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Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah karakterisasi 

tokoh ditinjau dengan metode langsung (telling) dalam novel Hujan karya Tere Liye?, 
(2) bagaimanakanh karakterisasi tokoh ditinjau dengan metode tidak langsung 
(showing) dalam novel Hujan karya Tere liye?. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan karakterisasi tokoh melalui metode langsung 
(telling) maupun metode tidak langsung (showing) dalam novel Hujan karya Tere 
Liye.  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ini menggambarkan, 
mendeskriptifkan data secara kualitatif, yaitu menggunakan kata-kata. Sedangkan 
metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode baca, catat dan kepustakaan 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa; (1) karakterisasi tokoh ditinjau 
dengan metode langsung (telling) dalam novel Hujan karya Tere Liye mencakup: a) 
karakter menggunakan nama tokoh meliputi: karakter tokoh yang memiliki sifat tidak 
mudah putus asa, berpendirian teguh, berjiwa sosial tinggi, berhati tulus, dan mandiri., 
genius, perhatian, peramah, profesionalitas kerja, penyabar, tegas, periang,sifat taktis, 
dan peduli; b) penampilan tokoh meliputi: sosok yang rapih, cantik, ramah, peduli, 
kuat, tangkas, pekerja keras, penyayang, pering dan cerdas; c) tuturan pengrang 
meliputi: sosok yang pencemburu, berjiwa sosial, tegas, dan disiplin; dan (2) 
karakterisasi tokoh ditinjau dengan metode tidak langsung (showing) dalam novel 
Hujan karya Tere Liye, mencakup: a) melalui dialog tokoh meliputi: karakter tokoh 
yang suka berbicara tentang kejujuran, ada yang berbicara mengenai keberanian 
orang, ada yang arah pembicaraanya ramah, ada yang berbicara mengingatkan orang, 
serta ada yang berbicara memuji kecantikan orang lain; b) lokasi dan situasi 
percakapan tokoh meliputi: ada yang serius, suka berkumpul dan romantis; c) jati diri 
tokoh yang dituju penutur meliputi: karakter tokoh yang berwatak cantik, anggun, 
baik, tidak sombong dan peduli; d) nada suara, dialek, dan kosa kata meliputi: 
karakter tokoh yang suka humoris, periang, peramah, tegas, penolong, ceria dan 
lembut; dan e) tindakan tokoh meliput:ada tokoh yang melakukan sikap dan tindakan 
dengan menolong orang yang mengalami bencana, penyayang, sabar, dan berjiwa 
sosial. 
 
Kata-kata kunci: karakterisasi, tokoh, novel, metode langsung (telling), metode 

tidak langsung (showing). 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 




