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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Sejenis yang Relevan 

  Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan emansipasi dalam novel Perempuan Keumala 

karya Endang Moerdopo, peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang 

membuktikan bahwa tema emansipasi ini sudah pernah dikaji. Beberapa 

penelitian yang sudah pernah dilakukan di antaranya adalah: pertama penelitian 

yang dilakukan oleh Arum Rini Asih. Arum Rini Asih adalah mahasiswa 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

Penelitiannya dilakukan pada tahun 2010 dengan judul Feminisme Novel Tanah 

Tabu karya Anindita S. Thayf. Secara keseluruhan penelitian ini menggambarkan 

tentang tokoh utama yang bernama Mabel mengalami penindasan yang dilakukan 

laki-laki, di antaranya yaitu : penindasan dalam keluarga, penindasan di bidang 

pendidikan, penindasan pemerintah, dan penindasan di bidang politik. Peristiwa 

yang dialami tokoh perempuan dalam Novel Tanah Tabu sering juga terjadi 

dalam kehidupan keseharian kaum perempuan yaitu menuntut perlakuan adil 

terhadap kaum laki-laki. 

 Perbedaannya terdapat pada sumber data penelitian yang digunakan. Pada 

penelitian ini sumber data yang digunakan adalah novel Tanah Tabu karya 

Anindhita S. Thayf. Objek penelitian ini adalah feminisme dalam novel Tanah 
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Tabu Karya Anindita S. Thayf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan, sumber 

datanya adalah novel Perempuan Keumala karya Endang Moerdopo. Objek 

penelitian ini adalah gerakan emansipasi yang terdapat dalam novel Perempuan 

Keumala, dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan 

pendekatan feminisme. 

  Kedua penelitian yang dilakukan oleh Faqih Arifudin. Faqih adalah 

mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. Penelitiannya dilakukan pada tahun 2011 dengan judul Emansipasi 

Perempuan dalam Novel Primadona karya Achmad Munif dengan Perspektif 

Feminisme. Secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh dan 

penokohan dalam novel Primadona karya Achmad Munif memperlihatkan tokoh 

utamanya adalah seorang yang cantik dan ramah, artis berbakat, tidak sombong, 

dan mempunyai masa lalu yang buram, yang membuat ia trauma, serta perempuan 

yang sederhana. Kemudian bentuk emansipasi perempuan dalam novel 

Primadona karya Achmad Munif menunjukkan bahwa tokoh utama di sini adalah 

seorang perempuan yang mampu menunjukkan keberhasilannya dan mampu 

bangkit kembali dari keterpurukan, baik keterpurukan dari segi ekonomi maupun 

keterpurukan karena perampasan hak dari kaum laki-laki.  

  Perbedaannya terdapat pada sumber data penelitian yang digunakan. Pada 

penelitian ini sumber data yang digunakan adalah novel Primadona karya 

Achmad Munif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif interpretatif  
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kualitatif dengan menggunakan perspektif feminisme. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, sumber datanya adalah novel Perempuan Keumala karya 

Endang Moerdopo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan 

menggunakan pendekatan feminisme. 

 Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Hajar Ropiqoh. Ropiqoh adalah 

mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. Penelitiannya dilakukan pada tahun 2012 yang  berjudul “Emansipasi 

Perempuan pada Tokoh Utama dalam novel Menebus Impian karya Abidah El 

Khalieqy. Hasil penelitian tersebut adalah, Pertama tokoh utama perempuan 

dalam novel Menebus Impian yaitu Nur Kemalajati dan Sekar. Kedua emansipasi 

perempuan pada tokoh utama dalam novel Menebus Impian karya Abidah El 

Khalieqy, meliputi, (a) emansipasi dalam lingkup keluarga, yaitu emansipasi 

sebagai anak, yang digambarkan pada tokoh Nur Kemalajati berupa pilihan-

pilihan hidup yang ia ambil sebagai seorang anak, dan emansipasi sebagai ibu dan 

istri, yang terdapat pada tokoh Nur Kemalajati dan Sekar. (b) emansipasi dalam 

lingkungan kerja yang digambarkan oleh tokoh Nur Kemalajati. Nur bekerja di 

sektor formal sebagai pilihan hidupnya, membangun kepercayaan publik terhadap 

perempuan serta melawan kekerasan dan pelecehan yang ia terima dalam bekerja. 

Sedangkan Sekar bekerja di bidang nonformal membuka usaha sendiri sebagai 

pilihan hidupnya. (c) emansipasi dalam ruang sosial pendidikan yang 

digambarkan oleh Nur Kemalajati berupa pilihannya untuk kuliah di jurusan yang 

ia inginkan, serta usaha-usaha ia lakukan untuk menempuh pendidikan dalam 

keterbatasan ekonomi. 
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 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

terdapat pada sumber data penelitian dan pendekatan penelitian. Pada penelitian 

ini sumber data penelitiannya adalah novel Menebus Impian karya Abidah El 

Khalieqy. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

struktural dan kritik sastra feminis. Sedangkan sumber data penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah novel Perempuan Keumala karya Endang 

Moerdopo, dengan menggunakan pendekatan feminisme. Dari ketiga penelitian 

tersebut, membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda 

dengan penelitian yang sudah dilakukan. Maka dari itu perlu dilakukan peneliti 

dengan judul “Gerakan Emansipasi Tokoh Utama dalam Novel Perempuan 

keumala karya Endang Moerdopo”. 

 

B. Tokoh dan Penokohan. 

 Dalam pembicaraan sebuah fiksi, sering dipergunakan istilah-istilah 

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

karakterisasi secara bergantian. Istilah-istilah tersebut, sebenarnya tak menyaran 

pada pengertian yang persis sama. Paling tidak dalam tulisan ini akan 

dipergunakan dalam pengertian yang berbeda, walau memang ada yang menyaran 

pada tokoh cerita, dan pada “teknik” pengembangannya dalam sebuah cerita 

(Nurgiyantoro, 2010:164,165). Istilah tokoh menujuk pada orangnya, pelaku 

cerita. Sedangkan tokoh, adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya 

karangan naratif. Tokoh juga dapat ditafsirkan memiliki kualitas moral dan 

kecenderungan tertentu. 
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1. Tokoh  

   Dalam pembicaraan sebuah fiksi, sering dipergunakan istilah-istilah 

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

karakterisasi secara bergantian dengan menunjuk pengertian yang persis sama, 

atau tidak. Dalam tulisan ini akan dipergunakan dalam pengertian yang berbeda. 

Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga 

peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita. Istilah “tokoh” menunjuk pada 

orangnya, pelaku ceritanya, misalnya sebagai jawab terhadap pertanyaan: 

“siapakah tokoh utama novel itu”?, atau” Ada berapa orang jumlah pelaku novel 

itu”?, atau siapakah tokoh protagonis dan antagonis dalam novel itu?”, dan 

sebagainya (Nurgiyantoro, 2010:165). Menurut Redaksi PM (2012:5) tokoh 

adalah pelaku dalam karya sastra. Dalam karya sastra biasanya ada beberapa 

tokoh, namun biasanya hanya ada satu tokoh utama.  

  Tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa dan penyampai 

pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada 

pembaca. Keadaan ini justru sering (dapat) berakibat kurang menguntungkan para 

tokoh cerita itu sendiri dilihat dari segi kewajarannya dalam bersikap dan 

bertindak. Tidak jarang tokoh-tokoh cerita dipakai dan diperalat sebagai pembawa 

pesan sehingga sebagai tokoh cerita dan sebagai pribadi kurang berkembang. 

Dalam hal ini, khususnya dari  pandangan teori resepsi, pembacalah yang 

memberi arti semuanya. Untuk kasus kepribadian seorang tokoh, pemaknaan itu 

dilakukan berdasarkan kata-kata dan tingkah laku lain. 

Gerakan Emansipasi Tokoh..., Sofyan Vita Utomo, FKIP, UMP, 2014 



14 
 

2. Jenis-jenis Tokoh 

a. Ditinjau dari segi keterlibatannya dalam keseluruhan cerita. 

  Membaca sebuah novel, biasanya kita akan dihadapkan pada sejumlah 

tokoh yang dihadirkan di dalamnya. Namun dalam kaitannya dengan keseluruhan 

cerita, peranan masing-masing tokoh tersebut tak sama. Ada dari segi peranan dan 

dari segi tingkat pentingnya. Tokoh-tokoh cerita dalam sebuah fiksi dapat 

dibedakan ke dalam beberapa jenis penamaan berdasarkan dari sudut mana 

penamaan itu dilakukan. Berdasarkan perbedaan sudut pandang dan tinjauan, 

seseorang tokoh dapat saja dikategorikan ke dalam beberapa jenis penamaan, 

misalnya sebagai tokoh utama, tokoh tambahan dan lain-lain. 

 

1) Tokoh Utama 

  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. Bahkan dalam novel-

novel tertentu tokoh utama senantiasa hadirdalam setiap kejadian maupun dikenai 

kejadian. Pada novel yang lain, tokoh utama senantiasa selalu berkaitan dengan 

tokoh lain, ia sangat menentukan perkembangan plot secara keseluruhan 

(Nurgiyantoro, 2010:176). Menurut Stanton (2012:17) tokoh utama adalah tokoh 

yang keberadaannya berhubungan dengan peristiwa dalam cerita. 

 

2) Tokoh Tambahan  

  Tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya dimunculkan sekali atau 

beberapa kali dalam cerita, dan itupun mungkin dalam porsi penceritaan yang 
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relatif pendek. Pemunculan tokoh tambahan dalam keseluruhan cerita lebih 

sedikit, tidak dipentingkan, dan kehadirannya hanya jika ada kaitannya dengan 

tokoh utama, secara langsung maupun tak langsung. Di pihak lain, pemunculan 

tokoh tambahan dalam cerita lebih sedikit dan tidak dipentingkan. Keutamaan 

kedua tokoh ini ditentukan oleh dominasi, banyak pence-ritaan dan pengaruhnya 

terhadap perkembangan plot. Karena perkembangan plot ini bisa dipengaruhi oleh 

tokoh-tokoh ini (Nurgiyantoro, 2010:177). 

 

b. Dilihat dari fungsi penampilan tokoh 

 Membaca sebuah novel, pembaca sering mengidentifikasi dengan tokoh 

tertentu. Sebuah fiksi juga harus mengandung sebuah konflik, ketengan yang 

terjadi pada sebuah tokoh. Jika dilihat dari fungsi penampilan  tokoh dalam 

pengembangan plot, tokoh dapat dibedakan menjadi dua yaitu tokoh protagonis 

dan antagonis. Konflik yang dialami oleh tokoh antagonis seorang individu yang 

dapat ditunjuk secara jelas. Hal itu bisa disebabkan oleh dari diri tokoh protagonis 

maupun tokoh antagonis. 

 

1) Tokoh Protagonis 

 Tokoh protagonis adalah tokoh pembawa misi kebenaran dan nilai-nilai 

moral yang berseberangan dengan tokoh antagonis yang justru pembawa 

kejahatan atau malapetaka. Tokoh protagonis ini pulalah yang sering dijadikan 

hero, pahlawan, karena’’bertugas” membawakan nilai-nilai yang menjadi 

idealisme pembaca.  Sebaliknya, tokoh antagonis sering menjadi tokoh yang 
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disikapi secara antipati oleh pembaca karena sifatnya yang jahat. Tokoh 

protagonis menampilkan sesuatu yang sesuai dengan pandangan kita, harapan 

kita, pembaca. Maka, kita sering mengenalinya memiliki kesamaan dengan kita, 

permasalahan yang dihadapinya seolah menjadi permasalahan kita.  

 Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi yang salah satu jenisnya 

secara popular disebut hero. Tokoh yang merupakan pengejawantahan norma-

norma/ nilai-nilai yang ideal bagi kita. Tokoh protagonis menampilkan sesuatu 

yang sesuai dengan pandangan kita, harapan kita sebagai  pembaca. Maka kita 

sering mengenalinya sebagai memiliki kesamaan dengan kita, permasalahan yang 

dihadapinya seolah-olah juga sebagai permasalahan kita. Demikian pula halnya 

dalam menyikapinya (Nurgiyantoro, 2010:179). 

 

2) Tokoh Antagonis  

 Tokoh antagonis adalah tokoh penyebab terjadinya konflik. Tokoh 

antagonis barangkali dapat disebut beroposisi dengan tokoh protagonis, secara 

langsung maupun tak langsung, bersifat fisik maupun batin.  Tokoh antagonis 

adalah tokoh yang membawakan perwatakan yang bertentangan dengan 

protagonis atau menyampaikan nilai-nilai negatif. Tokoh antagonis adalah 

pengejewantahan dari sifat jahat. Tokoh antagonis biasa kita kenal dengan tokoh 

jahat. 

  

c. Berdasarkan perwatakannya. 

 Tokoh berdasarkan perwatakannya, dapat dibedakan ke dalam tokoh 

sederhana (simple), dan tokoh kompleks (complex). Hampir semua buku sastra 
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yang membicarakan penokohan tak pernah lupa menyebut pembedaan itu. 

Pengkategorian seorang tokoh ke dalam sederhana atau bulat atau kompleks 

haruslah didahului dengan analisis perwatakan. Pembedaan tokoh ke dalam 

sederhana dan bulat kemudian menjadi sangat terkenal. Hamper semua sastra 

membicarakan tentang penokohan. 

 

1) Tokoh Sederhana (simple) 

 Tokoh sederhana adalah tokoh yang hanya memiliki satu kualitas pribadi 

tertentu, satu sifat atau watak yang tertentu saja. Sebagai tokoh manusia, ia tak 

diungkap berbagai kemungkinan sisi kehidupannya. Ia tak memiliki sifat dan 

tingkah laku yang dapat memberikan efek kejutan bagi pembaca. Sifat dan 

tingkah laku seorang tokoh sederhana bersifat datar, monoton, hanya 

mencerminkan satu watak tertentu. Watak yang telah pasti itulah yang mendapat 

penekanan terus-menerus terlihat dalam fiksi yang bersangkutan (Nurgiyantoro, 

2010:181-182). 

 

2) Tokoh kompleks (complex) 

 Tokoh kompleks adalah tokoh yang memiliki dan diungkap berbagai 

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

memiliki watak tertentu yang dapat diformulasikan. Tokoh ini jiga dapat 

menampilkan watak dan tingkah laku bermacam-macam, bahkan mungkin seperti 

bertentangan sulit diduga. Menurut Nurgiyantoro ( 2010:229) tokoh berkarakter 
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kompleks, di pihak lain adalah tokoh yang memiliki banyak karakter dan 

adakalanya bersifat tidak terduga, maka karakternya pun tidak dapat dirumuskan 

sebagaimana tokoh datar. Dengan demikian, lebih sulit dipahami, terasa kurang 

familiar karena yang ditampilkan adalah tokoh-tokoh yang kurang akrab dan 

kurang dikenal sebelumnya. 

 

d. Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan. 

 Dilihat dari berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh dalam novel, dapat 

dibedakan ke dalam tokoh statis dan dinamis. Tokoh jenis ini menentukan 

bagaimana tokoh itu akan berkembang atau perannya akan sama dari awal sampai 

akhir. Maka dibedakan menjadi tokoh statis (tetap). Yang kedua adalah tokoh 

dinamis. Tokoh Jenis ini akan selalu berkembang dari awal cerita sampai akhir 

cerita. 

 

1) Tokoh Statis. 

 Tokoh statis adalah tokoh cerita yang secara esensial tidak mengalami 

perubahan atau perkembangan. Tokoh ini adalah perwatakan sebagai akibat 

adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tokoh jenis ini tampak kurang terlibat 

dan tak terpengaruh oleh adanya perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi 

karena adanya hubungan antar manusia. Jika diibaratkan, tokoh statis adalah 

bagaikan batu karang dan disayang ombak. Tokoh statis memiliki sikap dan watak 

yang relatif tetap, tak berkembang, sejak awal sampai akhir cerita. 
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2) Tokoh Dinamis 

 Tokoh dimanis adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan dan 

perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan (dan perubahan) plot 

yang dikisahkan. Ia secara aktif berinteraksi dengan lingkungannya, baik 

lingkungan sosial, alam, maupun yang lain, yang kesemuanya itu akan 

mempengaruhi sikap, watak, dan tingkah lakunya. Adanya perubahan-perubahan 

yang terjadi di luar dirinya, dan adanya hubungan antarmanusia yang bersifat 

saling mempengaruhi itu.  Hal itulah yang menyentuh kejiwaannya dan dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan dan perkembangan sikap dan wataknya. Sikap 

dan watak tokoh berkembang, dengan demikian, akan mengalami perkembangan 

atau perubahan dari awal, tengah, dan akhir cerita, sesuai dengan tuntutan 

koherensi cerita secara keseluruhan (Nurgiyantoro, 2010: 188). 

 

e. Berdasarkan kemungkinan pencerminan. 

  Dilihat berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap 

(sekelompok) manusia dari kehidupan nyata. Tokoh cerita dapat dibedakan 

menjadi  tokoh tipikal (typical character) dan tokoh netral ( netral character). 

Kita tau bahwa fiksi adalah karya imajiner yang artistik. Demikian dengan tokoh-

tokoh yang ada di dalamnya. Keseperti kehidupan sekedar menyaran kepada 

bahwa ada perbedaan antara tokoh tipikal dan tokoh netral. 

 

1) Tokoh Tipikal 

  Tokoh tipikal merupakan penggambaran, pencerminan, atau penunjukan 

terhadap orang, atau sekelompok orang yang terikat dalam sebuah lembaga. 
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seorang individu sebagai bagian dari suatu lembaga yang ada di dunia nyata. 

Penggambaran itu tentu saja bersifat tidak langsung dan tidak menyeluruh. Tokoh 

tipikal dalam sebuah novel mungkin hanya seorang atau beberapa orang saja. 

Ketipikalan seorang tokoh harus meliputi seluruh kediriannya. Misalnya reaksi 

terhadap sikapnya terhadap suatu masalah atau konflik yang dihadapi. 

 

2) Tokoh Netral 

 Tokoh netral adalah, tokoh cerita yang bereksistensi demi cerita itu sendiri. 

Ia benar-benar merupakan tokoh imajiner yang hanya hidup dan bereksistensi 

dalam dunia fiksi. Ia hadir (atau dihadirkan)semata-mata demi cerita, atau bahkan 

dialah sebenarnya yang empunya cerita, pelaku cerita, dan yang diceritakan. 

Kehadirannya tidak berpretensi untuk mewakili atau menggambarkan suatu yang 

di luar dirinya. Atau paling tidak, pembaca mengalami kesulitan untuk 

menafsirkannya sebagai bersifat mewakili berhubung kurang ada unsur bukti 

pencerminan (Nurgiyantoro, 2010:190). 

 

3. Penokohan  

 Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita ( Nurgiyantoro, 2010:165). Penokohan sebagai 

gambaran atau karakterisasi tokoh dapat dilukiskan melalui berbagai macam cara. 

Tokoh dan gambaran perwatakannya akan membantu pembaca dalam memahami 

isi,sehingga sanggup memberi gambaran yang jelas pada pembaca. Penokohan 

merupakan unsur yang tersurat dalam sebuah cerita. Dalam hal ini pengarang 
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sengaja membuat penokohan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam 

mengamati tokoh-tokoh yang ada dalam novel, sehingga apabila pembaca ingin 

mengetahui lebih jauh watak pelaku cerita, pembaca diwajibkan untuk 

memperhatikan apa saja yang dilakukan dan dikatakan pelaku, bagaimana sikap 

pelaku dalam menghadapi persoalan yang menimpanya, dan bagaimanakah 

penilaian pelaku lain terhadap dirinya (Nazala, 2010:1). 

 Masalah penokohan dalam sebuah karya tidak semata-mata hanya 

berhubungan dengan masalah pemilihan jenis dan perwatakan para tokoh cerita 

saja, melainkan juga bagaimana melukiskan kehadiran dan penghadirannya secara 

tepat sehingga mampu menciptakan dan mendukung tujuan artistik karya yang 

bersangkutan. Secara garis besar teknik pelukisn tokoh dalam suatu karya sastra 

atau lengkapnya: pelukisan sifat, sikap, watak, tingkah laku, dan berbagai hal lain.  

Secara garis besar teknik pelukisan tokoh dalam karya sastra menggunakan 

berbagai macam metode. Persoalan seorang pengarang tidak hanya dalam hal 

memilih jenis tokoh yang akan disajikan dalam cerita, tetapi juga dengan cara 

apakah ia akan menyajikan tokoh ciptaannya. Sayuti (2000:89) membagi metode 

penggambaran tokoh menjadi, metode diskursif, dramatik, dan kontekstual. 

 

a.    Metode diskursif 

   Metode diskursif kurang lebih sama dengan metode analitik dan langsung. 

Pengarang yang memilih metode diskursif hanya menceritakan kepada kita 

tentang karakter tokohnya. Dengan metode ini pengarang menyebutkan secara 

langsung masing-masing kualitas tokoh-tokohnya. Kelebihan metode ini terletak 
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pada kesederhanaannya dan sifat ekonomisnya. Deskripsi kedirian tokoh secara 

langsung oleh pengarang akan berwujud penuturan yang bersifat deskriptif pula.  

 

b.     Metode dramatis 

    Teknik penokohan dramatis adalah cara penampilan tokoh secara tidak 

langsung. Pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan tingkah laku 

tokoh. Teknik penokohan ini lebih efektif daripada teknik penokohan analitik, 

karena berfungsi ganda. Teknik ini lebih realistik, sangatlah mungkin tokoh 

berubah karakternya karena pengaruh lingkungan baru, pekerjaan, dan lainnya. 

Kelebihan teknik dramatik ini adalah sifatnya yang lebih sesuai dengan situasi 

kehidupan nyata. Menurut Nurgiyantoro (2010:201) terdapat beberapa jenis 

wujud penggambaran teknik dramatik, yaitu: 

 

1) Teknik cakapan 

 Percakapan yang dilakukan oleh ( baca:diterapkan pada) tokoh-tokoh cerita 

biasanya juga untuk menggambarkan sifat-sifat tokoh yang bersangkutan. 

Percakapan di dalam sebuah karya fiksi tidak hanya dilakukan untuk memajukan 

plot, tapi juga dimaksudkan untuk menggambarkan karakteristik-karakteristik 

tokoh yang bersangkutan. Namun sang pembaca hanya akan mendapatkan 

sepotong sifat kedirian tokoh yang bersangkutan. Bentuk percakapan dalam 

sebuah karya sastra fiksi, khusunya novel umumnya cukup banyak. Percakapan 

yang baik dan efektif yang fungsional adalah menunjukkan perkembangan plot 

dan sekaligus mencerminkan sifat kedirian tokohnya. 
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2) Teknik tingkah laku 

 Teknik tingkah laku menyaran pada tindakan yang bersifat nonverbal, fisik. 

Apa yang dilakukan orang dalam wujud tingkah laku, dapat dipandang sebagai 

reaksi, tanggapan, sifat, dan sikap yang menunjukkan kediriannya. Namun tidak 

semua tingkah laku tokoh menunjukkan sifat-sifat tokoh itu. Ini disebut tingkah 

laku yang bersifat netral, kurang menggambarkan sifat kediriannya. Kalaupun hal 

itu merupakan penggambaran sifat-sifat tokoh juga, terlihat samar sekali. 

 

3) Teknik pikiran dan perasaan 

 Pikiran dan perasaan seseorang tokoh dapat menunjukkan kedirian dari 

tokoh itu. Tokoh sangat mungkin untuk berpura-pura dalam bertingkah laku, 

tetapi sangatlah tidak mungkin tokoh dapat berpura-pura dengan pikiran dan 

perasaannya sendiri. Dengan demikian, teknik pikiran dan perasaan dapat 

ditemukan dalam teknik cakapan dan tingkah laku. Artinya, penuturan itu 

sekaligus untuk menggambarkan pikiran dan perasaan tokoh. Teknik pikiran dan 

perasaan dapat ditemukan dalam teknik cakapan tingkah laku. 

 

4) Teknik arus kesadaran/ stream of consciousness. 

 Teknik arus kesadaran ( stream of consciousness) berkaitan erat dengan 

teknik pikiran dan perasaan. Keduanya tidak dapat dibedakan secara pilah, bahkan 

mungkin dianggap sama karena memang sama-sama menggambarkan tingkah 

laku batin tokoh. Arus kesadaran merupakan sebuah teknik narasi yang berusaha 

menangkap pandangan dan aliran proses mental tokoh. Arus kesadaran berusaha 
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menangkap dan mengungkapkan proses kehidupan batin, yang memang terjadi 

dalam batin maupun dalam bawah sadar. Apa yang ada di dalam bawah sadar, 

atau minimal yang ada difikiran dan perasaan manusia jauh lebih banyak dan 

kompleks. 

 

5) Teknik reaksi tokoh 

 Teknik reaksi tokoh dimaksudkan sebagai reaksi tokoh terhadap sesuatu 

kejadian, masalah, keadaan, kata, dan sikap tingkah laku orang lain. Teknik reaksi 

tokoh juga berupa “rangsang” dari luar diri tokoh yang bersangkutan. Bagaimana 

reaksi tokoh terhadap hal-hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu bentuk 

penampilan yang mencerminkan sifat-sifat kediriannya. Ketika ada suatu kejadian 

yang menyangkut tokoh pasti akan langsung memberikan rangsang. Sesuatu yang 

terjadi bisa mengakibatkan buruk dan bisa mengakibatkan baik. 

 

6) Teknik reaksi tokoh lain 

 Reaksi tokoh-tokoh lain dimaksudkan sebagai reaksi yang diberikan oleh 

tokoh lain terhadap tokoh utama, atau tokoh yang dipelajari kediriannya, yang 

berupa pandangan, pendapat, sikap, komentar dan lain-lain. Penilaian kedirian 

tokoh utama cerita oleh tokoh-tokoh cerita yang lain dalam karya sastra. Reaksi 

tokoh juga merupakan teknik penokohan untuk menginformasikan kedirian tokoh 

kepada pembaca. Tokoh lain itu pada hakikatnya melakukan penilaian aras tokoh 

utama untuk pembaca.  Bagaimana reaksi tokoh terhadap hal-hal tersebut dapat 
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dipandang sebagai suatu bentuk penampilan yang mencerminkan sifat-sifat 

kediriannya. 

 

7) Teknik pelukisan latar 

Suasana latar (baca:tempat) sekitar tokoh juga sering dipakai untuk 

melukiskan kediriannya. Pelukisan suasana latar dapat lebih mengintensifkan sifat 

kedirian tokoh seperti yang telah diungkapkan dengan berbagai teknik yang lain. 

Keadaan latar tertentu, memang dapat menimbulkan kesan yang tertentu pula di 

pihak pembaca. Misalnya, suasana rumah yang bersih, teratur, rapi, tak ada barang 

yang bersifat mengganggu pandangan, akan menimbulkan kesan bahwa permilik 

rumah itu adalah orang yang mencintai kebersihan. Pelukisan keadaan sekitar 

tokoh secara tepat akan mampu mendukung teknik penokohan secara kuat. 

 

8) Teknik pelukisan fisik 

 Keadaan fisik seseorang sering berkaitan dengan keadaan kejiwaannya, atau 

paling tidak, pengarang sengaja mencari dan memperhubungkan adanya 

keterkaitan itu.  Penampilan fisik dari tokoh berhubungan langsung dengan ciri-

ciri sang tokoh karena sang pengarang mendeskripsikan tokoh itu dengan maksud 

tertentu. Pelukisan keadaan fisik tokoh, dalam kaitannya dengan penokohan, 

kadang-kadang memang terasa sangat penting. Di samping itu, ia juga dibutuhkan 

untuk mengefektif dan mengkonkretkan ciri-ciri kedirian tokoh yang telah 

dilukisakan dengan teknik yang lain. Teknik ini sangat penting dalam penokohan, 

karena sangatlah efektif (Yapsir dkk, 2011:1). 
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C. Emansipasi. 

 Emansipasi adalah pembelaan dari perbudakan. Persamaan hak di berbagai 

aspek kehidupan masyarakat (seperti persamaan hak kaum wanita dengan kaum 

pria). Faham feminis adalah sebuah politik langsung mengubah hubungan 

kekuatan kehidupan antara perempuan dan laki-laki (Depdiknas, 2007:295). 

Emansipasi itu adalah sebuah perjuangan untuk mendapatkan kebebasan dalam 

memperoleh kesempatan yang sama. Terbatas hanya pada kesempatan karena di 

luar itu perlu juga memikirkan kodrat yang telah ditentukan oleh Allah. 

 Menurut Fakih (2012:152-153) gerakan kaum perempuan adalah gerakan 

penyetaraan hak antara antara perempuan dan laki-laki. Gerakan emansipasi 

memperjuangkan persamaan hak perempuan dengan laki-laki dan otonomi untuk 

menentukan apa yang baik bagi dirinya (Sugihastuti, 2010:vii). Setidaknya 

apabila peran emansipasi berhasil maka akan semakin banyak kaum perempuan 

yang sadar akan nasibnya, yang sadar akan hak-haknya dan cita-citanya Jika 

demikian, gerakan perempuan adalah suatu proses gerakan untuk menciptakan 

hubungan antara sesama manusia yang secara fundamental lebih baik dan baru. 

Hubungan ini meliputi hubungan ekonomi, politik, kultural, ideologi, lingkungan, 

dan termasuk di dalamnya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi 

emansipasi perempuan merupakan suatu upaya perempuan untuk menyetarakan 

gender, menuntut hak yang sama dengan kaum laki-laki, bukan suatu gerakan 

untuk melakukan balas dendam terhadap laki-laki. 

 Kadang peran perempuan juga membatasi kebebasannya. Ada dua 

feminisme yang membatasi kebebasan perempuan yaitu peran perempuan sebagai 
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istri dan peran perempuan sebagai ibu, yang memposisikan keduanya sebagai 

objek. Tentu saja tidak ada cara yang mudah bagi perempuan untuk menghindari 

diri dari apa yang telah digambarkan sebagai imanensi perempuan, pembatasan, 

definisi, dan peran dalam masyarakat. Setelah melalui masa kelam dalam 

hidupnya, sekarang perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki. 

Perempuan sekarang lebih berarti dalam kehidupan masa sekarang ini. Perempuan 

tak hanya di kasur atau di dapur saja, tapi juga bisa lebih dari itu. Pekerjaan atau 

jabatan apa saja bisa dipegang oleh perempuan. Sekolah atau perguruan tinggi 

saat ini lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Perempuan menjelma 

menjadi makhluk yang harus diperhitungkan dewasa ini.  

 Emansipasi menimbulkan berbagai pandangan atau asumsi yang berbeda-

beda. Ada yang mendukung/ pro dengan emansipasi, ada juga yang menentang/ 

kontra dengan emansipasi. Pandangan yang menentang, banyak dilontarkan oleh 

kaum anti emansipasi. Mereka beranggapan bahwa gerakan emansipasi adalah 

gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki, upaya melawan pranata sosial 

yang ada, misalnya lembaga/  institusi rumah tangga, perkawinan maupun usaha 

pemberontakan perempuan untuk mengingkari apa yang disebut kodrat. Pelaku 

emansipasi yang baik dalah ketika perempuan melakukan emansipasi tanpa 

melalaikan kodratnya sebagai perempuan. 

 Gerakan emansipasi memberikan kebebasan kepada perempuan tetapi bukan 

berarti bebas tanpa batas. Ada norma-norma/ nilai-nilai moral yang membatasinya 
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terutama norma-norma atau nilai-nilai agama. Sebenarnya agama tidak melarang 

perempuan untuk berperan langsung dalam kehidupan masyarakat dengan gerakan 

emansipasinya, asalkan, realisasi peran tersebut ditata berdasarkan agama serta 

selalu didasarkan pada adanya perbedaan orientasi antara perempuan dan laki-

laki. Perempuan boleh saja berpikir tentang karir dan politik. Selama hal tersebut 

tidak melanggar kodrat dan merusak organ repodruksi maka hal tersebut kita 

anggap “boleh saja”. Jadi, emansipasi adalah gerakan yang bertujuan untuk 

membebaskan kaum wanita dari keterbelakangan dan perbudakan. Pendidikan 

merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan gerakan emansipasi.  

 Hal ini didasarkan pada pendidikan yang dianggap mampu membebaskan 

pikiran para wanita dari paradigma liberialisme, sehingga mereka mampu berpikir 

kritis dan ikut andil dalam upaya pembangunan bangsa. Apabila perempuan 

mampu menjadi sosok yang cerdas, maka akan mudah menjalankan emansipasi. 

Pada masa modernisme ini, wanita boleh melakukan pekerjaan kaum laki-laki, 

tapi selama hal tersebut tidak melanggar hal-hal yang sifatnya kodrati. Para 

penyeru emansipasi wanita menginginkan agar para wanita disejajarkan dengan 

kaum pria di segala bidang kehidupan tanpa terkecuali. Misalnya dalam bidang 

pendidikan, pekerjaan, politik, dan keluarga.  

 

1. Emansipasi dalam Bidang Pendidikan.  

 Dari aspek pendidikan, prestasi kaum perempuan dalam mengejar 

ketertinggalan mereka dari pendidikan kaum laki-laki justru lebih mengesankan. 

Jumlah kaum perempuan buta huruf dalam perkembangan terakhir menurun 
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secara drastis dibanding kaum laki-laki. Dari segi kesehatan, kondisi mereka juga 

mengalami perbaikan luar biasa (Fakih, 2012:158). Seharusnya Kartini tidak lagi 

disebut sebagai pejuang emansipasi perempuan yang menginginkan adanya 

kesetaraan hak dan kewajiban yang sama antara perempuan dan laki-laki. Akan 

tetapi sebagai pejuang pendidikan perempuan yang menginginkan perempuan 

memiliki pendidikan yang layak. Pendidikan yang memberikan bekal budi pekerti 

dan menjadikan perempuan sebagai ibu dan pendidik yang cerdas serta terampil 

dalam menjalankan kewajibannya. “Apa yang dilakukan Kartini pada masa itu, 

sesungguhnya selaras dengan perjuangan perempuan saat ini. Kartini menyadari 

perempuan adalah kunci peradaban dan memiliki peran dalam pendidikan bagi 

anak-anak. Sedangkan perempuan saat ini memperjuangkan agar keluarga 

Indonesia menjadi keluarga berkualitas karena keluarga berkualitas adalah pilar 

peradaban bangsa (Bahri, 2013:1) 

 Konsep ini bertujuan agar para wanita memiliki kesamaan hak dengan pria 

dalam menuntut ilmu di bangku-bangku sekolah sampai ke perguruan tinggi, baik 

negeri maupun swasta, di bidang umum ataupun agama. Pendidikan itu sangat 

penting. Terutama pada setiap wanita agar meningkatkan pendidikannya. Dengan 

pendidikan yang tinggi, tidak sulit untuk menerapkan emansipasi wanita. 

Emansipasi adalah upaya penyamaan hak antara laki-laki dan perempuan.  

 Dalam dunia pendidikan antara perempuan dan laki-laki sebenarnya 

mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang cukup. Tetapi 

terkadang perempuan dibatasi dengan peraturan yang mengekang. Pada masa 

sekarang perempuan telah banyak yang memperoleh persamaan hak dalam bidang 
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pendidikan. Sekiranya bila kaum wanita itu berpendidikan sudah tentu ia akan 

lebih cakap dalam mendidik putera-puterinya dan mengurus rumah tangganya. 

Apabila seorang perempuan mampu mendapatkan pendidikan yang layak dan 

tinggi seperti laki-laki, maka perempuan itu akan mudah melakukan gerakan 

emansipasi, karena apabila perempuan sudah dibekali ilmu pendidikan yang 

tinggi, maka perempuan itu tidak mau berdiam diri di rumah. Dalam aspek 

emansipasi pendidikan dapat berupa persamaan hak dalam menempuh 

pendidikan, yaitu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan supaya 

mendapatkan pendidikan yang tinggi dan layak. National Organisasion for 

Women (NOW), organisasi perempuan yang didirikan oleh Betty Friedan pada 

tahun 1996, berjuang demi reformasi hukum guna memberikan hak dan 

kesempatan yang sama kepada perempuan sama halnya kepada laki-laki (Holows, 

2010:5-6). 

 

2. Emansipasi dalam Bidang Pekerjaan. 

 Setelah dicetaknya sejumlah sarjana dari perguruan tinggi, baik wanita 

maupun pria dengan kemampuan dan kompetensi yang tidak jauh berbeda, maka 

para perempuan ini tidak mau diam di rumah. Para perempuan ini berpikir untuk 

mencari pekerjaan yang layak. Sama halnya laki-laki. Karena perempuan yang 

mempunyai bekal yang tinggi, pemikirannya tidak terbelakang oleh kaum laki-

laki. Itulah sebabnya perempuan juga harus mendapatkan haknya dalam bidang 

pendidikan. 
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 Emansipasi dalam bidang pekerjaan di dalamnya terkandung persamaan 

peran antara laki-laki dan perempuan. Dalam dunia pekerjaan, biasanya 

perempuan tertinggal oleh kaum laki-laki, bahkan dapat dikatakan bahwa 

pekerjaan yang berat adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki 

saja. Tetapi pernyataan itu tidak sepenuhnya benar. Banyak perempuan yang bisa 

mengerjakan pekerjaan laki-laki, di antaranya menjadi pemimpin. Karena 

pemimpin identik dengan laki-laki, tetapi sebenarnya tidak hanya laki-laki yang 

bisa memimpin. Bisa kita lihat pada masa Megawati Soekarno Putri. Beliau 

adalah seorang perempuan yang pernah memimpin Negara Republik Indonesia. 

Jadi, perempuan juga bisa menjalankan peran yang sama dengan laki-laki dalam 

bidang pekerjaan. 

 Secara ekonomi, peran kaum perempuan juga melonjak dengan pesat. 

Perjuangan mereka dalam mengesahkan anti-discriminationlaw secara global 

telah membawa dampak luas terhadap kesempatan kerja kaum perempuan. Jika 

dulu hanya kaum laki-laki yang mendominasi lapangan pekerjaan karena 

dianggap produktif, namun saat ini jam kerja kaum perempuan dan laki-laki 

secara global tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (Fakih, 2012:158-

159). Emansipasi dalam bidang pekerjaan, bisa dibagikan berdasarkan peran 

fungsi perempuan, dimana perempuan bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan 

oleh laki-laki. Sekarang kita bisa melihat perempuan menjadi sosok perempuan 

yang hebat dan cerdas. 
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3. Emansipasi dalam Bidang Politik 

Salah satu contoh emansipasi wanita di dunia kerja yang cukup mudah 

untuk ditemukan pada saat ini adalah adanya cukup banyak wanita yang mulai 

berkarya di ranah polotik negeri ini. Seperti yang kita sudah ketahui, dunia politik 

saat ini tidak hanya diwarnai oleh kaum pria tetapi juga kaum wanita. Tentu saja, 

mereka tidak hanya terbatas pada artis dan selebriti yang akhirnya memutuskan 

untuk terjun ke dunia politik. Emansipasi wanita di dalam dunia politik juga 

dilakukan oleh mereka yang berasal rakyat biasa saja. Emansipasi bisa dilakukan 

oleh perempuan dari berbagai kalangan entah itu kaya atau miskin. 

Berbicara soal politik tidak pernah habisnya. Politik terus mengalir dan 

digerakkan. Bukan saja lelaki yang bisa bergerak di bidang politik. Perempuan 

juga ada haknya. Perjuangan emansipasi perempuan, telah menuntun perempuan 

untuk mewujudkan terciptanya persamaan hak antara kaum perempuan dan kaum 

laki-laki. Emansipasi yang menjadi wujud gerakan perjuangan persamaan hak-hak 

perempuan dari ketidakadilan dan ketertindasan. 

Isu tentang peranan perempuan menjadi isu yang selalu hangat dibicarakan 

oleh Negara-negara di dunia. Menurut Fakih (2012:158) bahkan kehadiran 

perempuan mencapai 10% yang menempati posisi senior di PBB yang dijabat 

kaum perempuan. Kehadiran perempuan di ruang politik semakin mendapatkan 

tempat pada sebagian masyarakat. Berbagai organisasi di berbagai negara telah 

banyak terbentuk untuk membicarakan tentang peranan perempuan. kedudukan 

perempuan juga tidak boleh disepelekan begitu saja (Olan, 2012:1).  
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4. Emansipasi dalam Bidang Keluarga. 

Dalam lingkungan keluarga, perempuan tetaplah seorang ibu yang  dominan 

untuk mendidik anak-anak agar bisa menjadi anak yang baik, pintar, dan soleh. 

Perempuan itu lebih aktif dalam mendidik anak. Masalah lain dalam keluarga 

adalah siapa yang berkuasa atau mengambil keputusan terakhir ?. Rupanya siapa 

yang mempunyai masukan uang paling banyak, dialah yang paling menentukan. 

Seorang ibu dalam rumah tangga tidak hanya diam. Para ibu juga bisa diajak 

berunding oleh suaminya terutama dalam pengambilan keputusan untuk mencari 

kata mufakat. Sebaiknya para suami mengajak para istri dalam pengambilan 

keputusan. 

Dalam keluarga seorang suami berperan penting dalam memimpin dan 

membina keluarga. Dalam keluarga, seorang istri juga dapat mempunyai peran 

yang penting. Misalkan dalam hal pengambilan keputusan sebaiknya suami 

sebagai kepala rumah tangga ikut melibatkan istri, karena seorang perempuan 

dalam keluarga juga mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan. 

Maka dari itu hendaknya seorang suami harus memusyawarahkan segala 

keputusan dengan seorang istri. Maka dengan demikian akan tercipta keluarga 

yang menghargai satu sama lain (Fransisca, 2012:1). 
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