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ABSTRAK 

 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana watak tokoh Hasan dalam 

novel Atheis sebelum dan setelah didekonstruksi dan bagaimana kaitannya dengan 

pembelajaran sastra di SMA. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan 

perwatakan tokoh Hasan sebelum dan setelah didekonstruksi dan mengaitkannya 

dengan pembelajaran sastra di SMA. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata, 

kalimat-kalimat, dialog yang berkaitan dengan perwatakan tokoh Hasan dalam 

novel tersebut. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik baca, catat dan studi 

pustaka. Analisis data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

dekonstruksi. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa (1) tokoh Hasan sebelum 

didekonstruksi memiliki watak sederhana, labil, berfikiran tidak dewasa, putus asa 

dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, namun setelah dilakukan dekonstruksi 

pada tokoh Hasan dalam novel tersebut diketahui bahwa watak tokoh Hasan 

dalam novel tersebut menjadi kontradiktif dengan yang sebelumnya, yaitu : royal, 

fanatik, berfikiran dewasa, tidak mudah putus asa dan acuh tak acuh. (2) 

Penelitian ini dapat dijadikan media pembelajaran sastra di SMA karena terdapat 

materi unsur tokoh dan penokohan yang terkait dengan unsur intrinsik. 

 

Kata Kunci: Dekonstruksi, Watak, Tokoh, Novel, Pembelajaran Sastra. 
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ABSTRACT 

 

 

The problem in this research is how the character in the novel Atheis Hasan 

figures before and after deconstructed and how it relates to teaching literature in 

high school. The purpose of this study is to describe the disposition of Hasan 

figures before and after deconstructed and associate with literary learning in high 

school. The data in this study in the form of words, sentences, dialogue related to 

Hasan dispositive character in the novel. Data were collected using techniques 

read, record and literature. Data analysis using descriptive method of 

deconstruction. The results of this analysis show that (1) leader Hasan before 

deconstructed temperament simple, labile, immature minded, despair and curiosity 

high, but after the deconstruction of the character Hasan in the novel is known that 

the character figures Hasan in the novel be contradictory to the previous one, 

namely: royal, fanatic, mature minded, not easily discouraged and indifferent. (2) 

This study can be used as learning media literature in high school because there 

are elements of character and characterization of material related to the intrinsic 

elements. 

 

Keywords: Deconstruction, Character, People, Novel, Learning Literature. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang. 

Karya sastra adalah hasil kreativitas manusia yang objeknya adalah 

manusia dan kehidupan. Kreativitas sastrawan dalam menemukan dan memilih 

suatu peristiwa atau kejadian untuk dijadikan bahan dan tema karyanya dapat 

berupa pengalaman yang diolah secara estetis sehingga menghasilkan karya baik 

berupa prosa atau puisi. Sastra merupakan refleksi dari pengalaman hidup 

pengarangnya. Pengalaman hidup tersebut bisa berwujud pengalaman pengarang 

sendiri dan pengalaman orang lain yang telah melalui perenungan, penghayatan, 

dan penjiwaan sehingga menjadi nilai-nilai yang bermakna bagi kehidupan 

manusia. Berdasarkan paparan di atas dapat pula dikatakan bahwa sastra 

merupakan cerminan budaya pada saat karya sastra itu dibuat. Oleh karena itu, 

perkembangan kebudayaan suatu bangsa dapat dipelajari dari karya sastra yang 

dihasilkan. Jadi, karya sastra tidak dapat dipandang sebagai hasil karya seni yang 

sempit, tetapi harus dipandang sebagai hasil budaya yang memiliki dimensi luas. 

Seiring berjalannya waktu, karya sastra semakin berkembang. Karya sastra 

pada saat ini telah berada pada masa postmodernisasi. Pada masa ini peneliti 

dituntut untuk lebih kritis dalam membaca karya sastra, sehingga muncullah 

metode-metode pembacaan teks seperti dekonstruksi. 

Dekonstruksi adalah sebuah upaya saksama untuk menganalisis teks 

dengan mencoba mengungkapkan berbagai kemungkinan yang sebetulnya 

terkandung di dalamnya, termasuk yang tertindas atau terselubung, baik sengaja, 
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sadar, atau tidak, dengan cara membongkarnya. Hal ini dilakukan dengan analisis 

tekstual yang ketat, menjajaki dan mencoba menemukan berbagai kandungan 

maknanya, termasuk beragam makna alternatif yang mungkin bisa dimunculkan 

darinya. 

Dekonstruksi memang berpusat pada teks, tetapi paham yang dipegang 

lebih luas. Teks tidak dibatasi maknanya. Bahkan dekonstruksi juga menolak 

struktur lama yang telah lazim. Dekonstruksionis menganggap bahwa bahasa 

teksbersifat logis dan konsisiten. Misalkan, sebuah tema besar bahwa kejahatan 

akan terkalahkan dengan kebaikan oleh paham dekonstruksi tidak selalu 

dibenarkan. Di era sekarang, sastra boleh saja membalik atau menggembosi. 

Novel merupakan salah satu karya sastra yang dapat diteliti menggunakan 

teori dekonstruksi. Karena biasanya pengarang menuntun pembaca untuk 

memaknai sebuah karya sesuai dengan harapan pengarang. Hal ini membuat 

pembaca cenderung mempercayai satu makna dominan sebagi kebenaran mutlak, 

sehingga mereka tidak melihat atau menilai karya sastra secara objektif dengan 

penilaian dua arah melalui dua perspektif yang berbeda. 

Pemaknaan tunggal ini terjadi pada sebagian besar karya sastra. Salah 

satunya pada novel Atheis karya Achdiat K. Mihardja yang diterbitkan oleh Balai 

Pustaka. Pemaknaan tunggal ini kerap kali terjadi pada watak tokoh yang terdapat 

dalam novel. Pandangan masyarakat terhadap tokoh Hasan dalam novel Atheis 

karya Achdiat K. Mihardja memiliki watak sederhana, tidak berpendirian tetap, 

kurang dewasa dan fanatik. Namun pada kenyatanya, setiap manusia pasti 

memiliki sisi positif dan negative yang tentunya tokoh Hasan juga memiliki hal 



3 
 

tersebut. Oleh karena, itu peneliti ingin mengubah pandangan negatif masyarakat 

melalui penelitian ini. 

Penelitian ini juga dikaitkan dengan pembelajaran sastra di SMA karena 

materi pembelajaran karya sastra jenis prosa terdapat dalam kurikulum dan 

silabus. Adapun materi yang terkait yaitu tentang analisis unsure intrinsik atau 

analisis tokoh dalam karya sastra. 

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini berjudul “ Analisis 

Dekonstruksi Watak Tokoh Hasan dalam Novel Atheis Karya Achdiat K. 

Mihardja dan Kaitannya dengan Pembelajararan Sastra di SMA”. Dengan 

menggunakan metode dekonstruksi dalam membaca teks diharapkan bisa melihat 

fakta-fakta lain yang terdapat pada watak tokoh Hasan dalam novel Atheis karya 

Achdiat K. Mihardja. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang disampaikan sebelumnya, maka rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah dekonstruksi watak tokoh “Hasan” yang terdapat dalam    

novel  Atheis karya Achdiat K. Mihardja ? 

2. Bagaimanakah kaitan dekonstruksi watak tokoh “Hasan” yang terdapat 

dalam    novel  Atheis karya Achdiat K. Mihardja dengan pembelajaran sastra 

di SMA ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan hasil dekonstruksi watak tokoh “Hasan” yang terdapat 

dalam    novel  Atheis karya Achdiat K. Mihardja. 

2. Mendeskripsikan kaitan dekonstruksi watak tokoh “Hasan” yang terdapat 

dalam    novel  Atheis karya Achdiat K. Mihardja dengan pembelajaran sastra 

di SMA. 

1.4 Manfaat Penelitian. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memperkaya  khazanah  ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam bidang studi analisis novel sehingga dapat bermanfaat bagi 

perkembangan karya sastra Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

1) Guru Bahasa dan Sastra Indonesia 

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi Guru Bahasa dan  Sastra  

Indonesia  tingkat  SMA  atau  sederajat  bahwa  novel Atheis karya Achdiat K. 

Mihardjabaik digunakan sebagai bahan atau materi pembelajaran sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. 
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2) Bagi Siswa 

Dengan  menggunakan  pendekatan  dekonstruksi  sastra  diharapkan dapat  

meningkatkan  kemampuan  siswa  dalam  memahami  dan mengapresiasi novel. 

3) Bagi Peneliti Lain 

Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  bahan perbandingan  bagi peneliti  

lain  yang  akan  melakukan  penelitian  sastra  dengan permasalahan yang sejenis. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang sastra khususnya novel telah banyak dilakukan oleh 

mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan bahasa, sastra Indonesia dan 

daerah. Oleh karena itu diperlukan adanya acuan untuk menjamin keasliannya. 

Peneltian yang relevan memuat beberapa penliti terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

Penelitan yang dilakukan oleh Fitriah (2013) degan judul “ Analisis 

Karakter Tokoh Pendidik yang terdapat pada Novel Dunia Kecil Karya Yoyon 

Indra Joni”. Penekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

sruktural atau pendekatan objektif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa. (1) Karakter tokoh protagonis yang terdapat pada tokoh guru dalam Novel 

Dunia Kecil merupakan guru yang sangat ideal apabila diukur sebagai seorang 

pengajar dan pendidik, mereka bukan saja memberikan ilmu-ilmu pengetahuan, 

melainkan mereka mengajarkan nilai-nilai. (2) Adapun karakter tokoh guru yang 

terdapat dalam Novel Dunia Kecil digambarkan dalam nilai-nilai seperti: 

ketulusan, kedisiplinan, kesabaran, konsisten, religious, penuh kasih sayang, 

ketegasan berwibawa, bertangungjawab, keteladanan, bersahabat, dan 

menghargai. (3) Pak Mawardi dan Pak Muaz adalah sosok tokoh pendidik yang 

memiliki karakter tokoh protagonis yang lebih dominan daam Novel Dunia Kecil. 

Penelitian ini dianggap relevan oleh peneliti karena pembaHasannya memiliki 

kesamaan dalam hal mengkaji karakter tokoh dalam novel. Namun, letak 
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perbedaan terdapat pada teori yang digunakan dalam menganalilis tokoh dalam 

novel. Penelitian yang dilakukan Fitriah menggunakan pendekatan struktural atau 

objektif dalam menganalisis karakter atau perwatakan tokoh, sedangkan peneliti 

sendiri menggunakan pendekatan dekonstruksi. 

Penelitian lain dilakukan oleh Oetomo (2014) dengan judul “Dekonstruksi 

Toshiko sebagai Tokoh Tambahan dalam Novel Kagi Karya Tanizaki 

Jun‟ichirou”. Penelitian ini menggunakan teori dekonstruksi untuk meruntuhkan 

anggapan tentang tokoh tambahan yang biasanya tidak dianggap penting dan 

menunjukkan bahwa kehadirannya memiliki peran penting di dalam cerita. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tokoh tambahan dalam novel Kagi memiliki 

peranan yang sangat penting karena keberadaannya menjadi motor penggerak 

jalan cerita dan dapat memicu konflik yang terjadi antara kedua tokoh utama. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa tokoh tambahan memiliki peran penting dalam 

sebua cerita. Penelitian tersebut dianggap relevan oleh peneliti karena memiliki 

persamaan yaitu menggunakan teori dekonstruksi. Namun, letak perbedaannya 

terdapat pada tokoh dalam novel. Oetomo meneliti tentang tokoh tambahan yang 

terdapat dalam novel Kagi, sedangkan peneliti meneliti tokoh utama dalam novel 

Atheis. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah (2016) 

dengan judul “Dekonstruksi Perwatakan Tokoh Dalam Novel Dian Yang Tak 

Kunjung Padam Karya Sutan Takdir Alisjahbana”. Penelitian ini mengkaji 

perwatakan tokoh-tokoh yang terdapat dalam Novel Dian Yang Tak Kunjung 

Padam. Hasil penelitian yang dilakulan oleh Uswatun Hasanah dapat disimpulkan 
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sebgai berikut: Sebelum didekonstruksi (1) watak tokoh Yasin adalah pekerja 

keras, bijaksana, kasih sayang, optimis, tidak membedakan orang lain, setia, 

pengiba,(2) watak tokoh Molek adalah berbakti kepada orang tua, pengiba, rendah 

hati, setia, penyabar, pemaaf, tidak membedakan orang lain,(3) watak tokoh Ibu 

Yasin adalah religious, bijaksan, pengasih, penolong, dan (4) watak tokoh orang 

tua Molek adalah sombong, membedakan orang lain dan egois. Setelah dilakukan 

dekonstruksi perwatakan tokoh menjadi kontradiktif dengan sebelumnya, yatu: (1) 

Yasin berwatak rendah diri, pesimis, pendendam, tidak jujur, egoi, berputus asa, 

prasangka buruk, (2) Molek berwatak pembangkang kepada orang tua, egois, 

pembenci dan pendendam, tidak setia, berputus asa, (3) Ibu Yasin berwatk 

pesimis, berprasangka buruk, dan (4) Orang Tua Molek berwatak religious, 

penyayang, dan Perhatian. Penelitian tersebut dianggap relevan oleh peneliti 

karena berkaitan dan memiliki kesamaan yaitu mengkaji tokoh dalam novel dan 

menggunakan teori dekonstruksi. Namun letak perbedaanya terdapat pada objek 

penelitian dan penelitian ini akan dikaitkan dengan pembelajaran sastra di SMA. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa belum 

banyak penelitian tentang perwatakan tokoh khusunya yang menggunakan teori 

dekonstruksi dan kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMA.Untuk itulah, 

peneliti tertarik mengambil judul “Analisis Dekonstruksi Watak Tokoh Hasan 

dalam Novel Atheis karya Achdiat K. Mihardjadan Kaitannya dengan 

Pembelajaran Sastra di SMA”. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Novel 

Kata novel berasal dari kata novella yang secara harfiah berarti „sebuah 

barang baru yang kecil‟, dan kemudian diartikan sebagai „cerita pendek dalam 

bentuk prosa‟ (Abrams dalam Nurgiantoro). Perkatan baru ini dikaitkan dengan 

kenyataan bahwa novel merupakan jenis cerita fiksi (fiction) yang muncul 

belakangan di bandingkan dengan cerita pendek (short story) dan roman (Herman 

J. Waluyo dalam Setiawan 2010:3). 

Kamus Besar Bahasa Inonesia, novel merupakan karangan prosa yang 

panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang 

disekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Goldman 

(dalam Ratna, 2009: 126) mengatakan karya sastra yang berupa novel berhasil 

merekonstruksi struktur mental dan kesadaran sosial secara memadai, yaitu 

dengan cara menyajikannya melalui semesta tokoh dan peristiwa. Penggunaan 

tokoh-tokoh semesta imajiner juga merupakan salah satu keunggulan novel dalam 

usaha mengkonstruksi dan memahami gejala-gejala sosial, perilaku impersonal 

termasuk peristiwa-peristiwa historis. 

Menurut Nurgiyantoro (2012: 14), novel umumnya terdiri dari sejumlah 

bab yang masing-masing berisi cerita yang berbeda. Hubungan antarbab, kadang-

kadang, merupakan hubungan sebab-akibat, atau hubungan kronologis biasa saja, 

bab yang satu merupakan kelanjutan dari bab-bab yang lain. Jika membaca novel 

satu bab saja secara acak, kita tidak akan mendapatkan cerita yang utuh, hanya 
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bagaian membaca sebuah pragmen saja. Keutuhan cerita sebuah novel meliputi 

keseluruhan bab. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa novel merupakan 

jenis karya sastra yang menampilkan sejumlah tokoh dengan berbagai watak yang 

berbeda dan di dalamnya terdapat konflik. Konflik yang terdapat pada novel 

berkisar pada kehidupan masyarakat pada umumnya, supaya cerita yang ingin 

disampaikan pengarang lebih hidup. 

2.2.2 Tokoh 

Menurut Nurgiyantoro (2012: 165) istilah tokoh menunjukkan pada 

orangnya, pelaku cerita, misalnya sebagai jawaban terhadap pertanyaan: 

“Siapakah tokoh utama novel itu?”,atau “Siapakah tokoh protagonis dan antagonis 

dalam novel itu?”, atau “Ada berapa orang jumlah pelaku novel itu?”, dan 

sebagainya. Aminudin (2013: 79) berpendapat bahwa tokoh adalah pelaku yang 

mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga pelaku itu mampu menjalin 

suatu cerita. 

Tokoh cerita (character), menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro: 2012: 

165) adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, 

yang oleh pembaca ditafsirkan memilki kualitas moral dan kecenderungan tertentu 

seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yag dilakukan dalam tindakan. 

Tokoh cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa dan penyampai pesan, 

amanat, moral, atau suatu yang sengaja ingin disampaikan kepada pembaca 

(Nurgiyantoro, 2012: 167). 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tokoh merupakan pelaku 

atau pengemban cerita dalam novel dengan berbagai peristiwa yang ingin 

ditampilkan oleh pengarang melalui tindakan atau ucapannya. 

2.2.3 Perwatakan 

Perwatakan berasal dari kata dasar watak, yang memiliki arti kata sifat 

batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan perbuatan. Dilihat dari 

watak yang dimiliki tokoh, dapat dibedakan atas tokoh protagonis dan tokoh 

antagonis (Aminudin, 2013: 80). Tokoh protagonis adalah tokoh yang wataknya 

disukai pembacanya. Biasanya, watak tokoh ini memiliki watak yang baik, seperti 

pengiba, sopan, jujur, rendah hati, dewasa, pemaaf, mandiri, dan sifat-sifat positif 

lainnya. Sedangkan, tokoh antagonis adalah tokoh wataknya yang dibenci 

pembacanya. Tokoh ini biasanya memiliki sifat negatif seperti, egois, pemarah, 

berprasangka buruk, pendendam, pembohong, curang, sombong, iri, suka pamer 

dan sifat-sifat negatif lainnya. 

Menurut Aminuddin (2013: 80−81) ada beberapa cara memahami watak 

tokoh, diantaranya: tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya, gambaran 

yang diberikan pengarang lewat gambaran lingkungan kehidupannya maupun cara 

berpakaian, menunjukkan bagaimana perilakunya, melihat bagaimana tokoh itu 

berbicara tentang dirinya sendiri, memahami jalan pikirannya, melihat tokoh lain 

berbicara tentangnya, melihat bagaimana tokoh lain berbincang dengannya, 

melihat bagaimana tokoh-tokoh yang lain itu memberikan reaksi terhadapnya dan 

melihat bagaimana tokoh itu dalam mereaksi terhadap tokoh lainnya. 
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Seorang pengarang sering kali memberikan penjelasan kepada pembaca 

secara langsung tentang tokoh yang ditampilkannya. Tokoh yang digambarkan 

secara langsung digambarkan lewat segi fisiknya, misalnya dari bentuk bibir, mata 

atau kulitnya. Tokoh yang digambarkan hidup di lingkungan para santri dengan di 

lingkungan para pemabuk, tentunya para pembaca dapat mengetahui perwatakan 

yang dimiliki. Pengarang juga sering menggambarkan wata tokoh melalui tingkah 

lakunya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perwatakan 

merupakan sifat yang melekat pada diri tokoh atau pelaku cerita (baik itu sifat 

baik atau buruk), sehingga sifat itu akan mempengaruhi alur cerita pada novel. 

2.2.4 Dekonstruksi Jacques Derida 

Dekontruksi berasal dari kata de+construktio (latin). Pada umumnya de 

berarti ke bawah, pengurangan, penolakan atau terlepas dari. Sedangkan kata 

construktio berarti bentuk, susunan, hal menyusun, hal mengatur.Dekonstruksi 

(pembongkaran) merupakan suatu metode yang dikembangkan Derrida, terutama 

sebagai kritik terhadap filsafat Barat, logosentrisme, yang memiliki anggapan 

bahwa bahasa lisan lebih superior dibandingkan dengan bahasa tulisan (Haryanto, 

2012: 305). Paham dekonstruksi mula-mula dikembangkan oleh folosof Perancis, 

Jacques Derrida, dan kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh seperti Paul de Man, 

J. Hillis Miller, dan Levy-Strauss. Jacques Derrida menunjukkan bahwa kita 

selalu cenderung untuk melepaskan teks dari konteksnya. Satu term tertentu kita 

lepaskan dari konteks (dari jejaknya) dan hadir sebagai makna final.Inilah yang 

Derrida sebut sebagai logosentrisme yaitu, kecendrungan untuk mengacu pada 
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suatu metafisika tertentu, suatu kehadiran objek absolute tertentu. Dengan 

pendekatan dekonstruksi, Derrida ingin membuat kita kritis terhadap teks. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Dekonstruksi. Diakses 25/05/2016) 

Strategi dekonstruksi sebagai “tulisan ganda” atau pembacaan ganda 

terhadap teks adalah strategi dekonstruksi yang paling dikenal luas. Sebagai tulian 

ganda, dekonstruksi beroperasi dalam dua langkah sekaligus; memahami secara 

teliti sebuah teks dari dalam teks itu sendiri dan merekonstruksi maksud pengarag 

serta kandungan teks, kemudian mendekonstruksi makna sentral sebuah teks dari 

posisi luaran tertentu, dan mencermati titik buta yang dimuat oleh teks agar sudut 

pandang dekonstruksi dimungkinkan. Dekonstruksi pada hakekatnya merupakan 

suatu cara membaca sebuah teks yang menumbangkan anggapan (walau hal itu 

hanya secara secara implisit) bahwa sebuah teks itu memiliki landasan, dalam 

sistem bahasa yang berlaku, untuk menegaskan struktur, keutuhan, dan makna 

yang telah menentu (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2012: 59). 

Salah satu ciri pokok dari strategi pembacaan dekonstruksi ialah penolakan 

terhadap makna final, tetap, dan stabil melainkan mendesak terus-menerus 

perbatasan teks untuk menggoyang segala pengertian yang sudah dimapankan, 

dieksklusikan, dan disembunyikan oleh teks itu sendiri. Pendekatan dekonstruksi 

bermaksud untuk melacak unsur-unsur aporia, yaitu yang berupa makna 

paradoksal, makna kontradiktif, makna ironi dalam karya sastra. Unsur dan atau 

bentuk-bentuk dalam karya itu dicari dan dipahami justru dalam arti kebalikannya. 

Unsur-unsur yang “tidak penting” dilacak dan kemudian “dipentingkan”, diberi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Dekonstruksi.%20Diakses%2025/05/2016
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makna, peran, sehingga akan terlihat (menonjol) perannya dalam karya yang 

bersangkutan (Nurgiyantoro, 2012: 61). 

Itulah sebabnya dekonstruksi berbeda dari pembacaan biasa. Pembacaan 

biasa selalu mencari makna sebenarnya dari teks, atau terkadang berusaha 

menemukan makna yang lebih benar dari teks itu. Pembacaan dekonstruksi hanya 

ingin mencari ketidakutuhan atau kegagalan tiap upaya teks menutupi diri dengan 

kebenaran tunggal. Bagi Derrida, dekonstruksi merupakan suatu yang positif 

karena telah membongkar dan menjungkirbalikkan makna atau logika sesat yang 

ada didalamnya, dekonstruksi memberi peluang untuk membangun hal-hal yang 

baru dan menemukan makna baru (Haryanto, 2012: 308). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

dekonstruksi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam 

menganalisis karya sastra. Dekonstruksi bermaksud untuk menganalisis karya 

sastra dengan memahami arti kebalikannya dan menemukan makna baru dalam 

karya yang bersangkutan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan 

berupa kata-kata, deskripsi, kalimat-kalimat, dan dialog yang diberikan 

penafsiran. 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Data 

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

berkaitan dengan perwatakan tokoh yang terdapat di dalam novel Atheis karya 

Achdiat K. Mihardja. Adapun cara memahami perwatakan tokoh,diantaranya: 

tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya, gambaran yang diberikan 

pengarang lewat gambaran lingkungan kehidupannya maupun cara berpakaian, 

menunjukkan bagaiman perilakunya, melihat bagaimana tokoh itu berbicara 

tentang dirinya sendiri, memahami jalan pikirannya, melihat tokoh lain berbicara 

tentangnya, melihat bagaimana tokoh lain berbincang dengannya, melihat 

bagaimana tokoh-tokoh yang lain itu memberikan reaksi terhadapnya dan melihat 

bagaimana tokoh itu dalam mereaksi terhadap tokoh lainnya (Aminuddin,2013: 

80−81) 

3.2.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Atheis karya Achdiat K. Mihardja. 

Adapun identitas sumber data yaitu sebagai berikut. 

1. Judul Novel : Atheis 
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2. Pengarang  : Achdiat K. Mihardja 

3. Penerbit  : Balai Pustaka 

4. Cetakan  : ke- 32 

5. Tahun terbit : 1949 

6. Jumlah Halaman : 224 halaman 

7. Jenis Buku  : Fiksi 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah 

sebagai berikut. 

3.2.1 Baca 

Tenik baca digunakan untuk memahami karya sastra secara lebih mendalam 

dan untuk mengungkapkan perwatakan tokoh didalam karya sastra (novel). Dalam 

melakukan pembacaan terhadap karya sastra diperlukan ketelitian dan keseriusan 

peneliti. 

3.2.2 Catat 

Teknik catat digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mencatat data 

yang berkaitan dengan perwatakan tokoh setelah melakukan pembacaan karya 

sastra secara menyeluruh dan berulang-ulang 

3.3.3 Studi Pustaka 

Teknik studi pustaka diperlukan karena penelitian ini menggunakan 

berbagai sumber acuan seperti buku-buku sastra, jurnal, skripsi, maupun dari 

website. Hal tersebut bertujuan untuk menambah wawasan dalam mengkaji 
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rumusan masalah. Selain itu, penggunaan buku-buku sastra dapat dijadikan 

sebagai landasan teori sesuai dengan permasalahanyang sedang diteliti. 

3.4 Instrumen Penelitian 

Intrumen penelitian digunakan untuk mempermudah proses pengumpulan 

data. Instrument penelitian ini berbentuk kartu data. Kartu data berfungsi untuk 

mengolah data terkait perwatakan tokoh Hasan dalam novel Atheis karya Achdiat 

K. Mihardja. 

Bentuk kartu data yang dimaksud yaitu sebagai berikut. 

No. 

Watak tokoh Hasan berdasarkan 

teori Strukturalisme 
Dekonstruksi watak tokoh Hasan 

Watak Konteks Watak Konteks 

     

     

     

     

Keterangan: 

1. No : Nomor urut data. 

2. Watak tokoh Hasan berdasarkan teori Strukturalisme : merupakan data-data 

yang berisi watak tokoh Hasan berdasarkan teori Strukturalisme. 

3. Dekonstruksi watak tokoh Hasan : Hasil analisis data yang berupa watak 

tokoh yang telah didekonstruksi. 

4. Konteks : Deskripsi koteks kata-kata, kalimat, percakapan dalam novel Atheis 

karya Achdiat K. Mihardja. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. 

Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara memberikan 

gambaran atau uraian terhadap data yang diperoleh mengenai perwatakan tokoh 
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Hasan dalam novel Atheis karya Achdiat K. Mihardja. Sedangkan, pendekatan 

dekonstruksi digunakan untuk melakukan dekonstruksi terhadap data-data yang 

ditemukan yang terkait perwatakan tokoh Hasan dalam novel Atheis karya 

Achdiat K. Mihardja. Pendekatan dekonstruksi bermaksud untuk melacak unsur-

unsur aporia, yaitu yang berupa makna paradoksal, makna kontradiktif, makna 

ironi dalam karya sastra. Unsur dan atau bentuk-bentuk dalam karya itu dicari 

dan dipahami justru dalam arti kebalikannya (Nurgiyantoro, 2012: 61). 

Pendekatan dekonstruksi digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan 

dekonstruksi terhadap perwatakan tokoh Hasan dalam novel Atheis karya Achdiat 

K. Mihardja. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data ini adalah sebagai berikut. 

1. Identifikasi data watak tokoh Hasan dalam novel Atheis karya Achdiat K. 

Mihardja. 

2. Klasfikasi data watak tokoh Hasan dalam novel Atheis karya Achdiat K. 

Mihardja menggunakan pendekatan dekonstruksi. 

3. Analisis data watak tokoh Hasan dalam novel Atheis karya Achdiat K. 

Mihardja dengan pembelajaran sastra di SMA. 

4. Menarik simpulan dari permasalahan yang telah dikaji. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Dekonstruksi Tokoh Hasan 

Hasan adalah seorang pemuda yang lahir dari sebuah keluarga yang 

fanatik terhadap agama Islam. Maka tak heran jika ia pun juga sangat taat dalam 

beribadah. Hasan merupakan pemuda yang lugu dan sangat menghormati orang 

tuanya. Ia anak yang berbakti dan menurut terhadap orang tuanya. 

Setelah pindah ke Bandung Hasan bertemu dengan Rukmini, namun 

hubungan mereka tidak direstui oleh keluarga karena Hasan berasal dari keluarga 

raden dan Rukmini berasal dari keluarga biasa. Setelah lama menetap di Bandung 

Hasan bertemu dengan sahabat masa kecilnya yaitu Rusli dan beberapa teman 

baru yaitu Kartini dan Anwar. Rusli, Kartini dan Anwar adalah seorang yang tidak 

mempercayai adanya tuhan, oleh karena itu sebagai seorang yang taat agama 

Hasan ingin membawa mereka ke jalan yang benar. Usaha membawa Rusli, 

Kartini dan Anwar ke jalan yang benar tidaklah mudah dikarenakan mereka 

memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada Hasan. 

Kepercayan terhadap tuhan makin luntur ketika Hasan menjalin hubungan 

dengan Kartini. Di mata Hasan, Kartini merupakan sosok yang mirip dengan 

kekasihnya terdahulu yaitu Rukmini. Hasan dan Kartini pun akhirnya menikah. 

kedua orang tua Hasan tidak menyetujui pernikahan tersebut. Namun tekad Hasan 

sudah bulat. Ia tetap akan menikahi Kartini meskipun orang tuanya tidak merestui 
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bahkan mengusirnya dan tidak lagi menganggap Hasan sebagai anaknya. 

Pernikahan dipahami Hasan sebagai perasaan suka sama suka. 

Pernikahan Hasan dan Kartini selalu diwarnai dengan pertengkaran. Sikap 

kartini yang menganut faham kebebasan membuat Hasan tidak terima dan 

menganggap Kartini sebagai seorang wanita yang tidak bisa menghargai 

suaminya. Pernikahan tersebut akhirnya kandas dikarenakan kecemburuan Hasan 

terhadap sikap Kartini kepada Anwar yang menurutnya tidak wajar. 

Dalam penelitian ini, tokoh Hasan merupakan objek penelitian yang akan 

dianalisis menggunakan pendekatan dekonstruksi. Sekilas tentang tokoh Hasan di 

atas akan diuraikan dalam dua bentuk analisis yaitu: (1) Perwatakan tokoh Hasan 

sebelum didekonstruksi dan (2) Perwatakan tokoh Hasan setelah didekonstruksi. 

4.1.1 Perwatakan Tokoh Hasan dalam Novel Atheis Karya Achdiat K. 

Mihardja Sebelum Didekonstruksi. 

Pada hakikatya tokoh diciptakan oleh pengarang memilik sifat-sifat yang 

berbeda. Sifat-sifat inilah yang menentukan watak tokoh. Sehingga sifat itu 

menjadi ciri khas tokoh yang bersangkutan. Menurut Aminuddin (2013: 80−81) 

ada beberapa cara memahami watak tokoh, diantaranya: tuturan pengarang 

terhadap karakteristik pelakunya, gambaran yang diberikan pengarang lewat 

gambaran lingkungan kehidupannya maupun cara berpakaian, menunjukkan 

bagaimana perilakunya, melihat bagaimana tokoh itu berbicara tentang dirinya 

sendiri, memahami jalan pikirannya, melihat tokoh lain berbicara tentangnya, 

melihat bagaimana tokoh lain berbincang dengannya, melihat bagaimana tokoh-



21 
 

tokoh yang lain itu memberikan reaksi terhadapnya dan melihat bagaimana tokoh 

itu dalam mereaksi terhadap tokoh lainnya. 

Novel Atheis kaya Achdiat K Mihardja, tokoh Hasan merupakan tokoh 

utama dalam novel ini. Berikut ini akan dideskripsikan watak tokoh Hasan dalam 

novel Atheis karya Achdiat K Mihardja sebelum didekonstruksi. 

a. Sederhana 

Sederhana merupakan kebiasaan seseorang untuk berprilaku sesuai 

kebutuhan dan kemampuannya. Sederhana dapat pula berarti tidak berlebih-

lebihan atau tidak mengandung unsur kemewahan. Jadi, sederhana lebih 

ditekankan pada unsur kebutuhan dan kemampuan materi (keuangan). 

Dilihat dari tuturan pengarang terhadap karakteristik tokohnya, Hasan 

merupakan pemuda yang sederhana. Watak tokoh hasan yang sederhana dapat 

dilihat pada kutipan berikut. 

“Seperti namanya pula, rupa dan tampang 

Hasan pun biasa saja, sederhana.” 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Hasan adalah pemuda yang sederhana, 

ia bukanlah anak yang sering dimanja oleh kedua orang tuanya. Semenjak kecil 

dia dibesarkan oleh keharmonisan rumah tangga yang sangat taat beragama. 

Kutipan lain yang menunjukkan watak tokoh Hasan yang sederhana. Hal 

ini terlihat dari tokoh Hasan berbicaran tentang dirinya sendiri. Berkut 

kutipannya. 

Seperti dikatakan tadi,  ketiga kakakku itu 

semuanya telah meninggal ketika aku masih 

kecil. 

Tapi biarpun begitu aku tidak menjadi anak 

yang manja. Malah sebaliknya, aku merasa 

bahwa aku adalah seorang anak yang mau 
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menurut kata orang tua dan amat sayang serta 

hormat kepada mereka. 

 

Dari kutipan di atas terlihat bagaimana Hasan sangat sederhana dan tidak 

manja walaupun dia adalah seorang anak tunggal setelah ditinggal oleh ketiga 

kakaknya semenjak masih kecil. Cobaan yang dialami keluarga itu sangat berat 

namun, cobaan itu dipandang sebagai ujian dari tuhan. Semasih kecil Hasan telah 

didik dengan suasana keagamaan sehingga ia menjadi anak yang berbakti, sayang 

dan hormat kepada orang tua. 

Kutipan lain yang menunjukkan watak tokoh Hasan dapat dilihat dari 

bagaimana tokoh lain berbincang dengan tokoh Hasan. Berikut adalah kutipan 

yang menunjukkan watak tokoh Hasan yang sederhana. 

“Enak benar rumah ini”, katanya sambil 

memutarkan kepalanya kekiri,”cat dindingnya 

crème, enak untuk mata, (ke kanan) jendelanya 

tepat memberi pamandangan yang lapang ke 

Gunung Tangkuban Perahu, (ke atas) saying 

para-paranya bukan dari ernit, (ke bawah) tapi 

wah tegelnya bagus mengkilap, pabrik iris 

punya, (kembali memandang kepadaku) berapa 

sewanya?”“Bibi punya,” 

“Jadi saudara tidak usah sewa?” “Bukan! Saya 

menumpang pada bibi itu,” “O!” menganguk-

angguk 

 

Kutipan di atas menunjukkan watak tokoh Hasan adalah orang yang 

sederhana, yang masih menumpang tinggal di rumah bibi. Bibi adalah seorang 

janda yang telah berusia sekitar lima puluh tahun. Setelah pindah dan bekerja di 

Bandung, Hasan memutuskan untuk menumpang tinggal di rumah bibi karena 

merasa iba terhadap kondisi bibi yang tidak memiliki apa-apa selain rumah yang 

ditumpangi Hasan. 
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b. Labil 

Labil dapat diartikan tidak teguh pendirian. Kurang teguh pendirian 

artinya mudah berubah. Kurang teguh pendirian artinya keyakinan atau hati yang 

cepat berubah. Orang yang labil adalah orang yang memiliki keyakinan atau 

pendirian yang cepat berubah jika mendapat godaan, ancaman, ataupun rintangan. 

Berikut merupakan gambaran watak tokoh Hasan yang langsung 

dijelaskan oleh pengarang sebagai seorang yang labil. Hal tersebut dapat dilihat 

pada kutipan berikut. 

“Dia seorang pencari. Dan sebagai seorang 

pencari, maka ia selalu terombang – ambing 

dalam kebimbangan dan kesangsian. Kesan ia 

bukan seorang pencari yang baik.” 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa Hasan adalah pemuda yang labil. Hal 

itu terdapat dalam kalimat Dia seorang pencari. Dan sebagai seorang pencari, 

maka ia selalu terombang – ambing dalam kebimbangan dan kesangsian. 

Terombang-ambing merupakan kiasan yang berarti terbawa-bawa ke sana kemari, 

tidak berketentuan (nasibnya dan sebagainya) atau sedang terombang-ambing 

dalam kebimbangan. 

Kutipan lain yang menunjukkan watak tokoh Hasan yang labil dapat 

dilihat dari jalan pikiran tokoh Hasan. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan 

berikut. 

Aku merasa gelisah memikirkan segala uraian 

rusli itu. Apakah mungkin manusia itu sesekali 

kelak mencapai sesuatu keadaan yang sempurna 

itu? 

Entahlah, karena berpikir-pikir demikian itu 

dada dan pikiran serasa panas. Maka 

bangkitlah aku. Kulemparkan tasbih, lantas 

berjalan-jalan hilir mudik dalam kamar. 
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Aku tidak peraya! Tidak boleh percaya! 

Tentulah saja semua uraiannya itu diambilnya 

dari buku-buku bikinan orang-orang murtad, 

yang kapir! Demikianlah seakan-akan hatiku 

mencetus dengan tiba-tiba. 

Akan tetapi sekeras-kerasnya hatiku bersuara 

demikian, suara lain tersisip-sisip juga 

menyelinap ke dalam kesadaran seperti 

pelembungan-pelembungan air merembes dari 

bawah ke atas. Sedelikilah dan pelajarilah saja 

dulu… 

 

Kutipan di atas terjadi setelah berdebatan keyakinan antara tokoh Hasan 

dan Rusli. Kutipan di atas menggambarkan bagaimana goyangnya keyakinan 

tokoh Hasan terhadap uraian-uraian perkataan Rusli tentang keyakinan dan 

pemikiran mengenai manusia dan Tuhan. 

 Kutipan lain menggambarkan watak tokoh Hasan yang labil dapat dilihat 

dari jalan pikiran tokoh Hasan. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Sampai mana benarnya pendapat itu, aku tidak 

bisa menetapkannya. Hanyalah harus kuakui, 

bahwa “tuduhan” Rusli bahwa orang yang suka 

kepada mistik itu adalah seorang ”pelarian” 

yang lemah jiwanya, yang tidak sanggup 

menempuh jalan hidup yag nyata ini, sangat 

berpengaruh kepada pendirianku sekarang. 

Makin hari makin berkurang perhatianku 

kearah dunia yang baka, kearah dunia di balik 

kubur, bahkan pada akhirnya berubahlah sama 

sekali perhatianku itu, dari akherat ke dunia 

yang nyata kembali. 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa tokoh Hasan sudah terpengaruh 

dengan pergaulan Rusli yang mengakibatkan berubahnya pendirian tokoh Hasan 

terhadap keyakinan yang dulu dianutnya.  

c. Berfikir Tidak Dewasa (Kekanak-kanakan)  

Berfikir tidak dewasa adalah cara berfikir yang tidak dapat memahami diri 

sendiri dan memahami variasi sifat-sifat dari orang lain. Selain itu juga tidak 
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bersifat objektif dalam memandang dan menilai suatu hal, tidak bisa mengambil 

keputusan yang tepat tanpa merugikan orang lain dan tidak bisa menyelesaikan 

apa yang menjadi masalahnya dengan baik tanpa memberikan dampak sekecil 

apapun. Dari dalam dirinya sendiri juga tidak bisa memberikan sebuah redaman 

rasa ego sehinga tidak dapat menguasai diri sendiri. Tidak bisa menerima suatu 

hal yang cukup berat dengan hati yang lapang dan tiak bisa memberikan hasil 

yang sebijaksana mungkin.  

Berikut kutipan watak tokoh Hasan yang digambarkan dengan perilaku 

tokoh yang tidak dewasa. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

“Keras aku mengucapkan nama Tuhan 

itu pada tiap kali aku berubah sikap. Keras-

keras, supaya bisa mengatasi suara hati dan 

pikiran. Keras-keras pula nama Tuhan itu 

kuucapkan dalam hati. Tapi tak lama kemudian 

melantur-lantur lagi pikiran itu. Sekarang 

malah makin simpang siur, makin kacau 

rasanya” 

 

Kutipan di atas tampak Hasan mengalami konflik batin yang 

mengakibatkan hati dan pikirannya tidak tenang. Kalimat ” Keras-keras pula 

nama Tuhan itu kuucapkan dalam hati. Tapi tak lama kemudian melantur-

lantur lagi pikiran itu. Sekarang malah makin simpang siur, makin kacau 

rasanya”  menunjukkan usaha Hasan agar dapat mengatasi kekacauan dalam 

dirinya. Sebesar apapun usaha yang dilakukan Hasan untuk mengatasi kekacauan 

dalam dirinya, tidak dapat dilakukan karena Hasan belum bisa berpikir jernih dan 

tidak dapat menguasai dirinya sendiri. 
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Kutipan lain yang menujukkan watak tokoh Hasan yang tidak dewasa 

dapat dilihat dari bagaimana tokoh Hasan mereaksi terhadap tokoh lain. Hal 

tersebut dapat dilihat pada kuripan berikut. 

“Jangan ngelamun Bung?!” bentak bung kusir. 

Aku pura-pura tak mendengar, tersenyum-

senyum saja, mem-bikin-bikin sikap seakan-akan 

kemarahan bung kusir itu bukan dialamatkan 

kepada diriku. Maka akupun mendayung terus, 

berpikir terus. Atau “ngelamun” terus, kalau 

menurut bentakan bung kusir tadi. 

 

Kutipan di atas terlihat jelas reaksi tokoh Hasan terhadap bentakan bung 

kasir yang hampir menabraknya karena mengayuh sepeda sambil melamun. “Aku 

pura-pura tak mendengar, tersenyum-senyum saja, mem-bikin-bikin sikap 

seakan-akan kemarahan bung kusir itu bukan dialamatkan kepada diriku” 

perilaku tokoh Hasan pada kalimat tersebut menunjukkan sifat yang kekanak-

kanakan ketika mendapat masalah. 

Kutipan lain yang menunjukan sifat kekanak-kanakan atau tidak dewasa 

dapat dilihat dari perilaku tokoh Hasan. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan 

berikut. 

Entahlah, bila kukupas benci kepada si 

tua bangka itu, tak tahulah aku, menakah yang 

paling berat: benci karena perasaan agamaku 

tersinggung oleh karena si rentenir itu suka 

makan riba, atau benci karena ia sudah 

mengambil Kartini sebagai istri yang nomor 

empat? Entahlah! Tapi yang pasti kutahu, ialah 

bahwa pada saat ini si rentenir itulah manusia 

yang paling kubenci.Aku merajuk-rajuk. Guling 

kutendang ke sudut kanan. Bangkit aku. Lalu 

duduk depan meja. 

 

Kutipan di atas dapat dilihat watak tokoh Hasan yang tidak mencerminkan 

sikap dewasa. Kalimat “Aku merajuk-rajuk. Guling kutendang ke sudut kanan. 



27 
 

Bangkit aku. Lalu duduk depan meja” menunjukkan sifat kekanak-kanakan yang 

melampiaskan kekesalan dalam dirinya kepada suatu benda. 

d. Putus Asa 

Putus asa adalah suatu sikap atau perilaku seseorang yang menganggap 

dirinya telah gagal dalam menghasilkan sesuatu harapan dan cita-cita. Ia tidak 

mau kembali lagi untuk berusaha yang kedua kalinya. Semua umat manusia pasti 

merasakan putus asa. Umat itu pastilah menjadi lemah dan lenyap kekuatannya 

karena putus asa merupakan penyakit atau racun yang benar-banar 

membahayakan bagi setiap pribadi manusia. Tokoh Hasan mempunyai watak 

yang t mudah putus asa. Sikap mudah putus asa dapat dilihat dari  jalan pikiran 

tokoh Hasan. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Dengan hilangnya kepercayaan dan timbulnya 

kecurugaan antara kami, maka api neraka 

sudah sampai pada puncaknya. Memang 

hancurlah segala perhubungan, segala 

pergaulan apabila dasarnya mutlak, yaitu 

kepercayaan sudah tidak ada lagi. Hancur 

perhubungan antara sahabat, antara kenalan 

dengan kenalan, ya bahkan antara bangsa dan 

bangsa, apalagi antara suami dengan istrinya. 

Herankah, apabila aku sekarang sudah tidak 

mengenal keindahan lagi dalam hidup di dunia 

ini? Kalau aku sekaran sudah menjadi seorang 

dafaitis, seorang pesimis, seorang putus 

harapan? 

  

Kutipan di atas digambarkan keputus asaan tokoh Hasan dalam kondisi 

rumah rumah tangganya dengan Kartini yang telah hancur karena tidak terdapat 

lagi kepercayaan. Kutiapan lain yang menunjukkan watak Hasan yang tidak 

mudah putus asa dapan dilihat dari jalan pikiran tokoh Hasan. Hal tersebut dapat 

dilihat pada kutipan berikut. 
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Serasa habis ludes segala perasaan bahagiaku 

sekarang. Serasa terpencil sendirian aku hidup 

di dunia kini. Terpencil dari istriku, terpencil 

dari orang tuaku, terpencil juga dari cita-citaku 

semula. 

… Pendeknya, cita-cita yang persis seperti jalan 

hidup yang ditempuh oleh ayahku sekarang. 

Dan sekarag sudah terpencil aku dari cita-

citaku semula itu. Sudah terasing sama sekali. 

Alangkah lainnya jalan riwayat yang kutempuh 

selama ini. 

 

Kutipan di atas menunjukkan penyesalan tokoh Hasan terhadap jalan 

hidup yang ditempuhnya selama ini. Jalan hidup yang membuatnya terasing dari 

Kartini, orang tuanya dan terasing pula dari cita-citanya. Cita-citanya yang ingin 

hidup bahagia dan damai dengan suasana keagamaan seperti ayahnya sekarang. 

Kutipan lain yang menunjukkan watak putus asa pada tokoh Hasan dapat dilihat 

pada kutipan berikut. 

Terbayang-bayang lagi dalam hayalan 

Kartini bersama Anwar. Bersama si Anwar pada 

mala mini, pada saat aku sedang duduk 

menunggu-nunggu …. 

Pusing, pusing kepalaku. Tidak bisa 

diam aku duduk di atas fauteuil itu. Aku gelisah. 

Mau membunuh hayal yang mendesak-desak ke 

muka mata batinku itu. Terpancang lagi mata 

melihat cepu rokoh. Ah, tak peduli, aku 

merokok. Tak peduli nasihat dokter! Tak peduli 

mati! Dan seolah-olah tangan berbalapan 

dengan pikiran, jari-jariku sudah mencapit 

sebatang sigaret dari cepu itu…. 

 

Kutipan di atas dapat dilihat konflik batin yang dihadapi oleh 

tokoh Hasan. Konflik batin tersebut menggambarkan keputus asaan tokoh 

Hasan. Kalimat “Ah, tak peduli, aku merokok. Tak peduli nasihat 

dokter! Tak peduli mati!” menunjukkan bahwa ia sudah tidak peduli 
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dengan kondisi badan yang dialaminya karena kegelisahan, kekhawatiran 

dan pikiran negatifnya terhadap istrinya dan Anwar. 

e. Rasa Ingin Tahu Yang Tinggi 

Rasa ingin tahu adalah suatu emosi yang berkaitan dengan perilaku ingin 

tahu seperti eksplorasi, investigasi, dan belajar. Istilah ini juga dapat digunakan 

untuk menunjukkan perilaku itu sendiri disebabkan oleh emosi rasa ingin tahu. 

Seperti emosi Rasa ingin tahu merupakan dorongan untuk tahu hal-hal baru, rasa 

ingin tahu adalah kekuatan pendorong utama di balik penelitian ilmiah dan 

disiplin ilmu lain dari studi manusia.  Pengertian keingintahuan akan sesuatu 

menyebabkan seseorang akan mendekati, mengamati ataupun mempelajari akan 

sesuatu benda ataupun sesuatu hal lainnya. 

Tokoh Hasan memiliki watak rasa keingintahuan yang tinggi, hal tersebut 

dapat dilihat dari jalan pikirannya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Terasa olehku, bahwa aku tidak boleh 

membenarkan pikiran rusli itu tapi terasa pula 

olehku, bahwa sementara ini tak ada alasan-

alasan yang kuat padaku untuk membuktikan, 

bahwa pikiran-pikirannya itu salah. Tapi biar 

bagaimanapun juga, yang jelas dan nyata 

sekarang, ialah bahwa soal itu sudah menjadi 

soal juga bagiku, yang sebelum itu tidak pernah 

menjadi masalah pikiran padaku. 

 

Kutipan di atas menunjukkan jalan pikiran Hasan yang tidak mau 

mengalah dengan perkataan Rusli. Kalimat “bahwa sementara ini tak ada 

alasan-alasan yang kuat padaku untuk membuktikan, bahwa pikiran-

pikirannya itu salah. Tapi biar bagaimanapun juga, yang jelas dan nyata 

sekarang, ialah bahwa soal itu sudah menjadi soal juga bagiku” membuktikan 
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bahwa tokoh Hasan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mencari 

kebenaran-kebenaran atas pikiran-pikiran Rusli yang diutarakan kepadanya.  

Kutipan lain yang menunjukkan watak tokoh Hasan yang memiliki rasa 

keingintahuan yang tinggi dapat dilihat dari jalan pikiran tokoh Hasan terhadap 

hubungan antara tokoh Rusli dan Kartini. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan 

berikut. 

…Bagaimana sebetulnya pertalian Kartini dan 

Rusli itu. Mula-mula sekali, ketika pertama kali 

bertemu dengan mereka di muka loketku. Rusli 

memperkenalkan Kartini itu sebagai adiknya 

pula. Tapi kemudian di rumahnya Rusli 

menceritakan lebih jauh tentag riwayat Kartini 

itu. Dan ketika itu tidak dikatakan olehnya, 

bahwa perempuan itu adiknya. 

…Adakah ketika itu dikatakan oleh Rusli bahwa 

Kartini itu bukan adiknya? Adakah? Seingatku 

tidak. Tidakkah perempuan itu adik Rusli seayah 

atau barangkali seibu? Atau mungkin juga adik 

tiri? Memang aku tidak mengetahui keluaga 

Rusli itu sampai kepada segala seluk-beluknya. 

 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa tokoh Hasan mengalami konflik batin 

tentang hubungan Rusli dengan Kartini yang melibatkan rasa keingintahuan tokoh 

Hasan terhadap hubungan antara tokoh Rusli dan Kartini. Kutipan lain yang 

menggambarkan watak kengintahuan tokoh Hasan dapat dilihat dari gambaran 

tokoh lain terhadap tokoh Hasan. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

…”Saudara percaya pada neraka?” 

Pertanyaan itu tidak kusangka-sangka sama 

sekali, sehinggabeberapa jurus saya tidak 

menyahut apa-apa. Cuma saya lihat pada sinar 

matanya hasrat untuk mengetahui benar-benar 

bagaimana pendapat saya tentang hal itu. 

Sambil menunggu-nunggu jawaban saya, ia 

mengatupkan kedua belah tangannya di atas 

pangkuannya. Jari-jarinya bergetar-getar, 

berpeluk-pelukan seperti orang-orang yang 

kurus-kurus berpeluk-pelukan karena 
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kedinginan. Sebentar kemudian berkatalah saya 

dengan suara yang tenang, “Sebagai atheis 

Saudara sendiri tentu tidak percaya, bukan?” 

 

Kalimat “Cuma saya lihat pada sinar matanya hasrat untuk mengetahui 

benar-benar bagaimana pendapat saya tentang hal itu.” Pada kutipan di atas 

menunjukkan sikap keingintahuan tokoh Hasan terhadap pendapat lawan 

bicaranya mengenai Neraka. 

4.1.2 Perwatkan tokoh Hasan dalam novel Atheis karya Achdiat K. Mihardja 

Setelah Didekonstruksi. 

Dekonstruksi adalah cara atau metode melacak unsur-unsur aporia, yaitu 

yang berupa makna paradoksial, makna kontradiktif, makna ironi dalam karya 

sastra. Tujuan pendekatan dekonstruksi sesunggunya adalah ingin menyingkap 

makna-makna tersembunyi yag mengandung banyak kelemahan dan kepincangan 

dibalik teks-teks. Bagi Drrida, dekonstruksi merupakan suatu yang positif karena 

telah membongkar dan menjungkirbalikkan makna atau logika sesatyang ada 

didalamnya, dekonstruksi memberi peluang untuk membangun hal-hal baru dan 

menemukan makna baru ( Haryanto, 2012: 308). Berikut ini adalah uraian 

perwatakan tokoh Hasan dalam novel Atheis karya Achdiat K. Mihardja setelah 

Didekonstruksi. 

a. Royal 

Royal adalah sifat boros dan suka berlebihan dalam mengeluarkan uang. 

Sifat royal atau bermewah-mewah sangat bertentangan dengan watak Hasan 

sebelum dilakukan dekonstruksi yaitu sederhana. Sifat royal ditemukan dalam 

watak tokoh Hasan. Sifat tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 
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Tiba-tiba aku batuk-batuk. Terselak 

kerongkongan karena asap sigaret. Kubuang 

rokok yang baru seperempat terhisap itu ke 

lantai. 

… masih jelas, seperti suara cetus korek 

api yang kukorekkan di dalam sunyi itu untuk 

menyalakan lagi sebatang sigaret. Aku merokok 

lagi. 

 

Kutipan kalimat “Kubuang rokok yang baru seperempat terhisap itu ke 

lantai” pada kutipan di atas menunjukkan watak Hasan yang boros karena 

membuang rokok yang masih dapat dihisap kembali. Kutipan lain yang 

menunjukkan watak hasan yang royal dapat dilihat dari bagaimana tokoh Hasan 

berbicara tentang dirinya sendiri. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Sesekali aku bawa Fatimah ke sebuah 

restoran. Pada saat itu anwar lewat dalam 

sebuah delman. Rupanya ia melihat kami, tapi ia 

tidak turun malah menabik pun tidak… 

 

Kutipan diatas menggambarkan watak hasan yang royal atau bermewah-

mewah. Kata “Restoran” pada kutipan di atas menunjukkan tempat makan yang 

mewah dan hanya mampu dikunjungi oleh seorang yang memiliki ekonomi 

menengah keatas. Kutipan lain yang menunjukkan watak hasan yang royal dapat 

dilihat dari bagaimana tokoh berbicara dengan tokoh lain. Hal tersebut dapat 

dilihat pada kutipan berikut. 

“kenapa tidak kau angkat terus ini?! Lu 

cuman bisa ngeloyor saja seperti lonte?!” 

Dengan gugup dan tangan gemetar si 

Mimi bergegas-gegas membereskan piring 

dengan tidak mengucapkan kata sepatah…. 

 

Kutipan di atas menunjukkan Hasan memiliki seorang pembantu rumah 

tangga yang bernama Mimi. Watak tokoh Hasan yang royal dari kutipan di atas 

adalah seorang pembantu yang ia miliki. Hasan hanya tinggal bersama Kartini 



33 
 

istrinya, oleh karena itu tidak diperlukan tenaga pembantu rumah tangga karena 

pekerjaan rumah yang tidak banyak.  

b. Fanatik 

Fanatik adalah paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan 

terhadap sesuatu secara berlebihan. Seorang yang fanatik memiliki pendirian yang 

kuat. Bisa dikatakan seseorang yang fanatik memiliki standar yang ketat dalam 

pola pikirnya dan cenderung tidak mau mendengarkan opini maupun ide yang 

dianggapnya bertentangan. Tokoh Hasan mempunyai watak sanagat fanatik 

terhadap agama dapat dilhat dari gambaran perilaku tokoh. Hal tersebut dapat 

dilihat pada kutipan berikut. 

“ … berpuasa tujuh hari tujuh malam. Hasan 

kemudian menyelesaikan ritualnya mandi di kali 

Cikapundang selama 40 kali, satu malam dan 

sembahyang Isya sampai shubuh.” 

 

Kutipan di atas menunjukkan perilaku tokoh Hasan yang mengikuti aliran 

agama diluar ajaran secara wajar. Kutipan lain yang menunjukkan perilaku tokoh 

Hasan yang fanatik dapan dilihat dari cara berfikir tokoh itu sendiri. Hal tersebut 

dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Paling-paling tahu lagu keroncong Kemayoran, 

atau Es Lilin. Memang aku tidak pernah merasa 

tertarik oleh musik dan seni barat, yang 

kuanggap sebagai “buah kebudayaan kafir”, 

yang mudah membikin pecat iman seperti anak-

anak sekarang yang suka sekali berdansa-dansa 

dan berpeluk-pelukan di muka mata umum. 

 

Kutipan di atas menunjukkan pikiran tokoh Hasan yang menganggap 

semua musik barat merupakan musik kaum kafir. Kutipan lain yang menunjukkan 
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sifat fanatik tokoh Hasan dapat dilihat dari jalan pikiran tokoh tersebut. Hal 

tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Perasaan “sempurna” itu membikin aku 

berangan-angan ingin menginsyafkan orang 

lain akan kebaikan dan kebenaran ilmu tarekat 

yang kupeluk itu. Angan-angan inilah yang 

kadang-kadang membikin aku berbuat agak 

demonstratif dan propagandistis. 

Kadang-kadang pula aku tidak bisa 

menyembunyikan kebencian kepada orang-

orang yang tidak saleh dan kurang iman. 

 

Kutipan di atas menunjukkan sikap fanatik tokoh Hasan terhadap 

keyakinan yang dipeluknya sehingga dia merasa keyakinannyalah yang paling 

sempurna. 

c. Berfikir Dewasa 

Berfikir dewasa adalah cara berfikir yang dapat memahami diri sendiri dan 

memahami variasi sifat-sifat dari orang lain. Selain itu juga bersifat objektif dalam 

memandang dan menilai suatu hal, bisa mengambil keputusan yang tepat tanpa 

merugikan orang lain dan bisa menyelesaikan apa yang masalahnya dengan baik 

tanpa memberikan dampak sekecil apapun. Dari dalam dirinya sendiri juga bisa 

memberikan sebuah redaman rasa ego sehinga dapat menguasai diri sendiri. Bisa 

menerima suatu hal yang cukup berat dengan hati yang lapang dan bisa 

memberikan hasil yang sebijaksana mungkin.  

Tokoh Hasan memiliki sikap yang dewasa. Berikut kutipan watak tokoh 

Hasan yang digambarkan dengan perilaku tokoh yang memiliki sikap dewasa. 

“Terima kasih! Terima kasih saudara!” 

(menjatuhkan diri ke atas dipan) “jadi betul-

betul itu bukan dari restoran cina?! Bukan ?! 

sungguh-sungguh bukan?!” 
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“Ah masa saya mau menipu saudara! Saya pun 

tahu, bahwa saudara seorang yang alim.” 

“O maaf Saudara. Maaf! Saya sudah 

bikin onar. Bukan maksud saya. Sesungguhnya, 

saya merasa malu terhadap Saudara berdua. 

Sekali lagi, janganlah berkurang-kurang 

memaafkan aku. Saya menyesal. Saya terburu-

buru…..” 

 

Kutipan di atas menggambarkan watak Hasan yang dewasa karena dengan 

bersungguh-sungguh meminta maaf kepada tokoh Rusli dan Kartini karena telah 

membuat onar. Kutipan lain yang menunjukkan watak tokoh Hasan yang 

memiliki sikap dewasa dapat dilihat dari jalan pikiran tokoh Hasan. Hal tersebut 

dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Suara hatiku yang mula-mula hanya 

sayup-sayup terdengar makin hari makin jelas. 

Suara bahwa aku makin mencintai Kartini, 

seperti pernah aku mencintai Rukmini dulu. 

Dalam keadaan demikian, maka tiap 

gerak dan ucapanku selali ku timbang-timbang 

dulu dengan insyaf: apa akan kata dia? Akan 

marahkah dia? Sukakah dia dengan potongan 

bajuku ini? Dan sebagainya. 

 

Kutipan di atas dapat dilihat bahwa tokoh Hasan memiliki watak yang 

dewasa. Ia sangat berhati-hati dan objektif dalam memandang dan mengambil 

keputusan agar tidak merugikan dirinya dan orang lain. 

d. Tidak Mudah Putus Asa 

Tidak mudah putus asa adalah suatu sikap atau perilaku seseorang yang 

terus berusaha dalam menghasilkan sesuatu harapan cita-cita. Tokoh Hasan 

mempunyai watak yang tegar dan tidak mudah putus asa. Sikap tidak mudah 

putus asa dapat dilihat dari  uraian tokoh lain terhadap watak tokoh Hasan. Hal 

tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 
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Setamat membacanya, saya beberapa 

jurus termangu-mangu saja. Terharu. Tak 

mengira sedikitpun, bahwa orang yang kurus 

cekung dan sakit tbc itu, mendukung soal-soal 

yang rupanya saja telanh menguasai seluruh 

jiwanya, sedemikian rupa sehingga ia tidak 

lepas dari akibat-akibatya yang buruk mengenai 

kesehatan badannya. Dan soal-soal itu agaknya 

tetap menjadi soal baginya dengan tidak bisa 

mengambil sesuatu penyelesaian yag 

menentramkan jiwanya. 

 

Kutipan di atas menjelaskan teguhnya tokoh Hasan dalam mewujudkan 

keinginannya untuk membawa tokoh Rusli dan Kartini menuju jalan yang benar. 

Dia tidak peduli dengan kondisi badannya yang kurus dan penyakitan karena 

tekadnya untuk membawa sahabatnya kejalan yang benar. Kutiapan lain yang 

menunjukkan watak Hasan yang tidak mudah putus asa dapan dilihat dari jalan 

pikiran tokoh Hasan. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Ya, kataku dalam hati dengan tegas, dua-duanya akan 

kubawa kejalan yang baik, ke jalan agama! Dua-duanya! 

Seluruh jiwaku penuh dengan tenaga dan semangat 

berjuang. Berkali-kali ku tinju-tinju telapak tangan yang kiri, 

sedang mulut kukatupkan erat-erat seperti biasanya orang yang 

penuh semangat berjuang. 

Mesti! Mesti! Aku mesti bikin mereka sadarakan 

kewajibannya sebagai orang-orang islam. 

 

Kutipan di atas menunjukkan betapa teguhnya pendirian Hasan untuk 

mengislamkan Rusli dan Kartini. Kalimat ”Berkali-kali ku tinju-tinju telapak 

tangan yang kiri, sedang mulut kukatupkan erat-erat seperti biasanya orang 

yang penuh semangat berjuang” menunjukkan tekad Hasan yang sangat kuat 

untuk mengislamkan Rusli dan Kartini. 

e. Acuh Tak Acuh 

Acuh tak acuh dapat diartikan tidak mau tahu, tidak peduli, masa bodoh 

dan tidak menaruh perhatian. Sikap acuh tak acuh ini bertentangan dengan sifat 
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rasa ngin tahu yang tinggi. Tokoh Hasan memiliki watak yang acuh tak acuh. 

Watak tersebut dapat dilihat dari jalan pikiran tokoh Hasan. Hal tersebut dapat 

dilihat pada kutipan berikut. 

Mendengar itu tiba-tiba Rusli meletus dalam 

tertawa terbahak-bahak. Juga Kartini juga 

tertawa, terutama melihat Rusli tertawa dengan 

mulut ternganga-nganga seperti orang yang 

hendak diperiksa amandelnya. 

Aku bingung, sebab tidak mengerti, tapi 

akhirnya turut juga tertawa sambil pungak-

pinguk seperti seorang anak sekolah yang 

ditertawakan kawan-kawannya, karena di 

belakang punggungnya diganteli kertas “”boleh 

pukul”. 

 

Kutipan di atas menunjukkan sikap acuh tak acuh tokoh Hasan terhadap 

penyebab tertawa terbahak-bahaknya tokoh Rusli. Kutipan lain yang 

menunjukkan sikap acuh tak acuh tokoh Hasan dapat dilihat dari jalan pikiran 

tokoh Hasan. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Sesungguhnya, aku mau berdebat atau 

sekuang-kurangnya mau bertanya, akan tetapi ketika 

melihat Rusli dan Kartini yang nampaknya setuju 

dengan ucapan Bung Parta itu, maka pikiran-pikiran 

dan pertanyaan-pertanyaanku hanya sampai di 

dalam hati saja. Ya, siapa tahu, barangkali ucapan 

itu memang benar. Barangkali sudah dipikirkan 

dalam-dalam oleh mereka. Dan apa salahnya, kalau 

mereka sudah pernah mengemukakan pendapat, 

bahwa Tuhn itu madat. Kenapa sekarang harus aku 

hiraukan benar, kalau mereka berpendapat, bahwa 

Tuhan itu teknik. Mungkin besok atau lusa Tuhan itu 

buku, listrik, ekonomi, politik atau apa saja. 

Entahlah. 

 

Kutipan di atas menunjukkan pikiran tokoh Hasan yang tidak perduli 

dengan pendapat-pendapat tentang Tuhan. Kalimat “Ya, siapa tahu, barangkali 

ucapan itu memang benar.” Menunjukkan watak sikap acuh tak acuh terhadap 

pendapat mereka tentang Tuhan. Hasan hanya mendengarkan pendapat-pendapat 
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Rusli, Anwar dan Bung Parta tanpa memberikan pandanganya sendiri dan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tuhan. 

4.2 Kaitan Dekonstruksi Watak Tokoh Hasan yang Terdapat dalam    Novel  

Atheis Karya Achdiat K. Mihardja dengan Pembelajaran Sastra di SMA 

Karya sastra atau novel merupakan struktur yang bermakna. Novel juga 

salah satu materi pembelajaran sastra yang diterapkan di SMA berdasarkan 

Kurikulum 2013 (K13). Materi pembelajaran yang terkait dengan penelitian ini 

adalah menganalisis unsur intrinsik novel Indonesia dan novel terjemahan. Maka 

dalam hal ini peneliti mencoba mengaitkan teori Dekonstruksi Jacques Derrida 

dengan SK/KD yang terkait dengan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik 

novel Indonesia dan novel terjemahan. Dengan tujuan agar siswa dapat 

memahami karakter tokoh dalam sebuah karya sastra khususnya novel Atheis 

karya Achdiat K. Mihardja. 

Berkaitan dengan hal tersebut novel merupakan acuan dalam materi bahan 

ajar mengenai pembelajaran sastra yang diajarkan di SMA. Kaitan novel Atheis 

karya Achdiat K. Mihardja dengan materi pembelajaran sastra adalah unsur tokoh 

dan penokohan yang terkait dengan unsur intrinsik. Dalam hal ini unsur intrinsik 

atau unsur tokoh dan penokohan akan dianalisis dengan teori Dekonstruksi 

Jacques Derrida, dalam menganalisis perwatakan tokoh Hasan. 

Analisis unsur intrinsik merupakan salah satu kompetensi dasar yang 

terdapat dalam Kurikulum 2013 (K13) yang harus dipahami oleh siswa. Analisis 

unsur intrinsik meliputi tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang dan amanat. 

Tetapi dalam hal ini peneliti hanya menganalisis satu unsur intrinsik yaitu 

penokohan. 

Dalam materi tentang karya sastra atau novel, teori Dekonstruksi Jacques 

Derrida akan dimasukkan pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Berikut 
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merupakan kaitan analisis tokoh dengan rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 

XI semester I. 

1. Standar Kompetensi 

Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia atau novel terjemahan. 

2. Kompetensi Dasar 

Menemukan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia atau novel 

terjemahan. 

3. Indikator 

a. Menganalisis unsur intrinsik yang terkait dengan penokohan dalam novel 

Indonesia atau novel terjemahan. 

b. Menganalisis watak tokoh Hasan dengan menggunakan teori dekonstruksi 

Jacques Derrida. 

4. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat menjelaskan unsur-unsur intrinsik tokoh dan penokohan dan 

menganalisis watak tokoh Hasan menggunakan teori dekonstruksi Jacques 

Derrida. 

5. Materi Pembelajaran 

a. Unsur-unsur intrinsik novel tokoh dan penokohan 

b. Teori dekonstruksi Jacques Derrida. 

6. Metode pembelajaran (diskusi dan Tanya jawab) 

7. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran. 

a. Kegiatan Pendahuluan. 

1) Mengucapkan salam. 
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2) Mendata kehadiran siswa. 

3) Guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai. 

b. Kegiatan inti 

1) Siswa diminta mengingat dan menyebutkan unsur intrinsik novel. 

2) Guru menjelaskan secara lebih terperinci unsur intrinsik novel Indonesia atau 

novel terjemahan. 

3) Guru menjelaskan teori dekonstruksi Jacques Derrida yang berhubungan 

dengan watak tokoh. 

4) Guru meminta siswa membentuk kelompok yang terdiri dari empat orang 

untuk mendiskusikan unsur intrinsik tokoh dan penokohan. 

5) Siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. 

8. Kegiatan Akhir 

a. Guru menyimpulkan hasil pembelajaran. 

b. Guru menutup pembelajaran. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan sebagai 

berikut. 

1. Setelah dianalisis, ditemukan beberapa perbedaan watak tokoh Hasan sebelum 

didekonstruksi dan setelah didekonstruksi. Sebelum didekonstruksi perwatakan 

yang dimiliki tokoh Hasan dalam novel Atheis karya Achdiat K. Miharja adalah 

sederhana, labil, berfikir tidak dewasa, putus asa dan memiliki rasa ingin tahu 

yang tinggi. Namun setelah dilakukan dekonsruksi perwatakan yang ditemukan 

pada tokoh Hasan dalam novel Atheis karya Achdiat K. Mihardja menjadi 

kontradiktif dengan sebelumnya, yaitu: royal, fanatik, berfikir dewasa, tidak 

mudah putus asa dan acuh tak acuh. 

2. Hubungan perwatakan tokoh Hasan dalam novel Atheis karya Achdiat K. 

Mihardja dan kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMA. Dapat dituangkan 

dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) kelas XI semester I dengan 

Standar Kompetensi (SK) Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia atau 

novel terjemahan. Kompetensi Dasar (KD) Menemukan unsur-unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel Indonesia atau novel terjemahan. Dalam hal tersebut guru dapat 

menerapkan teori dekonstruksi Jacques Derrida untuk mencapai SKKD yang 

sudah ada. Agar siswa dapat dengan mudah mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik 



42 
 

khususnya perwatakan tokoh yang terdapat dalam novel Indonesia dengan 

menggunakan teori dekonstruksi Jacques Derrida. 

5.2 Saran-saran 

Saran yang ingin disampaikan oleh peneliti dalam hasil penelitian analisis 

dekonstruksi tokoh Hasan dalam novel Atheis karya Achdiat K. Mihardja yaitu. 

1. Bagi pembaca, disarankan agar lebih cermat dalam memahami setiap teks, 

sehingga pembaca tidak keliru dalam menentukan perwatakan tokoh yang terdapat 

dalam novel. 

2. Bagi guru bahasa Indonesia dapat menggunakan novel Atheis sebagai media 

pembelajaran apresiasi sastra kepada siswa dalam materi pembelajaran karya 

sastra sesuai dengan SKKD yang terkait. 
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SINOPSIS NOVEL ATHEIS 

Hasan adalah seorang pemuda yang lahir dari sebuah keluarga yang 

fanatik terhadap agama Islam. Maka tak heran jika ia pun juga sangat taat dalam 

beribadah. Hasan merupakan pemuda yang lugu dan sangat menghormati orang 

tuanya. Ia anak yang berbakti dan menurut terhadap orang tuanya. 

Saat hasan beranjak dewasa, ia melanjutkan sekolahnya ke Bandung. Di 

sana ia berkenalan dengan Rukmini dan menjalin hubngan dengannya. Orang tua 

Hasan merupakan orang tua dari keluarga raden, untuk itu mereka menyarankan 

agar  Hasan memilih seorang wanita yang dari kalangannya. Namun Rukmini 

bukanlah orang dari kalangan yang sama dengan Hasan, sehingga orang tua 

Rukmini memintanya untuk kembali ke Jakarta dan pada akhirnya dinikahkan 

oleh kedua orang tuanya dengan seorang saudagar kaya. Hati Hasan sangat sakit. 

Ia pun merasa kecewa dan patah hati karena baginya Rukmini adalah seseorang 

yang baik, soleha dan sangat cantik. Namun, hal tersebut tidak terus-menerus 

manjadi beban pikirannya. Sejak saat itu Hasan menginginkan tingkatan ibadah 

yang lebih agar ia bisa lebih dekat dengan sang pencipta. Ia pun mengikuti jejak 

ayahnya yang menganut ilmu tarekat. 

Suatu hari Hasan bertemu dengan Rusli yang merupakan sahabat lamanya 

saat ia masih kecil. Di sana ia juga melihat seorang gadis cantik yang mempesona 

Hasan pada pandangan pertama. Gadis yang bernama Kartini tersebut kemudian 

dikenalkan oleh Rusli kepada Hasan. Ternyata Kartini adalah seorang janda. 

Dahulu ia dinikahkan paksa oleh kedua orang tuanya dengan seorang yang sudah 

sangat tua yang harusnya pantas ia panggil kakek, namun lelaki yang menjadi 

suaminya tersebut sangatlah kaya, sehingga saat Kartini bercerai dari lelaki tua 

tersebut, ia membawa banyak warisan. Mulai saat itu pun Kartini berniat untuk 

menjadi seorang wanita yang tegar dan tangguh. Kartini dan Rusli sangat akrab, 

namun hanya sebatas hubungan kakak dan adik saja. Kartini menganggap Rusli 

adalah orang yang dapat melindunginya. 

Ternyata sejak pertemuannya tersebut Hasan mulai menaruh hati pada 

Kartini, ia pun mulai senang untk berkunjung ke rumah Rusli hanya untuk 

sekedar bertanya tentang Kartini. Namun, setiap kali ia ke rumah Rusli, ia pun 

pasti menjumpai Kartini  di sana. Awalnya ia merasa cemburu dan mengganggap 

pergaulan antara Rusli dan Kartini bukan hubungan antara kakak dan adik, 

melainkan lebih. Kini hasan tahu bahwa Rusli merupakan seorang yang  tidak 

percaya adanya Tuhan. Di setiap pembicaraan mereka Hasan selalu tidak bisa 

mengedalikan diri saat argumen-argumen yang dikeluarkan Rusli logis adanya. Ia 



pun sempat emosi terhadap Rusli. Namun, akhirnya ia menyimpulkan untuk 

membantu Rusli dan Kartini ke jalan yang benar. 

Usaha Hasan selalu gagal Karena ia berhadapan dengan orang-orang yang 

pengetahuannya luas. Usaha menjadi tidak ada artinya ketika Hasan juga 

berkenalan dengan teman Rusli yang lain, yakni Anwar. Anwar adalah seorang 

atheis, tidak percaya kepada Tuhan. Karena kepandaian Anwar mempengaruhi 

Hasan, akhirnya Hasan mulai terpengaruh. Kesalehan yang selama ini melekat 

dalam dirinya perlahan-lahan luntur. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan dan 

mulai tidak taat beribadah. 

Kepercayaannya terhadap tuhan benar–benar luntur saat ia menjalin 

hubungan dengan Kartini. Ia semakin menjadi sosok pribadi yang tidak pernah ia 

bayangkan sebelumnya. Di mata Hasan, sosok Kartini sangat mirip dengan 

Rukmini,  kekasihnya yang sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Hasan dan 

Kartini pun akhirnya menikah . kedua orang tua Hasan tidak menyetujui 

pernikahan tersebut. Namun tekad Hasan sudah bulat. Ia tetap akan menikahi 

Kartini meskipun orang tuanya tidak merestui bahkan mengusirnya dan tidak lagi 

menganggap Hasan sebagai anaknya. Pernikahan dipahami Hasan sebagai 

perasaan suka sama suka. 

Pernikahan Hasan dan Kartini selalu diwarnai dengan pertengkaran. Sikap 

kartini yang menganut faham kebebasan membuat Hasan tidak terima dan 

menganggap Kartini sebagai seorang wanita yang tidak bisa menghargai 

suaminya. Ia pun seringkali memukuli Kartini karena kecemburuannya terhadap 

sikap Kartini dan sikap Anwar. Hasan merasa bahwa di belakangnya, istrinya 

tersebut berselingkuh dengan Anwar. Kartini tetap saja mengelak. Hingga pada 

akhirnya mereka pun bercerai. Karena persoalan-persoalan inilah Hasan kembali 

membutuhkan kekuatan Tuhan. Kesadaran inilah yang membuat Hasan merasa 

berdosa tidak hanya kepada orangtuanya tetapi juga kepada Allah. Ia menyesal 

telah meninggalkan nilai-nilai keagamaan dalam dirinya. 

Setelah ia bercerai dengan Kartini ia pun pulang ke rumahnya. Untuk 

bertemu dengan kedua orang tuanya dan meminta maaf atas apa yang telah ia 

perbuat. Ia ingin bersujud di kaki ayahnya yang ternyata tengah sakit parah. 

Ayahnya tidak sudi dan tidak menerima semua permintaan maaf yang Hasan 

ucapkan. Ia pun menyuruh Hasan untuk pergi dari rumahnya. 

Lalu saat ia pergi ke sebuah hotel ia mendapatkan fakta bahwa pada hari 

saat ia dan istrinya bertengkar, dan istrinya kabur dari rumah. Anwar dan Kartini 

berada dalam satu kamar. Semakin memuncak kemarahannya saat ia mengetahui 



bahwa istrinya berusaha menolak Anwar seperti yang diucapkan oleh pelayan di 

hotel tersebut. Ia pun pergi mencari Anwar hingga tengah malam. Ia tidak sadar 

bahwa saat itu telah terjadi jam malam sehingga ia pun tertembak oleh peluru 

yang menembus punggungnya. Ia pun tewas di tempat kejadian dengan penuh 

rasa sesal. 



Tabel Data Penelitian 

Perwatakan Tokoh Hasan Sebelum Didekonstruksi 

No. Watak Konteks 

1. Sederhana Seperti namanya pula, rupa dan tampang Hasan pun 

biasa saja, sederhana. 

Seperti dikatakan tadi,  ketiga kakakku itu semuanya 

telah meninggal ketika aku masih kecil. 

Tapi biarpun begitu aku tidak menjadi anak yang 

manja. Malah sebaliknya, aku merasa bahwa aku 

adalah seorang anak yang mau menurut kaa orang tua 

dan amat sayang serta hormat kepada mereka. 

“Enak benar rumah ini”, katanya sambil memutarkan 

kepalanya kekiri,”cat dindingnya crème, enak untuk 

mata, (ke kanan) jendelanya tepat memberi 

pamandangan yang lapang ke Gunung Tangkuban 

Perahu, (ke atas) saying para-paranya bukan dari ernit, 

(ke bawah) tapi wah tegelnya bagus mengkilap, pabrik 

iris punya, (kembali memandang kepadaku) berapa 

sewanya?”“Bibi punya,” 

“Jadi saudara tidak usah sewa?” “Bukan! Saya 

menumpang pada bibi itu,” “O!” menganguk-angguk 

 



2. Labil “Dia seorang pencari. Dan sebagai seorang pencari, 

maka ia selalu terombang – ambing dalam 

kebimbangan dan kesangsian. Kesan ia bukan seorang 

pencari yang baik.” 

Aku merasa gelisah memikirkan segala uraian rusli itu. 

Apakah mungkin manusia itu sesekali kelak mencapai 

sesuatu keadaan yang sempurna itu? 

Entahlah, karena berpikir-pikir demikian itu dada dan 

pikiran serasa panas. Maka bangkitlah aku. 

Kulemparkan tasbih, lantas berjalan-jalan hilir mudik 

dalam kamar. 

Aku tidak peraya! Tidak boleh percaya! Tentulah saja 

semua uraiannya itu diambilnya dari buku-buku 

bikinan orang-orang murtad, yang kapir! Demikianlah 

seakan-akan hatiku mencetus dengan tiba-tiba. 

Akan tetapi sekeras-kerasnya hatiku bersuara 

demikian, suara lain tersisip-sisip juga menyelinap ke 

dalam kesadaran seperti pelembungan-pelembungan 

air merembes dari bawah ke atas. Sedelikilah dan 

pelajarilah saja dulu… 

Sampai mana benarnya pendapat itu, aku tidak bisa 

menetapkannya. Hanyalah harus kuakui, bahwa 

“tuduhan” Rusli bahwa orang yang suka kepada mistik 

itu adalah seorang ”pelarian” yang lemah jiwanya, 

yang tidak sanggup menempuh jalan hidup yag nyata 



ini, sangat berpengaruh kepada pendirianku sekarang. 

Makin hari makin berkurang perhatianku kearah dunia 

yang baka, kearah dunia di balik kubur, bahkan pada 

akhirnya berubahlah sama sekali perhatianku itu, dari 

akherat ke dunia yang nyata kembali. 

 

3. Tidak Dewasa “Keras aku mengucapkan nama Tuhan itu pada tiap 

kali aku berubah sikap. Keras-keras, supaya bisa 

mengatasi suara hati dan pikiran. Keras-keras pula 

nama Tuhan itu kuucapkan dalam hati. Tapi tak lama 

kemudian melantur-lantur lagi pikiran itu. Sekarang 

malah makin simpang siur, makin kacau rasanya” 

“Jangan ngelamun Bung?!” bentak bung kusir. 

Aku pura-pura tak mendengar, tersenyum-senyum 

saja, mem-bikin-bikin sikap seakan-akan kemarahan 

bung kusir itu bukan dialamatkan kepada diriku. Maka 

akupun mendayung terus, berpikir terus. Atau 

“ngelamun” terus, kalau menurut bentakan bung kusir 

tadi. 

Entahlah, bila kukupas benci kepada si tua bangka itu, 

tak tahulah aku, menakah yang paling berat: benci 

karena perasaan agamaku tersinggung oleh karena si 

rentenir itu suka makan riba, atau benci karena ia 

sudah mengambil Kartini sebagai istri yang nomor 

empat? Entahlah! Tapi yang pasti kutahu, ialah bahwa 



pada saat ini si rentenir itulah manusia yang paling 

kubenci.Aku merajuk-rajuk. Guling kutendang ke sudut 

kanan. Bangkit aku. Lalu duduk depan meja. 

4. Egois Dengan hilangnya kepercayaan dan timbulnya 

kecurugaan antara kami, maka api neraka sudah 

sampai pada puncaknya. Memang hancurlah segala 

perhubungan, segala pergaulan apabila dasarnya 

mutlak, yaitu kepercayaan sudah tidak ada lagi. Hancur 

perhubungan antara sahabat, antara kenalan dengan 

kenalan, ya bahkan antara bangsa dan bangsa, apalagi 

antara suami dengan istrinya. 

Herankah, apabila aku sekarang sudah tidak mengenal 

keindahan lagi dalam hidup di dunia ini? Kalau aku 

sekaran sudah menjadi seorang dafaitis, seorang 

pesimis, seorang putus harapan? 

Serasa habis ludes segala perasaan bahagiaku 

sekarang. Serasa terpencil sendirian aku hidup di 

dunia kini. Terpencil dari istriku, terpencil dari orang 

tuaku, terpencil juga dari cita-citaku semula. 

… Pendeknya, cita-cita yang persis seperti jalan hidup 

yang ditempuh oleh ayahku sekarang. Dan sekarag 

sudah terpencil aku dari cita-citaku semula itu. Sudah 

terasing sama sekali. Alangkah lainnya jalan riwayat 

yang kutempuh selama ini. 



Terbayang-bayang lagi dalam hayalan Kartini bersama 

Anwar. Bersama si Anwar pada mala mini, pada saat 

aku sedang duduk menunggu-nunggu …. 

Pusing, pusing kepalaku. Tidak bisa diam aku duduk di 

atas fauteuil itu. Aku gelisah. Mau membunuh hayal 

yang mendesak-desak ke muka mata batinku itu. 

Terpancang lagi mata melihat cepu rokoh. Ah, tak 

peduli, aku merokok. Tak peduli nasihat dokter! Tak 

peduli mati! Dan seolah-olah tangan berbalapan 

dengan pikiran, jari-jariku sudah mencapit sebatang 

sigaret dari cepu itu…. 

5. Rasa Ingin Tahu 

Tinggi 

Terasa olehku, bahwa aku tidak boleh membenarkan 

pikiran rusli itu tapi terasa pula olehku, bahwa 

sementara ini tak ada alasan-alasan yang kuat padaku 

untuk membuktikan, bahwa pikiran-pikirannya itu 

salah. Tapi biar bagaimanapun juga, yang jelas dan 

nyata sekarang, ialah bahwa soal itu sudah menjadi 

soal juga bagiku, yang sebelum itu tidak pernah 

menjadi masalah pikiran padaku. 

…Bagaimana sebetulnya pertalian Kartini dan Rusli 

itu. Mula-mula sekali, ketika pertama kali bertemu 

dengan mereka di muka loketku. Rusli memperkenalkan 

Kartini itu sebagai adiknya pula. Tapi kemudian di 

rumahnya Rusli menceritakan lebih jauh tentag riwayat 

Kartini itu. Dan ketika itu tidak dikatakan olehnya, 



bahwa perempuan itu adiknya. 

…Adakah ketika itu dikatakan oleh Rusli bahwa Kartini 

itu bukan adiknya? Adakah? Seingatku tidak. Tidakkah 

perempuan itu adik Rusli seayah atau barangkali seibu? 

Atau mungkin juga adik tiri? Memang aku tidak 

mengetahui keluaga Rusli itu sampai kepada segala 

seluk-beluknya. 

…”Saudara percaya pada neraka?” 

Pertanyaan itu tidak kusangka-sangka sama sekali, 

sehinggabeberapa jurus saya tidak menyahut apa-apa. 

Cuma saya lihat pada sinar matanya hasrat untuk 

mengetahui benar-benar bagaimana pendapat saya 

tentang hal itu. Sambil menunggu-nunggu jawaban 

saya, ia mengatupkan kedua belah tangannya di atas 

pangkuannya. Jari-jarinya bergetar-getar, berpeluk-

pelukan seperti orang-orang yang kurus-kurus 

berpeluk-pelukan karena kedinginan. Sebentar 

kemudian berkatalah saya dengan suara yang tenang, 

“Sebagai atheis Saudara sendiri tentu tidak percaya, 

bukan?” 

 

 

 

 



Perwatakan Tokoh Hasan Setelah Didekonstruksi 

No. Watak Konteks 

1. Loyal Tiba-tiba aku batuk-batuk. Terselak kerongkongan 

karena asap sigaret. Kubuang rokok yang baru 

seperempat terhisap itu ke lantai. 

… masih jelas, seperti suara cetus korek api yang 

kukorekkan di dalam sunyi itu untuk menyalakan lagi 

sebatang sigaret. Aku merokok lagi. 

 

Sesekali aku bawa Fatimah ke sebuah restoran. Pada 

saat itu anwar lewat dalam sebuah delman. Rupanya ia 

melihat kami, tapi ia tidak turun malah menabik pun 

tidak… 

 

“kenapa tidak kau angkat terus ini?! Lu cuman bisa 

ngeloyor saja seperti lonte?!” 

Dengan gugup dan tangan gemetar si Mimi bergegas-

gegas membereskan piring dengan tidak mengucapkan 

kata sepatah…. 

 

2. Fanatik “ … berpuasa tujuh hari tujuh malam. Hasan 

kemudian menyelesaikan ritualnya mandi di kali 

Cikapundang selama 40 kali, satu malam dan 



sembahyang Isya sampai shubuh.” 

 

Paling-paling tahu lagu keroncong Kemayoran, atau 

Es Lilin. Memang aku tidak pernah merasa tertarik 

oleh musik dan seni barat, yang kuanggap sebagai 

“buah kebudayaan kafir”, yang mudah membikin 

pecat iman seperti anak-anak sekarang yang suka 

sekali berdansa-dansa dan berpeluk-pelukan di muka 

mata umum. 

 

Perasaan “sempurna” itu membikin aku berangan-

angan ingin menginsyafkan orang lain akan kebaikan 

dan kebenaran ilmu tarekat yang kupeluk itu. Angan-

angan inilah yang kadang-kadang membikin aku 

berbuat agak demonstratif dan propagandistis. 

Kadang-kadang pula aku tidak bisa menyembunyikan 

kebencian kepada orang-orang yang tidak saleh dan 

kurang iman. 

 

3. Dewasa “Terima kasih! Terima kasih saudara!” (menjatuhkan 

diri ke atas dipan) “jadi betul-betul itu bukan dari 

restoran cina?! Bukan ?! sungguh-sungguh bukan?!” 

“Ah masa saya mau menipu saudara! Saya pun tahu, 

bahwa saudara seorang yang alim.” 

“O maaf Saudara. Maaf! Saya sudah bikin onar. 



Bukan maksud saya. Sesungguhnya, saya merasa malu 

terhadap Saudara berdua. Sekali lagi, janganlah 

berkurang-kurang memaafkan aku. Saya menyesal. 

Saya terburu-buru…..” 

 

Suara hatiku yang mula-mula hanya sayup-sayup 

terdengar makin hari makin jelas. Suara bahwa aku 

makin mencintai Kartini, seperti pernah aku mencintai 

Rukmini dulu. 

Dalam keadaan demikian, maka tiap gerak dan 

ucapanku selali ku timbang-timbang dulu dengan 

insyaf: apa akan kata dia? Akan marahkah dia? 

Sukakah dia dengan potongan bajuku ini? Dan 

sebagainya. 

 

 

4. Tidak Mudah 

Putus Asa 

Setamat membacanya, saya beberapa jurus termangu-

mangu saja. Terharu. Tak mengira sedikitpun, bahwa 

orang yang kurus cekung dan sakit tbc itu, mendukung 

soal-soal yang rupanya saja telanh menguasai seluruh 

jiwanya, sedemikian rupa sehingga ia tidak lepas dari 

akibat-akibatya yang buruk mengenai kesehatan 

badannya. Dan soal-soal itu agaknya tetap menjadi 

soal baginya dengan tidak bisa mengambil sesuatu 



penyelesaian yag menentramkan jiwanya. 

 

Ya, kataku dalam hati dengan tegas, dua-duanya akan 

kubawa kejalan yang baik, ke jalan agama! Dua-

duanya! 

Seluruh jiwaku penuh dengan tenaga dan semangat 

berjuang. Berkali-kali ku tinju-tinju telapak tangan 

yang kiri, sedang mulut kukatupkan erat-erat seperti 

biasanya orang yang penuh semangat berjuang. 

Mesti! Mesti! Aku mesti bikin mereka sadarakan 

kewajibannya sebagai orang-orang islam. 

 

 

5. Acuh Tak Acuh Mendengar itu tiba-tiba Rusli meletus dalam tertawa 

terbahak-bahak. Juga Kartini juga tertawa, terutama 

melihat Rusli tertawa dengan mulut ternganga-nganga 

seperti orang yang hendak diperiksa amandelnya. 

Aku bingung, sebab tidak mengerti, tapi akhirnya turut 

juga tertawa sambil pungak-pinguk seperti seorang 

anak sekolah yang ditertawakan kawan-kawannya, 

karena di belakang punggungnya diganteli kertas 

“”boleh pukul”. 

 



Sesungguhnya, aku mau berdebat atau sekuang-kurangnya 

mau bertanya, akan tetapi ketika melihat Rusli dan Kartini 

yang nampaknya setuju dengan ucapan Bung Parta itu, 

maka pikiran-pikiran dan pertanyaan-pertanyaanku hanya 

sampai di dalam hati saja. Ya, siapa tahu, barangkali 

ucapan itu memang benar. Barangkali sudah dipikirkan 

dalam-dalam oleh mereka. Dan apa salahnya, kalau mereka 

sudah pernah mengemukakan pendapat, bahwa Tuhn itu 

madat. Kenapa sekarang harus aku hiraukan benar, kalau 

mereka berpendapat, bahwa Tuhan itu teknik. Mungkin 

besok atau lusa Tuhan itu buku, listrik, ekonomi, politik atau 

apa saja. Entahlah. 

 

 

 

 



 

SILABUS  PEMBELAJARAN 

 

Nama Sekolah  :   

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 

Kelas   : XI 

Semester  :  1 

Standar Kompetensi : Membaca 

2. Memahami berbagai hikayat, novel Indonesia/novel terjemahan 
 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Nilai Budaya 

Dan Karakter 

Bangsa 

Kewirausahaan/ 

Ekonomi Kreatif 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber/ 

Bahan/ Alat 

7.1 Menemukan 

unsur-unsur 

intrinsik  dan 

ekstrinsik 

hikayat 

 

Teks hikayat  

 ciri-ciri hikayat 

 unsur-unsur 

intrinsic ( alur, 

tema,  penokohan, 

sudut pandang, 

latar, dan amanat) 

 

 Bersahabat/ 

komunikatif  

 Kreatif  

 Kepemimpinan  

 Keorisinilan  

 Membaca teks 

hikayat  

 Mengidentifi

kasi ciri 

hikayat 

sebagai 

bentuk karya 

sastra lama  

 Menemukan 

unsur-unsur 

intrinsik ( 

alur, tema,  

penokohan, 

sudut 

pandang, 

latar, dan 

amanat) 

dalam hikayat  

 Menceritakan 

kembali isi 

hikayat 

dengan 

bahasa sendiri  

 

 Mengidentifika

si ciri hikayat 

sebagai bentuk 

karya sastra 

lama  

 Menemukan 

unsur-unsur 

intrinsik ( alur, 

tema,  

penokohan, 

sudut pandang, 

latar, dan 

amanat) dalam 

hikayat 

 Menceritakan 

kembali isi 

hikayat dengan 

bahasa sendiri  

 

Jenis Tagihan:  

 tugas 

individu 

 tugas 

kelompok 

 ulangan 

 

Bentuk 

Instrumen: 

 uraian bebas 

 pilihan 

ganda 

 jawaban 

singkat 

4 

 

buku hikayat 



 

7.2 

Menganalisis 

unsur-unsur 

intrinsik  dan 

ekstrinsik novel 

Indonesia/terjemah

an 

Novel Indonesia dan 

novel terjemahan 

 unsur-unsur intrinsik  

( alur, tema,  

penokohan, sudut 

pandang, latar, dan 

amanat) 

 unsur ektrinsik  dalam 

novel terjemahan(nilai 

budaya, sosial, moral, 

dll) 

 

 Bersahabat/ 

komunikatif  

 Kreatif  

 Kepemimpinan  

 Keorisinilan  

 Membaca 

novel 

Indonesia dan 

novel 

terjemahan  

 Menganalisis 

unsur-unsur 

ekstrinsik dan 

intrinsik  ( 

alur, tema,  

penokohan, 

sudut 

pandang, 

latar, dan 

amanat) novel 

Indonsia dan 

terjemahan 

 Membanding

kan unsur 

ekstrinsik dan 

intrinsik 

novel 

terjemahan 

dengan novel 

Indonesia  

 

 Menganalisis 

unsur-unsur 

ekstrinsik dan 

intrinsik  ( 

alur, tema,  

penokohan, 

sudut pandang, 

latar, dan 

amanat) novel 

Indonsia 

 Menganalisis 

unsur-unsur 

ekstrinsik dan  

intrinsik  ( 

alur, tema,  

penokohan, 

sudut pandang, 

latar, dan 

amanat) novel 

terjemahan 

 Membandingk

an unsur-

nekstrinsik dan 

intrinsik novel 

terjemahan 

dengan novel 

Indonesia 

 

Jenis Tagihan:  

 tugas 

kelompok 

 tugas 

kelompok 

 ulangan 

 

Bentuk 

Instrumen: 

 uraian bebas 

 pilihan 

ganda 

 jawaban 

singkat 

4 

 

novel 

Indonesia 

 

novel 

terjemah- 

an 
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