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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai teori yang akan digunakan pada penelitian 

Penggambaran Kehidupan Petani Tembakau sebagai Wong Cilik dalam Novel Genduk 

Karya Sundari Mardjuki (Tinjauan Antropologi Sastra). Kajian teori yang akan 

dibahas pada bab ini mengenai antropologi sastra, budaya Jawa, konsep petani 

tembakau sebagai wong cilik, dan unsur pembangun novel. Kajian teori ini berguna 

sebagai alat untuk melakukan penelitian. 

 

2.1 Antropologi Sastra 

Antropologi sastra merupakan sebuah ilmu interdisipliner. Gabungan dari ilmu 

antropologi dan sastra. Kedua ilmu ini merupakan dua disiplin imu yang berbeda, 

kemudian berkolaborasi menjadi satu ilmu baru. Dalam antropologi sastra, lebih 

menekankan pada pembicaraan studi mengenai antropologi dalam sebuah karya sastra 

(Ratna, 2011: 29). 

Menurut Koentjaraningrat (dalam Ratna, 2011: 52) antropologi merupakan 

sebuah kajian ilmu yang sangat luas karena meneliti mengenai kebudayaan manusia, 

dalam hal ini merupakan seluruh aktivitas manusia. Oleh karena itu, antropologi dibagi 

menjadi dua, yakni a) antropologi fisik dan b) antropologi nonfisik. Antropologi fisik 

mempelajari seluruh fisik manusia yakni berupa jasmaniah seperti yang dibahas dalam 

ilmu kedokteran. Sedangkan, antropologi nonfisik mempelajari segala hal yang berada 



11 
 

di luar diri manusia. Baik berupa rohaniah atau pun masalah-masalah yang berkaitan 

dengan intelektual dan emosional manusia.  

Salah satu kajian antrpopologi adalah mengaji tentang kebudayaan. Pada kajian 

ini mempelajari mengenai kebudayaan manusia yang digambarakan dalam kehidupan 

sehari-hari tokoh dalam sebuah karya sastra. Meskipun hanya dalam sebuah karya, 

kehidupan manusia dalam sebuah karya merupakan cerminan dari kehidupan nyata 

manusia karena dalam pembuatan sebuah karya sastra terlebih dahulu penulis 

melakukan observasi dahulu terhadap kehidupan di sekitarnya. 

Menurut Ratna (2011: 68), antropologi sastra memiliki beberapa fungsi, yakni 

sebagai berikut. Pertama, fungsi antropologi sastra untuk melengkapi analisis 

ekstrinsik di samping sosiologi sastra. Kedua, fungsi antropologi sastra untuk 

mengantisipasi, mewadahi kecenderungan baru dalam karya sastra yang memuat 

kearifan lokal. Ketiga, antropologi sastra sangat dibutuhkan negara Indonesia guna 

mengetahui aneka ragam adat istiadat yang beragam dan ditampilkan secara estetis 

dalam karya sastra. Keempat, antropologi sastra adalah wadah yang sangat tepat bagi 

tradisi dan sastra lisan yang selama ini menjadi wilayah perbatasan disiplin antropologi 

dan sastra. Kelima, antropologi sastra dengan sendirinya mengantisipasi 

kecenderungan kotemporer, yaitu perkembangan multidisiplin. 

Dalam penelitian antropologi sastra, karya sastra dapat dikaji dari unsur 

intrinsik dan ekstrinsiknya. Salah satu hal yang dapat dikaji pada unsur intrinsik adalah 

tingkah laku tokoh yang menggambarkan suatu kebudayaan yang dianut suatu suku. 
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Tingkah laku tokoh dalam novel merupakan sebuah refleksi dari kehidupan manusia 

sehari-hari, sehingga munculnya sebuah kebudayaan dalam kehidupan tokoh.  

Antropologi sastra ini juga dapat mengungkap kebudayaan-kebudayaan masa 

lampau yang saat ini telah ditinggalkan oleh masyarakat. Kebudayaan masa lampau 

masyarakat ini dikemas secara estetis di dalam sebuah karya sastra. Karya sastra ini 

juga dapat digunakan sebagai berkas dokumentasi catatan kebudayaan masa lampau 

yang saat ini mulai ditinggalkan. 

Selain itu, karya sastra yang dikaji menggunakan antropologi sastra 

mengandung aspek kearifan lokal dan membicarakan mengenai suatu suku bangsa, 

dengan berbagai keunikan dan ciri khasnya. Salah satu contohnya adalah pada 

masyarakat Jawa, segala kegiatan sehari-hari masyarakat Jawa memiliki suatu ciri khas 

yang unik dan hanya dimiliki oleh masyarakat Jawa, contohnya adalah pada kehidupan 

masyarakat petani yang tergolong ke dalam kaum bawah.  

Dalam ilmu antropologi sastra, sebagian besar hal yang diteliti adalah mengenai 

kebudayaan suatu masyarakat. Menurut  Koentjaraningrat (1986: 181), budaya berasal 

dari budi-daya, yang berarti “daya dari budi”. Budaya adalah sebuah wujud dari hasil 

pikiran masyarakat yang berbentuk tingkah laku, kebiasaan, atau berupa benda.  

Sebuah budaya selalu memiliki sebuah wujud, wujud kebudayaan ini terdiri 

dari tiga jenis yakni wujud kebudayaan sebagai ide, aktivitas, dan benda hasil karya 

manusia (Koentjaraningrat, 2009: 187). Salah satu contohnya adalah sistem mata 

pencaharaian, terdapat wujud kebudayaan yakni kegiatan bertani sebagai wujud 

aktivitas manusia, serta alat-alat pertanian sebagai hasil karya manusia.  
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 Indonesia memiliki beragam suku bangsa yang memiliki ciri khas masing-

masing. Seluruh suku bangsa di negara Indonesia memiliki suatu kebudayaan yang 

dapat menjadi sebuah identintas yang menandai sebuah suku. Kebudayaan ini akan 

dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan secara turun-temurun. Salah satu 

contohnya adalah Budaya Jawa. Budaya Jawa ini telah ada sejak ratusan tahun yang 

lalu dan hingga kini masih tetap ada dan dilakukan oleh masyarakat.  

 

2.2 Budaya Jawa 

Menurut Koentjaraningrat (2009: 181) budaya merupakan “budi dari daya” 

yang berupa hasil dari cipta, karsa, dan karya manusia. Budaya ini merupakan bagian 

dari kehidupan sehari-hari suatu kelompok masyarakat yang dilakukan secara terus 

menerus. Sedangkan Jawa merupakan suatu nama suku di Negara Indonesia yang 

mendiami Pulau Jawa. Dapat disimpulkan bahwa budaya Jawa adalah suatu kebiasaan 

yang dilakukan oleh masyarakat yang mendiami Pulau Jawa.  

Budaya Jawa itu unik, karena memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh 

budaya manapun. Budaya yang menjadi ciri khas ini adalah dalam bentuk sifat dan 

perilaku yang dijalani oleh masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku 

yang menjadi ciri khas ini dapat ditemui dalam kehidupan pribadi, sosial, dan religi. 

Namun, perilaku yang ditemui tersebut berbeda antar golongan masyarakat. Jadi, pada 

masyarakat Jawa golongan bawah dan golongan atas sering kali terdapat perbedaan 

yang menonjol. Penggolongan masyarakat ini di Pulau Jawa masih banyak ditemui. 
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a. Penggolongan Masyarakat Jawa 

Masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-harinya terbagi atas beberapa 

golongan masyarakat. Penggolongan ini berdasarkan status ekonomi dan agamanya. 

Biasanya, penggolongan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ini terjadi secara 

alamiah. Masyarakat secara sendirinya menempatkan diri mereka sesuai dengan 

kemampuan dirinya, sehingga timbulnya beberapa golongan. Penggolongan pada 

masyarakat Jawa terdiri dari dua bentuk yakni, penggolongan berdasarkan agama dan 

sosial ekonomi.  

Menurut Fadhilah (2010:37-38), penggolongan berdasarkan agama yakni, 

masyarakat Jawa sama-sama beragama Islam tetapi berbeda dalam hal tingkah laku. 

Golongan pertama adalah masyarakat Islam yang masih menganut tradisi-tradisi lama 

sebelum datang Islam yang disebut dengan abangan. Kemudian yang kedua adalah 

golongan priyayi yang sudah mulai menganut agama Islam berdasarkan syariat tetapi 

masih mempertahankan tradisi lama. Terakhir adalah golongan santri, yakni 

masyarakat yang menganut agama Islam yang telah sesuai dengan syariat yang diatur 

dalam agama tersebut. 

Penggolongan yang kedua adalah berdasarkan sosial ekonomi masyarakat. 

Dalam penggolongan ini terdiri dari golongan masyarakat tingkat ekonomi bawah yang 

sering disebut sebagai wong cilik. Golongan wong cilik ini sebagian besar terdiri dari 

masyarakat petani, buruh, dan pegawai berpenghasilan kecil di perkotaan. Golongan 

selanjutnya adalah priyayi yang terdiri dari masyarakat menengah yang bekerja sebagai 

PNS atau kaum yang berintelektual. Golongan yang tertinggi yakni dari kalangan 
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ningrat atau sering disebut ndara. Golongan ini terdiri dari masyarakat yang 

merupakan keturunan raja dan kaum bangsawan. 

Salah satu masyarakat yang tergolong dalam golongan bawah adalah petani, 

lebih tepatnya petani desa. Petani desa merupakan kelompok masyarakat yang 

memiliki penghasilan rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor yang memang telah 

menjadi keturunan menjadi kaum bawah ataupun akibat suatu hal yang terjadi sehingga 

menjadi kaum berpenghasilan rendah. 

 

b. Konsep Petani Tembakau sebagai Kaum Golongan Bawah 

Seperti yang telah dibahas di atas, kaum petani adalah termasuk sebagai kaum 

golongan bawah yang sering disebut wong cilik. Meskipun tidak seluruh petani pada 

masyarakat Jawa ini memiliki penghasilan rendah, tetapi sebagian besar berprofesi ini 

masih tergolong pada kaum golongan bawah. Petani yang menjadi golongan wong cilik 

ini adalah petani desa.  

Menurut Wolf (1966: 2) terdapat dua jenis petani, yakni petani desa atau 

peasant dan farmer, atau pengusaha pertanian yang kita kenal di Amerika Serikat. 

Petani di Negara Indonesia, sebagian besar adalah dari kalangan masyarakat pedesaan 

sehingga merupakan petani desa. Perbedaannya dengan petani di Amerika Serikat 

adalah mereka mengolah pertanian sebagai bisnis untuk memperoleh laba, sedangkan 

petani pedesaan bukanlah melakukan sebuah bisnis melainkan mengolah sebuah rumah 

tangga.  
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Pada petani desa sering ditemui masalah-masalah yang muncul dalam 

kehidupan mereka. Permasalahan tersebut sebagian besar adalah yang berkaitan 

dengan ekonomi. Petani desa sering kali terlibat dalam utang-piutang karena 

penghasilan mereka sebagai petani tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Selain itu, utang-piutang ini juga dapat terkait modal untuk mulai tanam, yakni 

digunakan sebagai pembelian bibit, pupuk, dan sebagainya.  

Akibat tingkat ekonomi yang rendah ini menyebabkan kaum wong cilik ini 

berbeda dalam kehidupan mereka. Pada masyarakat Jawa, perilaku dalam kehidupan 

sehari-hari setiap golongan masyarakat berbeda. Mereka yang berada dalam golongan 

rendah cenderung memiliki sifat yang lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan. 

Kehidupan petani desa sebagai golongan wong cilik dapat ditinjau dari segi kehidupan 

pribadi, sosial, dan religi. 

1) Kehidupan religi 

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari suatu agama dan kepercayaan. 

Begitu juga masyarakat Jawa, mereka memiliki suatu kepercayaan yang mereka yakini 

dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat berbagai macam agama dan 

kepercayaan yang ada dalam masyarakat Jawa.  

Endraswara (2015:41), mengatakan bahwa kehidupan masyarakat Jawa masih 

sangat kental dengan pengaruh Hindu Budha. Agama yang dianut oleh masyarakat 

Jawa ini masih tergolong kepada agama yang tertua. Oleh karena, mereka masih 

mempercayai hal-hal gaib yang luar biasa yang menjadi sebab timbulnya gejala-gejala 

yang tak dapat dilakukan manusia biasa. 
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a) Percaya Hal Gaib 

  Percaya kepada hal gaib dan kekuatan sakti tidak dapat lepas dari kehidupan 

manusia, khususnya masyarakat Jawa. Mereka memiliki kepercayaan dan keyakinan 

bahwa mereka hidup berdampingan dengan ruh-ruh. Ruh tersebut merupakan ruh yang 

dipercayai sebagai penguasa alam. Mereka juga mempercayai bahwa ruh sebagai hal 

gaib memiliki kekuatan di luar batas kemampuan manusia. Dalam kehidupan religi 

masyarakat Jawa percaya bahwa adanya penguasa alam semesta yang apabila dikuasai, 

diadaptasi dalam kehidupan, akan mendatangkan suatu berkah (Endraswara, 2015:41). 

 Masyarakat Jawa yang kesusahan sering kali meminta bantuan kepada ruh atau 

dzat penguasa alam. Ruh dapat berwujud sebagai ruh nenek moyang mereka yang telah 

meninggal atau hal lain seperti jin. Kemudian, dzat penguasa alam yang mereka 

percayai adalah Tuhan. 

2) Kehidupan Sosial  

Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan antara satu dengan yang lain. 

Hal ini juga sangat terasa dalam kehidupan masyarakat Jawa. Dalam kehidupannya, 

mereka selalu melakukan berbagai hal secara bersama-sama. Bahkan, masyarakat Jawa 

juga mempercayai bahwa tetangga mereka merupakan saudara meskipun tidak 

memiliki hubungan darah. Sikap dalam kehidupan sosial dalam masyarakat Jawa juga 

telah diatur.  

Menurut Gerrtz (dalam Suseno, 1998: 38) dalam kehidupan pergaulan 

masyarakat Jawa memiliki dua kaidah. Pertama, yakni sikap untuk selalu menciptakan 

rasa rukun dan aman agar tidak menimbulkan konflik. Kedua, pembawaan diri dalam 
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bertingkah laku dan berbicara sebagai bentuk tata krama dan menghargai orang lain. 

Dari kedua kaidah tersebut dapat diambil kesimpulan, sikap yang dapat ditemui dalam 

masyarakat Jawa yakni (a) hormat dan (b) gotong royong.  

a) Hormat  

Rasa hormat yang muncul dalam kehidupan masyarakat Jawa ini adalah hormat 

kepada orang yang usianya lebih tua atau kepada orang yang memiliki jabatan lebih 

tinggi dalam kehidupan sosial, contohnya adalah kepada lurah. Sikap hormat ini telah 

diajarkan kepada anak sejak dari kecil. Orang pertama yang harus dihormati adalah 

orang tua. Sikap anak terhadap orang tua untuk hormat dan patuh ini disebut dengan 

ngajeni (Mulder, 1996: 41). 

Bahkan, pada kehidupan sehari-hari dalam menghormati orang tua, anak-anak 

harus memiliki sikap mikul dhuwur-dhuwur, mendem jero-jero. Prinsip tersebut 

mengajarkan kepada anak untuk tidak bersikap agresif atau melakukan hal yang negatif 

sehingga menimbulkan ketidakselarasan dalam keluarga. Jika sampai muncul suatu 

sikap ketidakselarasan dalam hubungan anak kepada orang tua ini anak akan dianggap 

durhaka dan anak pantas meneima hukuman yang sering disebut walat. 

Selain kepada orang tua, sikap hormat ini juga ditujukan kepada orang yang 

memiliki jabatan sosial lebih tinggi, contohnya adalah lurah dan para sesepuh. 

Masyarakat Jawa memiliki anggapan bahwa harus selalu menghormati pemimpinnya. 

Perlakuan istimewa harus dilakukan kepada para pemimpin dari masyarakat. 

Masyarakat dari kalangan wong cilik juga harus memiliki sifat sadar diri dan merasa 

tidak pantas untuk bergaul dengan orang yang jabatannya lebih tinggi. 
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Menurut Suseno (1988: 61) sikap hormat masyarakat Jawa dapat dilihat dari 

segi bahasa yang mereka gunakan. Dalam bahasa Jawa terdapat tingkatan bahasa yakni 

ngoko, krama madya, dan krama inggil. Dengan melihat bahasa yang digunakan, kita 

dapat mengetahui status sosial orang yang diajak bicara. Jika dalam pergaulan sehari-

hari dengan seseorang yang sama derajatnya, tetapi baru mengenal, untuk 

menunjukkan rasa hormat biasanya digunakan bahasa krama madya. Hal ini 

merupakan bentuk tata krama masyarakat Jawa untuk menghargai orang lain yang baru 

dikenal. 

b) Gotong Royong 

Gotong royong merupakan suatu sikap saling membantu antar sesama manusia. 

Pada masyarakat Jawa, kegiatan ini sudah biasa terjadi khususnya pada masyarakat 

pedesaaan. Masyarakat akan saling membantu dalam berbagai hal dalam hidup 

berteman dan bertetangga.  

Sikap gotong royong ini tidak hanya dapat ditemui dalam kehidupan beteman dan 

bertetangga saja. Sikap ini dapat ditemui dalam kehidupan keluarga. Antar anggota 

keluarga diharuskan saling membantu antara satu dengan yang lainnya demi kerukunan 

dalam keluarga. Kegiatan gotong royong dalam keluarga ini dilakukan dalam kegiatan 

saling berbagi pekerjaan atau membantu kegiatan perekonomian keluarga.  

 

3) Kehidupan Pribadi  

Kehidupan pribadi masyarakat Jawa sangat erat kaitannya dengan golongan 

atau kelas sosial yang diduduki. Kehidupan pribadi masyarakat Jawa ini menunjukkan 
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sebuah perbedaan yang sangat menonjol antar golongan sosial. Kehidupan pribadi 

masyarakat Jawa dapat dilihat dari (a) kekayaan, (b) gaya hidup, (c) tingkah laku. 

a) Kekayaan 

Kekayaan merupakan hasil capaian dari usaha yang telah dilakukan. Kekayaan 

yang dimiliki setiap orang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kekayaan bukan 

hanya sebuah capaian atas hasil usaha. Kekayaan juga bisa didapatkan dari warisan 

yang diberikan orang tua. Kekayaan pada hal ini adalah harta yang dimiliki oleh 

seseorang. Pada masyarakat Jawa, kekayaan ini menandai kelas sosial mereka. Hal ini 

disebabkan karena dalam pembagian kelas sosial dilihat dari kondisi ekonomi mereka. 

Sebagian besar masyarakat Jawa yang menjadi petani desa tidak memiliki harta 

yang seberapa sehingga mereka digolongkan pada golongan sosial bawah. Kekayaan 

yang mereka miliki dapat dilihat dari rumah, cara berpakaian, atau kekayaan lain yang 

dimiliki. Pada masyarakat petani desa, sebagian besar tidak memiliki harta yang 

berharga. Bahkan, untuk tempat tinggal mereka juga sederhana dan sekadar agar dapat 

bisa digunakan untuk berlindung dari panas dan hujan saja. 

Untuk lahan pertanian, petani yang tidak memiliki lahan warisan dari orang tua 

dan tidak dapat membeli lahan, mereka melakukan sewa tanah. Jika mereka tidak 

memiliki lahan dan tidak mampu menyewa tanah, mereka akan menjadi buruh tani. 

Buruh tani disini mereka akan menggarap lahan milik orang lain kemudian berbagi 

hasil panen.  

Masalah utama kaum tani dalam hal kekayaan sesungguhnya adalah berusaha 

menyeimbangkan antara tuntutan dunia luar dan tuntutan untuk menghidupi keluarga 
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(Wolf, 1985:23). Tuntutan hidup yang berat ini menyebabkan gaya hidup yang 

dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa terlalu tinggi. Hal ini bertujuan agar 

tetap bisa hidup dan makan esok hari. 

b) Gaya Hidup 

Gaya hidup tidak bisa lepas dari kehidupan pribadi seseorang. Gaya hidup ini 

seakan menjadi sebuah identitas diri seseorang. Orang lain melihat diri kita adalah dari 

gaya hidup yang kita lakukan sehari-hari. Gaya hidup yang dilakoni oleh masyarakat 

Jawa dalam kehidupan sehari-hari sangatlah sederhana. Utamanya pada masyarakat 

golongan bawah. 

Gaya hidup masyarakat dapat diketahui dari makanan, pakaian, dan kehidupan 

mereka sehari-hari. Gaya hidup ini menunjukkan golongan sosial mereka. Contohnya 

adalah cara berpakaian masyarakat golongan bawah dengan golongan atas sangat 

berbeda. Masyarakat golongan bawah akan berpakaian seadanya, terkadang pakaian 

yang mereka kenakan hanya itu-itu saja. Untuk tingkat kerapian juga akan berbeda. 

Masyarakat yang berada golongan atas akan lebih rapi dalam berpakaian, tidak seperti 

masyarakat bawah yang berpakaian ala kadarnya. Selain gaya hidup yang menandai 

kelas atau golongan sosial, juga dalam tingkah laku dan cara bersikap sehai-hari. 

c) Tingkah Laku 

Cara bertingkah laku seseorang juga menandakan kepribadian mereka. Cara 

bertingkah laku masyrakat Jawa ini seperti telah diatur sejak dahulu kala. Utamanya 

pada masyarakat golongan bawah, tingkah laku mereka harus diatur agar benar-benar 

bersikap baik. Tingkah laku masyarakat Jawa adalah isin, nrima, wedi, dan sungkan. 



22 
 

Menurut Mulder (1996: 38), isin atau malu adalah salah satu sikap yang 

ditanamkan sejak kecil. Malu adalah rasa kekhawatiran mengenai penampilan 

seseorang, kekhawatiran untuk jangan dikritik atau ditertawakan orang lain. Rasa malu 

ini dapat mengembangkan rasa hormat kepada orang lain. Terdapat satu sifat yang 

memiliki kesetaraan dengan rasa malu ini adalah rasa yang disebut dengan sungkan. 

Rasa ini timbul kemudian menyebabkan seseorang untuk lebih menarik diri dari orang 

lain utamanya kepada seseorang yang kedudukannya lebih tinggi. Masyarakat Jawa, 

khususnya yang berasal dari kalangan bawah cenderung memiliki rasa malu terhadap 

orang yang kedudukannya lebih tinggi.   

Menurut Suseno (1984: 63), sikap wedi atau takut muncul ketika seseorang 

berhadapan dengan orang asing. Takut di sini merupakan reaksi terhadap ancaman fisik 

maupun sebagai rasa takut terhadap akibat kurang enak suatu tindakan. Pada 

masyarakat Jawa, anak akan dipuji jika bersikap wedi terhadap orang yang lebih tua 

atau orang asing.  

Menurut Achmad (2018:19), nrima adalah suatu sikap yang tidak memaksakan 

kehendak. Masyarakat Jawa, utamanya golongan bawah seperti dituntut untuk selalu 

ikhlas dalam menjalani kehidupannya. Bahkan, dalam hidup yang sederhana dengan 

penghasilan yang terkadang sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, 

wong cilik hanya dapat bersikap ikhlas serta menerima dengan hati lapang apupun yang 

didapat dan dimilikinya. Secara tidak langsung, masyarakat Jawa diajarkan untuk 

selalu bersyukur terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Tuhan. 
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Ikhlas merupakan sikap tidak terburu-buru agar tidak celaka. Orang yang 

memiliki sikap ini, selalu memikirkan dengan matang atau dengan cara bermusyawarah 

kepada orang terdekatnya dalam menentukan pilihan. Selain itu, sabar juga memiliki 

arti lain. Sikap ini selalu dimiliki masyarakat Jawa, utamanya kalangan bawah. Mereka 

tidak pernah putus asa terhadap hidup yang dijalani meskipun banyak cobaan yang 

menimpa.  

 

 

 

2.3 Unsur Pembangun Novel 

Novel sebagai sebuah karya sastra memiliki unsur pembangun dalam tubuhnya. 

Unsur-unsur pembangun dalam sebuah novel sebagai karya fiksi akan saling 

berkesinambungan sehingga menjadikan sebuah fiksi menjadi kesatuan yang utuh. Jika 

salah satu unsur pembangun dalam karya fiksi tidak dapat dipenuhi maka akan 

menyebabkan karya fiksi tersebut menjadi tidak utuh. Terdapat dua unsur pembangun 

karya fiksi yakni unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik sebuah karya sastra 

terdiri dari tema, alur, sudut pandang, amanat, latar, tokoh, dan penokohan 

(Nurgiyantoro, 1995:23).  

Pada penelitian ini akan berfokus kepada kehidupan dari masyarakat yang 

bermata pencaharian sebagai petani dalam novel. Masyarakat petani ini dalam novel 

menjadi pelaku atau tokoh dalam cerita. Selain itu, tidak hanya tokoh saja yang menjadi 

fokus utama, melainkan juga peristiwa yang dialami oleh tokoh. Pada penelitian sebuah  
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karya sastra tidak bias jika hanya berfokus pada satu unsur intrinsik saja, sehingga jika 

membahas mengenai tokoh, peristiwa yang dialami tokoh, pada hal ini adalah plot, juga 

harus turut di dalamnya.  

a. Tokoh dan penokohan  

Tokoh dan penokohan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. 

Hal ini disebabkan karena setiap manusia memiliki sebuah sifat atau watak. Begitu pula 

dengan tokoh dan penokohan, sehingga hal ini tidak dapat dipisahkan. 

Menurut Tarigan (1985: 138), dalam sebuah cerita harus ada suatu tokoh utama 

yang menjalani peran dalam cerita. Meskipun, hal ini tidak menutup kemungkinan 

bahwa akan muncul tokoh-tokoh tambahan dalam cerita. Misalnya dalam cerita cerpen, 

biasanya akan ada satu tokoh utama yang menjadi fokus utama dalam cerita, kadang 

tokoh tambahan yang muncul biasanya hanya sebagai pelengkap saja. Berbeda dengan 

novel, dalam novel tidak menutup kemungkinan akan muncul lebih dari satu tokoh 

utama dan muncul banyak sekali tokoh tambahan. Tokoh utama ini akan menjalankan 

segala kegiatan dan peristiwa dalam cerita. Seorang penulis harus pintar dalam 

melukiskan rupa, watak, atau pribadi para pelaku atau para tokoh dengan sebaik-

baiknya.  

Menurut Nurgiyantoro (1995: 176-194), istilah “tokoh” merujuk pada pelaku 

cerita. Sedangkan perwatakan menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh tertentu 

dengan watak tertentu dalam sebuah cerita. Penokohan merupakan penggambaran 

secara jelas seseorang yang ditampilkan dalam cerita.  

1) Penggambaran tokoh secara analitik 
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Penggambaran tokoh secara analitik adalah pengarang menjelaskan dengan 

memberikan deskripsi, uraian, atau penjelas secara langsung. Pengarang menghadirkan 

tokoh secara langsung agar pembaca lebih dekat dengan tokoh. Pada teknik ini, 

penggambaran tokoh dianggap sangat ekonomis, karena pengenalan tokoh telah 

diselesaikan di awal. Hal ini memudahkan pembaca agar lebih fokus kepada masalah-

masalah yang timbul dalam cerita, tidak perlu untuk meraba-raba karakter seorang 

tokoh lagi.   

2) Penggambaran tokoh secara dramatik

Penggambaran tokoh secara dramatik ini merupakan kebalikan dari teknik 

analitik. Pada teknik ini penggambaran tokoh dilakukan seperti dalam drama, yakni 

secara tidak langsung. Pengarang mengungkapkan karakter tokoh secara eksplisit, 

sehingga pembaca menebak dan meraba-raba sendiri karakter tokoh. Penggambaran 

karakter tokoh pada teknik ini dapat dilihat dari kata-kata atau tingkah laku yang 

dilakukan tokoh.  

b. Alur

Alur merupakan urutan peristiwa yang ada dalam sebuah cerita. Alur dan cerita, 

dua hal yang tidak bisa terpisahkan, karena alur merupakan suatu hal yang menjadi 

jiwa dalam cerita. Alur dibedakan menjadi alur kronologis dan tidak kronologis. Alur 

kronologis adalah alur yang lurus atau maju yang disebut dengan alur progesif. 

Sedangkan alur tidak kronologis adalah sorot-balik, mundur, dan flash back yag disebut 

dengan regresif (Nurgiyantoro, 1995:163). 
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Alur sebuah karya fiksi tidak urut sesuai dengan urutan waktu dan kronologis. 

Terdapat beberapa tahapan alur, pertama adalah tahapan situation, pada tahapan ini 

berisi tentang pelukisan situasi latar dan pengenalan tokoh. Pada tahapan ini sering juga 

disebut dengan tahapan pembukaan, yang mendasari cerita. Kemudian tahapan kedua 

adalah generating circumstances atau tahap pemunculan konflik. Pada tahapan ini 

mulai muncul permasalahan-permasalahan pemicu konflik dalam cerita. Selanjutnya 

adalah tahapan peningkatan konflik. Dalam tahapan ini konflik semakin dikembangkan 

intensitasnya. Peristiwa demi peristiwa dalam tahapan ini mulai dramatis. Tahapan 

berikutnya adalah klimaks. Tahap ini dianggap sebagai tahap puncak suatu cerita. 

Dalam tahapan ini pertentangan-pertentangan mulai terjadi dan dialami oleh tokoh 

utama dalam cerita. Tahapan terakhir adalah tahapan penyelesaian. Pada tahapan ini 

permasalahan-permasalahan dalam klimaks mulai diselesaikan. Akhir dari cerita akan 

ditemukan dalam tahapan ini.   

c. Setting 

Menurut Tarigan (1985: 136) latar adalah latar belakang fisik, unsur tempat dan 

ruang dalam suatu cerita. Namun, saat ini latar telah berkembang. Tidak hanya dalam 

bentuk fisik saja, melainkan juga dalam bentuk nonfisik juga.  

Dalam penggambaran sebuah cerita, latar sangat dibutuhkan, karena hal ini 

dapat menggambarkan sesuatu yang realistis kepada pembaca. Selain itu, latar juga 

harus bisa meyakinkan pembaca agar pembaca dapat menerima perilaku tokoh yang 

digambarkan pada suatu tempat. 
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Menurut Nurgiyantoro (1995: 15) latar dalam cerita novel dan cerpen memiliki 

perbedaan. Dalam cerita novel latar digambarkan secara detail dan terperinci. Bahkan, 

dalam novel dapat ditemukan latar tempat yang berbeda-beda. Sedangkan, dalam 

cerpen latar hanya digambarkan sedikit dan tidak detail. Tidak menutup kemungkinan 

bahwa dalam satu cerita dalam cerpen hanya ditemukan satu latar saja. 

Wellek dan Warren (2014:268) mengatakan bahwa latar merupakan 

lingkungan. Selain itu, juga dikatakan bahwa lingkungan ini sangat berkesinambungan 

dengan tokoh. Hal ini disebabkan bahwa lingkungan ini akan menggambarkan watak 

tokoh. Tokoh yang digambarkan tinggal di sebuah pedesaan wataknya akan berbeda 

dengan tokoh yang digambarkan tinggal di daerah perkotaan. 

 


