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SARI 

Indrawati, Irma. 2011. Unsur Intrinsik Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. 

Dini sebagai Alternatif Bahan Ajar Apresiasi Sastra di SMA. Skripsi. 

Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Mukh. Doyin, M. Si., 

Pembimbing II: Sumartini, S.S., M.A. 

Kata kunci : unsur intrinsik, novel, alternatif bahan ajar apresiasi sastra. 

Novel merupakan karya sastra yang mengungkapkan berbagai aspek di 

dalam masyarakat, yang dibangun melalui unsur intrinsik dan ekstrinsik serta nilai 

pendidikan. Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini merupakan sebuah 

totalitas yang terbangun oleh berbagai unsur intrinsiknya yang koherensif dan 

padu. Dengan mempelajari unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. 

Dini yang meliputi tema, alur (plot), tokoh dan penokohan, gaya bahasa, latar 

(setting), sudut pandang (point of view), dan amanat pada novel ini akan 

didapatkan nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya sehingga mampu 

mempengaruhi perkembangan peserta didik menjadi masyarakat yang berakhlak 

mulia dan berbudi luhur. Nilai-nilai pendidikan itu jika digali dan diajarkan dapat 

membentuk watak siswa yang berbudi luhur dan dapat menempa jiwa mereka 

menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

membahas novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini sebagai objek penelitian. 

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini mencakup (1) 

bagaimana unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini (2) apakah 

unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini dapat dijadikan sebagai 

alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA. 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 di SMA. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

struktural atau pendekatan objektif yang bersumber pada teks sastra sebagai bahan 

kajian. Analisis unsur intrinsik novel digunakan sebagai langkah awal dalam 

memulai menganalisis novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini. Hasil analisis 

digunakan sebagai dasar untuk mengetahui relevansi atau hubungan unsur 

intrinsik novel tersebut sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode formal yaitu 

analisis data dengan mempertimbangkan aspek-aspek formal, aspek-aspek bentuk, 
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yaitu unsur-unsur karya sastra. Ciri-ciri utama metode formal adalah analisis 

terhadap unsur-unsur karya sastra, kemudian bagaimana hubungan antara unsur-

unsur tersebut dengan totalitasnya. Hal yang diutamakan dikaji dalam metode ini 

adalah unsur-unsur intrinsik, yaitu unsur atau ciri khas karya sastra yang 

membedakan karya sastra dengan ungkapan bahasa yang lain, sedangkan unsur-

unsur yang lain, yaitu unsur ekstrinsik diabaikan.  

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), tokoh dan penokohan, gaya bahasa, latar (setting), sudut 

pandang (point of view), dan amanat. 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar novel Pertemuan 

Dua Hati karya Nh. Dini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan ajar 

apresiasi sastra di SMA, diharapkan siswa dapat menikmati, mengembangkan 

kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta membangkitkan pengetahuan 

dan kemampuan berbahasa. Secara lebih lanjut siswa diharapkan dapat 

memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai dan pesan moral dari hasil 

analisis novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini dengan menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, unsur intrinsik novel Pertemuan Dua 

Hati karya Nh. Dini dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra 

di SMA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebudayaan mencerminkan tingkat kehidupan suatu bangsa. Seni 

sastra sebagai salah satu struktur dari suatu kultur budaya menjadi sangat 

penting artinya dalam konteks pengenalan kebudayaan suatu bangsa. 

Melalui karya sastra memungkinkan kita melakukan penelitian untuk 

mengetahui tingkat kehidupan masyarakat pada saat karya sastra 

diciptakan. Sebab karya sastra pada hakikatnya berisikan hasil adaptasi 

seorang pengarang terhadap kehidupan lingkungan masyarakat. Karya 

sastra sebagai hasil dari suatu budaya bangsa merupakan kekayaan yang 

tidak ternilai dari suatu budaya bangsa.  

Sastra adalah kenyataan sosial yang mengalami proses pengolahan 

yang dilakukan oleh pengarang. Munurut Fananie (2002:4) mengatakan 

bahwa bentuk-bentuk tulisan pada umumnya yang tidak mengandung 

unsur estetika bahasa, estetika isi, dan imajinasi, tidak dapat dikategorikan 

sebagai karya sastra. Secara mendasar suatu teks sastra setidaknya harus 

mengandung tiga aspek utama yaitu decore (memberikan sesuatu kepada 

pembaca), delectare (memberikan kenikmatan melalui unsur estetik), dan 

movere (menggerakkan kreativitas pembaca).  
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Karya sastra merupakan hasil ciptaan manusia yang 

mengekspresikan pikiran, gagasan, pemahaman, dan tanggapan   

penciptanya tentang hakikat kehidupan dengan menggunakan bahasa yang 

imajinatif dan emosional. Sebagai hasil imajinatif, sastra selain berfungsi 

sebagai hiburan yang menyenangkan, juga berguna untuk menambah 

pengalaman batin bagi para pembacanya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Endraswara (2003:160) yang menyatakan bahwa sebuah karya sastra yang 

baik tidak hanya dipandang sebagai rangkaian kata, tetapi juga ditentukan 

oleh makna yang terkandung di dalamnya dan memberikan pesan positif 

bagi pembacanya. 

Menurut Damono (1993:1) mengungkapkan bahwa sastra 

menampilkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah suatu 

kenyataan sosial. Dalam pengertian ini, kehidupan mencakup hubungan 

antarmasyarakat, antarmasyarakat dengan orang-seorang, antarmanusia, 

dan antarperistiwa yang terjadi dalam batin seseorang yang sering menjadi 

bahan sastra, merupakan pantulan hubungan seseorang dengan orang lain 

atau dengan masyarakat dan menumbuhkan sikap sosial tertentu atau 

bahkan dengan mencetuskan peristiwa sosial tertentu.  

Sebuah karya sastra dihargai karena berhasil menunjukkan 

pengalaman baru dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari 

ditinjau dan diberi makna oleh sastrawan agar pembacanya kelak ketika 

membaca karya sastra dapat ikut mengalami sendiri dengan seluruh 

dirinya dalam cerita yang dihadirkan  dan setelah keluar dari pengalaman 

1
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tersebut akan memperoleh pengalaman yang baru dan pandangan 

kehidupan yang baru juga, sehingga pembaca diharapkan akan menjadi 

arif dalam menjalani kehidupan (Sumardjo 2005:23). Dengan kata lain, 

karya sastra dapat mempengaruhi pembaca agar ikut memahami dan 

menghayati setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan saat ini 

sehingga dapat memperkaya kehidupan batin pembaca melalui 

pengalaman jiwa yang terdapat dalam karya sastra tersebut. 

Karya sastra bersifat etis tetapi sekaligus juga estetis (Suharianto 

2005:15). Oleh sifatnya yang demikian, karya sastra mempunyai 

kemampuan lebih keras dan kuat menoreh perasaan-perasaan 

penikmatnya. Pengaruh karya sastra bertahan begitu lama. Karya sastra 

dapat menghadirkan peristiwa-peristiwa yang sudah lampau, atau yang 

baru, merupakan gagasan-gagasan pengarangnya, lebih dekat, dan nyata 

dalam angan-angan atau benak penikmatnya. 

Adanya realitas sosial dan lingkungan yang berada di sekitar 

pengarang menjadi bahan dalam menciptakan karya sastra sehingga karya 

sastra yang dihasilkan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan 

pengarang maupun dengan masyarakat yang ada di sekitar pengarang. 

Karya sastra merupakan salah satu media yang memuat banyak 

pengalaman pengarang.  

Keindahan susunan dalam karya sastra dapat dibaca dan dinikmati 

kapan pun dan dimana pun. Meskipun demikian, sastra ada dan hadir tidak 
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sekedar untuk dibaca dan dinikmati, tetapi juga dimanfaatkan untuk 

mengembangkan wawasan hidup dan kehidupan. Seseorang dapat 

memperoleh manfaat dari karya sastra apabila dia dapat menikmati, 

memahami, mengapresiasikan, dan mengekspresikan karya sastra tersebut.  

Karya sastra dibuat pengarang untuk mengkomunikasikan sesuatu 

kepada para penikmatnya, mengharapkan terjadinya komunikasi 

imajinatif, yaitu suatu sentuhan yang dapat menimbulkan cerita atau 

bayangan-bayangan tertentu di dalam angan-angan penikmatnya 

(Suharianto 2005:17). Jadi sasaran karya sastra bukanlah pikiran 

penikmatnya, melainkan perasaannya. Artinya  sebuah karya sastra tidak 

lain merupakan pengabdian perasaan-perasaan pengarang yang 

menggejala dalam benaknya sebagai hasil persentuhan dengan kehidupan 

ini.  

Sebagai salah satu hasil kebudayaan, karya sastra memiliki fungsi 

bagi kehidupan manusia. Menurut Horace (dalam Suharianto 2005:19) 

menyatakan manfaat karya sastra adalah dulce et utile atau menyenangkan 

dan berguna. Menyenangkan dalam arti dapat memberi hiburan serta 

reaksi bagi pembaca atau penikmatnya. Berguna dalam karya sastra 

artinya kegiatan membaca atau menikmati karya sastra untuk mendapatkan 

masukan yang dapat memperkaya batin manusia. Kedua hal tersebut tidak 

dapat dipisahkan antara yang lainnya sehingga membentuk keterkaitan. 
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Karya sastra erat kaitannya dengan kehidupan. Karya sastra 

merupakan buah pemikiran atau pengekspresian dari seorang pengarang. 

Antara seorang pengarang dengan pengarang yang lain dalam 

menampilkan karyanya berbeda, sebab mereka mempunyai ciri khas yang 

berbeda-beda. Meskipun terdapat perbedaan diantara pengarang yang satu 

dengan yang lain, tetapi permasalahan yang dibahas hampir sama, yaitu 

berbicara tentang kehidupan. 

Fiksi pertama-tama menyaran pada prosa naratif yang dalam hal ini 

adalah novel dan cerpen, bahkan kemudian fiksi sering dianggap 

bersinonim dengan novel (Abrams dalam Nurgiyantoro 2007:4). Novel 

sebagai karya fiksi menawarkan sebuah dunia, dunia yang berisi model 

kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, yang dibangun melalui 

berbagai unsur intrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh, (dan 

penokohan), latar, sudut pandang, dan lain-lain yang kesemuanya tentu 

saja juga bersifat imajinatif (Nurgiyantoro 2007:2).   

Menurut Suharianto (2005:11) menjelaskan karya sastra adalah 

kehidupan buatan atau rekaan sastrawan. Karya sastra berbeda dengan 

karangan-karangan yang lain. Karya sastra memiliki dunia tersendiri. Ia 

merupakan pengejawantahan kehidupan hasil pengamatan sastrawan atas 

kehidupan sekitarnya. Karena itu karya sastra bukanlah semata-mata tiruan 

alam atau kehidupan, melainkan merupakan penafsiran tentang alam dan 

kehidupan itu. Jadi, sasaran karya sastra bukanlah pikiran penikmatnya, 

melainkan perasaannya. Artinya sebuah karya sastra tidak lain merupakan 
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pengabdian perasaan pengarang yang menggejala dalam benaknya sebagai 

hasil persentuhan dengan hidup ini.  

Karya fiksi lebih lanjut masih dapat dibedakan dalam berbagai 

macam bentuk, baik itu roman, novel, novelet, maupun cerpen. Perbedaan 

berbagai macam bentuk dalam karya fiksi itu pada dasarnya hanya terletak 

pada kadar panjang pendeknya isi cerita, kompleksitas isi cerita, serta 

jumlah pelaku yang mendukung cerita itu sendiri (Aminuddin 2009:66). 

Karya sastra terbagi menjadi tiga, yaitu drama, puisi, dan prosa. 

Prosa yang merupakan salah satu bagian dari karya sastra pun dibagi 

menjadi dua, yaitu prosa fiksi dan prosa nonfiksi. Novel sebagai bahan 

kajian dalam penelitian ini termasuk dalam prosa fiksi. Melalui karya 

sastra seseorang dapat menambah pengetahuannya tentang kosakata dalam 

suatu bahasa dan tentang pola kehidupan suatu masyarakat. Para pendidik 

khususnya guru dapat memanfaatkan karya sastra hasil bacaannya dalam 

mengajar di kelas.  

Bagi pembaca, kegiatan membaca karya sastra dapat memberikan 

manfaat (1) memberikan informasi yang berhubungan dengan 

pemerolehan nilai-nilai kehidupan, dan (2) memperkaya pandangan atau 

wawasan kehidupan sebagai salah satu unsur yang berhubungan dengan 

pemberian arti maupun peningkatan nilai kehidupan manusia itu sendiri 

(Aminuddin 2009:62). 
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Karya sastra prosa fiksi yang dipilih sebagai bahan kajian dalam 

penelitian ini adalah novel. Novel merupakan karya sastra yang secara luas 

dan mendalam mengungkapkan berbagai aspek kehidupan. Imajinasinya 

dibangun melalui unsur intrinsik dan di dalamnya terdapat nilai-nilai 

pendidikan yang tersirat maupun tersurat. Nilai-nilai pendidikan itulah 

yang dibutuhkan bagi siswa-siswi untuk mendewasakan diri, menemukan 

jati diri, sehingga mampu membentuk sumber daya manusia yang 

berbudaya.  

Pendidikan nasional diarahkan agar masyarakat menjadi cerdas, 

terampil, dan berbudi luhur. Hal ini di antaranya dapat dilakukan melalui 

pembelajaran kesusastraan, karena siswa mampu menikmati, memahami, 

dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, 

memperluas wawasan kehidupan, meningkatkan pengetahuan, serta 

kemampuan berbahasa (Depdikbud 2006:4). Materi pembelajaran novel 

terdapat di dalam kurikulum, baik untuk kelas X, XI, dan XII SMA. 

Materi pembelajaran novel sangat menarik bagi siswa dan relevan  

diberikan sebagai pembelajaran apresiasi sastra di SMA. Hal ini sesuai 

dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang bertujuan 

mengembangkan materi pembelajaran berfokus pada pembelajaran. 

Karya sastra novel mempunyai relevansi dengan masalah-masalah 

di dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan khususnya pembelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia, karya sastra merupakan sarana penting 

dalam pengembangan kosakata, sehingga menunjang keterampilan 
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menyimak, berbicara, membaca, menulis serta pemakaian dan 

penghayatan karya sastra. Selain itu, dengan pembelajaran sastra, maka 

dapat memperkaya ruang batin siswa. Agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai, selain metode mengajar, diperlukan juga bahan ajar yang relevan. 

Mengatasi hal tersebut seharusnya para pengajar, khususnya pengajar 

Bahasa dan Sastra Indonesia dituntut untuk lebih selektif dalam memilih 

karya sastra sebagai bahan ajar. Dalam memilih bahan ajar, selain 

memperhatikan unsur kemenarikan, bahan ajar juga harus sarat dengan 

muatan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan tujuan pembelajaran 

sastra dapat dicapai dengan baik. 

Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini merupakan sebuah 

totalitas yang terbangun oleh berbagai unsur intrinsiknya yang koherensif 

dan padu. Dengan mencermati dan mempelajari unsur-unsur intrinsik 

novel ini, maka akan didapatkan nilai-nilai pendidikan yang terkandung di 

dalamnya sehingga mampu mempengaruhi perkembangan peserta didik 

menjadi masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudi luhur. Nilai-nilai 

pendidikan itu jika digali dan diajarkan dapat membentuk watak siswa 

yang berbudi pekerti luhur dan dapat menempa jiwa mereka menjadi 

pribadi-pribadi yang tangguh. Sejauh pengamatan peneliti, belum ada yang 

mengkaji unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh.Dini. 

Berdasarkan alasan tersebut, peneliti merasa sangat perlu untuk mengkaji 

unsur-unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini sebagai 

alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA. 
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Novel mampu menceritakan berbagai permasalahan atau persoalan 

kehidupan yang lebih kompleks dibandingkan dengan karya sastra yang 

lain seperti puisi, cerpen, novelet, dan lain-lain. Sebagai sebuah hasil karya 

sastra, novel dapat dipandang sebagai potret atau cerminan suatu 

masyarakat. Dimana dalam karya sastra tersebut diungkapkan pula sebuah 

realitas yang terjadi di masyarakat. Secara umum, tahap perkembangan 

psikologis siswa SMA gemar menganalisis suatu fenomena yang terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah novel mampu menceritakan berbagai 

permasalahan atau persoalan kehidupan yang lebih kompleks 

dibandingkan dengan karya sastra yang lain.  

Novel yang akan dijadikan bahan ajar hendaknya memenuhi 

kriteria dalam pemilihan bahan pengajaran sastra yang tepat dan meliputi 

beberapa aspek yaitu (1) aspek bahasa, (2) aspek psikologis, (3) dan aspek 

latar belakang budaya (Rahmanto 1999:27). Meskipun dalam sebuah novel 

terdapat dua unsur yang membangunnya yaitu unsur intrinsik dan unsur 

ekstrinsik, dalam penelitian ini hanya akan dibahas unsur intrinsik saja. 

Unsur intrinsik dipilih dalam penelitian ini karena unsur tersebut yang 

secara langsung berkaitan dengan aspek-aspek yang mengungkapkan 

novel dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di 

SMA. 

Dalam dunia Sastra Indonesia, nama Nh. Dini tidak asing lagi. Nh. 

Dini adalah seorang pengarang wanita terkemuka dalam sejarah sastra 

prosa Indonesia. Nurhayati Sri Hardini atau lebih dikenal dengan nama 
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Nh. Dini adalah salah satu pengarang wanita Indonesia yang sangat 

produktif. Ia mulai menulis sejak tahun 1951, ketika masih duduk di 

bangku kelas II SMP. Pendurhaka adalah tulisannya yang pertama dimuat 

di majalah Kisah dan mendapat sorotan dari H.B. Jassin. Sedangkan 

kumpulan cerita pendeknya Dua Dunia diterbitkan pada tahun 1956 ketika 

dia masih di SMA. 

 Nh. Dini sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai 

sastrawan wanita sejak tahun 1956. Ia telah menulis banyak novel yang 

cenderung menceritakan riwayat hidupnya sendiri atau biasa disebut 

autobiografi. Pengarang yang mendapat “Hadiah Seni untuk Sastra, 1989” 

dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ini telah menulis banyak 

karya berupa novel. 

Sejumlah novel Nh. Dini yang diterbitkan oleh PT. Gramedia 

Pustaka Utama antara lain seri Cerita Kenangan: Sebuah Lorong di Kotaku 

(1986), Padang Ilalang di Belakang Rumah (1987), Langit dan Bumi 

Sahabat Kami (1988), Sekayu (1988), Kuncup Berseri (1996), Kemayoran 

(2000), Jepun Negerinya Hiroko (2001), Dari Parangakik ke Kampuchea 

(2003), Dari Fontenay ke Magallianes (2005), dan novel-novel lain yaitu 

Pada Sebuah Kapal (1985), Pertemuan Dua Hati (1986), Namaku Hiroko 

( 1986), Keberangkatan (1987), dan Tirai Menurun ( 1993).  

Novel-novelnya yang diterbitkan oleh penerbit lain adalah La 

Barka (Grasindo, 1975) dan Orang-Orang Tran (Grasindo, 1993). Nh. 
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Dini juga menulis novelet yang berjudul Hati yang Damai (1961), 

kumpulan cerita pendek antara lain Tuileries (1982), Segi dan Garis 

(1983), Monumen (2002), Istri Konsul (2002), Pencakar Langit (2003), 

Janda Muda (2003), serta biografi Amir Hamzah bejudul Pangeran dari 

Seberang (1981). Nh. Dini juga menerjemahkan La Peste karya Albert 

Camus (Sampar, 1985) dan Vingt Mille Lieues sous le Mers karya Jules 

Verne (20.000 Mil di Bawah Lautan, 2004). 

Sebagai seorang sastrawan wanita, Nh. Dini sangat dikenal oleh 

masyarakat Indonesia dan beberapa kali mendapat penghargaan, antara 

lain yaitu: “Hadiah Seni untuk Sastra” dari Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan (1989), “Bhakti Upapradana” (Bidang Sastra) dari 

Pemerintah Daerah Jawa Tengah (1991), ”Hadiah Seni” dari Dewan 

Kesenian Jawa Tengah (2003), dan “SEA WRITE Awards” di Bangkok, 

Thailand. 

Nh. Dini sebagai pengarang wanita Indonesia pertama yang 

menjadi acuan bagi sastrawan-sastrawan wanita Indonesia yang lain. 

Kemampuan Nh. Dini menulis novel sampai sekarang masih sangat 

dibanggakan, baik keberaniannya mengungkapkan segala peristiwa secara 

lugas begitu juga penggunaan bahasanya. Bahkan sampai hal-hal yang 

semula dianggap tabu dan pribadi, Nh. Dini tidak segan-segan 

mengungkapkan hal-hal yang sederhana tetapi penting bagi pendidikan 

masyarakat, termasuk hal yang menyangkut tentang kehidupan seks. 
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Sebagai sastrawan wanita Indonesia, Nh. Dini mempunyai 

kepekaan yang cukup tinggi terhadap kehidupan masyarakat di mana ia 

bertempat tinggal. Karya-karyanya banyak mengupas kehidupan 

masyarakat di sekitarnya, juga mengungkap kondisi lingkungannya. Karya 

novel Pertemuan Dua Hati mempunyai kekhususan, yaitu mengenai 

kehidupan guru Sekolah Dasar (SD) dengan segala permasalahannya, baik 

masalah di rumah, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. 

Nh. Dini dalam novel Pertemuan Dua Hati secara khusus 

mengangkat kehidupan dunia pendidikan Indonesia yang merosot drastis 

kualitasnya. Nh. Dini secara khusus memiliki tendensi atau kecenderungan 

bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia melalui tokoh 

utamanya, Bu Suci. Tokoh Bu Suci diceritakan sebagai guru SD yang 

semula berasal dari kota kecil Purwodadi yang pindah ke kota besar 

Semarang. Bu Suci harus hidup serba sederhana untuk menghadapi 

tantangan lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah yang serba maju 

dan pola pemikiran yang yang serba modern. Pemikiran yang modern ini 

ternyata tidak menguntungkan dunia pendidikan di Indonesia. Para guru 

dan gaji guru yang sangat minim dan kebutuhan hidup yang sangat mahal, 

memaksa guru berubah sikap, yang semula bersifat sosial berubah menjadi 

individualis, tidak lagi peduli terhadap masalah anak didiknya. Novel 

Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini melalui tokoh utamanya Bu Suci, 

berusaha mendorong bangsa Indonesia khususnya dan masyarakat dunia 

pada umumnya untuk menjadi orang tua yang dapat membimbing dan 
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mendidik anak-anaknya secara demokratis. Novel Pertemuan Dua Hati 

karya Nh. Dini tidak hanya menyajikan sebuah jalan cerita atau kisah yang 

menarik, tetapi juga mengandung unsur-unsur pendidikan yang bermanfaat 

bagi guru sebagai pendidik di Indonesia.  

Peneliti memilih novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini 

sebagai bahan kajian dengan alasan: pertama, novel Pertemuan Dua Hati 

karya Nh. Dini memiliki unsur pendidikan serta kekhasan dalam 

penceritaannya, yaitu pembaca dihadapkan pada masalah yang tidak jauh 

dari realita kehidupan sehari-hari yang terjadi dunia pendidikan, kedua, 

novel ini penuh dengan ide tanggung jawab, kelemah lembutan, cinta 

kasih, dan nilai-nilai pendidikan yang disampaikan kepada pembaca yang 

diungkap secara logis, ketiga, novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini 

dapat digunakan sebagai salah satu materi pembelajaran novel di SMA 

yang penuh dengan nilai-nilai dan pesan moral yang sangat baik bagi 

siswa, keempat, penelitian mengenai analisis unsur-unsur intrinsik novel 

Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini belum pernah dilakukan. 

Dalam menganalisis novel diperlukan suatu pendekatan. 

Pendekatan yang penulis pilih untuk menganalisis novel Pertemuan Dua 

Hati karya Nh. Dini adalah pendekatan struktural (objektif) yaitu 

pendekatan yang bertujuan untuk mengupas secermat mungkin unsur-

unsur pembangun karya sastra (novel) terutama stuktur dalam (unsur 

intrinsik) yang terdapat di dalam novel tersebut sehingga dapat 

mengungkapkan nilai-nilai yang dapat dijadikan bahan ajar apresiasi sastra 
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di SMA. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk memahami sebuah novel 

perlu memperhatikan struktur novel itu sendiri dan unsur intrinsiknya. 

Dengan demikian, dalam penelitian yang mengkaji unsur-unsur intrinsik 

ini, pendekatan struktural (objektif) relevan digunakan dalam penelitian 

ini. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti sangat tertarik untuk 

menganalisis unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Pertemuan 

Dua Hati karya Nh. Dini karena mengandung nilai-nilai pendidikan yang 

bermanfaat bagi guru dan siswa. Dengan menganalisis unsur-unsur 

intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini diharapkan peneliti 

dapat mengetahui unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam novel 

Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini sehingga dapat dijadikan alternatif 

bahan ajar apresiasi sastra di SMA. Oleh karena itu, peneliti mengangkat 

judul “Unsur Intrinsik Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini sebagai 

Alternatif Bahan Ajar Apresiasi Sastra di SMA”.  

 1.2 Identifikasi Masalah 

Dipandang dari segi isi, novel sebagai hasil karya sastra 

menampilkan masalah-masalah sosial yang berbeda-beda sesuai dengan 

periode, semestaan, dan konflik sosial tertentu lainnya. Pada umumnya 

cerita dalam novel tampak melalui lukisan tokoh, peristiwa, dan latar 

cerita (Ratna 2007:335). 
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Selain unsur intrinsik, di dalam novel juga terdapat unsur yang 

membangunnya, yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-

unsur yang berasal dari luar novel yang mampu mempengaruhi isi karya 

tersebut, misalnya faktor psikologi, faktor sosiologi, faktor agama, 

maupun faktor filsafat dan politik pengarangnya. 

Meskipun di dalam sebuah novel terdapat dua unsur yang 

membangunnya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, dalam 

penilitian ini hanya akan dibahas salah satu unsur saja, yakni unsur 

intrinsik. Tujuan penilitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa sebuah 

novel dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di 

SMA. Oleh karena itu dipilihlah unsur yang secara langsung berkaitan 

dengan aspek-aspek yang dapat mengungkapkan sebuah novel dapat 

dijadikan alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dalam menganalisis sebuah karya 

sastra, masalah yang ditemukan sangat kompleks sehingga perlu dibatasi. 

Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembatasan masalah tidak terlalu 

luas. 

Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan 

menjadi bahan penelitian. Pembatasan masalah ini diperoleh dari 

identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya yang diharapkan 
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dapat mengungkapkan novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini dapat 

dijadikan sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA. 

Unsur pembangun sebuah novel terdiri atas unsur intrinsik dan 

unsur ekstrinsik. Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya akan dibahas 

salah satu saja, yaitu unsur intrinsik, karena unsur intrinsik secara 

langsung berkaitan dengan aspek–aspek yang dapat mengungkapkan 

sebuah novel dapat dijadikan alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibatasi pada masalah unsur intrinsik 

novel. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini. 

1) Bagaimana unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini?  

2) Apakah unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini 

dapat dijadikan alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan penelitian 

ini adalah sebagai berikut ini. 

1) Mendeskripsikan unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. 

Dini. 
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2) Menjelaskan unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. 

Dini dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di 

SMA. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, manfaat yang dapat 

diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1) Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan tentang pemaparan unsur-unsur intrinsik novel Pertemuan 

Dua Hati karya Nh. Dini secara jelas dan cermat. 

2)  Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi 

para pengajar, khususnya guru mata pelajaran Bahasa dan Sastra 

Indonesia dalam menentukan novel sebagai alternatif bahan ajar 

apresiasi sastra di SMA. Diharapkan penelitian ini dapat dipakai 

sebagai penambah wawasan sekaligus penambah khazanah bahan ajar 

dan perbendaharaan bahan ajar apresiasi sastra, sehingga guru dapat 

memilih karya sastra yang sesuai untuk diajarkan pada usia siswa 

SMA. 

3) Bagi siswa atau anak didik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

informasi sekaligus sebagai penambah ilmu pengetahuan dan 

meningkatkan daya apresiatif terhadap karya sastra khususnya novel, 

dan dapat menumbuhkembangkan sikap dan perilaku siswa dalam 

kehidupan sehari-hari dengan memaknai arti pentingnya karya sastra 

khususnya novel. 



 

 

18 

4) Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai tambahan dan 

pelengkap perbendaharaan bacaan sastra dalam menyusun dan 

merencanakan pembelajaran sastra di SMA serta sebagai penilaian 

terhadap karya sastra, khususnya novel. 

5) Bagi peneliti, hasil penelitian  ini dapat dipakai sebagai alternatif bahan 

ajar apresiasi sastra khususnya novel, sekaligus sebagai pendorong 

semangat untuk menulis sekaligus meneliti karya sastra lainnya. 

6) Bagi masyarakat pecinta sastra, hasil penelitian ini dapat dipakai untuk 

menambah dan memperdalam daya apresiasi masyarakat terhadap 

novel dan pada karya sastra pada umumnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka  

Penelitian tentang karya sastra cukup banyak dilakukan. Setiap 

penelitian biasanya mengacu pada penelitian lain yang dapat dijadikan 

sebagai titik tolok ukur untuk melakukan penelitian selanjutnya. Pada 

dasarnya, penelitian murni yang berangkat dari nol atau awal sangat jarang 

ditemukan. Dengan demikian, peninjauan terhadap penelitian lain sangat 

penting. Sebab bisa digunakan untuk mengetahui relevansi atau hubungan 

penelitian yang telah lalu dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang. 

Penelitian tentang unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. 

Dini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan atau 

berhubungan dengan penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai kajian 

pustaka sebagai berikut ini. 

A.Murbandari (2008) dalam skripsinya Luruh Kuncup Sebelum 

Berbunga Karya Mira W dan Kemungkinannya Sebagai Bahan Ajar di 

SMP. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan metode deskriptif. Ia meneliti unsur intrinsik yang 

terdapat dalam novel tersebut sebagai bahan ajar di SMP. Dari hasil 

penelitian, diperoleh beberapa unsur intrinsik yang meliputi (1) tema, (2) 

alur (plot), (3) tokoh dan penokohan, (4) amanat, dan (5) gaya bahasa. 
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Hasil analisis unsur intrinsik dalam novel Luruh Kuncup Sebelum 

Berbunga karya Mira W menunjukkan adanya kemungkinan novel 

tersebut menjadi materi ajar dalam pembelajaran sastra di SMP. 

Soesiati (2009) dalam skripsinya Unsur Intrinsik Novel Lusi Indri 

Karya Yusuf Bilyarto Mangunwijya dan Kemungkinannya sebagai Materi 

Ajar di SMA juga mengkaji mengenai bahan ajar. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan 

pendekatan deskriptif. Ia meneliti unsur intrinsik yang terdapat dalam 

novel tersebut sebagai materi ajar di SMA. Dari hasil penelitian diperoleh 

beberapa unsur intrinsik, meliputi (1) tema, (2) alur (plot), (3) tokoh dan 

penokohan, (4) amanat, dan (5) gaya bahasa. Hasil analisis unsur intrinsik 

dalam novel Lusi Indri karya Yusuf Bilyarto Mangunwijaya menunjukkan 

adanya kemungkinan novel tersebut menjadi materi ajar dalam 

pembelajaran sastra di SMA.  

Enny (2009) dalam skripsimya yang berjudul Unsur Intrinsik 

Novel Cinta dari Surga Karya Anam Khoirul Anam dan Kemungkinannya 

sebagai Bahan Ajar di SMP.  Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan struktural. Ia meneliti unsur intrinsik yang 

terdapat dalam novel tersebut dan kemungkinan novel tersebut sebagai 

bahan ajar di SMP. Novel ini mengandung nilai pendidikan bagi siswa, 

yang meliputi akhlakul karimah, agama atau religi, moral dan sosial. 

Novel ini melalui tokohnya juga dapat menjadi teladan bagi siswa, 

meliputi sifat kesabarannya dan keagamaannya, setia, baik hati, rajin, 
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sabar, ulet, dan mampu bekerja sama. Dari hasil penelitian diperoleh 

beberapa unsur intrinsik, meliputi (1) tema, (2) alur (plot), (3) tokoh dan 

penokohan, (4) amanat, (5) latar (setting) , (6) gaya bahasa, dan (7) sudut 

pandang atau pusat pengisahan. Hasil analisis unsur intrinsik dalam novel 

Cinta dari Surga Karya Anam Khoirul Anam menunjukkan adanya 

kemungkinan novel tersebut menjadi bahan ajar dalam pembelajaran sastra 

di SMP. 

Hidayati (2010) dalam skripsinya yang berjudul Unsur Intrinsik 

Dalam Serial Novel Kafe Gaul 1 La Tanza Male Cafe Karya Nurul F. 

Huda serta Kemungkinannya sebagai Bahan Ajar Bagi Siswa Kelas VIII. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

struktural dan pendekatan moral dengan metode formal. Ia meneliti unsur 

intrinsik yang terdapat dalam novel tersebut dan kemungkinan novel 

tersebut sebagai bahan ajar bagi siswa kelas VIII. Dari hasil penelitian 

diperoleh beberapa unsur intrinsik, meliputi (1) tema, (2) alur (plot), (3) 

tokoh dan penokohan, (4) amanat, (5) latar (setting), (6) gaya bahasa, dan 

(7) sudut pandang. Hasil analisis unsur intrinsik dalam serial novel Kafe 

Gaul 1 La Tanza Male Cafe karya Nurul F. Huda menunjukkan adanya 

kemungkinan novel tersebut menjadi bahan ajar dalam pembelajaran sastra 

di SMP. 

Penelitian mengenai bahan ajar pembelajaran sastra juga dilakukan 

oleh Wika (2010) dalam skripsinya yang berjudul Karakter Tokoh Ikal dan 

Lintang dalam Novel Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata dan 
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Kelayakannya Sebagai Bahan Pembelajaran Sastra di SMA. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan struktural dan 

pendekatan psikologi. Ia meneliti tokoh dan perwatakan tokoh Ikal dan 

Lintang yang terdapat dalam novel tersebut dan kelayakan novel tersebut 

sebagai materi ajar di SMA. Dari hasil penelitian  diperoleh karakter Ikal 

dan Lintang. Hasil analisis karakter tokoh Ikal dan Lintang menunjukkan 

adanya kelayakan novel tersebut menjadi materi ajar dalam pembelajaran 

sastra di SMA. 

Beberapa kajian pustaka di atas dapat dijadikan acuan atau 

pedoman bahwa penelitian mengenai unsur intrinsik pada sebuah novel 

telah banyak dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah  sama-sama menganalisis unsur intrinsik novel, 

sementara yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah novel yang diteliti berbeda. Jadi dapat disimpulkan, bahwa 

penelitian tentang unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. 

Dini belum pernah dilakukan. 

2.2 Landasan Teoretis 

Landasan teoretis yang digunakan pada penelitian ini adalah (1) 

pengertian novel, (2) unsur intrinsik novel, (3) pengertian apresiasi sastra 

(4) pembelajaran apresiasi sastra di SMA, (5) kriteria unsur intrinsik novel 

sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA. Teori-teori tersebut 

akan dijadikan sebagai landasan teoretis dalam penelitian ini. 
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2.2.1 Pengertian Novel 

Istilah novel berasal dari bahasa Inggris. Namun, akhir-akhir ini 

sering pula digunakan istilah novelet. Istilah tersebut berasal dari bahasa 

Jerman novelle. Dalam bahasa Perancis disebut novvelle. Kedua istilah itu 

dipakai dalam pengertian yang sama, yaitu untuk menyebut jenis cerita 

novel yang pendek. Dalam bahasa Indonesia kedua istilah itu kemudian 

berubah menjadi novella. Karena itu, di samping istilah novelet, untuk 

menunjukkan jenis karya sastra tersebut sering dipakai istilah novella 

(Suharianto 2005:41). Bahwa betapapun pendek, sebuah novella atau 

novelet tidak disamakan dengan cerita pendek yang panjang. Novelet atau 

novella, bagaimanapun tetap mempunyai ciri-ciri khas novel, yaitu 

memberi kesempatan munculnya hal-hal yang tidak penting dan mungkin 

dibagi atas fragmen-fragmen (Suharianto 2005:40).  

Novel di Indonesia pada mulanya dikenal dengan sebutan roman. 

Istilah roman itu sendiri berasal dari kesuasastraan Perancis. Roman 

adalah nama bahasa rakyat sehari-hari di negara tersebut yang pertama kali 

digunakan oleh pengarang di sana untuk menceritakan kehidupan rakyat 

biasa (Suharianto 2005:41). Lebih lanjut, kata novel berasal dari bahasa 

latin, yaitu novellus. Kata novellus berasal dari kata novel yang berarti 

baru, atau dalam bahasa Inggris new. Sebutan novel dalam bahasa Inggris 

yang kemudian masuk ke Indonesia berasal dari bahasa Italia novella. 

Secara harafiah novella berarti “sebuah barang baru yang kecil”, “sebuah 

kisah”, “sepotong berita” dan kemudian diartikan sebagai “cerita pendek 
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dalam bentuk prosa”. Dewasa ini, istilah novella mengandung pengertian 

yang sama dengan istilah Indonesia novelet, yang berarti sebuah karya 

prosa fiksi yang cukup panjang, tidak terlalu panjang, namun juga tidak 

terlalu pendek (Nurgiyantoro 2007:9).  

Novel merupakan karya sastra yang ruang lingkupnya luas serta 

dapat mengungkapkan serangkaian peristiwa tokoh ceritanya. Novel dapat 

mengungkap seluruh episode perjalanan hidup tokoh ceritanya, bahkan 

dapat pula menyinggung masalah-masalah yang sesungguhnya tidak 

begitu integral dengan masalah pokok cerita itu sendiri. Kehadirannya 

hanyalah sebagai pelengkap saja dan kehadirannya tidak akan 

mengganggu atau mempengaruhi kepaduan ceritanya (Suharianto 

2005:40). Istilah novel menurut Tarigan (1990:164) berasal dari bahasa 

Latin novellas yang diturunkan dari kata novies yang berarti baru, dan 

kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa. Kebaruan 

novel menurut Sumardjo (2005:12) berdasarkan pada kemunculan novel 

yang paling akhir bila dibandingkan dengan jenis karya sastra lainnya 

seperti puisi dan drama. Novel memberikan gambaran tentang masalah 

kemasyarakatan. Masalah-masalah itu digambarkan dalam bentuk cerita 

dan imajinasi yang diarahkan dan dikontrol oleh intelek pengarang. 

Dalam arti luas, novel adalah cerita berbentuk prosa dalam ukuran 

yang luas. Ukuran yang luas dapat berarti cerita dengan alur (plot) yang 

kompleks, karakter yang banyak, tema yang kompleks, suasana cerita yang 

beragam, dan latar (setting) cerita yang beragam pula. Namun “ukuran 
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luas” di sini juga tidak mutlak demikian, mungkin yang luas hanya salah 

satu unsur fiksinya saja, misalnya temanya, sedangkan karakter, latar 

(setting), dan lain-lainnya hanya satu saja (Jakob Sumardjo dan Saini K.M. 

2005:29). 

Novel menurut Sumardjo (2005:65) merupakan cerita fiksi panjang 

yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari kehidupan manusia, 

dalam hal ini adalah seorang tokoh. Dikatakan luar biasa karena dari 

kejadian tersebut akan terlahir suatu konflik yang dapat mengubah nasib 

tokoh tersebut. 

Menurut Nursisto (2000:168) menyatakan novel adalah media 

penuangan pikiran, perasaan, dan gagasan penulis dalam merespon 

kehidupan di sekitarnya. Ketika di dalam kehidupan muncul permasalahan 

baru, nurani penulis novel akan terpanggil untuk segera menciptakan 

sebuah cerita. 

Menurut Nurgiyantoro (2007:9-12) menyatakan secara harafiah 

novel adalah sebuah barang baru yang kecil. Kata novel berasal dari 

bahasa Italia novella yang kemudian diartikan cerita pendek dalam bentuk 

prosa. Novel mengemukakan sesuatu sacara bebas, menyajikan sesuatu 

yang lebih banyak, lebih detil, dan mengandung permasalahan yang lebih 

kompleks. Dalam novel penulis mampu menyampaikan permasalahan 

yang kompleks secara utuh dan mengkreasikan sebuah dunia yang jadi. 

Novel mengemukakan sesuatu secara bebas, menyajikan sesuatu secara 
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lebih banyak, lebih rinci, lebih detil, dan lebih banyak melibatkan  

berbagai permasalahan yang lebih kompleks (Nurgiyantoro 2007:11). 

Novel sebagai salah satu karya fiksi pada hakikatnya menawarkan 

sebuah dunia yang berisikan model-model kehidupan yang diidealkan, 

dunia imajiner, yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsik seperti 

peristiwa, alur (plot), tokoh dan penokohan, latar (setting), sudut pandang, 

dan lain-lain yang bersifat imajiner. Semua itu bersifat rekaan dengan 

dunia nyata lengkap dengan peristiwa dan latar aktualnya sehingga tampak 

sungguh-sungguh ada dan terjadi (Nurgiyantoro 2007:4). 

Menurut H.B Jassin (dalam Soedjarwo 2004:89) menyatakan 

bahwa novel menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari kehidupan 

orang-orang luar biasa karena dari kejadian itu terlahir suatu konflik yang 

mengubah jurusan nasib mereka. Sebagai contoh tokoh Ikal dalam novel 

Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang berasal dari keluarga yang 

sederhana tetapi mampu meraih beasiswa ke Perancis hanya dengan 

mengandalkan semangat dan kegigihannya.  

Novel sebagai salah satu genre sastra yang ditulis tidak 

memperhatikan aspek teaterikal, yaitu tidak seperti drama yang memakai 

aspek teaterikal, sedangkan puisi menggunakan pikiran dan perasaan 

pengarang dengan bahasa terkait dalam bentuk bait-bait. Novel adalah 

karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan 

seorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan 
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sifat setiap pelaku yang menceritakan berbagai persoalan dan 

permasalahan secara kompleks dibandingkan karya fiksi yang lain.  

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang novel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa novel adalah cerita berbentuk prosa yang berukuran 

luas yang dapat berarti cerita dengan alur (plot) yang kompleks, karakter 

yang banyak, tema yang kompleks, suasana cerita yang beragam, dan latar 

(setting) cerita yang beragam pula, yang terdiri atas sejumlah bab yang 

berbeda dan mengungkapkan seluruh perjalanan hidup tokoh-tokohnya. 

Novel adalah karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan 

kehidupan para pelaku secara kompleks dengan cakupan unsur-unsur 

karya sastra secara luas dalam ukuran yang panjang dan luas. Adapun ciri 

pokoknya adalah sebagai berikut ini. 

1) Bentuk karya sastra yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, 

sosial, moral dan pendidikan. 

2) Memiliki alur atau plot yang kompleks. Berbagai peristiwa 

ditampilkan saling berkaitan sehingga novel dapat bercerita panjang 

lebar, membahas persoalan secara luas dan lebih mendalam. 

3) Tema dalam novel tidak hanya satu, tetapi muncul tema-tema 

sampingan. Oleh karena itu, pengarang dapat membahas hampir semua 

segi persoalan. 

4) Tokoh atau karakter dalam novel bisa banyak. Dalam novel, pengarang 

sering menghidupkan banyak tokoh cerita yang masing-masing 
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digambarkan secara lengkap dan utuh. Dalam novel terdapat tokoh 

statis dan tokoh dinamis. Tokoh statis adalah tokoh yang tidak berubah 

wataknya dalam cerita. Adapun tokoh dinamis adalah tokoh yang 

mengalami perubahan selama cerita berlangsung (misalnya, dari tokoh 

jahat menjadi tokoh baik).  

Ada beberapa jenis novel, yaitu sebagai berikut ini. 

1) Novel Kejadian 

Dalam novel ini, plot atau alur cerita sangat dipentingkan 

pengarang. Novel ini menitikberatkan pada perkembangan kejadian 

yang biasanya penuh dengan ketegangan dan kejutan. 

2) Novel Watak 

Novel ini menekankan unsur karakter atau watak pelakunya. 

Pengarang ingin menggambarkan watak tokoh sehingga seluruh 

kejadian dalam novel sangat ditentukan oleh watak tokoh-tokohnya. 

3) Novel Tematis 

Novel yang menekankan pada unsur tema. Misalnya tema politik, 

sosial atau keagamaan. Selain pembagian tersebut ada juga jenis novel 

populer. Novel populer ditulis menurut suatu pola atau syarat-syarat yang 

tetap. Termasuk dalam jenis ini adalah novel detektif, novel kriminal, 

novel islami, novel remaja, dan sebagainya. 
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Sebagai karya fiksi, Nurgiyantoro (2007:12) menyebutkan ciri-ciri 

novel sehubungan dengan unsur intrinsiknya sebagai berikut ini. 

1) Novel memiliki lebih dari satu plot, yaitu plot utama dan sub-subplot. 

2) Tema novel dapat saja lebih dari satu, tema utama dan tema-tema 

tambahan. 

3) Para tokoh ditampilkan secara lengkap. 

4) Latar dilukiskan secara rinci sehingga memberi gambaran yang lebih 

jelas. 

Menurut Nurgiyantoro (2007:18) membedakan novel menjadi dua 

yaitu novel populer dan novel serius. Novel populer adalah novel yang 

populer pada masanya dan banyak penggemarnya, khususnya pembaca di 

kalangan remaja. Novel itu menampilkan masalah-masalah yang aktual 

dan selalu menzaman, namun hanya pada tingkat permukaan. Novel serius 

yaitu novel yang harus sanggup memberikan yang serba kemungkinan. 

Jika ingin memahaminya dengan baik diperlukan daya konsentrasi yang 

tinggi disertai kemauan yang keras. 

Menurut Suharianto (2005:41-44) mengemukakan bahwa novel 

dapat dibagi menjadi tujuh golongan berdasarkan isi dan tujuan serta 

maksud pengarang, yakni novel bertendens, novel sejarah, novel adat, 

novel anak-anak, novel politik, novel psikologis, dan novel percintaan, 

yang dijelaskan sebagai berikut ini. 



 

 

30 

1) Novel bertendens sering disebut pula dengan istilah novel bertujuan. 

Dikatakan demikian karena tujuan yang dimaksudkan pengarangnya 

sangat terasa mewarnai novel. Misalnya untuk mendidik, untuk 

membuka mata masyarakat akan kepincangan-kepincangan kehidupan 

dan sebagainya. 

2) Novel sejarah yaitu novel yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa 

sejarah, tokoh cerita atau latar belakang sosial. Novel ini biasanya 

diambil dari peristiwa-peristiwa sejarah. Tokoh-tokoh cerita yang 

terdapat di dalam novel ini adalah hasil imajinasi pengarang dan telah 

disesuaikan dengan sikap dan pandangan hidupnya. 

3) Novel adat adalah novel yang di dalamnya membahas persoalan adat 

yang merupakan masalah pokok tempat pengarang mengembangkan 

imajinasinya. Melalui novel ini, pembaca dapat memperoleh informasi 

yang memadai mengenai adat istiadat suatu daerah tempat cerita itu 

bermain. 

4) Novel anak-anak adalah suatu jenis novel yang menceritakan 

kehidupan anak-anak. Persoalan maupun penggarapannya disesuaikan 

dengan daya pikir anak-anak. Umumnya bahasa yang digunakan 

sederhana, baik pilihan katanya maupun susunan kalimatnya. 

5)  Novel politik adalah novel yang berlatar belakang masalah politik. 

Umumnya jenis novel ini digunakan pengarangnya untuk 

memperjuangkan gagasan politiknya atau dapat pula dijadikan 
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pembakar semangat berjuang masyarakat dalam menggapai cita-cita 

politiknya. 

6)  Novel psikologis adalah novel yang biasanya perhatian pengarang 

lebih tertumpah kepada perkembangan jiwa para tokohnya. Dengan 

demikian, melalui novel jenis ini pembaca akan dapat memperoleh 

pengetahuan mengenai sifat dan watak manusia umumnya, 

pergolakan-pergolakan pikiran, hubungan antara perbuatan manusia 

dengan watak-watak dasarnya dan sebagainya. 

7)  Novel percintaan adalah novel yang di dalamnya banyak 

membicarakan masalah hubungan antara laki-laki dan wanita. 

Umumnya novel ini hanya sampai pada taraf sebagai bacaan hiburan 

belaka. 

Kesusastraan Indonesia juga mengenal istilah roman. Dalam hal 

ini, menurut Nurgiyantoro (2007:16) menyatakan roman dianggap sama 

dengan novel. Pembangun sebuah novel adalah adalah unsur intrinsik dan 

unsur ekstrinsik. Menurut Nurgiyantoro (2007:23) menyatakan unsur 

intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri, 

sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya 

sastra itu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan karya 

sastra. 

Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya 

sastra itu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau 

sistem organisme karya sastra. Atau secara lebih khusus ia dapat dikatakan 
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sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi bangun cerita sebuah karya 

sastra, namun tidak ikut menjadi bagian di dalamnya. Walaupun demikian, 

unsur ekstrinsik cukup berpengaruh terhadap totalitas bangun cerita yang 

dihasilkan (Nurgiyantoro 2007:23-34). 

Pembelajaran sastra atau novel pada dasarnya bertujuan agar siswa 

memiliki rasa peka terhadap karya sastra yang berharga sehingga merasa 

terdorong dan tertarik untuk membacanya (Atar Semi 1993:152). 

Dalam penilitian ini hanya akan meneliti unsur intrinsiknya saja. 

Hal ini dilakukan karena peneliti lebih menekankan pada hikmah dari 

pesan-pesan yang diamanatkan pengarang melalui unsur-unsur intrinsik 

yang terdapat pada novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini. Diharapkan 

pesan-pesan yang terdapat pada unsur-unsur intrinsik novel Pertemuan 

Dua Hati karya Nh. Dini dapat menjadi inspirasi bagi siswa SMA untuk 

bersikap positif. 

2.2.2 Unsur Intrinsik Novel 

Sebuah novel merupakan totalitas, suatu kemenyeluruhan yang 

bersifat artistik. Sebagai suatu totalitas, novel mempunyai bagian-bagian, 

unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain secara erat dan saling 

menggantungkan (Nurgiyantoro 2007:22). Unsur intrinsik sebuah novel 

adalah unsur-unsur yang secara langsung membangun karya sastra itu 

sendiri (Nurgiyantoro 2007:23).  
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Menurut Suharianto (2005:28-38) menyatakan unsur intrinsik 

karya sastra prosa meliputi tema, alur (plot), tokoh dan penokohan, latar 

(setting), tegangan dan padahan, suasana, sudut pandang atau pusat 

pengisahan, dan gaya bahasa.  

Menurut Sumardjo (2005:2) menyatakan unsur intrinsik novel 

meliputi alur cerita (plot), penokohan, latar cerita (setting), permasalahan, 

dan suasana cerita. Menurut pendapat Sudjiman (1992:15) unsur-unsur 

intrinsik karya sastra (novel) meliputi tokoh dan penokohan, alur (plot), 

tema, amanat, latar (setting), sudut pandang (point of view), dan gaya 

bahasa.  

Sebagai salah satu genre sastra, karya fiksi mengandung unsur-

unsur intrinsik yang meliputi tema, alur (plot), latar atau setting, 

perwatakan atau penokohan dan gaya bahasa (Aminuddin 2009:66). 

Menurut Sumardjo (2005:54) menyatakan unsur-unsur pembangun karya 

fiksi meliputi alur (plot), karakter (perwatakan), setting (tempat dan waktu 

terjadinya cerita), suasana cerita, gaya cerita, dan sudut pandang 

penceritaan.  

Menurut Rahmanto (1999:70) menyatakan novel seperti halnya 

bentuk prosa cerita yang lain, sering memiliki struktur yang kompleks dan 

biasanya dibangun dari unsur-unsur yang dapat didiskusikan seperti: (a) 

latar (setting), (b) perwatakan, (c) cerita, (d) teknik cerita, (e) bahasa, dan 

(f) tema. 
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 Selain unsur intrinsik, di dalam novel juga terdapat unsur yang 

membangunnya, yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-

unsur yang berasal dari luar novel yang mampu mempengaruhi isi karya 

sastra tersebut, misalnya faktor psikologi, faktor sosiologi, faktor agama, 

maupun faktor filsafat dan politik pengarangnya. Unsur ekstrinsik 

(extrinsic) adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra itu, tetapi 

tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya 

sastra. Secara lebih khusus ia dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang 

mempengaruhi bangun cerita sebuah karya sastra, namun ia sendiri tidak 

ikut menjadi bagian di dalamnya (Nurgiyantoro 2007:23).  

Menurut Sumardjo (2005:3) menyatakan unsur ekstrinsik novel 

berupa gagasan sastrawan akibat reaksi dan tanggapan terhadap hidup 

lingkungan sosial dan budaya.  

Perbedaan pendapat muncul dari Stanton (dalam Nurgiyantoro 

2007:22) menyatakan fiksi terbagi atas fakta cerita, tema, dan sarana-

sarana cerita. Fakta cerita meliputi: alur (plot), karakter, dan latar (setting) 

yang dirangkum menjadi satu dinamakan struktur faktual atau tingkatan 

fakta cerita. Alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah 

cerita. Karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita. 

Latar (setting) adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam 

cerita.  
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Menurut Wellek (1995:82) menyatakan unsur ekstrinsik terdiri atas 

empat bagian yaitu: (1) sastra dan biografi, (2) sastra dan psikologi, (3) 

sastra dan masyarakat, dan (4) sastra dan pemikiran. 

Karya sastra bentuk prosa pada dasarnya dibangun oleh unsur-

unsur tema, amanat, alur (plot), perwatakan, latar (setting), dialog, dan 

pusat pengisahan. Unsur itulah yang termasuk dalam unsur intrinsiknya 

(Suroto 1993:88). Pendapat lain mengatakan, bahwa fiksi novel adalah 

cerita rekaan yang berupa suatu sistem. Sistem itu memiliki subsistem 

yang terkandung di dalamnya. Subsistem tersebut adalah unsur-unsur atau 

struktur cerita (Sudjiman 1992:11). 

Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra 

itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir 

sebagai karya sastra yang secara faktual akan dijumpai jika orang 

membaca karya sastra. 

 Menurut Nurgiyantoro (2007:23-25) memberikan pengertian 

bahwa unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang secara 

langsung membangun cerita. Kepaduan antara unsur intrinsik inilah yang 

membuat novel berwujud. Unsur-unsur cerita ini akan dijumpai jika kita 

membaca sebuah novel. Unsur yang dimaksud antara lain tokoh dan 

penokohan, latar (setting), tema, alur atau plot, pusat pengisahan, bahasa 

atau gaya bahasa, dan lain-lain. Pendapat lain menyatakan bahwa fiksi 

novel adalah unsur-unsur atau struktur cerita. 
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Unsur intrinsik adalah unsur-unsur pembangun karya sastra yang 

ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri sedangkan yang dimaksud 

dengan analisis unsur intrinsik adalah mencoba memahami suatu karya 

sastra berdasarkan informasi-informasi yang dapat ditemukan di dalam 

karya sastra itu, atau secara eksplisit terdapat dalam karya sastra. Hal ini 

didasarkan pada pandangan bahwa suatu karya sastra yang terdapat dalam 

dunia karya sastra merupakan fiksi yang berhubungan dengan dunia nyata. 

Karena menciptakan dunianya sendiri, karya sastra tentu dapat dipahami 

berdasarkan apa yang ada atau secara eksplisit tertulis dalam teks tersebut 

(Suyoto 2008:15).  

Dengan melihat pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa dalam setiap cerita terdapat bangun cerita atau stuktur pokok yang 

menjadi dasar dalam pembuatan  sebuah cerita. Bangun dan struktur 

sebuah cerita itu adalah struktur dalam cerita yang selalu berhubungan satu 

sama lain. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa unsur intrinsik sebuah novel terdiri atas tema, alur (plot), tokoh dan 

penokohan, gaya bahasa, sudut pandang (point of view), latar (setting), dan 

amanat. 

Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya akan diuraikan unsur dalam 

(intrinsik) saja karena unsur tersebut yang dapat secara langsung 

menunjukkan bahwa sebuah karya sastra khususnya novel dapat dijadikan 

sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA. 
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2.2.2.1 Tema 

Tema berasal dari bahasa Latin yang berarti “meletakkan suatu 

perangkat”, disebut demikian karena tema adalah ide yang mendasari 

suatu cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal tolok ukur pengarang 

dalam memaparkan karya sastra fiksi yang diciptakan. Tema dapat 

berwujud pengamatan pengarang terhadap kehidupan sehari-hari 

(Sehaerpaeh dalam Aminuddin 2009:91). 

Menurut Suharianto (2005:28) menyatakan tema sering disebut 

juga dasar cerita, yaitu pokok permasalahan yang mendominasi suatu 

karya sastra. Ia terasa dan mewarnai karya sastra tersebut dari halaman 

pertama hingga halaman terakhir. Hakikatnya tema adalah permasalahan 

yang merupakan titik tolok ukur pengarang dalam menyusun cerita atau 

karya sastra tersebut, sekaligus merupakan permasalahan yang ingin 

dipecahkan pengarang dengan karyanya itu. 

Menurut Hayati dan Winarno (1990:13) menyatakan tema adalah 

gagasan sentral pengarang yang mendasari penyusunan suatu cerita dan 

sekaligus menjadi sasaran dari cerita itu. Jadi, tema merupakan perpaduan 

antara pokok persoalan dan tujuan yang ingin dicapai pengarang lewat 

cerita itu. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari 

suatu karya sastra (Sudjiman 1992:50). Sementara itu menurut Sumardjo 

(2005:46) menyatakan bahwa tema merupakan gagasan pokok yang 

hendak disampaikan pengarang melalui cerita dalam novel. 
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Puncak dari sebuah novel adalah menemukan kesimpulan dari 

seluruh analisis fakta-fakta dalam cerita yang telah dicerna, kesimpulan 

itulah yang disebut dengan tema (Rahmanto 1999:75). 

Tema merupakan suatu gagasan sentral yang menjadi dasar bangun 

cerita. Wujud tema dalam sastra, berpangkal pada alasan pada (motif 

tokoh) serta memuat topik dan tujuan yang akan dicapai oleh pengarang 

(Atar Semi 1993:42). 

Dalam pengertiannya yang paling sederhana, tema adalah makna 

cerita, gagasan sentral, atau dasar cerita. Istilah tema sering disamakan 

pengertiannya dengan topik, padahal kedua istilah itu memiliki pengertian 

yang berbeda. Topik dalam suatu karya adalah pokok pembicaraan, 

sedangkan tema merupakan suatu gagasan sentral, yakni sesuatu yang 

hendak diperjuangkan melalui tulisan atau karya fiksi. Wujud tema dalam 

fiksi biasanya berpangkal pada alasan tindak atau motif tokoh. Walaupun 

di atas sudah dibatasi bahwa tema merupakan makna cerita, ia bukanlah 

apa yang ada di dalam kebanyakan pikiran orang tatkala mereka 

mempermasalahkan “apa sebenarnya yang dimaksud oleh cerita tertentu”. 

Jadi, tema bukan moral cerita dan bukan subjek cerita (Sayuti 1997:118). 

Menurut Nurgiyantoro (2007:67) menyatakan tema adalah makna 

yang terkandung dari sebuah cerita. Tema merupakan gagasan dasar 

umum yang menopang sebuah karya sastra dan terkandung di dalam teks 

sebagai struktur semantis dan yang menyangkut persamaan-persamaan 



 

 

39 

atau perbedaan-perbedaan. Tema walaupun sulit ditentukan secara pasti, 

bukanlah makna yang “disembunyikan”, walau belum tentu juga 

dilukiskan secara eksplisit. Demikianlah sebuah tema tidaklah tampak 

secara jelas terlihat dalam karya sastra (novel), karena justru inilah yang 

ingin ditawarkan pada pembaca. Hal ini pulalah yang menyebabkan tidak 

mudah dalam menafsiran tema.  

Menurut Stanton (dalam Nurgiyantoro 2007:70) mengartikan tema 

sebagai berikut ini. Tema yang dimaksud adalah sebuah cerita yang secara 

khusus menerangkan sebagian besar unsurnya dengan cara yang 

sederhana. Tema menurutnya, kurang lebih dapat bersinonim dengan ide 

utama (central idea) dan tujuan utamanya (central purpose). Tema dapat 

dipandang sebagai dasar cerita, gagasan dasar umum sebuah karya novel. 

Menurut Sayuti (2000:197) mengemukakan bahwa tema 

merupakan gagasan sastra, yakni sesuatu yang hendak diperjuangkan 

dalam dan melalui karya fiksi. Wujud tema dalam fiksi biasanya 

berpangkal pada alasan tindakan atau motif tokoh. Menurut Sayuti 

(2000:187) menyatakan tema adalah makna yang dilepaskan oleh suatu 

cerita atau makna yang ditemukan oleh dan dalam suatu cerita. Ia 

merupakan implikasi yang penting bagi suatu cerita secara keseluruhan, 

bukan sebagai dari suatu cerita yang dapat dipisahkan. Dalam kaitannya 

dengan pengalaman pengarang, tema adalah sesuatu yang diciptakan oleh 

pengarang sehubungan dengan pengalaman total yang dinyatakannya. 
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Walaupun pengertian tema sudah dibatasi bahwa tema merupakan 

makna cerita, ia bukanlah apa yang ada di dalam kebanyakan pikiran 

orang tatkala mereka mempermasalahkan “Apa sebenarnya yang dimaksud 

oleh cerita tertentu”. Jadi tema bukan moral cerita dan juga bukan pokok 

cerita (Sayuti 2000:187). Fungsi tema menurut Sayuti (2000:193) adalah 

melayani visi. Yang dimaksud visi disini adalah respon total sang 

pengarang terhadap pengalaman dan hubungan totalnya dengan kehidupan 

yang dijalani oleh tokoh. 

Untuk menentukan persoalan yang merupakan tema dapat dilihat 

pada persoalan yang paling menonjol. Pertama, secara kuantitatif 

persoalan yang dapat menimbulkan konflik, yaitu suatu konflik yang 

menimbulkan dan melahirkan suatu peristiwa. Kedua, menentukan waktu 

penceritaan yang diperlukan dalam menceritakan peristiwa atau tokoh-

tokoh dalam karya sastra (Aminuddin 2009:92). 

Menurut Nurgiyantoro (2007:69) menyatakan untuk menemukan 

tema haruslah menyimpulkan dari keseluruhan cerita, tidak hanya 

berdasarkan bagian-bagian tertentu saja. Penafsiran tema (utama) 

diprasyarati oleh pemahaman cerita secara keseluruhan. Namun 

adakalanya dapat ditemukan pada kalimat-kalimat atau alinea-alinea 

percakapan tertentu yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang 

mengandung tema pokok. Tema dengan demikian dapat dipandang 

sebagai dasar cerita, gagasan dasar umum sebuah novel. Dapat 

disimpulkan bahwa tema merupakan ide atau gagasan utama dalam sebuah 
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karya sastra, ide itu bisa tersamar di dalam dialog tokoh-tokohnya, jalan 

pikirannya, perasaannya, latar (setting) cerita untuk memperjelas atau 

menyarankan pada isi, sehingga seluruh unsur cerita menjadi satu arti. 

Menurut Nurgiyantoro (2007:68-69) menyatakan sebagai sebuah 

makna, pada umumnya tema tidak dilukiskan, paling tidak pelukisan yang 

secara langsung dan khusus. Eksistensi atau kehadiran tema adalah 

terimplikasi dan merasuki keseluruhan cerita, inilah yang menyebabkan 

kecilnya kemungkinan pelukisan secara langsung tersebut. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Sayuti (1997:120) yang mengatakan “walaupun tema 

sebagai makna cerita sudah lazim disepakati, tidaklah berarti bahwa 

sebuah cerita harus dianggap sebagai ilustrasi dari suatu hidden meaning 

(makna yang terselubung) yang disajikan dengan berbagai cara oleh 

pengarang”. 

Tema merupakan makna cerita, gagasan sentral, atau dasar cerita 

(Sayuti 2000:187). Biasanya orang mengartikan tema sama dengan 

amanat. Tema dan amanat merupakan dua pengertian yang berbeda. Tema 

merupakan gagasan atau ide pokok dari sebuah cerita, sedangkan amanat 

adalah ajaran moral atau pesan yang disampaikan pengarang di dalam 

karya sastra (Sudjiman 1992:7). 

Menurut Shipley (dalam Nurgiyantoro 2007:80) mengartikan tema 

sebagai subjek wacana, topik umum, atau masalah utama yang dituangkan 

di dalam cerita. Tema pada hakikatnya merupakan makna yang dikandung 
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dalam cerita, atau tema adalah makna cerita. Menurut Shipley (dalam 

Sayuti 1997:102) menyatakan tema dibagi menjadi lima jenis yaitu tema 

moral, tema sosial, tema jasmaniah, tema egois, dan tema ketuhanan.  

Tema moral adalah tema yang berkaitan dengan kesadaran dan 

pengabdian seseorang terhadap kepentingan negara, tanggungjawab 

terhadap keluarga, kasih sayang orang tua terhadap anaknya, kesetiaan 

terhadap tugas untuk kepentingan negara, dan bakti seorang anak kepada 

orang tuanya. Hal ini berupa kerukunan dan kebersamaan, kasih sayang 

terjadi sesama. 

Tema jasmaniah adalah berkaitan dengan usaha seseorang dalam 

mencapai keinginan atau cita-cita yang didasarkan pada kesadaran bahwa 

segala keinginan harus diperjuangkan secara sungguh-sungguh. 

Tema egois adalah berhubungan dengan masalah yang dilakukan 

oleh individu yang bersifat egois atau mementingkan diri sendiri dan tidak 

pernah memikirkan kepentingan pihak lain.  

Tema ketuhanan yaitu tema  yang menyangkut kepercayaan 

seseorang terhadap Tuhan. Jadi tema merupakan gagasan utama, dasar 

cerita, dan dapat dipandang sebagai makna cerita yang ingin disampaikan 

kepada pembaca. 

Menurut Aminuddin (2009:92) menyatakan dalam upaya 

pemahaman tema, pembaca perlu memperhatikan beberapa langkah 

berikut secara cermat, meliputi hal-hal berikut ini. 
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1) Memahami latar (setting) dalam prosa fiksi yang dibaca. 

2) Memahami penokohan dan perwatakan para pelaku dalam 

prosa fiksi yang dibaca. 

3) Memahami satuan peristiwa, pokok pikiran, serta tahapan 

peristiwa dalam prosa fiksi yang dibaca. 

4) Memahami plot atau alur cerita dalam prosa fiksi yang dibaca. 

5) Menghubungkan pokok-pokok pikiran yang satu dengan 

lainnya yang disimpulkan dari satuan-satuan peristiwa yang 

terpapar dalam suatu cerita. 

6) Menentukan sikap pengarang terhadap pokok-pokok pikiran 

yang ditampilkannya. 

7) Mengidentifikasi tujuan pengarang memaparkan ceritanya 

dengan bertolak dari satuan pokok pikiran serta sikap 

pengarang terhadap pokok pikiran yang ditampilkannya. 

8) Menafsirkan tema dalam cerita yang dibaca serta 

menyimpulkannya dalam satu dua kalimat yang diharapkan 

merupakan ide dasar cerita yang dipaparkan pengarangnya. 

Menurut Staton (dalam Nurgiyantoro 2007:87) mengemukakan 

tentang kriteria dalam menemukan dan menafsirkan tema sebuah novel. 

Pertama, penafsiran tema sebuah novel hendaknya memperhatikan detil-

detil cerita yang menonjol. Detil cerita tersebut diperkirakan ada di sekitar 

permasalahan yang memicu terjadinya konflik yang dihadapi oleh tokoh 

utama.  
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Kedua, hendaknya penafsiran tema tersebut tidak bertentangan 

dengan tiap detil cerita. Novel merupakan sarana yang digunakan oleh 

pengarang dalam mengungkapkan keyakinan, kebenaran, gagasan, 

pandangan hidup, dan sebagainya yang dapat digolongkan sebagai unsur 

isi dan hal yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, pengarang tidak akan 

menyatakan sendiri sikap dan keyakinannya yang diungkapkan dalam 

detil-detil tertentu melalui detil-detil cerita yang lain. Jika terjadi hal 

demikian, maka perlu adanya pengulangan hasil penafsiran tersebut karena 

dimungkinkan adanya kesalahpahaman. 

Ketiga, penafsiran tersebut hendaknya tidak didasarkan pada bukti-

bukti yang tidak dinyatakan, baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam novel tersebut. Penentuan tema yang hanya didasarkan pada 

perkiraan atau sesuatu yang sekedar dibayangkan terjadi pada cerita atau 

informasi yang kurang dapat dipercaya, tidak akan 

dipertanggungjawabkan karena tidak berdasar kepada bukti-bukti yang 

empiris. 

Keempat, penafsiran tema sebuah novel haruslah didasarkan pada 

bukti-bukti yang memang secara langsung ada atau disampaikan dalam 

cerita. Tema yang terdapat dalam cerita tersebut adalah sebagai 

pembuktian. Bukti-bukti tersebut dapat berupa bukti-bukti langsung, 

artinya kata-kata itu dapat ditemukan dalam novel, atau bukti-bukti tidak 

langsung yang berupa hasil penafsiran dari kata-kata yang ada.  
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Menurut jenisnya, tema dapat dibagi menjadi dua macam, yakni 

tema mayor dan tema minor. Tema mayor adalah tema pokok, yakni 

permasalahan yang paling dominan menjiwai suatu karya sastra. 

Sedangkan tema minor yang sering juga disebut tema bawahan, ialah 

permasalahan yang merupakan cabang dari tema mayor. Wujudnya dapat 

berupa akibat lebih lanjut yang ditimbulkan oleh tema mayor (Suharianto 

2005:28). 

Menurut Suyoto (2008:20) menyatakan tema adalah gagasan ide 

atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra. Ada beberapa 

macam tema yaitu sebagai berikut ini. 

1) Tema didaktis yaitu tema pertentangan antara kebaikan dan kejahatan. 

2) Tema yang dinyatakan secara eksplisit. 

3) Tema yang dinyatakan secara simbolik. 

4) Tema yang dinyatakan dengan dialog tokoh utama. 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tema 

adalah ide, gagasan utama, dan tema dapat dipandang sebagai makna 

cerita yang ingin disampaikan kepada pembaca. Tema adalah 

permasalahan yang menjadi dasar sebuah cerita dan merupakan titik tolok 

ukur pengarang dalam cerita atau karya sastra. 

Dalam usaha memahami tema, pembaca perlu memperhatikan 

beberapa langkah berikut secara cermat: (1) memahami novel yang dibaca, 

(2) memahami latar (setting) tahapan peristiwa serta cerita dalam karya 
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sastra yang dibaca, (3) memahami satuan peristiwa serta tahapan peristiwa 

dalam karya sastra yang dibaca, (4) memahami alur cerita dalam karya 

sastra yang dibaca, (5) menentukan sikap pengarang terhadap pokok-

pokok permasalahan yang ditampilkan, (6) mengidentifikasikan tujuan 

pengarang, (7) menafsirkan dalam cerita yang dibaca kemudian 

menyimpulkan dalam satu dua kalimat yang merupakan ide dasar cerita 

yang dipaparkan pengarang. 

2.2.2.2 Alur (Plot) 

            Istilah plot sama artinya dengan alur. Dalam sebuah cerita pasti ada 

rangkaian peristiwa yang diuraikan. “Peristiwa yang diuraikan itu 

membentuk tulang punggung cerita, yaitu alur”. Kiasan ini berasal dari 

Marjore Boulton (dalam Sudjiman 1992:29) yang mengibaratkan alur 

sebagai rangka di dalam tubuh manusia. Tanpa rangka, tubuh tidak akan 

bisa berdiri. 

           Menurut Atmazaki (1990:60) menyatakan bahwa alur adalah 

konstruksi yang dibuat pengarang mengenai sebuah deretan peristiwa yang 

secara logis dan kronologis saling berkaitan dan yang diakibatkan atau 

dialami oleh para pelaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alur 

atau plot adalah urutan kejadian atau perjalanan tingkah laku para tokoh 

yang dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang satu menyebabkan 

atau disebabkan oleh peristiwa yang lain. Menurut Stanton (dalam 

Nurgiyantoro (2007:113) menyatakan alur atau plot adalah cerita yang 
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berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara 

sebab-akibat, peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya 

peristiwa yang lain. Sejalan dengan itu, Atar Semi menyatakan bahwa alur 

atau plot adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun 

sebagai sebuah interelasi fungsional yang sekaligus menandai urutan 

bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi (Atar Semi 1993:43). 

           Menurut Sayuti (1997:7) menyatakan plot sebuah cerita merupakan 

elemen-elemen yang jalin-menjalin dalam rangkaian temporal dan 

memiliki hubungan sebab akibat. Plot merupakan rangkaian peristiwa 

yang berupa kejadian-kejadian yang jalin-menjalin dan memiliki 

hubungan sebab akibat. 

            Menurut Bulton (dalam Sudjiman 1992:29) menyatakan bahwa 

dalam cerita rekaan berbagai peristiwa disajikan dengan urutan tertentu 

sehingga membentuk tulang punggung cerita. Bulton juga menyatakan 

bahwa alur dalam rangkaian cerita ibarat rangka tubuh manusia, tanpa 

rangka tubuh tidak akan dapat berdiri sendiri.  

            Alur adalah pengaturan urutan peristiwa pembentuk cerita. Cerita 

diawali dengan peristiwa tertentu dan berakhir dengan peristiwa tertentu 

lainnya, tanpa terikat pada urutan waktu (Sudjiman 1992:31). Di dalam 

fungsinya, alur dapat dibedakan peristiwa-peristiwa utama yang 

membentuk alur utama, dan peristiwa-peristiwa pelengkap yang 
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membentuk alur bawahan atau mengisi jarak antara dua peristiwa utama 

(Sudjiman 1992:29). 

           Menurut Kenny (dalam Nurgiyantoro 2007:113) berpendapat 

mengenai pengertian plot sebagai berikut. ”Plot sebagai peristiwa-

peristiwa yang ditampilkan dalam cerita yang tidak bersifat sederhana, 

karena pengarang menyusun peristiwa-peristiwa itu berdasarkan kaitan 

sebab akibat”. 

            Menurut Suharianto (2005:28) menyatakan alur adalah cara 

pengarang menjalin kejadian-kejadian secara beruntun dengan 

memperhatikan hukum sebab akibat sehingga merupakan kesatuan yang 

padat, bulat dan utuh.  

 Menurut Aminuddin (2009:83) mengatakan plot merupakan 

rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga 

menjalin suatu cerita yang dihadirkan para tokoh dalam suatu cerita. Plot 

cerita menyajikan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dalam sifat 

kewaktuan dan hubungan-hubungan yang sudah diperhitungkan secara 

tertentu. Dari batasan-batasan tersebut diketahui bahwa plot merupakan 

rangkaian peristiwa yang berupa kejadian-kejadian yang jalin-menjalin 

dan memiliki hubungan sebab akibat. 

 Plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian 

itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang satu 

disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain (Stanton 
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dalam Nurgiyantoro 2007:113). Menurut Kenny (dalam Nurgiyantoro 

2007:14) mengemukakan plot sebagai peristiwa-peristiwa yang 

ditampilkan dalam cerita yang tidak bersifat sederhana, karena pengarang 

menyusun peristiwa-peristiwa itu berdasarkan sebab akibat. Sehingga plot 

adalah peristiwa-peristiwa cerita yang mempunyai penekanan pada adanya 

hubungan kausalitas. Plot adalah peristiwa demi peristiwa yang susul-

menyusul namun ia lebih dari sekedar jalan cerita itu sendiri, atau 

tepatnya, ia lebih dari sekedar rangkaian peristiwa (Nurgiyantoro 

2007:111). 

           Plot merupakan cerminan, atau bahkan berupa perjalanan tingkah 

laku para tokoh dalam bertindak, berfikir, berasa, dan bersikap dalam 

menghadapi berbagai masalah kehidupan. Kejadian, perbuatan atau 

tingkah laku kehidupan manusia bersifat plot jika bersifat khas, 

mengandung konflik, saling berkaitan, dan yang terpenting adalah menarik 

untuk diceritakan, dan karenanya bersifat dramatik (Nurgiyantoro 

2007:114).      

          Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alur atau plot adalah suatu 

yang menceritakan kejadian-kejadian secara berurutan atau beruntun 

dengan memperhatikan hukum sebab akibat sehingga merupakan kesatuan 

yang padat, bulat dan utuh. Menurut Nurgiyantoro (2007:110) berpendapat 

bahwa plot atau alur merupakan unsur fiksi yang penting, bahkan tidak 

sedikit orang yang menganggapnya sebagai yang terpenting diantara 

berbagai unsur fiksi yang lain. 
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 Plot atau alur fiksi hendaknya diartikan tidak hanya sebagai 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan dengan panjang lebar dalam suatu 

rangkaian tertentu, tetapi lebih merupakan penyusunan yang dilakukan 

oleh penulisannya tentang peristiwa-peristiwa tersebut berdasarkan 

hubungan-hubungan kausalitasnya (Sayuti 1997:19).  

  Alur disebut juga plot, yaitu rangkaian peristiwa yang memiliki 

hubungan sebab-akibat sehingga menjadi suatu kesatuan yang padu . Alur 

terdiri atas berikut ini. 

1) Awal, yaitu pengarang mulai memperkenalkan tokoh-tokohnya. 

2) Gawatan atau rumitan yaitu konflik tokoh-tokoh semakin seru. 

3) Puncak, yaitu saat puncak konflik diantara tokoh-tokohnya. 

4) Leraian, yaitu saat peristiwa konflik semakin reda dan perlu bagian 

alur mulai terungkap. 

5) Akhir seluruh peristiwa antara konflik telah terselesaikan. 

Jadi, dapat disimpulkan  bahwa plot adalah suatu kejadian atau 

peristiwa di dalam sebuah cerita yang diurutkan secara bertahap dan 

menjadi suatu satu kesatuan yang utuh untuk menjadi sebuah cerita. 

 Plot atau alur itu sangat penting. Menurut Sayuti (1997:34) 

menyatakan  fungsi alur antara lain sebagai berikut ini. 

1) Untuk mengekspresikan makna suatu karya fiksi, baik makna yang 

bersifat muatan (actual meaning), maupun makna yang bersifat niatan 

(infentional meaning). 
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2) Melalui aluran, penulis mengorganisasikan pengalaman tersebut dan 

memberitahukan banyak kepada kita tentang makna pengalaman yang 

dimiliki oleh penulis. 

3) Dalam perspektif yang lebih luas pengertian kita tentang “apa yang 

menyebabkan apa” dan untuk menjelaskan hubungan kausalitas 

tersebut memang merupakan tugas alur. 

 Menurut Sayuti (1997:35) mengemukakan fungsi plot adalah 

pengorganisasian peristiwa-peristiwa dari awal, tengah, dan akhir.  Jika 

ditinjau dari segi penyusunan peristiwa atau bagian-bagian yang 

membentuknya, dikenal adanya plot kronologis atau progresif dan plot 

regresif atau flash back dan back-tracking atau sorot balik. Dalam plot 

kronologis, awal cerita benar-benar merupakan “awal”, tengah benar-benar 

merupakan “tengah”, dan akhir cerita juga benar-benar merupakan 

“akhir”. Hal ini berarti bahwa dalam plot kronologis atau plot progresif, 

cerita benar-benar dimulai dari eksposisi, pada pemecahan atau 

denaoment. Dalam plot regresif, awal cerita bisa saja merupakan akhir, 

demikian seterusnya, tengah dapat merupakan akhir, dan akhir dapat 

merupakan awal atau tengah. Di dalam plot jenis ini, cerita dapat saja 

dimulai dengan konflik tertentu, kemudian diikuti eksposisi lalu diteruskan 

komplikasi tertentu, mencapai klimaks dan menuju pemecahan, dan dapat 

pula dimulai dengan bagian-bagian lain yang divariasikan. Plot sorot balik, 

tahapan alur diurutkan dari tahapan akhir hingga awal bukan tahapan awal 

hingga akhir. Jadi dapat disimpulkan, bahwa cerita berplot kronologis atau 
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plot progresif apabila peristiwa-peristiwanya dilukiskan secara berurutan 

dari awal hingga akhir cerita, sedangkan cerita berplot regresif apabila 

dilukiskan tidak berurutan. 

 Plot ditinjau dari segi akhir cerita ada dua yaitu plot terbuka dan 

plot tertutup (Sayuti 1997:29). Dalam plot terbuka, cerita sering atau 

biasanya berakhir pada klimaks dan pembaca dibiarkan untuk menentukan 

apa yang diduga mungkin akan menjadi penyelesaian cerita. Dalam plot 

tertutup, pengarang memberikan simpulan cerita kepada pembaca. 

 Pengaluran yaitu teknik atau cara-cara menampilkan alur. Menurut 

kualitasnya, pengaluran dibedakan menjadi alur erat dan alur longgar. Alur 

erat ialah alur yang tidak memungkinkan adanya percabangan cerita. Alur 

longgar adalah alur yang memungkinkan adanya percabangan cerita.  

Menurut kuantitasnya, pengaluran dibedakan menjadi alur tunggal 

dan alur ganda. Alur tunggal ialah alur yang hanya satu dalam karya 

sastra. Alur ganda ialah alur yang lebih dari satu dalam karya sastra.  

Dari segi urutan waktu pengaluran dibedakan ke dalam alur lurus 

dan tidak lurus. Alur lurus ialah alur yang melukiskan peristiwa berurutan 

dari awal sampai akhir cerita. Alur tidak lurus ialah alur yang melukiskan 

tidak urut dari awal sampai akhir cerita. Alur tidak lurus bisa 

menggunakan gerak balik (back tracking), sorot balik (flashback), atau 

campuran keduanya (Suyoto 2008:19). 
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 Alur sebuah cerita (novel) harus bersifat padu (unity). Antara 

peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain harus berkaitan. Untuk 

memperoleh keutuhan cerita, alur biasanya terdiri atas tiga tahap, yaitu 

awal, tengah, dan akhir. 

 Tahap awal biasanya disebut tahap perkenalan. Tahap ini 

umumnya berisi sejumlah informasi penting berhubungan dengan berbagai 

hal yang dikisahkan pada tahap berikutnya, misalnya berupa pengenalan 

tentang waktu dan tempat terjadinya peristiwa dan pengenalan tokoh 

cerita. Pada tahap awal ini konflik sedikit demi sedikit mulai dimunculkan. 

 Tahap tengah atau pertikaian menampilkan peningkatan konflik 

yang sudah mulai dimunculkan pada tahap awal. Konflik yang dikisahkan 

dapat berupa konflik internal, konflik eksternal, atau kedua-duanya 

sekaligus. Dalam tahap tengah inilah klimaks dapat dimunculkan, yaitu 

ketika konflik telah mencapai intensitas tertinggi. 

 Adapun tahap akhir atau peleraian menampilkan adegan tertentu 

sebagai akibat klimaks. Jadi, bagian ini menunjukkan bagaimanakah akhir 

sebuah cerita yang penyelesaiannya bisa bersifat tertutup dan bisa juga 

terbuka. 

 Plot diartikan sebagai bentuk alur cerita yang terdiri dari awal 

cerita, pertengahan cerita dan akhir cerita atau dapat juga dibalik (flash 

back). Adapun kaidah pemplotan menurut Nurgiyantoro (2007:130) 

meliputi sebagai berikut ini. 
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1) Plausibilitas menyaran pada pengertian suatu hal yang dapat dipercaya 

sesuai dengan logika cerita. Dikaitkan dengan realitas kehidupan yaitu 

sesuatu yang ada dan terjadi di dunia nyata. Pengertian realitas 

menyaran pada sesuatu yang kompleks antara realitas faktual, imajiner 

dan perpaduan antara keduanya. Sebuah cerita dikatakan berkadar 

plausibilitas jika memiliki kebenaran untuk dirinya sendiri. Artinya 

sesuai dengan tuntutan cerita dan tidak bersifat meragukan. 

2) Suspense menyaran pada adanya perasaan semacam kurang pasti 

terhadap peristiwa yang akan terjadi, khususnya yang menimpa tokoh 

yang diberi rasa simpati oleh pembaca, atau menyaran pada adanya 

harapan yang belum pasti pada pembaca terhadap akhir sebuah cerita. 

3) Surprise merupakan kejutan, sesuatu yang bersifat mengejutkan, jika 

sesuatu yang dikisahkan atau kejadian yang ditampilkan menyimpang, 

atau bahkan bertentangan dengan harapan kita sebagai pembaca. 

4) Kesatupaduan menyaran pada pengertian bahwa berbagai unsur yang 

ditampilkan khususnya peristiwa-peristiwa fungsional, kaitan dan 

acuan yang mengandung konflik atau sebuah pengalaman kehidupan 

yang hendak dikomunikasikan. 

 Dalam membentuk alur tertentu, pengarang memiliki kebebasan 

kreativitas. Namun demikian, ada semacam ketentuan atau kaidah yang 

perlu dipertimbangkan. Kaidah yang dimaksud meliputi masalah 

kemasukakalan (plausibility), kejutan (surprise), dan ketidaktentuan 

(suspense). 
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 Kemasukakalan merupakan satu diantara kaidah yang penting 

dalam mengatur alur. Suatu cerita dikatakan masuk akal apabila cerita itu 

memiliki kebenaran, yakni benar bagi cerita itu sendiri. Disamping masuk 

akal, cerita juga harus memberikan surprise atau kejutan bagi 

pembacanya. Kejutan itu sendiri fungsinya bisa bermacam-macam, 

misalnya untuk memperlambat tercapainya klimaks, atau sebaliknya untuk 

mempercepat tercapainya klimaks. 

 Untuk memancing keingintahuan pembaca akan kelanjutan cerita, 

pengarang menciptakan tegangan (suspense). Suspense adalah 

ketidakpastian yang berkepanjangan dan semakin menjadi-jadi. Sarana 

untuk menciptakan tegangan diantaranya adalah foreshadowing (padahan) 

yaitu perkenalan atau pemaparan detil-detil yang akan mengisyaratkan 

arah yang akan dituju oleh suatu cerita. 

2.2.2.3 Tokoh dan Penokohan 

Unsur-unsur karya sastra fiksi khususnya novel hadir bersama-

sama membentuk sebuah cerita. Unsur tokoh dan penokohan merupakan 

unsur yang penting dalam sebuah novel, karena tanpa adanya unsur 

tersebut pembaca tidak dapat mengetahui pelaku dan pelukisan lahir 

maupun batin pelakunya. Istilah “tokoh” menunjuk pada orangnya (pelaku 

cerita), sedangkan “penokohan” menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh 

tertentu dalam sebuah cerita (Nurgiyantoro 2007:165). Penokohan adalah 

pelukisan gambaran yang jelas tentang seorang yang ditampilkan dalam 
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sebuah cerita. Dengan demikian istilah penokohan lebih luas 

pengertiannya daripada tokoh (Nurgiyantoro 2007:166). 

2.2.2.3.1 Tokoh 

Dalam pembicaraan sebuah fiksi, sering digunakan istilah-istilah 

seperti tokoh dan penokohan, watak dan perwatakan, atau karakter dan 

karakterisasi secara bergantian dengan menunjuk pergantian hampir sama. 

Istilah-istilah tersebut sebenarnya tidak merujuk pergantian yang persis 

sama, meskipun di antaranya memiliki sinonim (Nurgiyantoro 2007:64). 

Kehadiran tokoh cerita di dalam sebuah cerita (novel) sangat 

penting peranannya, karena tokoh sebagai pelaku yang terlibat dalam 

cerita. Tokoh hendaknya memiliki sifat-sifat yang dikenal pembaca, yang 

tidak asing baginya, bahkan yang mungkin ada pada diri pembaca itu 

(Sudjiman 1992:17). 

Setiap tokoh dalam karya sastra naratif adalah pejuang yang 

memperjuangkan sesuatu seperti harta, kekasih, menaklukkan kezaliman, 

mengubah kebiasaan lama, dan lain-lain.  Menurut Atmazaki (1990:61-62) 

menyatakan tokoh adalah komponen penting dalam sebuah cerita.  

Menurut Sayuti (1997:43) menegaskan bahwa tokoh adalah 

individu rekaan yang mengalami peristiwa dalam cerita itu. Tokoh adalah 

individu cipataan atau rekaan pengarang yang mengalami peristiwa-

peristiwa atau berbagai peristiwa cerita. Pada umumnya tokoh berwujud 
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manusia, dapat pula berwujud binatang atau benda yang diinsankan 

(Suyoto 2008:15).  

Pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga 

peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita disebut dengan tokoh 

(Aminuddin 2009:79). 

Menurut Sudjiman (1998:16) mendefinisikan tokoh adalah 

individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berlakunya berbagai 

peristiwa dalam cerita. Penokohan menyajikan watak tokoh dan 

penciptaan citra tokoh, baik keadaan lahir maupun batinnya yang dapat 

berupa pandangan, sikap, keyakinan, adat-istiadatnya. Watak adalah 

kualitas tokoh, kualitas nalar dan jiwanya yang membedakan dengan tokoh 

lain.  

Menurut Sayuti (1997:72) menyatakan seorang tokoh dikatakan 

relevan dengan kita atau dengan pengalaman kita apabila karakter tokoh 

itu seperti diri kita atau seperti orang lain yang kita ketahui. Jadi, suatu 

karakter tokoh menjadi relevan apabila banyak orang yang menyukainya 

di dunia yang sesungguhnya. Relevansi yang kedua tampak jika sisi-sisi 

kehidupan tokoh yang dianggap menyimpang, aneh dan luar biasa terdapat 

atau terasakan dan dalam diri kita (Sayuti 1997:46). 

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang tokoh di atas dapat 

disimpulkan bahwa tokoh adalah individu rekaan pada sebuah cerita yang 

mempunyai kualitas moral dan kecenderungan tertentu yang mengalami 
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peristiwa dalam cerita. Kepribadian atau karakter tokoh dapat dilihat dari 

apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan (Abrams dalam Fananie 

2002:87). Identifikasi tersebut adalah didasarkan pada konsistensi, dalam 

artian konsistensi sikap, moralitas, perilaku, dan pemikiran memecahkan, 

memandang, dan bersikap dalam menghadapi setiap peristiwa. Dengan 

bahasa yang agak berbeda, menurut David Daiches (dalam Fananie 

2002:87) menyebutkan bahwa kepribadian tokoh cerita fiksi dapat muncul 

dari sejumlah peristiwa dan bagaimana reaksi tokoh tersebut pada 

peristiwa yang dihadapinya. 

Menurut Nurgiyantoro (2007:176) berpendapat bahwa tokoh-tokoh 

cerita dalam sebuah fiksi dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis 

penamaan yaitu berdasarkan pentingnya peranan seorang tokoh, fungsi 

penampilan seorang tokoh, dan perwatakan seorang tokoh. 

Tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa dan 

penyampai pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang sengaja ingin 

disampaikan kepada pembaca oleh sebab itu tokoh cerita hendaknya 

bersifat alami, memiliki sifat lifelikeness “kesepertikehidupan”, paling 

tidak itulah yang diharapkan pembaca (Nurgiyantoro 2007:167-168).  

Ditinjau dari segi keterlibatannya dalam keseluruhan cerita, 

Nurgiyantoro (2007:176) membedakan tokoh prosa fiksi menjadi dua, 

yaitu sebagai berikut ini. 
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1) Tokoh sentral atau tokoh utama, disebut juga pelaku pokok yang 

perikehidupannya menjadi pokok cerita atau yang menyebabkan cerita 

itu ada. Tokoh sentral dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut ini. 

a) Tokoh sentral protagonis adalah tokoh yang membawakan 

perwatakan positif atau menyampaikan nilai-nilai positif. 

b) Tokoh sentral antagonis adalah tokoh yang membawakan 

perwatakan yang bertentangan dengan protagonis atau 

menyampaikan nilai-nilai negatif (Suyoto 2008:15). 

Tokoh utama atau tokoh sentral suatu fiksi dapat ditentukan paling 

tidak dengan tiga cara, yaitu bahwa (1) tokoh itu paling terlibat dengan 

makna atau tema, (2) tokoh itu yang paling berhubungan dengan tokoh 

lain, dan (3) tokoh itu paling banyak memerlukan waktu penceritaan 

(Sayuti 1997:47). 

2) Tokoh periferal atau tokoh tambahan (bawahan). Tokoh tambahan 

adalah tokoh yang tidak sentral dalam cerita, tetapi kehadirannya 

sangat diperlukan untuk menunjang dan mendukung tokoh utama. 

Dalam penelitian ini akan dianalisis tokoh utama dan beberapa 

tokoh tambahan. Tokoh tambahan yang dipilih untuk diteliti adalah tokoh-

tokoh yang peranannya cukup besar dalam kehidupan tokoh utama. Untuk 

menemukan dan mengenali watak tokoh, antara lain dengan mencermati 

beberapa hal berikut ini. 
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1) Apa yang diperbuatnya, tindakan-tindakannya, terutama sikapnya 

dalam situasi kritis. Situasi kritis yaitu situasi yang mengharuskan dia 

mengambil keputusan dengan segera. 

2) Ucapan-ucapannya, dari sini kita bisa mengenali apakah ia orang tua, 

orang dalam pendidikan rendah atau tinggi, wanita atau pria, orang 

berbudi halus atau kasar, dan sebagainya. 

3) Penggambaran fisik tokoh, yaitu cara berpakaian, bentuk tubuhnya, 

ciri-ciri fisiknya yang dapat menunjukkan watak tokoh yang 

bersangkutan. 

4) Pikiran-pikirannya, yang melukiskan apakah yang dipikirkan oleh 

seorang tokoh. 

5) Gambaran latar atau lingkungan tempat tinggal tokoh. 

6) Pandangan lain terhadap tokoh yang bersangkutan. 

7) Penerangan langsung, yaitu penjelasan pengarang secara panjang lebar 

tentang sang tokoh. 

Para tokoh yang terdapat dalam suatu cerita memiliki peranan yang 

berbeda-beda. Seorang tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu 

cerita disebut dengan tokoh inti atau tokoh utama. Sedangkan tokoh yang 

memiliki peranan tidak penting karena permunculan hanya melengkapi, 

melayani, mendukung pelaku utama disebut tokoh tambahan atau tokoh 

pembantu (Aminuddin 2009:79-80). 

Tokoh-tokoh cerita dalam sebuah fiksi dapat dibedakan ke dalam 

beberapa jenis penamaan berdasarkan dari sudut mana penamaan itu 



 

 

61 

dilakukan. Berdasarkan perbedaan sudut pandang dan tinjauan, seorang 

tokoh dapat saja dikategorikan ke dalam beberapa jenis penamaan 

sekaligus, misalnya tokoh utama-protagonis-berkembang-tipikal 

(Nurgiyantoro 2007:176-177). Berdasarkan peranannya, tokoh dibedakan 

menjadi dua yaitu  utama dan tokoh tambahan (Sayuti 1997:74). Tokoh 

utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang 

bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik 

sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Tokoh utama 

dalam sebuah novel mungkin saja lebih dari seorang, walau kadar 

keutamaannya tidak (selalu) sama. Tokoh tambahan adalah tokoh kedua 

(peripheral character). 

Berdasarkan fungsi penampilannya, tokoh dibedakan menjadi dua 

yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang 

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

yang merupakan pengejawantahan norma-norma, nilai-nilai, yang ideal 

bagi kita (Altenbernd dan Lewis dalam Nurgiyantoro 2007:178). Tokoh 

penyebab terjadinya konflik disebut tokoh antagonis. 

Berdasarkan perwatakannya, tokoh dibedakan menjadi dua yaitu 

tokoh sederhana dan tokoh bulat (Sayuti 1997:76). Tokoh sederhana 

adalah tokoh yang hanya memiliki satu kualitas pribadi tertentu saja. 

Tokoh bulat adalah tokoh yang memiliki dan diungkap berbagai 

kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya. Ia dapat 

saja memiliki watak tertentu yang dapat diformulasikan, namun ia pun 



 

 

62 

dapat pula  menampilkan watak dan tingkah laku bermacam-macam, 

bahkan mungkin seperti bertentangan dan sulit diduga (Nurgiyantoro 

2007:181-183). 

Berdasarkan berkembang tidaknya perwatakan, tokoh dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu tokoh statis dan tokoh berkembang. Tokoh 

statis adalah tokoh cerita yang secara esensial tidak mengalami perubahan 

atau perkembangan perwatakan sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa 

yang terjadi (Altenbernd dan Lewis dalam Nurgiyantoro 2007:188). Tokoh 

berkembang adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan dan 

perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan dan perubahan 

peristiwa dan plot yang dikisahkan. Ia secara aktif berinteraksi dengan 

lingkungannya, baik lingkungan sosial, alam, maupun yang lain, yang 

kesemuanya itu akan mempengaruhi sikap, watak dan tingkah lakunya. 

Menurut Suharianto (2005:21) mengatakan bahwa ada dua cara 

yang sering digunakan pengarang untuk melukiskan tokoh ceritanya, yaitu 

dengan cara langsung dan cara tak langsung. Disebut cara langsung 

apabila pengarang langsung menguraikan atau menggambarkan keadaan 

tokoh. Sebaliknya apabila pengarang secara tersamar dalam 

memberitahukan wujud atau keadaan tokoh ceritanya, maka dikatakan 

pelukisan tokohnya secara tidak langsung. Walaupun tokoh cerita 

merupakan tokoh rekaan yang hidup pada dunia fiktif, namun tokoh 

tersebut haruslah memiliki tingkat kewajaran agar lebih hidup dan 

membaur dengan kehidupan nyata.  
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Secara garis besar teknik pelukisan tokoh dalam suatu karya atau 

lengkapnya adalah pelukisan sifat, sikap, watak, tingkah laku, dan 

berbagai hal lain yang berhubungan dengan jati diri tokoh dapat dibedakan 

menjadi dua cara yaitu pelukisan secara langsung dan pelukisan secara 

tidak langsung (Nurgiyantoro 2007:194). 

2.2.2.3.2 Penokohan 

Penokohan adalah lukisan tokoh cerita baik keadaaan lahiriah 

maupun batiniah yang berupa pandangan hidup, keyakinan, adat-istiadat, 

dan sebagainya baik secara langsung maupun tidak langsung yang 

membentuk karakter tokoh cerita tersebut (Sudjiman 1992:75). 

Peristiwa yang terdapat pada karya fiksi merupakan peristiwa 

dalam kehidupan sehari-hari, selalu diemban dan dialami oleh tokoh atau 

pelaku-pelaku tertentu. Pelaku mengemban peristiwa pada cerita fiksi dan 

pelaku tersebut menjalin suatu cerita dari peristiwa tersebut sering disebut 

dengan tokoh. Tokoh pada umumnya berwujud manusia, tetapi dapat pula 

berwujud binatang atau benda yang diinsankan (Sudjiman 1992:16).  

Menurut Jones (dalam Nurgiyantoro 2007:165) menyatakan yang 

dimaksud dengan penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas 

tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita atau dalam suatu 

karya sastra yang ingin diungkapkan pengarang melalui karyanya ialah 

manusia dan kehidupannya. Melalui penokohannya pembaca dapat dengan 

jelas mengungkap wujud manusia yang perikehidupannya sedang 
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diceritakan pengarang. Penokohan menunjuk pada penempatan tokoh-

tokoh tertentu dengan watak-watak  tertentu dalam sebuah cerita. Istilah 

“penokohan” lebih luas pengertiannya daripada “tokoh” dan 

“perwatakan”. Sebab ia sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, 

bagaimana perwatakannya dan bagaimana penempatan dan pelukisannya 

dalam sebuah cerita. Akhirnya sanggup memberi gambaran yang jelas 

kepada pembaca. Istilah tokoh menunjuk pada sifat dan sikap para tokoh 

seperti yang ditafsirkan pembaca, lebih menunjuk pada pribadi seorang 

tokoh. 

Menurut Suharianto (2005:31) menyatakan bahwa penokohan atau 

perwatakan adalah pelukisan mengenai tokoh cerita, baik keadaan lahirnya 

maupun keadaan batinnya yang berupa pandangan hidupnya, sikapnya, 

keyakinannya, adat istiadatnya, dan sebagainya. Penokohan merupakan 

unsur cerita yang tidak dapat ditiadakan. Melalui penokohan, cerita 

menjadi lebih nyata dalam angan-angan pembaca. Melalui penokohan 

juga, pembaca dapat dengan jelas menangkap wujud manusia yang 

perikehidupannya sedang diceritakan pengarang. Penokohan merupakan 

pelukisan atau penggambaran watak tokoh oleh pengarang. 

Menurut Aminuddin (2009:79) menyatakan penokohan adalah cara 

pengarang menampilkan tokoh atau pelaku. Penokohan menyajikan watak 

tokoh dan penciptaan citra tokoh, baik keadaan lahir maupun batinnya 

yang dapat berupa pandangan, sikap, keyakinan, adat istiadatnya. Watak 
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adalah kualitas tokoh, kualitas nalar dan jiwanya yang membedakannya 

dengan tokoh lain (Sudjiman 1992:16). 

Penokohan lebih luas pengertiannya daripada tokoh dan 

perwatakan sebab ia sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, 

bagaimana perwatakan, bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam 

sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada 

pembaca. Penokohan sekaligus menyaran pada teknik perwujudan dan 

pengembangan tokoh dalam sebuah cerita (Nurgiyantoro 2007:166). 

Penokohan dan perwatakan sangat erat kaitannya. Meurut Waluyo 

(1994:164) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara 

keduanya. Penokohan berhubungan dengan cara pengarang menentukan 

dan memilih tokoh-tokohnya serta memberi nama tokoh tersebut, 

sedangkan perwatakan berhubungan dengan bagaimana watak tokoh-tokoh 

tersebut. 

Penokohan dan karakterisasi-karakterisasi sering juga disamakan 

artinya dengan karakter dan perwatakan menunjuk pada penempatan 

tokoh-tokoh tertentu dengan watak tertentu dalam sebuah cerita 

(Nurgiyantoro 2007:165). Pembedaan antara tokoh yang satu dengan yang 

lain lebih ditentukan oleh kausalitas pribadi daripada dilihat secara fisik 

(Nurgiyantoro 2007:165-166). Sebenarnya, apa dan siapa tokoh cerita itu 

tidak penting benar selama pembaca dapat mengidentifikasi diri pada 
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tokoh-tokoh itu sesuai dengan logika cerita dan persepsinya (Nurgiyantoro 

2007:166). 

Istilah penggunaan karakter (character) sendiri dalam berbagai 

literatur bahasa Inggris menyaran pada dua pengertian yang berbeda, yaitu 

sebagai tokoh-tokoh cerita yang ditampilkan, dan sebagai sikap, 

keterkaitan, keinginan, emosi, dan prinsip moral yang dimiliki tokoh-

tokoh tersebut (Staton dalam Nurgiyantoro 2007:165). Terkait dengan 

uraian tersebut, dapat diselaraskan bahwa penokohan adalah penyajian 

tokoh karakter yang ditampilkan dalam cerita tokoh dan dapat 

digambarkan secara langsung ataupun tidak langsung. Penokohan yang 

baik adalah penokohan yang berhasil menggambarkan tokoh-tokoh dalam 

suatu cerita tersebut yang mewakili tipe-tipe manusia yang dikehendaki 

tema dan amanat. 

Menurut Rahmanto (1999:72) menyatakan bahwa perwatakan 

tokoh-tokoh dalam sebuah novel merupakan latihan yang bermanfaat 

dalam pengumpulan dan penafsiran peristiwa. Adapun cara pengarang 

membedakan perwatakan tokoh-tokohnya, antara lain (1) disampaikan 

sendiri oleh pengarang kepada pembaca, (2) disampaikan pengarang lewat 

apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh cerita itu sendiri, (3) disampaikan 

lewat apa yang dikatakan oleh tokoh lain tentang tokoh tertentu, dan (4) 

disampaikan lewat apa yang terwakili oleh tokoh itu sebagai pemikiran, 

perasaan, pekerjaan, dan ulangan-ulangan perbuatan.  
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Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan 

penokohan adalah pelukisan tokoh dengan segala karakternya yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita, baik keadaan lahirnya maupun batinnya 

yang berupa pandangan hidupnya, keyakinannya, dan adat istiadat. 

Menurut Aminuddin (2009:80-81) dalam upaya memahami watak 

pelaku, pembaca dapat menelusurinya melalui hal-hal berikut ini. 

1) Tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya. 

2) Gambaran yang diberikan pengarang lewat gambaran lingkungan 

kehidupannya maupun caranya berpakaian. 

3) Menunjukkan bagaimana perilakunya. 

4) Melihat bagaimana tokoh itu berbicara dengan dirinya sendiri. 

5) Memahami bagaimana jalan pikirannya. 

6) Melihat bagaimana tokoh lain berbicara tentangnya. 

7) Melihat bagaimana tokoh lain berbincang dengannya. 

8) Melihat bagaimana tokoh-tokoh lain itu memberikan reaksi 

terhadapnya. 

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

Seperti diketahui, yang ingin diungkapkan pengarang melalui karyanya 

ialah manusia dan kehidupannya. Karena itu penokohan merupakan unsur 

cerita yang tidak dapat ditiadakan. Melalui penokohan itulah, cerita menjadi 

lebih nyata dalam angan-angan pembaca. Dan melalui penokohan itu pula, 
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pembaca dapat dengan jelas menangkap wujud manusia yang 

perikehidupannya sedang diceritakan oleh pengarang. 

Penokohan yang baik adalah penokohan yang berhasil 

menggambarkan tokoh-tokoh dan mengembangkan watak dari tokoh-tokoh 

tersebut yang mewakili tipe manusia yang dikehendaki tema dan amanat. 

Perkembangannya harus wajar dan dapat diterima berdasarkan hubungan 

kausalitas. Biasanya dalam sebuah cerita rekaaan terdapat pelaku utama. 

Tokoh-tokoh lain ditampilkan dalam hubungan pelaku utama ini, sehingga 

terdapatlah pelaku-pelaku tambahan. 

Menurut Boulton (dalam Aminuddin 2009:79) mengungkapkan bahwa 

cara pengarang menggambarkan atau memunculkan tokohnya itu dapat 

dengan berbagai macam. Mungkin pengarang menampilkan tokoh sebagai 

pelaku yang hanya hidup di alam mimpi, pelaku yang memiliki semangat 

perjuangan dalam mempertahankan hidupnya, pelaku yang memiliki cara 

sesuai dengan kehidupan manusia yang sebenarnya, maupun pelaku yang 

egois, kacau dan mementingkan dirinya sendiri. Dalam cerita fiksi, pelaku ini 

dapat berupa manusia atau tokoh makhluk lain yang diberi sifat seperti 

manusia, misalnya kancil, kucing, sepatu, dan sebagainya. 

2.2.2.4 Gaya Bahasa 

Karya sastra adalah (medium) bahasa. Dengan kalimat lain, karya 

sastra pada dasarnya adalah gaya (bahasa) itu sendiri, sehingga diantara 

unsur-unsur yang membangunnya, gaya bahasalah yang dianggap sebagai 
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unsur terpenting (Kutha Ratna 2007:119). Bahkan, menurut Pradopo 

(2002:1) menyatakan nilai sastra ditentukan oleh gaya bahasanya. Maka 

dengan mempelajari gaya bahasa sangatlah diperlukan dalam memahami 

dan mengapresiasi karya sastra. Selain itu, keindahan gaya bahasa akan 

memberikan bobot dalam karya sastra tersebut. 

Menurut Kutha Ratna (2007:22) menyatakan bahwa gaya bahasa 

adalah ekspresi linguistis, baik dalam puisi maupun prosa (cerpen, novel, 

dan drama). Secara umum, gaya adalah cara mengungkapkan diri sendiri, 

entah melalui bahasa, tingkah laku, dan sebagainya. Dengan demikian, 

segala perbuatan manusia dapat dipergunakan untuk mengetahui siapakah 

dia sebenarnya atau segala perbuatan dapat memberikan gambaran sendiri. 

Gaya atau khususnya gaya bahasa dikenal dalam retorika dengan istilah 

style dan dalam pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, ilmu yang 

mempelajari tentang gaya bahasa disebut stilistika. Gaya bahasa dibatasi 

sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang 

memperlihatkan jiwa dan kepribadian pengarang atau pemakai bahasa 

(Keraf 2007:113). 

Menurut Wellek dan Warren (1995:15) mengungkapkan bahwa 

bahasa karya sastra bersifat khas. Bahasa  sastra penuh ambiguitas dan 

homonim (kata-kata yang sama bunyinya tetapi berbeda artinya), serta 

memiliki kategori-kategori yang tidak beraturan dan tidak rasional. Bahasa 

sastra juga penuh dengan asosiasi, mengacu pada satu hal tertentu. Bahasa 

sastra mempunyai sifat ekspresif, menunjukkan nada (tone) dan sikap 



 

 

70 

penulisnya. Selain itu, bahasa sastra juga berusaha mempengaruhi, 

membujuk dan pada akhirnya mengubah sikap pembaca. Dari uraian di 

atas jelaslah bahasa karya sastra berbeda dengan bidang-bidang lain. 

Karya sastra (novel) sering menggunakan kata-kata yang tidak 

dipakai pada bacaan-bacaan lainnya. Kata-kata yang dipilih tidak hanya 

dimaksudkan untuk diberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang 

dilakukan tokoh cerita, tetapi pembaca diajak untuk menikmati keindahan 

karya sastra. Oleh karena itu, pengarang menyusun bentuk kalimat yang 

sungguh-sungguh dapat menghidupkan cerita itu. Bahasa yang digunakan 

oleh pengarang dalam membangun karya sastra adalah bahasa yang sudah 

dikenal dan dipahami oleh masyarakat umum. Pengarang harus memilih 

kata setepat-tepatnya dalam menciptakan karya sastranya agar menyentuh 

hati pembaca. 

Peran bahasa dalam suatu cerita sangatlah besar. Semua unsur 

cerita baru bisa dinikmati setelah disampaikan dan dinyatakan dengan 

bahasa. Maksud dan perasaan pengarang pun dapat tersampaikan dengan 

bahasa (Suharianto 2005:37). Pengarang memilih kata dan menyusunnya 

sehingga terbentuk kalimat untuk menyampaikan apa yang dipikirkan dan 

dirasakan oleh tokoh ceritanya. Untuk tujuan tersebut pengarang 

menempuh berbagai cara, misalnya dengan menggunakan perbandingan-

perbandingan, menghidupkan benda mati dan sebagainya. Dalam karya 

sastra dikenal pigura-pigura bahasa seperti metafora, hiperbola, pleonasme 

dan lain-lain. Walaupun demikian, pigura bahasa tidak selalu digunakan 
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dalam tiap karya sastra. Dalam hal ini yang utama adalah bagaimana 

pengarang memilih kata dan menyusunnya dalam kalimat-kalimat 

sehingga apa yang dilukiskan pengarang menjadi hidup dan mengesankan 

(Suhariato 2005:37-38). 

Menurut Keraf (2007:113) mengemukakan bahwa gaya bahasa 

adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang 

memperhatikan jiwa dan kepribadian penulis.  

Menurut Suharianto (2005:37) berpendapat bahwa dalam karya 

sastra, bahasa mempunyai fungsi ganda. Bahasa bukan hanya sebagai alat 

penyampai perasaannya. Pengarang bukan sekadar bermaksud 

memberitahu pembaca mengenai apa yang dilakukan dan dialami tokoh 

ceritanya, tetapi juga bermaksud mengajak pembaca ikut serta merasakan 

apa yang dirasakan oleh tokoh cerita.  

Menurut Aminuddin (2009:72) menyatakan istilah gaya dalam 

karya sastra mengandung pengertian cara seorang pengarang dalam 

menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang 

indah dan harmonis serta mampu menuansakan makna dan suasana yang 

dapat menyentuh intelektual dan emosi pembaca, yang dapat menyentuh 

daya intelektual dan emosi pembaca. Gaya pengarang tidak akan sama bila 

dibandingkan dengan gaya pengarang lain. Seorang pengarang selalu 

menyajikan hal-hal yang berhubungan dengan selera pribadinya dan 

kepekaannya terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Pernyataan 
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tersebut maksudnya ialah pengayaan bahasa merupakan suatu ekspresi 

seorang pengarang dalam mengeksploitasi bahasa sebagai bahan 

pembangun utama karyanya agar memiliki keindahan dan sarat nuansa 

makna yang harmonis sehingga enak saat dibaca. 

Menurut Sayuti (1997:110) mengungkapkan gaya merupakan cara 

pengungkapan diri seorang pengarang yang khas. Gaya merupakan 

kemahiran  seorang pengarang dalam memilih kata-kata, kelompok kata, 

kalimat dan ungkapan yang menentukan keberhasilan, keindahan, dan 

kemasukakalan suatu karya yang menjadi hasil ekspresi dirinya itu. 

Menurut Sayuti (1997:173) menyatakan bahwa gaya bahasa seorang 

pengarang merupakan suara-suara pengarang yang terekam dalam 

karyanya. Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro 2007:276) 

mengungkapkan bahwa gaya bahasa adalah cara pengucapan bahasa dalam 

prosa, atau bagaimana seorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang 

akan dikemukakan.  

Gaya bahasa adalah bentuk ungkapan kebahasaan seorang 

pengarang yang merupakan pernyataan lahiriah dari suatu yang bersifat 

batiniah (Nurgiyanto 2007:227). Menurut Keraf (2007:113) menyatakan 

bahwa gaya bahasa merupakan cara pengungkapan pikiran melalui bahasa 

secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis.   

Menurut Aminuddin (2009:72) menyatakan istilah gaya dalam 

karya sastra mengandung pengertian cara seorang pengarang 



 

 

73 

menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang 

indah dan harmonis serta mampu menuansakan makna dan suasana yang 

dapat menyentuh daya intelektual dan emosi pembaca. Bahasa dalam 

sastra pun mengemban fungsi utamanya, yaitu fungsi komunikatif 

(Nurgiyantoro 2007:272). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpukan bahwa 

gaya bahasa adalah cara penyampaian pikiran melalui bahasa secara khas 

dan indah dalam bentuk lisan maupun tulisan sehingga mendapatkan efek 

tertentu dan mampu menyentuh daya intelektual dan emosi pembaca yang 

bisa menambah keindahan seseorang dalam mengungkapkan pikiran. 

Menganalisis gaya sebuah cerita rekaan berarti menganalisis wujud 

verbal karya sastra itu sendiri. Hal ini dikarenakan gaya merupakan 

kemahiran seorang pengarang dalam memilih kata-kata, kelompok kata, 

kalimat, dan ungkapan yang menentukan keberhasilan, keindahan, dan 

kemasukakalan suatu karya yang menjadi hasil ekspresi dirinya. 

Salah satu fungsi gaya yang terpenting adalah sumbangannya 

untuk mencapai nada dalam prosa fiksi. Nada yang sering disamakan 

dengan istilah suasana adalah suatu hal yang dapat terbaca dan terasakan 

melalui penyajian fakta cerita dan sarana cerita yang terpadu dan koheren. 

Suasana cerita dapat berkisar pada suasana yang bersemangat, religius, 

romantis, melankolis, menegangkan, mencekam, tragis, mengharukan, 

wajar, menjijikkan, dan sebagainya. 
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Dilihat dari sudut bahasa atau unsur-unsur yang digunakan, gaya 

bahasa dibedakan berdasarkan titik tolok unsur bahasa yang digunakan 

yaitu (1) gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, (2) gaya bahasa 

berdasarkan nada, (3) gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, dan (4) 

gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna (Keraf 2007:119). 

1) Berdasarkan Pilihan Kata 

Gaya bahasa berdasarkan pilihan kata mempersoalkan mana yang 

paling tepat dan sesuai untuk posisi tertentu dalam kalimat, serta tepat 

tidaknya penggunaan kata-kata dilihat dari lapisan pemakaian bahasa 

dalam masyarakat. Dengan kata lain, gaya bahasa ini mempersoalkan 

ketepatan dan kesesuaian dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. 

2) Berdasarkan Nada 

Gaya bahasa berdasarkan nada didasarkan pada sugesti yang 

dipancarkan dari rangkaian kata-kata yang terdapat dalam sebuah wacana. 

Sugesti ini akan lebih nyata jika diikuti dengan sugesti suara pembicaraan, 

bila sajian yang dihadapi adalah bahasa lisan. Gaya bahasa dilihat dari 

sudut nada yang terkandung dalam wacana, dibagi atas gaya bahasa 

sederhana, gaya mulia dan bertenaga, dan gaya menengah. 

3) Berdasarkan Struktur Kalimat 

Struktur  kalimat dapat dijadikan sebagai landasan untuk 

menciptakan gaya bahasa. Struktur kalimat adalah kalimat bagaimana 

tempat sebuah unsur kalimat yang dipentingkan dalam sebuah kalimat 
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tersebut. Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat dibedakan menjadi 

lima, yaitu (1) gaya bahasa klimaks, (2) gaya bahasa antiklimaks, (3) gaya 

bahasa paralelisme, (4) gaya bahasa antitetis, dan (5) gaya bahasa repetisi. 

4) Berdasarkan Langsung Tidaknya Makna 

Hal ini diukur dari langsung tidaknya sebuah makna, yaitu apakah 

yang dipakai masih mempertahankan makna denotasi dan makna konotasi. 

Apabila masih mempergunakan makna dasar maka bahasanya masih 

bersifat sederhana. Akan tetapi, jika telah ada perubahan berupa makna 

konotasi maka acuan itu dianggap telah memiliki gaya. Gaya yang 

berdasarkan langsung tidaknya makna dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan. 

2.2.2.5  Sudut Pandang atau Titik Kisah atau Pusat Pengisahan atau 

Point of View 

Titik kisah adalah posisi pengarang dalam suatu cerita, atau cara 

pengarang memandang suatu cerita (Hayati dan Adiwardojo 1990:18). 

Istilah sudut pandang atau point of view mengandung arti hubungan antara 

tempat bercerita berdiri dan ceritanya. Dia ada di dalam atau di luar cerita? 

Hubungan ini ada dua macam yaitu hubungan penceritaan dia dengan 

ceritanya dan hubungan penceritaan akuan dengan ceritanya (Sudjiman 

1998:75).  

Sudut pandang adalah sudut pandangan yang diambil pengarang 

untuk melihat suatu kejadian cerita (Sumardjo 2005:82). Menurut 
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Sudjiman (1992:35) mengemukakan sudut pandang adalah tempat 

pencerita dalam hubungannya dengan cerita, dari sudut mana pencerita 

menyampaikan kisahnya. 

Sudut pandang menyaran pada cara sebuah cerita dikisahkan. 

Sudut pandang merupakan cara yang dipergunakan pengarang sebagai 

sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa 

yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca 

(Abrams dalam Nurgiyantoro 2007:248). 

Sudut pandang dipergunakan untuk menentukan arah pandang 

pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Menurut Sayuti 

(1997:87) menyatakan sudut pandang adalah visi pengarang, dalam arti 

bahwa ia merupakan sudut pandang yang diambil pengarang untuk melihat 

peristiwa atau kejadian dalam cerita. Sudut pandang mengacu pada cara 

sebuah cerita dikisahkan. Ia merupakan cara atau pandangan yang 

dipergunakan pengarang untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan 

berbagai peristiwa yang membentuk cerita (Nurgiyantoro 2007:147). 

Dengan demikian, sudut pandang adalah pusat perhatian pengarang untuk 

menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa dalam sebuah 

cerita.  

Menurut Nurgiyantoro (2007:248) menyatakan sudut pandang 

merupakan strategi, teknik, siasat, yang secara sengaja dipilih pengarang 

untuk mengemukakan gagasan ceritanya. Pusat pengisahan atau dalam 
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bahasa Inggris biasa dikenal dengan istilah point of view adalah “siapa 

yang bercerita”, dalam hal ini pengarang akan menentukan “siapa” 

orangnya dan akan “berkedudukan” sebagai apa pengarang dalam cerita 

tersebut (Suharianto 2005:36). 

Sesungguhnya yang mengetahui keseluruhan cerita hanyalah 

pengarang itu sendiri. Akan tetapi, di dalam menyajikan ceritanya ia harus 

menentukan sudut pandang pencerita yang direkanya, ia harus menentukan 

dari sudut pandang mana (atau siapa) sebaiknya cerita itu dihidangkan. 

Pemilihan didasarkan atas faktor-faktor tertentu, seperti suasana cerita, 

kategori atau jenis ceritanya, serta maksud tujuan cerita (Sudjiman 

1992:75). 

Menurut Suharianto (2005:36) berpendapat bahwa untuk 

menampilkan cerita mengenai perikehidupan tokoh, pengarang akan 

menentukan “siapa” dan akan “berkedudukan” sebagai apa pengarang 

dalam cerita tersebut. Siapa yang bercerita tersebut itulah yang disebut 

pusat pengisahan atau dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan istilah 

point of view. Ada beberapa pusat pengisahan, yaitu: 

1) pengarang sebagai pelaku utama, 

2)  pengarang ikut bermain tetapi bukan sebagai pelaku utama, 

3)  pengarang serba hadir, 

4)  dan pengarang sebagai peninjau (Suharianto 2005:36-37). 
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Berdasarkan beberapa pengertian tentang sudut pandang di atas, 

dapat disimpulkan bahwa sudut pandang atau pusat pengisahan adalah 

cara pengarang menampilkan pelakunya dalam cerita yang dipaparkan. 

Sudut pandang dalam sebuah karya fiksi sangat penting karena 

mempunyai hubungan psikologis dengan pembaca. Menurut Stevick 

(dalam Nurgiyantoro 2007:251) menyatakan pembaca membutuhkan 

persepsi yang jelas tentang sudut pandang cerita. Pemahaman pembaca 

terhadap sebuah novel akan dipengaruhi oleh kejelasan sudut pandangnya. 

Pemahaman pembaca pada sudut pandang akan menentukan seberapa jauh 

persepsi dan penghayatan, bahkan juga penilaiannya terhadap novel yang 

bersangkutan. 

Menurut Sayuti (1997:100) menyatakan sudut pandang atau point 

of view dipergunakan untuk menentukan arah pandang pengarang terhadap 

peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Oleh karena itu,sudut pandang pada 

dasarnya adalah visi pengarang, dalam arti bahwa ia merupakan sudut 

pandang yang diambil oleh pengarang untuk melihat peristiwa dan 

kejadian dalam cerita. 

Menurut Sayuti (1997:101) menyatakan sudut pandang yang 

dipergunakan oleh para pengarang dibagi menjadi empat jenis yaitu (1) 

sudut pandang first person-central atau akuan-sertaan, (2) sudut pandang 

first-person peripheral atau akuan-tak sertaan, (3) sudut pandang third-
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person-omniscient atau diaan-mahatau, dan (4) sudut pandang third-

person-limited atau diaan-terbatas. 

Di dalam sudut pandang akuan-sertaan, tokoh sentral cerita adalah 

pengarang yang secara langsung terlibat di dalam cerita. Sementara dalam 

sudut pandang akuan-tak sertaan tokoh “aku” hanya menjadi pembantu 

atau pengantar tokoh lain yang lebih penting. Pencerita pada umumnya 

muncul di awal atau di akhir cerita saja. 

Di dalam sudut pandang diaan-mahatahu, pengarang berada di luar 

cerita, biasanya pengarang hanya menjadi seorang pengamat yang 

mahatahu dan bahkan mampu berdialog langsung dengan pembaca. 

Sedangkan dalam diaan-terbatas, pengarang mempergunakan orang ketiga 

sebagai pencerita yang terbatas hak berceritanya. Pengarang hanya 

menceritakan apa yang dialami oleh tokoh yang dijadikan tumpuan cerita. 

Jadi, sudut pandang menyangkut masalah pemilihan terhadap 

peristiwa-peristiwa yang akan disajikan, menyangkut masalah kemana 

pembaca akan dibawa, menyangkut masalah apa yang harus dilihat 

pembaca. 

2.2.2.6  Latar atau Setting 

Pertama-tama, fungsi latar memberikan informasi tentang situasi 

(ruang dan waktu) sebagaimana adanya. Selain itu, ada latar yang 

berfungsi sebagai proyeksi keadaan batin para tokoh, latar menjadi 

metafor dari keadaan emosional dan spiritual tokoh. Di dalam fungsinya 
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sebagai metafor, latar dapat juga menciptakan suasana (Sudjiman 

1992:46). 

 Menurut Sudjiman (1992:44) mengatakan latar adalah segala 

keterangan, petunjuk, pengacauan yang berkaitan dengan waktu, ruang 

dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu karya sastra yang 

membangun latar cerita. Elemen fiksi yang menunjukkan kepada kita di 

mana dan kapan kejadian-kejadian di dalam cerita berlangsung disebut 

setting atau “latar” (Sayuti 1997:79). Latar merupakan landas tumpu, 

mengacu pada pengertian tempat, hubungan waktu dan lingkungan sosial 

tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Nurgiyantoro 

2007:122). 

Latar dalam karya fiksi tidak terbatas pada penempatan lokasi-

lokasi tertentu atau sesuatu yang bersifat fiksi saja, melainkan juga yang 

berwujud tata cara, adat istiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berlaku 

di tempat yang bersangkutan. Menurut Atmazaki (1990:62) menyatakan 

latar yang dimaksudkan dalam karya sastra naratif adalah tempat dan 

suasana lingkungan yang mewarnai peristiwa. Kedalamnya tercakup lokasi 

peristiwa, suasana lokasi, sosial budaya sehubungan antara latar dengan 

peran yang dimainkan tokoh. 

Menurut Atar Semi (1993:46) menyatakan latar adalah tempat 

terjadinya cerita. Suatu cerita ialah lukisan peristiwa atau kejadian yang 
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menimpa atau dilakukan oleh satu atau beberapa orang tokoh pada suatu 

waktu di suatu tempat.  

Latar disebut juga setting, yaitu tempat atau waktu terjadinya 

cerita. Suatu cerita hakikatnya tidak lain adalah lukisan peristiwa atau 

kejadian yang menimpa atau dilakukan oleh satu atau beberapa orang 

tokoh pada suatu waktu di suatu tempat (Suharianto 2005:33). Latar perlu 

dimunculkan dalam sebuah cerita karena peristiwa atau kejadian yang 

dialami oleh seorang tokoh cerita akan terjadi pada tempat, waktu, situasi 

dan keadaan tertentu pula. 

Menurut Hayati (1990:11) menambahkan bahwa latar atau landas 

tumpu (setting) cerita adalah gambaran tempat, waktu, atau segala sesuatu 

di tempat terjadinya peristiwa. Latar erat hubungannya dengan tokoh atau 

pelaku dalam suatu peristiwa.  

Pengertian latar pada dasarnya sama, yaitu menunjukkan di mana 

dan kapan kejadian-kejadian dalam cerita berlangsung. Dengan demikian, 

yang dimaksud dengan latar adalah tempat terjadinya peristiwa yang 

menciptakan suasana dalam sebuah cerita yang berhubungan erat dengan 

waktu, tempat dan lingkungan sosial. Latar adalah lingkungan pada 

tempat, waktu atau rentang waktu tertentu, dan lingkungan sosial tempat 

terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar adalah tempat waktu terjadinya 

cerita. Latar adalah elemen fiksi yang menunjukkan kepada pembaca 

dimana dan kapan kejadian-kejadian dalam cerita berlangsung. 
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Latar terdiri dari empat elemen atau unsur yaitu (1) lokasi 

geografis sesungguhnya, termasuk di dalamnya ialah topografi, scenery 

“pemandangan” tertentu, bahkan detil-detil interior sebuah kamar atau 

ruangan, (2) pekerjaan dan cara-cara hidup tokoh sehari-hari, (3) waktu 

terjadinya action “peristiwa” (tindakan), termasuk periode historis, musim, 

tahun, dan sebagainya, (4) lingkungan religius, moral, intelektual, sosial, 

dan emosional tokoh-tokohnya (Sayuti 1997:81). 

Latar adalah tempat waktu terjadinya cerita. Secara rinci, latar 

(setting) meliputi beberapa hal berikut ini. 

1) Penggambaran lokasi geografis, pemandangan, sampai pada rincian 

sebuah ruangan. 

2) Waktu terjadinya peristiwa, sejarahnya, musim terjadinya. 

3) Lingkungan agama, moral, intelektual, sosial, dan emosional para 

tokoh cerita. 

Tahap awal karya fiksi pada umumnya berisi penyituasian, 

pengenalan terhadap berbagai hal yang akan diceritakan. Misalnya, 

pengenalan tokoh, pelukisan keadaan alam, lingkungan, suasana tempat, 

mungkin juga hubungan waktu, dan lain-lain yang dapat menuntun 

pembaca secara emosional kepada situasi cerita (Nurgiyantoro 2007:217). 

Kegunaan latar biasanya bukan semata-mata sebagai petunjuk 

kapan dan di mana cerita itu terjadi melainkan juga sebagai tempat 

pengambilan nilai-nilai, misalnya nilai kebenaran, cinta kasih, dan 



 

 

83 

keagungan Tuhan yang akan diungkap pengarang melalui cerita tersebut, 

untuk memperkenalkan adat-istiadat suatu daerah, atau menunjukkan sifat-

sifat manusia pada suatu saat di suatu tempat. Oleh karena itu, biasanya 

pengarang tidak akan sembarangan dalam menentukan latar cerita. 

Latar (setting) dibedakan menjadi latar sosial dan latar fisik atau 

material. Latar sosial mencakup penggambaran keadaan masyarakat, 

kelompok-kelompok sosial  dan sikapnya, adat kebiasaan, cara hidup, 

bahasa, dan lain-lain yang melatari peristiwa. Adapun yang dimaksud latar 

fisik adalah tempat di dalam wujud fisiknya, yaitu bangunan, daerah, dan 

sebagainya. Jika sebuah cerita dinyatakan berlangsung di sebuah kota kecil 

misalnya, pasti timbul dugaan-dugaan tertentu di dalam hati pembaca 

tentang suasananya, sifat tokoh-tokohnya dan sebagainya. Latar fisik 

menimbulkan dugaan atau tautan tertentu disebut latar spiritual (Sudjiman 

1992:45). 

Latar dalam cerita secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial (Sayuti 1997:71). Hal 

tersebut senada dengan pendapat Nurgiyantoro (2007:227) menyatakan 

bahwa latar dapat dibedakan dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, 

dan sosial. Ketiga unsur itu walau masing-masing menawarkan 

permasalahan yang berbeda dan dapat dibicarakan secara sendiri, pada 

kenyataannya saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang 

lainnya. Pengertian ketiga unsur pokok tersebut adalah sebagai berikut ini. 
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1) Latar Tempat 

Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Latar tempat berkaitan dengan 

masalah geografis, tempat atau cerita, misalnya latar pedesaan, latar 

perkotaan, dan latar lainnya. Unsur tempat yang dipergunakan berupa 

tempat-tempat dengan nama tertentu, dan nama tertentu haruslah 

mencerminkan atau paling tidak, tidak bertentangan dengan sifat dan 

keadaan geografis tempat bersangkutan, masing-masing tempat memiliki 

karakteristik sendiri yang membedakannya dengan tempat-tempat yang 

lain. 

2) Latar Waktu  

Latar waktu berkaitan dengan masalah historis atau saat 

berlangsungnya suatu cerita. Latar waktu berhubungan dengan masalah 

“kapan” terjadinya peristiwa dalam dalam karya fiksi. Latar waktu 

berhubungan dengan masalah “kapan” biasanya dihubungkan dengan 

waktu faktual, waktu yang ada kaitannya atau dapat dikaitkan dengan 

peristiwa sejarah (Nurgiyantoro 2007:230). 

Masalah waktu dalam karya fiksi juga sering dihubungkan dengan 

lamanya waktu yang dipergunakan dalam cerita, dalam hal ini terdapat 

variasi pada berbagai novel yang ditulis orang. Disamping itu, latar waktu 

juga dikaitkan dengan latar tempat (juga latar sosial) sebab pada 

kenyataannya memang saling berkaitan. Keadaan sesuatu yang diceritakan 
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mau tidak mau harus mengacu pada waktu tertentu karena tempat itu akan 

berubah sejalan dengan perubahan waktu. 

3) Latar Sosial 

Latar sosial berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan atau 

status tokoh di dalam kehidupan sosial, misalnya tokoh status rendah, 

menengah, dan atas. Latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan 

dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang 

diceritakan dalam karya fiksi. Tata cara kehidupan sosial masyarakat 

mencakup berbagai masalah dalam lingkup yang cukup kompleks. 

Kehidupan sosial masyarakat mecakup berbagai masalah dalam lingkup 

yang cukup kompleks, yang dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, 

tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berfikir dan bersikap, dan lain-

lain yang tergolong latar spiritual (Nurgiyantoro 2007:233). 

4) Suasana  

Suasana atau yang sering pula disebut mood mempunyai 

kedudukan sangat penting dalam suatu cerita. Bagian itulah yang dapat 

“menghidupkan” suatu cerita dan sekaligus membawa kita masuk ke 

dalam cerita, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh cerita 

(Suharianto 2005:36). 

Dari uraian-uraian mengenai latar tersebut, menurut Sayuti 

(1997:128) menyimpulkan bahwa paling tidak ada empat elemen unsur 

yang membentuk latar fiksi, yaitu “Latar dalam karya fiksi tidak 
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terbatas pada penempatan lokasi-lokasi tertentu, atau sesuatu yang 

bersifat fisik saja, melainkan juga yang berwujud tata cara, adat 

stiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berlaku di tempat yang 

bersangkutan. Hal-hal yang terakhir inilah yang disebut sebagai latar 

spiritual (spiritual setting)”. 

Macam-macam latar menurut Suyoto (2008:18) dibedakan menjadi dua 

yaitu sebagai berikut ini. 

1) Latar Fisik atau Latar Material 

Latar fisik adalah tempat dalam wujud fisiknya (dipahami melalui panca 

indera). Latar fisik dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Latar netral yaitu latar fisik yang tidak mementingkan kekhususan 

waktu dan tempat, 

b. Latar spiritual yaitu latar fisik yang menimbulkan dugaan atau asosiasi 

pemikiran tertentu. 

2) Latar Sosial  

            Latar sosial mencakup penggambaran keadaan masyarakat, 

kelompok sosial dan sikap, adat kebiasaan, cara hidup bahasa dan lain-

lain. 

           Menurut Sudjiman (1992:43), latar dibagi menjadi dua, yaitu latar 

netral dan latar spiritual. Latar netral ini tampak dalam suatu yang 

mengutamakan tokoh atau alur, dan seringkali pelukisan tokoh ini sekedar 

melengkapi cerita. Sementara latar spiritual adalah latar fisik yang 

menimbulkan dengan atau tautan pikiran tertentu. 
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2.2.2.7 Amanat 

           Amanat adalah pemecahan persoalan yang berisi pandangan 

pengarang tentang bagaimana sikap kita menghadapi persoalan tersebut 

(Suroto 1993:89). Amanat adalah pemecahan persoalan yang melahirkan 

pesan-pesan (Atmazaki 1990:64). 

 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). 

               Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan 

oleh pengarang melalui karyanya. Amanat dapat disampaikan secara 

implisit, yaitu dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam 

tingkah laku tokoh yang menjelaskan cerita berakhir, dapat pula secara 

eksplisit, yaitu dengan penyampaian seruan, saran, peringatan, nasehat, 

anjuran, larangan serta berhubungan dengan gagasan utama cerita (Suyoto 

2008:14).  

               Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan 

pengarang melalui ceritanya. Dalam cerita (novel) amanat dapat 

disampaikan secara langsung dan dapat pula secara tidak langsung. 

Amanat disampaikan secara langsung apabila pesan itu disampaikan 

secara eksplisit, yang berarti pengarang secara langsung memberikan 
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nasihat atau petuahnya. Amanat disampaikan secara tidak langsung 

apabila pesan itu hanya tersirat dalam cerita, berpadu secara koherensif 

dengan unsur cerita yang lain. 

            2.3 Pengertian Apresiasi Sastra 

              Menurut Hornby (dalam Suminto A. Sayuti 1997:2) 

mendefinisikan secara leksikal, apresiasi mengacu pada pengertian 

pemahaman dan pengenalan yang tepat, pertimbangan, penilaian, dan 

pernyataan yang memberikan penilaian. 

             Menurut Suminto A. Sayuti (1997:12) menyatakan apresiasi 

adalah kegiatan menggauli karya sastra dengan sungguh-sungguh sehingga 

tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis dan kepekaan 

perasaan yang baik terhadap karya sastra. Apresiasi merupakan upaya 

”merebut” makna karya sastra sebagai tugas utama seorang pembaca. 

               Menurut Aminuddin (2009:34) menyatakan istilah apresiasi 

berasal dari bahasa Latin apreciato yang berarti “mengindahkan” atau 

“menghargai”. Dalam konteks yang lebih luas, istilah apresiasi menurut 

Gove mengandung makna (1) pengenalan melalui perasaan atau kepekaan 

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

diungkapkan pengarang. Pada pendapat lain, Squire dan Taba 

berkesimpulan bahwa sebagai suatu proses, apresiasi melibatkan tiga 

unsur inti, yakni (1) aspek kognitif, (2) aspek emotif, (3) aspek evaluatif. 
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 Aspek kognitif berkaitan dengan keterlibatan intelek pembaca  

dalam upaya memahami unsur-unsur kesusastraan yang bersifat objektif. 

Unsur-unsur kesusastraan yang bersifat objektif tersebut, selain dapat 

berhubungan dengan unsur-unsur yang secara internal terkandung dalam 

suatu teks sastra atau unsur intrinsik, juga dapat berkaitan dengan unsur-

unsur di luar teks sastra itu sendiri. Unsur intrinsik sastra yang bersifat 

objektif itu misalnya, tulisan serta aspek bahasa dan struktur wacana 

dalam hubungannya dengan kehadiran makna yang terkandung di dalam 

karya sastra. Unsur ekstrinsik antara lain berupa biografi pengarang, latar 

proses kreatif penciptaan maupun latar sosial-budaya yang menunjang 

kehadiran teks sastra. 

Aspek emotif berkaitan dengan keterlibatan unsur emosi pembaca 

dalam upaya menghayati unsur-unsur keindahan dalam teks sastra yang 

dibaca. Selain itu, unsur emosi juga sangat berperanan salam upaya 

memahami unsur-unsur yang bersifat subjektif. Unsur subjektif itu dapat 

berupa bahasa paparan yang mengandung ketaksaan makna atau bersifat 

konotatif-interpretatif serta dapat pula berupa unsur-unsur signifikan 

tertentu, misalnya penampilan tokoh dan latar (setting) yang bersifat 

metaforis. 

Aspek evaluatif berhubungan dengan kegiatan memberikan 

penilaian terhadap baik-buruk, indah tidak indah, sesuai-tidak sesuai serta 

sejumlah ragam penilaian lain yang tidak harus hadir dalam sebuah karya 

kritik, tetapi secara personal cukup dimiliki oleh pembaca. Dengan kata 
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lain, keterlibatan unsur penilaian dalam hal ini bersifat umum sehingga 

setiap apresiator yang telah mampu meresponsi teks sastra yang dibaca 

sampai pada tahapan pemahaman dan penghayatan, sekaligus juga mampu 

melaksanakan penilaian. 

               Menurut Saryono (2009:34) menyatakan apresiasi sastra ialah 

proses (kegiatan) pengindahan, penikmatan, penjiwaan dan penghayatan 

karya sastra secara individual dan momentan, subjektif dan eksistensial, 

rohaniah dan budiah, khusuk dan kafah, intensif serta total supaya 

memperoleh sesuatu daripadanya sehingga tumbuh dan berkembang, serta 

terpelihara kepedulian, kepekaan, ketajaman, kecintaan, dan keterlibatan 

terhadap karya sastra. 

             Pengertian tersebut di atas setidak-tidaknya mengandung lima 

pokok pikiran yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Pertama, proses 

(kegiatan) pengindahan, penikmatan, penjiwaan, dan penghayatan karya 

sastra. Pokok pikiran pertama, mengandaikan bahwa karya sastra 

merupakan sebuah dunia-kewacanaan, bukan dunia empirik tempat kita 

hidup sehari-hari, yang kita perlu mengindahkannya sebagaimana adanya, 

menikmatinya dengan penuh kesantunan dan kehormatan, menjiwakannya 

ke dalam diri kita (rohani, kalbu, dan budi kita) sebagaimana harusnya ia 

ada, dan menghayatkannya ke dalam diri kita sebagaimana harusnya ia 

hayati. Disini yang terjadi adalah hubungan dialektis, simbolis mutualis, 

dan tidak semena-mena atau tidak sembarangan. 
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              Kedua, secara individual dan momentan, subjektif dan 

eksistensial, khusuk dan kafah, intensif dan total. Pokok pikiran kedua 

mengisyaratkan bahwa dunia-kewacanaan karya sastra yang mandiri 

“terbangun dan berdiri” dalam diri tiap-tiap orang dari waktu ke waktu 

mungkin berbeda dan memang ada dalam kehidupan kita.         

            Ketiga, supaya memperoleh sesuatu daripadanya. Pokok pikiran 

ketiga berarti bahwa jika melaksanakan pokok pikiran pertama dan pokok 

pikiran kedua, maka kita pasti memperoleh sesuatu betapapun kita 

sebenarnya tidak mengharapkan sesuatu itu. Sesuatu yang kita peroleh itu 

bisa bermacam-macam, bisa pengalaman, pengetahuan, penyadaran, dan 

penghiburan. 

            Keempat, sehingga tumbuh, berkembang, dan terpelihara. Pokok 

pikiran keempat mengisyaratkan bahwa jika kita mengerjakan atau 

melaksanakan pokok pikiran pertama, kedua, dan ketiga dengan sebaik-

baiknya, maka dalam diri kita akan terus tumbuh-meninggi, berkembang-

merebak-meluas, dan terpelihara-terawat-terperhatikan apa yang dapat 

dalam pokok pikiran kelima. 

            Kelima, kepedulian, kepekaan, ketajaman, kecintaan, keterlibatan 

terhadap karya sastra. Pokok pikiran kelima mengandung pengertian 

bahwa jika kita mengerjakan atau melaksanakan apa yang terkandung 

dalam pokok pikiran pertama dan kedua, maka kita memperoleh apa yang 

terkandung pada pokok pikiran ketiga sehingga terwujud dan terjelmalah 



 

 

92 

pokok pikiran keempat mengenai kepedulian, kepekaan, ketajaman, 

kecintaan, dan keterlibatan terhadap karya sastra. Hal ini berarti bahwa 

kita (i) tidak pernah meninggalkan karya sastra dari pikiran, perasaan, dan 

hidup kita, (ii) bisa cepat menangkap dan sigap mengenali isyarat-isyarat 

karya sastra, (iii) bisa jernih dan dalam melihat isyarat-isyarat karya sastra, 

(iv) mau terus-menerus setiap waktu menempatkan karya sastra ke dalam 

sisi hidupnya, (v) senantiasa membela-melindungi-menjaga karya sastra 

agar tetap dalam keadaan baik. Pendeknya, radar-radar yang terdapat 

dalam diri kita senantiasa terarah, menjaga, dan memantau keberadaan 

karya sastra. 

Menurut Rahmanto (1999:13-14) menyatakan terdapat tiga 

dorongan yang mendasari kehidupan manusia yang menjadi pusat kegiatan 

penulisan sastra, yaitu sebagai berikut ini. 

1) Dorongan religius, yaitu adanya nilai-nilai religius dalam karya sastra 

yang menunjukkan manusia sebagai ciptaan, keterlibatan dalam sikap, 

dan sikap serta pandangannya dalam sikap itu. 

2) Dorongan sosial, yaitu erat hubungannya dengan tingkah laku dan 

hubungannya dengan tingkah laku dan hubungan antarindividu dalam 

masyarakat serta antara individu dengan masyarakat. 

3) Dorongan personal, yaitu yang mengarah ke penjelasan pribadi 

manusia. Dengan proses perkembangan yang panjang cerita-cerita 

personal kemudian dituangkan ke dalam biografi dan otobiografi 

modern, novel-novel, drama-drama, dan puisi-puisi yang 
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mengemukakan tokoh baik, tokoh jahat, dan orang kebanyakan, baik 

pria maupun wanita. 

Di lain pihak, manfaat akan diperoleh seseorang selama dan setelah 

mengapresiasi sastra. Melalui karya sastra seseorang dapat menambah 

pengetahuannya tentang kosakata dalam suatu bahasa dan tentang pola 

kehidupan suatu masyarakat. Para guru dapat memanfaatkkan hasil 

bacaannya dalam mengajar di kelas. Bagi pembaca sastra kegiatan tersebut 

dapat memberikan manfaat khusus yang oleh Aminuddin (2009:62) 

disebutkan (1) memberikan informasi yang berhubungan dengan 

pemerolehan nilai-nilai kehidupan, (2) memperkaya pandangan atau 

wawasan kehidupan sebagai salah satu unsur yang berhubungan dengan 

pemberian arti maupun peningkatan nilai kehidupan manusia itu sendiri.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

apresiasi sastra adalah upaya memahami karya sastra, yaitu upaya 

bagimanakah caranya untuk dapat mengerti sebuah karya sastra yang kita 

baca, mengerti maknanya, baik yang intensional maupun aktual, dan 

mengerti seluk-beluk strukturnya. Untuk dapat memahami struktur karya 

sastra (novel) dan dapat merebut makna yang setepat-tepatnya, seorang 

pembaca perlu memahami bagian-bagian atau elemen-elemen karya sastra. 
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            2.4 Pembelajaran Apresiasi  Sastra di SMA 

Dalam Kurikulum 2006 karya sastra dicantumkan sebagai bahan 

ajar di SMA. Amanat ini secara jelas dituangkan pada kompetensi dasar 

yaitu sebagai berikut ini. 

1) Peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan 

kemampuan, kebutuhan dan minatnya, serta dapat menumbuhkan 

penghargaan terhadap hasil karya sastra dan hasil intelektual 

bangsa sendiri. 

2) Guru dapat memusatkan perhatian kepada pengembangan 

kompetensi kesusastraan peserta didik dengan menyediakan 

berbagai kegiatan apresiasi sastra dan sumber belajar. 

3) Guru lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar 

kebahasaan dan kesusastraan sesuai dengan kondisi lingkungan 

sekolah dan kemampuan peserta didiknya. 

4) Orang tua dan masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam 

pelaksanaan program kebahasaan dan kesusastraan di sekolah. 

5) Sekolah dapat menyusun program pendidikan tentang kebahasaan 

dan kesusastraan sesuai dengan peserta didik dan sumber belajar 

yang tersedia. 

6) Daerah dapat menentukan bahan dan sumber belajar kebahasaan 

dan kesusastraan sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah 

dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. 
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Tujuan pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia menurut Kurikulum 

2006/KTSP adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai 

berikut ini. 

1) Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika 

yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis. 

2) Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. 

3) Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan 

tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. 

4) Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. 

5) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperhalus budi pekerti dan meningkatkan 

pengetahuan serta kemampuan berbahasa. 

6) Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai 

khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. 

Tujuan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk peserta 

didik Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya kemampuan bersastra 

adalah sebagai berikut ini.  

1) Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas 

wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan 
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dan kemampuan berbahasa dengan mengekspresikan dirinya dalam 

medium sastra. 

2)  Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah 

budaya dan intelektual manusia Indonesia (Badan Standar Nasional 

Pendidikan 2006). 

Jika pengajaran sastra dilakukan dengan cara yang tepat, maka 

pengajaran sastra dapat juga memberikan sumbangan yang besar untuk 

memecahkan masalah-masalah nyata yang cukup sulit untuk dipecahkan di 

dalam masyarakat. Dalam praktik pengajaran sastra yang sebenarnya, guru 

tidak dapat atau mudah memilih bahan pengajaran sastra untuk para 

siswanya (Rahmanto 1999:15). 

Pengajaran sastra dapat membantu pendidikan secara utuh apabila 

cakupannya meliputi empat manfaat yaitu membantu keterampilan 

berbahasa, meningkatkan pengetahuan budaya, mengembangkan cipta 

rasa, dan menunjang pembentukan watak (Rahmanto 1999:15-16). 

2.5 Kriteria Unsur Intrinsik Novel sebagai Alternatif  Bahan Ajar 

Apresiasi Sastra di SMA 

Dasar untuk menentukan kelayakan novel sebagai bahan ajar 

apresiasi sastra di SMA pada hakikatnya sama dengan di SMK, MA, 

maupun di SMP. Karena tingkat kemampuan intelegensi, emosional, 

religiusitas, dan dorongan biologisnya zaman sekarang dapat dikatakan 

tidak jauh berbeda. Jadi novel yang dibicarakan, syarat atau kriterianya 



 

 

97 

sama. Kriteria novel sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra antara 

lain adalah sebagai berikut ini. 

1) Keberadaan novel dalam kurikulum. 

2) Novel mengungkapkan kehidupan manusia yang multidemensi dan 

multikarakter serta secara keseluruhan novel mengandung nilai-nilai 

pendidikan yang sangat berguna bagi perkembangan kepribadian 

siswa-siswi SMA.  

Unsur dalam (intrinsik) adalah unsur karya sastra (novel) yang 

dapat secara langsung menunjukkan kelayakannya sebagai alternatif bahan 

ajar apresiasi sastra di SMA. Oleh sebab itu, hendaknya unsur intrinsik 

memiliki kriteria-kriteria yang harus dipertimbangkan agar layak dijadikan 

sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA. Unsur intrinsik 

sebuah novel terdiri atas tema, alur (plot), latar (setting), tokoh dan 

penokohan, sudut pandang (point of view), gaya bahasa, dan amanat. 

Menurut Rahmanto (1999:27) menyatakan ketujuh unsur tersebut harus 

memiliki kriteria sebagai berikut ini. 

1) Tema dalam novel yang hendak dijadikan bahan ajar harus bisa 

menjadi teladan dan bahan perenungan bagi siswa dalam menjalani 

kehidupan bermasyarakat, tema novel yang dijadikan sebagai bahan 

ajar apresiasi sastra harus mengandung nilai-nilai pendidikan yang 

dapat membangun pendidikan karakter bagi siswa. Tema cerita harus 

dapat disampaikan secara jelas. Menurut Aminuddin 2009:108) bahwa 
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pembaca baru dapat memahami tema bila mereka telah selesai 

memahami unsur-unsur yang menjadi media pemapar tema tersebut, 

menyimpulkan makna yang dikandungnya serta mampu 

menghubungkan dengan tujuan penciptaan pengarangnya. 

2) Alur (plot) sebuah cerita (novel) harus bersifat padu (unity). Antara 

peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain harus berkaitan, 

sehingga siswa dapat memahami dan mengapresiasi novel dengan 

baik. Bagi sastrawan, plot berfungsi sebagai suatu kerangka karangan 

yang dijadikan pedoman dalam mengembangkan keseluruhan isi 

ceritanya, sedangkan bagi pembaca, pemahaman plot berarti juga 

pemahaman terhadap keseluruhan isi cerita secara tuntut dan jelas 

(Aminuddin 2009:98). 

3) Latar (setting) cerita harus berfungsi sebagai latar yang bersifat fisikal 

untuk membuat suatu cerita menjadi logis yang menggambarkan 

tempat, waktu, maupun peristiwa, suasana kehidupan, atau benda-

benda dalam lingkungan tertentu yang terjadi dalam sebuah cerita, 

sehingga pembaca dapat membayangkan tentang tempat, waktu, dan 

suasana yang dialami tokoh. Latar dapat membantu pembaca dalam 

memahami watak tokoh, suasana cerita, alur, maupun dalam rangka 

mewujudkan tema suatu cerita. Selain itu, latar (setting) juga harus 

memiliki fungsi psikologis sehingga latar (setting) mampu 

menuansakan makna tertentu yang menggerakkan emosi atau aspek 
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kejiwaan pembacanya yang mengungkapkan kandungan makna dalam 

sebuah cerita. 

4) Penggambaran karakter tokoh dan penokohan harus jelas. Karakter 

tokoh yang baik dapat dijadikan sebagai contoh atau teladan bagi siswa 

sehingga dapat diteladani perilaku baiknya dan dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, sementara karakter tokoh yang tidak baik, dapat 

dijadikan pelajaran moral bagi siswa untuk tidak meniru perilaku 

tokoh yang tidak baik. 

5) Sudut pandang (point of view) harus mempunyai hubungan psikologis 

dengan pembaca. Pemahaman pembaca pada sudut pandang akan 

menentukan seberapa jauh persepsi dan penghayatan, bahkan juga 

penilaiannya terhadap novel yang bersangkutan. Dalam novel yang 

menggunakan sudut pandang orang pertama dimana narator atau 

pengisah yang juga berfungsi sebagai pelaku cerita. Karena pelaku 

juga adalah pengisah, maka akhirnya pengisah juga merupakan 

penutur yang serba tahu tentang apa yang ada dalam benak pelaku 

utama maupun sejumlah pelaku lainnya, baik secara fisikal maupun 

psikologis. Dengan demikian apa yang terdapat dalam batin pelaku 

serta kemungkinan nasibnya, pengisah atau narator juga mampu 

memaparkan meskipun itu hanya berupa lamunan pelaku tersebut atau 

merupakan sesuatu yang belum terjadi (Aminuddin 2009:90). 

6) Penggunaan gaya bahasa hendaknya dapat dipahami siswa dengan 

mudah. Ungkapan, kiasan, dan bahasa asing yang digunakan harus 
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dapat dipahami oleh siswa dengan jelas. Gaya bahasa mengandung 

pengertian cara seorang 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 2009:72). Melalui gaya 

bahasa kita dapat mengenal bagaimana sikap dan endapan 

pengetahuan, pengalaman, dan gagasan pengarangnya. Gaya bahasa 

yang indah dan harmonis dapat menumbuhkan jiwa apresiasi siswa 

terhadap karya sastra. Dalam hal nuansa penuturan, gaya bahasa juga 

mampu menghadirkan berbagai macam suasana penuturan, mungkin 

sepi yang beku, tetapi sekaligus membawa ke suasana kontemplatif, 

penuh misteri dan lain-lainnya. 

7) Amanat dalam novel yang hendak dijadikan bahan ajar harus bisa 

mengandung nilai-nilai moral dan pendidikan bagi siswa yang dapat 

membentuk karakter siswa. Sehingga dari membaca novel, siswa tidak 

hanya mendapat sebuah hiburan semata, tetapi juga mendapatkan 

amanat dan yang baik dari novel yang dibacanya sehingga dapat 

diteladani oleh siswa. Amanat novel yang baik akan dapat dijadikan 

sebagai hikmah kehidupan bagi siswa sehingga dapat diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Di dalam melakukan penelitian tentang karya sastra, harus 

dipandang atau didekati melalui satu sudut pandang saja, misalnya dari 

sudut pandang stilistika, moral, dan pesan. Cara memandang atau 

mendekati suatu objek disebut dengan pendekatan (Atar Semi 1993:60). 

Pelaksanaan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan struktural atau 

sering disebut juga dengan pendekatan objektif.  

Pendekatan struktural atau pendekatan objektif memandang bahwa 

karya sastra sebagai karya kreatif yang memiliki otonomi penuh dan harus 

dilihat sebagai sosok yang terlepas dari hal-hal lain di luar dirinya. 

Maksudnya adalah apabila kita akan mengkaji karya sastra maka yang 

harus dikaji adalah unsur yang memiliki kaitan langsung dengan karya 

sastra tersebut seperti tema, alur (plot), tokoh dan penokohan, gaya bahasa, 

latar (setting), sudut pandang (point of view), amanat, serta hubungan yang 

menjadikannya utuh. 

Pendekatan struktural atau pendekatan objektif adalah pendekatan 

yang melihat karya sastra dengan apa adanya, meneliti dan memahami isi 

cerita karya sastra dengan tidak secara bias. Pendekatan struktural atau 

pendekatan objektif adalah pendekatan yang mendasarkan pada suatu 
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karya sastra sebagai produk manusia atau artifak. Karya sastra merupakan 

suatu karya yang otonom, yang dipisahkan dari hal-hal di luar karya. 

Dengan demikian, telaah karya sastra dengan pendekatan objektif beranjak 

dari aspek-aspek atau unsur-unsur yang langsung membangun karya 

sastra. Signifikansi dan nilai karya sastra dilihat dari unsur-unsur dan 

keterhubungan antara unsur-unsur karya sastra. Telaah karya sastra dengan 

pendekatan struktural atau pendekatan objektif dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan tema, peristiwa, tokoh, alur, latar (setting), sudut 

pandang, diksi yang terdapat dalam karya sastra. Jadi dalam penelitian ini, 

peneliti akan menggunakan pendekatan struktural atau pendekatan objektif 

untuk menganalisis unsur-unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya 

Nh. Dini sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA. 

3.2 Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini berupa kata, kalimat, dan dialog yang 

mengandung nilai-nilai pendidikan, moral, dan sosial  yang terdapat dalam 

teks novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Pertemuan Dua 

Hati karya Nh. Dini setebal 85 halaman. Novel ini pertamakali diterbitkan 

oleh PT. Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, di Jakarta pada bulan 

Februari 1986. Novel ini mengalami beberapa kali pencetakan ulang. 

Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini terakhir dicetak ulang pada 

bulan Juli 2001 dengan penerbit yang sama. 
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3.3 Sasaran Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang masalah unsur intrinsik novel 

Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini. Unsur intrinsik novel merupakan 

unsur yang langsung dapat memberikan kesan kepada pembaca tentang 

karya sastra yang dibacanya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini layak atau tidak dijadikan 

alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA. 

Sasaran penelitian ini adalah unsur-unsur intrinsik pada novel 

Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini. Unsur yang diteliti pada novel ini 

meliputi tema, tema, alur (plot), tokoh dan penokohan, gaya bahasa, sudut 

pandang (point of view), latar (setting), dan amanat. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Novel dianalisis dengan cara menentukan unsur-unsur yang 

terdapat dalam karya sastra, kemudian makna unsur-unsur tersebut dapat 

dipahami dari keterkaitan suatu unsur dengan unsur lain sehingga 

merupakan kepaduan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan 

dengan cara membaca seluruh isi novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. 

Dini, kemudian menentukan unsur-unsur intrinsiknya. 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. Ciri-ciri utama metode formal adalah analisis 

terhadap unsur-unsur karya sastra, kemudian bagaimana hubungan antara 
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unsur-unsur tersebut dengan totalitasnya. Hal yang diutamakan dalam 

metode ini adalah unsur-unsur intrinsik, yaitu unsur atau ciri khas karya 

sastra yang membedakan karya sastra dengan ungkapan bahasa yang lain, 

sedangkan unsur-unsur yang lain, yaitu unsur ekstrinsik diabaikan (Ratna 

2007:49-51). 

Dalam menentukan gaya bahasa digunakan dengan melihat 

langsung tidaknya makna yang disampaikan pengarang. Sudut pandang 

ditentukan dengan melihat posisi pengarang pada suatu cerita. Untuk 

memaparkan tokoh dan penokohan digunakan metode langsung dan 

metode tidak langsung. Amanat dalam cerita ditentukan dengan melihat 

penyampaiannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Metode 

langsung yang meliputi penggunaan nama tokoh, penampilan tokoh, dan 

tuturan pengarang. Metode tidak langsung meliputi dialog yang digunakan 

tokoh, lokasi dan situasi percakapan, jati diri tokoh yang dituju, kualitas 

mental para tokoh, nada, suara, tekanan, dialek, dan kosakata, serta 

tindakan para tokoh. 

Setelah melakukan analisis terhadap unsur-unsur intrinsik tersebut, 

peneliti dapat menentukan layak atau tidaknya novel ini diteliti untuk 

dijadikan sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA. Adapun 

langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis unsur intrinsik 

novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini adalah sebagai berikut ini. 
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1) Membaca novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini secara teliti. 

2) Mencatat data dan hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur intrinsik 

novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini. 

3) Menganalisis unsur-unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya 

Nh. Dini dengan menggunakan pendekatan struktural atau pendekatan 

objektif. 

4) Menjelaskan novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini sebagai 

alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA. 

5) Membuat simpulan dari hasil analisis novel Pertemuan Dua Hati karya 

Nh. Dini yang didasarkan pada analisis yang telah dilakukan. 
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BAB IV 

UNSUR INTRINSIK NOVEL PERTEMUAN DUA HATI KARYA NH. DINI 

SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN AJAR APRESIASI SASTRA DI SMA 

 

4.1 Unsur Intrinsik Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh.Dini 

 Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini adalah sebuah novel yang 

membahas tentang dunia pendidikan yang mengisahkan tentang perjuangan dan 

dedikasi seorang pendidik yaitu seorang guru SD dalam menghadapi muridnya 

yang sukar. Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini merupakan sebuah 

totalitas yang terbangun oleh unsur-unsur intrinsik yang koherensif dan padu.  

Pembahasan mengenai unsur-unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati 

karya Nh. Dini meliputi tema, alur (plot) , tokoh dan penokohan, latar (setting), 

sudut pandang (point of view), gaya bahasa dan amanat. Unsur-unsur intrinsik 

novel tersebut dikaji untuk mengetahui gambaran secara umum novel dengan 

mempertimbangkan setiap unsur-unsurnya, sehingga dapat diketahui dan 

disimpulkan apakah unsur-unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. 

Dini dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA. Berikut 

ini deskripsi tentang unsur-unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. 

Dini. 

 

 



 

 

107 

4.1.1 Tema 

Tema merupakan dasar cerita, yaitu pokok permasalahan yang 

mendominasi suatu karya sastra. Pada hakikatnya, tema adalah permasalahan 

yang merupakan titik tolok pengarang dalam menyusun cerita atau karya sastra 

tersebut, sekaligus merupakan permasalahan yang ingin dipecahkan dengan 

karyanya itu (Suharianto 2005:17). Tema adalah ide, gagasan, atau permasalahan 

yang menjadi dasar sebuah cerita dan merupakan titik tolok pengarang dalam 

cerita atau karya sastra. 

Tema dalam novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini adalah tentang 

dunia pendidikan, novel ini menceritakan tentang dunia pendidikan dan dedikasi 

seorang guru SD terhadap pekerjaannya sebagai seorang pendidik dalam 

menghadapi muridnya yang sukar. Hal tersebut dijelaskan dalam cerita yang 

digambarkan oleh tokoh utamanya Bu Suci dan Waskito. Bu Suci sebagai guru 

SD berkewajiban bahwa sebagai seorang pendidik tidak hanya bertugas mengajar 

pelajaran saja, tetapi juga harus memperhatikan sisi tingkah laku dan kejiwaan 

atau psikologis murid-muridnya dengan baik, sehingga terjalin hubungan yang 

harmonis antara seorang guru dan muridnya. Bu Suci berusaha mendedikasikan 

dirinya untuk menjadi seorang pendidik yang sejati dengan berusaha 

menyelesaikan masalah muridnya yang sukar bernama Waskito. Hal ini dapat 

terlihat dalam kutipan di bawah ini. 

“Tidak ada anak-anak yang jahat,” cepat aku menyambung berusaha 

melembutkan kebenaran yang baru kuperlihatkan secara terang-terangan. 

“Kalian masih tergolong tingkatan umur yang dapat dididik. Memang 

kalian bukan kanak-kanak lagi! Kalian sudah bisa diajar berpikir teratur, 
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ditunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, Bu Suci beritahu 

sejelas-jelasnya: tidak ada anak jahat. Kalaupun seandainya terjadi 

kenakalan yang keterlaluan, anak itu mempunyai kelainan. Tapi dia nakal. 

Bukan jahat!” (halaman 28). 

Menurut Bu Suci, tidak ada anak yang jahat, yang ada hanyalah anak yang 

nakal, kenakalan anak pun dapat disebabkan oleh pola pendidikan orang tuanya 

yang kurang baik. Bu Suci sebagai seorang guru SD, berpikir bahwa seorang 

pendidik itu tidak hanya bertugas mengajar saja tetapi juga harus memperhatikan 

sifat dan tingah laku anak didiknya, sehingga guru dapat menjadi orang tua siswa 

di sekolah terutama dapat mengatasi dan memahami muridnya yang termasuk 

sukar. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut ini. 

Masing-masing guru sudah terlalu sibuk mengurusi diri dan 

keluarganya. Di samping mengajar di SD, kebanyakan mempunyai kerja 

sampingan lain yang memungkinkan mereka mendapat tambahan 

penghasilan. Buat apa repot-repot mengurus anak sukar yang bukan 

saudara dan bukan kawan! Tugas pendidik memang bagus dan merupakan 

tujuan cita-cita. Namun zaman yang berubah cepat menuntut cara dan 

biaya hidup sedemikian menantang rakyat rendahan, termasuk pegawai 

negeri setingkat guru SD. (halaman 30-31). 

Bu Suci sebagai seorang guru sekaligus sebagai seorang ibu, selain 

melakukan usaha pendekatan dan mencari informasi mengenai Waskito kepada 

teman-teman Waskito, Bu Suci juga mendiskusikannya dengan para guru dan 

Kepala Sekolah untuk mencari solusi terbaik untuk memecahkan masalah 

Waskito. Secara pribadi, Bu Suci juga mengirim surat pada nenek Waskito.  

Perbincangan dengan para guru menghasilkan dua keputusan. Dari 

pihak  sekolah, akan dikirim surat menanyakan mengapa Waskito selama 

ini tidak masuk. Dari pihakku sendiri, akan kukirim surat kepada si nenek. 

Isinya sangat pribadi, mengatakan keinginanku berkenalan. Aku ingin 

menunjukkan turut berprihatin mengenai cucu sulungnya. Aku tidak yakin 
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apakah ini berguna bagi perkembangan Waskito selanjutnya. Yang jelas, 

aku wajib mencoba melakukan pendekatan terhadap murid kelasku. 

Keseimbangan dan ketenangan kelas yang menjadi tanggung jawabku 

sangat mempengaruhi karirku. Bagaimanapun juga, aku tetap pada 

maksudku mengunjungi nenek Waskito. Apa pun yang akan terjadi, aku 

merasa harus mencoba mengerjakan sesuatu untuk menolong anak itu. 

(halaman 33). 

Berdasarkan uraian mengenai tokoh utama dalam novel Pertemuan Dua 

Hati karya Nh. Dini tersebut, yaitu dengan segala persoalan yang dihadapi oleh 

tokoh utama dan tindakan-tindakan yang tokoh utama lakukan, serta pada kutipan 

yang mendukung, maka dapat disimpulkan bahwa tema dalam novel Pertemuan 

Dua Hati karya Nh. Dini tentang dunia pendidikan yaitu menceritakan tentang 

dedikasi seorang guru SD terhadap pekerjaannya sebagai seorang pendidik dalam 

menghadapi muridnya yang sukar. 

4.1.2 Alur (Plot) 

 Alur atau plot merupakan cerminan, atau bahkan berupa perjalanan 

tingkah laku para tokoh dalam bertindak, berpikir, berasa, dan bersikap dalam 

menghadapi berbagai masalah kehidupan. Kejadian, perbuatan, atau tingkah laku 

kehidupan manuasia bersifat plot jika bersifat khas, mengandung unsur konflik, 

saling keterkaitan, dan yang terpenting adalah menarik untuk diceritakan, dan 

karenanya bersifat dramatik (Nurgiyantoro 2007:114). 

 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alur atau plot adalah suatu yang 

menceritakan kejadian-kejadian secara beruntun dengan memperhatikan hukum 

sebab akibat sehingga merupakan kesatuan yang padat, bulat, dan utuh. Novel 

Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini menggunakan alur atau plot kronologis atau 



 

 

110 

plot progresif, karena cerita tersebut disusun mulai dari kejadian awal diteruskan 

dengan kejadian-kejadian berikutnya dan berakhir pada pemecahan masalah. 

Berikut ini akan diuraikan tentang alur atau plot novel Pertemuan Dua Hati karya 

Nh. Dini yang meliputi perkenalan, masalah, konflik, klimaks, antiklimaks, dan  

peleraian atau penyelesaian. 

4.1.2.1 Perkenalan 

 Tahap perkenalan dimulai dari kepindahan Bu Suci beserta keluarganya 

dari kota kecil Purwodadi ke kota besar Semarang. Kepindahan ini disebabkan 

oleh suami Bu Suci  yang dipindahtugaskan oleh perusahaan tempat bekerjanya 

dari kota kecil Purwodadi ke kota besar Semarang. 

Beberapa bulan yang lalu, suamiku dipindah perusahaannya ke 

kota besar ini. Aku sendiri, waktu itu menjadi guru di Purwodadi dengan 

panggilan Bu Suci. Purwodadi kota kecil, gersang, tanpa daya tarik. Tetapi 

itu adalah kota kelahiranku. Bagaimanapun jeleknya, aku biasa hidup di 

sana. Aku mengenalnya seperti mengenal orang tuaku sendiri. Hampir 

sepuluh tahun aku menjadi guru di sana. (halaman 9). 

 

4.1.2.2 Masalah 

 Masalah muncul ketika pada hari keempat Bu Suci mengajar di kelas yang 

diampunya, salah satu muridnya yang bernama Waskito belum juga masuk 

sekolah setelah empat hari berturut-turut tidak masuk kelas tanpa izin dan 

keterangan yang jelas.  

Hari keempat jam pelajaran pertama, kelas yang tergabung di 

bawah pengawasanku sedang menerima pelajaran dari guru lain. Kepala 
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Sekolah pergi ke kantor wilayah. Untuk kedua kalinya, aku membuka 

kelasku secara santai. Nama-nama mulai kukenal. Bahkan beberapa murid 

sudah kuhafal tempat duduknya. Hari itu anak didikku yang bernama 

Waskito juga belum masuk. (halaman 25). 

 Bu Suci sebagai guru baru yang berkewajiban mengampu dan mengajar 

kelas itu tidak ingin tinggal diam mengetahui muridnya yang bernama Waskito 

yang tidak masuk kelas empat hari berturut-turut tanpa keterangan dan sebab yang 

jelas. Untuk itulah Bu Suci mulai mencari informasi apa penyebab Waskito tidak 

masuk sekolah. 

“Siapa tahu di mana rumah Waskito?” tanyaku. Suaraku biasa. 

Pertanyaan itu sebenarnya kutujukan kepada ketua kelas. Tetapi aku 

melayangkan pandang ke seluruh ruang, memberi kesempatan kepada 

murid-murid lain. Tidak ada yang menyahut. Tangan-tangan juga tidak 

diacungkan. Kuperhatikan dua kelompok berbisik-bisik. “Ya? Siapa yang 

tahu? Rumahnya jauh atau dekat? ”Tetap tidak ada jawaban. “Kalau ada 

yang tahu, cobalah menengok ke sana. Jangan-jangan dia sakit.” Aku 

kembali menundukkan kepala, pura-pura sibuk dengan buku catatan. 

(halaman 25-26). 

Masalah juga timbul ketika Bu Suci mengetahui bahwa Waskito juga 

gemar membuat onar kepada siswa lain di kelasnya dengan bertindak atau berbuat 

kenakalannya kepada teman-temannya. Teman-teman Waskito secara tiba-tiba 

menyatakan kesukacitaannya jika Waskito tidak masuk kelas. Hal ini membuat 

Bu Suci kaget dan heran. 

“Biar Waskito tidak masuk, Bu! Kami malahan senang! ”Sekali 

lagi aku terkejut oleh suara yang tiba-tiba ini. Aku menoleh ke arah si 

pembicara, murid perempuan. “Ya betul, Bu! Kelas tenang kalau dia tidak 

ada, “suara murid laki-laki lain yang sama tegasnya menguatkan pendapat 

itu. “O, ya?” tenang aku menahan nada dan isi kalimatku. “Mengapa? 

Karena Waskito suka bergurau? Membikin keributan? “Oh, tidak! Bukan 
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bergurau! Kalau itu, kami juga suka!” “Dia jahat! Jahat sekali, Bu!” 

tambahan itu terdengar dari arah murid perempuan yang sama. (halaman 

27-28). 

 

4.1.2.3 Konflik  

 Konflik terjadi ketika Bu Suci berkunjung ke rumah nenek Waskito dan 

mengetahui semuanya dari nenek Waskito yang menyebabkan Waskito menjadi 

anak yang sukar.  

Konon, Waskito dihajar habis-habisan. Mulanya dipukul, badannya 

dicambuk dengan ikat pinggang. Aku ngeri mendengarkan cerita nenek. 

Agaknya bapak anak itu sudah tidak tahu lagi cara apa yang harus 

dipergunakan terhadap kenakalan yang bertumpuk-tumpuk. Dia menjadi 

gelap mata. Kata nenek Waskito, seandainya tidak dilerai oleh sopir yang 

disuruh si Ibu merusak kunci kamar dan memaksa masuk untuk merebut 

anak itu dan melarikannya ke kamar lain. Entah barangkali muridku sudah 

mati tercambuk. Dan yang paling memalukan, kejadian tersebut menjadi 

tontonan para pembantu. Seorang daripadanya, tanpa disuruh melapor ke 

rumah kakek dan nenek Waskito. (halaman 37). 

 Dari nenek Waskito, Bu Suci juga mengetahui bahwa kenakalan Waskito 

disebabkan oleh cara pendidikan keluarganya dan lingkungan keluarga Waskito 

yang terlalu memanjakan Waskito dengan barang-barang mewah, sehingga 

Waskito kurang kasih sayang dari orang tuanya. 

Waskito sudah terlanjur tidak mendapatkan kata-kata manis atau 

bujukan, dia mungkin harus dipukul. Ah, kalau Anda melihat dia dirumah 

mereka, Jeng! Tidak pernah ditegur, tidak pernah diberitahu mana yang 

baik dan mana yang jelek. Seumpama anak berjalan, kaki menyentuh pot 

sehingga jatuh pecah. Di rumah kami, saya bilang: hati-hati kalau berjalan, 

Sayang! Tolong sekarang tanaman dan pot pecah itu dibenahi! Seumpama 

ibunya ada, langsung dia akan membela: ah, enggak apa-apa, nanti saya 

ganti. Biar pembantu yang membenahi! Nah, begitu itu setiap kali Waskito 
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berbuat kekeliruan. Maksud saya, saya hanya ingin mendidik anak 

bersikap rapi dan teratur, Jeng.” (halaman 37). 

Dan nenek itu meneruskan. Semua kemauan si anak dituruti, 

katanya karena cinta dan sayang kepada anak. Aku sependapat dengan 

nenek Waskito bahwa itu bukan kecintaan ataupun kesayangan, melainkan 

kelemahan. Anak-anak harus diajar berdisiplin atau keteraturan dalam 

hidup sehari-hari. Ini akan memberi pengaruh besar dalam cara 

berpikirnya kelak pada umur dewasa. (halaman 38). 

 

4.1.2.4 Klimaks 

Klimaks atau puncak masalah dalam novel ini terjadi ketika Waskito 

mengamuk dan berniat membakar kelas dan merusak tanaman milik teman-teman 

sekelasnya.  

Tiba-tiba keadaan berubah. Guru-guru sedang beristirahat di 

kantor, menunggu lonceng masuk kembali. Seorang muridku terengah-

engah datang, langsung berseru: “Bu Suci! Waskito kambuh, Bu! Dia 

mengamuk! Dia mau membakar kelas! ”Dengan sekali gerak, guru-guru 

lelaki dan aku berlarian menuju kelasku. Aku ketinggalan, kehilangan 

nafas sempat bertanya kepada murid si pembawa berita: “Mengapa begitu? 

Apa yang menyebabkan dia marah? Kalian bertengkar? “Tidak Bu!” 

bantah anak itu keras. (halaman 67-68). 

Klimaks juga terjadi ketika Waskito mengamuk untuk yang kedua kalinya. 

Waskito merusak pot-pot tanaman milik teman-teman sekelasnya. Waskito 

merasa iri kepada bibit tanaman milik teman-temannya yang bisa tumbuh dengan 

baik dan subur. Sementara, bibit tanamannya kurang subur. 

“Waskito, Bu!” hanya itulah pemberitahuannya. Tetapi itu cukup 

membikinku terlonjak karena terkejut. Apalagi ini! Jantungku berdebar 

keras. Sambil mempercepat langkah aku bertanya: “Mengamuk lagi dia? 

”Kudengar Wahyudi tertawa terkikih. Tidak sabar aku menoleh ke 

sampingku memandangi muridku.“Tidak, Bu. Tanaman kami dirusak!” 

(halaman 80-81). 
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4.1.2.5 Antiklimaks 

 Antiklimaks merupakan jalan atau langkah menuju penyelesaian masalah. 

Antiklimaks dalam cerita terjadi ketika Waskito mau bicara pada Bu Suci tentang 

alasannya merusak pot dan tanaman milik teman-temannya. Waskito mau 

mendengarkan nasehat Bu Suci yang akhirnya dapat membuka hatinya.  

 “Mereka mengejek saya, “ Akhirnya itulah yang keluar dari bibirnya.  

Suaranya perlahan, tidak ada nada kemarahan. Hatiku luluh 

mendengarnya, karena aku menerima kalimat itu bagaikan satu aduan. 

Kepadaku dia sudi mengungkapkan kepedihan perasaannya karena 

ditertawakan orang. Dalam tanya jawab yang kupaksakan itu dia mengaku 

bahwa dia marah karena kawan-kawannya mengejek tanamannya yang 

kurang subur, kalah dari tunas-tunas lain. Ejekan kelakar itu diterimanya 

dengan cara terlalu serius. Perlahan dan sejelas mungkin aku berusaha 

menerangkan tentang sikap anak-anak yang bermaksud bergurau.  

“Tidak ada orang yang baik atau pandai atau cekatan dalam segala-

galanya. Kamu terampil dalam hal pertukangan, otakmu cerdas meskipun 

pelajaranmu biasa-biasa saja. Bukankan itu sudah sangat mencukupi? 

(halaman 83-84). 

 

4.1.2.6 Peleraian 

 Peleraian atau penyelesaian masalah akhirnya muncul saat rapor Waskito 

menunjukkan perubahan yang baik dan Bu Suci memenuhi janjinya untuk 

mengajak Waskito mengunjungi kota kecil Purwodadi. 

Rapor berikutnya berisi angka-angka normal. Untuk menghadiahi 

usaha kerasnya yang berhasil meraih tempat sebagai murid “biasa” pada 

waktu liburan Waskito kami bawa menengok kota kecil kami Purwodadi. 

Dia diajak suamiku memancing sepuas-puas hatinya. Dan aku tidak 

menyesal memenuhi janjiku itu terlalu dini, karena sekembali dari liburan, 

kuperhatikan dia semakin berubah. Seolah-olah dia bertekad untuk 



 

 

115 

menjadi murid yang lebih dari biasa saja. Untuk seterusnya dia selalu 

terdaftar ke dalam baris anak-anak yang pandai di kelasku. 

 

4.1.3 Tokoh dan Penokohan 

 Unsur-unsur karya sastra fiksi khususnya novel hadir bersama-sama 

membentuk sebuah cerita. Unsur tokoh dan penokohan merupakan unsur yang 

penting dalam sebuah novel karena tanpa adanya unsur tersebut pembaca tidak 

dapat mengetahui pelaku dan pelukisan lahir maupun batin pelakunya. 

4.1.3.1 Tokoh  

 Tokoh adalah individu rekaan pada sebuah cerita yang mempunyai 

kualitas moral dan kecenderungan tertentu yang mengalami peristiwa dalam 

cerita. Para tokoh yang terdapat dalam suatu cerita memiliki peranan yang 

berbeda-beda. Berdasarkan peranannya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh 

sentral dan tokoh bawahan. 

a. Tokoh Sentral 

Tokoh sentral atau tokoh utama yang disebut juga pelaku tokoh ialah 

pelaku yang perikehidupannya menjadi pokok cerita atau yang menyebabkan 

cerita itu ada. Berdasarkan pada intensitas keterlibatan tokoh dalam novel 

Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini, peneliti menemukan adanya dua tokoh 

utama yaitu Bu Suci dan Waskito. Hal ini terbukti dengan intensitas kemunculan 

tokoh Bu Suci dan Waskito yang sering muncul dalam novel ini.  
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b. Tokoh Bawahan 

Tokoh peripheral atau tokoh tambahan (bawahan) ialah tokoh yang tidak 

sentral dalam cerita, tetapi kehadirannya sangat diperlukan untuk menunjang atau 

mendukung tokoh utama. Pemunculan tokoh tambahan dalam keseluruhan cerita 

lebih sedikit dibandingkan dengan tokoh utama. Terdapat beberapa tokoh 

pendukung dalam novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini yaitu Bapak Bu 

Suci, Ibu Bu Suci, Suami Bu Suci, Uwak, Kakek Waskito, Nenek Waskito, Bapak 

Waskito, Ibu Waskito, Dokter, Bu De, Guru Agama, Raharjo, Marno, Istri RT, 

Kepala Sekolah, Anak Sulung Bu Suci, Anak Kedua Bu Suci, dan Wahyudi. 

Meskipun ada beberapa tokoh tambahan yang lain, tetapi tidak semuanya 

dianalisis karena peranannya dalam kehidupan tokoh utama tidak terlalu besar. 

Dalam penelitian ini, tokoh yang dianalisis karakternya adalah tokoh utama, yaitu 

Bu Suci dan Waskito serta beberapa tokoh tambahan.  

4.1.3.2 Penokohan 

Penokohan adalah pelukisan tokoh dengan segala karakternya yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita, baik keadaan batinnya yang berupa pandangan 

hidupnya, keyakinannya, dan adat-istiadatnya. Berikut ini akan dipaparkan hasil 

analisis terhadap tokoh utama, yaitu Bu Suci dan Waskito serta serta beberapa 

tokoh tambahan. Pemaparan masing-masing tokoh dikuatkan dengan memilih 

kutipan yang mendukungnya. 
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1) Bu Suci  

Bu Suci adalah seorang ibu dengan tiga anak yang berprofesi sebagai guru 

SD yang telah berpengalaman mengajar sepuluh tahun lebih. Ia semula menjadi 

guru di kota kecil Purwodadi selama sepuluh tahun. Akhirnya, ia pindah ke kota  

Semarang bagian tenggara di daerah Mrican untuk mengikuti suaminya yang 

bekerja di bengkel truk dan tangki. Anak pertamanya perempuan, rajin dengan 

kemampuan sedang, anak keduanya menonjol di bidang keterampilan, sayang 

menderita epilepsi dan anak ketiganya masih kecil. 

Bu Suci seorang yang penurut dan patuh kepada orang tuanya. Ia semula 

bercita-cita ingin menjadi sekretaris, tertarik akan penampilan sekretaris yang rapi 

dan cantik. Namun ia membatalkan keinginannya dan memenuhi kemauan orang 

tuanya untuk masuk ke sekolah keguruan seperti tersebut dalam kutipan berikut 

ini. 

Aku patuh menuruti nasihat orang tua. Bapak mengantarkan aku ke 

Semarang untuk mendaftarkan diri ke Sekolah Pendidikan Guru. Ternyata 

aku tidak menyesal. Aku mengikuti pelajaran sebagai calon guru 

merupakan kurun waktu yang amat menyenangkan. (halaman 10). 

Bu Suci akhirnya senang menjadi seorang calon guru dan juga senang 

bahkan mencintai pekerjaan sebagai guru dan hidup di lingkungan pendidikan 

atau sekolah. Kecintaanyya terus tumbuh dari waktu ke waktu. Menjadi guru 

ternyata suatu pekerjaan yang menarik dan tidak pernah membosankan karena 

selalu berhadapan dengan berbagai pribadi manusia yang berbeda dan unik. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dalam kutipan berikut ini. 
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Sesudah bertahun-tahun mengajar aku tidak pernah menyesal telah 

menuruti nasihat orang tua. Aku senang terhadap pekerjaanku. Setiap hari 

aku berhadapan dengan anak-anak yang berlainan watak dan geraknya. 

Murid kelas-kelas rendahan memberi pengalaman yang berlainan dari 

anak-anak kelas empat hingga kelas enam. Hari yang satu berbeda dari 

hari yang sekarang maupun yang akan datang. Seandainya aku bekerja di 

kantor, yang aku hadapi adalah mesin ketik! Selalu sama! Barangkali aku 

harus menempati satu ruangan bersama rekan-rekan yang kurang cocok. 

Kepala kantor pasti mempunyai sifat lain daripada Kepala Sekolah. Sudah 

bisa dibanyangkan akulah yang paling menderita di seluruh ruangan 

seandainya aku jadi bekerja sebagai sekretaris! Tentu aku berdiam diri 

meskipun sakit hati dan tertekan karena sifatku ini. Sangat berlainan 

halnya bekerja sama dengan guru. Sekurang-kurangnya mereka pernah 

menerima didikan pengetahuan ilmu jiwa. Bergaul dengan mereka lebih 

dapat diharapkan pengertian. Ya, memang benar-benar aku tidak menyesal 

mengambil karir sebagai guru. (halaman 10-11). 

Secara rinci karakter yang menonjol pada diri tokoh Bu Suci, sebagai berikut. 

a) Bertanggung jawab 

Sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai istri, juga sebagai guru, Bu 

Suci mempunyai tanggung jawab yang besar. Sebagai ibu terhadap ketiga 

anaknya, Bu Suci juga mempunyai tanggung jawab besar, sebab suaminya bekerja 

dari pagi sampe sore, bahkan sampai malam untuk bekerja sebagai montir. Segala 

kerepotan keluarga seperti mengasuh, mendampingi, dan mendidik anak adalah 

tanggung jawab utama pada dirinya. Lebih-lebih ia sebagai guru. Saat anak 

keduanya sakit epilepsi, sebelum, selama, dan sesudah pengobatan membutuhkan 

perawatan dan pendampingan khusus, Bu Suci yang melakukan. Hal ini tebukti 

dalam kutipan berikut ini. 

Kunjungan ke dokter ahli syaraf ternyata hanyalah permulaan dari 

serangkaian pemeriksaan terhadap anakku yang kedua. Berhari-hari kami 

mondar-mandir ke kantor perusahaan mengambil surat-surat, ke dokter, 
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kemudian ke rumah sakit. Kadang-kadang suamiku mengantar. Di lain 

waktu aku sendiri yang mengurus semuanya. Antri dan menunggu di 

tempat-tempat tertentu agar biaya pemeriksaan menjadi tanggungan 

kantor, seringkali membuat aku kehilangan kesabaran. Kegugupan 

semakin bertambah setelah mengetahui bahwa anakku harus menjalani 

berbagai macam tes. Dengan sendirinya dia tidak bisa ditinggal, harus 

selalu  ada yang menemaninya. (halaman 48). 

Sebagai seorang istri, Bu Suci merasa perlu ikut bertanggung jawab 

membantu mencari nafkah juga mengikuti kemana pun suami bertugas. Hal ini 

terbukti dalam kutipan berikut ini. 

Suamiku mendahului pindah ke Semarang. Aku harus menunggu 

akhir tahun pelajaran bersama anak-anak. Suamikulah yang mengurus dan 

memilih sendiri rumah bakal tempat kami bermukim. Perusahaan 

pengangkutan yang membawahi suamiku memberi pinjaman sebagai 

pembayar sebagian besar kontrakan. Itu termasuk syarat yang diajukan 

suamiku sebelum pindah. Kantor di kota memerlukan dia sebagai ahli 

mesin dan pengawas bengkel. Jadi bukan suamiku yang minta 

dipindahkan.  

Dan agar biaya hidup tidak terlalu menekan bahu suamiku, aku 

harus kembali mengajar secepat mungkin. Di mana pun selalu 

dibutuhkan guru. Apalagi guru Sekolah Dasar (SD). (halaman 11-12).  

Sebagai seorang guru, Bu Suci juga mempunyai tanggung jawab yang 

besar. Bu Suci berusaha agar semua muridnya berhasil dalam pendidikan, baik 

akademis kepribadian, kedisiplinan, tanggung jawab terhadap apa pun dan tertib 

dalam segala hal. Ia juga dengan cepat mengenal nama dan mengetahui kondisi 

murid-muridnya dengan cara yang praktis. Ia tanamkan kedisiplinan, ketertiban, 

sikap mandiri dan rasa cinta terhadap bangsa, tanah air serta memiliki kepedulian 

sosial yang besar. Hal ini terbukti dalam kutipan berikut ini. 

Belum sepekan lamanya mengenal murid-murid, namun aku sudah 

dapat menarik kesimpulan akan hasil yang bakal dicapai akhir tahun. 
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Berkat pengalaman mengajar dan kemampuanku meneliti watak setiap 

anak, aku bersyukur diberi kelas tersebut. ( halaman 25).  

Aku mulai hafal nama isi kelasku. Sejak mulai mengajar aku 

mempunyai cara supaya murid tidak saling menggantungkan diri pada 

tetangga sebelahnya. Sekali-sekali tanpa pemberitahuan aku menyuruh 

mereka ganti bangku. Ada anak yang terlalu lama berdampingan, anak itu 

akan menjadi bayangan teman sebangkunya. Belum tentu pengaruh ini 

membuat  kebaikan. Dengan perpindahan ini, aku mengharapkan memiliki 

kelas yang berpribadi. Aku ingin mempunyai murid yang kelak menjadi 

manusia yang berdiri sendiri. Kepercayaan kepada diri sendiri juga 

merupakan keteguhan yang sangat penting dalam pengajaran. (halaman 

53-54). 

 

b) Mengalah, Terbuka, dan Terus Terang 

 Sebagai manusia beriman dan anggota masyarakat yang baik, Bu Suci 

selalu menurut nasihat orang tuanya walaupun kadang menyakitkan. Ia bersikap 

terbuka dan terus terang serta selalu mau mengalah terhadap orang lain jika terjadi 

konflik atau memperebutkan sesuatu barang. Hal itu terbukti dalam kutipan 

berikut ini. 

Aku dididik orang tua agar hidup sebisa mungkin. Segala 

perselisihan pendapat diselesaikan dengan terbuka dan terus terang. Tetapi 

dalam kenyataan hidup sehari-hari, aku lebih sering mengalah. Dalam 

mengalah aku mengira bisa mencapai suasana damai lebih cepat. (halaman 

10-11). 

 

c) Semangat untuk Menuntut Ilmu dan Melanjutkan Pendidikan 

 

Bu Suci yang telah menyandang status sebagai seorang guru Sekolah 

Dasar (SD) yang telah tamat pada Sekolah Pendidikan Guru (SPG) ingin sekali 

meneruskan ke IKIP, tetapi karena orang tuanya tidak sanggup membiayai maka 



 

 

121 

Bu Suci hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Pendidikan Guru (SPG), 

tetapi dalam hati kecil Bu Suci ada keinginan untuk terus melanjutkan pendidikan 

ke IKIP, bahkan Bu Suci juga berniat untuk belajar bahasa asing. 

Aku masih tetap berharap untuk dapat menambah pengetahuan di 

IKIP pada suatu kesempatan kelak. Dapatlah ini terlaksana? Mudah-

mudahan aku tidak akan tersergap kesibukan. Atau jika sekolah rutin tidak 

memungkinkan, aku bercita-cita mempelajari salah satu bahasa asing. Di 

kota besar seperti Semarang, sekurang-kurangnya aku harus berusaha 

meraih tambahan pengetahuan yang sesuai dengan kedudukanku sebagai 

pendidik. Tentu saja semua itu tergantung bagaimana pengaturan waktu 

dan biaya. (halaman 12). 

 

d) Beriman, Taat Beribadah, dan Berkepribadian Kuat 

 Sebagai seorang guru yang sering menjadi panutan anak didik dan anggota 

masyarakat, ia mempunyai kepribadian yang kuat dan tak mudah terpengaruh 

untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Ia tetap hidup sederhana di tengah 

masyarakat yang materialistis bahkan rekan gurunya yang juga sudah 

materialistis. Ia menanamkan sikap peduli terhadap lingkungan dan 

mengupayakan anaknya juga murid-muridnya mempunyai rasa percaya diri. Ia 

tergolong orang yang beriman kuat. Segala persoalan hidupnya selalu diserahkan 

kepada Tuhan. Ia juga tidak percaya akan segala hal yang takhayul. Bu Suci 

adalah sosok pendidik yang taat beribadah, yang selalu meminta petunjuk pada 

Tuhan jika sedang mengalami kesulitan hidup. Bu Suci tidak melupakan 

Tuhannya. Hal ini terbukti dengan kutipan berikut ini. 

Namun di samping itu, aku percaya, bahwa Tuhan selalu 

mendengarkan dan memperhatikan yang mencintai-Nya. Semoga Dia 

memberi kekuatan kepadaku, dan melimpahkan kesejahteraan kepada 

keluargaku. Dengan kepercayaan serta keyakinan ini aku mulai bekerja 

kembali. (halaman 21).  



 

 

122 

Ketika sembahyang subuh, kerusakan kedinginan yang menghujam 

(halaman 22). 

Sebelum kembali tidur, aku hendak langsung berhadapan dengan 

Dia. Aku melakukan sembahyang Tahajud untuk mencari jalan terang. 

(halaman 47). 

Disertai keprihatinan yang besar, sabar dan tekun kami mengikuti 

nasehat dokter. Disamping itu, kami menyadari bahwa kesedihan tidak 

perlu dibesar-besarkan, tidak perlu direntang-rentangkan hingga berlarut-

larut. Kami justru bersyukur, karena penyakit anak kami diketahui pada 

waktu ini. (halaman 50).  

Aku tetap masuk pagi. Dan setiap akan berangkat, hatiku langsung 

berbicara kepada Tuhan: apakah yang akan terjadi hari ini? Berikanlah 

kekuatan serta jalan guna merampungkan tugas sehari itu dengan baik. 

(halaman 58). 

Dalam sujudku menghadap Tuhan sebelum dini hari tiba, rasa 

kerendahan diriku semakin kutekan. Kami ini manusia sangat hina, kecil 

dan tak berdaya jika Tuhan tidak menghendaki keunggulan kami! 

(halaman 71).  

Hari itu berlalu tanpa amukan pisau, atau golok, atau benda tajam 

lainnya! Siang sewaktu tiba kembali dengan selamat di bawah atap rumah 

keluarga, aku bersyukur menyebut nama Tuhan. (halaman 72). 

Mudah-mudahan Tuhan selalu menolongku dalam melaksanakan 

tugas ini. (halaman 85). 

 

e) Profesional  Sebagai Pendidik 

 Sebagai pendidik, Bu Suci dangat menyadari tugas dan tanggung 

jawabnya, Bu Suci tidak hanya sebagai guru, tetapi benar-benar sebagai pendidik 

yang mencerdaskan, menerampilkan, memperkuat kepribadian dan iman serta 

cinta lingkungan dan sosial bagi murid-muridnya. Bu Suci mengenal jumlah 

muridnya di kelas dan memahaminya. Bu Suci selalu mengusahakan muridnya 

menjadi baik walaupun ada muridnya yang dianggap sukar bernama Waskito. Bu 
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Suci pandai membangun komunikasi. Bu Suci juga pandai menciptakan suasana 

kelas yang menyenangkan. Hal ini terbukti dalam kutipan berikut ini. 

Supaya suasana menjadi lebih santai, aku menceritakan sedikit 

karirku sebagai guru. Kukatakan pula beberapa anakku dan apa pekerjaan 

suamiku. Tidak lupa kusebut bahwa dua anakku bersekolah di sana. Dan 

akhirnya kutambahkan kesibukan kami pagi itu menerka jenis pohon-

pohon mangga. Lalu aku bertanya siapa yang mempunyai pohon buah-

buahan. Berangsur-angsur keadaan kurang tegang, aku membuka buku 

daftar nama. Aku memanggil seorang demi seorang. (halaman 24). 

Anak dan murid. Bukan anak atau murid. Ya, akhirnya itulah yang 

harus kupilih: kedua-duanya. Aku ingin dan aku minta kepada Tuhan agar 

diberi kesempatan mencoba mencakup tugasku di dua bidang. Sebagai ibu 

dan sebagai guru. Dengan pertolongan-Nya, pastilah aku akan berhasil. 

Karena Dia Mahabisa dalam segala-galanya. (halaman 47). 

 

f) Cinta Lingkungan: Taat Adat Istiadat, Cinta Keasrian dan Tanaman 

 Sebagai anggota masyarakat dan sebagai manusia, Bu Suci taat kepada 

adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Ia juga peduli terhadap kelestarian 

lingkungan terutama terhadap tanaman sebagai makhluk hidup. Hal-hal tersebut 

dapat dibuktikan dalam kutipan berikut ini. 

Memenuhi tata cara, aku memperkenalkan diri ke Rukun Tetangga. 

Aku bertemu dengan istri RT, sebab suaminya sedang mengurus keperluan 

di tempat lain. Ramah dan sopan dia menyambutku. Setelah basa-basi 

pembicaraan sampai perihal anak-anak dan pekerjaan. Lalu dia 

menceritakan kesibukannya. (halaman 14). 

Karena belum memiliki gaji lagi secara pasti, aku belum bisa 

membeli tanaman. Kelak jika pemasukan yang sudah teratur kembali aku 

akan membeli beberapa jenis pot dan tanaman hias yang paling sederhana. 

Aku tahu bahwa sepanjang Jalan Kalisari masih ditempati penjual bunga 

dan berbagai tanaman. Pemandangan daun-daunan kuanggap penting 

untuk meminggiri dinding di depan rumah. Suasana menjadi asri dan segar 
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karenanya. Karena juga aku ingin membiasakan anak-anak mempunyai 

tugas sedikit. Misalnya menyiram pot dan memelihara tumbuh-tumbuhan 

dengan semestinya. (halaman 18). 

Aku minta izin kepada Kepala Sekolah akan mempergunakan 

bagian pekarangan buat bercocok tanam. Dia menyetujui. Katanya, di 

gudang tersedia beberapa macam alat berkebun meskipun tidak banyak 

jumlahnya. Sambutan ini amat menggembirakan hatiku. (halaman 19). 

             Ibu Suci adalah orang yang mempunyai karakter tanggung jawab, 

mengalah, terbuka, terus terang, beriman, berkepribadian kuat, profesional sebagai 

pendidik, cinta lingkungan, taat adat istiadat, dan cinta keasrian atau tanaman. 

2) Waskito   

 Waskito adalah anak kelas empat SD yang sangat membutuhkan perhatian 

dan kasih sayang dari orang lain khususnya orang tuanya, sayang keinginannya itu 

tidak terpenuhi. Karena ayahnya terlalu sibuk bekerja dan mempercayakan 

pembimbingan dan pendidikan anak-anak sepenuhnya kepada istrinya. Ayahnya 

menunjukkan cintanya kepada anak-anak dengan memberi barang-barang yang 

mewah dan mahal. Celakanya ibu Waskito tak tahu cara mendidik anak yang baik. 

Hal itu dapat dibuktikan dalam kutipan berikut ini. 

Bapak Waskito sendiri nampak tidak mengacuhkan, selalu 

menyepakati pendapat istrinya. Barangkali karena dia terlalu sibuk. 

Barangkali pula karena mempunyai pandangan, bahwa apabila anak diberi 

berbagai benda mewah dan makanan enak, senanglah anak itu. Dan itu 

sudah sangat mencukupi. Padahal Waskito memerlukan yang lain-lain. 

Seperti anak-anak biasa yang sebaya dengan dirinya, dia menghendaki 

pujian, kalimat-kalimat teguran yang tegas namun diucapkan penuh kasih 

sayang. Kata si nenek, semua itu tidak pernah didapatkan Waskito di 

rumahnya. Maka ia tumbuh menjadi anak yang bersifat pemarah dan 

pemberontak. Dia selalu mengganggu adiknya. Selalu membantah dan 

menyanggah nasihat. Jika disuruh mengerjakan sesuatu, selain tidak 
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melaksanakannya, dia juga menyambut dengan kata-kata tidak sopan. 

Apalagi kalau berhadapan dengan ibunya! Waskito menjadi anak yang 

kurang ajar. Kelakuan dan permainannya membahayakan adik-adik 

dirumah maupun teman-teman di sekolah.” (halaman 32).  

 Hal itu, membuat Waskito menjadi nakal bahkan cenderung jahat. Ia 

begitu cemburu kepada teman-teman kelasnya yang diantar orang tuanya ke 

sekolah. Ia lampiaskan kecemburuannya itu dengan selalu mengganggu atau 

mencelakai mereka. Ia lebih marah lagi ketika dipaksa orang tuanya harus ikut 

kakek dan neneknya dari pihak ayah, namun baru enam bulan “setelah merasa 

senang” kembali dipaksa untuk ikut orang tuanya lagi dan disitu kurang mendapat 

perhatian dan kasih sayang. Ia memang memiliki kepribadian yang kuat, keras 

dan emosional terpengaruh dari ayahnya yang anak tunggal dari keluarga 

terpandang. Secara rinci, karakter yang menonjol pada diri tokoh Waskito sebagai 

berikut ini.  

a) Kurang Punya Tanggung jawab 

 Sebagai siswa, Waskito belum mempunyai tanggung jawab. Sebagai bukti 

utamanya ia suka membolos. Hal itu terbukti dalam kutipan berikut ini. 

Hari keempat jam pertama, kelas yang tergabung di bawah 

pengawasanku sedang menerima pelajaran dari guru lain. Kepala Sekolah 

pergi ke kantor wilayah. Untuk kedua kalinya, aku membuka kelasku 

secara santai. Nama-nama mulai kukenal. Bahkan beberapa murid sudah 

kuhafal tempat duduknya. Hari ini anak didikku yang bernama Waskito 

belum juga masuk. (halaman 25). 

Sebagai siswa ia juga suka memotong-motong dan melempar-lemparkan 

kapur untuk mengganggu teman yang lain. Hal itu terbukti dalam kutipan berikut 

ini. 
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Hari-hari selanjutnya menyusul dengan kejadian-kejadian lain, 

semua remeh dan patut disebut sebagai kenakalan anak. Misalnya 

ditengah-tengah waktu pelajaran, terdengar suara benda kecil sebentuk 

kelereng jatuh. Waskito menggangu kawan-kawannya dengan melempar 

kapur. Setelah berkali-kali, seorang murid perempuan berani mengatakan 

keluhan: ”Ah, Waskito! Mengapa sih kamu!”. “Aku mengangkat muka, 

memandang ke tempat Waskito. Murid ini alim, menunduk menghadapi 

bukunya. Waktu itu isi kelas sedang menggarap sesuatu soal. “Kalau 

terdengar lagi kapur yang dilempar, Waskito akan saya geledah dirimu! 

Saya akan ambil sejumlah uang dari sakumu sebagai pembayar kapur yang 

kau hambur-hamburkan. Sekolah bisa rugi karena kehabisan kapur buat 

main-main begitu. (halaman 55-56). 

 

b) Anak Nakal, Jahat, dan Labil (Anak Sukar) 

 Waskito dapat dikatakan anak yang nakal, baik di rumah maupun di 

sekolah. Hal ini dikarenakan ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan terutama 

dari kedua orangtuanya. Hal-hal itu terbukti dalam kutipan berikut ini.  

  Kemudian terdengar jawaban Marno, suaranya rendah tetapi jelas:  

“Takut, Bu.”“Mengapa?”Aku hampir kehilangan kesabaran untuk 

mengetahui mengapa Waskito begitu dihindari teman-teman sekelasnya. 

Namun aku dapat mempertahankan sikap biasa. 

“ Biar Waskito tidak masuk, Bu! Kami malahan senang!” Sekali 

lagi aku terkejut oleh suara yang tiba-tiba ini. Aku menoleh ke arah si 

pembicara, murid perempuan.“Ya betul, Bu! Kelas tenang kalau tidak ada, 

“suara murid laki-laki lain yang sama tegasnya menguatkan pendapat 

itu.“O,ya?” tenang akau menahan nada dan isi kalimatku. “Mengapa? 

Karena Waskito suka bergurau? Membikin keributan? “Oh, tidak! Bukan 

bergurau! Kalau itu, kami juga suka! “Dia jahat! Jahat sekali, Bu!” 

tambahan itu terdengar dari arah murid perempuan yang sama. “Ah, 

masa!” sekali itu terloncat isi hatiku yang sebenarnya, tanpa ada kekangan 

maupun penahanan perasaan. “Kalau saya, memang bertengkar! Lalu 

dipukul! ”Kebanyakan kali tanpa ada yang dipersoalkan, Bu. Tiba-tiba 

saja dia memecut atau memukul. Yang paling sering menjegal.” (halaman 

26-28). 
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Waktu istirahat tiba, aku mencari keterangan selengkap mungkin. 

Kepala Sekolah belum kembali. Tetapi guru-guru yang pernah mengajar 

kelasku mengetahui sedikit-sedikit. Waskito memang dianggap sebagai 

anak yang tidak tetap atau labil. Sifatnya selalu berubah. Selama tiga hari 

berturut-turut dia mungkin menunjukkan sikap tiga macam. 

Keterlibatannya di dalam kelas demikian pula. Kepala Sekolah konon 

masih berharap agar Waskito tidak dimasukkan ke golongan murid sukar. 

(halaman 30-31). 

 

c) Anak Pencemburu, Agresif, dan Pemarah 

 Sebagai anak SD Waskito termasuk anak pecemburu, baik kepada teman-

teman sekolahnya, terutama yang berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Ia 

juga cemburu kepada adiknya sendiri, hal ini ditandai dengan mengganggu dan 

menyakiti. Sebagai anak sulung dari ayah anak tunggal, Waskito tergolong anak 

yang agresif dan pemarah. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut ini. 

Kata si nenek, semua itu tidak pernah didapatkan Waskito di 

rumahnya. Maka dia tumbuh menjadi anak yang bersifat pemarah dan 

pemberontak. Dia selalu mengganggu adiknya. Selalu membantah dan 

menyanggah nasehat. Jika disuruh mengerjakan sesuatu, selain tidak 

melaksanakannya, dia juga menyambut dengan kata-kata tidak sopan. 

Apalagi kalau berhadapan dengan ibunya! Waskito menjadi anak kurang 

ajar. Kelakuan dan permainannya membahayakan adik-adik di rumah 

maupun teman-teman di sekolah. (halaman 32). 

Waskito adalah anak yang tidak mempunyai ketenangan batin, 

tidak bahagia. Kesejahteraan yang dikecapnya selama beberapa bulan 

bersama kakek dan nenek mungkin hanya merupakan impian indah yang 

belum sempat disadarinya. Kelakuan anak-anak yang merana dan pemalu 

seringkali sama. Keduanya menjadi pendiam, suka menyendiri. Atau 

justru kebalikannya, agresif, pemarah. Sebelum menerima perlakuan apa 

pun, sikapnya selalu siaga untuk mempertahankan diri. Dalam kasus-kasus 

kritis malahan menyerang lebh dahulu. Anak-anak semacam itu selalu 

tegang. 
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Suka melanggar peraturan atau kebiasaan yang berlaku di 

lingkungan (halaman 44-45). 

 

d) Anak Terampil dan Kreatif 

Waskito sebagai anak, tidak selalu melakukan hal-hal yang negatif saja, ia 

juga berbuat baik. Sebetulnya, Waskito termasuk anak yang terampil membuat 

kerajinan tangan. Lebih-lebih yang menyangkut bidang pertukangan. Ia juga 

mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan mempunyai perhatian khusus 

terhadap anak-anak yang lemah. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut ini.  

Karena kulihat bukan hanya Waskito yang tertarik pada peralatan 

pabrik rakyat tersebut, maka aku merencanakan menunjukkan teori bejana 

berhubungan di kelasku. Kubentuk kelompok-kelompok untuk bekerja 

sama. Setelah kugambar modelnya di papan tulis, kupaparkan 

keterangannya sesuai dengan kemampuan pengertian anak-anak kelas 

empat, setiap kelompok kuberi tugas membikin alat yang sama. Jenis 

bahan-bahannya kusebutkan, yang besar atau yang kecil supaya mereka 

tidak terlalu repot mencari atau menyusahkan orang tua. Yang paling 

sederhana ialah terdiri dari dua kaleng bekas dan saluran. Juga kukatakan 

macam-macam bahan yang bisa dipergunakan sebagai saluran, misalnya 

tangkai daun pepaya, sedotan untuk minum, atau pipa dari plastik. 

Kuanjurkan supaya anak-anak didikku tidak mengeluarkan biaya untuk 

keperluan pembikinan bejana-bejana itu. 

Hari pengumpulan tiba, masing-masing regu membawa hasil karya 

mereka. Seluruh kelas terbagi dalam enam kelompok. Ada bejana yang 

terbuat dari bekas kaleng susu, kaleng coklat bahkan dari botol plastik 

keras yang dipotong bagian atasnya. Hanya kelompok Waskito yang lain. 

Ketika masuk kelas, mereka kelihatan seperti pindahan. Yang 

dipergunakan adalah ialah dua kaleng besar. Ketika kutanya, anggota regu 

menjawab bahwa itu bekas kaleng minyak goreng. Keduanya dilubangi 

ditambah dengan lempengan seng, kemudian dipatri dengan sangat 

rapinya! Dari lempengan seng yang dibentuk seperti mulut kendi itu 

dipasangkan pipa plastik yang biasa dipakai untuk menyiram kebun atau 

mengalirkan air ke tempat lain. Pekerjaan regu itu nyata-nyata yang paling 

sempurna. Pendek kata, hasil kerja Waskito bersama regunya menjadi 

tontonan seisi kelas. Di waktu istirahat guru-guru lain memerlukan datang 

ke ruang keterampilan untuk menanyakan sendiri bahwa murid sukarku 

bersama kelompoknya mampu bekarya dengan baik. Untuk selanjutnya 
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Kepala Sekolah memutuskan agar kaleng-kaleng bersama pipanya 

disimpan di ruang itu untuk dijadikan teladan. (halaman 65-66). 

 

e) Anak Yang Empati 

 Waskito, siswa kelas empat SD yang dikenal sangat nakal bahkan jahat 

dan oleh para pendidik disebut anak sukar ternyata dengan pendekatan yang 

penuh perhatian dan kasih sayang mampu dibentuk menjadi anak yang baik, 

mempunyai semangat untuk maju, memiliki kemampuan baik dalam hal 

akademis, keterampilan, memiliki perhatian pada sesama, dan lingkungannya. 

Waskito yang sering membolos pada akhir tahun pelajaran berhasil naik kelas 

dengan nilai cukup baik, dan yang lebih penting mampu memperbaiki sikap, dan 

kepribadiannya dengan baik. Berikut ini bukti perubahan sikapnya. 

Janji itu kuucapkan bersungguh-sungguh. Sebentar kulihat 

matanya bercahaya seperti lewatnya kilat. Wajahnya tersenyum, meskipun 

mulutnya tetap terkatup. Sepintas hanya sekilas, kuterka dia akan 

mengucapkan kata-kata “terima kasih”, tetapi tidak tersuarakan. Kemudian 

mukanya kembali menunjukkan pandang kaku. Kembali ke pengucapan 

yang tertutup. (halaman 78). 

Semua kemajuan ke arah perbaikan kebiasaan atau sifat Waskito 

kusampaikan kepada Kepala Sekolah. Semua kejadian yang bersangkutan 

dengan murid itu kuceritakan kepada rekan-rekan guru. Maksudku, selain 

sebagai laporan yang membuktikan bahwa dia bukan anak jahat, juga 

supaya mereka mengetahui cara-cara apa yang dapat mereka pergunakan 

untuk bercakap-cakap dengan murid sukar tersebut. (halaman 79). 

Rapor berikutnya berisi angka-angka normal. Untuk menghadiahi 

usaha kerasnya yang berhasil meraih tempat sebagai murid “biasa” pada 

waktu liburan Waskito kami bawa menengok kota kecil kami Purwodadi. 

Dia diajak suamiku memancing sepuas-puas hatinya. Dan aku tidak 

menyesal memenuhi janjiku itu terlalu dini, karena sekembali dari liburan, 

kuperhatikan dia semakin berubah. Seolah-olah dia bertekad untuk 

menjadi murid yang lebih dari biasa saja. Untuk seterusnya dia selalu 
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terdaftar ke dalam baris-baris anak-anak yang pandai di kelasku. (halaman 

85). 

Waskito adalah tokoh yang mempunyai karakter kurang bertanggung 

jawab, nakal, jahat, disebut anak sukar, pencemburu, agresif, dan pemarah, namun 

akhirnya mengalami perkembangan kepribadian yang positif menjadi terampil, 

suka lingkungan, mau berusaha untuk maju, semangat dan empati. 

3) Ibu Bu Suci 

Ibu Bu Suci merupakan ibu kandung Bu Suci yang mempunyai karakter 

berjiwa pendidik. 

a) Berjiwa Pendidik 

 Orang tua Bu Suci yaitu ibunya Bu Suci sangat memperhatikan pendidikan 

anak-anaknya, khususnya sangat memperhatikan kelanjutan pendidikan dari anak 

pertamanya, yaitu Bu Suci. 

Ketika aku lulus SD, orang tuaku menasihatkan agar aku masuk ke 

sekolah guru. Katanya sangat cocok bagi wanita. Untuk membujukku, ibu 

menambahkan, bahwa libur guru sama panjangnya dengan anak sekolah. 

Melebihi orang yang bekerja di kantor. (halaman 9). 

4) Bapak Bu Suci 

Bapak Bu Suci merupakan ayah kandung Bu Suci yang mempunyai sifat 

penyayang pada anak-anaknya. 
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a) Penyayang Anaknya 

Sebagai tokoh tambahan, karakter bapak tidak terlalu banyak ditonjolkan 

dalam cerita, tetapi ada sedikit bagian cerita yang mencerminkan karakter tokoh 

bapak. 

Bapak mengantarkan aku ke Semarang untuk mendaftar ke 

Sekolah Pendidikan Guru.   

Meskipun kemampuan otakku memadai. Bapak tidak sanggup 

membiayai. Peraturan ikatan dinas tidak disetujui orang tuaku. Kata 

Bapak, kini aku sudah bisa mencari nafkah. Adikku tiga orang. Lebih baik 

aku bekerja untuk menambah pemasukan uang. Dengan demikian, 

diharapkan aku akan dapat meringankan beban ayah-ibuku. Dan sekali lagi 

aku menuruti nasehat mereka. Harapan itu ternyata meleset. Aku harus 

menunggu satu tahun untuk mendapatkan tempat mengajar di kotaku. Di 

desa atau kota lain memang diperlukan tenaga guru. Orang tuaku yang 

selalu penuh perhitungan tidak mengizinkan aku pergi. Gaji guru terlalu 

rendah. Hanya akan menutup pembayaran pemondokan serta kebutuhan 

kecil-kecil setiap bulan. Untuk pulang menengok keluarga pastilah Bapak 

harus menambahinya. Padahal ini bukan tujuan semula mengapa aku 

dimasukkan ke pendidikan guru. (halaman 10). 

 

5) Suami Bu Suci 

Suami Bu Suci merupakan tokoh yang memiliki karakter pekerja keras, 

perhatian dan pengertian terhadap keluarganya. 

a) Pekerja Keras 

 Suami Bu Suci merupakan tokoh yang digambarkan sebagai sosok suami  

yang tekun bekerja dan pekerja keras. Hal tersebut digambarkan pada kutipan 

berikut ini.  
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Waktu dinas suamiku agak menyulitkan kebersamaan yang kami 

harapkan itu. Kadang-kadang dia berangkat pagi sebelum subuh untuk 

pulang jam sembilan malam. Di lain saat seharian penuh, hingga tengah 

malam. Keesokannnya dia berhak istirahat, baru berangkat ke kantor 

siang, tiba-tiba jam lima sore sudah kembali. (halaman 20). 

 

b) Perhatian dan Pengertian 

Suami Bu Suci merupakan suami yang selain tekun bekerja, tetapi juga 

merupakan suami yang penuh perhatian dan pengertian terhadap istrinya, yaitu Bu 

Suci. 

Namun suamiku membela dokter perusahaannya. Kalaupun itu 

betul, berarti dokter itu bijaksana, karena masih memerlukan kepastian 

dari seseorang spesialis. Besok pagi, suamiku berjanji akan menelepon 

mencari keterangan lebih jelas. Aku sangat berterima kasih kepadanya 

yang selalu penuh pengertian. Tiba-tiba aku menyadari, betapa untung aku 

ini, karena suamiku tidak bersifat tertutup seperti kakek Waskito! 

(halaman 46).  

 

6) Uwak 

Uwak merupakan saudara dari Bu Suci yang membantu mengasuh ketiga 

anak Bu Suci di rumah. Tokoh Uwak memiliki karakter sabar, perhatian dan kasih 

sayang. 

a) Sabar 

 Uwak adalah tokoh yang sangat sabar dalam menghadapi anak kedua Bu 

Suci yang sering sakit-sakitan. Uwak juga merupakan orang yang berjasa pada 

keluarga Bu Suci, karena turut membantu mengasuh ketiga anak Bu Suci.  
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Untunglah ada Uwak. Setiap kali anakku itu rewel, dengan sabar 

Uwak membujuk dan melayaninya. Kalau keadaan anak itu tetap demikian 

dengan berlarut-larut, aku merasa kurang tenang meninggalkan rumah. 

Padahal aku gembira akan memulai lagi tugasku sebagai guru. (halaman 

19). 

Yang kecil juga lelaki. Dia masih tinggal di rumah diasuh oleh 

Uwakku yang turut keluarga kami sejak tiga tahun belakangan ini. Ketika 

suaminya meninggal, dia merasa kesepian. Karena tidak mempunyai 

keturunan, dia sering berpindah dari satu rumah ke rumah saudara lain. 

Akhirnya, pondoknya dijual, lalu dia menetap di tempat kami. Aku merasa 

beruntung karena dia mau mengasuh anak-anakku. Apalagi setelah pindah 

ke kota besar ini. Lingkungan sangat berbeda dari suasana kota kami di 

Purwodadi. (halaman 13).  

 

b) Perhatian dan Kasih Sayang 

 Uwak merupakan orang yang mempunyai kepribadian yang baik, yaitu 

perhatian dan penuh kasih sayang dalam menghadapi anak kedua Bu Suci yang 

sedang sakit. 

Dari dokter ini anakku menerima obat guna menanggulangi flu. 

Belum selesai menghabiskan semua obat, kulitnya ditumbuhi bintik-bintik 

merah. Rasa gatal membikin dia semakin rewel. Uwakku menumbuk 

kunyit, ditambah air masak, gula merah dan beberapa tetes air kapur. 

Anakku disuruh menghadap ke arah timur dan minum jamu itu sebanyak 

lima atau tujuh tegukan. Meskipun dengan muka cemberut, anakku 

berhasil terbujuk mematuhi neneknya. Sabar dan penuh cinta, uwakku 

terus mendampingi anakku kedua itu. Dan berkat ketelatenannya, selesma 

beserta bintik-bintik tiba-tiba menghilang. (halaman 20). 

 

7) Kakek Waskito 

Kakek Waskito adalah kakek dari tokoh Waskito yang  memiliki karakter 

pendiam, dingin, kaku, ramah, dermawan, dan otoriter.  
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a) Pendiam, Dingin, Kaku, Ramah dan Dermawan 

 Kakek Waskito merupakan seorang kakek yang pendiam, dingin, dan 

kaku. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut ini. 

Si suami hanya sebentar menyalamiku, kemudian masuk kembali 

ke kamar praktek. (halaman 35) 

Meskipun hanya sebentar aku berbicara dengan dokter berumur itu, 

aku segera mengetahui bahwa dia pendiam, meskipun ramah dan 

dermawan. Sebelum masuk kembali ke kamar prakteknya, sepintas lalu 

kami bercakap-cakap mengenai seorang bekas pembantu. Di antara kedua 

suami-istri itu terjalin kesepakatan akan memberikan sejumlah uang. 

(halaman 36). 

 

b) Otoriter 

  Kakek Waskito merupakan sosok yang menerapkan pola 

pendidikan dan pengasuhan otoriter terhadap anaknya, yaitu Bapak Waskito. 

Ketika anak kami masih muda, bapaknya terlalu mengarahkan dia 

ke berbagai lapangan. Semuanya serba bersungguh-sungguh. Di antaranya, 

katanya harus bisa memainkan satu alat musik!” 

 Nenek itu menekankan perkataan “harus”, lalu menyambung: 

“Katanya lagi, yang paling anggun dan kelihatan serius ialah biola. 

Maka bapaknya Waskito pun dileskan supaya dapat menggesek biola. 

Dengan sendirinya dijubeli dengan serba pengetahuan musik klasik. Tidak 

itu saja! Pergaulannya juga diteliti. Suami saya berpendapat bahwa 

anaknya “hanya’ boleh bergaul dengan anak-anak yang berorang tua 

sederajat dengan kami. Artinya sependidikan. Kalau bisa malahan suami 

saya mengenal orang tua itu! Waktu kawin pun, seumpama bapaknya 

bilang tidak menyetujui pilihan anak kami, pastilah tidak jadi!”  
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Semua keputusan mengenai anak, kata Nenek lagi, selalu melalui 

suaminya! Seolah-olah anak itu hendak dibentuknya menuruti satu model 

tertentu. (halaman 38). 

 

8) Nenek Waskito 

Nenek Waskito merupakan nenek dari tokoh Waskito yang mempunyai 

karakter penyayang terhadap cucunya, yaitu Waskito sendiri. Nenek Waskito 

merupakan seorang istri yang patuh kepada suaminya, yaitu kakek Waskito. 

Nenek Waskito juga memiliki sifat yang lembut. 

a) Penyayang 

 Nenek Waskito merupakan sosok nenek yang sangat mencintai dan 

menyayangi cucunya. Hal ini terbukti pada kutipan berikut ini. 

Dia anak yang baik, Jeng. Walaupun pemberian itu belum saya 

terima, saya sudah sangat bahagia rasanya! Ketika dia mengatakan maksud 

pemberian tersebut, langsung saya peluk dan saya ciumi. Baru kali itulah 

saya merasa rangkulan lengannya yang tidak ragu-ragu dan erat. Dulu, 

kalau saya cium, tidak pernah mau ganti menunjukkan kesayangannya. 

Tangannya terkulai saja di samping tubuh. (halaman 43). 

Dengan bangga, si nenek mungucapkan kebesaran hatinya ketika 

suatu saat Waskito memanggilnya hanya untuk memperlihatkan satu atau 

dua pot menyembulkan kuntum bunga. Lalu di lain waktu, menunjukkan 

kaktus yang bersemian.  

Kali itu si nenek tidak kuasa lagi menahan cucuran air dari sudut 

matanya. Tanpa malu maupun segan, ujung jari kanan terangkat untuk 

menghapusnya. (halaman 43). 
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b) Patuh Kepada Suami dan Lembut 

 Nenek Waskito merupakan seorang istri yang patuh kepada suaminya, 

yaitu kakek Waskito, serta seorang nenek yang bersifat lembut. 

Kubayangkan nenek ini, sepanjang hidup perkawinannya adalah 

istri yang patuh. Di sana-sini mengutarakan pendapat, karena sebagai 

manusia dia juga mempunyai kepribadian. Namun kebanyakan kali 

pendapat itu hanya ditekan, tidak terucapkan. (halaman 39). 

Berhadapan dengan nenek yang serba lembut dan bertubuh kecil 

ini aku memang tidak mengira akan adanya kekuatan memberontak 

daripadanya. (halaman 39). 

Nenek ini memang tokoh seorang istri yang baik. Katanya tidak 

suka berbantah. Baginya, berdiam diri berarti semua damai. Rumah tangga 

menjadi tenang. (halaman 41). 

9) Bapak Waskito 

 Bapak Waskito merupakan ayah kandung dari Waskito yang memiliki 

sifat keras dan kaku serta kurang perhatian kepada Waskito anaknya. 

a) Keras dan kaku 

 Bapak Waskito merupakan sosok ayah yang kurang perhatian kepada 

anaknya, pendidikan yang diberikan kepada anaknya dilakukan dengan cara 

kekerasan dan kekakuan tanpa kasih sayang yang hangat, sehingga menyebabkan 

Waskito menjadi anak yang sukar dan nakal. 

Konon Waskito dihajar habis-habisan. Mukanya dipukul, badannya 

dicambuk dengan ikat pinggang. Aku ngeri mendengarkan cerita nenek. 

Agaknya bapak anak itu sudah tidak tahu lagi cara apa yang harus 

dipergunakan terhadap kenakalan yang bertumpuk-tumpuk. Dia menjadi 

mata gelap. Kata nenek Waskito, seandainya tidak dilerai oleh sopir yang 

disuruh si ibu merusak kunci kamar dan memaksa masuk untuk merebut 
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anak itu lalu melarikannya ke kamar lain, entah barangkali muridku sudah 

mati tercambuk. Dan yang paling memalukan, kejadian tersebut menjadi 

tontonan para pembantu. Seorang daripadanya, tanpa disuruh melapor ke 

rumah kakek dan nenek Waskito. (halaman 37). 

“Saya akui bahwa bapaknya Waskito menjadi laki-laki yang seperti 

sekarang karena didikan  serta pengaruh suami saya. Dia cerdas, pandai, 

tetapi kaku dan sukar bergaul. Oleh karena itu, setelah kawin lalu 

mempunyai anak, menjadi bapak yang kaku pula. (halaman 38). 

 

b) Kurang Perhatian Terhadap Anak 

 Ayah Waskito merupakan seorang ayah yang kurang perhatian kepada 

anaknya, sehingga anaknya yaitu Waskito sendiri merasa bahwa dirinya seperti 

tidak punya ayah yang mau memperhatikan dirinya. Hal ini salah satu penyebab 

yang membuat Waskito menjadi anak sukar. 

Sedangkan dia, Waskito yang mempunyai ayah seorang insinyur 

dan berkendaraan sedan, mengapa tidak pernah pergi ke sekolah 

bersamanya? Waskito dan adik-adiknya selalu dititipkan kepada sopir. 

Selalu disuruh berangkat lebih dahulu. (halaman 52). 

Bapaknya jarang di rumah, seringkali berpergian keluar kota 

bahkan keluar negeri. Kalau pulang selalu membawa oleh-oleh. Baik 

berupa makanan dalam kaleng maupun permainan mewah. Begitu pula 

pakaian lengkap yang menyamar sebagai cowboy, orang Indian dan lain-

lain. Semuanya serba bagus. Waskito selalu bangga memamerkannya 

kepada kawan-kawannya di sekolah. Tetapi, rupa-rupanya benda mewah 

tersebut kurang diperlukannya. Dia lebih menginginkan satu atau dua 

kalimat manis dari bapaknya. Usapan tangan di kepalanya, atau pandang 

penuh perhatian keibuan. Apabila si ayah kembali dari berpergian atau 

dari kantor, Waskito menceritakan apa yang dialaminya. Kalimat anak itu 

belum selesai, bapaknya sudah membuka surat kabar, lalu mulai 

membacanya. Kalau Waskito minta supaya bapaknya meneliti PR-nya, si 

bapak menyahut terlalu capek. Dengan cara demikian, anak itu tumbuh di 

lingkungan orang tua yang tidak memberikan waktu sedikit pun buat dia. 

(halaman 31). 
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10) Ibu Waskito 

 Ibu Waskito merupakan ibu kandung dari tokoh Waskito yang mempunyai 

karakter suka memanjakan anaknya, yaitu Waskito. Tokoh ibu Waskito juga 

memiliki karakter kurang bisa mendidik dan memperhatikan anaknya dengan 

baik. 

a) Memanjakan Anak 

 Ibu Waskito merupakan sosok seorang ibu yang sangat suka memanjakan 

anaknya, tanpa memperhatikan kebutuhan kasih sayang seorang anak dalam hal 

psikologis atau kejiwaan anak serta kurang bisa mendidik anaknya dengan baik. 

Seumpama anak berjalan, kaki menyentuh pot sehingga jatuh 

pecah. Di rumah kami, saya bilang: hati-hati kalau berjalan, Sayang! 

Tolong sekarang tanaman dan pot pecah itu dibenahi! Seumpama ibunya 

ada, langsung dia akan membela: ah, enggak apa-apa, nanti saya ganti. 

Biar pembantu yang membenahi! Nah, begitu itu setiap kali Waskito 

berbuat kekeliruan. Maksud saya, saya hanya ingin mendidik anak 

bersikap rapi dan teratur, Jeng.” (halaman 37).  

Dan nenek itu meneruskan. Semua kemauan si anak dituruti, 

katanya karena cinta dan sayang kepada anak. Aku sependapat dengan 

nenek Waskito bahwa itu bukan kecintaan ataupun kesayangan, melainkan 

kelemahan. Anak-anak harus diajar berdisiplin atau keteraturan dalam 

hidup sehari-hari. Ini akan memberi pengaruh besar dalam cara 

berpikirnya kelak pada umur dewasa. (halaman 38). 

 

b) Kurang Bisa Mendidik dan Memperhatikan Anak 

 Ibu Waskito merupakan sosok ibu yang kurang bisa mendidik dan 

membesarkan anaknya dengan baik. Ibu Waskito mendidik anak dengan 
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memanjakan Waskito, hal ini juga yang menyebabkan Waskito menjadi anak 

yang sukar. Ibu Waskito juga merupakan sosok ini yang kurang memperhatikan 

anaknya. 

Didampingi oleh istri yang tidak tahu-menahu soal pendidikan! 

Naluri pun wanita itu tidak punya! Kalau anak rewel, dia mau 

menggendong, mau memberi makanan atau barang permainan. Tetapi 

permainan itu diberikan saja begitu! Tidak ditunjukkan bagaimana caranya 

supaya benda itu menarik bagi si anak. Jadi bayi hanya memegangi benda 

permainan tanpa dapat mempergunakannya. Jika anak memang sudah 

memiliki dasar aktif, lain halnya. Tetapi yang umum, anak-anak 

memerlukan diajak bicara, dibujuk dengan kata-kata ataupun ciuman, 

belaian. (halaman 38). 

Menurut cerita neneknya kepada guru-guru, ketika belum berumur 

satu setengah tahun, adiknya lahir. Langsung saja ibunya menumpahkan 

perhatian serta asuhan kepada anak yang kedua. Barangkali Waskito sadar 

menjadi anak yang tersisihkan. (halaman 31). 

 

11) Dokter Ahli Syaraf 

 Dokter Ahli Syaraf yang memeriksa anak kedua Bu Suci merupakan 

dokter yang memiliki sifat baik hati dan penuh simpatik kepada pasiennya. 

a) Baik Hati dan Simpatik 

Kami sangat prihatin mengetahui nasib anak kami yang kedua. 

Waktu itu aku seperti kebanyakan orang, tidak mengetahui bahwa ada 

bermacam-macam penyakit ayan. Dokter ahli syaraf yang simpatik mau 

meluangkan waktu berbicara kepada kami berdua, ibu dan bapak si sakit. 

Secara singkat dia menerangkan garis besar apa sesungguhnya penyakit 

itu. Barulah aku mengerti bahwa sesungguhnya yang diderita anakku 

bukanlah penyakit keturunan. Dan bahwa tidak semua penderita selalu 

terjatuh ketika kambuh, mulutnya tidak selalu dipenuhi busa ataupun 

tubuhnya tidak selalu menjadi kejang. (halaman 49). 
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12) Bu De Waskito 

 Bu De Waskito merupakan kakak perempuan dari ibu kandung Waskito. 

Bu De merupakan tokoh tambahan yang memiliki karakter perhatian dan 

penyayang terhadap Waskito. 

a) Perhatian dan Penyayang 

 Bu De Waskito sangat memperhatikan keponakannya yaitu Waskito dan 

mau memperhatikan dan mengasuh Waskito di rumahnya, walaupun Bu De 

Waskito sendiri telah mempunyai tujuh orang anak. Bu De Waskito turut andil 

dalam mendidik Waskito agar menjadi anak yang lebih baik. 

Konon dalam keluarga Waskito terjadi perundingan. Tidak jelas 

bagaimana asal-mulanya, atau siapa yang mengusulkan pertemuan 

tersebut. Yang sangat menyenangkan hatiku ialah kali itu kabarnya, anak 

yang bersangkutan ditanya apa kemauannya. Kakak perempuan ibunya 

yang biasa dipanggil Bu De, ingin mengambil Waskito, meskipun anaknya 

sendiri tujuh orang. Satu daripadanya, perempuan, seumur dengan “murid 

sukar”-ku itu. Menurut cerita, sedari kecil mereka kelihatan cocok. Dalam 

kesempatan pertemuan-pertemuan keluarga, seringkali nampak bersama-

sama. Sampai saat Waskito tinggal di rumah kakeknya, sepupu perempuan 

itu juga sering datang. Begitu pula Waskito tidak jarang bertandang ke 

tempat Bu De-nya. Sedangkan di rumah kakak ibunya, Waskito 

menemukan daerah lebih netral. Kakek dan nenek tetap dapat bertemu 

dengan cucu mereka, dengan cara memanggil ataupun mengunjunginya. 

Begitu pula orang tua anak itu. Lebih-lebih yang kuanggap akan 

menguntungkan bagi muridku ialah Bu De mendapatkan janji orang tua 

tidak akan mencampuri peraturan keluarga besar yang diterapkan pada 

anak mereka. Suami Bu De pegawai negeri golongan sederhana. Gaji 

sebagai dosen tidak bisa buat hidup bermewah-mewah. (halaman 50-51). 
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13) Guru Agama 

Guru agama merupakan salah satu rekan Bu Suci yang mengajar di 

sekolah yang sama dengan Bu Suci. Guru agama mempunyai karakter baik hati 

dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. 

a) Baik Hati dan Aktif dalam Kegiatan Kemasyarakatan 

 Guru agama merupakan salah satu rekan Bu Suci yang mengajar di 

sekolah yang sama. Rekan kerja Bu Suci ini orangnya sangat baik dan mau 

membantu Bu Suci dalam menangani kesukaran Waskito. Selain itu, guru agama 

ini sangat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan selain menjadi guru agama 

sebagai pengajar pancak dan giat di sebuah perkumpulan karawitan serta tari 

Jawa. 

Guru agama ternyata salah seorang penggerak kegiatan di 

pemukiman di daerah kami. Dia dikenal banyak orang. Selain menjadi 

guru agama, kawan kami juga mengajar pencak dan giat di sebuah 

perkumpulan karawitan serta tari Jawa. Dia memberitahukan kepadaku 

bahwa Waskito mengenal cerita-cerita wayang dengan baik. Bahkan 

sangat baik dipandang umurnya yang cukup mendidik. Katanya, ketika 

tinggal bersama kakek dan neneknya, dia sering dibawa menonton 

pertunjukan Wayang Wong. Yang lebih mengherankan guru itu ialah 

Waskito juga menyukai gamelan. Dan kawanku menambahkan, sejak 

Waskito sering diajak berbicara mengenai wayang, perhatiannya kepada 

pelajaran agama lebih besar. Dia bertanya mengapa murid harus dapat 

mengaji, apakah tidak cukup dengan berdoa dalam bahasa yang 

diketahuinya saja. Rupa-rupanya, karena kawanku itu mau mempedulikan 

kegemaran Waskito, maka dia berhasil memecah kekakuan sifat murid 

sukarku itu. Perbincangan mengenai kesenian telah menyentuh 

perasaannya. (halaman 63-64). 
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14) Raharjo  

 Raharjo merupakan salah satu murid Bu Suci yang juga merupakan teman 

Waskito di kelas yang memiliki karakter pendiam dan penakut. 

a) Pendiam dan Penakut 

 Raharjo merupakan salah satu murid Bu Suci yang mempuyai sifat yang 

cenderung pendiam dan penakut. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut ini.  

 Anak laki-laki itu menghindari pandanganku. Tubuhnya beringsut 

ke kanan, ke kiri. Teman di sampingnya mengatakan sesuatu, mulutnya 

hampir tidak bergerak. Aku tidak dapat menerka satu kata pun. 

Kali itu Raharjo tidak menghindari tatapan pandangku.  

“Rumahnya besar, Bu. Selalu ada anjing yang menggonggong di 

halamannya” kata anak didikku itu. (halaman 27). 

 

15) Marno 

 Marno merupakan salah satu murid Bu Suci yang juga merupakan teman 

Waskito yang memiliki sifat penakut. 

a) Penakut 

 Marno merupakan teman sekelas Waskito dan merupakan salah satu murid 

Bu Suci yang mempunyai sifat penakut.  

Tetapi rupa-rupanya dia pun ragu-ragu bersikap terbuka. Matanya 

tertambat ke arah temannya. Mereka saling berpandangan. Seolah-olah 

terjadi percakapan bisu di antara keduanya. Aku menunggu. Beberapa 

detik, ataukah beberapa menit? Kemudian terdengar jawaban Marno, 

suaranya rendah tetapi jelas: “Takut, Bu.” (halaman 27). 
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16) Istri RT 

 Istri RT merupakan tetangga baru Bu Suci di Semarang yang mempunyai 

sifat ramah, sopan, dan aktif berorganisasi. 

a) Ramah, Sopan, Aktif Berorganisasi 

 Istri RT yang merupakan tetangga baru Bu Suci di lingkungan barunya di 

Semarang, merupakan orang yang ramah, sopan, dan aktif dalam kegiatan 

organisasi.  

Memenuhi tatacara, aku memperkenalkan diri ke Rukun Tetangga. 

Aku bertemu dengan istri RT, sebab suaminya sedang mengurus keperluan 

di tempat lain. Ramah dan sopan dia menyambutku. Setelah basa-basi, 

pembicaraan sampai perihal anak-anak dan pekerjaan. Lalu dia 

menceritakan kesibukannya. Dia menjadi anggota bermacam-macam 

perkumpulan. Organisasi istri “ini”, organisasi ibu-ibu “itu”. Suaminya 

pensiunan kantor pos besar di Semarang. Tidak mengherankan jika isteri 

RT itu mengenal banyak orang. Katanya seminggu sekali mereka bermain 

golf di pinggir kota. Aku pernah melihat jenis permainan itu di layar 

televisi. Meskipun disebut sebagai cabang olahraga, aku tetap tidak 

melihat di mana letak olahraganya. (halaman 14). 

 

17) Kepala Sekolah 

 Kepala Sekolah merupakan pimpinan di sekoah tempat Bu Suci mengajar 

yang memiliki sifat baik hati dan tegas. 

a) Baik Hati 

Kepala Sekolah merupakan atasan Bu Suci di sekolah. Kepala Sekolah 

merupakan contoh sosok pemimpin yang baik dan pengertian terhadap  guru-

guru yang mengajar di sekolah yang dipimpinnya, termasuk kepada Bu Suci. 
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Kepala Sekolah menganjurkan supaya secepat mungkin aku masuk 

bekerja. Kepala Sekolah memberitahu bahwa aku akan membimbing dua 

kelas tiga. Aku minta izin kepada Kepala Sekolah akan mempergunakan 

bagian pekarangan buat bercocok tanam. Dia menyetujui. Katanya, di 

gudang tersedia beberapa macam alat berkebun meskipun tidak banyak 

jumlahnya. Sambutan ini amat menggembirakan hatiku. (halaman 19). 

 

b)  Tegas 

 Sebagai pemimpin sekolah yang baik, Kepala Sekolah juga dapat 

bertindak tegas dan dapat menempatkan diri sesuai dengan situasi dan kondisi 

yang ada. 

 Selama aku sibuk dangan dengan urusan anakku, kelas diawasi 

Kepala Sekolah. Karena rasa seganku kepada para rekan dan dia sendiri, 

pernah kuusulkan lebih baik diambil orang lain untuk menggantikanku. 

Tetapi Kepala Sekolah menolak dengan tegas. Katanya, aku diberi 

keleluasaan mondar-mandir demi kebaikan anakku, asal tetap mau 

mengajar di sekolahnya. (halaman 53).  

Aku desak kerumunan murid yang menonton di pintu. Kepala 

Sekolah maju sambil membentak dan menghardik para penonton. 

(halaman 68). 

 

18) Anak Sulung Bu Suci 

 Anak Sulung Bu Suci merupakan anak pertama Bu Suci yang memiliki 

karakter lembut dan cepat mengerti.  

a) Lembut dan Cepat Mengerti 

 Anak Sulung Bu Suci merupakan anak yang lembut dan cepat mengerti. 

Dalam hal pelajaran, Anak Sulung Bu Suci merupakan anak yang cukup pandai. 



 

 

145 

Yang sulung sudah cukup besar. Dia kubiasakan hidup tanpa 

bantuan dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu. Kami berterimakasih 

kepada Tuhan karena dikaruniai anak pertama perempuan yang lembut dan 

cepat mengerti. Pelajarannya biasa. Tidak pernah mencapai angka-angka 

yang menakjubkan, namun cukup untuk naik kelas. (halaman 13). 

 

19) Anak Kedua Bu Suci 

 Anak Kedua Bu Suci merupakan anak kedua Bu Suci yang memiliki sifat 

cepat tersinggung. 

a) Cepat Tersinggung 

 Anak Kedua Bu Suci merupakan anak yang cepat tersinggung. Hal ini 

membuat Bu Suci sebagai ibu harus bertindak sabar terhadap anaknya. 

Sementara aku berbincang-bincang mengenai hari aku akan 

memulai karir baruku itu, aku berpikir kepada anakku kedua. Mudah-

mudahan dia segera sehat kembali. Sejak kami pindah, seringkali dia 

rewel, menangis tanpa sebab yang nyata kelihatan. Kalau ditanya, katanya 

kepalanya pusing. Lain dari kebiasaannya, dia cepat sekali tersinggung. 

Disebabkan sesuatu yang remeh seringkali bertengkar dengan adiknya. 

(halaman 19).  

 

20) Wahyudi 

 Wahyudi merupakan salah satu murid Bu Suci dan juga merupakan salah 

satu teman Waskito yang memiliki sifat baik hati dan tidak nakal. 

a) Baik Hati dan Tidak Nakal 

 Wahyudi adalah salah satu teman Waskito yang merupakan murid yang 

cukup dekat dengan Bu Suci. Setiap ada kejadian yang terjadi pada diri Waskito, 
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Wahyudi selalu memberitahukan kepada Bu Suci. Wahyudi merupakan murid 

yang sopan dan tidak nakal. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut ini. 

 Kalian ke tukang pateri untuk melekatkan lubang buat pipa ini? 

“Tidak, Bu!” kata Wahyudi yang termasuk dalam kelompok itu. “Waskito 

mempunyai alat sendiri.”  

“Bahan-bahannya dari dia?” tanyaku penuh kecurigaan. “Waskito 

memberi potongan seng yang ditempel, “kata murid lain. “Kalengnya, 

saya yang minta dari dari kelurahan, Bu,” kata Wahyudi lagi. “Saya lihat 

bertumpuk di belakang tempat kami bermain ping-pong. Dulu bekas 

latihan pemadam kebakaran di kampung.” 

“Diminta atau dipinjam?” aku masih belum yakin bahwa anak-anak 

didikku tidak berbuat sesuatu yang menyalahi. “Kalau pinjam harus 

dikembalikan. Kelak kalau latihan lagi mereka kekurangan! “Di sana 

masih banyak sekali, Bu!”. (halaman 76). 

 

4.1.4 Latar (Setting) 

Latar adalah lingkungan pada tempat, waktu atau rentang waktu tertentu, 

dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Unsur latar dapat 

dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu (1) latar tempat, adalah lokasi 

terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi, (2) latar waktu, 

berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa dalam karya fiksi, dan 

(3) latar sosial, berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di 

suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Kehidupan sosial masyarakat 

mencakup berbagai masalah dalam lingkup yang cukup kompleks, seperti adat-

istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, dan bersikap. Latar 

dalam novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini secara garis besar adalah 

sebagai berikut ini. 
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4.1.4.1 Latar Tempat 

1) Rumah Kontrakan Bu Suci di Semarang 

 Rumah kontrakan di Semarang merupakan rumah yang akan ditempati 

oleh Bu Suci dan keluarganya setelah pindah dari kota kecil Purwodadi. 

 Rumah yang dikontrak suamiku besar.  

Terlalu besar kelihatannya dari luar bagi kami berlima. Tetapi 

begitu orang masuk, barulah ketahuan bahwa sebenarnya kamarnya hanya 

dua. Bentuk ruang tengah memanjang, sehingga memberi kesan bahwa 

rumah itu luas. Meskipun cukup lama mencari, itulah satu-satunya tempat 

bernaung yang dikira suamiku paling sesuai dengan cita-rasaku. Apalagi 

harus pula memperhitungkan jumlah uang yang tersedia guna keperluan 

tersebut. Yang paling penting, kamar mandi , sumur, dan kamar kecil ada 

di dalamnya. (halaman 9). 

 Bu Suci dan keluarganya tinggal di Semarang di daerah pinggiran kota 

bernama Mrican 

Pindah ke Semarang, kami tinggal di daerah pinggiran kota. Ketika 

masih bersekolah, aku belum pernah pergi ke sana. Kebetulan itu bukan 

wilayah tempat kami terjun ke lapangan. Baik dalam penelitian secara 

umum maupun kunjungan berpraktek mengajar. Di masa sekolah, daerah 

itu masih merupakan pinggiran yang kosong, meskipun mulai berkembang 

perlahan menjadi perkampungan liar. Namanya Mrican. Terletak di kota 

sebelah Tenggara. (halaman 17).  

 

2) Kota Purwodadi 

 Kota Purwodadi merupakan kota tempat kelahiran Bu Suci. Kota 

Purwodadi merupakan kota tempat tinggal Bu Suci dari masa kecil hingga Bu 
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Suci dewasa, hingga Bu Suci memulai karir mengajar sebagai guru diawali dari 

kota Purwodadi.  

Purwodadi kota kecil, gersang, tanpa daya tarik. Tetapi itu adalah 

kota kelahiranku. Bagaimanapun jeleknya, aku biasa hidup disana. Aku 

mengenalnya seperti mengenal orang tuaku sendiri. (halaman 9). 

 Kota Purwodadi merupakan kota yang tidak memiliki daya tarik bagi 

pengunjung, tetapi kota Purwodadi merupakan kota yang banyak menyimpan  

kenangan bagi Bu Suci. 

Lalu pada kesempatan liburan, aku pulang menengok keluarga. Di 

waktu itulah aku merasakan kebahagiaan yang belum pernah kukenal. 

Seperti tadi telah kukatakan, Purwodadi tidak memiliki daya tarik pun bagi 

pengunjung. Namun demikian ketika aku pulang berlibur, melewati jalan 

atau tempat tertentu, seringkali hatiku terharu. Kenangan terhadap 

kejadian-kejadian yang pernah kualami di sana muncul di kepalaku. Dan 

aku merasa kaya oleh karenanya. Apalagi ditambah kehembiraan bertemu 

dengan orang tua serta adik-adik! (halaman 10). 

Meskipun aku harus meninggalkan Purwodadi tempat kerjaku 

selama ini, aku turut gembira akan kenaikan pangkat suamiku. Aku masih 

tetap berharap untuk dapat menambah pengetahuan di IKIP pada suatu 

kesempatan kelak. (halaman 12). 

Pada saat Kepala Sekolah menyatakan bahwa Bu Suci telah mengajar  di 

Purwodadi selama 10 tahun lamanya. 

“Ini Bu Suci,” katanya kepada para murid. “Selama beberapa hari, 

dua kelas digabung. Berusahalah tenang, jangan nakal. Tunjukkan kepada 

Bu Suci bahwa kalian anak-anak kota besar juga sepatuh anak-anak kota 

kecil Purwodadi dimana Bu Suci sudah mengajar sepuluh tahun lamanya. 

(halaman 24).  

Menyatakan bahwa selama di Purwodadi, Bu Suci belum pernah menemui 

kasus murid sukar yang sama seperti Waskito. 
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Di Purwodadi aku belum pernah menemukan kejadian yang sama. 

(halaman 33). 

Waskito dihadiahi oleh Bu Suci diajak ke kota Purwodadi, kota asal Bu 

Suci, sebagai tanda keberhasilan Waskito dapat memperbaiki prestasinya di 

sekolah. 

Rapor berikutnya berisi angka-angka normal. Untuk menghadiahi 

usaha kerasnya yang berhasil meraih tempat sebagai murid “biasa” pada 

waktu liburan Waskito kami bawa menengok kota kecil kami Purwodadi. 

Dia diajak suamiku memancing sepuas-puas hatinya. Dan aku tidak 

menyesal memenuhi janjiku itu terlalu dini, karena sekembali dari liburan, 

kuperhatikan dia semakin berubah. Seolah-olah dia bertekad untuk 

menjadi murid yang lebih dari biasa saja. Untuk seterusnya dia selalu 

terdaftar ke dalam baris anak-anak yang pandai di kelasku. (halaman 85).  

 

3) Kota Semarang 

 Kota Semarang merupakan kota yang sudah dikenal oleh Bu Suci. Bu Suci 

pernah tinggal di kota Semarang selama Bu Suci menempuh pendidikan di 

Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Kota Semarang merupakan kota yang tidak 

asing lagi bagi Bu Suci. Selama Bu Suci menempuh pendidikan di Sekolah 

Pendidikan Guru (SPG), Bu Suci tinggal di Kota Atas yang dinamakan daerah 

Candi. 

Semarang sudah kukenal ketika aku bersekolah di sana.  

 Seperti kota-kota pesisir lain, kepadatan penduduk amat dikuasai 

pengaruh golongan Tionghoa. Selama masa sekolah, aku tidak banyak 

bergaul langsung dengan golongan tersebut. Yang kulihat hanyalah segi 

perdagangannya. Sekolahku terletak di bagian Kota Atas yang dinamakan 

daerah Candi. (halaman 11). 
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Semarang merupakan kota tempat tinggal baru bagi Bu Suci dan 

keluarganya. Bu Suci bersama keluarganya pindah ke Semarang karena mengikuti 

suaminya yang dipindah tugaskan oleh perusahaannya dari kota kecil Purwodadi 

ke kota besar Semarang. 

Semarang sebagai kota pelabuhan merupakan pintu gerbang 

berbagai pengaruh. Kebiasaaan dan tradisi yang dipertahankan oleh 

sekelompok masyarakat, di bagian-bagian tertentu kota ini bercampur 

dengan kebiasaan baru. (halaman 13-14). 

 

4) Rumah RT 

 Sebagai warga masyarakat baru yang baik, Bu Suci mengunjungi rumah 

Rukun Tetangga (RT) sebagai bentuk kesopanan dalam hidup bermasyarakat. 

Rumah RT itu mentereng. Berhalaman luas. Tetapi itu bukan satu-

satunya rumah bagus di dalam kampung kami yang baru. Sepintas lalu aku 

melihat tempat kediaman lain yang lebih mewah dan modern. (halaman 

15). 

 

5) Rumah Bu Suci di Purwodadi 

 Sewaktu tinggal di Purwodadi, Bu Suci dan keluarganya menempati 

sebuah rumah yang sederhana yang letaknya di pinggir jalan.  

Sewaktu tinggal di Purwodadi, kami menempati rumah setengah 

batu setengah kayu. Letaknya di pinggir jalan. Menurut ukuran kota kami 

termasuk jalan besar. (halaman 15-16).  
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6) Pasar di Kota Semarang 

 Pasar di dekat rumah Bu Suci di Semarang sangat penting artinya bagi Bu 

Suci dan keluarganya, terutama bagi anak-anak Bu Suci yang menyukai binatang. 

Pasar tersebut selain sebagai pasar biasa yaitu sebagai tempat jual beli kebutuhan 

sehari-hari, pasar itu juga berfungsi sebagai pasar hewan pada hari-hari tertentu.  

Sejak pertama kami pindah, aku dapat mengenali lingkungan 

terdekat. Paling penting bagiku ialah sekolah anak-anak dan pasar. Pada 

hari-hari tertentu, pasar ini juga menjadi pasar hewan. Bermacam-macam 

binatang ternak diperjual-belikan. Untuk pergi ke sekolah, kami biasa 

melewati tempat itu. Di kota besar, manusia jarang mendapat kesempatan 

mengawasi dari dekat binatang ternak semacam itu. Aku menyadari bahwa 

letak pasar itu dangat bermanfaat. Baik bagi orang yang mau berbelanja 

maupun bagi pengamat biasa. Seringkali kuperhatikan anak-anak yang 

dalam perjalanan menuju ke sekolah berhenti di sana pada hari-hari 

pasaran hewan. (halaman 17).  

 

7) Pasar di Kota Purwodadi 

 Pasar Purwodadi merupakan tempat dimana Bu Suci memperbaiki jam 

dinding peninggalan neneknya kepada seorang tukang arloji yang berada di pasar 

Purwodadi. 

Dinding serambi kami biarkan kosong. Di dalam, kami gantungkan 

tanggalan dan jam peninggalan nenekku. Setiap kurang lebih tiga puluh 

menit, jam ini berdentang lantang. Kukatakan kurang lebih, karena 

ketepatannya tidak dapat diandalkan lagi. Selama menjadi milik kami, 

telah berkali-kali diperbaiki oleh tukang arloji di pasar Purwodadi. 

(halaman 18). 
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8) Sekolah 

 Sekolah ini merupakan sekolah baru bagi Bu Suci. Dimana Bu Suci akan 

mengajar untuk pertama kalinya selama kepindahannya di kota Semarang. 

Becak berhenti, aku membayar. Sepintas lalu aku perhatikan 

anakku mengarahkan pandang ke sekolah. Letak gedung agak jauh dari 

pinggir jalan. Di depan mempunyai lapangan rumput yang tidak 

terpelihara, cukup luas. Nyata-nyata anakku berusaha menemukan apa 

yang aku katakan. Dan ketika kami masuk ke halaman, aku membiarkan 

dia berpikir sendirian. Aku tidak mau terlalu mendesak. 

Aku langsung memasrahkan anakku ke kelas nol. Kemudian 

Kepala Sekolah menemaniku masuk ke dalam kelas yang menjadi 

tanggung jawabku. (halaman 24).  

 

9) Rumah Nenek Waskito 

 Rumah Nenek Waskito merupakan rumah tempat tinggal nenek Waskito 

dan kakek Waskito. Selama setengah tahun, Waskito pernah tinggal bersama 

kakek dan neneknya di rumah tersebut.  

Sebegitu orang masuk ke rumah itu, terasa resapan keramahan dan 

kesejahteraan. Kini setelah duduk, baru beberapa menit berkenalan dan 

melihat keterbukaan hati wanita itu, aku merasa kerasan. Seakan-akan 

kami sudah lama saling mengetahui dan mengenal hidup masing-masing. 

Kami berada di rumah bagian belakang. Teras itu kelihatan ditambahkan 

setelah rumah selesai dibangun. Sekelilingnya dibatasi oleh dinding 

setinggi lutut, penuh pot tanaman. Seluruh kebun tidak begitu luas. Dari 

kursiku, aku dapat memandang sebagian daripadanya. Jauh di sudut, 

nampak pohon pisang menggerombol menabiri tempat jemuran. Di 

dekatnya, anyaman bambu menyangga juluran tanaman pare. Buahnya 

bergantungan hijau muda menyedapkan mata. Di pinggir ada pohon 

pepaya, dua berjejeran. Agak ke tengah, pohon jambu air. Buahnya masih 

muda membentuk kelompok-kelompok bagaikan lampu tertempel rapi di 
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dahan dan ranting. Sebentar lagi mereka akan menjadi merah kesumba 

menggiurkan. (halaman 36-37). 

Semuanya sederhana di sana. Tetapi kesan kekeluargaan juga 

besar. Lingkungan semacam itu amat cocok bagi anak-anak sukar. Baik 

besar atau kecil, mereka memerlukan keseimbangan pergaulan bersama 

manusia yang berpribadi dan alam. Di rumah itu nampaknya alam sangat 

dekat. Si anak dapat dilibatkan langsung; melihat dengan mata dan kepala 

sendiri bagaimana sekuntum bunga dapat memberi dia jambu yang segar 

menyembuhkan kehausan. (halaman 37). 

 

10) Rumah Sakit 

  Anak kedua Bu Suci yang sakit epilepsi atau sakit ayan sering 

menjalani pengobatan di rumah sakit. 

Berhari-hari kami mondar-mandir ke kantor perusahaan 

mengambil surat-surat, ke dokter, kemudian ke rumah sakit. (halaman 48). 

Setiap kali aku masuk, tergesa-gesa karena hanya singgah untuk 

kemudian mengantar anakku ke rumah sakit, aku berpesan agar kelas tetap 

giat dalam pencarian tersebut. (halaman 52). 

Ketika untuk kesekian kalinya aku mengantar anakku ke rumah 

sakit, Waskito masuk kembali ke sekolah kami. (halaman 53). 

Dua hari terakhir. Aku berturut-turut ke dokter perusahaan dan ke 

rumah sakit. (halaman 53).  

Waktu itu adalah bulan yang paling sibuk sejak kepindahanku ke 

kota Semarang. Aku membagi waktuku antara rumah sakit, demi 

keperluan pemeriksaan anakku, dan sekolah demi kekerasan hatiku untuk 

mulai mengenal murid sukarku. (halaman 57). 
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11) Ruang Kelas 

 Bu Suci mengajar dua kelas dengan sistem digabung. Dua ruang kelas 

digabung menjadi satu, dan menjadi tanggung jawab Bu Suci selama mengajar di 

sekolah tersebut.  

Untuk pelajaran pertama hari itu, Kepala Sekolah menuruti jadwal. 

Dia memberi pelajaran PMP di kelas tiga yang satu. Dengan demikian aku 

lebih tenang berkenalan dengan kelas lainnya. Dan memang kelas inilah 

yang akan menjadi tanggung jawabku setelah guru-guru pulang dari 

penataran. Kembali dari mengantar Kepala Sekolah ke pintu, aku berdiri 

menghadapi isi kelas. (halaman 24). 

Hari keempat jam pelajaran pertama, kelas yang tergabung di 

bawah pengawasanku sedang menerima pelajaran dari guru lain. Kepala 

Sekolah pergi ke kantor wilayah. Untuk kedua kalinya, aku membuka 

kelasku secara santai. Nama-nama sudah kukenal. Bahkan beberapa murid 

sudah kuhafal tempat duduknya. Hari itu anak didikku yang bernama 

Waskito belum juga masuk. (halaman 25). 

Setelah meninggalkan rapat, aku kembali ke kelas. (halaman 70). 

 

12) Kantor Guru 

 Kantor guru merupakan ruang kerja Bu Suci di sekolah tempat Bu Suci 

mengajar.  

Beberapa saat kemudian aku duduk di kantor, di tempatku seperti 

biasa. Entah berapa menit lamanya, mengikuti pembicaraan sesama 

pengajar tanpa perhatian khusus. (halaman 55). 

 

13) Banjirkanal 

 Banjirkanal merupakan tempat di mana Waskito suka memancing. 
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Pada kesempatan lain, aku berhasil mengetahui apa yang telah 

dikerjakan ketika dia membolos selama sepekan penuh. Katanya dia 

memancing di Banjirkanal! Dia gemar sekali memancing. Kalau hari-hari 

Minggu atau liburan dia meminta izin kepada orang tuanya, selalu ditolak. 

Sebab itu dia tidak minta izin lagi! (halaman 76). 

“Sejak seisi kelas mencarimu. Kami semua khawatir! Jangan-

jangan kamu mengamuk  di tempat lain! Malahan ada yang mengatakan 

barangkali kamu tidak akan mau masuk sekolah lagi, setiap hari ke 

Banjirkanal memancing! (halaman 82). 

Berdasarkan hasil analisis mengenai latar tempat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa latar tempat yang terjadi pada novel Pertemuan Dua Hati 

karya Nh. Dini berada di dua kota, yaitu di kota Semarang dan di kota Purwodadi.  

4.1.4.2 Latar Waktu 

 Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini menceritakan tentang dedikasi 

seorang guru bernama Bu Suci yang berperan sebagai seorang guru yang mencoba 

menangani dan membantu menyelesaikan persoalan muridnya yang sukar 

bernama Waskito. Pengarang mencantumkan waktu-waktu yang sesuai dengan 

kejadian-kejadian yang dialami para tokoh maupun kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh para tokoh dalam  novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini. 

Berikut ini akan dijelaskan tentang latar waktu dalam novel Pertemuan Dua Hati 

karya Nh. Dini. 

1) Pada waktu beberapa bulan saat suami Bu Suci dipindahtugaskan ke kota 

Semarang. 

Beberapa bulan yang lalu, suamiku dipindah perusahaannya ke 

kota besar ini. Aku sendiri, waktu itu menjadi guru di Purwodadi dengan 

panggilan Bu Suci (halaman 9).  
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2) Saat bulan pertama Bu Suci beradaptasi pada tempat tinggal barunya di 

kota Semarang. 

Sejak bulan pertama kami pindah, aku dapat mengenali lingkungan 

terdekat. Paling penting bagiku ialah sekolah anak-anak dan pasar. Sejak 

dua bulan tinggal di rumah baru, pindahan kami yang terdiri dari dua 

gelombang dapat dikatakan beres. Kami mulai mapan.  (halaman 17). 

3) Pada Suatu hari ketika Bu Suci menerima surat dari Kepala Sekolah untuk 

datang ke sekolah.  

Pada suatu hari aku menerima surat dari Kepala Sekolah. Dia 

memintaku datang. Katanya, ada kemungkinan aku akan mengajar lebih 

dini dari yang telah direncanakan semula. Setelah bertemu, aku 

mengetahui bahwa seorang guru mendapat kecelakaan. Karena menderita 

gegar otak, barangkali lama baru akan masuk kembali. Konon paling cepat 

dua bulan. Padahal, bersamaan waktunya, dua guru lain harus berangkat 

mengikuti penataran. Meskipun hanya dua minggu, sekaligus tiga kelas 

terpaksa tertinggalkan. Kepala Sekolah usul agar aku masuk dan mengajar 

dua kelas. Sambil menunggu surat keputusan dari Departemen, kami 

menyetujui suatu cara pembayaran. (halaman 18). 

4) Saat Kepala Sekolah memberitahukan mengenai jadwal mengajar Bu Suci 

di sekolah itu. Jadwal mengajar Bu Suci adalah pada waktu pagi hari dan 

siang hari, ialah  seminggu pagi dan seminggu siang. 

Kepala Sekolah memberitahu bahwa aku akan membimbing dua 

kelas tiga. Keduanya dihubungkan oleh sebuah pintu samping. Untuk 

sementara aku mengajar pagi sambil menunggu perkembangan. 

Barangkali akan tetap berlangsung begitu, atau mungkin aku akan bergilir 

dengan guru lain. Ialah seminggu pagi, seminggu siang. (halaman 19). 

5) Pada tahun 1975 saat dikeluarkan kurikulum baru. 

Sejak tahun 1975 dikeluarkan kurikulum baru. Ternyata 

pelaksanaannya dimulai tahun 1976. Ketika masih tinggal di Purwodadi, 

aku mengikuti kurikulum lama. (halaman 19).  
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6) Pada suatu hari ketika Bu Suci pergi ke sekolah bersama anaknya yang 

kedua. Pada jam sepuluh, anak kedua Bu Suci akan dijemput oleh 

pembantu. 

 Hari itu kami naik becak ke sekolah. Anakku yang kedua masih 

meneruskan minum obat pemberian dokter perusahaan. Dia tidak mau 

kutinggal di rumah. Badannya tidak panas lagi, ingusnya sudah berhenti 

mengalir. Sebab itu kami memutuskan membawanya masuk sekolah. Jam 

sepuluh dia akan dijemput pembantu. (halaman 22).  

7) Pada saat Kepala Sekolah menyatakan bahwa Bu Suci telah mengajar 

selama sepuluh tahun lamanya. 

“Ini Bu Suci,” katanya kepada para murid. “Selama beberapa hari, 

dua kelas digabung. Berusahalah tenang, jangan nakal. Tunjukkan kepada 

Bu Suci bahwa kalian anak-anak kota besar juga sepatuh anak-anak kota 

kecil Purwodadi dimana Bu Suci sudah mengajar sepuluh tahun lamanya. 

(halaman 24).  

8) Pada beberapa hari pertama saat awal Bu Suci mengajar di sekolah tempat 

mengajar barunya. 

Hari kedua dan ketiga demikian pula. Hari keempat jam pelajaran 

pertama, kelas yang tergabung di bawah pengawasanku sedang menerima 

pelajaran dari guru lain. (halaman 25). 

9) Pada waktu petang ketika suami Bu Suci menyampaikan perihal hasil 

pemeriksaan kesehatan keluarga Bu Suci. 

Petang itu, sebegitu tiba di rumah, suamiku menyampaikan sampul 

dari dokter perusahaan. Isinya lembaran kertas-kertas hasil pemeriksaan 

kesehatan kami sekeluarga. Sepintas lalu aku tidak menemukan hal yang 

kurang beres mengenai kondisi badan kami. (halaman 45).  

10) Ketika dua hari terakhir Bu Suci berturut-turut pergi ke dokter perusahaan 

dan ke rumah sakit. 
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Dua hari terakhir, aku berturut-turut ke dokter perusahaan dan ke 

rumah sakit. Pada prinsipnya, untuk sementara selesailah pemeriksaan 

anakku. Tinggal melaksanakan cara perwatan yang dinasehatkan, dan 

setiap kali obat habis, kami harus ke dokter lagi. (halaman 53).  

11) Pada waktu bulan tersibuk bagi Bu Suci sejak kepindahannya ke Semarang. 

Minggu pertama berlalu. Disusul pekan kedua.  

Waktu itu adalah bulan yang paling sibuk sejak kepindahanku ke 

kota Semarang. Aku membagi waktuku antara rumah sakit, demi 

keperluan pemeriksaan anakku, dan sekolah demi kekerasan hatiku untuk 

mulai mengenal murid sukarku. (halaman 57).  

12) Pada waktu Waskito menunjukkan sifat dan tingkah lakunya. 

Demikian sebulan berlangsung. Selama itu aku dapat tabah 

mengalami loncatan-loncatan kebiasaan Waskito yang sekali-sekali 

tenang, di lain saat, berturut-turut hingga beberapa hari mengganggu 

murid-murid lain. (halaman 58). 

13) Pada saat bulan-bulan pertama anak kedua Bu Suci yang sakit  harus rutin 

makan obat. 

Selama bulan-bulan pertama, anakku harus makan pil Dilantin 

dalam kebesaran dosis tertentu. Setiap hari dia masuk sekolah seperti 

biasa, tetapi pulang lebih dulu, dijemput pembantu kami. Uwak harus 

mengawasinya agar tertib: dia tidak boleh melupakan obat tersebut 

sesudah makan siang. (halaman 58).  

14) Menyatakan bahwa tetap di pagi hari adalah waktu bagi Bu Suci untuk 

masuk mengajar. 

Aku tetap masuk pagi. Dan setiap berangkat, hatiku langsung 

berbicara kepada Tuhan: apakah yang akan terjadi hari ini? Berikanlah 

kekuatan serta jalan guna merampungkan tugas sehari  itu dengan baik. 

Setiap waktu istirahat ada anak-anak berkelompok memperhatikan 

sesuatu. Aku berdebar dan segera ingin mengetahui apa yang mereka 

kerjakan atau lihat. (halaman 59). 
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15) Menyatakan pada hari penting apa saja pakaian untuk guru wajib dikenakan 

oleh guru. 

 Hari Senin dan hari-hari peringatan yang ditunjukkan guru, 

pakaian itu wajib dikenakan. Memang permulaaan pekan dianggap sebagai 

hari penting sedari dulu. (halaman 60). 

16) Pada waktu siang hari ketika sepeda motor guru agama macet. 

 Suatu siang, Honda-nya macet. Dia berhenti di depan beberapa 

rumah berselang dari tempat kediaman kami. (halaman 62). 

17) Menyatakan bahwa selama tiga bulan keadaan berlangsung baik bagi 

kehidupan Bu Suci. 

Hampir tiga bulan aku bekerja, keadaan dapat dikatakan tenang. 

Baik persoalan Waskito maupun kesehatan anakku. (halaman 67). 

18) Menyatakan lamanya waktu yang diminta oleh Bu Suci untuk 

menyelesaikan masalah Waskito. 

“Sebulan!” seru seorang guru, suaranya jengkel. “Sementara itu, 

sebelum waktu satu bulan habis, barangkali besok atau tiga hari lagi dia 

membakar kelas Anda! Membakar sekolah kita!” 

 Satu bulan, Pak! Saya mohon diberi satu bulan lagi!” (halaman 69).  

19) Pada waktu malam hari ketika Bu Suci merasakan kegelisahan.  

Malamnya aku gelisah. Tidurku sangat terganggu. Dugaanku 

bermacam-macam. Barangkali Waskito tidak masuk esok pagi! Atau 

masuk, membawa pisau, atau golok, atau senjata lain yang lebih 

mengerikan guna membalas dendan terhadapku! (halaman 71). 

20) Pada suatu hari ketika Bu Suci menanyai Waskito tentang kesukaan 

Waskito memancing. 

Hari itu juga, sebelum pulang, aku bertanya: “Mengapa kamu suka 

memancing?” (halaman 78). 
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21) Pada akhir tahun pelajaran, saat Waskito dinyatakan naik kelas. 

Akhir tahun pelajaran. Waskito naik kelas. (halaman 85).  

 Berdasarkan analisis latar waktu di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengarang  menggunakan latar waktu yang berupa hari, minggu, bulan, tahun, 

pagi, siang, petang, malam, jam, dan akhir tahun pelajaran. 

4.1.4.3 Latar Sosial 

 Latar sosial berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di 

suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Kehidupan sosial masyarakat 

mencakup berbagai masalah dalam lingkup yang cukup kompleks, seperti adat 

istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, dan bersikap.  

 Latar sosial novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini adalah tentang 

kehidupan tokoh utama Bu Suci dan Waskito. Latar sosial digambarkan pada 

kehidupan Bu Suci sebagai pendidik dan guru di sekolah, sebagai seorang istri, 

sebagai seorang ibu rumah tangga, dan sebagai anggota masyarakat. Bu Suci 

harus bisa menempatkan dirinya dalam setiap peranannya dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Sebagai seorang pendidik, Bu Suci  benar-benar mendedikasikan dirinya 

sebagai seorang pengajar sejati, yang tidak hanya bertugas mengajar murid-

muridnya dalam hal pelajaran, tetapi juga mendidik muridnya dalam hal perilaku. 

Bu Suci mencoba membantu murid sukarnya yang bernama Waskito untuk 

menyelesaikan masalahnya. Pada akhirnya pada diri Bu Suci dan Waskito 
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terjalinlah sebuah pertemuan dua hati yang dapat menyelesaikan segala 

permasalahan yang ada. 

Sepintas lalu, tentu saja aku mementingkan anakku daripada 

muridku. Tetapi benarkah sikap itu? Benarkah pilihan ini didiktekan oleh 

suara hatiku yang sesungguhnya dan setulus-tulusnya? Aku menyukai 

pekerjaanku sebagai guru. Tak terhingga rasa lega yang kudapatkan di 

saat-saat aku berhasil membuat seorang atau beberapa anak didik mengerti 

sesuatu pelajaran yang semula kurang dipahaminya. Tarikan Waskito 

sedemikian besar bagiku, karena jauh di lubuk hatiku, aku menyadari 

bahwa aku harus mencoba menolong anak itu. Demi menyelamatkan 

seorang calon anggota masyarakat, tetapi barangkali juga demi kepuasaan 

pribadiku. Aku baru mulai bekerja di kota besar ini. Dan aku ingin 

mengetahui sampai di mana kemampuanku mencernakan persoalan dalam 

karirku. (halaman 46). 

Anak dan murid. Bukan anak atau murid. Ya, akhirnya itulah yang 

harus kupilih: kedua-duanya. Aku ingin dan aku minta kepada Tuhan agar 

diberi kesempatan mencoba mencakup tugasku di dua bidang. Sebagai ibu 

dan sebagai guru. Dengan pertolongan-Nya, pastilah aku akan berhasil. 

Karena Dia Mahabisa dalam segala-galanya. (halaman 47). 

Sebagai seorang istri, Bu Suci sangat patuh kepada suaminya, hal ini 

dibuktikan dengan kepatuhan Bu Suci mengikuti kepindahan suaminya yang 

dipindahtugaskan oleh perusahaan tempat bekerja suami Bu Suci, dari kota kecil 

Purwodadi ke kota besar Semarang. Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan 

berikut ini.  

Beberapa bulan yang lalu, suamiku dipindah perusahaan ke kota 

besar ini. (halaman 9). 

Suamiku mendahului pindah ke Semarang. Aku harus menunggu 

akhir tahun pelajaran bersama anak-anak. Suamikulah yang mengurus dan 

memililih sendiri rumah bakal tempat kami bermukim. Perusahaan 

pemukiman pengangkutan yang membawahi suamiku memberi pinjaman  

sebagai pembayar sebagian besar uang kontrakan. Itu termasuk syarat 

yang diajukan suamiku sebelum pindah. Kamar di kota memerlukan dia 
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sebagai ahli mesin dan pengawas bengkel. Jadi bukan suamiku yang minta 

dipindahkan. (halaman 11-12). 

Sebagai seorang ibu rumah tangga, Bu Suci merupakan sosok ibu yang 

perhatian kepada keluarganya terutama dapat menjadi ibu yang baik terhadap 

anak-anaknya. Bu Suci sangat memperhatikan ketiga anak-anaknya, terutama 

sangat memperhatikan anaknya yang kedua yang sering sakit-sakitan. 

Sambil menunggu surat tempat pengangkatan kepindahan kerja, 

aku tinggal di rumah. Selalu mengatur tempat kediaman kami yang baru, 

juga untuk mengurus anak-anak. Anak sulung dan yang kedua sudah 

masuk sekolah. (halaman 12).  

Ketika masuk sekolah baru, di hari pertama aku menemani anak-

anak. Aku memperkenalkan diri kepada Kepala Sekolah. Selain sebagai 

orang tua murid, juga sebagai guru yang menunggu keputusan 

pengangkatan dari pihak atasan. (halaman 13). 

Tanpa menunggu habisnya bulan itu, aku akan mulai mengajar. 

Keadaan anakku malahan memburuk. Badannya panas, ditambah batuk 

dan salesma. Sebelum memulai tugas baruku, dia kami bawa ke dokter 

umum di dekat rumah. Semula, untuk memeriksakannya, aku menunggu 

waktu yang lebih longgar. Kata suamiku, kami sekeluarga diwajibkan 

periksa kesehatan lengkap ke dokter perusahaan. Kami sedang mencari-

cari kesempatan untuk dapat berangkat bersama. (halaman 19). 

 Sebagai seorang anggota masyarakat, sosok Bu Suci merupakan orang 

yang mematuhi aturan dan adat istiadat di masyarakat, terutama di lingkungan 

rumah barunya di Semarang. Bu Suci sangat menghormati tata cara atau adat 

istiadat di lingkungan di rumah barunya di Semarang, yaitu dengan mengunjungi 

rumah RT setempat untuk memperkenalkan diri. 

Memenuhi tatacara, aku memperkenalkan diri ke Rukun Tetangga. 

Aku bertemu dengan istri RT, sebab suaminya sedang mengurus keperluan 

di tempat lain. Ramah dan sopan dia menyambutku. Setelah basa-basi, 

pembicaraan sampai perihal anak-anak dan pekerjaan. Lalu dia 



 

 

163 

menceritakan kesibukannya. Dia menjadi anggota bermacam-macam 

perkumpulan. Organisasi istri “ini”, organisasi ibu-ibu “itu”. (halaman 14).  

 

4.1.5 Sudut Pandang atau Pusat Pengisahan atau Point of View 

Sudut pandang diartikan sebagai posisi pengarang dalam suatu cerita, atau 

cara pengarang memandang suatu cerita (Hayati 1990:12). Sudut pandang atau 

pusat pengisahan adalah cara pengarang menampilkan pelakunya dalam cerita 

yang dipaparkan. Sudut pandang dalam novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. 

Dini adalah akuan sertaan, maksudnya adalah pengarang terlibat sebagai tokoh 

sentral atau tokoh utama dalam cerita. Tokoh utama dalam novel Pertemuan Dua 

Hati karya Nh. Dini menyebut dirinya sebagai “aku”.  Tokoh “aku” menceritakan 

dan melukiskan keadaan dan kehidupan sosial suatu masyarakat, terutama yang 

terjadi dalam dunia pendidikan antara guru dan muridnya, peristiwa-peristiwa, 

ide, dan gagasan yang dimanfaatkan lewat tokoh-tokoh cerita. 

Beberapa bulan yang lalu, suamiku dipindah perusahaannya ke 

kota besar ini. Aku sendiri, waktu itu menjadi guru di Purwodadi dengan 

panggilan nama Bu Suci. Purwodadi kota kecil, gersang, tanpa daya tarik. 

Tetapi itu adalah kota kelahiranku. Bagaimanapun jeleknya, aku biasa 

hidup di sana. Aku mengenalnya seperti mengenal orang tuaku sendiri. 

Hampir sepuluh tahun aku menjadi guru di sana. Pekerjaan ini bukan 

pilihanku sendiri. Ketika aku lulus SD, orang tuaku menasihatkan agar 

masuk ke sekolah guru. Katanya sangat cocok bagi wanita. Untuk 

(halaman 9).  
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4.1.6 Gaya Bahasa 

Bahasa dalam karya sastra mempunyai fungsi ganda. Ia bukan hanya 

sebagai alat penyampai maksud pengarang, melainkan juga sebagai penyampaian 

perasaan. Pengarang memilih kata dan menyusunnya sehingga terbentuk kalimat 

untuk menyampaikan apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh tokoh ceritanya. 

Untuk tujuan tersebut pengarang menempuh berbagai cara, misalnya dengan 

mempergunakan perbandingan-perbandingan, menghidupkan benda mati dan 

sebagainya. Dalam karya sastra dikenal pigura-pigura bahasa seperti metafora, 

hiperbola, personifikasi, dan lain-lain. Gaya bahasa yang disampaikan oleh 

pengarang dalam novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini adalah sebagai 

berikut ini. 

1) Gaya Bahasa Personifikasi 

Personifikasi adalah semacam gaya bahasa kiasan yang menggambarkan 

benda-benda mati seolah-olah memiliki sifat-sifat seperti makhluk hidup. Berikut 

ini penggalan wacana dalam novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini yang 

menggunakan gaya bahasa personifikasi. 

Kemudian sedikit demi sedikit jarum menitnya merayap semakin 

cepat. Setiap paginya harus diundurkan sepuluh menit! Namun begitu, 

kami bersyukur mempunyai jam dinding. (halaman 18). 

Penggalan pada wacana di atas mengandung gaya bahasa personifikasi 

yaitu pada kalimat “Kemudian sedikit demi sedikit jarum menitnya merayap 

semakin cepat”. Jadi “jarum menit” yang merupakan benda mati disamakan 

dengan makhluk hidup yang dapat merayap.  
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Setelah melewati pasar, jalan menuju ke sekolah menurun. Di situ 

kelihatan bagian kota yang paling baru. Kebanyakan gedung bergaya 

sesudah perang, sehingga bangunan sekolah menonjol kekunoannya. 

Nampak anggun meskipun warnanya sudah lusuh, terlalu lama tidak di cat. 

(halaman 23-24).  

Pada wacana di atas juga mengandung gaya bahasa personifikasi, yaitu 

ditunjukkan pada kalimat “Nampak anggun meskipun warnanya sudah lusuh, 

terlalu lama tidak di cat”. Pada kalimat tersebut, benda mati yang dimaksudkan 

adalah bangunan sekolah, disamakan mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh 

makhuk hidup, yaitu mempunyai sifat anggun.  

 “Ah, masa!” sekali itu terloncat isi hatiku yang sebenarnya, tanpa 

ada kekangan maupun penahanan perasaan. (halaman 28). 

Pada kalimat di atas mengandung gaya bahasa personifikasi, yaitu “isi 

hati” yang merupakan benda mati diibaratkan seolah-olah mempunyai sifat seperti 

makhluk hidup yang bisa meloncat. 

Detik itu aku hanya berpikir menyambar kesempatan yang 

tersuguh. (halaman 68).  

Pada kalimat di atas mengandung gaya bahasa personifikasi karena 

“pikiran manusia” seolah-olah mempunyai sifat seperti makhluk hidup, yaitu 

pikiran yang bisa menyambar. 

Hari itu berlalu tanpa amukan pisau, atau golok, atau benda tajam 

lainnya! (halaman 72).  

Pada kalimat di atas mengandung gaya bahasa personifikasi, yaitu 

ditunjukkan pada kalimat “Hari itu berlalu tanpa amukan pisau, atau golok, atau 

benda tajam lainnya”. Benda mati yaitu pisau, golok, benda tajam lainnya 
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diibaratkan seolah-olah mempunyai sifat seperti layaknya makhluk hidup yang 

bisa mengamuk. 

2) Gaya Bahasa Hiperbola 

Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang 

berlebihan dengan membesar-besarkan suatu hal.  

Ketika sembahyang subuh, kurasakan kedinginan yang 

menghujam. (halaman 22).  

Gaya bahasa di atas adalah gaya bahasa hiperbola karena pada kalimat 

tersebut mengandung sesuatu yang dilebih-lebihkan yaitu terdapat  pada kalimat 

“Ketika sembahyang subuh, kurasakan kedinginan yang menghujam”. 

Aku tidak mau membiarkan dia tenggelam dalam kenangan yang 

terlalu berlarut-larut. (halaman 23). 

Pada kalimat di atas mengandung gaya bahasa hiperbola karena pada 

kalimat di atas mengandung hal yang dilebih-lebihkan, yaitu terdapat pada 

kalimat “Aku tidak mau membiarkan dia tenggelam dalam pikirannya yang 

berlarut-larut”. 

Suasana mendadak sunyi senyap. Ketegangan mengawang dan 

menyesakkan nafas. (halaman 27). 

Pada kalimat di atas mengandung gaya bahasa hiperbola karena pada 

kalimat di atas mengandung hal yang dilebih-lebihkan, yaitu terdapat pada 

kalimat “Ketegangan mengawang dan menyesakkan nafas”. 

Leherku terasa tercekik oleh keharuan (halaman 43).  
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Pada kalimat di atas mengandung gaya bahasa hiperbola karena pada 

kalimat di atas mengandung hal yang dilebih-lebihkan, yaitu terdapat pada 

kalimat “Leherku terasa tercekik oleh keharuan”. 

Tetapi dadaku masih berdetak gaduh. (halaman 80). 

Pada kalimat di atas mengandung gaya bahasa hiperbola karena pada 

kalimat tersebut terdapat hal yang dilebih-lebihkan, yaitu pada penggalan kalimat 

“Tetapi dadaku masih berdetak gaduh”. 

Sebentar kami berpandangan, lalu dia menundukkan muka. Tetapi 

kembali kutegakkan untuk menahan sinar kelembutan yang dengan 

seluruh kekuatan kupancarkan ke pintu hatinya. (halaman 83). 

Pada wacana di atas mengandung gaya bahasa hiperbola, karena pada 

wacana tersebut mengandung hal yang dilebih-lebihkan, yaitu pada kalimat 

“Tetapi kembali kutegakkan untuk menahan sinar kelembutan yang dengan 

seluruh kekuatan kupancarkan ke pintu hatinya”. 

3) Gaya Bahasa Simile 

Simile adalah gaya bahasa perbandingan yang bersifat eksplisit. Dalam 

penggunaannya memakai kata-kata seperti, bagaikan, sama, sebagai, laksana, dan 

sebagainya.  

Buahnya masih muda membentuk kelompok-kelompok bagaikan 

lampu tertempel rapi di dahan dan ranting. (halaman 36-37). 

Pada kalimat di atas mengandung gaya bahasa simile, yaitu pada kalimat 

tersebut mengandung makna perbandingan yang ditunjukkan dengan kata 

“bagaikan”. 
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Di rumah itu nampaknya alam sangat dekat. Si anak dapat 

dilibatkan langsung; melihat dengan mata dan kepala sendiri sebagaimana 

sekuntum bunga dapat memberi dia jambu yang segar menyembuhkan 

kehausan. (halaman 37). 

Pada penggalan wacana di atas mengandung gaya bahasa simile yaitu 

terdapat penggalan kalimat “melihat dengan mata dan kepala sendiri sebagaimana 

sekuntum bunga dapat memberi dia jambu yang segar menyembuhkan kehausan”. 

Pada penggalan kalimat tersebut mengandung gaya bahasa simile, yaitu 

ditunjukkan dengan kata perbandingan “sebagaimana”.  

Semua itu terjadi cepat bagaikan kejapan mata. (halaman 68).  

Gaya bahasa pada kalimat tersebut adalah gaya bahasa simile karena 

mengandung makna perbandingan, yaitu dengan menggunakan kata perbandingan 

“bagaikan”. 

Mata gelap atau amuk seperti dipengaruhi setan. (halaman 68).  

Gaya bahasa pada kalimat di atas juga menggunakan gaya bahasa simile 

kerena pada kalimat di atas juga mengandung makna perbandingan, yaitu dengan 

menggunakan kata perbandingan “seperti”. 

Sebentar kulihat sinar matanya bercahaya seperti lewatnya kilat. 

(halaman 78). 

Gaya bahasa pada kalimat di atas juga mengandung gaya bahasa simile, 

karena mengandung perbandingan yang dicirikan dengan menggunakan kata 

perbandingan “seperti”. 
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4) Gaya Bahasa Sinestesia 

Gaya bahasa sinestesia adalah gaya bahasa yang menggunakan 

perbandingan dua indera yang berbeda, yaitu disebabkan oleh pertukaran dua 

indera yang berbeda. 

Buahnya bergantungan hijau muda menyedapkan mata. (halaman 

36). 

Kalimat di atas mengandung gaya bahasa sinestesia, yaitu pada kalimat 

tersebut mengandung dua pertukaran dua indera yang berbeda, hal ini ditunjukkan 

pada penggalan kalimat “menyedapkan mata”. 

Suara demikian kasar kukhawatirkan justru akan membikin 

muridku mata gelap. (halaman 67-68). 

Pada kalimat di atas mengandung gaya bahasa sinestesia yaitu pada 

penggalan kalimat “suara demikian kasar”, pada penggalan kalimat tersebut 

terdapat dua pertukaran dua indera yang berbeda, yaitu “suara” yang merupakan 

indera pendengaran dikaitkan dengan indera perabaan yaitu ditunjukkan pada kata 

“kasar”. 

Pelajaran kami teruskan. Tetapi terasa segalanya hambar. (halaman 

81). 

Pada kalimat di atas mengandung gaya bahasa sinestesia, karena 

mengandung sebuah perbandingan dua indera yang berbeda yaitu pada kalimat 

“Tetapi terasa segalanya hambar”. 

Tetapi hanya sebentar ketawa itu renyah bernadakan kebebasan 

rasa. (halaman 79).  
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Pada kalimat di atas mengandung gaya bahasa sinestesia, yaitu 

mengandung sebuah perbandingan dua indera yang berbeda, yaitu pada penggalan 

kalimat “ketawa itu renyah”.  

5) Gaya Bahasa Metafora 

Metafora merupakan analogi yang membandingkan dua hal secara 

langsung, dalam bentuk yang singkat tidak menggunakan kata: seperti, bak, bagai, 

bagaikan, dan sebagainya. Gaya bahasa metafora terdapat pada penggalan wacana 

berikut ini. 

Sepintas lalu, tentu saja aku mementingkan anakku daripada 

muridku. Tetapi benarkah sikap itu? Benarkah pilihan ini didiktekan oleh 

suara hatiku yang sesungguhnya dan setulus-tulusnya? (halaman 46). 

Pada kalimat di atas mengandung gaya bahasa metafora, yaitu ditunjukkan 

pada kata “suara hatiku”, yang dimaksud dengan “suara hati” pada kalimat dia 

atas adalah perasaan. 

Aku melakukan sembahyang Tahajud untuk mencari jalan terang. 

(halaman 47).  

Pada kalimat di atas mengandung gaya bahasa metafora, yaitu ditunjukkan 

pada penggalan kalimat “jalan terang”. Yang dimaksud jalan terang adalah 

petunjuk hidup. 

Suara demikian kasar kukhawatirkan justru akan membikin 

muridku mata gelap. (halaman 67-68). 

Pada kalimat di atas mengandung gaya bahasa metafora yaitu ditunjukkan 

pada penggalan kalimat “mata gelap” yang berarti sedang marah atau emosi. 
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Tetapi pada saat anak-anak terdesak, barulah aku turun kata. 

(halaman 75). 

 Pada kalimat di atas mengandung gaya bahasa metafora, karena terdapat 

analogi dalam bentuk singkat secara langsung. Hal ini terlihat pada penggalan 

kalimat “turun kata”. Turun kata mempunyai arti berbicara. 

Bayi-bayi tanaman itulah yang kamu bunuh (halaman 82).  

Pada kalimat di atas mengandung gaya bahasa metafora, yaitu pada 

penggalan kalimat “bayi-bayi tanaman”, yang dimaksud bayi-bayi tanaman 

tersebut adalah tanaman yang masih berupa bibit tanaman yang baru saja tumbuh.  

Dari sinar matanya jelas nampak bahwa dia merenungkan 

kalimatku yang paling akhir (halaman 83-85). 

Pada kalimat di atas mengandung gaya bahasa metafora yaitu ditunjukkan 

pada penggalan kalimat “sinar matanya” yang berarti pandangan matanya. 

6) Gaya Bahasa Metonomia  

Metonomia adalah gaya bahasa untuk menyatakan bahwa sepatah kata 

dapat dipakai untuk menggantikan kata yang mempunyai arti sama dengan kata 

yang digantikan. Gaya bahasa metonomia ditemukan pada penggalan wacana 

berikut. 

Kami percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Dia selalu 

membantu kami selama bekerja keras. (halaman 14). 

Namun disamping itu, aku percaya bahwa Tuhan selalu 

mendengarkan dan memperhatikan yang mencintai-Nya. Semoga Dia 

memberi keuatan kepadaku, dan melimpahkan kesejahteraan kepada 



 

 

172 

keluargaku. Dengan kepercayaan serta keyakinan ini aku mulai bekerja 

kembali. (halaman 21). 

Dengan pertolongan-Nya, pastilah aku akan berhasil. Karena Dia 

Mahabisa dalam segala-galanya. Sebelum kembali tidur. Aku hendak 

langsung berhadapan dengan Dia. Aku melakukan sembahyang Tahajud 

untuk mencari jalan terang. (halaman 47).  

Pada wacana di atas, mengandung gaya bahasa metonomia, yaitu kata 

“Dia” menggantikan kata Tuhan. Pada wacana di atas, kata “Dia” dan “Tuhan” 

mempunyai arti yang sama.  

7) Gaya Bahasa Litotes 

Litotes merupakan gaya bahasa untuk menyatakan sesuatu dengan tujuan 

merendahkan diri atau kurang dari keadaan sebenarnya. Gaya bahasa litotes 

ditunjukkan pada penggalan wacana berikut ini. 

Dalam sujudku menghadap Tuhan sebelum dini hari tiba, rasa 

kerendahan diriku semakin kutekan. Kami ini manusia sangat hina, kecil 

dan tak berdaya jika Tuhan tidak menghendaki keunggulan kami! 

(halaman 71).  

Pada penggalan wacana di atas mengandung gaya bahasa litotes karena 

mengandung hal yang menyatakan “merendahkan diri”. Pada kalimat di atas, 

manusia sebagai ciptaan Tuhan, menyatakan bahwa dirinya sangat tidak ada apa-

apanya jika dihadapan Tuhan. 

8) Gaya Bahasa Antitesis 

Antitesis merupakan gaya bahasa yang mengandung gagasan-gagasan 

yang bertentangan, dengan menggunakan kata-kata atau kelompok kata yang 
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berlawanan. Gaya bahasa antitesis ditemukan pada penggalan kalimat di bawah 

ini. 

“Kamu yang menjadi ketua disini,” kataku penuh tekanan, namun 

bernada halus. (halaman 27). 

Pada penggalan kalimat di atas mengandung gaya bahasa antitesis karena 

mengandung gagasan bertentangan. Hal tersebut ditunjukkan pada kata yang 

berlawanan yaitu terlihat pada penggalan kalimat “kataku penuh tekanan, namum 

benada halus”. Kata yang mencirikan arti berlawanan ditunjukkan pada kata 

“namun”. 

Meskipun hanya sebentar aku berbicara dengan dokter berumur itu, 

aku segera mengetahui bahwa dia pendiam, meskipun ramah dan 

dermawan. (halaman 36). 

Pada penggalan kalimat di atas mengandung gaya bahasa antitesis karena 

mengandung gagasan bertentangan. Hal tersebut ditunjukkan pada kata yang 

berlawanan yaitu terlihat pada penggalan kalimat “aku segera mengetahui bahwa 

dia pendiam, meskipun ramah dan dermawan”. Kata yang mencirikan arti 

berlawanan ditunjukkan pada kata “meskipun”.  

Demikian gaya bahasa yang digunakan dalam novel Pertemuan Dua Hati 

karya Nh. Dini. Setelah dianalisis, ternyata gaya bahasa yang digunakan adalah 

gaya bahasa personifikasi, hiperbola, simile, sinestesia, metafora, metonomia, 

litotes, dan antitesis.  
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4.1.7 Amanat  

 Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan pengarang 

melalui ceritanya. Dalam cerita (novel) amanat dapat disampaikan secara 

langsung dan dapat pula secara tidak langsung. Amanat disampaikan secara 

langsung apabila pesan itu disampaikan secara eksplisit, yang berarti pengarang 

secara langsung memberikan nasihat dan petuahnya. Amanat disampaikan secara 

tidak langsung apabila pesan itu hanya tersirat dalam cerita, berpadu secara 

koherensif dengan unsur cerita yang lain.  

 Amanat dalam novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini disampaikan 

secara langsung dan tidak langsung. Pesan yang disampaikan pengarang secara 

langsung terlihat dari kutipan berikut ini. 

“Tidak ada anak-anak yang jahat,” cepat akau menyambung, 

berusaha melembutkan keheranan yang baru kuperlihatkan secara terang-

terangan.” Kalian masih tergolong tingkatan umur yang dapat dididik. 

Memang kalian bukan kanak-kanak lagi! Tetapi kalian sudah bisa diajar 

berpikir teratur, ditunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, 

Bu Suci beritahu sejelas-jelasnya: tidak ada anak jahat. Kalaupun 

seandainya terjadi kenakalan yang keterlaluan, anak itu mempunyai 

kelainan. Tapi dia nakal. Bukan jahat. (halaman 28).  

“Tidak ada orang yang baik atau pandai atau cekatan dalam segala-

galanya. Kamu terampil dalam hal pertukangan, otakmu cerdas, meskipun 

pelajaranmu biasa-biasa saja. Bukankah itu sudah sangat mencukupi? 

Kalau memang kamu hendak membalas dendam tehadap teman-temanmu, 

tidak dengan cara membanting dan menginjak-injak tanaman mereka. 

Bikinlah prestasi dalam hal lain yang kamu kira lebih mampu. Tekunilah 

pelajaranmu, misalnya! Bejanamu dipasang di ruang keterampilan, 

dipergunakan sebagai contoh untuk kelas-kelas lain. Itulah prestasimu! 

Tunjukkan lain-lainnya! Kalau memang kamu lemah dalam tumbuh-

menumbuhkan biji, itu bukan merupakan masalah. Cari sebab-sebabnya. 
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Barangkali kurang air, atau kurang matahari. Anak seperti kamu tidak 

seharusnya cepat berputus asa. Memalukan sekali!”. (halaman 84).  

 Amanat yang ingin disampaikan pengarang secara tidak langsung dalam 

novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini adalah tekunilah setiap apa pun yang 

menjadi pekerjaan kita dan berdedikasilah pada setiap hal yang menjadi tanggung 

jawab kita pada kehidupan kita.  

4.2 Unsur Intrinsik Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini sebagai 

Alternatif Bahan Ajar Apresiasi Sastra di SMA 

 Dilihat dari unsur intrinsik, baik dari segi bahasa, tema, alur (plot), latar 

(setting), sudut pandang (point of view), tokoh dan penokohan, gaya bahasa, dan 

amanat, novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini sesuai dengan bahan ajar di 

SMA/MA kurikulum 2004 maupun kurikulum 2006 atau KTSP (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan) Bahasa dan Sastra Indonesia. Kurikulum ini memuat 

pembelajaran kebahasaan dan kesusastraan. Kesusastraan dan kebahasaan, 

meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dengan porsi yang dapat 

dikatakan seimbang. Khusus di bidang kesusastraan yang mendalami puisi, prosa, 

dan drama, baik lama maupun baru. Untuk prosa baru yang dibicarakan, yaitu: 

cerita pendek, roman, dan utamanya novel. Berikut diuraikan alasan-alasan 

mengapa peneliti menyimpulkan bahwa unsur intrinsik novel Pertemuan Dua 

Hati karya Nh. Dini dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra 

di SMA/MA. 
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4.2.1 Unsur Intrinsik Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini 

Mengandung Nilai Didik bagi Siswa 

 Unsur-unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini yang 

terdiri atas tema, alur (plot), tokoh dan penokohan, latar (setting), sudut pandang 

(point of view), gaya bahasa, dan amanat ternyata mengandung nilai-nilai 

pendidikan yang baik bagi siswa. Dilihat dari karakter dan sifat-sifat tokoh-

tokohnya, baik tokoh sentral maupun tokoh bawahan, novel ini menyuguhkan 

karakter para tokoh yang  baik sehingga dapat dijadikan sebagai contoh baik bagi 

siswa di SMA. Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini mengandung nilai 

didik bagi siswa., khususnya karakter tokoh sentral dalam novel ini, yaitu Bu Suci 

dan Waskito. Unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini 

mengandung pendidikan yang berkaitan dengan nilai etika, nilai moral, nilai 

agama, nilai sosial, dan nilai lingkungan. Hal tersebut dijelaskan pada pernyataan 

berikut ini. 

1) Pendidikan yang Berkaitan dengan Nilai Etika  

Bu Suci selalu hormat, patuh dan berbakti kepada orang tuanya. Ia 

melakukan apa yang dikehendaki kedua orang tuanya, terutama ayahnya. Bu Suci 

menuruti nasehat orang tua untuk hidup sebiasa mungkin. Segala perselisihan 

diselesaikan dengan terbuka dan terus terang serta berani mengalah. Hal ini sangat 

penting bagi kehidupan siswa-siswi, khususnya siswa-siswi SMA. Anak yang 

bersikap patuh kepada orang tua menjadi kebanggaan semua orang. 

 



 

 

177 

2) Pendidikan yang Berkaitan dengan Nilai Moral 

 Unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh.Dini memiliki nilai 

moral cukup kuat. Nilai yang ingin ditanamkan kepada masyarakat, khususnya 

pelajar SMA yaitu sebagai berikut ini. 

a) Tidak ada anak jahat. Semua anak pada hakikatnya baik. Jika ada yang 

nakal secara berlebihan sesungguhnya ia hanya minta perhatian, 

bimbingan dan pendampingan yang tepat. Buktinya Waskito yang dicap 

jahat atau anak sukar akhirnya menjadi anak baik setelah mendapat 

perhatian dari gurunya, yaitu Bu Suci. 

b) Sebagai guru atau pendidik juga orang tua, tidak boleh memberikan 

penilaian kepada siswa-siswi SD sebagai anak sukar  

(nakal berlebihan atau jahat). Mereka masih anak-anak, masih dapat dibina 

untuk menjadi baik). 

 

3) Pendidikan yang Berkaitan dengan Nilai Agama. 

Dari segi agama atau keimanan, tokoh Bu Suci selalu rajin berdoa dan 

selalu menyerahkan seluruh persoalan hidupnya hanya kepada Tuhan. Hal ini 

nampak jelas pada waktu ia menghadapi dua persoalan sulit sekaligus, yaitu 

waktu anak keduanya sakit epilepsi dan muridnya yang bernama Waskito 

tergolong anak sukar. 
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4) Pendidikan yang Berkaitan dengan Nilai Sosial 

Waskito dan teman-teman kelasnya berkat bimbingan dan pendidikan 

yang diberikan oleh Bu Suci memiliki kepedulian terhadap masyarakat di 

sekitarnya yang mengalami kesulitan, baik dalam segi ekonomi maupun 

pendidikan. Mereka juga mempunyai sifat gotong royong yang baik, kerja 

kelompok yang baik dan kompak. Mereka saling melengkapi satu sama lain 

terutama untuk kepentingan bersama. 

5) Pendidikan yang Berkaitan dengan Nilai Lingkungan 

Bu Suci selalu mencintai lingkungan sekitarnya, terutama kecintaannya 

terhadap tanah kelahirannya, walaupun tanah kelahiran yang gersang, dan tak 

terkenal. Ia juga mencintai tanaman, lingkungan yang rindang dan nyaman. Anak-

anak Bu Suci dan murid-muridnya diarahkan memiliki sikap yang serupa. 

4.2.2 Unsur Intrinsik Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini dapat 

menjadi Teladan bagi Siswa 

Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini dilihat dan dianalisis dari 

karakter tokoh sentral atau tokoh utamanya, novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. 

Dini ini dapat dijadikan sebagai teladan bagi siswa SMA. Teladan yang terdapat 

pada tokoh sentral atau tokoh utama pada novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. 

Dini adalah profesional dalam tugas, bertanggung jawab akan segala hal, berani 

menghadapi resiko yang berat, menepati janji, mempunyai sifat setia, rajin berdoa, 

dan bersikap pasrah. Hal tersebut dibuktikan pada penjelasan berikut ini. 
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1) Profesional dalam Tugas 

Bu Suci sebagai seorang pendidik dapat dikatakan pendidik yang 

profesional. Ia tidak hanya sebagai guru tetapi benar-benar sebagai pendidik yang 

siap membimbing, mendidik, dan mendampingi anak didiknya yang mengalami 

kondisi apa pun. Ia rela mengorbankan apa pun demi melaksanakan tugas secara 

total, dan penuh tanggung jawab. Ia rela mengunjungi kakek dan nenek Waskito 

yang hanya untuk mencari tahu latar belakang kehidupan Waskito agar dapat 

mencari jalan untuk melakukan pendekatan dan bimbingan sampai berhasil. 

2) Bertanggung Jawab dalam Segala Hal 

Tokoh Bu Suci mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, baik 

sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang guru maupun sebagai anggota 

masyarakat. Ia rela meninggalkan kota tercintanya Purwodadi untuk pindah ke 

Semarang mengikuti suaminya. Ia juga mengasuh, mendidik, dan merawat 

anaknya sepenuh hati saat anaknya sakit. Ia juga mendidik murid-murid tidak 

hanya dalam kecerdasan, keterampilan namun juga kepribadian dan keimanan. Ia 

pun selalu terlibat dalam segala persoalan lingkungan masyarakat di mana dirinya 

tinggal. 

3) Berani Menghadapi Resiko yang Berat 

Bu Suci sebagai seorang pendidik menunjukkan tanggung jawabnya yang 

besar berani menghadapi resiko yang paling besar, yaitu diberhentikan sebagai 

guru. Hal ini ia lakukan untuk mempertahankan murid sukarnya agar jangan 

sampai dikembalikan kepada orang tuanya. Bu Suci tidak ingin Waskito hancur 
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dan harus masuk ke pendidikan khusus bagi anak-anak sukar. Inilah 

pengorbanan yang besar yang pantas diteladani siapapun khususnya para murid 

sebagai terdidik dan pembelajar. 

4) Menepati Janji 

Bu Suci yang memberi perhatian khusus dan penuh perhatian kepada 

Waskito. Usaha pendekatan terus-menerus Bu Suci lakukan, Bu Suci menjanjikan 

jika Waskito naik kelas akan mengajak liburan ke kota Purwodadi untuk 

memancing sesuai hobi Waskito. Usaha ini berhasil mendorong Waskito untuk 

berkembang baik. Janji Bu Suci pun ditepati justru jauh lebih awal, pada liburan 

semester, karena Waskito telah menjadi murid “biasa” baik kepribadian dan 

prestasi akademisnya. 

5) Sifat Setia 

Bu Suci begitu setia dengan suaminya. Ia siap melakukan apa saja demi 

kemajuan karir suaminya. Saat suaminya harus pindah ke kota Semarang ia juga 

ikut pindah meninggalkan orang-orang yang sangat dicintai dan segala hal yang 

mengesankan. Hal ini ia lakukan untuk menunjukkan kesetiannya kepada suami 

dan menjaga keutuhan keluarga.  

6) Rajin Berdoa dan Bersikap Pasrah 

 Bu Suci sebagai seorang pendidik, dan sebagai ibu rumah tangga pantas 

menjadi teladan, baik dalam hal berdoa dan kepasrahannya kepada Tuhan. Segala 

persoalan yang ia hadapi selama hidupnya baik masalah pribadi, keluarga maupun 
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masalah sekolah sesulit apa pun ia hadapi dengan tabah dan pasrah tanpa kenal 

putus asa. Hal ini nampak kuat dan jelas saat mengetahui anak keduanya 

menderita penyakit epilepsi dan butuh pengobatan serta perawatan khusus yang 

cukup lama dan saat itu juga ia harus mengatasi murid sukar yang bernama 

Waskito. Berkat ketekunan doa dan kepasrahannya kepada Tuhan akhirnya semua 

masalah dapat teratasi dengan baik. 

4.2.3 Unsur Intrinsik Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini dapat 

Memperluas Wawasan Siswa 

 Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini dilihat dari unsur-unsur 

intrinsik yang membangunnya, ternyata setelah dianalisis dapat memperluas 

wawasan siswa, khususnya dapat memperluas wawasan siswa SMA. Novel 

Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini dapat memperluas wawasan tentang pribadi 

manusia, wawasan tentang masa depan yang baik, wawasan tentang kebangsaan, 

dan wawasan tentang kebijaksanaan. 

1) Wawasan tentang Pribadi Manusia 

Sikap pandang Bu Suci yang ditanamkan kepada para murid dan orang 

lain, bahwa tidak ada anak jahat. Hal ini memberi wawasan kepada para siswa 

bahwa kita harus selalu bersikap baik, dan terbuka kepada siapa pun. Kejahatan 

anak maupun kenakalannya selalu ada penyebabnya dan dapat diperbaiki asalkan 

mendapat perhatian terutama dari orang-orang terdekat. Hal ini terbukti pada diri 

Waskito yang dikenal nakal bahkan jahat dan sukar. 
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2) Wawasan tentang Masa Depan yang Baik 

Bu Suci selalu menanamkan sikap pandang optimis, bahwa masa depan 

murid-muridnya akan sangat baik asal memiliki pribadi yang kuat, dan percaya 

diri “tak bergantung pada orang lain”, serta penuh semangat dalam 

mengembangkan diri. Wawasan ini modal utama bagi para siswa atau generasi 

muda untuk maju menyongsong masa depan yang baik penuh harapan. 

3) Wawasan tentang Kebangsaan  

 Sebagai warga masyarakat dan warga negara yang baik, terlebih Bu Suci 

sebagai pendidik memberi teladan dan menanamkan wawasan kebangsaan kepada 

para muridnya. Ia menanamkan rasa cinta kepada tanah air, peduli terhadap 

lingkungan dan sosialnya yang hidup menderita di daerah-daerah lain. Hal ini 

penting untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. 

4) Wawasan tentang Kebijaksanaan 

 Cara Bu Suci mengatasi setiap masalah dengan baik dan bijaksana 

menanamkan sikap-sikap dasar hidup yang tepat kepada para murid. Tindakan itu 

menunjukkan betapa bijaksananya Bu Suci. Ia selalu menggunakan akal budi, rasa 

cinta kepada siapa saja, dan apa pun yang menjadi tanggung jawabnya memberi 

wawasan kepada kita pentingnya kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam 

menghadapi persoalan tidak cukup mendasarkan kecerdasan semata  

tetapi juga harus mendasarkan pengalaman dan hati.  
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4.3 Novel sebagai Alternatif Bahan Ajar Apresiasi Sastra di SMA 

 Menurut Rahmanto (1999:27) novel yang akan dijadikan sebagai alternatif 

bahan ajar apresiasi sastra hendaknya memenuhi kriteria dalam pemilihan bahan 

ajar yang meliputi beberapa aspek, yaitu (1) aspek bahasa, (2) aspek psikologis, 

(3) aspek latar belakang budaya, dan memenuhi kriteria unsur intrinsik yang dapat 

dijadikan sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA. Berikut ini akan 

dipaparkan hasil analisis unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh.Dini 

berdasarkan ketiga aspek tersebut. 

1) Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini Ditinjau dari Aspek Bahasa 

 Aspek kebahasaan dalam karya sastra tidak hanya ditentukan oleh 

masalah-masalah yang dibahas, tetapi juga faktor lain seperti cara penulisan yang 

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

pembaca yang ingin dijangkau pengarang. Cara penulisan pengarang harus sudah 

dipahami oleh siswa, tidak berbelit-belit, dan tidak terlalu banyak menggunakan 

kata-kata sulit.  

 Dalam novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini digunakan bahasa 

yang mudah dipahami bagi siswa SMA karena cenderung menggunakan bahasa 

yang biasa dipakai oleh anak usia SMA. Pemilihan kosakata bervariasi 

menggunakan istilah-istilah baru yang berguna untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan pembacanya khususnya siswa usia SMA. Penggambaran tokoh dan 

penokohan dalam novel ini menggunakan bahasa yang sederhana. Hal ini 

dibuktikan dalam kutipan berikut ini. 
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Sesudah bertahun-tahun mengajar, aku tidak menyesal telah 

menuruti nasihat orang tuaku. Aku senang kepada pekerjaanku. Setiap hari 

aku berhadapan dengan anak-anak yang berlainan watak dan geraknya. 

Murid-murid rendahan memberi pengalaman yang berlainan dengan anak-

anak kelas empat hingga kelas enam. Hari yang satu berbeda dari yang 

sekarang maupun yang bakal datang kemudian. Seandainya aku bekerja di 

kantor, yang kuhadapi adalah mesin ketik! Selalu sama! Barangkali aku 

harus menempati satu ruangan bersama rekan yang kurang cocok. Kepala 

kantor pasti mempunyai sifat lain daripada Kepala Sekolah. Aku dididik 

orang tua agar hidup sebiasa mungkin. Segala perselisihan pendapat 

diselesaikan dengan terbuka dan terus terang. Tetapi dalam kenyataan 

hidup sehari-hari, aku lebih sering mengalah. Dalam mengalah aku 

mengira bisa mencapai suasana damai lebih cepat. Sudah dapat 

dibayangkan akulah yang paling menderita di seluruh ruangan seandainya 

aku jadi bekerja sebagai sekretaris! Tentulah aku berdiam diri meskipun 

sakit hati dan tertekan karena sifatku itu. Sangat berlainan halnya bekerja 

sama dengan para guru. Sekurang-kurangnya mereka pernah menerima 

didikan pengetahuan ilmu jiwa. Bergaul dengan mereka lebih dapat 

diharapkan pengertian. (halaman 10). 

 Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini juga menggunakan beberapa 

gaya bahasa, yaitu gaya bahasa personifikasi, hiperbola, simile, sinestesia, 

metafora, metonomia, litotes, dan antitesis. Penggunaan gaya bahasa tersebut 

dimaksudkan agar pengungkapan cerita dalam novel ini menjadi menarik bagi 

pembaca. Penggunaan ungkapan dan gaya bahasa untuk menjelaskan tokoh dan 

penokohan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penguasaan ungkapan 

dan gaya bahasa siswa. Pengarang menggunakan ungkapan dan gaya bahasa 

untuk menuangkan gagasan sesuai dengan tunturan cerita. Gaya bahasa yang 

terdapat dalam novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini sesuai dengan pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia.  

 Dalam membuka cerita, biasanya pengarang mempergunakan teknik 

deskriptif, cakapan, naratif, dan analitik. Setelah ditinjau dari teknik membuka 
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cerita, ternyata dalam novel ini pengarang menggunakan teknik deskriptif, yaitu 

cara pengarang menggambarkan tokoh dan perilakunya secara jelas dan rinci 

sehingga pembaca dapat melihat dan merasakan apa yang dilukiskan oleh 

pengarang. Hal tersebut terlihat pada kutipan berikut ini. 

Rumah yang dikontrak suamiku besar.  

Terlalu besar kelihatannya dari luar bagi kami berlima. Tetapi 

begitu orang masuk, barulah ketahuan bahwa sebenarnya kamarnya hanya 

dua. Bentuk ruang tengah memanjang, sehingga memberi kesan bahwa 

rumah itu luas. Meskipun cukup lama mencari, itulah satu-satunya tempat 

bernaung yang dikira suamiku paling sesuai dengan cita-rasaku. Apalagi 

harus pula memperhitungkan jumlah uang yang tersedia guna keperluan 

tersebut. Yang paling penting, kamar mandi , sumur, dan kamar kecil ada 

di dalamnya. Beberapa bulan yang lalu, suamiku dipindah perusahaannya 

ke kota besar ini. (halaman 9).  

Mengenai teknik menutup cerita pada novel Pertemuan Dua Hati karya 

Nh. Dini memiliki kecenderungan yang sama dengan teknik membuka cerita yaitu 

juga melukiskan tentang perilaku tokoh yang dialaminya. Seperti terlihat pada 

kutipan berikut ini.  

Masing-masing dari kami mempunyai tugas dalam hidup ini. Aku 

memilih menjadi pendidik, bagi anak-anakku dan murid yang dipasrahkan 

kepadaku. Gaji atau penghargaan seringkali meleset, tidak sesuai dengan  

jasa yang secara rendah hati kami sumbangkan, bagi pembangunan watak 

tiang masa depan bangsa. Mudah-mudahan Tuhan selalu menolongku 

dalam melaksanakan tugas ini. (halaman 85). 

Kutipan di atas menandai bahwa dalam teknik menutup cerita 

masih melukiskan tentang kehidupan tokoh utama yaitu Bu Suci dan 

Waskito.  
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2) Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini Ditinjau dari Aspek Psikologi 

Tahap-tahap perkembangan psikologis siswa hendaknya diperhatikan 

karena pada tahap ini sangat besar pengaruhnya terhadap minat dan keengganan 

anak didik dalam banyak hal. Dari segi karya sastra (novel) yang dipilih untuk 

diajarkan pada siswa hendaknya sesuai dengan tahap psikologis siswa SMA pada 

umumnya. 

Siswa SMA (16-18 tahun) berada dalam tahap realistik. Anak usia SMA 

sudah benar-benar terlepas dari dunia fantasi dan sangat berminat pada realitas 

atau pada apa yang benar-benar terjadi. Tema dan amanat novel Pertemuan Dua 

Hati karya Nh. Dini yang terwujud melalui fakta-fakta dan fenomena diharapkan 

dapat membangkitkan minat siswa untuk menelusuri lebih lanjut permasalahan 

yang ada. Penelusuran tersebut diharapkan dapat membantu siswa mengetahaui 

sebab-sebab permasalahan, menganalasis, dan menentukan sikap terhadap hal 

tersebut dengan pemikiran kritis yang dimiliki siswa. Berikut fakta-fakta dan 

fenomena dalam tema dan amanat novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini. 

“Tidak ada anak-anak yang jahat,” cepat aku menyambung berusaha 

melembutkan kebenaran yang baru kuperlihatkan secara terang-terangan. 

“Kalian masih tergolong tingkatan umur yang dapat dididik. Memang 

kalian bukan kanak-kanak lagi! Kalian sudah bisa diajar berpikir teratur, 

ditunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, Bu Suci beritahu 

sejelas-jelasnya: tidak ada anak jahat. Kalaupun seandainya terjadi 

kenakalan yang keterlaluan, anak itu mempunyai kelainan. Tapi dia nakal. 

Bukan jahat!” (halaman 28). 

Waktu istirahat tiba, aku mencari keterangan selengkap mungkin. 

Kepala Sekolah belum kembali. Tetapi guru-guru yang pernah mengajar 

kelasku mengetahui sedikit-sedikit. Waskito memang dianggap sebagai 

anak yang tidak tetap, atau labil. Sifatnya selalu berubah. Selama tiga hari 
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berturut-turut dia mungkin menunjukkan sikap tiga macam. 

Keterlibatannya di dalam kelas demikian pula. Kepala Sekolah konon 

masih berharap agar Waskito tidak dimasukkan golongan murid sukar. 

Selama ini persoalannya tidak diremehkan. Hanya saja masih ditunggu 

perkembangan berikutnya. Siapa tahu, barangkali murid itu tidak kembali 

lagi ke sekolah kami! Tentu saja ini harapan pengecut! Tetapi memang 

begitulah yang sebenarnya. Masing-masing guru sudah terlalu sibuk 

mengurusi diri dan keluarganya. Di samping mengajar di SD, kebanyakan 

mempunyai kerja sampingan lain yang memungkinkan mereka mendapat 

tambahan penghasilan. Buat apa repot-repot mengurus anak sukar yang 

bukan saudara dan bukan kawan! Tugas pendidik memang bagus dan 

merupakan tujuan cita-cita. Namun zaman yang berubah cepat menuntut 

cara dan biaya hidup sedemikian menantang rakyat rendahan, termasuk 

pegawai negeri setingkat guru SD. (halaman 30-31). 

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

Dini sesuai dengan aspek psikologi siswa SMA. Novel ini menceritakan tentang 

dedikasi seorang guru SD dengan segala keidealisannya dalam menjalani 

pekerjaannya sebagai seorang guru. Bu Suci sebagai seorang guru benar-benar 

mendedikasikan dirinya sebagai seorang pendidik dan pengajar. Sosok Bu Suci 

tidak hanya mengajarkan tentang ilmu pelajaran semata, tetapi juga mengajarkan 

berbagai ilmu kehidupan kepada murid-muridnya, terutama kepada murid 

sukarnya, Waskito. Novel ini juga mengandung amanat yang memberikan unsur 

pendidikan bagi siapa saja yang membacanya, terutama bagi para pendidik 

khususnya para guru SD, guru pada tingkatan sekolah SMP dan SMA, dan 

bermanfaat bagi para orang tua yang berperan sebagai pendidik anak-anaknya di 

rumah. Bu Suci mengajarkan, bahwa sebagai seorang guru, tidak hanya materi 

saja yang harus dikejar sebagai imbalan pekerjaan, tetapi sebagai guru haruslah 

menjadi “pahlawan tanpa tanda jasa” yang benar-benar yang mendidik dan 
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membentuk karakter anak didiknya dengan baik. Hal tersebut terlihat pada 

kutipan berikut ini.  

“Tidak ada anak-anak yang jahat,” cepat akau menyambung, 

berusaha melembutkan keheranan yang baru kuperlihatkan secara terang-

terangan.” Kalian masih tergolong tingkatan umur yang dapat dididik. 

Memang kalian bukan kanak-kanak lagi! Tetapi kalian sudah bisa diajar 

berpikir teratur, ditunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, 

Bu Suci beritahu sejelas-jelasnya: tidak ada anak jahat. Kalaupun 

seandainya terjadi kenakalan yang keterlaluan, anak itu mempunyai 

kelainan. Tapi dia nakal. Bukan jahat. (halaman 28).  

“Tidak ada orang yang baik atau pandai atau cekatan dalam segala-

galanya. Kamu terampil dalam hal pertukangan, otakmu cerdas, meskipun 

pelajaranmu biasa-biasa saja. Bukankah itu sudah sangat mencukupi? 

Kalau memang kamu hendak membalas dendam tehadap teman-temanmu, 

tidak dengan cara membanting dan menginjak-injak tanaman mereka. 

Bikinlah prestasi dalam hal lain yang kamu kira lebih mampu. Tekunilah 

pelajaranmu, misalnya! Bejanamu dipasang di ruang keterampilan, 

dipergunakan sebagai contoh untuk kelas-kelas lain. Itulah prestasimu! 

Tunjukkan lain-lainnya! Kalau memang kamu lemah dalam tumbuh-

menumbuhkan biji, itu bukan merupakan masalah. Cari sebab-sebabnya. 

Barangkali kurang air, atau kurang matahari. Anak seperti kamu tidak 

seharusnya cepat berputus asa. Memalukan sekali!”. (halaman 84).  

 Peristiwa yang dialami oleh para tokoh pada novel Pertemuan Dua Hati 

karya Nh. Dini secara kejiwaan dapat mempengaruhi kematangan jiwa siswa 

SMA, karena siswa SMA berada pada tahap generalisasi atau tahap 

perkembangan. Siswa dapat menentukan sebab akibat dari setiap peristiwa dan 

dapat mengambil pelajaran baik yang dialami oleh setiap tokoh yang terdapat 

dalam novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini. Selanjutnya, siswa dapat 

menemukan nilai-nilai yang bermanfaat sehingga bisa diteladani dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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3) Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini Ditinjau dari Aspek Latar 

Belakang Budaya  

Biasanya siswa SMA akan mudah tertarik pada karya sastra dengan latar 

belakang budaya yang erat dengan latar belakang kehidupan mereka. Akan lebih 

menarik lagi bila karya sastra itu menghadirkan tokoh yang dilatarbelakangi 

dengan kebiasaan atau adat istiadat, mata pencaharian, letak geografis suatu 

daerah, cara berpikir, nilai-nilai kemasyarakatan, legenda, kepercayaan, hiburan, 

moral, etika, dan sebagainya.  

Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini menceritakan tentang 

kehidupan seorang guru dan muridnya yang sukar. Bu Suci sebagai guru berusaha 

mendedikasikan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Bu Suci tidak hanya 

mendidik anak dalam hal harus pintar dalam pelajaran saja, tetapi juga mendidik 

dalam pembentukan karakter dan tingkah laku anak didik supaya menjadi lebih 

baik.  

Ditinjau dari latar belakang budaya, latar sosial, dan sikap para tokoh 

dalam novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini dapat menunjang pemahaman 

budaya bagi siswa SMA terutama sikap moral dan kepercayaan. Sikap moral dan 

kepercayaan yang termuat dalam latar sosial novel ini adalah sikap seorang guru 

yang benar-benar mendidik anak didiknya sepenuhnya dan menggambarkan 

pribadi yang taat pada Tuhannya. Berikut ini akan disajikan kutipan yang 

mendukung hal tersebut. 
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Memenuhi tata cara, aku memperkenalkan diri ke Rukun Tetangga. 

Aku bertemu dengan istri RT, sebab suaminya sedang mengurus keperluan 

di tempat lain. Ramah dan sopan dia menyambutku. Setelah basa-basi 

pembicaraan sampai perihal anak-anak dan pekerjaan. Lalu dia 

menceritakan kesibukannya. (halaman 14). 

Namun di samping itu, aku percaya, bahwa Tuhan selalu 

mendengarkan dan memperhatikan yang mencintai-Nya. Semoga Dia 

memberi kekuatan kepadaku, dan melimpahkan kesejahteraan kepada 

keluargaku. Dengan kepercayaan serta keyakinan ini aku mulai bekerja 

kembali. (halaman 21).  

Ketika sembahyang subuh, kerusakan kedinginan yang menghujam 

(halaman 22). 

Sebelum kembali tidur, aku hendak langsung berhadapan dengan 

Dia. Aku melakukan sembahyang Tahajud untuk mencari jalan terang. 

(halaman 47). 

Disertai keprihatinan yang besar, sabar dan tekun kami mengikuti 

nasihat dokter. Disamping itu, kami menyadari bahwa kesedihan tidak 

perlu dibesar-besarkan, tidak perlu direntang-rentangkan hingga berlarut-

larut. Kami justru bersyukur, karena penyakit anak kami diketahui pada 

waktu ini. (halaman 50).  

Aku tetap masuk pagi. Dan setiap akan berangkat, hatiku langsung 

berbicara kepada Tuhan: apakah yang akan terjadi hari ini? Berikanlah 

kekuatan serta jalan guna merampungkan tugas sehari itu dengan baik. 

(halaman 58). 

Dalam sujudku menghadap Tuhan sebelum dini hari tiba, rasa 

kerendahan diriku semakin kutekan. Kami ini manusia sangat hina, kecil 

dan tak berdaya jika Tuhan tidak menghendaki keunggulan kami! 

(halaman 71).  

Hari itu berlalu tanpa amukan pisau, atau golok, atau benda tajam 

lainnya! Siang sewaktu tiba kembali dengan selamat di bawah atap rumah 

keluarga, aku bersyukur menyebut nama Tuhan. (halaman 72). 

Mudah-mudahan Tuhan selalu menolongku dalam melaksanakan 

tugas ini. (halaman 85). 

Berdasarkan analisis di atas, maka novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. 

Dini dapat dijadikan sebagi alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA. Bahasa 

yang digunakan pengarang tidak jauh berbeda dari penguasaan bahasa siswa 
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tingkat SMA, artinya bahasa yang digunakan dapat dengan mudah dimengerti 

atau dipahami oleh siswa SMA. Dari aspek psikologi, permasalahan yang dialami 

oleh tokoh-tokoh dalam novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini sesuai dengan 

tingkat psikologi siswa SMA yaitu pada tahap generalisasi atau perkembangan. 

Hasil kajian tokoh dan penokohan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa 

SMA, sehingga dapat menunjang pembentukan kepribadian yang baik bagi siswa 

SMA. Nilai-nilai kehidupan yang termuat dalam novel Pertemuan Dua Hati karya 

Nh. Dini dapat diteladani dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari oleh siswa 

SMA, yaitu dapat diteladani pada kehidupan sekarang maupun kehidupan yang 

akan datang.   

4.4 Kriteria Unsur Intrinsik Novel sebagai Alternatif Bahan Ajar Apresiasi 

Sastra di SMA 

Unsur dalam (intrinsik) adalah unsur karya sastra (novel) yang dapat 

secara langsung menunjukkan kelayakannya sebagai alternatif  bahan ajar 

apresiasi sastra di SMA. Menurut Rahmanto (1999:27) hendaknya unsur intrinsik 

memiliki kriteria-kriteria yang harus dipertimbangkan agar layak dijadikan 

sebagai alternatif  bahan ajar apresiasi sastra di SMA. Unsur intrinsik sebuah 

novel terdiri atas tema, alur (plot), latar (setting), tokoh dan penokohan, sudut 

pandang (point of view), gaya bahasa, dan amanat. Ketujuh unsur tersebut harus 

memiliki kriteria yang dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar apresiasi 

sastra di SMA. Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini, telah memenuhi 

kriteria unsur intrinsik novel sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA. 

Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut ini. 
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1. Tema 

Tema novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini  bisa menjadi 

teladan dan bahan perenungan bagi siswa dalam menjalani kehidupan 

bermasyarakat, karena tema novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini 

mengandung nilai-nilai pendidikan yang karakter tokohnya bisa diteladani 

oleh siswa, sehingga dapat membangun pendidikan karakter bagi siswa. 

Tema novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini menceritakan tentang 

dunia pendidikan. 

2. Alur (Plot) 

Alur (plot) novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini bersifat 

padu (unity), yaitu  antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain 

saling berkaitan, sehingga siswa dapat memahami dan mengapresiasi 

novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini dengan baik. Alur atau plot 

novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini menggunakan alur kronologis 

atau alur progresif yang mudah dipahami oleh siswa, sehingga siswa dapat 

mengapresiasi novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini dengan baik dan 

dapat memahami jalannya cerita dengan sistematis. 

3. Latar (Setting) 

Latar (setting) novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini bersifat 

fisikal yaitu dapat membuat cerita dalam novel menjadi logis yang dapat 

menggambarkan tempat, waktu, maupun peristiwa, suasana kehidupan, 

atau benda-benda dalam lingkungan tertentu yang terjadi dalam novel, 
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sehingga pembaca dapat membayangkan tentang tempat, waktu, dan 

suasana yang dialami tokoh. Latar novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. 

Dini dapat membantu pembaca dalam memahami watak tokoh, suasana 

cerita, alur, maupun dalam rangka mewujudkan tema suatu cerita. Selain 

itu, latar (setting) novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini memiliki 

fungsi psikologis sehingga latar (setting) mampu menuansakan makna 

tertentu yang menggerakkan emosi atau aspek kejiwaan pembacanya, yang 

mengungkapkan kandungan makna yang terdapat dalam novel Pertemuan 

Dua Hati karya Nh. Dini. 

4.  Tokoh dan Penokohan 

Penggambaran kerakter tokoh dan penokohan novel Pertemuan 

Dua Hati digambarkan dengan sangat jelas. Karakter tokoh yang baik 

yang terdapat pada novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini dapat 

dijadikan sebagai contoh atau teladan bagi siswa, sehingga dapat 

diteladani perilaku baiknya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari, sementara karakter tokoh yang tidak baik, dapat dijadikan pelajaran 

moral bagi siswa untuk tidak meniru perilaku tokoh yang tidak baik.  

5. Sudut Pandang (Point of View)  

Sudut pandang (point of view) novel Pertemuan Dua Hati karya 

Nh. Dini yaitu menggunakan sudut pandang akuan sertaan. Sudut pandang 

novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini mempunyai hubungan 

psikologis dengan pembaca karena tokoh “aku” sebagai tokoh yang 
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digolongkan dalam sudut  pandang akuan sertaan yaitu Bu Suci, 

pengarang dapat menggambarkan karakter tokoh pada diri Bu Suci dengan 

baik yang mengandung nilai moral pendidikan sehingga dapat 

mempengaruhi kejiwaan atau psikologis siswa. Pemahaman pembaca pada 

sudut pandang “akuan sertaan” yang terdapat pada novel Pertemuan Dua 

Hati karya Nh. Dini dapat menentukan seberapa jauh persepsi dan 

penghayatan pembaca, bahkan juga dapat mempengaruhi penilaian 

pembaca terhadap novel ini. Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini  

yang menggunakan sudut pandang “akuan sertaan” yaitu dimana narator 

atau pengisah yang juga berfungsi sebagai pelaku cerita, karena pelaku 

juga adalah pengisah, maka akhirnya pengisah juga merupakan penutur 

yang serba tahu tentang apa yang ada dalam benak pelaku utama maupun 

sejumlah pelaku lainnya, baik secara fisikal maupun psikologis. Dengan 

demikian apa yang terdapat dalam batin pelaku serta kemungkinan 

nasibnya, pengisah atau narator juga mampu memaparkan meskipun itu 

hanya berupa lamunan pelaku tersebut atau merupakan sesuatu yang 

belum terjadi. 

6. Gaya Bahasa 

Penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada novel Pertemuan Dua 

Hati karya Nh. Dini dapat dipahami siswa dengan mudah. Ungkapan, 

kiasan, dan gaya bahasa yang digunakan pada novel ini dapat dipahami 

oleh siswa dengan jelas. Melalui gaya bahasa yang terdapat pada novel 

Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini dapat digunakan untuk mengenal 
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bagaimana sikap dan endapan pengetahuan, pengalaman, dan gagasan 

pengarangnya. Gaya bahasa novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini 

mengandung gaya bahasa yang indah dan harmonis yang dapat 

menumbuhkan jiwa apresiasi siswa terhadap karya sastra. Dalam hal 

nuansa penuturan, gaya bahasa yang terdapat pada novel Pertemuan Dua 

Hati karya Nh. Dini mampu menghadirkan berbagai macam suasana 

penuturan. Gaya bahasa yang terdapat pada novel Pertemuan Dua Hati 

karya Nh. Dini adalah gaya bahasa personifikasi, hiperbola, simile, 

sinestesia, metafora, metonomia, litotes, dan antitesis.  

7. Amanat 

Amanat dalam novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini 

mengandung nilai-nilai moral dan nilai-nilai pendidikan bagi siswa yang 

dapat membentuk karakter siswa. Dengan membaca novel Pertemuan Dua 

Hati karya Nh. Dini siswa tidak hanya mendapat sebuah hiburan semata, 

tetapi juga mendapatkan amanat yang baik dari novel ini, sehingga dapat 

diteladani oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

           Berdasarkan kajian tentang penokohan novel Pertemuan Dua Hati karya 

Nh. Dini dapat peneliti simpulkan sebagai berikut ini. 

1) Unsur intrinsik novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini sangat menarik 

untuk dikaji dan mudah dipahami. Tema dalam novel Pertemuan Dua Hati 

karya Nh. Dini bercerita tentang dunia pendidikan. Tokoh dan penokohan 

dalam novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini terdiri atas tokoh sentral dan 

tokoh bawahan. Tokoh utama atau tokoh sentral yaitu Bu Suci dan Waskito. 

Tokoh bawahan adalah Ibu Bu Suci, Bapak Bu Suci, Suami Bu Suci, Uwak, 

Kakek Waskito, Nenek Waskito, Bapak Waskito, Ibu Waskito, Dokter Ahli 

Syaraf, Bu De, Guru Agama, Raharjo, Istri RT, Kepala Sekolah, Anak Sulung 

Bu Suci, Anak Kedua Bu Suci, dan Wahyudi. Metode yang digunakan dalam 

menganalisis penokohan tersebut meliputi metode langsung dan metode tidak 

langsung. Alur (plot) novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini yaitu alur 

kronologis atau alur progresif. Latar tempat dalam novel Pertemuan Dua Hati 

karya Nh. Dini meliputi rumah kontrakan Bu Suci di Semarang, Kota 

Purwodadi, Kota Semarang, rumah RT, rumah Bu Suci di Purwodadi, pasar di 

Kota Semarang, pasar di Kota Purwodadi, sekolah, rumah nenek Waskito, 

rumah sakit, ruang kelas, kantor guru, dan di Banjirkanal. Latar waktu dalam 
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novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini  meliputi hari, minggu, bulan, 

tahun, pagi, petang, malam, jam, dan akhir tahun pelajaran. Latar sosial novel 

Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini adalah tentang kehidupan tokoh utama Bu 

Suci dan Waskito. Latar sosial digambarkan pada kehidupan Bu Suci sebagai 

pendidik dan guru di sekolah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah 

tangga, dan sebagai anggota masyarakat. Sudut pandang (point of view) dalam 

novel Pertemuan Dua Hati karya karya Nh. Dini adalah menggunakan sudut 

pandang akuan sertaan. Gaya bahasa yang dipakai pada novel Pertemuan Dua 

Hati karya Nh. Dini adalah gaya bahasa kiasan yang terdiri atas gaya bahasa 

personifikasi, hiperbola, simile, sinestesia, metafora, metonomia, litotes, dan 

antitesis. Amanat dalam novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini 

disampaikan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, amanat 

novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini terdapat pada beberapa kutipan 

dalam novel. Sedangkan amanat tidak langsung dalam cerita tersebut adalah 

kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup, serta tekunilah 

setiap apa pun yang menjadi pekerjaan kita dan berdedikasilah pada setiap hal 

yang menjadi tanggung jawab kita pada kehidupan kita.  

2) Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini dilihat dari kriteria unsur intrinsik 

novel sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA yang terdiri atas 

tema, alur (plot), latar (setting), tokoh dan penokohan, sudut pandang (point of 

view), gaya bahasa, dan amanat. Novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini 

telah memenuhi syarat atau kriteria unsur intrinsik novel yang dapat dijadikan 

sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA.  
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Jadi dapat disimpulkan bahwa novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini, 

layak dan dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di 

SMA. 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat disampaikan peneliti 

adalah sebagai berikut ini. 

1) Bagi Guru 

Berdasarkan analisis novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini, peneliti 

menyarankan agar novel ini hendaknya digunakan oleh guru mata pelajaran 

Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di 

sekolah, khususnya di SMA. Hal ini karena novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. 

Dini dipandang telah memenuhi syarat atau kriteria novel sebagai alternatif bahan 

ajar apresiasi sastra yang baik, yaitu ditinjau dari kriteria unsur intrinsik novel 

sebagai alternatif bahan ajar apresiasi sastra di SMA. Selain itu, novel Pertemuan 

Dua Hati karya Nh. Dini juga mengandung nilai pendidikan, nilai moral, nilai 

sosial, dan nilai budaya yang dapat diteladani siswa SMA. 

2) Bagi Peneliti 

Penelitian ini masih terbatas pada unsur intrinsik novel dan alternatif novel 

sebagai bahan ajar apresiasi sastra di SMA dan belum dibahas dari aspek lainnya. 

Oleh karena itu, sangat baik jika diadakan penelitian lanjutan untuk menganalisis 

novel Pertemuan Dua Hati karya Nh. Dini dari aspek lainnya.
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LAMPIRAN 

SINOPSIS 

Rumah yang dikontrak suami Bu Suci (aku) di Mrican, bagian Tenggara 

Kota Semarang cukup besar, cukup untuk dihuni oleh lima anggota keluarga. 

Kamarnya ada dua dan ruang tengahnya memanjang. Suamiku bekerja sebagai 

montir di bengkel truk dan tengki di pusat Kota Semarang. Suamiku semula 

bekerja di kota kecil Purwodadi. Aku telah sepuluh tahun bekerja sebagai guru SD 

di Purwodadi. Aku tinggal bersama orang tuaku di Purwodadi, tepatnya di jalan 

menuju Cepu dan Semarang.  

 Purwodadi adalah kota kecil yang tidak mungkin dapat kulupakan. Aku 

sangat mencintainya walaupun tanpa daya tarik apa pun. Purwodadi adalah kota 

kelahiranku. Aku mengenalnya seperti aku mengenal orang tuaku. Aku semula 

bercita-cita ingin menjadi sekretaris karena penampilannya yang cantik, namun 

orang tuaku mengarahkanku untuk masuk Sekolah Pendidikan Guru (SPG), dan 

aku menurutinya. Setelah mengikuti pendidikan di SPG dan bekerja menjadi guru, 

aku menyukainya. Aku bersyukur ternyata aku terpanggil sebagai seorang guru.              

 Di Kota Semarang aku segera melamar bekerja sebagai guru SD untuk 

meringankan beban suamiku. Beruntung aku segera diterima di sebuah sekolah di 

Kota Semarang untuk menggantikan seorang guru yang sakit dan ada juga 

seorang guru yang akan cuti hamil. Aku memegang dua kelas sekaligus. Pada 

awal mulai mengajar, aku dihadapkan pada dua masalah besar, yaitu anak 

keduaku yang sakit epilepsi dan salah satu muridku yang tergolong anak sukar, 
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bernama Waskito. Teman-teman sekelasnya menganggapnya nakal bahkan 

cenderung jahat. Aku sangat menyukai lingkungan, khususnya tanaman. 

Kecintaan ini kutanamkan kepada anak didikku, juga kutanamkan kepada anak-

anakku di rumah. Kutanamkan pula kepada mereka kecintaan terhadap bangsa 

serta kepedulian sosialnya aku tumbuhkan. 

 Saat itu musim “bediding” yaitu pergantian musim kemarau ke musim 

penghujan. Aku terus mencoba menggali informasi tentang muridku Waskito 

yang disebut murid sukar dan tidak pernah masuk sekolah sejak awal di sekolah 

ini. Naluriku sebagai ibu dan pendidik mendorongku untuk memberikan perhatian 

khusus kepada Waskito. Aku yakin Waskito masih dapat diperbaiki. Usahaku 

terus mencari informasi tentang Waskito. Dari kakek dan khususnya nenek 

Waskito yang memberi perhatian istimewa, aku tahu Waskito menjadi anak sukar 

karena kurang perhatian. 

 Anak keduaku yang sakit epilepsi terus membutuhkan perawatan dan 

pengobatan serta pendampingan khusus. Demi perkembangan yang baik bagi 

anakku yang sakit epilepsi, kuberi tahu kepada para guru dan teman-temannya 

agar jika terjadi apa-apa pada anakku, kuharapkan anakku mendapat penanganan 

yang semestinya. Selain itu, aku tetap menyempatkan bekunjung ke rumah kakek 

dan nenek Waskito untuk mengetahui penyebab Waskito menjadi anak yang 

“sukar”. Waskito sekarang tinggal di rumah Bu De-nya yang memiliki tujuh orang 

anak, dengan syarat kedua orang tuanya tidak ikut campur segala peraturan dan 

urusan yang ada di rumah Bu De-nya. Uang untuk Waskito harus melalui Bu De-

nya. Di rumah Bu De-nya, Waskito harus ikut bertangung jawab mendampingi 
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dan membimbing saudaranya yang lain. Aku terus melakukan pendekatan kepada 

Waskito dengan berbagai cara. Waskito masih sangat labil, kadang rajin, penurut, 

semangat, kadang malas, nakal, dan emosional. Lingkungan kota kecilku 

Purwodadi tergolong sepi dan gersang. Saat aku mulai mengajar, murid-muridku 

di Purwodadi masih belum memakai seragam sekolah. Berkat usaha tak kenal 

lelah dari Kepala Sekolah tahun demi tahun, akhirnya semua murid bisa memakai 

seragam sekolah. Kami terus mendidik murid-murid untuk tertib. Untuk masuk ke 

kelas, mereka berbaris satu persatu sambil diperiksa kebersihan kuku dan 

kebersihan badannya.  

 Lingkungan tempat tinggalku di Semarang akhir tahun 1970-an sudah 

cukup padat penduduknya dan pengaruh budaya luar sudah sangat kuat. Banyak 

orang bersifat individualistis dan materialistis. Sebagai anggota masyarakat, aku 

berusaha mengenal dan bergaul sebaik mungkin dengan warga masyarakat 

sekitarku. Saat kurikulum baru (1975) diberlakukan, murid-murid dibiasakan 

belajar melalui lingkungan sekitar. Sayang, banyak instansi pemerintah yang tidak 

menerima kunjungan para murid. Akhirnya berkat bantuan guru agama yang 

sekaligus menjabat sebagai pemuka masyarakat yang kami kenal, murid-murid 

dapat belajar dengan melihat dan mengenal langsung berbagai kegiatan industri 

kecil seperti pembuatan tempe, kerupuk, dan lain-lain.      

 Suatu saat aku membagi murid-murid kelasku menjadi beberapa  

kelompok untuk membuat alat peraga “bejana berhubungan”. Mereka sangat 

bersemangat dan kelompok Waskito mampu membuat bejana berhubungan 

dengan hasil yang sangat bagus. Kepala Sekolah menjadikan bejana berhubungan 
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buatan kelompok Waskito sebagai percontohan dan dipajang di ruang 

keterampilan. Hal ini membanggakan bagiku dan bagi Waskito, ternyata ia 

terampil dan semakin dapat diterima oleh teman-temannya. Di lain waktu, tiba-

tiba Waskito mengamuk tanpa ada yang tahu sebabnya. Ia membawa gunting 

menodongkan pada orang lain sambil mengancam akan membakar kelas. Kepala 

Sekolah datang dan berteriak keras mengusir kerumunan anak, Waskito terkejut! 

Saat itulah kugunakan kesempatanku untuk merebut gunting yang dipegangnya. 

 Sejak peristiwa yang menggemparkan itu, setiap istirahat aku tetap berada 

di kelas untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi sambil bekerja apa pun. 

Aku sering melibatkan Waskito untuk melakukan apa saja untuk membantuku dan 

membantu teman sekelasnya. Kadang, aku minta tolong kepada Waskito untuk 

mengantarkan bekal anak keduaku, dan mereka berdua menjadi akrab. Waskito 

ternyata sangat perhatian dengan anakku. Setelah beberapa bulan hubunganku 

dengan Waskito semakin membaik, tiba-tiba saja Waskito mengamuk lagi di 

kelas. Untung segera dapat aku atasi. Ia mengamuk hanya karena diejek bibit 

tanamannya tidak tumbuh subur seperti milik teman-temannya yang lain. Aku 

sadar Waskito masih harus terus belajar mengendalikan emosinya. Berkat usahaku 

dibantu keluargaku dan murid-muridku untuk mendampingi Waskito berhasil 

baik.  Sikap, perilaku, dan pribadi Waskito berhasil aku bentuk menjadi semakin 

baik. Berkat pertemuan hatiku dengan hati Waskito, Waskito naik kelas dengan 

hasil cukup baik. Kupenuhi janjiku mengajak Waskito beserta keluargaku 

berekreasi ke kota kecilku Purwodadi. Disana kami memancing sepuasnya seperti 

kesukaan Waskito. Akhirnya Waskito bisa menjadi anak yang tidak “sukar” lagi. 


