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ABSTRAK 

 

ASPEK KEPRIBADIAN TOKOH UTAMA PADA NOVEL SEPATU TERAKHIR 

KARYA TONI TEGAR SAHIDI DENGAN TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA 

BESERTA IMPLEMENTASINYA DI SMA 

Nurhidayati, A 310 100 153, Jurusan Pendidikan, Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, 2014, 108 halaman. 

 

 

Tujuan penelitian (1) mendeskripsikan struktur yang membangun novel 

Sepatu Terakhir karya Toni Tegar Sahidi, (2) mendeskripsikan aspek kepribadian 

tokoh utama dalam novel  Sepatu Terakhir  karya Toni Tegar Sahidi dengan 

tinjauan psikologi sastra, (3) mendeskripsikan implementasi pengajaran sastra 

dalam novel Sepatu Terakhir karya Toni Tegar Sahidi dengan tinjauan psikologi 

sastra. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Objek penelitian 

ini adalah aspek kepribadian tokoh utama dalam novel Sepatu Terakhir karya 

Toni Tegar Sahidi. Data dalam penelitian berupa wacana yang berkaitan dengan 

objek penelitian dalam novel Sepatu Terakhir karya Toni Tegar Sahidi. Sumber 

data primer dalam penelitian adalah teks novel Sepatu Terakhir. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, simak, dan catat. Validitas data 

menggunakan trianggulasi teori. Teknik analisis data menggunakan metode 

pembacaan heuristik dan  hermeneutik. Hasil analisis aspek kepribadian tokoh 

utama pada novel Sepatu Terakhir karya Toni Tegar Sahidi, peneliti menemukan 

lima Aspek kepribadian pada tokoh utama yakni: (1) Bertanggung Jawab , (2) 

Pemaaf, (3) Dermawan, (4) Bekerja keras, (5) Menghargai, dan (6) Agresif. 

 

Kata Kunci : Novel Sepatu Terakhir dan Aspek kepribadian 
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A. Pendahuluan 

Sastra  adalah suatu bentuk dan hasil dengan pekerjaan seni kreatif 

yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan 

bahasa sebagai mediumnya (Semi, 1988:8). Studi sastra adalah sebuah cabang 

ilmu pengetahuan yang berkembang terus-menerus. Karya sastra merupakan 

dunia imajinatif yang merupakan hasil kreasi pengarang setelah merefleksi 

lingkungan sosial kehidupannya. Dunia dalam karya sastra dikreasikan dan 

sekaligus ditafsirkan lazimnya melalui bahasa. 

Menurut Pradopo (2003: 61) karya sastra merupakan gambaran hasil 

rekaan seseorang dan menghasilkan kehidupan yang mewarnai oleh sikap, 

latar belakang, dan keyakinan pengarang. Karya sastra lahir ditengah-tengah 

masyarakat sebagai hasil imajinasi pengarang serta refleksinya terhadap 

gejala-gejala sosial yang ada disekitarnya. 

Novel sebagai sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia yang 

berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, yang dibangun 

melalui unsur peristiwa, plot, tokoh, tema, dan latar (Nurgiyantoro, 2007:4). 

Jadi, novel adalah jenis karya fiksi yang dibangun atas unsur-unsur 

pembentuknya yang dapat memberikan pesan atau amanat kepada pembaca. 

Psikologi berasal dari kata yunani kuno, psyche yang berarti “jiwa” 

dan logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Secara definitif psikologi 

dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku dan 

proses mental. Artinya, psikologi adalah ilmu yang berusaha menjelaskan 

gejala perilaku manusia (Jaenudin, 2012:1). 



3 
 

Psikologi sastra adalah teori telaah karya sastra yang diyakini  

mencerminkan proses dan aktivitas kejiwaan. Dalam menelaah suatu karya 

secara psikologis, hal penting yang perlu dipahami adalah sejauh mana 

keterlibatan psikologi pengarang dan kemampuan pengarang menampilkan 

para tokoh rekaan yang terlibat dengan masalah kejiwaan (Minderop, 

2010:54-55). 

Menurut Muray (dalam Jaenaudin 2012:179) kepribadian adalah 

abstraksi yang dirumuskan oleh teoritisi dan bukan semata-mata deskripsi 

tingkah laku orang karena rumusan itu didasarkan pada tingkah laku yang 

dapat diobservasi dan faktor-faktor yang dapat disimpulkan pada observasi 

itu. 

Novel Sepatu Terakhir  dalam penelitian ini dipilih karena menarik 

untuk dikaji. Kelebihan novel ini terletak pada ceritanya tentang perjuangan 

tokoh utama yakni seorang ayah dari awal sampai karyanya terakhir sebelum 

pensiun yang disebut Sepatu Terakhir dan diberi nama “Sepatu AA-Tom 

Whitteker”. Karya Sepatu Terakhir tersebut bukan untuk dimuseumkan atau 

dijual, melainkan diberikan kepada seseorang dengan cara diseleksi dan yang 

memilih seleksi tersebut “Ayah (Pak Marwan)” sendiri. Setelah diseleksi 

siapa yang mendapatkan tidak boleh menjualnya, tetapi boleh 

memberikannya kepada seseorang dan siapa yang pernah mendapatkan atau 

memakai sepatu tersebut  harus menceritakan pengalamannya kepada Pak 

Marwan. 
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Ada beberapa alasan yang menjadi dasar dilakukan penelitian ini. 

Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Novel ini mempunyai gagasan menarik untuk dikaji. 

2. Dilihat dari penceritaanya novel Sepatu Terakhir ini tokoh utama 

mencerminkan watak seorang ayah yang baik, ramah, disiplin, dan 

bekerja keras. 

3. Novel Sepatu Terakhir ini dapat dianalisis dari beberapa tinjauan, salah 

satunya mengenai “Aspek Kepribadian Tokoh Utama novel Sepatu 

Terakhir karya Toni Tegar Sahidi dengan tinjauan psikologi sastra dan 

implementasinya di SMA”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan supaya penelitian ini dapat 

mengarah pada sasaran yang diinginkan. Dalam penelitian perlu dibatasi 

ruang lingkupnya agar wilayah kajiannya tidak terlalu luas dan agar 

penelitian ini terfokus. Pembatasan dalam penelitian ini adalah analisis novel 

Sepatu Terakhir  yang meliputi tema, dan fakta cerita yang dianalisis dengan 

menggunakan analisis struktural. Selain itu, objek yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah aspek kepribadian yang membatasi pada tokoh utama, 

yakni “Ayah (Pak Marwan)” dengan menggunakan tinjauan psikologi sastra. 
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C. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif 

adalah  metode yang memberikan perhatian terhadap data alamiah, data 

dengan hubungannya dalam konteks keberadaannya (Ratna, 2007:47). Dalam 

mengkaji novel Sepatu Terakhir peneliti menggunakan metode kualitatif 

deskriptif yaitu menganalisis bentuk deskripsi, tidak berupa angka atau  

koefisien  tentang hubungan antar variabel. 

Strategi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

studi terpancang (embedded study) dan studi kasus (case study). Sutopo 

(2002:112) memaparkan bahwa penelitian terpancang digunakan karena 

masalah dan tujuan penelitian telah ditetapkan oleh peneliti sejak awal 

penelitian. Adapun studi kasus menurut Maxfield (dalam Susilawati, 

2010:23) studi kasus, atau penelitian kasus yaitu penelitian tentang status 

subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari 

keseluruhan personalitas. Studi kasus penelitian ini adalah novel  Sepatu 

Terakhir karya Toni Tegar Sahidi. 

Dalam penelitian ini, untuk mengkaji novel Sepatu Terakhir karya 

Toni Tegar Sahidi, peneliti mulai menganalisis karya sastra itu sendiri. 

Analisis ini dilakukan untuk mencari unsur-unsur yang membangun karya 

sastra itu. Unsur pembangun novel yang diteliti meliputi tema dan fakta 

cerita. Selanjutnya menganalisis novel dengan pendekatan psikologi sastra, 

yaitu mendeskripsikan aspek kepribadian tokoh utama pada novel Sepatu 
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Terakhir karya Toni Tegar Sahidi, kemudian diimplementasikan kepada 

siswa dalam pembelajaran sastra di SMA. 

Objek penelitian sastra adalah pokok atau topik penelitian sastra. 

Setiap peneliti mempunyai objek penelitian yang akan diteliti. Objek 

penelitian ini adalah aspek kepribadian tokoh utama dalam novel Sepatu 

Terakhir karya Toni Tegar Sahidi. 

Data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah 

data berupa kata, gambar, dan bukan angka (Aminudin, 1990:16). Adapun 

data dalam penelitian ini adalah data yang berwujud wacana yang berkaitan 

dengan objek penelitian  dalam novel Sepatu Terakhir karya Toni Tegar 

Sahidi. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, dikelompokkan 

menjadi dua, yakni Sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber 

data primer yaitu sumber utama penelitian yang diproses langsung dari 

sumbernya  primer tanpa melalui perantara (Siswantoro, 2005:54). Sumber 

data primer pada penelitian ini adalah teks novel Sepatu Terakhir yang 

diterbitkan oleh REPUBLIKA Jakarta, 2012, dan tebal 310 halaman. Sumber 

data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung 

diperoleh peneliti dalam subjek penelitian (Azwar, 2003:91). Dalam 

penelitian ini tidak menggunakan sumber data sekunder. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik kepustakaan, simak, dan catat. Teknik pustaka, yaitu peneliti membaca 

novel Sepatu Terakhir karya Toni Tegar Sahidi secara keseluruhan. Teknik 
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simak, yaitu peneliti menyimak dengan cermat dan teliti teks novel Sepatu 

Terakhir  karya Toni Tegar Sahidi agar memperoleh data yang diinginkan. 

Teknik catat, yaitu data yang diperoleh dari penyimakan kemudian dicatat, 

sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian. 

Peneliti menggunakan teknik trianggulasi teori. Penelitian novel 

Sepatu Terakhir karya Toni Tegar Sahidi ini adalah trianggulasi teori. Teknik 

trianggulasi teori ini digunakan  ketika proses analisis data dengan beberapa 

teori yang relevan. Adapun teori yang digunakan sebagai pembanding antara 

lain teori yang dikemukakan oleh Freud dan Murray. 

Adapun langkah awal analisis novel Sepatu Terakhir karya Toni 

Tegar Sahidi, yaitu dengan menerapkan heuristik pembacaan awal 

menganalisis unsur-unsur strukturalnya. Unsur-unsur struktur seperti tema  

dan fakta cerita. Langkah kedua, Membaca novel Sepatu Terakhir karya Toni 

Tegar Sahidi dengan menggunakan hermeneutik. Teknik pembacaan 

hermeneutik  merupakan cara membaca yang dilakukan secara bolak-balik 

dari awal hingga akhir untuk mengungkapkan aspek kepribadian dalam novel 

Sepatu Terakhir karya Toni Tegar Sahidi. 

 

D. Hasil Dan Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan 

hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam 

penelitian diperoleh analisis struktural yang digunakan peneliti untuk 

menganalisis unsur-unsur novel novel Sepatu Terakhir  karya Toni Tegar 
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Sahidi yang meliputi tema dan fakta ceritan (alur, penokohan, dan latar). 

Tema dalam novel Sepatu Terakhir adalah semangat perjuangan seorang 

Ayah dalam meniti kariernya hingga meraih kesuksesan. Alur dalan novel 

Sepatu Terakhir karya Toni Tegar Sahidi adalah alur maju. Tokoh yang 

menonjol dalam novel Sepatu Terakhir karya Toni Tegar Sahidi ada tujuh 

karakter. Ayah (Pak Marwan) merupakan tokoh utama dalam novel tersebut. 

Alin, Agus, Istri Pak Marwan, Mbah Joyo, Mas Slamet, dan Pak Kus 

merupakan tokoh pendukung. Latar pada novel Sepatu Terakhir karya Toni 

Tegar Sahidi dibagi menjadi tiga, yaitu latar tempat, waktu, dan sosial. Latar 

tempat terdapat di Stasiun Cirebon, Stasiun Kediri, Stasiun Blitar, 

Tulungagung, Malang, Blitar, Desa Kayangan dan Ponorogo. Latar waktu 

pada novel terjadi pada tahun 1988-an sampai 2002-an, sedangkan latar sosial 

adalah masyarakat Blitar yang tidak mau berinovasi. 

Adapun tujuan kedua pada penelitian ini ialah menganalisis aspek 

kepribadian tokoh utama dalam novel Sepatu Terakhir karya Toni Tegar 

Sahidi. Aspek kepribadian meliputi dua bagian yaitu struktur kepribadian dan 

dinamika kepribadian. Hasil analisis aspek kepribadian yaitu: Pertama, Sikap 

Ayah emosi terdapat pada struktur kepribadian  id  yakni sikap Ayah yang 

emosi, sepatu adalah sarana pelampiasan emosi terbaik baginya. Kedua, sifat 

Ayah pemaaf terdapat pada struktur kepribadian ego, sifat Ayah (Pak 

Marwan) pemaaf  dapat ditunjukkan ketika Ayah menawarkan maaf kepada 

ibu. Ketiga, sifat Ayah yang dermawan terdapat pada struktur kepribadian 

superego yakni sifat Ayah (Pak Marwan) yang dermawan mau membagi ilmu 
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kepada pegawainya. Semua pegawai diberikan resep rahasia dalam membuat 

sepatu. Keempat, Ayah mempunyai pemikiran untuk bekerja keras, hal 

tersebut terdapat pada struktur novel ego yakni Ayah berpikirian akan 

mengambil keputusan yakni meminjam dana dari koperasi lalu dibangun 

kembali reruntuhan bisnisnya. Kelima Sifat Ayah yang agresif terdapat pada 

dinamika kepribadian dalam naluri kematian yakni Ayah bersifat agresif pada 

Agus. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan rumusan hasil analisis aspek 

kepribadian tokoh utama pada novel Sepatu Terakhir yakni : (1) Emosi, (2) 

Pemaaf, (3) Dermawan, (4) Bekerja keras, dan (5) Agresif. 

Hasil penelitian novel Sepatu Terakhir karya Toni Tegar Sahidi  dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar sastra di SMA. Di dalam novel Sepatu 

Terakhir terdapat nilai-nilai yang positif yang dapat dijadikan pedoman untuk 

peserta didik untuk menghargai seseorang. Sesuai KD 3.3 memahami 

persamaaan dan perbedaan sinopsis dan resensi novel dengan K I. Memiliki 

sikap posiif terhadap bahasa dan sastra Indonesia dengan cara 

mempromosikan penggunaan bahasa indonesia dan mengapresiasikan sastra 

Indonesia  sebagai sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.  Bahan ajar 

tersebut diimplementasikan untuk menemukan aspek kepribadian tokoh utama 

yang terdapat dalam novel tersebut. 
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E. Simpulan 

Berdasarkan kajian teori , hasil analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan dalam laporan penelitian ini, dapat ditarik simpulan sebagai berikut. 

1. Analisis struktural unsur-unsur novel Sepatu Terakhir karya Toni Tegar 

Sahidi menghasilkan hal-hal berikut. 

a. Tema dalam novel Sepatu Terakhir adalah semangat perjuangan 

seorang ayah dalam meniti kariernya hingga meraih kesuksesan. 

b. Fakta cerita dalam novel Sepatu Terakhir sebagai berikut. 

1) Alur dalan novel Sepatu Terakhir karya Toni Tegar Sahidi adalah 

alur maju. 

2) Tokoh yang menonjol dalam novel Sepatu Terakhir karya Toni 

Tegar Sahidi ada tujuh karakter. Ayah (Pak Marwan) merupakan 

tokoh utama dalam novel tersebut. Alin, Agus, Istri Pak Marwan, 

Mbah Joyo, Mas Slamet, dan Pak Kus merupakan tokoh 

pendukung. 

3) Latar pada novel Sepatu Terakhir karya Toni Tegar Sahidi dibagi 

menjadi tiga, yaitu latar tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat 

terdapat di Stasiun Cirebon, Stasiun Kediri, Stasiun Blitar, 

Tulungagung, Malang, Blitar, Desa Kayangan dan Ponorogo. Latar 

waktu pada novel terjadi pada tahun 1988-an sampai 2002-an, 

sedangkan latar sosial adalah masyarakat Blitar yang tidak mau 

berinovasi. 
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2. Novel Sepatu Terakhir karya Toni Tegar Sahidi merupakan novel yang 

mengandung aspek kepribadian. Aspek kepribadian meliputi Struktur 

kepribadian dan dinamika kepribadian 

1) Sikap Ayah emosi terdapat pada struktur kepribadian  id  yakni 

sikap Ayah yang emosi, sepatu adalah sarana pelampiasan emosi 

terbaik baginya.  

2) Kedua, sifat Ayah pemaaf terdapat pada struktur kepribadian ego, 

sifat Ayah (Pak Marwan) pemaaf  dapat ditunjukkan ketika Ayah 

menawarkan maaf kepada ibu.  

3) Ketiga, sifat Ayah yang dermawan terdapat pada struktur 

kepribadian superego yakni sifat Ayah (Pak Marwan) yang 

dermawan mau membagi ilmu kepada pegawainya. Semua pegawai 

diberikan resep rahasia dalam membuat sepatu.  

4) Keempat, Ayah mempunyai pemikiran untuk bekerja keras, hal 

tersebut terdapat pada struktur novel ego yakni Ayah berpikirian 

akan mengambil keputusan yakni meminjam dana dari koperasi 

lalu dibangun kembali reruntuhan bisnisnya.  

5) Kelima Sifat Ayah yang agresif terdapat pada dinamika 

kepribadian dalam naluri kematian yakni Ayah bersifat agresif pada 

Agus.  
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3. Hasil penelitian novel Sepatu Terakhir karya Toni Tegar Sahidi  dapat 

diimplementasikan sebagai bahan ajar sastra di SMA. Di dalam novel 

Sepatu Terakhir terdapat nilai-nilai yang positif yang dapat dijadikan 

pedoman untuk peserta didik untuk menghargai seseorang. Sesuai KD 

3.3 memahami persamaaan dan perbedaan sinopsis dan resensi novel 

dengan K I. Memiliki sikap posiif terhadap bahasa dan sastra Indonesia 

dengan cara mempromosikan penggunaan bahasa indonesia dan 

mengapresiasikan sastra Indonesia  sebagai sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia.  Bahan ajar tersebut diimplementasikan untuk menemukan 

aspek kepribadian tokoh utama yang terdapat dalam novel tersebut. 
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