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1'enelitian yang di tandai dengan jUdul Oi tra Mam.jsia Da> 
lam~ovel Mochtar Lubis ini. Obyeknya adalah Jalan Tak Ada-rr
JUEg (1952), Tidak Ada ~sok (1950), sen~9 di Jakarta-r1~): 
Tanah Gersang (1964;:-rtarrmau-Harimau ~1 7;), Maut dan Cinta 
(1977;. Dalam penelitian ~n~ sasaEan yang ingin-dTcapai ada
lah penulis ingin mengetahui citra manusia yang meliputi mu
nafik, enggan bertanggung jaw~b, berjiwa feodal, percaya pada 
tahayul, artistik dan karakter yang lemah. . 

~ujuan dasar dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
ganbaran yang jelas tentang citra manusia (tokoh) dalam novel 
Mochtar Lubis. Selain itu juga ingin mengetahui sampai sejauh 
mana karya-karya Mochtar Lubis mengungkapkan corak manusia de
ngan segala tingkah lakunya baik mengenai korupsi, percintaan, 
perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya. 

Untuk dapat mengungkapkan masalahtersebut di atas, meto
de yang digunakan ialah metode lmpresionmstis, suatu metode se
telah membaca suatu karya sastra, akan memperoleh kesan-kesan. 
Kesan itulah yang menarik hati pembaca. Kesan-kesan itu selan
jutnya di analisis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang 
citra manusia. Novel-novel di analisis dari segi ekstrinsik. 

Dari segi ekstrinsik, yang di analisis ialah masalah ci
tra manusia. Untuk menganalisis segi ini, digunakan pendekatan
ekspresif, suatu pendekatan yang berpangkal pada upaya penga
rang mengekspresikan ide-idenya melalui karya sastra. Selain 
itu juga penulis menggunakan pendekatan obyektif, suatu pende
katan yang berpangkal pada analisis karya sastra itu sendiri. 
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Berdasar ana11sis, l10chtar Lubis mengungkapkan masalah 
ci tra manusia dal am novel-novelnya mempunyai ciri-ciri ma'nusia 
yang cukup menonjol antara lain sebagai berikut: 

Munafik, citra manusia ~ang paling menonjol dalam melaku
kan perbuatan munafik digambarkan Mochtar Lubis dalam novelnya 
Jalan Tak Ada Ujung, yakni tokohnya adalah Guru Isa. 

Enggan bertanggung jawab, pelaku yang paling dominan da
lam perbuatan tidak m;;u bertanggung j avab atas perbuatannya a
dal h tokoh Joni.dalam novelnya Tanah Gersang. 

Berjiwa feodal, sifat f eo d- 1 ini dilukiskan pada tokoh: 
Umar Yunus dalam novel ~ ~ Ci~ta, Raden Kaslan dalam novel 
Senja ~Jakarta, Joni dalam novel Tanah Gersang, Bangsa Jepang 
dalam novel Tidak ~~, Wak Katok dalam novel Harimau-~ 

mau. Mereka itu telah merssa pues diri dalnm salEh tafsjr feo
dalnya sehingga beranggapan bahwa kuasa identik dengan bijaksa
na, pandai, mahatahu akhirnya berbunt sewenang-wenang terhadap 
bawahanny a. 

Percaya tahayul, citra manusia yang rnempercayai pada tah
y ul, dilukiskan pada pelaku Buyung , Sanib, Sutan dan pak Bal.am, 
Mereka men~nggap bahwa wak Katok memiliki Jimat dan menjadi 
dukun. Hal ini terdapat dalam novel Harimnu-Harjmau. 

Artistik, pelaku atau tokoh yang memiliki jiwa artistik 
adalah Maria, terdapat dalam novel Maut dan Cin~~. Mafia mem
punyai kesan yang menarik dan me ngg etar-kan hati, kemudian di
abadikan lewat lukisan. Sectangkan Hazil dan Guru lsa yang ber
jiwa seni dalam novel Jalan Tak Ada Ujung, tokoh Hazil sebagai 
komponis, s edang guru lsa y ang membawak an sy airny a. 

Karakter lemah, pelaku yang paling dominan memiliki watak 
lemah ini dilukiskan Mocht~r Lubis pada tomoh guru lsa dalam 
novel JaJan ~ Ada Ujung. 

Adapun citra manusia yang dilukiskan Mochtar Lubis dalam 
kary a-kary a tersebut bukanlah merupakan suatu keny ataan, tetapi 
hanyalah hasil' dari imajinasi pengarang. Man~i~-manusia yang 
dilukiskan itu hanyalah manusia ciptaan Mochtar Lubis sendiri. 

Atas dasar uraian di atas, penulis merasa bahwa pengeta
huan dal'am bidang penelitian sangat terbatas. Sehubungan dengnn 
hal tersebut, penulis sangat mengharap berbagai saran dari par8
pembscs. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN CITRA MANUSIA DALAM NOVEL... HARTININGSIH, SUTJI




