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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Literature 

Pengertian sastra dalam Collins English Dictionary adalah “Literature is 

written material such as poetry, novels, essays, etc, especially works of 

imagination characterized by excellence of style and expression and by themes of 

general or enduring interest.” Sastra merupakan bentuk karya tulis yang berupa 

puisi, novel, essay, dan sebagainya, terutama sastra adalah karya imajinatif yang 

dikarakterisasikan oleh keunggulan dalam segi gaya dan ekspresi dan juga tema 

yang umum atau mempertahankan ketertarikan. 

 Mempelajari kajian sastra membutuhkan teori yang berhubungan dengan 

kesusastraan. Teori tersebut dikenal sebagai teori sastra. Penjelasan sederhana 

mengenai arti sastra diungkapkan oleh Bressler (1994:7) yang menyatakan 

“Literature as work of imaginative or creative witings.” Sastra sebagai karya 

imajinatif atau penulisan kreatif.  

Pendapat lain yang juga menjelaskan bahwa sastra merupakan karangan 

yang mengisahkan cerita, mendramatisasi situasi, mengekspresikan emosi atau 

perasaan, menganalisis dan mengeluarkan pendapat. Roberts dan Jacobs (2006:2) 

menyatakan, “Literature is composition that tells a story, dramatizes a situation, 

expresses emotions, analyzes and advocates ideas.” 

 Ade dan Okunoye (2008:2) dalam bukunya Introduction to Literature and 

Literary Criticism menjelaskan beberapa definisi mengenai sastra menurut Moody 
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(1987), Boulton (1980), dan Rees (1973). Moody (1987) menyatakan bahwa 

sastra berasal dari kecintaan kita mengisahkan sebuah cerita, menyusun kata-kata 

dengan sangat rapi, mengungkapkan kata-kata dari beberapa aspek dari 

pengalaman manusia itu sendiri. Boulton (1980) menyatakan definisi mengenai 

sastra dari fungsi perspektivnya sebagai karya imajinatif yang memberikan kita 

R’s: recreation atau hiburan, recognition atau pengenalan, revelation and 

redemption atau pengungkapan dan pembebasan. Rees (1973) menyatakan, 

setelah menjelaskan apa itu sastra, Rees menyimpulkan bahwa sastra adalah 

sebuah ungkapan permanen dari kata-kata yang ada dalam pikiran atau perasaan 

mengenai kehidupan dan dunia. 

“Moody (1987) writes that literature springs from our in born love of 

telling a story, of arranging words in pleasing patterns, of expressing in 

words some special aspects of our human experience. Boulton (1980) 

defines literature from a functional perspective as the imaginative work 

that gives us R’s: recreation, recognition, revelation and redemption. Rees 

(1973), after describing what he regarded as literature, summed up that 

literature is a permanent expression in words of some thoughts or feelings 

in ideas about life and the world.” 

 

Dari ketiga pendapat tersebut disimpulkan bahwa sastra itu berupa 

ungkapan dari pemikiran dan perasaan, saatra juga berhubungan dengan 

pengalaman hidup, kata-kata yang digunakan dalam sastra sangat kuat, efektif dan 

bahkan memikat, dan juga sastra memberikan hiburan dan mengilhami fakta-fakta 

yang tersembunyi. Ade dan Okunoye (2008:3) kembali menyatakan, “Literature 

is thus summed up as permanent expressions in words (written or spoken), 

specially arranged in pleasing accepted patterns or forms. Literature expresses 

thoughts, feelings, ideas or other special aspects of human experiences.” Sastra 
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disimpulkan sebagai ekspresi permanen berupa kata-kata (tulisan atau ucapan), 

terutama disusun dalam bentuk yang rapi. Sastra mengekspresikan pikiran, 

perasaan, pendapat atau aspek-aspek yang spesial mengenai pengalaman manusia. 

 

2.2 Bentuk-Bentuk Sastra 

 Roberts (1983:3) menyatakan ada empat jenis bentuk sastra diantaranya 

adalah narrative atau karangan, drama, puisi, dan nonfiksi. “All these forms have 

many common characteristics. While the major purpose of nonfiction prose, for 

example, is to inform, the other genres also provide information (although 

informing is incidental to the others).” Semua jenis tersebut memiliki 

karakteristik yang umum. Sementara tujuan utama dari prosa nonfikis, misalnya, 

untuk memberitahukan, jenis-jenis yang lainnya juga memberikan informasi 

(walaupun secara kebetulan). 

 

2.2.1  Narrative 

 Narrative adalah rangkaian cerita sebuah peristiwa, selalu bersifat 

fiksional, walaupun terkadang peristiwa fiksi tersebut mungkin dihubungkan ke 

dalam peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah. “A narrative is an account of a 

series of events, usually fictional, although sometimes fictional events may be tied 

to events that are genuinely historical.” (Roberts, 1983:3). Dua jenis cerita fiksi 

yang sering dibaca adalah short story atau cerita pendek dan novel. Myths, 

parables, romances, dan epics juga merupakan bagian dari jenis cerita fiksi.  
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 Cerita fiksi merupakan jenis karya sastra yang menceritakan tentang hal-

hal yang bersifat imajinatif atau khayalan. Hal tersebut menjadi ciri utama yang 

membedakan antara cerita fiksi dan nonfiksi. Cerita fiksi lebih cenderung masuk 

ke alam imajinasi penulisnya agar cerita yang ditulisnya dapat membuat 

pembacanya bisa memasuki dimensi lain dengan menggunakan imajinasi. 

Pembaca diseret jauh dan diperkenalkan ke dunia yang bisa saja tidak ada sama 

sekali di dunia nyata.  

 Fiksi diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu literature of escape dan 

literature of interpretation. Dua kategori ini memiliki perbedaan yang mendasar. 

Untuk literature of escape, ditulis semata-mata hanya untuk hiburan dan 

membantu kita melewati waktu secara cepat. Sedangkan literature of 

interpretation ditulis untuk mengajak kita berpikir luas, mendalam, dan 

menyadari arti kehidupan.  

 Perrine (1974:4) menyatakan, “Escape Literature takes us away from the 

real world: it enable us temporarily to forget our troubles. Interpretive literature 

takes us, through imagination, deeper into the real world: it enables us to 

understand our troubles.” Pengertian mengenai Escape literature membawa kita 

pergi jauh dari dunia nyata dan membuat kita dapat melupakan semua masalah 

yang ada dengan singkat. Interpretive literature membawa kita ke dalam dunia 

khayalan, lebih dalam masuk ke dunia nyata dan membuat kita memahami 

masalah kita.  

 Perrine (1974:4) menambahkan “Escape literature has as its only object 

pleasure. Interpretive literature has as its object pleasure plus understanding.” 
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Singkatnya escape literature hanya membawa kesenangan saja tanpa harus 

memahami secara mendalam sedangkan interpretive literature tidak hanya 

memberikan kesenangan tetapi juga pemahaman. 

2.2.2 Drama 

 Drama sangat identik dengan pertunjukan panggung. Drama adalah bentuk 

karya sastra yang bertujuan menggambarkan kehidupan dengan menyampaikan 

pertikaian dan emosi melalui lakuan dan dialog. Lakuan dan dialog dalam drama 

tidak jauh beda dengan lakuan serta dialog yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari. Drama merupakan penciptaan kembali kehidupan nyata atau jika menurut 

istilah Aristoteles, adalah peniruan gerak yang memanfaatkan unsur-unsur 

aktifitas nyata.  (Kosasih, 2012:132).  

2.2.3 Puisi 

 Dalam NTC’s Dictionary, puisi atau poetry adalah “Literature in its most 

intense, most imaginative, and most rhythmic forms.” Puisi adalah sastra yang 

paling intens, paling imajinatif, dan paling beritme dalam bentuknya. “In general, 

poetry’s richness in imagery, particularly in metaphor, results in a far greater 

concentration of meaning than is ordinarily found in prose”. Secara umum, 

kekayaan puisi berasal dari imajinasi, biasanya berbentuk metaphora, hasil dari 

pemikiran arti yang mendalam dan lebih tinggi dibandingkan dengan karya prosa 

yang biasa. (NTC’s Dictionary, 169). 

 

 

2.2.4 Nonfiksi 
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 Pada Doctionary.com nonfiksi memiliki pengertian, “Nonfiction is the 

branch of literature comprising works of narrative prose dealing with or offering 

opinions or conjectures upon facts and reality, including biography, history, and 

the essay.” Nonfiksi merupakan bagian sastra yang dibedakan dari prosa naratif 

yang berhubungan dengan atau memberikan pendapat atau yang berdasar pada 

fakta dan kenyataan, termasuk didalamnya adalah biographi, sejarah, dan essay.   

  

2.3 Bentuk Narative  

Salah satu bentuk sastra yaitu naratif memiliki dua jenis yaitu short story 

atau cerita pendek dan novel. Unsur-unsur dalam sebuah karya sastra baik itu 

cerita pendek atau pun novel memiliki kesamaan dalam pembagian unsur-

unsurnya. Kosasih (2012:60) memberikan penjelasan yang membedakan 

pembagiaan unsur-unsur novel dan cerpen. Unsur-unsur tersebut diantaranya 

adalah unsur tema, alur, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. 

 Namun ada perbedaan yang jelas antara cerita pendek dan novel. Cerpen 

memiliki alur cerita yang lebih pendek dibandingkan dengan novel yang 

cenderung lebih panjang dan lebih rumit. Tokoh yang dimunculkan dalam cerpen 

tidak sebanyak novel. Latarnya pun sangat terbatas namun novel memiliki latar 

yang lebih luas dan dalam waktu yang lama. Tema yang digunakan oleh cerpen 

terkadang lebih sederhana sedangkan novel memiliki tema yang lebih kompleks 

karena adanya tema-tema bawahan.  

2.4 Novel 

 Unsur-unsur yang terdapat dalam novel di antaranya adalah: 
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a. Tema, yang merupakan gagasan yang menjalin struktur isi cerita. 

b. Alur atau plot, yang merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk 

oleh hubungan sebab akibat. 

c. Latar atau setting, yang merupakan tempat dan waktu berlangsungnya 

kejadian dalam cerita. 

d. Penokohan, cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam 

ceritanya. 

e. Point of View atau Sudut Pandang, yang merupakan posisi pengarang 

dalam membawakan cerita. 

f. Amanat, bentuk amanat yang disampaikan oleh pengarang dalam setiap 

ceritanya dapat disampaikan dengan rapi dan tersimpan diseluruh bagian 

cerita. 

g. Gaya bahasa dapat digunakan sebagai bahasa untuk karakter yang 

digambarkan oleh penulis. Bahasanya dapat menandakan karakter itu jahat 

atau baik dengan kata-kata yang digunakannya. 

 

2.4.1 Tema 

Tema merupakan unsur yang terdapat dalam novel. Tema adalah gagasan 

yang menjalin struktur isi cerita. Tema suatu cerita menyangkut segala persoalan, 

baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, 

dan sebagainya. (Kosasih, 2012:60) 

Sarjdono (1992:17) menyatakan tema berasal dari bahasa Yunani yaitu 

théma yang memiliki arti inti dan ide yang paling mendominasi dalam karya 
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sastra. Kedua, tema adalah pesan atau gambaran yang ditunjukkan secara implisit 

dalam sebuah karya seni. Tema dapat disisipkan pada unsur penokohan, alur, 

ataupun pada latar. Penulis jarang memberitahukan atau menuliskan tema secara 

tersurat. Untuk mengetahui hal tersebut pembaca harus mengenali terlebih dahulu 

unsur-unsur intriksik yang mencakup ke empat unsur.  Unsur-unsur tersebut 

digunakan oleh penulis untuk pengembangan jalan ceritanya. 

 

2.4.2 Tokoh dan Penokohan 

 Penjelasan mengenai tokoh menurut Hawton adalah “Character is a 

personality invested with distinctive attributes and qualities, by a novelist or 

dramatist or author.” (Hawtorn, 2001:13). Tokoh merupakan penerapan 

kepribadian dengan membedakan sifat-sifat dan ciri-ciri, oleh seorang novelis, 

dramatis, atau pengarang. Pengertian mengenai penokohan adalah 

“Characterization is the method used by a writer to develop a character. The 

method includes (1) showing the character's appearance, (2) displaying the 

character's actions, (3) revealing the character's thoughts, (4) letting the 

character speak, and (5) getting the reactions of others.” Penokohan merupakan 

metode yang digunakan oleh pengarang dalam pengembangan karakter tokohnya. 

Metode tersebut diantaranya adalah (1) menunjukkan tampilan tokohnya, (2) 

memperlihatkan tindakan tokohnya, (3) mengungkapkan pemikiran tokohnya, (4) 

membiarkan tokoh tersebut berbicara, dan (5) mendapatkan reaksi dari tokoh lain. 

Dalam novel Harry Potter, J.K. Rowling menceritakan tokoh seorang 

Harry Potter sebagai seorang anak laki-laki yatim piatu yang di asuh oleh paman 
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dan bibinya. Ciri utama seorang Harry Potter adalah selalu menggunakan 

kacamata, berambut hitam kusut, naif, agak pemalu, dan baik hati. Perrine 

(1974:67) menyatakan, “Reading for character is more difficult than reading for 

plot, for character is much more complex, and ambiguous.” Membaca karakter 

lebih sulit di banding membaca plot atau alur, karena karakter merupakan sesuatu 

yang lebih kompleks dan ambigu. 

 Karakter juga menyingkap tentang peran tokoh itu sendiri, menjelaskan 

kepribadian karakternya dan juga lingkungan sekitarnya. Untuk menguatkan 

sebuah karakter dipengaruhi oleh pernyataan oleh tokoh-tokoh lain dan juga 

pernyataan yang dibuat oleh pengarang yang bertindak sebagai seorang narrator, 

pendongeng, atau pengamat. Keselarasan karakter tokoh harus berbanding lurus 

dengan fakta yang ada dalam cerita. Kemampuan pembaca dalam membaca 

sebuah karakter dipengaruhi oleh fakta-fakta yang dijadikan ciri bahwa setiap 

karakter memiliki peran yang berbeda-beda. 

 Perrine (1974:68) menyatakan bahwa penulis atau pengarang dapat 

menggambarkan tokohnya dengan dua cara, yakni direct presentation atau 

penggambaran langsung dan indirect presentation atau penggambaran secara 

tidak langsung. “In direct presentation he tells us straight out, by exposition or 

analysis, what a character is like, or has someone else in the story tell us what he 

is like.” Perrine (1974:68). Dengan cara penggambaran langsung, penulis 

menceritakan tokoh tersebut secara langsung dan secara jelas, dalam bentuk 

penjelasan atau analisa, seperti apa tokoh tersebut, atau diceritakan oleh orang lain 

dalam cerita tentang seperti apa tokoh tersebut. 
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 Penggambaran secara tidak langsung yaitu, “In indirect Presentation the 

author shows us the character in action; we infer what he is like from what he 

thinks or he says or does.” Perrine (1974:68). Dalam penggambaran secara tidak 

langsung penulis menunjukkan karakter dalam tindakan; kita berpendapat tentang 

seperti apa karakter tersebut dari apa yang pikirkan atau dari apa yang dia katakan 

atau yang dia lakukan. 

Perrine (1974:69) kembali menjelaskan, “The method of direct 

presentation has the advantages of being clear and economical, but it can never 

be used alone. The character must act, if there is to be a story; when they do not 

act, the story approaches the condition of an essay.” Penggunaan metode 

penggambaran secara langsung memiliki keuntungan lebih jelas dan singkat, 

tetapi penggambaran ini tidak bisa berdiri sendiri. Karakternya harus bertindak, 

jika ada dalam cerita; ketika tokoh-tokoh tersebut tidak bertindak, maka cerita 

akan menuju ke dalam essai. 

Pendapat lain menurut Bernardo (2001) dalam jurnal sastranya yang 

berjudul Characterization in Literature, yang juga memiliki pengertian yang sama 

mengenai direct presentation atau penggambaran secara langsung menyebutkan 

bahwa penggambaran ini menunjukkan bagaimana penulis bertindak sebagai 

narator dalam ceritanya dengan menceritakan secara langsung mengenai 

tokohnya. Dengan kata lain, penggambaran secara langsung ini pembaca 

diberitahukan seperti apa karakter tersebut dengan jelas.  

Bernardo pun menambahkan pengertian indirect presentation bahwa 

penggambaran secara tidak langsung ini mengacu pada apa yang karakter atau 
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tokoh itu katakan dan lakukan. Pembaca lalu dapat mengambil kesimpulan seperti 

apa karakter tersebut. Gambaran ini seperti halnya kita memahami orang-orang di 

dunia nyata, sejak kita tidak bisa “masuk ke dalam kepalanya”. Dengan kata lain, 

penggambaran secara tidak langsung adalah pembaca yang diharuskan mencari 

tahu karakter itu seperti apa. Dan terkadang pembaca bisa saja salah. 

Setidaknya ada beberapa cara bagaimana penggambaran langsung dan 

tidak langsung ini (direct or indirect) dapat diketahui, diantaranya adalah sebagai 

berikut. 

Untuk direct presentation diantaranya adalah: 

a. Dari gambaran kejiwaannya atau by psychological description. 

b. Dari ciri-ciri fisiknya atau by physical description. 

c. Dari menerka-nerka apa yang tokoh itu pikirkan atau by probing what s/he 

thinks. 

Untuk indirect presentation diantaranya adalah: 

a. Dari bagaimana tokoh itu katakan atau by how s/he says. 

b. Dari apa yang tokoh itu katakan atau by what s/he says. 

c. Dari apa yang tokoh itu lakukan atau by what s/he does. 

d. Dari apa yang dikatakan oleh yang lain tentang tokoh itu atau by what others 

say about him or her. 

e. Dari lingkungan sekitarnya atau by his or her environment. 

f. Dari tanggapannya terhadap yang lain dan tanggapan terhadap dirinya sendiri 

atau her/his reaction to others and her/his reaction to herself/himself. 
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Untuk lebih meyakinkan, Perrine (1974:69) menyatakan bahwa penokohan 

atau karakterisasi harus terdiri atas tiga hal. Pertama, tokoh harus tetap sama pada 

tingkah lakunya: mereka tidak boleh bersikap satu arah pada sewaktu-waktu dan 

bersikap berbeda pada waktu lainnya kecuali setidaknya ada alasan yang jelas 

mengapa mereka berubah. Kedua, tokoh harus jelas termotivasi akan apapun yang 

mereka lakukan, terutama ketika ada perubahan pada prilaku mereka: kita harus 

jelas-jelas memahami alasan tentang apa yang mereka lakukan, jika tidak, 

setidaknya diceritakan di akhir cerita. Ketiga, tokoh harus masuk akal atau senyata 

mungkin sama seperti di kehidupan nyata. Mereka tidak dibuat sebagai mahluk 

yang sempurna atau monster yang jahat ataupun penyatuan karakter yang 

berlawanan. Munculnya karakter tokoh tersebut tidak lepas dari pengalaman si 

penulisnya dalam memunculkan penokohan setiap tokohnya. 

Dalam cerita fiksi, penulis menggunakan banyak cara yang berbeda untuk 

menceritakan karakter-karakter dalam ceritanya. Jenis karakter yang berbeda 

mengisi peran yang berbeda dalam proses naratif, dengan menganalisisnya kita 

akan mengetahui jenis-jenis karakter. Bernardo (2001) dalam jurnal sastranya 

Characterization in Literature membagi jenis-jenis karakter tersebut diantaranya 

adalah sebagai berikut.  

a. Karakter utama atau major or cental characters merupakan karakter atau 

peran inti dari  keseluruhan cerita yang mempengaruhi perkembangan dan 

konflik yang ada dalam cerita. Dengan kata lain, alur dan konflik akan mucul 

bersamaan dengan karakter-karakter tersebut. 
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b. Karakter minor atau minor character bertugas untuk melengkapi karakter 

utama dan membatunya dalam berkembangnya alur cerita. 

c. Karakter dinamis atau dynamic character merupakan karakter yang selalu 

berubah setiap saat. Biasanya sebagai karakter yang dapat menyelesaikan 

konflik dalam cerita. Kebanyakan dari karakter yang dinamis bertindak 

sebagai karakter utama karena dapat memecahkan konflik-konflik atau 

permasalahan yang mucul yang memang ditujukan untuk karakter utama 

tersebut. 

d. Karakter statis atau static character merupakan seseorang (karakter) yang 

tidak berubah setiap waktu; yang kepribadiannya tidak mengalami perubahan. 

e. Rounded character merupakan seseorang (karakter) yang memiliki 

kepribadian kompleks; karakter tersebut sering digambarkan sebagai 

seseorang yang bermasalah dan bertentangan. 

f. Flat atau flat character merupakan kebalikannya dari round character. 

Karakter ini hanya dikenal sebagai satu jenis kepribadian atau karakteristik. 

g. Karakter pembantu atau stock character merupakan jenis karakter yang selalu 

muncul dan dipakai dalam setiap cerita. 

h. Protagonis atau protagonist merupakan peran utama dalam cerita dan sebagai 

karakter utama dalam cerita. Karakter ini selalu mengalami masalah yang 

harus diselesaikan. Protagonis tidak harus selalu seseorang yang 

mengagumkan setidaknya karakter ini dapat penggagas dalam sudut 

pembacanya. 
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i. Antagonis, merupakan karakter yang berlawanan dengan protagonis. Dengan 

kata lain, antagonis adalah pengalang yang harus dilawan oleh protagonist.  

Berikut di bawah ini adalah contoh-contoh dari penggambaran secara 

langsung oleh pengarang dan penggambaran secara tidak langsung. 

a. Direct Presentation atau penggambaran langsung oleh penulis. 

Contohnya: 

 Harry Potter was a highly unusual boy in many ways. For one thing, he 

hated the summer holidays more than any other time of year. For another, he 

really wanted to do his homework but was forced to do it in secret, in the dead of 

night. And he also happened to be a wizard. (1:1)  

 Harry Potter merupakan anak yang sangat istimewa dalam banyak hal. 

Misalnya saja, dia paling benci liburan musim panas dibanding waktu-waktu 

lainnya. Contoh lain lagi, dia ingin sekali mengerjakan PR-nya, tetapi dia terpaksa 

mengerjakannya pada larut malam dan sembunyi-sembunyi. Dan dia kebetulan 

juga penyihir. 

 Berdasarkan contoh tersebut, pengarang menggambarkan tokoh seorang 

Harry Potter secara langsung dan penulis seakan akan berada jauh dan tidak 

memegang peranan apapun. Pengarang hanya menceritakan apa dan siapa dan apa 

yang terjadi di antara tokoh cerita yang dibuatnya. 

b. Indirect Presentation atau Penggambaran secara tidak langsung 

Pada dasarnya munculnya indirect presentation tidak akan lepas dari 

direct presentation. Indirect presentation pengarang menunjukkan karakter 

tokohnya melalui apa yang dia lakukan dan katakan. Contohnya: 
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Harry, whose thought had been upstairs with the Broomstick Sevicing Kit, 

was brought back to the earth with an unpleasant bump. 

“Aunt Marge?” he blutted out. “Sh – she’s not coming here, is she?” 

(2:18)   

Harry, yang pikirannya sedang di loteng bersama Peralatan Perawatan 

Sapu-nya, kembali jatuh ke bumi dengan perasaan tidak enak. 

“Bibi Marge?” celetuknya. “Di-dia tidak ke sini, kan?” (2:30) 

Rasa ketidaksukaan Harry terhadap Bibi Marge yang selalu 

memperlakukannya kasar dan membuatnya langsung merasa tidak enak perasaan. 

Pada kalimat “Sh – she’s not coming here, is she?” Harry sangat tidak 

mengharapkan kedatangan Bibi Marge ke rumah karena akan memperlakukannya 

dengan buruk. Berdasarkan contoh tersebut pengarang menggunakan 

penggambaran secara tidak langsung melalui apa yang sedang Harry Potter 

katakan.  

 Penokohan merupakan cara pengarang menerangkan dan mengembangkan 

karakter tokohnya dalam sebuah cerita. Kosasih (2012:30) menyebutkan ada dua 

teknik penggambaran karakteristik tokoh, yaitu: 

1. Teknik analitik, tokoh digambarkan secara langsung oleh pengarang, 

Teknik analitik atau penggambaran langsung 

Aunt Merge was Uncle Vernon’s sister. Even though she was not a blood 

relative of Harry’s (Whose mother had been Aunt Petunia’s sister), he had been 

forced to call her “Aunt” all his life. (2:18) 
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Penggambaran yang digambarkan pengarang mengenai tokoh Bibi Merge 

yang merupakan kakak perempuan dari Paman Vernon. Lalu penulis pun 

menceritakan secara detail siapa Bibi Merge tersebut dengan menjelaskan bahwa 

walaupun Bibi Merge tidak memiliki ikatan darah dengan Harry Potter tetapi Bibi 

Merge selalu ingin dipanggil Bibi. 

2. Teknik dramatik, karakter tokoh dikemukakan melalui: 

a. Penggambaran fisik dan perilaku tokoh, 

b. Penggambaran lingkungan kehidupan tokoh, 

c. Penggambaran tata kebahasaan tokoh, 

d. Pengungkapan jalan pikiran tokoh, 

e. Penggambaran oleh tokoh lain. 

Di bawah ini merupakan teknik dramatik, diataranya adalah: 

a. Penggambaran fisik dan perilaku tokoh 

Harry, though still rather small and skinny for his age, had grown 

a few iches over the last year. (1:6) 

Pada kalimat di atas, pengarang menjelaskan ciri-ciri fisik Harry 

Potter dengan menggambarkan bahwa tubuh Harry Potter yang terbilang 

kecil dan kurus untuk anak seumurannya dan telah bertambah tinggi 

beberapa senti sejak setahun teakhir. 

b. Penggambaran lingkungan kehidupan tokoh 

The Dursley family of number four, Privet Drive, was the reason 

that Harry never enjoyed his summer holidays. Uncle Vernon, Aunt 

Petunia, and their son, Dudley, were Harry’s only living relatives.(1:2) 
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Harry Potter yang merupakan anak yatim piatu telah tinggal 

bersama Paman Vernon, Bibi Petunia, dan anak mereka, Dudley, sejak 

orang tua Harry meninggal. Mereka tinggal di Privet Drive no. 4. Mereka 

merupakan Muggles, sebutan untuk orang-orang non sihir. 

c. Penggambaran tata kebahasaan tokoh 

“You’ll get the stuffing knocked out of you, won’t you?” roared 

Uncle Vernon, advancing on Harry with his fist raised.(2:20) 

Pada kalimat di atas, kata “You’ll get the stuffing knocked out of 

you, won’t you?” memiliki arti “Kau ini rupanya ingin dihajar, ya?” Kata 

tersebut menunjukkan Paman Vernon tengah marah dan kesal kepada Harry 

sampai-sampai Paman Vernon berkata kasar.  

d. Pengungkapan jalan pikiran tokoh 

Uncle Vernon, Aunt Petunia, and their son, Dudley, were Harry’s 

only living relatives They were Muggles, and they had a very medieval 

attitude towards magic. (1:2) 

Penjelasan mengenai kalimat di atas menujukkan pandangan 

keluarga Dursley terhadap sihir. Sikap dan pandangan mereka terhadap 

penyihir sama seperti sikap orang-orang di abad pertengahan. 

e. Penggambaran oleh tokoh lain 

Dudley smirked and withdrew his gaze from the television. 

Watching Harry being bullied by Uncle Vernon was Dudley’s favorite 

form of entertainment. (2:18) 
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Berdasarkan kalimat di atas menunjukkan bahwa dengan 

senangnya Dudley mencibir dan mengalihkan pandangannya dari televisi 

hanya untuk melihat Harry yang sedang dimarahi dan diancam oleh 

Paman Vernon. Hal tersebut merupakan jenis hiburan favorit Dudley. 

 Dengan leluasa pengarang dapat menentukan akan seperti apa karakter-

karakter atau peran untuk setiap tokoh dalam ceritanya. Pengarang dapat 

menentukan karakter tokohnya tersebut antagonis atau biasa dikenal sebagai peran 

yang jahat dan peran protagonis sebagai peran yang baik hati. Dengan jalannya 

alur cerita dua karakter berbeda ini bisa berubah. 

 

2.4.3 Alur atau Plot 

Plot dalam sebuah novel mengandung sebab dan akibat. Sardjono (1992:7) 

mengemukakan, “The plot in a dramatic or narrative work is the structure of its 

sections as these are ordered and rendered toward achieving particular emotional 

and artistic effect.” Menjelaskan sebuah plot dalam bentuk drama ataupun dalam 

sebuah cerita merupakan struktur dari plot itu sendiri dengan maksud menyuruh 

untuk mengikuti emosi dan akibat dari hal tersebut. Sardjono pun menambahkan 

bahwa sebuah plot merupakan pemikiran yang sangat hati-hati berhubungan 

langsung dengan setiap kejadian yang terjadi. Semua aksi dan reaksi juga 

berhubungan dengan karakter, dan berkontribusi dalam laju cerita. 

Kosasih (2012:63) menyatakan “Pola-pola pengembangan cerita yang 

dapat kita jumpai, antara lain, jalan cerita suatu novel kadang-kadang terbelit-belit 

dan penuh kejuatan, juga kadang-kadang sederhana. Hanya saja bagaimanapun 
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sederhana alur suatu novel tidak akan sesederhana jalan cerita dalam cerpen.” 

Perbedaan inilah yang menyebabkan alur sebuah novel dapat lebih kompleks 

dengan jalan cerita yang panjang. Hal tersebut dapat memengaruhi permasalahan 

para tokohnya yang juga lebih rumit.  

Ada lima jalan cerita menurut Kosasih (2012:63-64) yang dibagi ke dalam 

bagian-bagian berikut. 

1. Pegenalan situasi cerita (exposition) 

Dalam bagian ini, pengarng memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan 

hubungan antartokoh. 

2. Pengungkapan peristiwa (complication) 

Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai 

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

3. Menuju pada adanya konflik (rising action) 

Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan 

berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. 

4. Puncak konflik (turning point) 

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

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

beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia berhasil menyelesaikan masalahnya 

atau gagal. 

5. Penyelesaian (ending) 

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

yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun ada 
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pula, novel yang penyelesaian akhir cerita itu diserahkan kepada imaji 

pembaca. Jadi, akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung, tanpa ada 

pengelesaian. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa alur setiap cerita 

diawali dengan pengenalan situasi cerita dengan memperkenalkan tokoh-tokoh 

yang terdapat dalam cerita tersebut. Setelah itu munculnya sebuah peristiwa yang 

menandakan akan muculnya masalah yang dialami oleh tokoh-tokoh di dalamnya.  

Lalu mulailah masalah itu muncul dan menjadi sebuah kehebohan atau 

rising action hingga menuju pada klimaks ceritanya. Pada bagian ini klimaks 

dijadikan sebagai penentu perubahan dan penyelesaian dari masalah yang terjadi. 

Hingga pada akhirnya penyelesaian dianggap sebagai ending cerita. Ending cerita 

atau akhir cerita dapat berakhir bahagia atau happy ending dan bisa juga sad 

ending atau berakhir sedih. Bisa pula akhir cerita ditentukan oleh pembaca dan 

sengaja dibuat menggantung oleh penulis.  

 

 

 

2.4.4 Latar atau Setting 

Sardjono (1992:10) menyatakan, “An awareness of the setting of the story 

will help toward any understanding of the book.” Kewaspadaan pada latar dalam 

sebuah kisah dapat membantu terhadap segala pemahaman dalam buku tersebut. 

Setting atau latar berfungsi sebagai penjelas waktu dalam sebuah cerita. Identitas 

sebuah cerita terlihat jelas dalam setting atau latar.  



27 
 

 
 

Sardjono (1992:10) menyebutkan ada tiga jenis setting atau latar, 

diantaranya adalah latar waktu atau time, latar tempat atau place, dan latar suasana 

atau atmosphere.  

Latar waktu terbagi atas empat bagian, yaitu: 

a. Present time, penulis dapat menentukan sendiri penentuan waktu yang penulis 

itu pilih dengan menggambarkan hal-hal yang pada saat ini terjadi di 

sekitarnya. 

b. Past time, penulis dapat menentukan latar waktu pada masa lalu dengan 

menggambil cerita dengan mengusung tema kejadian-kejadian bersejarah. Hal 

ini dapat membawa pembaca kembali ke masa lalu. 

c. Futute time, gambaran mengenai masa depan yang ditentukan oleh penulis 

dapat membawa pembaca memasuki dunia baru yang memang hanya ada 

dalam imajinasi penulis. Namun, dengan menggunakan latar waktu masa 

depan akan member gambaran seperti apa masa depan itu sendiri. H.G. Wells 

pernah menulis sebuah buku yang berjudul The First Man in the Moon yang 

pernah dia bayangkan sebelumnya namun kini telah menjadi sebuah cerita 

masa lalu.   

d. No specific time, penulis bisa saja membuat pembacanya tidak bisa 

menentukan kapan latar waktu yang ada dalam ceritanya berlangsung. Sama 

halnya seperti cerita-cerita dongeng yang selalu menceritakan awal kisahnya 

dengan menulis, “Once upon the time…” atau “Pada jaman dahulu kala…” 

seperti pada buku Animal Farm (1945) oleh George Orwell.  

Latar tempat tempat terbagi atas tiga bagian, yaitu: 
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a. Familiar Place, penulis dapat menentukan pengaturan tempat dalam ceritanya 

dengan menggunakan tempat-tempat yang dapat dikenali oleh pembacanya. 

Seperti halnya novelis Inggris yang memilih London dan kota-kota lainnya di 

Inggris. Dengan begitu pembacanya yang berada di Inggris bisa mengenali 

tempat-tempat yang ada di dalam ceritanya. 

b. Unfamiliar Place, penulis dapat menentukan pengaturan tempat dalam 

ceritaya yang mungkin tidak begitu dikenali oleh pembacanya. 

c. Imaginary Place, penulis dapat menentukan pengaturan tempat dalam 

ceritanya yang sama sekali tidak diketahui oleh pembacanya. Dengan 

menggambarkan tempat-tempat yang bersifat khyalan dan tidak ada sama 

sekali di dunia nyata seperti Lilliput yang merupakan negri untuk orang-orang 

berbadan kecil atau Laputa sebuah pulau yang mengambang. 

Latar suasana (atmosphere) dalam sebuah novel menjadi gambaran 

perasaan secara umum untuk meyakinkan pembaca. Dengan kata lain unsur yang 

terdapat didalam suasana adalah hal-hal yang mewakili sebuah perasaan seperti 

murung, suram, ketakutan, jahat, bahagia, berdosa, pesimis, optimis, dan lainnya. 

“The general feeling that is conveyed to the reader. Thus, we can talk of the 

atmosphere of a novel or of part of it as being: gloomy, sombre, terrifying, evil, 

cheerful, happy, sordid, pessimistic, optimistic, and so on.” Sardjono (1992:11). 

Ketiga hal tersebut seperti latar tempat, waktu, dan suasana, menjadi 

gambaran penting dalam penentuan latar sebuah cerita. Sebuah cerita tidak akan 

ada gambaran apa-apa jika ketiga hal tersebut tidak terdapat di dalamnya  
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Dalam novel Harry Potter ini penggambaran dasar tentang latar tempatnya 

adalah tempat yang bersifat imaginasi atau khayalan. Karena sebagian besar 

dalam novel ini menceritakan tentang tempat-tempat yang tidak ada didunia nyata. 

Seperti halnya Hogwarts School yang merupakan sekolah sihir, Diagon Alley 

yang dijadikan sebagai jalan pintas, dan tempat-tempat lainnya. Di dalam novel 

ini si Penulis tidak menentukan secara pasti kapan atau pada masa apa Harry 

Potter itu berawal. Hanya saja saat Harry Potter tidak berada di dunia sihir, dunia 

manusia seolah-olah berada pada masa kini yaitu di Private Drive no. 4, London. 

 

2.4.5 Point of View atau Sudut Pandang 

Sardjono (1992:12) menyatakan, “Point of view signifies the way a story 

gets told – the mode of perspective established by an author by mean of which the 

reader is presented with the characters, actions, setting and events which 

constitute the narrative in a work of fiction.” Sudut pandang menandakan cara 

sebuah cerita diceritakan dan merupakan pandangan yang dikembangkan oleh 

penulis dengan tujuan agar pembaca disuguhi karakter, aksi, latar, dan keadaan 

yang terdapat dalam cerita fiksi. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa sudup 

pandang merupakan posisi pengarang atau narator dalam membawakan cerita.   

Perrine (1974:174-178) menyebutkan ada empat variasi sudut pandang, 

diantaranya adalah sebagai berikut.  

1. Omicient point of view, cerita dikisahkan langsung oleh penulis dengan 

menggunakan orang ketiga. Penulis dapat melakukan apapun tanpa batas. 

Dengan maksud penulis tahu segalanya. Penulis dapat memasukkan dan 
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mengeluarkan para tokoh. Penulis juga dapat mengomentari kelakuan para 

tokohnya, bahkan ia pun dapat berbicara langsung dengan pembacanya. 

2. In the limited omniscient, cerita dikisahkan langsung oleh penulis dengan 

menggunakan orang ketiga namun penulis hanya memilih salah satu tokohnya 

untuk bercerita. Tokoh ini pun dapat bercerita tentang pendapat ataupun 

tentang perasaannya. Sementara itu untuk tokoh-tokoh lain, ia hanya bisa 

memberitahukan pada kita seperti apa yang dia lihat saja. 

3. In the first-person point of view, cerita dikisahkan langsung oleh penulis 

dengan menjadi salah satu tokoh dalam ceritanya. Dalam penggunaannya 

penulis menggunakan kata anti orang pertama yaitu saya, aku, kami. 

4. In the objective point of view, pada sudut pandang ini penulis tidak 

berkomentar apa-apa. Tujuannya agar pembaca ikut berpartisipasi dalam 

menafsirkan apa yang diceritakan oleh penulis dari kehidupan kejiwaannya, 

kepribadiannya, jalan pikirannya, dan perasaannya. 

 

2.4.6 Pesan Moral atau Amanat 

Kosasih (2012:71) menyatakan “Amanat merupakan ajaran moral atau 

pesan didaktis yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca melaui 

karyanya itu.” Amanat tersimpan rapi dan disembunyikan oleh pengarangnya 

dalam keseluruhan isi cerita. Dan untuk mengetahui hal tersebut, setidaknya 

pembaca harus membaca keseluruhan cerita sampai akhir.  

Alangkah baiknya jika sebuah cerita fiksi memiliki pesan moral karena 

bisa menjadi contoh baik bagi pembacanya. Pesan moral ditujukan dengan nilai-
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nilai moral yang baik. Sebuah pesan moral menitik beratkan kepada hukum alam 

seperti contoh “Kejahatan akan kalah dengan kebaikan.” Beberapa cerita terkenal 

mengisahkan pesan moral mengenai kekeluargaan, persahabatan, kebenaran, atau 

dampak buruk dari sebuah kejahatan. 

 

2.4.7 Gaya Bahasa 

Penggunaan bahasa dalam cerita berfungsi sebagai suatu nada atau suasana 

yang persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan 

dan interaksi antara sesama tokoh. (Kosasih, 2012:71) 

Kemampuan penulis sangat berpengaruh pada penggunaan bahasa dalam 

ceritanya. Bahasa pula digunakan penulis untuk menandai katakter seseorang 

tokoh. Karakter jahat dan bijak dapat digambarkan melalui kata-kata yang 

digunakannya. Kosasih (2012:72) menambahkan tokoh anak-anak dan dewasa 

dapat pula dicerminkan dari kosakata ataupun struktur kalimat yang digunakan 

oleh tokoh-tokoh yang bersangkutan. 

 

 


