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Abstract:

Expressive and objective critics of sang pemimpi, a novel written by Andrea Hirata, and its relevance
to literature learning in senior high school Abstracts The main problems analyzed in this research are
(1) expressive critics of sang pemimpi, a novel written by Andrea Hirata, (2) objective critics of sang
pemimpi, a novel written by Andrea Hirata, (3) its relevance to literature learning in senior high
school. The research is aimed to describe expressive and objective critics of Andrea Hirata’s novel
‘sang pemimpi’ and its relevance to literature learning in senior high school. Data are gathered
through literature study and writing technique. Expressive and objective approaches are employed in
data analyzing, while descriptive method is applied in data presenting. The result confirms that (1)
expressive critics of sang pemimpi are originated from cultural, educational and social sides; (2)
competition standard used in learning literature is analyzing intrinsic and extrinsic elements of
Indonesian/ translation novel; (3) this novel can be used as learning material and handbook for senior
high school students since it accomplished all the criteria needed. Because some aspects related to
literature learning in senior high school can be found, thus, the main purposes of the research are
successfully achieved as established and targeted in KTSP.

keywords: expressive critics, objective critics and literature learning

Abstrak:
Masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Kritik Ekspresif Novel Sang Pemimpi
karya Andrea Hirata, (2) Kritik Objektif Novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata, (3) Relevansinya
dengan Pembelajaran Sastra SMA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kritik
ekspresif dan objektif novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata dan relevansinya dengan
pembelajaran sastra SMA. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode studi pustaka dan teknik
catat. Analisis data menggunakan pendekatan ekspresif dan objektif yang dijabarkan menggunakan
metode deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kritik ekspresif novel Sang Pemimpi ini ada dari segi
kebudayaan, pendidikan, dan sosial. Selanjutnya (2) kritik objektif novel ini ada tema,
tokoh/penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, serta amanat dan relevansinya dengan
pembelajaran sastra SMA. Adapun SK yang digunakan adalah Menganalisis unsur-unsur intrinsik
dan ekstrinsik novel Indonesia/ terjemahan. (3) novel ini dapat dijadikan bahan ajar dan panduan
siswa SMA karena memenuhi kriteria pemilihan bahan ajar. Dengan adanya aspek-aspek yang
berkaitan dengan pembelajaran sastra di SMA, maka tujuan utama penelitian ini dapat tercapai sesuai
dengan yang telah ditetapkan dan ditargetkan dalam KTSP.

Kata kunci: Kritik Ekspresif, Kritik Objektif, dan Pembelajaran Sastra
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Sastra merupakan ciptaan sebuah kreasi bukan semata-mata sebuah imitasi.
Karya sastra sebagai bentuk dan hasil sebuah pekerjaan kreatif pada hakikatnya
adalah suatu media yang mendayagunakan bahasa untuk mengungkapkan tentang
kehidupan manusia. Novel merupakan salah satu bentuk karya sastra yang
didalamnya terdapat berbagai cerita tentang berbagai persoalan kehidupan,
masalah budaya, ekonomi, sosial, maupun politik dan sebagainya. Semua itu
merupakan hasil imajinasi sastrawan dari perenungan dalam kehidupan nyata
yang kemudian menafsirkannya, menjelaskan atau berinteraksi dengan salah satu
karya imajinatifnya. Dengan kata lain, pandangan dunia pengarang akan
berperanguh pada penciptaan karya sastra.

Kita mengenal berbagai teori sastra dalam mengkaji karya sastra itu sendiri.
Teori-teori tersebut digunakan untuk mengelompokkan dan menganalisis sejauh
mana kekuatan dan kelebihan serta kelemahan karya sastra. Dalam teori-teori
sastra tersebut kita mengenal berbagai macam kritik sastra, salah satunya yaitu
kritik ekspresif dan kritik obyektif. Kritik sastra bertujuan untuk mengapresiasi
sebuah karya sastra dan salah satu upaya untuk pengembangan dan pembinaan
terhadap karya satra.

Pemilihan novel Sang Pemimpi sebagai bahan kajian, dilatarbelakangi oleh
adanya keinginan untuk memahami unsur-unsur insrtinsik yang terdapat dalam
novel tersebut. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan pribadi sang
pengarang dengan novel tersebut. Kelebihan novel ini terletak pada jalinan cerita
yang mampu memberikan inspirasi dan motivasi pada pembaca untuk selalu
berjuang menggapai cita-cita meskipun dalam keadaan terbatas dan sederhana.
Novel ini telah banyak mendapat penghargaan, novel sang pemimpi termasuk
novel yang ada di jajaran best seller.

2. Rumusan Masalah
a. Bagaimanakah kritik ekspresif novel “Sang Pemimpi” karya Andrea Hirata.
b. Bagaimanakah kritik objektif novel “Sang Pemimpi” karya Andrea Hirata.

3. Tujuan Penelitian
a. Untuk mendeskripsikan kritik ekspresif novel sang pemimpi karya Andrea

Hirata.
b. Untuk mendeskripsikan kritik objektif novel sang pemimpi karya Andrea

Hirata.
4. Tinjauan Pustaka

a. Novel
Ensiklopedi Sastra Indoensia (2004: 546) menjelaskan bahwa novel

merupakan prosa rekaan yang panjang, yang menyuguhkan tokoh-tokoh dan
menampilkan serangkaian peristiwa dan latar secara tersusun.

b. Kritik Ekspresif
Kritik ekspresif yakni kritik yang menganggap karya sastra adalah

pengejawantahan dan bentuk ekspresi dari penulis itu sendiri. Hal ini akan
menjadi menarik jika kita mau menyesuaikan biografi tokoh dengan karya-
karya pengarang. Sebagai hasil pengkajiannya, kita akan mengatahui secara
lengkap dan sempurna tentang pandangan hidup dan idealis pengarang, pesan
dan amanat pengarang, pengalaman hidup dan pelajaran penting dari
kehidupan pengarang, hingga kondisi pribadi pengarang itu sendiri. Dalam
kritik sastra ini karya sastra dianggap sebagai sarana curahan, luapan emosi,
ucapan, proyeksi atau ekspresi pikiran dan perasaan pengarang. Pengarang
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sendiri menjadi pokok yang melahirkan atau memproduksi persepsi-persepsi,
pikiran-pikiran, dan perasaan-perasaan yang dikombinasikan dalam suatu
bentuk karya sastra. Titik berat kritik ekspresif berpangkal pada latar belakang
kehidupan pengarang, kesadaran budaya pengarang, wawasan budaya
pengarang, proses kreatif pengarang, dan respon pengarang terhadap problem
dasar kehidupan manusia.

c. Kritik Objektif
Kritik obyektif adalah kritik sastra yang menganggap karya sastra

sebagai sesuatu yang mandiri (otonom), bebas dari pengaruh sekitarnya, bebas
dari pengarang, pembaca, atau dunia sekitarnya. Karya sastra adalah sebuah
dunia yang dapat melepaskan diri dari siapa pengarangnya dan lingkungan
sosial budayanya.
Objek kritik adalah karya sastra: unsur-unsur instrinsik karya sastra tersebut,
yang meliputi:

1) Tema
Menurut Hartoko dan Rahman (dalam Nurgiyantoro, 2012: 68), tema
merupakan gagasan dasar umum yang menopang karya sastra,
terkandung di dalam teks sebagai struktur semantik dan menyangkut
persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan.

2) Tokoh dan Penokohan
Pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi sehingga
peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita disebut dengan tokoh.
Sedangkan cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku itu disebut
dengan penokohan (Aminuddin, 2011:79).

3) Alur
Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan
peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para
pelaku dalam cerita (Aminuddin, 2011: 83).

4) Latar/Setting
Setting adalah latar peristiwa dalam karya fiksi, baik berupa tempat,
waktu, maupun peristiwa, serta memiliki fungsi fisikal dan fungsi
psikologis (Aminuddin, 2011: 67)

5) Gaya Bahasa
Dalam karya sastra istilah gaya mengandung pengertian cara seorang
pengarang menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media
bahasa yang indah dan harmonis serta mampu menuansakan makna
dan suasana yang dapat menyentuh daya intelektual dan emosi
pembaca (Aminuddin, 2011: 72).

6) Sudut Pandang
Aminuddin (2011: 90) menjelaskan sudut pandang adalah cara
pengarang menampilkan para pelaku dalam cerita yang dipaparkannya.
Nurgiyantoro (2012: 256) mengemukakan bahwa sudut pandang
sendiri secara garis besar dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu:
persona pertama (first-person) gaya “aku” dan persona ketiga (third-
person) gaya “dia”.

7) Amanat
Menurut Sugiono (dalam Hardi, 2011: 28) mengartikan amanat adalah
gagasan yang mendasari karya sastra, yakni pesan yang ingin
disampaikan oleh pengarang kepada pembaca.
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d. Pembelajaran Sastra di SMA
Batasan pembelajaran sastra khususnya yang berkaiatan dengan novel

dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan KTSP SMA
meliputi SK/KD. Selanjutnya, Berkaitan dengan tujuan pembelajaran sastra,
menurut Moody, ada empat tujuan pembelajaran sastra yaitu sebagai informasi,
konsep, perspektif dan apresiasi
(Nugrahani dalam http://id.shvoong.com/social-sciences/education/ 2120 528-
tujuan-pembelajaran-sastra-menurut-moody/, diakses pada 21/03/2013).

Berkaitan dengan bahan ajar sastra, menurut Tylar (dalam Mahrif,
1994: 17), materi pembelajaran sastra haruslah direncanakan, dipilih dan
disusun sehingga memungkinkan siswa mengalami tingkah laku yang sesuai
dengan yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, novel-
novel yang digunakan sebagai bahan ajar sastra harus benar-benar sesuai
dengan tingkat kemampuan siswa.

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang

memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi
(dalam Ratna, 2012: 46-47). Objek penelitian yang digunakan adalah novel Sang
Pemimpi karya Andrea Hirata. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi
pustaka, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan teknik catat. Sedangkan, metode
analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Dan terakhir metode penyajian
data menggunakan metode informal/textular.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL
1). Kritik Ekspresif Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata

a) Dari Segi Peribadi Pengarang
Berdasarkan dari segi pribadi pengarang, terdapat kesamaan antara

tokoh Ikal dengan Andrea Hirata. Mereka sama-sama memiliki rasa
kemanusiaan yang tinggi. Dalam novel Sang Pemimpi, Andrea Hirata
menyelipkan rasa kemanusiaannya, yakni pada tokoh Ikal yang diceritakan
sangat peduli pada Jimbron yang notabene memiliki kelainan pada kakinya.
Dalam novel diceritakan bahwa kaki Jimbron panjang sebelah. Berikut
kutipannya:

Jimbron yang tambun dan invalid – kakinya panjang sebelah –
terengah-engah di belakangku.... (Hirata, 2008: 2)

Kutipan di atas menjelaskan kalau tokoh Jimbron memiliki kekurangan,
Jimbron memiliki kaki yang panjang sebelah. Kutipan lainnya yang dapat
mempertegas kepedulian Ikal pada Jimbron dapat dilihat pada kuipan berikut:

Sebenarnya aku dapat lolos jika tidak memerdulikan panggilan sial
ini, “Ikal!! ... Ikal!!”
Aku berbalik dan tepat di sana, lima belas meter dariku, baru saja
berbelok dari mulut gang, Jimbron dan Arai terengah-engah saling
berpegangan. Jika berlari, Jimbron yang invalid harus dibopong.
Mereka yang tadi semburat tak menyadari arah pelariannya
melintasi jalur perburuan Pak Mustar.
“Ikal ... tolong, Kal .... Tolong ....”
Aku terkesiap, kasihan, dan kesal.
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“Biang keladi! Cukup sudah aku dengan tabiatmu, Rai. Lihat!
Macan itu akan menerkammu!!”
Melihat sasaran nomplok tiba-tiba muncul di depannya, Pak Mustar
sumringah dan kembali bernafsu memburu kami. Jimbron dan Arai
terseok-seok tak berdaya. Aku ingin menyelamatkan Jimbron
walaupun benci setengah mati pada Arai. Aku dan Arai menopang
Jimbron dan beruntung kami berada dalam labirin gang yang
membingungkan. Kami menyelinap, hingga akhirnya di gudang peti
es inilah kami terperangkap. (Hirata, 2008:15)

Petikan kutipan di atas menunjukkan bahwa Ikal sangat peduli kepada
Jimbron, Ikal rela menopang Jimbron ketika dikejar oleh Pak Mustar. Pada
saat itu Ikal bisa saja menyelamatkan dirinya sendiri dan meniggalkan Jimbron,
tapi ia tidak melakukannya. Ia dan Arai menopang Jimbron hingga mereka
sampai di peti es untuk bersembunyi. Hal tersebut menunjukkan kepedulian
tokoh Ikal kepada sesamanya. Sama halnya dengan penggambaraan karakter
tokoh Ikal yang merupakan perwujudan dirinya sendiri, Andrea Hirata juga
memiliki rasa kepedulian yang besar terhadap orang-orang yang kekurangan.

Dalam dunia nyata, Andrea Hirata masih memberikan perhatian yang
besar terhadap kegiatan sosial. Contohnya dalam blog resmi novel Sang
Pemimpi, ia menulis surat bahwa ia akan memberikan bebas biaya hak dan
royalti bagi lembaga yang ingin menyalin ulang Laskar Pelangi dalam huruf
Braille, agar bisa dibaca oleh penyandang tunanetra. Berikut adalah surat yang
ia tulis di blog tersebut.

Kawan,
Sebagai bagian dari program Laskar Pelangi In Action (LPIA) aku
dan manajemenku memberi kesempatan bagi lembaga yang ingin
menyalin ulang “Laskar Pelangi” dalam huruf Braille agar saudara
kita penyandang tunanetra dapat membaca Laskar Pelangi.
Dalam hal ini aku dan manajemenku membebaskan biaya hak
(“right fee”) dan royalti (Cuma-Cuma). Silahkan menghubungi
manajemenku (renjanaorganizer@yahoo.com) untuk mengatur izin
tertulis.
Sesuai dengan semangat Laskar Pelangi In Action, maka buku laskar
pelangi dalam huruf Braille tidak untuk dibisniskan atau
diperjualbelikan kepada saudara kita penyandang tunanetra.
Kesempatan ini hanya ditujukan diutamakan bagi lembaga-lembaga
yang telah biasa bekerja untuk saudara-saudara yang tuna netra.
Program ini semata hanya dimaksudkan sebagai program sosial
sukarela.

Salam selalu
Andrea Hirata
Dikutip dari www.sastrabelitong.multiply.com

Dalam kutipan di atas, terdapat persamaan sifat yang dimiliki oleh Ikal
dan Andrea Hirata. Mereka sama-sama memiliki rasa kepedulian yang tinggi
terhadap orang-orang di sekitarnya. Ikal yang sangat peduli pada Jimbron yang
memiliki kelainan fisik dan Andrea Hirata yang peduli pada nasib tuna netra.
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b) Dari Segi Pendidikan
Dari segi pendidikan juga terdapat kesamaan antara Andrea Hirata

dengan tokoh Ikal. Selain itu, Andrea Hirata juga banyak menyampaikan
pandangannya mengenai pendidikan. Berikut kutipannya:

“Tak ada pengecualian!! Tak ada kompromi, tak ada katebelce, dan
tak ada akses istimewa untuk mengkhanati aturan. Inilah yang
terjadi dengan bangsa ini, terlalu banyak kongkalikong!!”
“Seharusnya bapak bisa melihat tidak diterimanya anak bapak
sebagai peluang untuk menunjukkan pada khalayak bahwa kita
konsisten mengelola sekolah ini. NEM minimal 42, titik!! Tidak bisa
ditawar-tawar!!” (Hirata, 2008: 9)

Berdasarkan kutipan di atas, Andrea Hirata seolah-olah menunjukkan
rasa ketidaksukaannya terhadap kecurangan dalam pendidikan yang ia
gambarkan melalui tokoh Pak Balia. Andrea Hirata menggambarkan sosok
Pak Balia sebagai orang yang sangat konsisten terhadap kejujuran.

c) Dari Segi Kebudayaan
Selanjutnya dari segi kebudayaan, dari segi kebudayaan dapat terlihat

dari penggambaran tokoh, tokoh Ikal yang merupakan perwujudan dari Andrea
Hirata sendiri memiliki ciri-ciri fisik yaitu berambut keriting, sehingga
dipanggil Ikal. Berikut kutipannya:

...Rasanya aku ingin kabur masuk kembali ke kamar. Aku tidak
menyalahkan mereka karena aku memang mirip orang-orangan
sawah. Rambutku yang ikal, panjang dan tipis ketika dibelah tengah
lepek di atasnya ujung-ujungnya jatuh melengkung lentik di atas
pundakku. Persis ekor angsa.... (Hirata, 2008: 34)

Kutipan di atas menunjukkan kalau tokoh Ikal memiliki rambut yang
ikal, panjang, dan tipis. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat menunjukkan
bahwa tokoh Ikal adalah perwujudan dari Andrea Hirata sendiri. Menurut saya
nama Ikal bukan nama sebenarnya, melainkan nama panggilan kesayangan.
Mengingat ciri-ciri tokoh Ikal yang disebutkan berambut keriting. Seperti
itulah nama dalam tradisi orang Melayu. Selain tradisi masyarakat Malayu,
Andrea Hirata juga menampilkan istilah-istilah masyarakat Melayu. Salah
satunya yaitu presider, istilah orang Melayu untuk menyebut lemari es. Berikut
kutipannya:

...Benda yang paling mahal di rumahnya yaitu sebuah presider,
istilah orang Melayu untuk lemari es, itu pun sudah menjadi rak
piring. Ramah? Orang Melayu rata-rata ramah.... (Hirata, 2008:
195)

Kutipan di atas menjelaskan istilah yang sering dipakai orang Melayu
untuk menyebut lemari es, orang Melayu biasa menyebut lemari es dengan
sebutan presider. Selain itu, pada kutipan yang terakhir ini juga menjelaskan
salah satu sifat orang Melayu, yaitu sifat keramah-tamahannya.
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2). Kritik Objektif Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata
a). Tema

Tema dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata adalah semangat
tiga orang anak dalam mengarungi kehidupan dan menggapai mimpi.

b). Tokoh dan Penokohan
(1). Ikal

Ikal merupakan seorang anak yang pintar, penyayang, baik hati, tahu balas
budi, dan pekerja keras.

(2). Arai
Arai adalah seorang yatim piatu, ia merupakan keluarga sekaligus sahabat
Ikal. Arai merupakan anak yang pintar, pemberani, multi talenta, pekerja
keras, pintar, baik hati, dan percaya diri.

(3) Jimbron
Jimbron adalah seorang yatim piatu, sama seperti Arai. Selain itu, ia juga
merupakan sahabat Ikal. Ia merupakan seorang anak yang angat menggilai
kuda, ia memiliki sifat penakut, lemah lembut, optimis, ikhlas dan suka
menolong.

(4) Ayah Ikal
Ayah merupakan sosok yang pendiam, tetapi penyayang. Selain itu, ayah
juga merupakan seorang yang penyabar.

(5). Ibu Ikal
Ibu Ikal merupakan sosok ibu yang rajin, cerewet, dan suka menolong
tanpa mengharapkan imbalan.

(6). Nurmi
Nurmi merupakan anak Mak Cik Maryamah yang paling besar, ia
memiliki badan yang kurus dan tinggi. Nurmi merupakan anak yang petuh
terhadap perintah ibunya.

(7). Mak Cik Maryamah
Mak Cik Maryamah merupakan tetangga Ikal, keluarga Mak Cik
Maryamah memang miskin. Tetapi walaupun miskin, ia tahu cara orang
berterima kasih. Mak Cik Maryamah merupakan seorang yang tahu cara
berterima kasih kepada orang lain.

(8). Pak Mustar
Pak Mustar merupakan kepala sekolah sekaligus pendiri SMA Negeri
Bukan Main. Selain itu, ia juga merupakan guru biologi di sekolah
tersebut. Akan tetapi, ia memiliki sifat yang keras, memiliki harga diri
yang tinggi. Tetapi dibalik itu semua, Pak Mustar juga merupakan seorang
guru yang penyayang.

(9). Pak Balia
Pak Balia merupakan kepala sekolah sekaligus guru kesusastraan di SMA
Negeri Bukan Main, dia adalah sosok kepala sekolah muda yang jujur,
pintar, dan konsisten dalam menerapkan suatu aturan. Selain itu, ia juga
merupakan seorang guru yang tampan, kreatif, serta selalu menghargai
pendapat siswanya.

(10). Taikong Hamim
Taikong Hamim merupakan tokoh agama yang sangat ditakuti, ia
memiliki sifat yang keras dalam menerapkan aturan.

(11). Bang Zaitun
Bang Zaitun adalah seorang pimpinan orkes Melayu, dia seorang seniman
yang memiliki banyak istri. Ia orang yang humoris dan sedikit nyentrik,
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semua itu disebabkan oleh profesinya. Selain itu, ia juga merupakan orang
yang ramah, menyenangkan, dan baik hati.

(12). Nurmala
Nurmala merupakan gadis yang ditaksir Ikal, ia merupakan gadis yang
cantik, pintar, acuh, dan memiliki harga diri tinggi.

(13). Laksmi
Laksmi merupakan gadis yang ditaksir Jimbron, ia merupakan gadis yang
taat beribadah. Akan tetapi, karena masa lalunya yang kelam akhirnya ia
tumbuh menjadi gadis yang selalu murung.

(14). Pendeta Geovanny
Pendeta Geovanny merupakan ayah angkat Jimbron. ia merupakan orang
yang baik hati dan lemah lembut.

(15). Mei-Mei
Mei-Mei merupakan anak yang belum lancar bicara, ceria, cerewet, aktif,
pintar, dan tidak kenal takut.

(16). Mualim kapal
Mualim awak kapal Bintang Laut Selatan. Ia merupakan seorang yang
baik hati dan sering menolong Ikal dan Arai.

(17). Nyonya Lam Nyet Pho
Nyonya Pho adalah ketua preman pasar ikan, ia pemilik gudang peti es
tempat Ikal, Arai, dan Jimbron bersembunyi ketika dikejar Pak Mustar.
Sifat bengis, tega, sok kuasa, dan tak mau kalah tercermin dari sosoknya.

(18). Mertua Nyonya Deborah
Mertua Nyonya Deborah adalah seorang nenek yang berumur hampir
seratus tahun, ia memiliki sifat mudah marah.

(19). Profesor
Profesor merupakan orang yang pintar, baik hati, dan lucu.

(20). Capo
Capo memiliki karakter yang pekerja keras, sederhana, dan penuh
semangat.

(21). Odji Darodji
Odji Darodji merupakan mandor Ikal ketika bekerja di kantor pos, ia
merupakan orang yang baik hati, penuh perhatian, dan epduli pada
perasaan orang lain.

c). Alur

Alur dalam suatu cerita fiksi pada umumnya adalah rangkaian cerita
yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita
yang utuh. Alur yang digunakan dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea
Hirata ini adalah alur campuran, tetapi banyak menggunkan alur maju. Alur
maju dimulai ketika pengarang menceritakan kenakalan remaja yang
digambarkan pada tokoh tiga sahabat yaitu Ikal, Arai, dan Jimbron. Mereka
dikejar olehPak Mustar. Alur mundur dimulai ketika pengarang menceritakan
awal mula Ikal, Arai, dan Jimbron dikejar oleh Pak Mustar, Pengarang
kembali menggunakan alur mundur ketika menceritakan awal mula Ikal
bertemu dengan Arai. Selanjutnya, ketika pengarang menceritakan kisah hidup
Jimbron dan Laksmi, bagaimana awalnya sehingga Jimbron menjadi orang
gagap pecinta kuda dan Laksmi menjadi gadis murung yang tidak pernah
tersenyum.
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d) Latar/Setting
(1) Latar tempat

- Di Gudang Peti Es - Di Rumah Bang Zaitun
- Di Sekolah - Di Terminal Tanjung Priok
- Di Gubuk Arai - Di Terminal Bus Bogor
- Di Rumah Ikal - Di UI Depok
- Di Pabrik Cincau - Di Bioskop
- Di Los Kontrakan - Di Kapal
- Di Tengah Lapangan dekat Rumah Nurmala - Di Bogor
- Di Bogor

(2) Latar Waktu
- Senin Pagi - Usai Sholat Isya
- Sore Hari - Pukul 12 Malam
- 15 Agustus 1988 - Lewat Tengah Malam
- Suatu Pagi Buta - Pagi yang Indah
- Hari Minggu - Usai Sholat Magrib

(3) Latar Suasana
- Suasana Gugup - Suasana Girang
- Suasana Jengkel - Suasana Tegang
- Suasana Ketakutan - Suasana Lega
- Suasana Gaduh - Suasana Kaget
- Suasana Panik - Suasana Terharu
- Suasana Marah
- Suasana Penyesalan

e) Gaya Bahasa
- Hiperbola - Ironi
- Personifikasi - Alegori
- Perumpamaan - Asosiasi
- Metafora - Repetisi
- Pars pro toto - Antitesis

f) Sudut Pandang
Sudut pandang merupakan cara penempatan diri pengarang mengambil

bagian dari sebuah rangkaian kejadian secara langsung atau sebagai pengamat
objek di seluruh peristiwa dalam cerita. Dalam novel Sang Pemimpi karya
Andrea Hirata ini sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang
pertama (Narrator omniscient). Artinya, pengarang yang juga berfungsi
sebagai pelaku cerita. Karena pelaku juga merupakan penutur yang serba tahu
tentang apa yang ada dalam benak pelaku utama maupun sejumlah pelaku
lainnya. Cerita dikisahkan secara berselang-seling antara showing dan telling
sehingga menyebabkan cerita menjadi lancar, hidup, dan natural. Sudut
pandang orang pertama “Aku” sangat mendominasi dalam novel ini sehingga
dapat dilihat pada setiap bagian dalam novel.

g) Amanat
 Keadaan yang serba kekurangan bukan alasan untuk berhenti bermimpi,

tidak ada yang pernah tahu masa depan dirinya sendiri maupun orang lain
itulah kata mereka.

 Selalu lakukan yang terbaik untuk menggapai semua cita-cita walaupun
dalam keadaan yang sederhana.

 Walau hidup terbatas namun selalu bahagia dari kasih sayang keluarga
maupun sahabatnya.
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 Keadaan yang terbatas juga tidak menghentikan mereka untuk selalu
berbagi.

3). Relevansi Kritik Ekspresif dan Objektif Karya Andrea Hirata dengan
Pembelajaran Sastra SMA

Hasil analisis dalam penelitian ini telah memenuhi standar kompetensi
yang terdapat dalam KTSP tingkat SMA. Sehingga dapat dijadikan sebagai
bahan acuan dalam menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel
dalam pembelajaran sastra di SMA.

Materi pembelajaran sastra di SMA yang berhubungan dengan penelitian
ini adalah kompetensi dasar Kelas XI semester I, yaitu: Menganalisis unsur-
unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia/ terjemahan. Indikator dalam
kompetensi dasar ini adalah menganalisis unsur-unsur intrinsik (tema,
penokohan, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat) dan
unsur ekstrinsik (budaya, sosial, pendidikan, dll) novel Sang Pemimpi.
Dalam penelitian ini, unsur ekstrinsik yang dianalisis berupa kehidupan sosial
pengarang, kebudayaan, dan pendidikan yang dialami pengarang. Sedangkan,
unsur intrinsik yang dianalisis berupa tema, penokohan, latar, alur, gaya bahasa,
sudut pandang, dan amanat. Dalam pembelajaran ini tujuannya yaitu siswa
mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Indonesia.
Media pembelajaran yang digunakan bisa berupa sumber belajar yaitu buku
paket bahasa Indonesia dan fotocopy sinopsis novel Sang Pemimpi karya
Andrea Hirata. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah metode diskusi,
tanya jawab, penugasan dan inkuiri.

D. SIMPULAN DAN SARAN
1) Simpulan

a) Kritik Ekspresif
Terdapat berbagai kesamaan antara Andrea Hirata dengan berbagai bagian

cerita dalam novel Sang Pemimpi. Baik itu dari segi pribadi Andrea Hirata
dengan pencitraan tokoh utama maupun tokoh bawahan, dari segi pendidikan
yang ditempuh Andrea Hirata dengan pendidikan yang diangkat di dalam cerita
novel, dan dari segi kebudayaan yang disisipkan di dalam novel.

b) Kritik Objektif
(1) Tema novel ini adalah semangat tiga orang anak dalam mengarungi kehidupan

dan menggapai mimpi.
(2) Tokoh dan Penokohan.
 Jika dilihat dari segi peran dalam suatu cerita, tokoh utama diperankan

oleh Ikal, Arai, dan Jimbron dan tokoh tambahan yang diperankan oleh
Ayah Ikal, Ibu Ikal, Pak Balia, Pak Mustar, Taikong Hamim, Pendeta
Geovanny, Nurmala, Laksmi, Nurmi, Mak Cik Maryamah, Bang Zaitun,
Capo, Nyonya Lam Pho, Mualim, Profesor, Mei-Mei, Nyonya Deborah,
Mertua Nyonya Deborah, Odji Dahrodji.

 Jika dilihat dari peran pengembangan plot, tokoh pada novel ini terdiri
dari tokoh antagonis dan protagonis. Tokoh antagonis dalam novel ini
adalah Pak Mustar, Nyonya Pho, dan Taikong Hamim. Sedangkan yang
menjadi tokoh protagonis adalah Ikal, Arai, Jimbron, Ayah Ikal, Ibu Ikal,
Pak Balia, Pendeta Geovanny, Nurmala, Laksmi, Nurmi, Mak Cik
Maryamah, Bang Zaitun, Mualim, Profesor, Mei-Mei, Capo, Nyonya
Deborah, Mertua Nyonya Deborah, Odji Dahrodji.

(3) Latar novel ini mencakup tiga hal yaitu: latar tempat (di gudang peti es, di
sekolah, di bioskop, di rumah Ikal, di gubuk Arai, di pabrik cincau, di



11

lapangan dekat rumah Nurmala, di terminal Bus Bogor, di Bogor, di rumah
Bang Zaitun, di Los kontarakan, di kapal, di Tanjung Priok, di UI Depok),
waktu (senin pagi, pagi yang indah, 15 Agustus 1988, sore hari, suatu pagi
buta, hari minggu, usai sholat isya, pukul 12 malam, lewat tengah malam dan
usai sholat magrib, suasana (gaduh, tegang, penyesalan, girang, kaget, marah,
takut, panik, lega, jengkel, terharu, dan gugup)

(4) Alur yang digunakan pada novel ini adalah alur campuran, tetapi kebanyakan
menggunakan alur maju.

(5) Gaya bahasa yang digunakan pengarang dalam novel ini adalah Gaya bahasa
hiperbola, personifikasi, perumpamaan, metafora, pars pro toto, ironi, alegori,
asosiasi, repetisi, dan antitesis.

(6) Sudut pandang yang digunakan dalam novel Sang Pemimpi karya Andrea
Hirata ini sudut pandang orang pertama (Narrator omniscient). Artinya,
pengarang yang juga berfungsi sebagai pelaku cerita. Karena pelaku juga
merupakan penutur yang serba tahu tentang apa yang ada dalam benak pelaku
utama maupun sejumlah pelaku lainnya.

(7) Amanat atau pesan pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca pada
novel ini adalah keadaan yang serba kekurangan bukan alasan untuk berhenti
bermimpi, lakukan yang terbaik untuk menggapai mimpi-mimpi itu. Walau
hidup terbatas namun selalu bahagia dari kasih sayang keluarga maupun
sahabatnya. Keadaan yang terbatas juga tidak menghentikan mereka untuk
selalu berbagi.

c) Relevansi Kritik Ekspresif dan Objektif Novel Sang Pemimpi Karya
Andrea Hirata dengan Pembelajaran Sastra di SMA

Kritik ekspresif dan kritik objektif yang terdapat dalam novel ini dapat
diterapkan sebagai materi pembelajaran sastra di SMA pada Kompetensi Dasar
Kelas XI semester I yaitu: menganalisis unsur-unsur intrinsik (alur, tema,
penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat) dan ekstrinsik (budaya, sosial,
pendidikan, dll) novel Indonesia/terjemahan dengan indikator menganalisis
unsur-unsur ekstrinsik dan instrinsik novel Indonesia.

2) Saran
Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan referensi bagi peneliti muda.

Untuk peneliti yang ingin mengkaji objek yang sama atau teori yang sama dengan
penelitian ini, silakan kembangkan sebaik mungkin karena penelitian ini masih
banyak terdapat kekurangan di dalamnya.Semua pihak untuk menjadikan pesan
yang terdapat dalam novel ini sebagai panduan dalam berlaku. Novel Sang
Pemimpi dapat digunakan sebagai alternatif materi pembelajaran apresiasi sastra
karena isinya tidak terlalu serius, tetapi banyak mengandung nilai pendidikan
yang dapat diambil hikmahnya. Selain itu, novel Sang Pemimpi juga memiliki
pesan yang sangat rimbun di dalamnya.
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