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Abstrak 

Penelitian ini membahas tentang Analisis Perwatakan Tokoh Novel Atan Budak Pulau 

Karya Ary Sastra. Perwatakan adalah gambaran tentang watak tokoh. Permasalahan yang 

diteliti adalah perwatakan tokoh novel Atan Budak Pulau Karya Ary Sastra.Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Watak-watak tokoh novel Atan Budak Pulau Karya 

Ary Satra. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode 

deskriptif dengan teknik analisis karya. Penulis menggunakan teori dramatik dan analitik. 

Hasil penelitian ini menunjukan adanya watak tokoh yang bberperan penting dalam 

cerita.Watak-watak tokoh Novel Atan Budak Pulau karya Ary Sastra sangat beragam. 

Salah satunyamemilikitokoh optimis, perhatian, peduli, bijaksana,tekun, realistis, 

pesimistaat beribadah, menghormati, lapang dada, melankolis, egois, putus asa, kasar, 

pemarah, simpatik, pengecut dan pemberani. Watak tokoh juga memberikan gambaran 

moral bagi para pembaca.Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa saran. 

Bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji bukan hanya watak tokok saja, tetapi penelitian 

mengenai tema, latar, alur, gaya bahasa, amanat, dan sudut pandang juga perlu dilakukan. 

Bagi para guru dapat menjadikan penelitian sebagai bahan ajar, khususnya pengajaran 

sastra dalam memahami watak tokoh pada novel. 

Kata Kunci: PerwatakanTokoh 

 

 

Abstract 

The research discussing about analysis dispositive character in the novel AtanBudakPulau 

by ArySastra works. Dispositive is description of the character figures. The problems 

studied of the research is dispositive character in the novel AtanBudakPulau by ArySastra 

works. The purpose of the research is to find out character dispositions in the novel 

AtanBudakPulau by ArySastra works. The research is qualitative research and use 

descriptive method with analysis techniques work. The writer is using dramatic theory and 

analytic. The results of the research show character dispositions who plays and important 

role in the story. Character dispositions in the novel AtanBudakPulau by ArySastra Works 

very diverse. The character who most dominant in the novel which analyzed, like 



4 
 

optimistic figures, attention, care, wise, diligent, realistic, pessimist, pious, gracefully, 

welancholy, desperate, rough, grumpy, sympathetic, cowardend intrepid. Character 

dispositions give too picture of moral to the reader. Bassed on the result further of the 

regearch put forward some suggestions. For further researchers to examines not only the 

character, but research about the theme, background, grove, style of language, mandate, 

viewpoint, also needs to be done. Forthet teacher can be the research as teaching waterial, 

especially teaching literature to know character dispositions in the novel. 

Keywords: Dispositive Character  

 

1. Pendahuluan 

Sastra merupakan karya seni yang menghasilkan karya cipta yang indah sehingga 

dapat dituangkan atau dikreasikan oleh manusia. Hal yang penting dalam sastra adalah 

bahasa, tanda, simbolis dan kata-kata. Karya sastra memandang karya sastra sebagai seni 

karena sastrawan menggunakan bahasa sebagai medium dalam karya sastranya. Sementara 

karya sastra sebagai karya seni memandang cipta sastra sebagai bernilai seni sehingga 

membedakan karya sastra dengan bentuk seni lainya, seperti seni lukis, musik, gerak, 

suara, dan seni pahat (Suhardi, 2011: 8). 

Pada dasarnya sastra lahir dari dorongan manusia untuk mengungkapakan diri agar 

dapat menciptakan sebuah seni yang dapat mengeksplorasikan jiwa dalam kehidupan sosial 

dan budaya.sastra tidak diciptakan dalam sesuatu yang hampa, melainkan dalam suatu 

konteks budaya dan masyrakat tertentu.  Sebagai mahkluk sosial, sastrawan dipengaruhi 

oleh latar belakang sosiologisnya yang berupa struktur sosial dan proses-proses 

sosial.Menurut Tarigan (2011:167) kata novel berasal dari kata latin novellus yang 

diturunkan pula dari kata novies yang berarti baru”.  

Dikatakan baru karena bila dibandingkan dengan jenis-jenis sastra lainya seperti puisi, 

drama dan lain-lain, maka jenis novel ini muncul kemudian. Novel merupakan karya sastra 

yang membicarakan manusia dengan segala tingkah lakunya dan kepribadiannya. 

2. Metode Penelitian 

Waktu penelitian adalah rentang waktu yang digunakan sampai kegiatan pengamatan 

selesai dilakukan. Disini penulis mengambil waktu pelaksanaan dari bulan maret sampai 

bulan November untuk dapat menyelesaikan hasil yang diker Kajian dalam penelitian ini 

diperoleh dengan cara mendeskripsikan perwatakan tokoh novel.Dalam kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI,2007: 740), “metode berarti cara teratur yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendaki”. Metode 
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penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2011: 3). 

Penelitian yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif.“Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang almiah”.(Prof. Dr. 

Sugiyono, 2011: 15). 

Metode deskriptif adalah gambaran tentang suatu keadaan dengan cara mengumpulkan 

data, menganalisis, menafsirkan, dan menyimpulkan data. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Ali  dalam fadhilah(2011: 23) “metode deskriptif ialah metode yang memecahkan masalah 

atau yang menjawab permasalahan yang dihadapi dengan jalan mengumpulkan data, 

mengklasfikasikannya, menganalisisnya, mengolah, dan membuat kesimpulan dalam 

laporan”. Teknik ini mengumpulkan data yang relevan  atau paling tepat dengan masalah 

pokok penelitian. Dalam hal ini terkait dengan perwatakan tokoh dalam suatu karya sastra 

sehingga didapat pedoman dan informasi yang jelas dalam mengumpulkan data. 

 

3. Hasil Penelitian 

Perwatakan adalah gambaran tentang watak tokoh dalam suatu cerita. Perwatakan 

pada tokoh novel dalam karya Ary Sastra sangat beragam. Ini dapat dilihat dari 

watak tokoh novel yang terdapat dalam novel atan budak pulau karya ary sastra 

yang memiliki watak-watak yang berbeda dalam ceritanya. Berdasarkan penjelasan 

di atas, maka penulis menguraikan watak-watak tokoh novel yang ada dalam novel 

Atan Budak Pulau karya Ary Sastra. 

4. Simpulan dan Rekomendasi  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Kesimpuan hasil penelitian yang terdapat di novel Atan Budak Pulau karya Ary 

Sastra, khususnya yang menjadi objek penelitian, merupakan novel yang memiliki tokoh-

tokoh utama yang berwatak sangat menarik dan beragam. 

 2. Perwatakan tokoh novel Atan Budak Pulau karya Ary Sastra yaitu memiliki 

beberapa tokoh dan watak diantaranya Siti optimis, Perduli, Perhatian, Berani, Cerdas, 

Tidak putus asa, Suheimi,pengecut, Timah  Bijaksana, Atan, Tekun, Optimis, Pantang 

menyerah, Realistis, Pesimis, Taat beribadah, Menghormati, Lapang dada, Melankolis, 

Peduli perhatian,  Pak Jali (Bapak Atan)Egois, Putus asa, Harga diri yang tinggi, Emosi, 

Mak Munah (Mak Atan)Kasar, Egois,  Matrealistis, Simpatik, Bu Lela (Ibu 
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Guru)Bijaksana, Peduli kepada sesame, Bimbang, Penyayang, Dermawan, Awang, Peduli 

kepada sesame, Pak Wahid (Kepala Sekolah Atan)Sopan santun, Tenang, Pengecut,Cik 

Saripah (Ibu Suheimi) Emosional, Pak  Awin (Penjaga Sekolah)Pemalas, Abah Asiong, 

Penolong. 

3. Kesimpulan dari analisis watak tokoh-tokoh utama novel Atan Budak Pulau karya 

Ary Sastra, bahwa setiap novel memiliki watak yang berperan penting dalam sebuah cerita, 

sehingga cerita menjadi menarik untuk dibaca. Selain itu, watak tokoh juga memberikan 

gambaran kehidupan yang berupa pesan moral yang dapat dijadikan teladan bagi pembaca.  
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