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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Keberadaan karya sastra tidak pernah lepas dari unsur intrinsik. Di dalam 

unsur intrinsik terdapat beberapa bagian penting yaitu tema, tokoh dan 

penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa dan amanat. Tokoh berperan 

untuk lebih menghidupkan cerita dalam mengikuti alur penceritaan. Setiap tokoh 

dalam cerita digambarkan dengan sifat atau karakter berbeda yang disebut 

penokohan.  

Karakter tokoh merupakan unsur penting dalam karya sastra dan 

mempunyai kekuatan untuk mendominasi keseluruhan cerita dalam sebuah karya 

sastra (Musfiroh, 2008). Pengarang dapat membawa karakter tersebut melalui 

banyak permasalahan dalam situasi yang berbeda-beda. Karya sastra yang 

dihasilkan pengarang selalu menampilkan tokoh yang memiliki karakter sehingga 

dapat menggambarkan kejiwaan manusia, walaupun pengarang hanya 

menampilkan tokoh itu secara fiktif.  

Karakter menggambarkan kepribadian manusia. Karakter dapat dilihat 

sebagai imitasi dari sosok manusia dan juga fungsinya dari tingkah lakunya. 

Karakterisasi adalah proses memproduksi sebuah karakter melalui pengkajian 

tingkah laku, tuturan, dan pikiran (Vidhya, 2015). Penulis cerita menggambarkan 

tokoh utama dengan berbagai macam karakter yang dapat dipahami oleh pembaca. 

Karakter dapat statis, menunjukkan sedikit perubahan atau dinamis, yang secara 

signifikan dipengaruhi oleh narasi (Paruntu, 2016).  

Karakter dinamis disebut juga sebagai karakter bulat, dimana selalu 

berubah bergantung pada tingkah laku tokoh dan alur dalam cerita tersebut. Tokoh 

protagonis atau tokoh utama seringkali merupakan karakter dinamis. Sedangkan 

sebaliknya, yaitu karakter statis, tidak mengalami perkembangan sepanjang cerita 

layaknya karakter dinamis, dan tetap didominasi oleh satu sifat atau watak dari 

awal hingga akhir cerita (Forster, 1927).  
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Berdasarkan pemaparan dua hal di atas, dinamika perwatakan karakter utama 

merupakan sebuah hal yang sangat menarik untuk diteliti dan akan sangat membantu dalam 

proses pemahaman dan pembelajaran sebuah karya sastra secara lebih mendalam. Banyak 

penelitian yang membahas karakter tokoh utama, salah satunya adalah penelitian Nurrohmah 

(2014) yang meneliti karakter dan sifat tokoh sentral dalam film Charlie and the Chocolate 

Factory menggunakan pendekatan psikologi sastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Charlie Bucket sebagai tokoh utama dalam cerita memperlihatkan berbagai macam karakter 

dari awal hingga akhir cerita, yang banyak dipengaruhi oleh latar belakang sosialnya. 

Menurut Nurrohmah (2014), latar belakang sosial seseorang sangatlah berpengaruh kepada 

fisik maupun psikis seseorang.  

Selain itu, penelitian lain mengenai tokoh statis dan dinamis dalam kumpulan 

dongeng Asia berbahasa Prancis telah dilakukan oleh Triani (2017). Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa terdapat delapan belas tokoh utama dalam sebelas dongeng. Sembilan 

tokoh utama memiliki penokohan dinamis (perubahan pemikiran). Penelitian lainnya yang 

berkaitan adalah analisis dinamika kepribadian tokoh utama novel Hubbu karya Mashuri 

yang dilakukan oleh Rahmawati  (2014). Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan bahwa 

ada beberapa faktor penyebab terjadinya dinamika kepribadian tokoh utama yaitu faktor 

internal yang berupa dorongan dan kemauan, serta faktor eksternal berupa lingkungan sosial 

tokoh utama. Penelitian ini juga menunjukkan adanya progresi dan regresi dari dinamika 

kepribadian tokoh utama. 

Penelitian mengenai dinamika karakter atau watak tokoh utama masih perlu 

dilakukan untuk membuktikan bahwa keberadaan tokoh utama yang merupakan unsur 

penting dalam sebuah karya sastra memiliki banyak perubahan dan perkembangan sepanjang 

berjalannya cerita. Perlu juga dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya dinamika karakter, agar dapat diketahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi 

perubahan karakter tokoh utama dalam cerita.  

 

Pada beberapa penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan di atas, fokus penelitian 

hanya pada analisis terhadap karakter tokoh utamanya saja, tanpa mencari perubahan atau 

dinamika pada karakter itu sendiri. Kemudian penelitian tersebut hanya mengelompokkan 

tokoh yang termasuk ke dalam penokohan statis dan dinamis, sehingga penelaahan lebih 
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dalam terhadap dinamika karakter atau perwatakan dalam berbagai karya sastra layak 

dilakukan. Dalam konteks ini, peneliti tertarik untuk meneliti novel karangan Amélie 

Nothomb yang berjudul Ni d’Ève ni d’Adam yang diterbitkan pada tahun 2007. Pemilihan 

novel ini dilandasi oleh fakta bahwa penggunaan sudut pandang orang pertama dalam 

penulisan novel ini juga menjadi salah satu poin utama, karena akan lebih terfokus dalam 

melukiskan dinamika karakter dari tokoh utama Amélie dalam novel Ni d’Ève ni d’Adam. 

Adapun judul penelitian yang peneliti usung adalah Analisis Dinamika 

Perwatakan Tokoh Utama Amélie dalam Novel Ni d’Ève ni d’Adam Karya Amélie 

Nothomb. 

1.2 Rumusan Masalah  

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana dinamika perwatakan tokoh Amélie dalam roman Ni d’Ève ni d’Adam? 

2. Apa faktor pendorong terjadinya dinamika perwatakan tokoh Amélie dalam roman Ni 

d’Ève ni d’Adam? 

3. Seperti apa kontribusi penelitian ini untuk pembelajaran mata kuliah Littérature II? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran empiris mengenai:  

1. Dinamika perwatakan tokoh utama Amélie dalam roman Ni d’Ève ni d’Adam. 

2. Faktor pendorong terjadinya dinamika perwatakan tokoh Amélie dalam roman Ni d’Ève 

ni d’Adam. 

3. Kontribusi penelitian ini dalam pembelajaran mata kuliah Littérature II. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Dari Segi Teori 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam perkembangan keilmuan kesusastraan, 

terutama pada khasanah teori sastra mengenai tokoh dan penokohan. 

2. Dari Segi Praktik 
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a. Bagi Pengajar Bahasa Prancis 

Dapat menjadi bahan diskusi dan pertimbangan dalam memberikan pengajaran dan 

pengenalan roman sebagai media pembelajaran, serta pengkajian unsur sastra dalam 

pembelajaran di kelas terutama dalam kajian penokohan. 

b. Bagi Peneliti Sendiri 

Dapat memperluas perbendaharaan ilmu peneliti mengenai kajian penokohan dalam 

sebuah karya sastra (roman). 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai referensi untuk meneliti lebih dalam mengenai penokohan 

dalam sebuah karya sastra (roman) berbahasa Prancis. 

3. Dari Segi Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Departemen Pendidikan Bahasa Prancis 

FPBS UPI sebagai bagian dari payung kebijakan lembaga pada bidang kajian sastra 

terutama dalam kajian penokohan. 

1.5 Struktur Organisasi Penelitian 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari BAB 1 (Pendahuluan) yang 

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. Dilanjutkan dengan BAB II (Kajian Pustaka) yang berisi teori-

teori relevan yang akan digunakan dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini akan diawali 

dengan teori mengenai karakter statis dan dinamis, diikuti dengan teori mengenai teknik 

analisis dinamika karakter menurut Pickering dan Hoeper (1981), serta teori tentang faktor-

faktor penyebab terjadinya dinamika perwatakan pada tokoh utama. Berikutnya adalah BAB 

III (Metode Penelitian) yang mengemukakan metode penelitian, instrumen penelitian, 

populasi dan sampel, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam 

penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan BAB IV (Temuan dan Pembahasan) yang 

memaparkan analisis pengolahan data yang telah diperoleh dari proses penelitian analisis 

dinamika perwatakan tokoh utama Amélie. Kemudian ditutup dengan BAB V (Simpulan, 

Implikasi dan Rekomendasi) yang memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi 

penelitian, serta saran dari peneliti. 

 


