
 

 

RINGKASAN SKRIPSI 
 

Fauzy Ahmad Hidayat, 511200211, 2016. Analisis penokohan dalam 
Novel Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Tere Liye, Skripsi. 
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan 
Bahasa dan Seni, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Persatuan Guru 
Republik Indonesia, Pontianak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara 
utuh dan menyeluruh penokohan yang terdapat dalam Novel Daun Yang Jatuh 
Tak Pernah Membenci Angin karya Tere Liye, yaitu; karakter tokoh protagonis, 
karakter tokoh antagonis, dan karakter tokoh tritagonis. Metode yang digunakan 
ialah metode deskriptif dan berbentuk kualitatif. Pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan psikologi sastra. Adapun data dalam penelitian ini berupa data 
verbal yang berbentuk kata, kalimat, ataupun dialog-dialog para tokoh yang 
dikumpulkan dengan teknik studi dokumenter. Sumber data adalah Novel Daun 
Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Tere Liye. Data penelitian adalah 
kata, frasa, dan kalimat serta paragraf dan dialog-dialog para tokoh yang 
mencerminkan karakter tokoh dalam novel Daun Yang Jatuh Tak Pernah 
Membenci Angin karya Tere Liye. Teknik pemeriksaan validasi data yang 
digunakan yaitu pemeriksaan rekan sejawat melalui diskusi, triangulasi dengan 
dosen pembimbing dan kecukupan referensi yang mendukung. Alat yang 
digunakan dalam pengumpulan data yaitu kartu pencatat data dan manusia sebagai 
instrument kunci. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam novel Daun Yang Jatuh Tak 
Pernah Membenci Angin karya Tere Liye terdapat penokohan yang mencakup: 
pertama, karakter tokoh protagonis didasarkan pada: (1) bertanggung jawab 
terdapat tiga belas data, (2) pekerja keras terdapat tiga puluh empat data, (3) 
kebajikan terdapat tiga puluh sembilan data. Kedua, karakter tokoh antagonis 
terdapat dua puluh data. Ketiga, karakter tokoh tritagonis terdapat tiga belas data. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pembaca, khususnya 
Guru Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA/MA. Bagi mahasiswa penelitian 
terhadap Novel Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Tere Liye 
ini dapat dijadikan acuan untuk mengadakan penelitian selanjutnya dari segi yang 
berbeda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




