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ABSTRAK 

 Karya sastra di Indonesia ini berkembang dengan sangat pesat, salah 
satunya berbentuk Biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis 
orang lain berdasarkan penelitian secara cermat dengan tujuan untuk dokumentasi 
dan apresiasi historis, dan untuk memuji atau menghina prestasi seseorang. Jenis 
sastra yang banyak mengangkat berbagai fenomena yang terjadi dimasyarakat, 
sehingga penulis dapat mempengaruhi jiwa pembaca dengan kehadiran karya- 
karya yang menarik itu. 

 Perumusan masalah dari penelitian ini adalah Siapa sajakah tokoh-tokoh 
yang terdapat pada buku Biografi Chairul Tanjung Si Anak Singkong karya 
Tjahja Gunawan Diredja. Bagaimanakah Watak Tokoh  Biografi Chairul Tanjung 
Si Anak Singkong karya Tjahja Gunawan Diredja. 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis siapa saja 
Tokoh dan Watak Tokoh Biografi Chairul Tanjung Si Anak Singkong karya 
Tjahja Gunawan Diredja. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dan analisis 
data. Berdasarkan analisis watak tokoh yang dapat dilihat dari tokoh utama dan 
tokoh pembantu dalam Biografi Chairul Tanjung Si Anak Singkong Karya Tjahja 
Gunawan Diredja, dapat disimpulkan Chairul Tanjung (CT) adalah tokoh utama 
karena sering muncul didalam cerita. Ia memiliki watak Baik ( religius, jujur, 
pekerja keras, berbahasa santun). Abdul Gafar.T adalah seorang Ayah yang Tegas, 
Idealis, penyayang..Ibu Halimah adalah seorang pahlawan yang keras, baik dan 
memperjuangkan pendidikan anaknya. Ia merupakan tokoh pembantu utama yang 
baik (protagonis). Boy M. Bachtiar, Molen, Pak Arifin, Anita (istri CT) adalah 
tokoh pembantu karena jarang muncul pada setiap cerita tetapi semua memiliki 
watak dan perilaku yang baik. 
Kata kunci: Tokoh dan Watak Tokoh 

 

 

 

 



ABSTRACK 

Literary work in Indonesia is growing very rapidly, one form of biography. 
Biography is the history of a person's life written by others based on a careful 
study with a view to documentation and historical appreciation, and praise or insult 
to one's achievement. Genre in which many picked up various phenomena that 
occur in the community, so that authors can affect the soul reader with an 
interesting presence that works. 

 
            Formulation of the problem of this research is Who are the figures 
contained in the book The Boy Biography Chairul Cassava Tjahja work Diredja 
Gunawan. How Character Biographies Character Kid Chairul Cassava Gunawan 
Diredja Tjahja work. 

.  
             This study aims to discover and analyze anyone Figures and Character 
Figures Children Biography The Cassava Chairul Gunawan Diredja Tjahja work. 
Analysis of the data used in this research is descriptive qualitative analysis, the 
data collection techniques and data analysis. Based on analysis of the character can 
be seen from the figure that the main character and the supporting cast in the 
Children biography Chairul The work Cassava Tjahja Diredja Gunawan, it can be 
concluded Chairul (CT) is the main character because it often appears in the story. 
He has a good disposition (religious, honest, hardworking, polite language). Abdul 
Gafar.T is a father who Decisive, Idealists, penyayang..Ibu Halimah is a hard hero, 
good and fight for their children's education. He is the main supporting cast is good 
(the protagonist). Boy M. Bachtiar, Molen, Mr. Arifin, Anita (wife CT) is the 
supporting cast because it rarely appears on every story but all have good character 
and conduct. 

 
Keywords: Figures and Character Figures. 

 

 

 

 

 

 



1. Pendahuluan 

Karya sastra sebagai hasil cipta manusia selain memberikan hiburan juga 
sarat dengan nilai, baik nilai keindahan maupun  nilai- nilai ajaran  hidup. Orang 
dapat hidup orang lain atau masyarakat melalui karya sastra. Dengan hadirnya 
karya sastra yang membicarakan persoalan manusia, antara karya sastra dengan 
manusia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Sastra dengan segala 
ekspresinya merupakan pencerminan dari kehidupan manusia. Adapun 
permasalahan manusia merupakan  ilham bagi pengarang untuk mengungkapkan 
dirinya dengan media karya sastra. Hal ini dapat dikatakan bahwa tanpa kehadiran 
manusia, sastra mungkin tidak ada. Memang sastra tidak  terlepas dari manusia, 
baik manusia sebagai sastrawan maupun sebagai penikmat sastra. Mencermati hal 
tersebut, jelaslah manusia berperan sebagai pendukung yang sangat menentukan 
dalam kehidupan sastraPengajaran sastra mempunyai peranan penting dalam 
pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, siswa diharapkan mampu dan 
memahami satra sepenuhnya. Pengajaran sastra di tingkat SMP bertujuan agar 
lulusan memiliki pengetahuan tentang sastra dan dapat mengembangkan 
pengetahuannya. Salah satu Standar Kompetensi tersebut adalah mengidentifikasi 
unsur-unsur intrinsik teks drama. Oleh karena tujuan Standar Kompetensi ini 
siswa diharapkan mampu menentukan unsur-unsur intrinsik teks drama tersebut. 

 Sumardjo dan saini (1988:5) mengatakan bahwa membaca karya sastra 
dapat memberikan kesadaran kepada pembaca tentang nilai – nilai kebenaran 
dalam hidup.Bahkan Sumardjo lebih lanjut mengatakan dengan membaca karya 
sastra dapat membentuk pembaca menjadi manusia yang beradab (berbudaya). 
Manusia yang tegas menegakkan nilai – nilai budayanya sendiri dalam kehidupan 
sehari – harinya. 
 

Dengan demikian, membaca Biografi Chairul Tanjung  Si anak Singkong 
ini akan memberi kesadaran pada setiap insan yang membacanya. Karena Biografi 
ini banyak memberikan pelajaran yang berharga kepada anak-anak khususnya 
serta masyarakat umum untuk selalu berusaha sesuai dengan keinginan yang di 
miliki. Apalagi peran orang tua terhadap anak-anak sangat penting untuk 
menjadikan anak-anaknya menjadi manusia yang cerdas, 
disiplin,berjasa,bertanggung jawab, penurut kepada orang tua, berakhlak 
mulia.Kehadiran tokoh dalam sebuah karya sastra merupakan instrument yang 
akan memerankan plot cerita. Pada tokoh  inilah nantinya dapat dilihat alur apa 
yang diginakan pengarang dalam karyanya. Selain itu, melalui tokoh juga  dapat 
dilihat karakter atau watak tokoh masing- masing dalam cerita tersebut. 

Karena itulah Tokoh dan watak Tokoh dalam suatu cerita sangat penting 
untuk membuat suatu cerita dalam sebuah Biografi agar terlihat menarik 



pembaca.oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah watak tokoh yang 
diperankan di dalam Biografi Chairul Tanjung Si Anak Singkong Karya Tjahja 
Gunawn Diredja ini sudah tersampaikan dengan baik.  
 

 
2. Metode Penelitian 

  Metode yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini yaitu metode 
deskriptif kualitatif dan analisis data. Metode kualitatif yaitu metode yang 
digunakan dengan cara mengumpulkan data apa adanya dan tidak menggunakan 
angka-angka. Sedangkan analisis isi yaitu digunakan untuk menganalisis isi dari 
suatu wacana seperti karya sastra. Menurut (Sugiono, 2009:2) metode penelitian 
pada dasarnya cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 
teertentu. Selain itu menurut Syamsuddin (2009:14) metode merupakan cara 
pemecahan masalah penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan cermat 
dengan maksud mendapatkan fakta dan simpulan agar dapat memahami, 
menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan keadaan. 

  Dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka.Teknik  studi 
pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan sumber-sumber 
untuk memperoleh data. Sumber tertulis yang dimaksud disini adalah kata-kata 
yang berkenaan dengan watak tokoh biografi Chairul Tanjung.Menurut Sugiono 
(2009:224) tekinik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 
dalam penelitian karena tujuan pertama penelitian adalah mendapatkan data. 

Langkah-langkah dilakukan: 

1. Teknik pustaka, peneliti membaca biografi Chairul Tanjung Si Anak Singkong 
karya Tjahja Gunawan Diredja. 

2. Teknik memahami, peneliti memahami watak tokoh biogrsfi Chairul Tanjung 
Si Anak Singkong karya Tjahja Gunawan Diredja 

3. Teknik mencatat, peneliti mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian. 
 

 

 

 

 

 



3. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dalam Biografi Chairul Tanjung “Si Anak 
Singkong” karya Tjahja Gunawan Diredja terdapat beberapa nama-nama tokoh, 
yaitu : (10 Chairul Tanjung (CT), (2) Ibu Halimah (Ibu CT), (3) Abdul Gafar 
Tanjung ( ayah CT), (4)Hardi, (5) Boy M. Bachtiar, (6) Vera, (7) Alin, (8) Wati, 
(9) Hadi Widayanti, (10) Molen, (11) Firmon, (12)  Pak Arifin, (13) Profesor 
Iskandar, (14)  Anita ( istri CT), (15) Prita, (16) Mas Yan, (17) Ariza, (18)  
Imidawati, (19) Bu Lubis, (20) Michael Chiam, (21) Azis, (22)  Mas Adi, (23) 
Indra Kartasasmita, (24) Pak Arbali, (25) Rendra, (26) Beni Surya, (27) Budi, 
(28) Pak Ganjar. 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 28 tokoh dalam biografi Chairul 
Tanjung “Si Anak Singkong”  karya Tjahja Gunawan Diredja. Namun, hanya  
tujuh tokoh yang dilihat berdasarkan gambaran analitik dan dramatik, melalui 
pengamatan fisik, sosial, dan psikologi sehingga diperoleh gambaran yang jelas 
mengenai tokoh dan watak tokoh biografi Chairul Tanjung “Si Anak Singkong”. 

 

4. Simpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian biografi Chairul Tanjung “Si Anak Singkong” 
karya Tjahja Gunawan Diredja terdapat 28 tokoh, yang terdiri atas satu  tokoh 
utama dan enam tokoh pembantu utama. Dalam penelitian ini yang dianalisis 
hanya 7 tokoh dari 28 tokoh, karena hanya ke tujuh tokoh ini yang sering muncul, 
sedangkan tokoh yang lain hanya sekali saja disebutkan  dalam  biografi. Tokoh 
yang sering muncul adalah Chairul Tanjung (tokoh utama), Ibu Halimah (tokoh 
pembantu utama), Abdul Gafar Tanjung (tokoh pembantu utama), Boy M. 
Bachtiar (tokoh pembantu utama), Molen (tokoh pembantu utama), Pak Arifin 
(tokoh pembantu utama), Anita (tokoh pembantu utama).Tokoh –tokoh yang ada 
pada biografi ini semuanya berwatak baik (protagonis) 

Dari sinilah penulis ingin memberikan pemahaman kepada pembaca 
mengenai kehidupan yang di alami Chairul Tanjung dari awal perjalanan lika-liku 
kehidupannya hanya dari seorang anak dari keluarga miskin, namun dia bisa tetap 
berprestasi hingga kini Ia sukses menjadi seorang konglomerat, dan tidak hanya 
itu Chairul Tanjung juga saat ini sudah menjabat sebagai menteri perekonomian 
Indonesia di luar dia sebagai pengusaha sukses Indonesia. 
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