepatan. 
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34 Konspirasi 

122 Umum 

peristiwa yang direncanakan 

diam-diam oleh sekelompok 

rahasia, organisasi yang sangat 

berkuasa, atau orang yang 

berpengaruh. 

35 Parade 

128 Umum 
Parade artinya pawai barisan 

tentara. 

36 Nirlaba 

129 

Khusus 

bidang niaga 

Nirlaba merupakan kata istilah 

teknis yang digunakan dalam 

bidang ekonomi yang berarti 

bersifat tidak mengutamakan 

keuntungan 

37 Viagra 

132 

Khusus 

bidang sains 

Viagra adalah obat yang 

mengandung sildenafil yang 

berfungsi mengatasi impotensi. 

38 Nobel 

132 Umum 

Nobel merupakan penghargaan 

yang diberikan setiap tahun 

kepada orang yang melakukan 

penelitian luar biasa, inovatif, 

serta memberikan kontribusi bagi 

masyarakat. 

39 Intelektual 143 Umum Intelektual artinya kecerdasan. 

40 Facebook 

155 

Khusus 

bidang TIK 

Facebook adalah situs jejaring 

sosial dan layanan dimana 

pengguna dapat memposting 

komentar, berbagai foto dan link 

ke berita atau konten. 

41 Kolosal 
155, 

160 
Umum 

Kolosal artinya secara besar-

besaran. 
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42 Koreografi 

156 

Khusus 

bidang seni 

Koreografi artinya seni tari. 

43 Redaksi 
156, 

180 
Umum 

Redaksi artinya cara dan gaya 

menyususn kata dalam kalimat.  

44 Alamanda 

162 Umum 
Bunga besar berwarna kuning dan 

berbentuk terompet. 

45 Sentimental 

164 Umum 
Sentimental artinya mudah 

terpengaruh oleh perasaan. 

46 Paranoid 

164 

Khusus 

bidang 

psikologi 

Paraniod artinya tidak percaya 

kepada orang lain secara tidak 

realistis atau merasa dianiaya. 

47 Efektivitas 166 Umum Efektivitas artinya keberhasilan. 

48 Sindroma 

167 

Khusus 

bidang 

psikologi 

Sindroma berasal dari kata 

sindrom yang mendapat akhiran -a 

yang bermakna menerangkan 

gejala dan ciri-ciri yang terjadi 

bersamaan. 

49 Porda 

167, 

249 

Khusus 

bidang 

olahraga 

Porda merupakan akronim dari 

pekan olahraga daerah. 

50 Spektrum 
168, 

213 
Umum 

Spekturm diartikan sebagai 

rangkaian. 

51 Implikasi 168 Umum Implikasi artinya keterlibatan. 

52 Skandal 

170 Umum 
Skandal artinya perbuatan yang 

memalukan. 

53 Distopia 

171 

Khusus 

bidang 

psikologi 

Distopia artinya tempat khayalan 

yang segala sesuatunya sangat 

buruk dan tidak menyenangkan. 

54 Simpanse 175 Umum Kera besar yang berasal dari 
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afrika. 

55 Kompulsif  

175 Umum 
Kompulsif artinya bersifat 

mendorong atau memaksa. 

56 Akrobatik 

177 Umum 

Akrobatik artinya pertunjukan 

atau peragaan yang dilakukan 

seorang pemain akrobat. 

57 Fotografer 177 Umum Fotografer artinya juru foto. 

58 IQ 

180 

Khusus 

bidang sains 

 

59 Arloji 

181 Umum 

Arloji artinya jam kecil, yang 

biasa dipakai pada pergelangan 

tangan. 

60 Adrenalin 

193 

Khusus 

bidang sains 

Adrenanlin berarti hormon yang 

dihasilkan oleh kelenjar adrenal 

yang berfungsi menaikkan tekanan 

darah dan jantung. 

61 Representatif 204 Umum Representatif artinya mewakili. 

62 Diplomatis 

205 Umum 
Diplomatis artinya berhati-hati 

dalam mengutarakan pendapat. 

63 Kartel  

207 

Khusus 

bidang niaga 

Kartel adalah sekelompok 

produsen pasar yang bekerja  sama 

untuk mendominasi pasar.  

64 Misterius 212 Umum Misterius berarti penuh rahasia. 

65 Forensik 

212, 

214 

Khusus 

bidang 

hukum 

Forensik artinya cabang ilmu 

kedokteran yang berhubungan 

dengan penerapan fakta medis 

pada masalah hukum. 

66 Partometer 
213, 

239 

Khusus 

bidang 

Penetapan identitas seseorang. 
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hukum  

67 Sporadis 

213 Umum 
Sporadis artinya tidak tentu atau 

kadang kala. 

68 Senapan AK-

47 

214 

Khusus 

bidang militer 

Senapan AK-47 adalah senjata api 

berlaras panjang  yang digunakan 

oleh banyak negara Blok Timur 

semasa Perang Dingin 

69 Persneling 

214 Umum 

Persneling adalah alat untuk 

mengatur kecepatan kendaraan 

bermotor (berupa roda gigi). 

70 Insting  217 Umum Insting artinya naluri. 

71 Kruistik 

226 Umum 
Kruistik artinya sulaman 

menyilang. 

72 Kapasitas 226 Umum Kapasitas artinya daya tampung. 

73 Surel 

232 

Khusus 

bidang TIK 

Surel merupakan akronim dari 

surat elekronik. 

74 Romantik 233 Umum Romantik artinya romantis 

75 DNA 

235, 

236 

Khusus 

bidang sains 

DNA adalah deoxyribonucleic 

acid atau asam deoksiribonukleat 

yang merupakan asam nukleat 

yang menyimpan segala informasi 

biologis yang unik dari setiap 

makhluk hidup dan beberapa 

virus. 

76 Kriminologi 

244 

Khusus 

bidang 

hukum 

Kriminologi artinya ilmu 

pengetahuan tentang kejahatan 

dan tindak pidana. 

 

  



234 
 

 
  

Lampiran 9. Bahasa asing yang digunakan dalam novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata 

No Kosakata Hal. Asal bahasa artinya 

1 High pitch 8 Bahasa inggris nada tinggi. 

2 Missing in action 
10 Bahasa inggris 

menghilang dalam 

tugas. 

3 Ranking 31 Bahasa inggris peringkat. 

4 Drop out 36, 59 Bahasa inggris keluar. 

5 Cleaning service 36 Bahasa inggris petugas kebersihan. 

6 Gentleman 37 Bahasa inggris lelaki. 

7 Check in 38 Bahasa inggris mendaftarkan diri. 

8 Moni londri 
53 Bahasa inggris 

money loundry yang 

artinya cuci uang. 

9 Supply 53 Bahasa inggris penawaran. 

10 Supply 53 Bahasa inggris penawaran. 

11 Go big or go home 

53 Bahasa inggris 

ungkapan yang berasal 

dari yang artinya jadi 

besar atau pulang saja. 

12 Fee 54 Bahasa inggris biaya. 

13 Grandmaster 

54 Bahasa inggris 

sapaan yang merujuk 

pada posisi atau 

jabatan. 

14 Selfie 56, 57, 

86, 108, 

143, 

261 

Bahasa inggris 

foto narsis yang 

diambil sendiri. 

15 Play  60, 114 Bahasa inggris memutar. 

16 Infotainment  

61 Bahasa inggris 

kepanjangan dari 

“information 

intertaiment” yang 

berarti berita tentang 

selebritis dengan 

penyampaian yang 

unik. 

17 Wirelless 62 Bahasa inggris tanpa kabel. 

18 Remote 62 Bahasa inggris pengawasan jarak jauh. 
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surveillance 

19 True story 73, 74, 

152 
Bahasa inggris 

kisah nyata. 

20 Job 73, 74, 

229 
Bahasa inggris 

pekerjaan. 

21 Mister 
81 Bahasa inggris 

Mister merupakan 

sapaan tuan. 

22 Facial 84 Bahasa inggris cuci muka. 

23 Ready steady 86 Bahasa inggris siap sedia. 

24 Bravo  89 Bahasa inggris bagus. 

25 Player 93 Bahasa inggris pemain. 

26 Probable cause 
93 Bahasa inggris 

kemungkinan 

penyebabnya. 

27 Power syndrome 96 Bahasa inggris sindrom kekuasaan. 

28 Missed call 
97 Bahasa inggris 

panggilan tidak 

terjawab. 

29 Training 108, 

177, 

121, 

178 

 

Bahasa inggris 

latihan. 

30 Forward 114 Bahasa inggris membalas. 

31 Masterpiece 126, 

127, 

165 

Bahasa inggris 

mahakarya. 

32 Workshop 140 Bahasa inggris lokakarya. 

33 Skill 143 Bahasa inggris kemampuan. 

34 Post power 

syndrome 

148 Bahasa inggris 

istilah yang berarti 

suatu keadaan yang 

terjadi akibat seseorang 

hidup dalam 

kesuksesan masa 

lalunya (bisa berupa 

jabatan, karier, 

kecerdasan, 

kepemimpinan, atau hal 

lainnya) 
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35 Partner 159 Bahasa inggris rekan. 

36 Monkey see, 

monkey do 
166 Bahasa inggris 

pepatah yang berarti 

menirukan tindakan 

seseorang. 

37 Leadership 166 Bahasa inggris kepemimpinan. 

38 Tape 193, 

214 
Bahasa inggris 

pemutar musik. 

39 Volume 
193 Bahasa inggris 

tingkat kenyaringan 

(suara). 

40 Tracker 195, 

196, 

197, 

223 

Bahasa inggris 

pelacak. 

41 di-jam 196, 

197 
Bahasa inggris 

disumbat atau ditekan. 

42 Minivan 197, 

200, 

220, 

227, 

255, 

256 

Bahasa inggris 

kendaraan yang mampu 

menampung  orang dan 

barang yang banyak. 

43 Flash  205 Bahasa inggris kilasan cahaya. 

44 Headline 211 Bahasa inggris berita utama. 

45 Pause 212 Bahasa inggris jeda. 

46 zoom in 212 Bahasa inggris perbesar. 

47 Timing 213 Bahasa inggris pemilihan waktu. 

48 Front office 

216 Bahasa inggris 

departemen di hotel 

tanggung jawab atas 

penerimaan dan 

pemesanan kamar. 

49 Speed boat 218 Bahasa inggris perahu motor. 

50 Exit 218 Bahasa inggris keluar. 

51 Scanner 218 Bahasa inggris pemindai. 

52 Pride 218 Bahasa inggris Rasa bangga 

53 Smooth 220 Bahasa inggris halus. 

54 Online 
223 Bahasa inggris 

daring (dalam 

jaringan). 
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55 Thanks 230 Bahasa inggris terima kasih. 

56 Cyber crime 
237 Bahasa inggris 

Kejahatan di dunia 

maya 

57 Computer forensic 238 Bahasa inggris Komputer forensik 

58 Mem-back up 240 Bahasa inggris mencadangkan 

59 Follow the money 242 Bahasa inggris Ikuti uangnya 

60 Corpus delicti 

242 Bahasa inggris 

Istilah hukum dalam 

bahasa inggris 

mengenai ajaran 

tentang tuhan, manusia 

dan iblis. 

61 Megaphone 257 Bahasa inggris alat pengeras suara. 

62 Sim card 260 Bahasa inggris kartu SIM. 

63 Zalim 

51,52 Bahasa arab 

Kata zalim berasal dari 

 yang (dzholim) ظلم

artinya meletakkan 

sesuatu bukan pada 

tempatnya atau orang 

yang bersalah. 

64 Syahwat 76 Bahasa arab nafsu. 

65 Tepekur (tafakur) 127 Bahasa arab renungan. 

66 Berikhtiar 167 Bahasa arab berusaha. 

 

Lampiran 10. Kalimat Majemuk dalam Novel Orang-orang Biasa karya Andrea 

Hirata 

No Kutipan Hal. Kategori Penjabaran 

1 Tupai berdamai dengan 

kera, kupu-kupu tak ribut 

dengan kumbang pantat 

kuning, sibar-sibar 

bersabar, jalak tak galak, 

prenjak tak berteriak 

teriak, awan berdamai 

dengan angin, penduduk 

1 Kalimat 

majemuk 

setara 

Kalimat majemuk setara 

sejalan yang terdiri dari 

beberapa kalimat tunggal 

dengan kondisi yang 

sama. 
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kota belantik berdamai 

dengan miskin.  

2       Beriak-riak air dari 

parit pasar yang tadi 

sempat meluap, mengalir 

deras melewati deretan 

toko yang sepi, lalu 

bermain-main di semacam 

pertigaan manakala 

bertemu dengan aliran air 

yang lain yang datang dari 

arah kantor polisi dan 

kompleks perumahan 

guru.  

1-2 Kalimat 

majemuk 

kompleks 

Kalimat 

majemukkompleks 

tersusun dari kalimat 

majemuk setara urutan 

waktu dan kalimat 

majemuk bertingkat 

hubungan penjelasan 

dengan teknik rapatan.  

3 Di pertigaan itu, mereka 

berkenalan dengan cara 

berputar-putar di dalam 

got, lantas terlempar ke 

selatan melewati kedung 

yang sempit, kian lama 

kian sempit akhirnya 

terjujun bebas ke Sungai 

Linggang. 

1-2 Bingung Kalimat majemuk setara 

urutan waktu. 

4 Seperti biasa, sembari 

menunggu laporan tindak 

kejahatan dari 

masyarakat, yang tak 

kunjung tiba, lewat hape 

kecilnya, Inspektur 

2 Kalimat 

majemuk 

Kalimat majemuk 

bertingkat hubungan 

penjelasan dan hubungan 

waktu. 
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mendengarkan lagu-lagu 

dangdut kesayangannya. 

5    Sesekali kantor polisi 

itu sibuk juga, tetapi 

hanya setahun sekali, 

yakni saat datang anak-

anak remaja baru tamat 

sekolah menengah minta 

dibuatkan surat kelakuan 

baik karena mau merantau 

atau melamar kerja. 

3 
Kalimat 

majemuk 

Kalimat majemuk 

bertingkat hubungan 

konsensip, kalimat 

majemuk hubungan 

penjelasan, dan kalimat 

majemuk bertingkat 

hubungan sebab akibat. 

6 Keempat, jika ia ingin 

menekankan poinnya, 

diturunkannya kacamata 

dua lapis itu ke batang 

hidungnya, ditatapnya 

langsung mata anak muda 

berpotongan rambut 

mohawk itu dari dekat. 

4 
Kalimat 

majemuk 

Kalimat majemuk 

kompleks yang terdiri 

dari kalimat majemuk 

bertingkat hubungan 

syarat dan kalimat 

majemuk setara 

hubungan waktu. 

7 Heran Inspektur, ada 

zaman internet ketika 

semua orang adalah 

wartawan, yang bahkan 

salah mengancingkan baju 

dilaporkan pada dunia, 

dan semua mendadak 

gandrung dengan 

kenangan sehingga tak 

ada yang luput dari 

4 
Kalimat 

majemuk 

Kalimat majemuk 

kompleks yang terdiri 

dari kalimat majemuk 

setara penegasan, 

majemuk setara sejalan, 

majemuk bertingkat 

hubungan hubungan cara, 

kalimat majemuk 

bertingkat hubungan 

sebab akibat, dan kalimat 
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bidikan kamera hape, 

makanan sebelum 

dimakan adalah kenangan 

manis yang ingin 

dikenanf, awan berbentuk 

macam kuntilanak adalah 

berita besar, apa saja, tak 

ada yang luput, tetap saja 

tak ada yang melaporkan 

pelanggaran apa pun di 

Kota Belantik. 

majemuk setara sejalan. 

8 Menelaah papan tulis 

statistik kejahatan itu, 

yang demikian minim 

angkanya sehingga tak 

bisa dijadikan diagram 

batang, diagram kue 

cucur, atau diagram naik-

naik ke puncak bukit, 

barangkali tak ada yang 

keberatan jika dikatakan 

Belantik adalah kota 

ukuran sedang paling 

aman dan naif di seluruh 

dunia ini. 

5 
Kalimat 

majemuk 

Kalimat majemuk 

bertingkat hubungan 

penjelasan, kalimat 

majemuk bertingkat 

hubungan sebab akibat, 

kalimat majemuk 

bertingkat hubungan 

kenyataan dengan teknik 

rapatan. 

9 Tak lama kemudian titik-

titik halus air hujan 

tersaput embusan angin 

dari selatan, tampias ke 

5 
Kalimat 

majemuk 

Kalimat majemuk setara 

urutan waktu. 
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beranda dan emper emper 

toko, semakin lama 

semakin deras, 

menghujam Belantik bak 

berjuta-juta anak panah. 

10 Tak tahu bagaimana 

riwayatnya, tahu-tahu 

Rusip sudah ada di bagku 

belakang dan tak seorang 

pun , anak bodoh, anak 

pintar, anak baik, anak 

nakal, yang mau dekat-

dekat dengannya, sebab 

jika dia lewat, macam 

pasar ikan lewat. 

8 
Kalimat 

majemuk 

Kalimat majemuk 

kompleks yang terdiri 

dari kalimat majemuk 

setara penjumlahan, 

kalimat majemuk setara 

sejalan, dan kalimat 

majemuk bertingkat 

hubungan penyebaban. 

11 Hobi brutal mereka ialah 

memukuli Salud karena, 

bagi mereka, rupa Salud 

yang aneh itu adalah 

undangan yang tak 

tertahankan untuk 

menjadikannya samsak 

tinju dan hal itu 

merupakan hiburan yang 

tak terkira-kira 

menyenangkannya. 

10 
Kalimat 

majemuk 

Kalimat majemuk 

kompleks yang terdiri 

dari kalimat majemuk 

bertingkat hubungan 

sebab akibat, kalimat 

majemuk bertingkat 

hubungan penjelasan,  

kalimat majemuk 

bertingkat hubungan 

tujuan dan kalimat 

majemuk setara 

penjumlahan. 

12 Jangankan ke ibu kota 

provinsi untuk berobat 
32 

Kalimat 

majemuk 

Kalimat majemuk 

bertingkat hubungan 
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pada seorang dokter ahli, 

menebus resep saja Dinah 

tak mampu, bahkan untuk 

berangkat ke ibukota 

kabupaten membawa 

suaminya ke rumah sakit 

umum, Dinah harus 

berhutang pada tetangga. 

perbandingan dan kalimat 

majemuk setara 

penegasan. 

13          Seorang lelaki segar 

buagar yang masih 

tertawa-tawa 

membongcengnya naik 

sepeda beberapa hari 

sebelumnya, yang setiap 

pulang tak pernah lupa 

membawa benda-benda 

kecil apa saja untuknya 

dan adik-adiknya, walau 

hanya beberapa butir 

gula-gula, tiba-tiba 

terkulai sakit macam tak 

punya tulang-belulang, 

gemetar sepanjang waktu, 

simpang-siur keinginan 

dan ucapan, diobati apa 

saja tak mempan, 

penyakit apakah ini? 

32-

33 

Kalimat 

majemuk 

Kalimat majemuk 

kompleks yang terdiri 

atas Kaliamt majemuk 

bertingkat hubungan 

dengan pola rapatan, 

kalimat majemuk 

bertingkat konsensip, 

kaliamat majemuk setara 

sejalan pola rapatan. 

14        Diam-diam mereka 

membangun operasi gelap 
53 

Kalimat 

majemuk 

Kalimar majemuk 

bertingkat hubungan 
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tingkat tinggi yang 

bahkan Inspektur Abdul 

Rojali takkan 

membayangkan jenis 

kejahatan semacam itu 

akan tertera di papan tulis 

statistik kejahatan 

kabupaten tingkat tiga. 

penjelasan dan kalimat 

majemuk setara 

penegasan.  

15 Bastardin, Jamin, dan 

Tarib, lalu membuat 

beberapa kartu ATM atas 

nama mereka, 

mengirimkan kartu-kartu 

ATM itu berikut nomor 

pinnya kepada para 

penggelap dan koruptor 

kelas kakap, para klien 

cuci uang itu. 

55 
Kalimat 

majemuk 

Kalimat majemuk 

bertingkat urutan waktu 

dan hubungan penjelasan 

dengan pola rapatan. 

16 Aini membonceng ibunya, 

bergegas dia mengayuh 

sepeda melintasi pusat 

kota yang ramai meski dia 

tahu bahwa sangat kecil, 

bahkan tak ada, 

kemungkinan dia akan 

mendapat pinjaman uang 

dari bank yang megah itu. 

71  
Kalimat 

majemuk 

Kalimat majemuk 

kompleks yang terdiri 

atas Kalimat majemuk 

setara urutan waktu, 

kalimat majemuk 

bertingkat konsensip, dan 

kalimat majemuk setara 

penjelasan. 

17 Tak tahu mengapa untuk 

melakukan sesuatu 
74 

Kalimat 

majemuk 

kompleks 

Kalimat majemuk 

kompleks yang terdiri 
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dewasa ini orang 

memerlukan orang lain 

untuk meyakinkannya, 

perlu pula diberi tahu, dan 

perlu meneriakkan yel-yel 

untuk mengobarkan 

semangat. 

atas kalimat majemuk 

bertingtingkat hubungan 

tujuan dan kalimat 

majeemuk setara 

penggabungan. 

18 Adapun Sobri, Tohirin, 

dan Honorun adalah orang 

miskin yang sama, yang 

membawakan lagu lama 

yang sama, yang 

sebenarnya juga sering 

dibawakan Debut sendiri, 

yaitu lagu tentang 

ekonomi morat-marit, 

isteri cerewet, anak 

kebanyakan, pemerintah 

yang tega menaikkan 

harga sembako, anggota 

dewan ingkar janji, 

mahalnya obat-obatan, 

ongkos sekolah dan utang 

menumpuk.  

75 

Kalimat 

majemuk 

kompleks 

Kalimat majemuk 

kompleks yang terdiri 

atas kalimat majemuk 

bertingkat hubungan 

penjelasan dengan pola 

rapatan dan kalimat 

majemuk setara sejalan. 

19 Kapan hari dia bermimpi 

tampil bernyanyi dangdut 

diiringi organ tunggal, di 

tengah syahdu-syahdunya 

menyanyikan lagu “Siksa 

81 

Kalimat 

majemuk 

kompleks 

Kalimat majemuk 

kompleks yang terdiri 

atas kalimat majemuk 

bertingkat urutan waktu 

dan kalimat majemuk 
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Kubur”, Inspektur 

menoleh ke belakang dan 

kaget bukan kepalang, 

pemain organ tunggal itu 

ternyata Shah Rukh Khan! 

setara penggabungan. 

20 Dari yang seharian hanya 

termangu-mangu 

menuggui kios buku yang 

sepi dan sepanjang waktu 

menganggur berandai-

andai saja, sekonyong-

konyong Debut dan 

Handai menjadi orang 

yang paling sibuk di dunia 

ini. 

94 
Kalimat 

majemuk 

Kalimat majemuk 

kompleks yang terdiri 

dari kalimat majemuk 

setara penggabungan dan 

kalimat majemuk 

bertingkat urutan waktu 

pola rapatan. 

21 Debut awaludin duduk di 

muka dan hal itu jelas 

menunjukkan, tanpa 

pemungutan suara, tanpa 

katabeletje, atau 

penugasan dari pusat, dia 

telah mengangkat dirinya 

sendiri sebagai gembong 

perampok dan untuk itu 

wajahnya sulit dilukiskan 

dengan kata-kata. 

96 
Kalimat 

majemuk 

Kalimat majemuk 

kompleks yang terdiri 

atas Kalimat majemuk 

setara penggabungan, 

kalimat majemuk setara 

sejalan, kalimat majemuk 

bertingkat urutan waktu. 

 

Lampiran 5 Majas dan Ungkapan dalam Novel Orang-orang Biasa karya Andrea 

Hirata 
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No Kulitapan Hal. Majas Gaya bahasa 

1 Setelah hujan tadi, sinar 

matahari terjun lagi. 

1 Majas 

personifikasi 

Hujan adalah benda 

yang digambarkan dapat 

terjun layaknya 

manusia. 

2 Induk-induknya susah 

payah menenangkan 

mulut-mulut kecil yang 

tak kenal lelah itu, bahwa 

hujan sudah pulang dan 

esok pasti datang. 

1 Majas 

personifikasi 

Hujan adalah benda mati 

yang digambarkan 

seperti manusia yang 

pulang dan datang lagi. 

3 Di pertigaan itu, mereka 

berkenalan dengan cara 

berputar-putar di dalam 

got… 

1-2 Majas 

personifikasi 

Mereka (air hujan) 

digambarkan sebagai 

mahluk hidup yang 

dapat berkenalan. 

4 Seputar ruang itu akan 

dipasangi CCTV yang 

akan meraung-raung jika 

dilanggar,tetapi bukan 

meraung di toko itu, 

melainkan di tempat 

rahasia tadi, nun di ibu 

kota. 

62 
Majas 

personifikasi 

Benda mati seolah-olah 

hidup yang dapat 

meraung-raung. 

5 Bukan main jagoannya 

masing-masing, grafik 

rekaman suara meloncat-

loncat genit di hape 

Dragon. 

107 
Majas 

personifikasi 

Grafik rekaman 

digambarkan dapat 

meloncat-loncat 

layaknya mahluk hidup. 

6 Tahun ini, meski Agustus 
128 

Majas 

personifikasi 

Bulan Agustus 



247 
 

 
  

telah meloncat-loncat 

ingin masuk di gerbang 

Kota Belantik, Guru 

Akhir belum juga muncul 

dengan konsep karnaval. 

digambarkan seolah-

oleh hidup dan dapat 

meoncat-loncat. 

7 Senyap, gelap, camar 

menjerit, angin berdesir, 

angin pucat, mencekam. 

157 
Majas 

personifikasi. 

Camar digambarkan 

dapat menjerit layaknya 

manusia.  

8 Angin mengarak awan 

gelap dari barat, induk 

kodok bangkong 

meloncat ke batu keramat. 

262 
Majas 

personifikasi 

Angin digambarakan 

seolah-olah mahluk 

hidup. 

9 Tak lama kemudian titik-

titik halus air hujan 

tersaput embusan angin 

dari selatan, tampias ke 

beranda dan emper emper 

toko, semakin lama 

semakin deras, 

menghujam Belantik bak 

berjuta-juta anak panah. 

5 Majas simile 

Terdapat perbandingan 

antara air hujan dan 

anak panah secara 

langsung (eksplisit).  

10 Tak tahu bagaimana 

riwayatnya, tahu-tahu 

Rusip sudah ada di bagku 

belakang dan tak seorang 

pun , anak bodoh, anak 

pintar, anak baik, anak 

nakal, yang mau dekat-

dekat dengannya, sebab 

8 Majas simile 

Terdapat perbandingan 

antara Rusip  dan pasar 

ikan secara langsung 

(eksplisit). 
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jika dia lewat, macam 

pasar ikan lewat. Sudah 

bodoh, dia itu jorok pula. 

11 Mereka pun menyatukan 

tangan lagi macam tim 

voli habis melakukan 

smash geledek, lalu 

berteriak tak jelas sambil 

mengempaskan tangan 

mereka. 

18 Majas simile 

Terdapat perbandingan 

antara mereka (sepuluh 

sekawan) dan tim voli 

secara langsung 

(eksplisit). 

12 Siang itu, saat pulang 

sekolah, tiba-tiba tak tahu 

dari mana, Bastardin , 

Jamin, dan Tarib, 

mengadang sepuluh 

sekawan. Gawat, Boron, 

dan Bandar juga 

bergabung dengan 

mereka. Maka, mereka 

macam kawanan singa 

dan kawanan serigala 

bekerja sama mengepung 

ayam-ayam kampung. 

 Majas simile 

Terdapat perbandingan 

secara langsung antara 

Bastardin , Jamin Tarib 

sebagai kawanan singa 

dan  Gawat, Boron, dan 

Bandar sebagai kawanan 

serigala secara langsung 

(eksplisit). 

13 Angka merah lekat di 

mata pelajaran 

Matematika itu macam 

balok di lengan kopral, 

tak mau pergi-pergi. 

29 Majas simile 

Terdapat perbandingan 

antara angka merah di 

mata pelajaran 

materimatika dan balok 

di lengan kopral secara 

langsung. 
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14 Dia sekolah SMA yang 

sama dengan ibunya dulu 

dan diajar guru 

matematika yang sama 

pula, Ibu desi, seorang 

guru Matematika jaminan 

mutu, tapi keras macam 

serdadu. 

30 Majas simile 

Terdapat perbandingan 

antara Ibu Desi dan 

serdadu secara eksplisit. 

15 Dokter ahli, siapakah 

mereka? Di manakah 

mereka? Mereka bak 

pengejawantahan sesuatu 

yang asing dan jauh bagi 

Aini, sesuatu yang tak 

terjangkau. 

33 Majas simile 

Terdapat perbandingan 

antara dokter ahi dan 

pengejawantahan 

sesuatu secara langsung. 

16 Tak dapat dihapus 

peringainnya bak harimau 

yang tak dapat 

menghapus belangnya 

52 Majas simile 

Terdapat perbandingan 

antara peringai dan 

harimau secara eksplisit. 

17 Kini ironi waktu waktu 

kembali 

menjungkirbalikkan 

perasaannya, yakni baru 

sehari ditinggal putri 

sulungnya itu, macam 

bulat bundar waktu 

setahun dirasakannya.  

60 Majas simile 

Terdapat perbandingan 

secara eksplisit.  

18 Rupanya hujan berputar 

ke kanan seperti jarum-
71 Majas simile 

Adanya perbandingan 

antara hujan dan jarum 
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jarum jam di bundaran 

kota, yang juga telah 

rusak sejak dangdut masih 

bernama Irama Melajoe. 

jam secara eksplisit. 

19 Kalau tak tertangkap , dia 

diam , diam seribu bahasa 

macam asbakun di 

warung kopi Maryati 

Kawin Lagi. 

91 Majas simile 

Adanya perbandingan 

antara  dia dan asbakun 

secara eksplisit. 

20 Di pendidikan polisi dulu 

Inspektur pernah belajar 

bahwa orang berbohong 

suka mengendip-endip 

macam kena penyakit 

cacing keremi. 

91 Majas simile 

Terdapat perbandingan 

antara orang berbohong 

dengan penyakit cacing 

keremi secara eksplisit. 

21 Tiba-tiba pintu diketuk 

dengan ritme yang aneh, 

macam bunyi tokek 

seakan suatu kode. 

101 Majas simile 

Terdapat perbandingan 

pintu diketuk dan bunyi 

tokek secara langsung. 

22 Peluru berdesing-desing 

dasyat sehingga semburat 

kawanan burung emprit. 

161 Majas simile 

Adanya perbandingan 

antara peluru dan burug 

emprit secara eksplisit. 

23 Seorang penjual balon 

menambah riuh suasana 

dengan memencet-mencet 

balon kecil yang 

terhubung melalui peluit 

bambu ke balon besar 

sehingga menimbulkan 

162 Majas simile 

Terdapat perbandingan 

anatar bunyi balon dan 

bunyi kuntilanak secara 

eksplisit. 
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bunyi nget, nget, nget  

macam bunyi kuntilanak. 

24 Kera-kera itu sendiri 

bergerak-gerik, 

menggerung-gerung lalu 

mendesis-desis bak 

seekor kobra seakan 

datang untuk membalas 

kekejaman manusia. 

177 Majas simile 

Terdapat perbandingan 

antara kera-kera dan 

seekor kobra secara 

eksplisit. 

25 Dinah bersendawa 

berkali-kali, bunyinya 

macam orang menggeser 

meja. 

179 Majas simile 

Terdapat perbandingan 

antara Dinah 

bersendawa dan 

menggeser meja secara 

eksplisit. 

26 Dalam kepulan asap itu, 

berkelebat-kelebat sosok 

bersalto-salto, lalu 

meloncat garang macam 

kucing garong ke atas 

meja…. 

183 Majas simile 

Terdapat perbandingan 

antara sosok bersalto-

salto dengan kucing 

garong secara eksplisit.  

27 Alhasil, esoknya Salud ke 

sekolah dengan bibir 

dower kepala benjol, 

muka bengkak-bengkak, 

hidungnya yang kemain 

macam jambu air, pagi ini 

macam jambu bol akibat 

kena gosrot trio bastardin 

dan duo boron. 

19 Majas asosiasi 

Terdapat perbandingan 

antara hidung dan jambu 

bol secara implisit. 
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28 Adapun Debut Awaludin, 

matanya berubah menjadi 

macam dua butir sawo 

matang kena begal trio 

dan duo itu. 

19 Majas asosiasi  

Terdapat perbandingan 

antara mata dan sawo 

matang secara implisit. 

29 Tanpa suami, Dinah bak 

bayangan teraju timpang. 

29 Majas asosiasi 

Terdapat perbandingan 

antara Dinah dan 

bayangan secara 

implisit. 

30 Duit raib macam diisap 

langit. 256 Majas asosiasi 

Terdapat perbandingan 

antara duit dan langit 

secara implisit. 

31 Di antara 10 penghuni 

bangku belakang dulu, 

Dinah lah yang pertama 

mohon diri dari SMA. 

28 Majas eufisme 

Adanya penghalusan 

bahasa yaitu frasa 

mohon diri yang 

bermakna keluar dari 

sekolah. 

32 Episode berikutnya dia, 

dia menikah dengan 

seorang pedagang kaki 

lima juga, sahabat masa 

kecilnya, punya anak 4, 

lalu suaminya itu 

meninggal kena sakit 

dalam.  

29 Majas eufisme 

Adanya penghalusan 

bahasa yaitu frasa sakit 

dalam yang bermakna 

sakit parah. 

33 “Zaman dulu kala wanita 

tuna susila bekerja di 

rumah bordil, rumah 

bordil itu dibuka seorang 

75 Majas eufisme 

Ada penghalusan bahasa 

yaitu frasa tuna susila 

yang artinya pelacur. 
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bergajul setelah dia 

dimotivasi seseorang….” 

34 Si sepupu sekarang 

mendekam di dalam jeriju 

besi. 
106 Majas eufisme 

Adanya penghalusan 

bahasa pada frasa jeruji 

besi yang berarti 

penjara. 

35 Maka secara singkat dapat 

dikatakan dia adalah 

kacung kampret untuk 

segala urusan tidak 

penting di pelabuhan. 

37, 

95, 

171 

Majas 

metafora 

Terdapat perbandingan 

antara orang dan kata 

benda secara implisit. 

36 Guru yang semua 

muridnya pintar, merasa 

tak berguna. Wasit yang 

tak mengeluarkan kartu 

merah merasa makan gaji 

buta. 

3 Ungkapan  

Gaji buta merupakan 

ungkapan untuk gaji 

yang diterima tanpa 

harus bekerja. 

37 Amt berpura-pura mau 

minjam uang, tapi tujuan 

sebenarnya adalah 

mengamati perkiraan 

jumlah duit yang ada di 

sana serta mendapat 

gambar mental apakah 

nanti mereka berempat 

dapat menguasai para 

pegawai dan satpam. 

141 Ungkapan  

Gambar mental 

dimaknai sebagai 

ilustrasi (penjelasan) 

yang membantu 

memperjelas informasi. 

38 Pekerjaan mengerikan 

yang ditolak oleh usaha 

73, 

229 
Ungkapan 

Gulung tikar merupakan 

ungkapan yang berarti 
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pembersih lainnya karena 

hanya dengan itu CV 

Klino dapat diselamatkan 

dari gulung tikar. 

bangkrut atau 

mengalami kerugian 

yang sangat besar 

sehingga usahanya 

tutup. 

39 Maka terpojoklah 

Inspektur Abdul Rojali P. 

Arbi ke situasi yang 

dalam dunia penegakan 

hukum dikenal dengan 

istilah : menemui jalan 

buntu. 

242 Ungkapan 

Jalan buntu merupakan 

ungkapan untuk masalah 

yang tidak dapat 

diselesaikan atau 

dipecahkan.   

 

Lampiran 11. Penerimaan diri terhadap bentuk fisik dalam novel Orang-orang Biasa 

karya Andrea Hirata 

No Kutipan halaman 

1. Rupa salud sendiri memang aneh. Dia masih kecil, 

tetapi rambutnya banyak yang bolos, alis mangkir, 

hidung tak hadir, dagu absen. Pipinya macm habis 

dipukuli khalayak ramai karena maling jemuran. 

Giginya banyak yang mengalami missing in action. 

Matanya bulat serupa gundu, mendelik-delik. Maka, 

secara umum wajahnya lucu. Namun, lucu 

mengerikan. Demikian mengerikan sehingga jiwa 

Wali Kelas Ibu Tri Wulan tertekan setiap kali melihat 

wajahnya. Diambilnya satu keputusan yang elegan.  

10 

2. Yang paling sering menemui Debut ternyata Salud, 

untuk meratap-ratap soal wajahnya yang buruk, soal 

betapa mereka tak punya perasaan. Namun, ini kata 

76 
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Debut pada Tohirin, di belakang Salud tentu saja, 

susah juga mau menyalahkan perempuan-perempuan 

itu sebab, kata mereka, mereka gugup jika berada di 

dekat Salud. Ada perempuan yang malah bilang, 

setelah bertemu dengan Salud, malamnya dia mimpi 

dikejar-kejar syaiton. Apa boleh buat, sebagian orang 

memang menilai buku dari sampulnya.  

“Lud, tahukah kau cerita itu?” 

“Cerita apa, But?” 

“Cerita tentang seorang lelaki lemah syahwat yang 

punya tongkat, tongkat itu disentuhkan pada kodok 

buruk rupa, bim sala bim, kodok kudisan itu 

menjelma menjadi pangeran tampan. Seandainya ku 

punya tongkat ajaib itu, sudah lama kepala bola 

bekelmu itu kuhantam pakai tongkat itu, Lud.”  

3. “Sila ambil duit itu sebanyak kau mau. Kau bisa 

operasi plastik biar ganteng.” 

Salud tersenyum. 

“Uang ini terlalu banyak untukku, But. Melihat uang 

ini, tak tahu mengapa, aku pun merasa ganteng.” 

Salud bangkit, lalu menghampiri cermin di dinding. 

Dia bercermin. Semua tahu, sudah sangat lama dia 

tak mau bercermin karena benci pada wajahnya 

sendiri. 

225 

4. Sore ini sepuluh sekawan itu berjanji bertemu di 

warung Kupi Kuli karena akan ada pertunjukkan 

Orkes Bang Zaitun. Salud tiba paling akhir dan 

membuat orang-orang tercengang. Dia yang selalu 

berpenampilan sederhana, selalu malu untuk 

261 
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mengangkat wajahnya, sore ini bergaya anak muda 

habis-habisan. Dia menenteng koper macam orang 

kantoran. Yang paling istimewa adalah kemejanya. 

Warna krem dan penuh gambar duit kertas euro dan 

dolar. Tak tahu darimana di dapatnya kemeja yang 

mendebarkan itu. Duit itu melekat-lekat pula di 

kopernya. Tak dapat dipungkiri, perampokan itu telah 

membuat Salud percaya diri. Dia masih belum dapat 

istri, tapi dia gembira, tak lagi kesepian.  

 

Lampiran 12. Cita-cita atau karier masa depan dalam novel Orang-orang Biasa 

karya Andrea Hirata 

No Kutipan halaman 

1. Dinah menatap Debut, berkaca-kaca matanya. 

“Iya, But, dia pun tak mau sekolah lain, kusarankan 

dia ikut kursus menjahit saja, dia tak mau. Katanya 

dia mau menjadi dokter ahli, karena dia mau tahu 

penyakit ayahnya dulu dan penyakit adiknya 

sekarang.”  

78 

2. “Buat apa kerja?” 

“Buat nabung, Bang.” 

“Buat apa nabung?” 

“Buat kuliah, Bang.” 

“Kuliah apa?” 

“Kuliah Kedokteran, Bang.” 

“Jeh, itukan mahal sekali!” 

“Iya, Bang.” 

“Kau kerja sampai presiden berganti-ganti lima belas 

kali, gaji pelayan warung kopi takkan cukup untuk 

105 
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kuliah kedokteran, Nong!” 

“Iya, Bang, aku tahu, Bang.” 

“Jadi kau tetap mau kerja jadi pelayan warung kopi 

ni” 

“Tetap, Bang.” 

“Mengapa?” 

“Agar bisa nabung, Bang, untuk kuliah kedokteran, 

Bang.” 

 

Lampiran 13. Kemandirian dan kedewasaan tokoh ketika menyelesaikan masalah 

dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata 

No Kutipan halaman 

1. Adapun Debut Awaludin, matanya berubah menjadi 

macam dua butir sawo matang kena begal trio dan 

duo itu. Dia tak mau melaporkan hal itu pada guru, 

bukan karena dia takut diancam Bastardin dan Boron, 

melainkan karena dia ingin menyelesaikan 

masalahnya sendiri sebab dia idealis.  

19 

 

Lampiran 14. Nilai moral yang kuat dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea 

Hirata 

No Kutipan Hal Nilai moral 

 “Maaf Pak, ini untuk Bapak, tadi ketinggalan 

di warung kopi.” Tanpa turun dari motornya, 

diserahkannya tas kertas itu pada Inspektur, 

lalu berlalu. 

      Inspektur membuka bungkusan kertas 

itu. Tebal duit pecahan tertinggi di 

125  
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dalamnya, baru, masih terikat label dari 

bank. Sepintas saja dia tahu belasan juta 

jumlah uang itu. 

  Sepi di jembatan saat itu. Tak ada siapa-

siapa. Tak ada orang yang melihatnya 

menerima uang itu dan ingat, dia tak pernah 

meminta uang itu pada siapa pun. Kedua 

alasan itu selalu lebih dari cukup untuk 

membuat seorang aparat menghianati 

sumpah jabatannya. 

…begitu banyak keperluan, begitu banyak 

hal mendesak untuk dibayar, begitu banyak 

persoalan bisa beres dengan uang itu. Tiba-

tiba inspektur merasa sangat sedih. 

Diengkolnya motornya, kembali ke warung 

kopi itu. 

    Kedua pria dan si cantik masih ada di 

sana. Inspektur menghampiri mereka dan 

meletakkan tas kertas itu di atas meja. 

Mereka terpana melihat mata Inspektur 

merah dan berkaca-kaca. Inspektur tak 

berkata-kata dan langsung pergi. 

 Diam-diam pimpinan koperasi menyisihkan 

sekian lembar dari duit 800 juta yang 

diterimanya tadi, digenggamnya duit itu 

sehingga tak ketara, lalu dengan cara yang 

sangat rapi dan terlatih, bahkan iblis pun tak 

dapat melihatnya, diselipkannya duit itu ke 

dalam saku celana Inspektur. Dengan 

242  
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gerakan yang sangat terlatih pula, Inspektur 

menepis tangan yang lancang itu. 

“Maaf Pak, berdasarkan undang-undang 

layanan polisi adalah cuma-cuma, gratis!” 

Terkejut sekaligus malu pimpinan koperasi 

itu, canggung bukan main suasana jadinya. 

Menyesal dia seharusnya dia mendengarkan 

kata orang-orang bahwa Inspektur Abdul 

Rojali itu lebih lurus daripada marka jalan. 

 

Lampiran 15. Budaya masa kini yang terdapat dalam novel Orang-orang Biasa 

karya Andrea Hirata 

No Kutipan Hal. Budaya modern 

1. Akan tetapi tak seorang pun datang 

melaporkan apa pun. Heran Inspektur, 

pada zaman internet ketika semua 

orang adalah wartawan, yang bahkan 

salah mengancingkan baju dilaporkan 

pada dunia, dan semua mendadak 

gandrung dengan kenangan sehingga 

tak ada yang luput dari bidikan 

kamera hape makanan sebelum 

dimakan adalah kenangan manis yang 

ingin dikenang, awan berbentuk 

macam kuntilanak adalah berita besar, 

apa saja, tak ada yang luput, tetap saja 

ada yang melaporkan pelanggaran 

apapun di Kota Belantik.  

4 Gemar berfoto 

2. Mereka selalu tampak berantakan. 56 Gemar berfoto 
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Lebih parah, keduanya sekarang 

kecanduan selfie, terutama Nihe. 

3. “usaha kebersihan itu perlu orang-

orang yang rapi! Berdisiplin! 

Bagaimana mau membersihkan kalau 

diri sendiri masih berantakan! “ 

bentak Rusip. Junilah acuh tak acuh, 

Nihe selfie lagi. 

57 Gemar berfoto 

4. “Tak mempan dibilangi! Nihe itu 

terlalu banyak selfie! Dia pikir dia 

biduanita, apa?!” Kenyataannya di 

dunia memang tak ada yang dapat 

menghalangi Nihe dari menyibakkan 

rambutnya, lalu selfie.  

73 Gemar berfoto 

5. Anak sekolah zaman sekarang 

ternyata suka berkelompok 

berdasarkan bagaimana mereka 

melihat diri mereka sendiri, dan 

bagaimana mereka ingin dilihat orang 

lain. Yang keren, modis, cerdas, dan 

berbakat macam-macam punya 

grupnya masing-masing. Yang suka 

tepuk pramuka bergaul sesama 

mereka, yang suka menaikkan 

bendera juga. Lalu muncul grup baru, 

yang disebut para pembuli.  

9 Berkelompok seseuai kelas 

sosial 

6. Cyntya bilang punya Facebook, 

dibantu seorang muridnya, lekas-lekas 

Guru Akhir membuat Facebook. Yang 

155 Memilki medsos 
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terjadi selanjtnya adalah mulut akhir 

Guru Akhir komat-kamit tak jelas 

melihat foto profil Cyntya, macam 

artis korea.  

Gara-gara foto itu, Guru Akhir 

berguling-guling di jalan raya, 

bersimbah keringat, kumal berdebu-

debu, lecet-lecet sedikit tak peduli, 

disangka sakit ingatan biar saja, demi 

memberi contoh pada muridnya 

bagaimana tingkah laku dan seringai 

seeekor monyet. Tak pernah seumur 

hidupnya Guru Akhir mengalami 

sensani berkesenian sehebat itu.  

7. “Darimana kau mendapat senjata-

senjata palsu itu?” 

“Semua alat kita, termasuk pembunuh 

sinyal di tracker itu kubeli online. Di 

zaman internet ini, Dinah, kalu kau 

tahu caranya jangankan hanya beli 

senjata palsu membeli kapal selam 

saja bisa.” 

 Belanja online 

 

Lampiran 16. Konflik sosial dan ekonomi masyarakat dalam novel Orang-orang 

Biasa karya Andrea Hirata 

No Kutipan Hal. Konflik Sosial dan 

Ekonomi 

1. Adapula orang-orang yang dilahirkan 

ke muka buki untuk termangu-mangu 

 Kemiskinan 
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memikirkan hidup yang sulit. 

Sepanjang hari mereka membanting 

tulang bersimbah keringat, terbirit-

birit mencari nafkah, utang dimana-

mana, masalah tak perai-perai, 

keperluan tak terlerai. Mereka adalah 

sepuluh sekawan itu. 

2. Adapun Sobri, Tohirin, dan Honorun 

adalah orang-orang miskin yang sama, 

yang membawakan lagu lama yang 

sama, yang sebenarnya juga seing 

dibawakan Debut sendiri, yaitu lagu 

tentang ekomoni morat-marit, isteri 

cerewet, anak yang kebanyakan, 

pemerintah yang tega menaikkan 

harga sembako, anggota dewan yang 

ingkar janji, mahalnya obat-obatan, 

ongkos sekolah dan utang 

menumpuk… 

75 Kemiskinan  

3. Kejahatan itu, tidaklah serta-merta 

hinggap di kepala mereka saat mereka 

berleha-leha minum kopi susu jahe di 

warung kopi. Namun, telah lama 

mereka rencanakan. Semua karena 

teori ekonomi paling pokok : supply 

dan demand. 

Seiring meriahnya orang nyolong duit 

rakyat sehingga korupsi menjadi 

endemik, demand pencucian uang 

 Korupsi  
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melejit, jauh melapaiu supply. Teknik 

korupsi makin lihai, makin sistematis, 

makin sukses, makin rakus, duit 

korupsi melimpah ruah. Duit haram 

itu tak bisa begitu saja diamsukkan ke 

dalam bank, dijadikan bisnis, atau 

dibelanjakan karena bisa diendus oleh 

yang berwajib. Satu-satunya cara, 

dicuci dulu baru kemudian berpesta 

pora. 

4. Yang mereka tunggu-tunggu akhirnya 

tiba, lekas-lekas Trio Bastardin 

membuka toko perhiasan. Batu Mulia 

demikian nama toko itu, mentereng di 

pusat kota Belantik. Mereka tak hanya 

bergadang tetapi juga menjadi 

pemasok batu mulia ke seluruh 

penjuru Tanah Air. Bahkan hingga ke 

negeri-negeri jiran. Omzetnya 

miliaran. Jamin dan Tarib 

mengaktifkan paling tidak lima hape, 

lalu bolak-balik ke ibukota untuk 

rapat penuh bisik-bisik di lobi-lobi 

hotel bintang lima, menegosiasikan 

fee dengan calon-calon klien cuci 

uang. 

 Korupsi  

5. Bastardin, Jamin, dan Tarib lalu 

membuat beberapa kartu ATM atas 

nama mereka, mengirimkan kartu-

55 Korupsi  
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kartu ATM berikut nomor pinnya 

kepada para penggelap dan koruptor 

kelas kakap, para klien cuci uang itu.  

6. “Jangan terkejut, itu hanya sebagian 

kecil, hampir tak berarti bagi mereka. 

Kau akan terpana jika tahu berapa 

banyak uang negara, uang rakyat, 

kena tilap setiap hari di negeri ini.” 

222 Korupsi  

7. Pada Inspektur mereka bilang bahwa 

merekalah yang dulu pernah berpesan 

pada Sersan P. Arbi untuk minta 

bertemu dengan Inspektur. 

   “ O, ya, saya ingat itu,” kata 

Inspektur. Cerita punya cerita, dua 

pria itu ternyata punya bisnis barang-

barang mewah. Mereka minta 

dilancarkan sebab sering direpotkan 

oleh pihak-pihak tertentu.  

123 Suap  

 “Hmmm, kalau kau berjumpa lagi 

dengan mereka, tolong bilang, Sersan, 

jika mereka berani-berani lagi 

melakukan apa yang mereka lakukan 

waktu itu, mereka akan langsung 

kutangkap karena mencoba menyuap 

aparat! Lalu, mereka, termasuk wanita 

cantik itu, akan mengalami kejadian 

yang sangat tidak menyenangkan yang 

disebut proses verbal!” 

  “Siap, Kumendan!” 

151 Suap  
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   “Bilang juga pada mereka, dikira 

bisa disuap, aku merasa terhina! 

Kuharap para penyuap itu tahu, borgol 

itu dingin, Sersan!”  

8. Diam-diam pimpinan koperasi 

menyisihkan sekian lembar dari duit 

800 juta yang diterimanya tadi, 

digenggamnya duit itu sehingga tak 

ketara, lalu dengan cara yang sangat 

rapi dan terlatih, bahkan iblis pun tak 

dapat melihatnya, diselipkannya duit 

itu ke dalam saku celana Inspektur. 

Dengan gerakan yang sangat terlatih 

pula, Inspektur menepis tangan yang 

lancang itu. 

242 Suap  

9. Kata ibu guru itu, tes masuk sekolah 

perawat itu diadakan kemarin, 

hasilnya diumumkan pagi ini dan 

Kakak tidak lulus. Enam kawan 

lainnya lulus, hanya kakak yang tak 

lulus. Tersentak Inspektur. 

Digengamnya tanganya sendiri kuat-

kuat karena kasihan pada anaknya. 

Hening lagi, Inspektur tak dapat 

berkata-kata. Lalu ada kabar lain dari 

guru itu, katanya kepala sekolah 

perawat itu rupanya kenal dengan 

Inspektur  yang dulu pernah bertugas 

di ibukota provinsi. Kata guru itu 

64 Hak istimewa (previlenge) 
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kalau Inspektur mau, kakak bisa diberi 

keistimewaan agar diterima di sekolah 

itu.  

“Tapi, kan, anak saya tidak lulus tes, 

Bu.” 

“Ya, ini keistimewaan khusus untuk 

anak-anak pejabat.” 

 “Maaf Bu, saya bukan pejabat, saya 

hanya polisi biasa. Tolong bilang 

terimakasih pada kepala sekolah itu. 

Bilang juga biar kaka ikut tes lagi 

tahun depan.” (Hirata, 2019, h.64). 

 

Lampiran 17. Kearifan lokal dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata 

No Kutipan Hal. Kearifan Lokal 

1. Ternganga Inspektur. Pernah dia 

membaca bahwa jika seseorang terlalu 

menghayati seni, orang itu bisa eror. 

Kini bukti pendapat itu duduk tepat di 

depannya.  

234 Pola pikir masyarakat 

2. Bahkan setiap bulan Agustus saat 

banyak lomba-lomba seni dan 

karnaval, guru tak bersemangat lagi 

memikirkan konsep seni dan 

menyiapkan murid-muridnya untuk 

tampil dan berlomba. Sebab, dari 

tahun ke tahun begitu-begitu saja.  

128 Tradisi  

3. Melalui gerbang kota, akhirnya 

Agustus masuk ke Belantik. Umbul-

160 Tradisi  
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umbul berkibar sepanjang jalan. 

Lomba-lomba mulai digelar. Tambang 

ditarik, pohon pinang dipanjat, kartu 

gaple diempas, mik dites, orkes 

bertalu-talu. Kembang gula, balon, 

badut, sepeda hias, motor-motor 

lawas, murid berbaris-baris, drum 

band, pasar malam, sirkus keliling, 

balap tong setan.  

4. Topeng itu sendiri merupakan karya 

seni yang luar biasa karena sangat 

hidup, ekspresif dan sangat mirip 

dengan wajah kera. Merinding Guru 

melihatnya dan langsung berpijar-pijar 

ide seni dalam kepalanya. Seringai 

monyet-monyet yang mendebarkan itu 

pelan-pelan membangkitkan lagi 

arwah seni dalam diri Guru Akhir, 

yang selama ini terbaring pingsan.  

130 Kesenian  

5. Setelah berulang kali mengunjungi 

kebun binatang untuk mengamati 

kelakuan monyet, setelah melakukan 

perenungan artistik, sambil 

menandaskan bercangkir-cangkir kopi 

jahe, setelah melompat-lompat, 

tersenyum, terharu, tertawa, dan 

bicara sendiri, akhirnya Guru Akhir 

menemukan konsep Koreografi 1000 

Monyet. 

155-

156 

Kesenian  
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  Setiap sore dia melatih 

murid-muridnya koreografi itu. 

Semangatnya meletup-letup begitu 

pula semangat murid-muridnya… 

  Mereka menari-nari 

berjingkrak-jingrak, berhuhu-huhu, 

bersorak-sorai, histeris, menggerung-

gerung marah, melolong-olong 

ketakutan, menggelepar-gelepar di 

jalan raya, lalu menyanyikan himne 

yang pilu karena hutan mereka, rumah 

mereka, telah dibakar, dijadikan kebun 

kelapa sawit, diluluhlantakkan 

manusia yang tamak dan rakus, lalu 

mereka bersorai-sorai lagi 

menggalang kekuatan untuk melawan 

manusia. Semua itu, Kawan, tak lain 

dari suatu koreografi yang 

mendebarkan. (Hirata, 2019, h.155-

156). 

6. Sore itu, sepuluh sekawan berjanji 

bertemu di warung Kupi Kuli karena 

akna ada pertunjukkan Orkes Bang 

Zaitun. Salud tiba paling akhir dan 

membuat orang-orang tercengang. Dia 

yang selalu berpenampilan sederhana, 

selalu malu untuk mengangkat 

wajahnya, sore ini bergaya anak muda 

habis-habisan 

 Seni musik 
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Sepanjang sore itu mereka berdendang 

diiringi orkes Melayu kecil pimpinan 

Bang Zaitun, dengan Gambus 

khasnya, dengan kendang dua, 

seruling bambu, tamborin, gitar 

kosong, dan bas cekiknya.  

7. Serbuan mendadak itu bercampur baur 

dengan teriakan nyaring memekakkan 

telinga dari seseorang yang seakan 

dilahirkan ke muka bumi ini memang 

untuk berteriak. 

“PAM MARAH, KITA TAK 

MANDI!” 

PLN MARAH, LAMPU GELAP! 

INILAH SAAT YANG DINANTI-

NANTI! 

PERAMPOK DATANG, SEMUA 

TIARAAAP!!!” 

Handai, Dinah, Junilah saling 

pandang. Honorun yang tengah 

bersalto-salto terhenti saltonya. 

Sekarang mereka paham maksud 

Sobri dengan gertakan bernuansa 

budaya lokal itu. 

 Pantun  

8. “Hampir usai tahun ini, masih sepi-

sepi saja papan tulis kita tu, sersan.” 

“Siap, sepi, Kumendan!”  

2 Bahasa 

9. “Seiring meriahnya orang nyolong 

duit rakyat sehingga korupsi menjadi 

53 Bahasa 
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endemik, demand pencucian uang 

melejit, jauh melampaui supply…”  

10.  

“Mau apa kau kesini, Nong?” 

“Maaf Bang, aku mau melamar kerja 

di warung kopi Abang ni.” 

 Bahasa 

11. “Ha! Ha! Badut bayar parkir! kata Pak 

Parkir. 

“Usahlahlah Pak Cik ni banyak cakap 

lagi, angkatlah palang tu!” 

“Ai, sabarlah badut, palang ni 

memang suka macet.”  

253 Bahasa 

12. “Mimpi apa semalam, Nong?” tanya 

Nihe. 

“Tak da…tak mimpi apa-apa, Mak 

Cik.” 

“Pasti kau mimpi, tapi kau lupa“ kata  

Junilah sambil tersenyum.  

253 Bahasa  

 

Lampiran 18. Gaya atau stlye dalam novel Orang-orang Biasa karya Andrea Hirata 

No Kutipan Hal. Gaya  

1  Tidaklah selalu sepi sesungguhnya. 

Sesekali kantor polisi itu sibuk juga, 

tetapi hanya setahun sekali, yakni saat 

datang anak-anak remaja baru tamat 

sekolah menengah minta dibuatkan 

surat kelakuan baik karena mau 

merantau atau mau melamar kerja. 

Ada empat cara Inspektur melihat 

184 Gaya rambut mohwak 
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dunia ini, pertama lewat kacamata 

hitam besar Shah Rukh Khan 

kesayangannya. Kedua dan ketiga 

lewat kacamata bagian bawahnya untuk 

membaca dan bagian atasnya untuk 

melihat jauh. Keempat jika dia ingin 

menekankan poinnya, ditirunkannya 

kacamata dua lapis itu ke batang 

hidungnya, ditatapnya langsung anak 

muda berpotongan rambut mohawk itu 

dari dekat. 

“Boi! Dapatkan kau 

pertanggungjawabkan seandainya 

kuberi kau surat kelakuan baik ni?” 

“Dapat, Pak!” 

“Baiklah.” 

“Ketik itu, Sersan!” 

“Siap! Laksanakan! Kumendan!” 

(Hirata, 2019, h.4-5). 

 Tanpa mereka sadari pula, nun di pojok 

terpencil warung kopi lain disebelah 

sana, duduk seorang pria bertopi 

dengan tulisan metalik Punk di 

depannya macam gaya artis hiphop. 

Kacamanya gaya anak muda-beli 1 

gratis 1 di kaki lima Pasar Inpres 

Tanjong Lantai. Sepatu dan celananya 

berwarna kuning. Bajunya training 

kuning juga, tak dikancing dengan tiga 

 Gaya busana hiphop 



272 
 

 
  

setrip putih sepanjang lengan. 

Kerahnya didirikan menutupi tengkuk 

dan leher, jelas untuk tujuan menyaru. 

Seorang pria lain, berpakaian serupa, 

duduk di pojok sebelah situ. Berkali-

kali pria ini selfie dengan hapenya. 

Namun seseungguhnya dia memfoto 

Kwartet Mul dan siapa saja di sekitar 

mereka.  

Setelah melakukan salma tinggi ima 

jari degan orang-orang di sekitarnya, 

Kwartet Mul berlalu pria hiphop tadi 

langsung berdiri menghampiri pria 

hiphop satunya. 

“Bagaimana Sersan, dapat fotonya ?” 

“Siap dapat, Kumendan!” 

“Sip!” (Hirata, 2019, h.107-108). 

 

Lampiran 19. Kesesuaian novel Orang-orang Biasa dengan KD pembelajaran 

apresiasi sastra di SMA 

Kelas Kompetensi Dasar Kesuaian  

X 

3.9 Mengidentifikasi butir-butir penting 

dari dua buku nonfiksi (buku 

pengayaan) dan satu novel yang 

dibaca.gkan nilai- nilai dan 

kebahasaan cerita rakyat dan 

cerpen. 

Novel Orang-orang Biasa 

dapat digunakan secara 

konkret untuk menentukan 

butir-butir penting dari satu 

novel. 

3.18 Menelaah isi dari satu buku fiksi 

dan satu buku nonfiksi yang 

Novel Orang-orang Biasa 

dapat digunakan secara 
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dibaca. konkret untuk ditelaah 

isinya sebagai buku fiksi. 

XI 

3.11 Menganalisis pesan dari satu 

buku fiksi yang dibaca 

 

Novel Orang-orang Biasa 

merupakan novel yang sarat 

akan pesan dan dapat 

digunakan secara konkret 

untuk ditelaah pesan yang 

terkandung di dalamnya. 

3.20 Menganalisis pesan dari dua buku 

fiksi (novel dan buku kumpulan 

puisi) yang dibaca 

 

Novel Orang-orang Biasa 

merupakan novel yang sarat 

akan pesan dan dapat 

digunakan secara konkret 

untuk ditelaah pesan yang 

terkandung di dalamnya. 

XI 

3.8 Menafsir pandangan pengarang 

terhadap kehidupan dalam novel 

yang dibaca. 

 

Novel Orang-orang Biasa 

dapat digunakan untuk 

ditafsirkan pandangan 

pengarang dalam novel 

tersebut.  

3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan 

novel 

 

Novel Orang-orang Biasa 

dapat digunakan untuk 

dianalisis isi dan 

kebahasaannya.  

4.9 Merancang novel atau novelet 

dengan memerhatikan isi dan 

kebahasaan baik secara lisan maupun 

tulis. 

Novel Orang-orang Biasa 

dapat dimanfaatkan untuk 

dijadikan contoh ketika 

menulis atau merancang 
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novel karena memuat gaya 

bahasa yang bervariasi, 

ungkapan, dan kalimat yang 

berirama. 

 

Lampiran 20. Nilai pendidikan karakter dalam novel Orang-orang Biasa karya 

Andrea Hirata 

No Kutipan Hal. Nilai Pendidikan 

Karakter 

1. …film itu berkisah tentang seorang 

polisi yang jujur dan gagah berani  

kejahatan yang telah merajalela.  

13 Jujur 

2. “Namun, semenjak nspektur Abdul 

Rojali ditugaskan di sana, mereka 

menguap tak tahu kemana. Barangkali 

karena Inspektur asli Belantik, para 

maling merasa sungkan padanya. 

Lebih dari itu, dia terkenal tak tercela 

integritasnya sebab, konon, tak ada 

yang lebih ditakuti penjahat selain 

penegak hukum yang jujur. 

15 Jujur  

3. Inspektur senang karena ternyata 

menjadi orang jujur tidaklah 

selamanya sulit. 

167 Jujur  

4. Aini takjub dalam gembira sampai 

mengigit tinjunya sendiri. Susah-

payahnya selama 7 bulan penuh 

merawat ayahnya telah menunjukkan 

hasil. Dia ingin merawat ayahnya 

34 Religius 
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sampai sembuh.  

5. Esokmya dia bangun subuh, dia 

membaca sebelum dan sesudah shalat 

Subuh.  

40 Religius  

6. Terpana Dinah melihat Aini sekarang 

sangat rajin belajar, karena dia tahu 

anak-anak yang tak naik kelas 

cenderung semakin malas belajar, Aini 

malah sebaliknya. Dia belajar seakan 

tidak ada hari esok. Aini sendiri 

semakin giat belajar sejak melihat 

salah satu adiknya menunjukkan gejala 

seperti dulu dialami mediang ayahnya.  

41 Kerja keras 

7. Hari ini, Rabu, saatnya terima upah. 

Majikannya, Bang Nduk, masih selalu 

menanyakan hal yang sama setiap 

memberinya upah karena dia senang 

mendapat jawaban Aini yang tak 

pernah berubah. 

“Sudah berapa tabunganmu sekarang 

Aini?’ 

“Delapan ratus ribu, Bang.” 

“Sudah cukupkah untuk mendaftar di 

Fakultas Kedokteran?” 

“Belum, Bang.” 

Usai menerima upah, Aini pulang 

mengayuh sepeda. Dia telah bekerja 

dari pukul 6.00 pagi hingga menjelang 

senja. Remuk redam bandannya. 

253 Kerja keras 
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Kelelahan dia setiap pulang. (Hirata, 

2019, h.253). 

8. “RAMPOOOKKK!!!” 

Itulah teriakan paling keras yang 

pernah didengar seumur hidupnya. 

Macam sangkakala Hari Kiamat.   

“INI PERAMPOKAAAN!!! SEMUA 

TIARAAAP!!!” 

…serbuan mendadak itu, bercamur 

baur dengan teriakan nyaring 

memekakan telinga dari seseorang 

yang seakan dilahirkan ke muka bumi 

ini memang untuk berteriak. 

“PAM MARAH, KITA TAK MANDI! 

PLN MARAH LAMPU GELAP! 

INILAH SAAT YANG DINANTI-

NANTI! 

PERAMPOK DATANG SEMUA 

TIARAAAP!!!” 

Handai, Dinah, dan Junilah saling 

pandang, Honorun yang tengah 

bersalto-salto terhenti saltonya. 

Sekarang mereka paham maksud Sobri 

dengan gertakan bernuansa budaya 

lokal itu. (Hirata, 2019, h.183-184). 

183-

184 

Kreatif  

9. Adapun debut awaludin, matanya 

berubah menjadi macam dua butir 

sawo matang kena begal trio dan duo 

itu. Dia tak mau melaporkan hal itu 

19 Mandiri  
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pada guru, bukan karena dia takut 

diancam Bastardin dan Boron, 

melainkan karena dia ingin 

menyelesaikan masalahnya sendiri 

sebab dia idealis.  

10. Kata ibu guru itu, tes masuk sekolah 

perawat itu diadakan kemarin, hasilnya 

diumumkan pagi ini dan Kakak tidak 

lulus. Enam kawan lainnya lulus, 

hanya kakak yang tak lulus. Tersentak 

Inspektur. Digengamnya tanganya 

sendiri kuat-kuat karena kasihan pada 

anaknya. Hening lagi, Inspektur tak 

dapat berkata-kata. Lalu ada kabar lain 

dari guru itu, katanya kepala sekolah 

perawat itu rupanya kenal dengan 

Inspektur   yang dulu pernah bertugas 

di ibukota provinsi. Kata guru itu kalau 

Inspektur mau, kakak bisa diberi 

keistimewaan agar diterima di sekolah 

itu.  

“Tapi, kan, anak saya tidak lulus tes, 

Bu.” 

“Ya, ini keistimewaan khusus untuk 

anak-anak pejabat.” 

 “Maaf Bu, saya bukan pejabat, saya 

hanya polisi biasa. Tolong bilang 

terimakasih pada kepala sekolah itu. 

Bilang juga biar kaka ikut tes lagi 

64 Demokratis  
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tahun depan.” (Hirata, 2019, h.64). 

11. …kini keadaan terbalik, Aini minta 

dipindahkan tempat duduknya ke 

depan dan giliran dia memberondong 

guru-guru dengan pertanyaan, sampai 

mereka pusing dibuatnya. Berulang 

kali Bu Desi menjelaskan hal yang 

sama dan mengatakan bahwa 

pertanyaannya remeh sekali. 

  “Kita ini, sudah bicara 

vektor, Boi! Pertanyaannmu masih 

hitung akar-akaran begitu! Pertanyaan 

anak SMP itu! Malu, ah!” 

  Aini tak peduli dan Aini 

tak malu-malu. Dia bertanya apa saja 

yang mau ditanyakannya, apa saja 

yang terbesit dalam kepalanya lebih 

tepatnya. Baginya matematika adalah 

bebek yang meluncur dengan deras, 

dan harus ditembak cepat-cepat, kalau 

tidak ketinggalan kereta! 

 Tak jelas sedikit saja, Aini 

langsung tunjuk tangan untuk bertanya, 

tiada jeda. Dia sangat aktif dan 

mendominasi dua jam pelajaran 

matematika dengan kebodohannya.  

41-42 Rasa ingin tahu 

12. Debut Awaludin out pula dari SMA 

karena kehilangan makna hidup ini 

sebab kawan-kawannya tak ada lagi 

37 Cinta tanah air 
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sehingga tak ada yang bisa 

diperjuangkan dan dibela. Sekarang dia 

bernafkah dengan membuka kios buku. 

Berjualan buku di negeri yang 

penduduknya tidak suka membaca 

adalah tindakan heroik. Namun, Debut 

yang idealis ingin mencerdaskan 

kehidupan rakyat dan mencerdaskan 

kehidupan pemerintah. Kehidupannya 

sendiri morat-marit. (Hirata, 2019, 

h.37). 

13. Dinah tertunduk dalam, lalu bilang lagi 

soal uang pendaftaran itu, katanya 

mustahil ia dapat membayar uang 

muka dan uang kuliah Fakultas 

Kedokteran itu. Sekadar membeli beras 

saja dia berhutang. 

“Anakmu harus masuk Fakultas 

Kedokteran itu, Dinah! Anak yang 

cerdas! Kesia-sian besar kalau  Aini 

tak kuliah!” 

Dinah menatap Debut, berkaca-kaca 

matanya. 

… 

“Aku sudah berusaha mencari-cari 

cara, semua jalan buntu But. 

Sebenarnya aku tak tega kalau Aini tak 

dapat masuk kedokteran, tiga tahun dia 

belajar matian-matian untuk itu.” 

 Menghargai prestasi 
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“Minjam uang pada keluarga!” saran 

Debut. 

“Tak ada keluarga yang mampu, But, 

semua orang susah,” jawab Dinah 

pelan. 

“Minjam uang pada kawan!” 

Dinah menatap Debut kawan akrabnya 

itu, dengan tatapan kosong. 

“Minjam uang di koperasi!” 

“semua koperasi menolak But.” 

“Minjam uang di bank!” 

“Tak punya jaminan, rumah saja 

ngontrak, semua bank menolak.” Suara 

Dinah makin pelan. 

… 

“Semua uang di dunia ini ada di bank! 

Anakmu harus masuk fakultas 

kedokteran itu! Apapun yang akan 

terjadi! Seorang ibu rela memotong 

tangan demi anaknya! Hapus air 

matamu, Dinah! Siapkan dirimu baik-

baik! Karena kita akan merampok bank 

itu!” 

Nah sidang pembaca nan budiman, 

dari sinilah sesuangguhnya kisah ini 

dimulai. 

13. Inspektur semakin gembira mendengar 

si sulung ingin sekolah setinggi-

tingginya. Si adik tak mau kalah, 

 Menghargai prestasi 
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katanya setinggi apapun kakanya 

sekolah, dia ingin sekolah lebih tinggi 

dari itu.  

14. Jika kita membayangkan Inspektur 

Abdul Rojali seperti polisi dalam film-

film aksi, gagah, lugas, berwajah tegas, 

boleh jadi kita kecewa. Sebab, 

inspektur berkacamata gaya 

pustakawan dan berwajah jenaka. Jika 

dia tersenyum, matanya ikut 

tersenyum. Jika dia tidak tersenyum 

matanya tetap tersenyum. Dia percaya 

diri, luwes, dan berjiwa humor. 

(Hirata, 2019, h.4). 

4 Bersahabat atau 

komunikatif 

15. Tak ada ombak atak ada angin, Debut 

Awaludin menghadap wali kelas dan 

minta dipindahkan tempat duduknya 

ke belakang. Alasannya: dia benci 

akan perlakuan sekolah, Trio 

Bastardin, dan Duo Boron pada 

sembilan anak pecundang itu, terutama 

pada kebrutalan bastardin dan boron 

menindas salud. Tak terima debut 

melihat ketidakadilan di muka bumi 

ini. 

  “Usah cemas, Tap, 

mulai sekarang Bastradin dan Boron 

takkan lagi meninju mukamu sebab 

aku akan membelamu, secara habis-

 Cinta damai 
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habisan!” 

  “Terima kasih, But.” 

  Aneh, sejak kehadiran 

Debut, ibarat cerita di buku anak-anak, 

para penghuni bangku belakang itu 

menjelma menjadi sepuluh sekawan. 

 …  

  Rupanya Debut 

Awaludin itu sedikit banyak memang 

punya kualitas memimpin mungkin 

karena ibunya penjual kue cucur. Dia 

mampu menyatukan anak-anak bangku 

belakang yang suka saling tuduh 

menuduh dan bertengkar seseama 

mereka. Sekarang mereka lebih 

kompak…(Hirata, 2019, h.16-17) 

16. Lalu ibunya melihat keanehan itu, 

yakni sekonyong-konyong Aini punya 

kebiasaan baru, membaca buku. Tak 

pernah buku lepas dari tangannya. 

   

40 Gemar membaca 

17. Esokmya dia bangun subuh, dia 

membaca sebelum dan sesudah shalat 

Subuh.  

40 Gemar membaca 

18. Sebelum anak-anak itu pergi, inspektur 

selalu berpesan, “Kalau ada 

pelanggaran hukum, sekecil apapun, 

atau apa saja yang mencurigkaan, 

segara laporkan! Aku dan Sersan Muda 

4 Nilai peduli sosial 
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P. Arbi siap membantu! (Hirata, 2019, 

h.4). 

 

Lampiran 21. Trankrip wawancara terikat bahan ajar apresiasi sastra di SMA 

Narasumber 1 

Nama  : Sri Julianingsih 

Kelas  : XI MIPA 2 

Sekolah : SMAN 4 Tegal 

Pewawancara : Julia, boleh tanya-tanya ndak? 

Julia  : Iya, mba boleh. 

Pewawancara : Julia sekarang kelas berapa? 

Julia  : Kelas XI mbak. 

Pewawancara : Oh, kelas XI. Di pelajaran bahasa Indonesia udah pernah belajar 

tentang novel belum? 

Julia  : Novel ya, dulu pernah sih disuruh baca novel. 

Pewawancara : Dulu yang dibaca novel apa aja dek? 

Julia  : Paling novel laskar pelangi mba, sama disuruh baca yang di buku 

paket. 

Pewawancara : Selain novel laskar pelangi apa aja dek? 

Julia : Cuma itu mbak, biasanya klo ngga selese disuruh baca novel yang 

di rumah atau   

  di internet. 

Pewancara : Berarti novelnya milih sendiri, ngga disediain sama gurunya ya? 

Julia : Iya milih sendiri mbak, ngga mba. 

Pewawancara : Oh gitu ya, oke makasih ya udah mau ditanya-tanya. 

Julia : Iya mba, sama-sama. 

 

Narasumber 2 

Nama  : Ajeng Ayu 
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Kelas  : XII MIPA 6 

Sekolah : SMAN 3 Tegal 

Pewawancara : Dek boleh tanya-tanya ndak? 

Ajeng  : Iya, mba boleh. 

Pewawancara : Selama pelajaran bahasa Indonesia di SMA udah pernah belajar 

tentang novel belum? 

Ajeng  : Udah mba. 

Pewawancara : Novel yang dipake apa aja dek? 

Ajeng  : Novel laskar pelangi mba. 

Pewawancara : Selain itu apa lagi dek? 

Ajeng : Dulu cuma itu sih mba. 

Pewancara : Gurunya ngga nyediain novel yang lain? 

Ajeng : Ngga mba. 

Pewawancara : Oh gitu ya, oke makasih ya udah mau ditanya-tanya. 

Ajeng : Iya mba, sama-sama. 

 

Narasumber 3 

Nama  : Nadia Firani Lulu Azmi 

Kelas  : XII IPA 1 

Sekolah : SMAN 4 Tegal 

Pewawancara : Dek udah pernah belajar tentang novel belum? 

Lulu  : udah mba. 

Pewawancara : Novel yang dipake pas belajar novel apa aja dek? 

Lulu  : Bumi manusia, ronggeng dukuh paruk, sama Harimau! Harimau! 

Mba. 

Pewawancara : Selain itu apa lagi dek? 

Lulu : seingetku Cuma itu mba. 

Pewawancara : Nah, itukan udah ada tiga novel. Menurutmu kalau novel yang 

dipake  

divariasikan, misal ada novel 2000 an sama novel yang temanya 
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budaya yang lebih modern gitu gimana? 

Lulu : Ya malah bagus sih mba, jadi novelnya ngga itu-itu aja kan. Terus 

kan nanti jadi  

tahu novel yang dulu sama sekarang itu kaya gimana. 

Pewawancara : Oh gitu ya, oke makasih ya udah mau ditanya-tanya. 

Lulu : Iya mba, sama-sama. 

 

Narasumber 4 

Nama  : Novi Indah Puspita Sari 

Kelas  : XII IPA 1 

Sekolah : SMAN 4 Tegal 

Pewawancara : Dek udah pernah belajar tentang novel belum? 

Novi  : udah mba. 

Pewawancara : Pas pelajaran novel yang dipake apa aja dek? 

Novi  : Dulu pernah pake novel ronggeng dukuh paruk, terus novel Bumi 

manusia,  

  ronggeng dukuh paruk, sama novel Harimau! Harimau! Mba. 

Pewawancara : Selain itu apa lagi dek? 

Novi : seingetku Cuma itu mba. 

Pewawancara : Oh gitu ya, oke makasih ya udah mau ditanya-tanya. 

Novi : Iya mba, sama-sama. 

 

 

 


