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ABSTRAK 

 

 

ALUR DALAM NOVEL CATCHING STAR FIRA BASUKI 

DAN RANCANGAN PEMBELAJARANNYA UNTUK SMA 

 

 

 

Oleh 

 

 

RIZKI AMALIA RUSVITASARI 

 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang alur dalam novel Catching Star 

dan rancangan pembelajarannya di SMA. Tujuan penelitian ini membandingkan 

fabula dan sjuzet, mendeskripsikan prosedur pengasingan yang dilakukan penulis 

dan  mendeskripsikan rancangan pembelajarannya di SMA. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah novel Catching Star karya Fira Basuki yang 

diterbitkan pada tahun 2014. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa, 

kata, kalimat, atau kutipan teks yang berkaitan dengan peristiwa dalam novel 

Catching Star karya Fira Basuki dan rancangan pembelajarannya di SMA. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel Catching Star memiliki 14 fabula 

yang kemudian diubah oleh penulis menjadi sjuzet agar jalan cerita menjadi unik 

dan asing. Fabula dan sjuzet dibandingkan supaya terlihat perbedaannya. 

Perubahan dari fabula menjadi sjuzet akan menimbulkan efek estetik sesuai 

dengan konsep defamiliarisasi atau pengasingan. Novel Catching Star dapat 

dibuat rancangan pembelajarannya sebagai alternatif bahan pembelajaran di SMA, 

khususnya kelas XII semester 2, dengan kompetensi dasar menganalisis teks 

novel baik melalui lisan maupun tulisan. 
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MOTO 

Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian serta 

orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. 

(Al Mujadaah: 11) 

 

 

Apa yang pantas kita sombongkan? Tiada masuk surga orang yang dalam hatinya 

terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi. 

(HR. Muslim) 

 

Ketika seseorang menyakiti anda lagi dan lagi. Anggap saja mereka seperti 

amplas. Anda mungkin akan terbaret dan terluka, tapi ingatlah pada akhirnya 

anda akan menjadi berkilau dan mereka akan menjadi tidak berguna. 

(Hitam Putih) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Alur dalam karya sastra pada umumnya adalah rangkaian cerita yang dibentuk 

oleh tahapan-tahapan peristiwa, sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan 

oleh pelaku dalam suatu cerita menurut Aminuddin (1991: 83) 

Alur merupakan salah satu bagian terpenting dalam unsur fiksi. Alur adalah cerita 

yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara 

sebab akibat, peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya 

peristiwa lainnya Stanton dalam Nurgiyantoro (2007: 113). Dari pengertian 

tersebut alur merupakan unsur yang sangat penting membangun cerita. Alur 

menerangkan urutan peristiwa yang terjadi dalam suatu karya sastra. 

Alur bukan sekadar urutan cerita dari A sampai Z, melainkan merupakan 

hubungan sebab-akibat peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain dalam 

karya sastra.  

Rentetan peristiwa demi peristiwa yang terjadi hanya berdasarkan urutan waktu 

saja belum dapat dikatakan sebagai alur. Agar menjadi sebuah alur, peristiwa-

peristiwa tersebut harus diolah dan disiasati secara kreatif sehingga menjadi 

sesuatu yang menarik, khususnya dalam karya sastra. Hal tersebut ditegaskan oleh 

pendapat Abrams dalam Nurgiyantoro (2007: 113) mengemukakan bahwa alur 
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sebuah karya fiksi merupakan struktur peristiwa-peristiwa, yaitu sebagaimana 

yang terlihat dalam pengurutan dan penyajian berbagai peristiwa tersebut untuk 

mencapai efek emosional dan efek artistik tertentu.  

Efek estetik dalam karya sastra biasa dilakukan penulis dengan cara mengubah 

susunan kejadian atau peristiwa. Perubahan susunan kejadian inilah yang dapat 

membangun rasa ingin tahu pembaca.  

Alur umumnya adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan 

peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam 

suatu cerita. Alur merupakan bagian yang sangat penting, karena dalam setiap 

tahapan alur pasti akan terkandung semua unsur yang membangun karya sastra. 

Plot dibentuk oleh satuan-satuan peristiwa, setiap peristiwa selalu melibatkan 

tokoh-tokoh dengan menyampaikan suasana tertentu, memiliki setting tertentu 

dan suasana tertentu pula. Oleh bebab itu, dengan adanya alur pembaca akan 

sekaligus dapat memahami penokohan, perwatakan, dan setting. 

Dalam sebuah karya sastra, bagian awal cerita tidak hanya dimunculkan peristiwa 

perkenalan. Susunan  peristiwa dalam karya sastra bisa saja tidak sesuai dengan 

tahapan jalan cerita. Bagian awal cerita bisa saja penulis langsung memunculkan 

konflik cerita untuk membangun rasa ingin tahu dan membangun emosi pembaca. 

Penulis karya sastra yang baik tentunya mampu menyuguhkan alur yang baik 

juga, bahkan dapat memiliki alur yang berakhir dengan kejutan. 

Pada Formalisme Rusia, perbedaan antara bahan mentah penulis dengan hasil 

akhir yang disampaikan oleh penulis disebut dengan istilah fabula dan sjuzet. 

Mungkin istilah ini sangat asing, namun pada zamannya Formalisme Rusia sangat 
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terkenal untuk menemukan  efek estetik dari sebuah karya sastra. Perubahan 

susunan kejadian yang dilakukan oleh penulis tentu saja dapat membuat jalan 

cerita menjadi unik dan aneh. 

Salah satu bentuk karya sastra adalah novel yang dapat digunakan sebagai bahan 

ajar di sekolah. Dalam novel tentu saja terdapat alur cerita yang mendorong 

pembaca untuk mengetahui cerita selanjutnya, karena itulah alur dalam novel 

sangat penting. 

Novel yang menjadi objek penelitian skripsi ini adalah Catching Star yang 

merupakan hasil karya seorang penulis bernama Fira Basuki. Novel ini 

menggunakan letak peristiwa di alam nyata dan alam ghaib. Penulis memilih alur 

sebagai bahan penelitian karena alur merupakan salah satu unsur pembangun 

karya sastra yang sangat penting. Alur yang menarik akan membangun minat 

pembaca untuk membaca sebuah novel sampai selesai. Alasan penulis memilih 

novel Caching Star karena novel tersebut menggunakan alur cerita yang sangat 

menarik yaitu rangkaian peristiwa dalam novel tersebut dapat membangun rasa 

ingin tahu pembaca. Permulaan cerita dalam  novel tersebut langsung menghadapi 

peristiwa kematian, yang membuat peristiwa-peristiwa lain yang tak terduga 

muncul.  Novel Caching Star karya Fira Basuki juga menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami, pesan dalam novel tersebut juga membuat pembaca termotivasi 

untuk selalu berbuat baik karena kehidupan di dunia hanya sementara. 

Penelitian mengenai alur dalam sebuah karya sastra sebelumnya sudah dilakukan 

oleh Dewi S Dyah Fathma dengan judul penelitian Penokahan dan Alur dalam 

Naskah Drama Dapur Karya Fitri Yani. Berbeda dengan penelitian Dewi, peneliti 
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akan meneliti tentang alur dalam karya sastra yaitu novel dengan menganalisis 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam novel Catching Star menggunakan teori 

formalisme Rusia. Yang menjadi pusat perhatian pada formalisme Rusia adalah 

fabula dan sjuzet. Fabula adalah urutan peristiwa berdasarkan kronologi waktu 

sedangkan sjuzet adalah cara penyampaian cerita menjadi unik dan asing. 

Pengasingan atau penyulapan dalam karya sastra naratif menggunakan konsep 

defamiliarisasi. Cara penulis dalam mendefamiliarisasikan sebuah karya sastra 

dengan cara menunda, memperlambat atau menyisipi. Konsep ini dilakukan 

penulis tentu saja untuk membangun rasa ingin tahu pembaca dan jalan cerita 

dalam sebuah karya sastra menjadi lebih menarik.  

Melalui penelitian ini, penulis akan meneliti fabula dan sjuzet dan 

mendeskripsikan prosedur pengasingan yang terdapat pada novel Caching Star. 

Kajian yang penulis lakukan terdapat di dalam Kurikulum 2013 mata pelajaran 

Bahasa Indonesia untuk SMA. Hal tersebut terdapat dalam kompetensi inti dan 

kompetensi dasar pada Kurikulum 2013 kelas X. 

Kompetensi Inti : Menghayati dan mengamalkan prilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan 

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam kerinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 

bangsa dalam pergaulan dunia. 
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Kompetensi Dasar : 2.5 Memahami dan mampu membuat tanggapan kritik 

(dalam bentuk tulisan) terhadap suatu karya sastra (puisi, 

cerpen, novel, dan naskah drama) dengan mengaitkan 

antarunsur dalam karya sastra untuk menilai karya sastra. 

Dengan latar belakang masalah ini penulis memilih meneliti tentang alur yang 

terdapat dalam novel yang berjudul Caching Star. Penulis memberikan judul 

skripsi ini “Alur dalam Novel Caching Star  Karya Fira Basuki dan Rancangan 

Pembelajaran Di SMA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana alur dalam novel 

Catching Star Fira Basuki dan bagaimana rangcangan pembelajarannya untuk 

SMA?” Masalah tersebut dijabarkan ke dalam empat pertanyaan penelitian berikut 

ini. 

Pertanyan penelitian 

1. Bagaimanakah fabula dalam novel Catching Star Fira Basuki? 

2. Bagaimanakah sjuzet dalam novel Catching Star Fira Basuki? 

3. Bagaimanakah efek pengasingan dalam novel Catching Star Fira 

Basuki? 

4. Bagaimanakah rancangan pembelajaran novel Catching Star Fira 

Basuki untuk SMA? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan fabula dalam novel Catching Star Fira Basuki. 

2. Mendeskripsikan sjuzet dalam novel Catching Star Fira Basuki. 

3. Mendskripsikan efek pengasingan dalam novel Catching Star Fira Basuki 

4. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran(RPP) di SMA. 

1.4 Manfaat Penelitian  

a.Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu 

bahasa dalam mengkaji unsur intrinsik novel mengenai alur dalam karya sastra 

dan penelitian ini dapat menjadi acuan sebagai bahan pemikiran bagi para peneliti 

selanjutnya.  

b.Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif bahan ajar sastra kepada 

guru yang dapat menggunakan alur dalam novel Catching Star karya Fira Basuki 

dan rancangan pembelajaran di SMA. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah fabula dan sjuzet serta prosedur pengasingan 

dalam novel Catching Star karya Fira Basuki dan rancangan pembelajaran di 

SMA. Sumber data penelitian ini adalah novel Catching Star. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Novel 

Kata novel berasal dari kata latin novellus yag diturunkan pula dari kata novies 

yang berarti “baru”. Dikatakan baru karena bila dibandingkan dengan jenis-jenis 

sastra lainnya seperti puisi, drama, dan lain-lain, maka jenis novel ini mulai 

muncul (Tarigan, 2012: 167).  

Novel adalah suatu karangan prosa yang bersifat cerita yang menceritakan suatu 

kejadian yang luar biasa karena dari kejadian ini terlahir suatu konflik, suatu 

pertikaian, yang meng-alihkan jurusan nasib mereka Jassin dalam Suroto      

(1993: 19).  

Novel merupakan jalinan cerita yang dirangkai dalam berbagai peristiwa yang 

saling terkait yang menampilkan suatu kejadian luar biasa yang dialami tokoh 

utamanya, sehingga dapat menyebabkan tokoh mengalami perubahan dalam sikap 

hidupnya. Novel merupakan roman yang disajikan lebih pendek. Cerita dalam 

novel terbentuk karena adanya konflik-konflik yang dialami tokoh-tokohnya 

(Adhitya, 2010: 1). Karateristik novel berdasarkan segi jumlah kata, maka 

biasanya suatu novel mengandung kata-kata yang berkisar antara 35.000 buah 

sampai tak terbatas jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah minimum kata dalam 

novel adalah 35.000 kata (Tarigan, 2011: 168).  
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2.2 Peristiwa 

Peristiwa dapat diartikan sebagai peralihan dari satu keadaan ke keadaan yang lain 

menurut Luxemburg dalam Nurgiyantoro (2012: 117). Berdasarkan pengertian itu, 

kita akan dapat membedakan kalimat-kalimat tertentu yang menampilkan 

peristiwa dengan yang tidak. Dalam hubungannya dengan pengembangan alur, 

atau perannya dalam penyajian cerita, peristiwa dapat dibedakan ke dalam tiga 

jenis, yaitu peristiwa fungsional, kaitan, dan acuan. 

1. Peristiwa fungsional adalah peristiwa-peristiwa yang menentukan dan atau 

memengaruhi perkembangan alur. Urutan-urutan peristiwa fungsional 

merupakan inti cerita sebuah karya fiksi yang bersangkutan. Namun, 

penentuan apakah sebuah peristiwa bersifat fungsional atau bukan baru 

dapat dilakukan setelah gambaran cerita dan alur secara keseluran 

diketahui. 

2. Peristiwa kaitan adalah peristiwa-peristiwa yang berfungsi mengaitkan 

peristiwa-peristiwa penting dalam pengurutan penyajian cerita. Lain 

halnya dengan peristiwa fungsional, peristiwa kaitan kurang memengaruhi 

pengembangan alur cerita, sehingga seandainya ditanggal pun ia tak akan 

mempengaruhi logika cerita 

3. Peristiwa acuan adalah peristiwa yang tidak secara langsung berpengaruh 

atau berhubungan dengan pengembangan alur, melainkan mengacu pada 

unsur-unsur lain, misalnya berhubungan dengan masalah perwatakan atau 

suasana yang melingkupi batin seorang tokoh. 
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Perubahan keadaan adalah ciri utama dari sebuah peritiwa. Setiap peristiwa yang 

terdapat dalam sebuah cerita tidak hanya tokoh menjadi pelaku namun tokoh juga 

dapat menjadi penderita seperti yang dijelaskan oleh Chatman (1980: 44). Tokoh 

menjadi pelaku artinya tokoh tersebut melakukan suatu tindakan atau pekerjaan, 

sedangkan tokoh menjadi penderita atau korban adalah tokoh tersebut 

mendapatkan akibat dari sebuah peristiwa yang terjadi. 

2.3 Hubungan Antara Peristiwa-Peristiwa 

Dengan menyaring peristiwa-peristiwa fungsional akan terkumpul sejumlah 

kelompok yang harus diatur lebih lanjut. Untuk mengaturnya kita perlu membuat 

semacam hirarki atau semacam urutan peristiwa. Contohnya kelompok-kelompok 

kejadian dalam cerita Malin Kundang yang diberi judul “Malin dan ibunya hidup 

miskin tanpa seorang ayah”, “Malin kundang memutuskan untuk merantau guna 

memperbaiki nasib”, “Di perantauan Malin menikah dengan anak seorang 

saudagar kaya” dan sebagainya. Kelompok-kelompok cerita tersebut dinamakan 

episode. Jumlah episode dapat dirinci lebih lanjut sehingga hanya tersisa beberapa 

episode pokok saja. Episode yang paling pokok adalah peristiwa awal, komplikasi 

dan penyelesaian. 

2.3.1 Konflik  

Konflik adalah sesuatu yang dramatik, mengacu pada pertarungan antara dua 

kekuatan yang seimbang dan menyiratkan adanya aksi dan aksi balasan Wellek & 

Warren dalam Nurgiyantoro (2012: 122). Peristiwa dan konflik biasanya berkaitan 

erat, dapat saling menyebabkan terjadinya satu dengan yang lain, bahkan konflik 
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pun hakikatnya merupakan peristiwa. Konflik demi konflik yang disusulkan oleh 

peristiwa akan menyebabkan konflik menjadi semakin meningkat.  

Bentuk konflik sebagai bentuk kejadian, dapat pula dibedakan menjadi dua 

kategori yaitu: konflik fisik dan konflik batin serta konflik eksternal dan konflik 

internal Stanton dalam Nurgiyantoro (2012: 124). 

Konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan sesuatu 

yang di luar dirinya, mungkin dengan lingkungan alam mungkin lingkungan 

manusia. Konflik internal adalah konflik yang terjadi dalam hati, jiwa seorang 

tokoh cerita. Jadi, konflik internal adalah konflik yang dialami manusia dengan 

dirinya sendiri (Nurgiyantoro, 2012: 124). 

Konflik utama biasanya berhubngan dengan makna yang ingin disampaikan oleh 

pengarang. Adanya pertentangan dan berbagai konflik inilah yang membawa 

cerita sampai ke klimaks. 

2.3.2 Klimaks 

Konflik dan klimaks adalah hal yang sangat penting dalam unsur alur. Konflik 

demi konflik inilah jika telah mencapai titik puncak menyebabkan terjadinya 

klimaks. Menurut Stanton dalam Nurgiyantoro (2012: 127) klimaks adalah saat 

konflik telah mencapai tingkat intensitas tertinggi, dan saat itu merupakan sesuatu 

yang tidak dapat dihindari kejadiannya. Klimaks sangat menentukan (arah) 

perkembangan alur. Menentukan klimaks dalam sebuah karya fiksi diperlukan 

beberapa pertimbangan, kejelian, dan kekritisan dalam membaca karya fiksi. 
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2.4 Kaidah Pengaluran 

Dalam usaha mengembangkan alur, penulis karya sastra juga memiliki kebebasan 

kreativitas. Namun, dalam karya fiksi yang tergolong konvensional, kebebasan itu 

bukannya tanpa “aturan”. Ada semacam aturan untuk mengembangkan alur. 

Menurut Kenny dalam Nurgiyantoro (2012: 130) aturan pengaluran ada empat 

unsur yaitu: plausibilitas, kejutan, rasa ingin tahu, dan kepaduan. 

2.4.1 Plausibilitas  

Alur sebuah cerita haruslah memiliki sifat plausibel yang artinya dapat dipercaya 

oleh pembaca. Alur cerita yang tidak memiliki unsur plausibel  dapat 

membingungkan dan meragukan pembaca karena, tidak ada atau tidak jelasnya 

unsur kualitas. Plausibilitas dikaitkan dengan realitas kehidupan atau sesuai 

dengan kehidupan  nyata, jadi sebuah cerita yang mencerminkan realita kehidupan 

sesuai atau tidak bertentangan dengan sifat-sifat dunia nyata. 

2.4.2 Suspense (rasa ingin tahu) 

Sebuah cerita yang baik pasti memiliki kadar suspense yang tinggi atau mampu 

membangkitkan rasa ingin tahu di hati pembaca. Jika rasa ingin tahu pembaca 

mampu dibangkitkan, berarti cerita tersebut menarik perhatiannya dan mendorong 

pembaca untuk terus membaca sampai selesai. Adanya unsur suspense dalam alur 

sebuah karya fiksi merupakan suatu hal yang esensial. Unsur suspense 

bagaimanapun akan mendorong, menggelitik, dan memotivasi pembaca untuk 

setia mengikuti cerita, mencari jawaban rasa ingin tahu terhadap kelanjutan dan 

akhir cerita. 
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2.4.3 Surprise (kejutan) 

Alur sebuah cerita yang menarik tidak hanya mampu membangun suspense rasa 

ingin tahu pembaca tetapi mampu juga memberikan surprise sesuatu yang bersifat 

mengejutkan. Alur dalam sebuah karya sastra dikatakan memberikan kejutan 

apabila kejadian-kejadian yang ditampilkan menyimpang atau bertentangan 

dengan harapan kita sebagai pembaca Abrams dalam Nurgiyantoro (2012: 136). 

Sesuatu yang bersifat bertentangan dapat berkaitan beberapa aspek pembangun 

karya fiksi misalnya, sesuatu yang diceritakan, peristiwa-peristiwa, penokohan-

perwatakan, cara berpikir dan bereaksi para tokoh, cara pegucapan dan gaya 

bahasa, dan sebagainya. 

2.4.4 Kesatupaduan 

Kesatupaduan berarti berbagai unsur yang ditampilkan khususnya peristiwa-

peritiwa fungsional, kaitan, dan acuan yang mengandung konflik memiliki 

keterkaitan satu dengan yang lain. Ada benang-benang merah yang 

menghubungkan berbagai aspek cerita sehingga seluruhnya dapat dirasakan 

sebagai satu kesatuan yang utuh dan padu. Karya fiksi adalah sebuah karya yang 

direncanakan, disiasati, dikreasi, dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga 

keseluruhan aspek yang dihadirkan dapat saling berhubungan. Alur dalam hal ini 

justru berfungsi sebagai penghubung antarberbagai peristiwa dan konflik tersebut 

dalam suatu wadah, ikatan, kesatuan, sehingga menjadi padu dan koheren. 
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2.5 Penahapan Alur 

Alur sebuah cerita tentu mengandung unsur urutan waktu. Namun, alur sebuah 

karya fiksi sering tidak menyajikan urutan peristiwa secara kronologis melainkan 

penyajian yang dapat dimulai dan diakhiri dengan kejadian apapun tanpa adanya 

keharusan untuk memulai dan mengakhiri dengan kejadian awal dan terakhir. Jadi 

tahap awal cerita tidak harus berada di awal cerita atau bagian awal teks, 

melainkan dapat terletak dibagian mana pun.  Untuk memperoleh keutuhan 

sebuah alur cerita, Aristoteles mengemukakan bahwa sebuah plot haruslah terdiri 

dari tahap awal (beginning), tahap tengah (midle), dan tahap akhir (end) Abrams 

dalam Nurgiyantoro (2012: 142). 

2.5.1 Tahap Awal-Tengah-Akhir 

1. Tahap Awal  

Tahap awal disebut sebagai tahap perkenalan. Tahap perkenalan umumnya berisi 

tentang informasi penting yang berkaitan dengan berbagai hal yang akan 

dikisahkan pada tahap-tahap berikutnya. Tahap awal juga sering dipergunakan 

untuk pengenalan tokoh-tokoh cerita mungkin berjuwud deskripsi fisik. Fungsi 

pokok tahap awal sebuah cerita adalah untuk memberikan informasi dan sedikit 

penjelasan khususnya yang berkaitan dengan pelataran dan penokohan. Pada 

tahap awal cerita, di samping untuk memperkenalkan situasi latar dan tokoh-tokoh 

cerita, konflik sedikit demi sedikit juga mulai dimunculkan. 

2. Tahap Tengah 

Tahap tengah dalam cerita disebut juga sebagai tahap pertikaian, menampilkan 

pertentangan atau konflik yang sudah mulai dimunculkan pada tahap sebelumnya 
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menjadi semakin meningkat dan menegangkan. Konflik yang dikisahkan berupa 

konflik internal, konflik eksternal, konflik atau pertentangan yang terjadi antar 

tokoh. Bagian tengah cerita merupakan bagian terpanjang dan terpenting dari 

karya sastra. Pada bagian inilah inti cerita disajikan. 

3. Tahap Akhir 

Tahap akhir dapat disebut sebagai tahap peleraian. Pada bagian ini berisi 

bagaimana kesudahan cerita atau menyaran pada hal bagaimanakah akhir sebuah 

cerita.  

Akhirnya perlu kembali ditegaskan bahwa ketiga tahapan alur di atas saling 

berkaitan untuk membentuk sebuah kepaduan cerita, terlepas dari di mana letak 

mereka masing-masing pada urutan cerita. Tahap awal cerita membawa kita dan 

eksposisi dan pengenalan setting ke tanda-tanda munculnya konflik, tahap tengah 

menyajikan semakin meningkatnya konflik untuk akhirnya sampai ke klimaks 

yang merupakan inti cerita, dan tahap akhir membawa kita dari klimaks ke 

penyelesaian. 

Penahapan alur yang lain dan terlihat lebih rinci menurut Tasrif dalam 

Nurgiyantoro (2012: 149) sebagai berikut  

1. Tahap penyituasian 

Tahap penyituasian berisi pelukisan dan pengenalan situasi latar dan tokoh-tokoh 

cerita. Tahap ini merupakan tahap pembuka cerita, pemberian informasi awal 

yang berfungsi umtuk melandastumpui cerita yang dikisahkan pada tahap 

berikutnya. 
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2. Tahap Pemunculan Konflik 

Tahap ini merupakan tahap awal munculnya konflik, dan konflik itu akan 

berkembang atau dikembangkan menjadi konflik-konflik pada tahap berikutnya. 

3. Tahap Peningkatan Konflik 

Konflik yang telah dimunculkan pada tahap sebelumnya semakin berkembang dan 

dikembangkan kadar intensitasnya. Konflik-konflik yang terjadi mengarah ke 

klimaks semakin tak dapat dihindari. 

4. Tahap Klimaks 

Konflik yang terjadi para tokoh cerita mencapai titik puncak. Klimaks sebuah 

cerita dialami oleh tokoh-tokoh utama yang berperan sebagai pelaku dan penderita 

utama.  Sebuah karya fiksi yang panjang mungkin saja memiliki lebih dari satu 

klimaks. 

5. Tahap Penyelesain 

Pada tahap ini konflik yang telah mencapai klimaks diberi penyelesaian, 

ketegangan dikendurkan. Konflik-konflik yang lain, atau konflik-konflik 

tambahan diberi jalan keluar dan cerita diakhiri. 

2.6 Gambaran Gerak Tahapan Alur 

Menurut Labon dkk dalam Aminuddin (2013: 84) menggambarkan gerak tahapan 

alur cerita seperti gelombang. Gelombang tersebut berawal dari : eksposisi, 

komplikasi atau intrik-intrik yang akan berkembang menjadi konflik, klimaks, 
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revelasi atau penyingkatan, denouement atau penyelesaian. Tahapan alur 

berdasarkan pemikiran Labon dkk dapat digambarkan sebagai berikut. 

          Klimaks   revelasi 

 Komplikasi          denoument 

eksposisi 

Suatu cerita tidak hanya mengandung satu tahapan alur saja namun ada beberapa 

tahapan. Maka Loban tidak menutup kemungkinan gerak tahapan alur lainnya. 

Aminuddin menggambarkan dua gerak tahapan alur sebagai berikut. 

        klimaks 

situasi awal  pengembangan cerita 

       (Aminuddin, 2013: 85) 

Gambar tahapan alur di atas menunjukkan bahwa suatu cerita dapat diawali 

dengan pemaparan situasi awal cerita setelah itu mengembangkan isi cerita lalu 

cerita berkembang menuju klimaks yang sekaligus berfungsi sebagai 

penyelesaian. Gambar tahapan lain yang diungkapkan oleh Labon seperti berikut.  

Suspens (kejutan) 

               klimaks 

Pengembangan cerita    penyelesaian 

       (Aminuddin, 2013: 86) 
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Dari gambaran alur diatas dijelaskan bahwa cerita diawali dengan kejutan yang 

membuat pembaca memiliki rasa ingin tahu atau tanda tanya. Setelah tahap 

kejutan atau suspens cerita memasuki tahap mengembangkan isi cerita lalu 

memuncak ke klimaks menuju ke penyelesaian. 

2.7 Fabula dan Sjuzet 

Secara Etimologis formalisme berasal dari kata forma (latin), yang berarti bentuk 

atau wujud. Kelahiran Formalisme Rusia diantar oleh esei dari Victor Sklovskij 

yang diterbitkan oleh piter di St. Petersburg pada tahun 1914. Salah satu tujuan 

utama Formalisme adalah studi ilmiah mengenai sastra. Studi-studi akan 

meningkatkan kemampuan pembaca untuk membaca karya sastra dengan cara 

yang tepat, yaitu dengan memperhatikan sifat-sifat yang dianggap “artistik” dan 

“sastrawi”. Satu ciri yang kuat dalam formalisme adalah erat kaitannya dengan 

penulisan kreatif. 

“The Formalist study of narrative was based on a distinction between the 

events on the one hand and the construction on the other, between the 

fabula and the sjuzet. Fabula sometimes translated as plot refers to the 

chronological sequence of events, and sjuzet to the order and manner in 

wich they are actually presented in the narrative.” (Jefferson dan Robey, 

1982: 31) 

 

Studi formalis didasarkan pada perbedaan antara peristiwa di satu sisi dan susunan 

di sisi lain antara fabula dan sjuzet. Fabula terkadang diartikan sebagai alur yang 

mengacu pada urutan kronologis suatu peristiwa dan sjuzet mengacu pada urutan 

dan cara pengarang dalam menyampaikan suatu narasi. 

 

Ciri khas kaum formalis dalam kajiannya selalu tak setuju adanya perbedaan 

antara bentuk dan isi. Bentuk dan isi menurut mereka dapat didekati dari 
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fungsinya, yaitu fungsi estetik sehingga menjadi karya sastra. Pada awalnya, 

pengarang menghadapi bahan mentah, baru menjadi masak setelah diolah secara 

estetik.  

Salah satu tokoh formalis, Victor Shklovsky, mengatakan bahwa cerita hanya 

untuk memformulasikan plot, sementara plot itu sendiri menempati posisinya 

sebagai struktur. Menurut Sklovkij dalam Fokkema dan Kunne (1998: 23) fabula 

adalah deskripsi rangkaian peristiwa dengan kata lain penggambaran rangkaian 

kejadian dalam tatanan yang urut. Semua peristiwa yang disajikan dalam sebuah 

cerita disebut dengan fabula. Sjuzet adalah cara penyampaian cerita yang menbuat 

jalan cerita tersebut unik atau aneh.  

Fabula dan sjuzet merupakan konsep formalis yang paling terkenal. Cerita dan 

penceritaan, cerita dan plot, dianggap sebagai konsep kunci dalam membedakan 

karya sastra , khususnya sastra naratif, dengan sejarah dan peristiwa sehari-hari. 

Fabula adalah bahan kasar, kejadian yang tersusun secara kronologis, oleh karena 

itu, fabula disebut sebagai konstituen plot. Sjuzet mengorganisasikan keseluruhan 

kejadian ke dalam struktur penceritaan Ratna (2007:86) 

Menurut Victor Sklovskij yang dimaksud sjuzet bukan hanya susunan peristiwa-

peristiwa cerita, melainkan juga semua “sarana” yang dipergunakan untuk 

menyela dan menunda penceritaan, serta yang ditunjukkan untuk menarik 

perhatian pembaca. Pengertian peristiwa menurut Luxemburg dkk yang 

diterjemahkan oleh Hartoko (1986: 150) adalah peralihan dari keadaan yang satu 

kepada keadaan yang lain. Sjuzet dapat disinonimkan dengan alur mengapa 

demikian karena dalam sebuah cerita bisa saja yang disampaikan pada bagian 
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awal cerita adalah peristiwa konflik terlebih daluhu lalu menyusul peristiwa yang 

lainnya. Setiap peristiwa yang disajikan dalam sebuah cerita tidak selalu berurutan 

perkenalan, konflik lalu penyelesaian. Salah satu unsur yang membangun alur 

adalah peristiwa. Peristiwa menurut Chatman (1980: 53) terdapat peristiwa utama 

atau yang disebut sebagai kernel dan peristiwa pelengkap atau disebut satelit. 

2.8     Kernel dan Satelit 

“Kernels cannot be deleted without destroying the narrative logic. In the 

classical narrative text, proper interpretation of events at any given point 

is a function of the ability to follow these ongoing selections, to see later 

kernels as consequences of earlier.” (Chatman, 1980:53) 

 

Kernel adalah peristiwa utama yang terdapat dalam cerita. Dimaksud dengan 

peritiwa utama, karena jika peristiwa utama ini dihapus atau dihilangkan akan 

merusak logika cerita atau jalannya cerita. Dengan kata lain, kernel memunculkan 

pokok arahan peristiwa dalam cerita. Kernel hadir dengan masalah atau 

pertanyaan yang membuat alur bergerak. Sebuah pertanyaan dapat membuat 

pencabangan pikiran pembaca merupakan salah satu ciri dari kernel. Kernel dapat 

diibaratkan titik hitam yang di depannya terdapat percabangan cerita. Sama halnya 

dengan peristiwa fungsional yang merupakan peristiwa yang sangat memengaruhi 

pengembangan plot dan merupakan peristiwa inti dari cerita. Dapat disimpulkan 

ciri utama pada kernel adalah peristiwa yang memunculkan pertanyaan. 

“Satellites entail no choice, but are solely the workings-out of the 

choices made at the kernels. Their function is that of filling in, 

elaborating, completing the kernel;” (Chatman, 1980:54) 

 

Satelit adalah peristiwa pelengkap dalam cerita. Dimaksud dengan pelengkap 

karena, jika peristiwa satelit ini dihilangkan atau dihapus tidak dapat merusak 

logika cerita dan dapat mengurangi keestetikan cerita. Jika peristiwa satelit 
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dihilangkan, tidak menutup kemungkinan pembaca akan tegang dalam membaca 

sebuah cerita. Fungsi satelit adalah mengisi, menjelaskan dan melengkapi kernel. 

Satelit membentuk daging dalam tulang. Kernel diibaratkan sebagai tulang dan 

satelit adalah daging. Satelit dapat berkembang seluas-luasnya tanpa batas namun 

kernel perluasannya terdapat batasan. Letak satelit tidak selalu berdekatan dengan 

kernel, satelit dapat mendahului atau mengikuti kernel. Satelit juga dapat 

mengikuti kernel atau dapat juga berada jauh dari kernel. 

 

 

 

 

 

 

   

Chatman (1980: 54) 

 

Bagan di atas menurut Chatman adalah ilustrasi dari kernel dan satelit dalam 

sebuah naratif. Kotak-kotak pada bagian atas dari setiap lingkaran adalah kernel. 

Lingkaran adalah blok cerita yang lengkap. Dalam sebuah novel tentu saja 

terdapat beberapa bagian, dalam setiap bagian terdapat peristiwa utama yang lalu 

dilengkapi dengan peristiwa satelit. Kernel dihubungkan dengan sebuah garis 

vertikal untuk menunjukkan arah dari logika cerita. Titik hitam yang terdapat 

dalam lingkaran adalah satelit. Jadi dalam setiap kernel terdapat beberapa 
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peristiwa satelit yang melengkapi. Titik hitam yang terdapat diluar garis vertikal 

juga disebut dengan satelit namun satelit tersebut bergantung dengan arah panah. 

Kernel dan satelit sangat berhubungan, setiap satelit pasti ada kernel namun 

seperti yang dijelaskan sebelumnya letak kernel tidak selalu berdekatan dengan 

satelit. Ciri utama kernel adalah menimbulkan pertanyaan yang membuat pikiran 

pembaca bercabang, sedangkan ciri satelit jika peristiwa tersebut dihapus atau 

dihilangkan tidak merusak logika cerita. 

Chatman menjelaskan perbedaan antara peristiwa kernel dan satelit bersifat 

psikologis dan aktivitas kognitif karena antara pembaca yang satu dengan 

pembaca yang lainnya terdapat perbedaan. 

 

2.9 Defamiliarisasi  

Dapat diketahui bahwa konsep mengenai proses perwujudan karya sastra yang 

merupakan perbedaan atau pertentangan dengan realitas objektif disebut 

defamiliarisasi. Defamiliarisasi yakni teknik membuat teks menjadi aneh dan 

asing.  Defamiliarisasi (pengasingan) membuat yang sudah biasa menjadi luar 

biasa, menjadi baru, menjadi aneh, menyimpang, misalnya dengan cara 

memperlambat, menunda, dan menyisipi. Konsep “defamiliarisasi” merupakan 

konsep yang digunakan kaum formalis untuk mempertentangkan karya sastra 

dengan kehidupan atau kenyataan sehari-hari. Apa yang sudah akrab dan secara 

otomatis diserap, dalam karya sastra dipersulit atau ditunda pemahamannya 

sehingga terasa asing dan ganjl atau aneh. Tujuannya adalah agar pembaca lebih 

tertarik pada bentuk, dan lebih menyadari hal-hal di sekitarnya. 
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Para penulis karya sastra menyulap teks-teks dengan efek pengasingan dan 

melepaskanya dari otomatisasi. Proses penyulapan yang dilakukan menggunakan 

konsep defamiliarisasi yakni membuat teks menjadi asing dan aneh. Dalam proses 

penyerapan pembaca, efek deotomatisasi dirasakan sebagai sesuatu yang aneh dan 

defamiliar. Proses defamiliarisasi itu mengubah tanggapan pembaca terhadap 

dunia. 

Dengan teknik pegasiangan, pembaca dapat meneliti dan memahami saran-sarana 

(bahasa) yang digunakan penulis. Teknik tersebut misalnya menunda, menyisipi, 

memperlambat, memperpanjang atau mengulur-ulur suatu kisah sehingga menraik 

perhatian karena tidak dianggap secara otomatis. 

Dalam sastra naratif, defamiliarisasi biasanya diperoleh melalui mekanisme 

pemplotan dengan cara mengubah susunan kejadian Ratna (2007: 86) 

“The realition between the fabula and syuzhet is roughly analogous to 

the one between practical and poetic language. The syuzhet creates a 

defamiliarizing effect on fabula; the device of the syuzhet are not 

designed as intruments for conveying the fabula, but are foregrounded at 

the expense of the fabula.” (Jefferson dan Robey, 1982: 31) 

 

Hubungan antara fabula dan sjuzet adalah kurang lebih memiliki persamaan 

antara bahasa praktik dan puitis. Sjuzet menciptakan efek keganjilan pada fabula. 

Sjuzet merupakan hasil akhir yang disajikan oleh penulis lebih dikedepankan 

secara tidak langsung tidak menyatakan fabula. 

Kaum formalis menekan dua konsep dalam penelitian sastra, yaitu konsep 

defamiliarisasi dan deotomatisasi. Defamiliarisasi adalah konteks sifat sastra 

yang aneh atau asing. Keanehan tersebut sebagai hasil sulapan pengarang dari 

bahan-bahan netral. Para pengarang memiliki kebebasan menyulap teks sastra 
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yang sangat berbeda dengan suasana sesungguhnya. Akibatnya, teks sastra boleh 

saja sulit dikenali karena menggunakan bahasa yang spesifik. Penyulapan adalah 

daya juang estetika untuk membungkus kenyataan menjadi sebuah imajinasi 

menarik. Pengasingan adalah proses keratif yang mampu menciptakan dunia 

tersendiri dalam satra. Melalui pengasingan tersebut, sering terjadi unsur-unsur 

sastra yang menyolok dan di luar dugaan menurut pendapat Endraswara (2011: 

47).  

Menurut kaum formalis yang sungguh-sungguh bersifat kesastraan adalah alur, 

sedangkan cerita hanyalah bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan 

pengarang. Alur bukan hanya susunan peristiwa melainkan juga sarana yang 

dipergunakan pengarang untuk menyela dan menunda cerita Endraswara (2011: 

48).  

Teknik-teknik itu misalnya menunda, menyisipi, memperlambat, memperpanjang, 

atau mengulur-ulur suatu kisah sehingga dapat menarik perhatian dan membangun 

rasa ingin tahu pembaca agar dapat membaca cerita sampai selesai sehingga 

sebuah karya sastra terlihat efek estetiknya. Sebuah novel dikatakan menarik jika 

alur cerita yang disajikan tidak mudah ditebak dan membangun rasa ingin tahu. 

Penundaan atau pun penyisipan cerita dilakukan agar pembaca tidak tegang dalam 

membaca sebuah novel. Sehingga disisipkan bagian penundaan atau 

memperlambat cerita. 
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2.10 Rancangan Pembelajaran Sastra 

Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh pengajar dan pelajar yaitu guru dan siswa. 

Perilaku guru adalah mengajar dan perilaku siswa adalah belajar. Perilaku 

mengajar dan perilaku belajar tersebut terkait dengan bahan pembelajaran. Bahan 

pembelajaran dapat berupa pengetahuan, nilai-nilai kesusilaan, seni, agama, sikap, 

dan keterampilan (Rusman, 2014: 131). Pembelajaran di sekolah merupakan 

kegiatan peserta didik mendapatkan ilmu dan mempelajarinya dari guru yang 

memberikan ilmu tersebut. Selain guru memberikan ilmu, guru juga mendidik 

agar peserta didik dapat mengembangkan ilmu yang sudah dipelajarinya. Guru 

bahasa Indonesia berperan sangat penting untuk menjadikan peserta didik yang 

kreatif dalam menggunakan bahasa dan ilmu sastra yang sudah didapat oleh guru 

tersebut. 

Pembelajaran sastra atau pembelajaran apresiasi sastra adalah serangkaian 

aktivitas yang dilakukan siswa untuk menemukan makna dan pengetahuan yang 

terkandung dalam karya sastra di bawah bimbingan, arahan, dan motivasi guru 

melalui kegiatan menggauli karya sastra tersebut secara langsung yang dapat pula 

didukung dan disertai oleh kegiatan tidak langsung. Berdasarkan pengertian ini, 

pembelajaran sastra haruslah dilakukan dengan jalan menyentuh secara langsung 

siswa dengan karya sastra (Abidin, 2013: 212). Pembelajaran sastra memiliki 

manfaat yang cukup baik untuk proses pengembangan kreatif peserta didik. 

Karena setiap karya sastra yang baik pasti memiliki manfaat yang baik pula untuk 

pembaca. Khususnya karya sastra pada novel. Pembelajaran sastra juga dapat 

membantu siswa dalam memahami berbagai unsur yang ada di dalam novel 

tersebut agar dapat mencapai pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah. 
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Pengajaran sastra dapat membantu pendidikan secara utuh apabila cakupannya 

meliputi 4 manfaat, yaitu membantu keterampilan berbahasa, meningkatkan 

pengetahuan budaya, mengembangkan cipta dan rasa, dan menunjang 

pembentukan watak (Rahmanto, 1988: 16). 

Tujuan pembelajaran sastra yaitu agar peserta didik mampu memahami karya 

sastra yang diajarkan tersebut. Novel merupakan salah satu jenis karya sastra yang 

diajarkan di SMA kelas XII semester genap. Agar tujuan pembelajaran sastra 

dapat tersampaikan dengan baik oleh peserta didik, novel merupakan media yang 

baik untuk bahan ajar. Terlebih lagi jika novel tersebut dipilih sesuai kemampuan 

peserta didik pada jenjang SMA kelas XII. Guru dapat menggunakan novel 

sebagai bahan ajar sesuai tujuan dalam pembelajaran sastra. Peserta didik juga 

akan lebih menarik perhatian apabila diberi bahan ajar yang menarik untuk 

mereka telusuri seperti halnya novel, karena novel merupakan bahan bacaan yang 

bernilai seni. Seperti yang telah diungkapkan oleh Parkamin dan Bari (1973: 13) 

bahwa seni sastra adalah semata-mata memberi hiburan, memberi kenikmatan 

batin, hanya sesuatu yang bersifat indah. Agar guru dapat mencapai pembelajaran 

mengenai sastra di sekolah, guru harus memilih bahan ajar yang sesuai agar dapat 

mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. 

Guru diharapkan mampu memberikan bahan ajar yang menarik untuk 

pembelajaran sastra agar dapat membangkitnya semangat peserta didik dalam 

mencapai pembelajaran dengan baik sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti 

yang tercantum dalam kurikulum 2013. Dalam pembelajaran di SMA kelas XII 

semester genap berkaitan dengan pembelajaran mengenai novel yaitu terdapat 

pada KI 3, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 
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pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. KD 1.2  Mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia 

dan menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam memahami, menerapkan, 

dan menganalisis informasi lisan dan tulis melalui teks cerita sejarah, berita, iklan, 

editorial/opini, dan novel. KD 3.3  Menganalisis teks novel baik melalui lisan 

maupun tulisan. Siswa diharapkan mampu menganalisis teks novel baik melalui 

lisan maupun tulisan. 

Pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah harus didasari dengan perancangan 

pembelajaran yang sesuai dengan silabus agar proses pembelajaran dapat tercapai 

dengan runtut dan disiplin sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam 

pembelajaran. Silabus sebagai acuan pengembangan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran kegiatan pembelajaran 

indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar 

(Rusman, 2014: 4-5). 

Priyatni (2014: 161) mengemukakan bahwa RPP adalah sebuah rancangan untuk 

melaksanakan kegiatan belajar-mengajar tatap muka. RPP dikembangkan untuk 

satu kegiatan tatap muka atau lebih. Dipertegas pula oleh Rusman (2014: 5) 

bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dijabarkan dari silabus untuk  

mengarahkan kegiatan belajar siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar. 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disusun untuk setiap kompetensi dasar yang 

dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang 

penggalan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran untuk setiap pertemuan yang 

disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. 

2.10.1  Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

a. Identitas Mata Pelajaran 

identitas mata pelajaran, meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, 

program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran serta jumlah 

pertemuan. 

b. Kompetensi Dasar 

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik 

dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi 

dalam suatu pelajaran. 

c. Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi 

untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan 

penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 

mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

d. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan 

dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 
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e. Materi Ajar 

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis 

dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 

f. Alokasi Waktu 

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi 

dasar dan beban belajar. 

g. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau 

seperangkat indikator yang telah ditetapkan.  

h. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran 

yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Inti 

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

dasar. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

3. Penutup 

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas 

pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau 

kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, serta tindak lanjut. 
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i. Penilaian Hasil Belajar 

Prosedur dan instrument penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan 

indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada Standar Penilaian. 

j. Sumber Belajar 

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian 

kompetensi (Rusman, 2014: 5-7). 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di 

sekolah harus didasari dengan Rencana Pelaksaan Pembelajaran (RPP) yang 

berpedoman pada silabus. Setelah membuat RPP, pembelajaran sastra yang akan 

dilaksanakan disesuaikan dengan RPP yang sudah dirancang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif  kualitalif. 

Metode deskriptif merupakan cara penelitian dengan mengumpulkan data yang 

berisi kutipan-kutipan data. Data tersebut mungkin berasal dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau 

memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2011: 11). Penelitian yang 

deskriptif artinya data terurai dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar, bukan 

dalam bentuk angka-angka (Semi, 2012: 30). 

Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif ini berpandangan bahwa semua hal 

yang berupa sistem tanda tidak ada yang patut diremehkan, semuanya penting, 

dan semuanya memunyai pengaruh dan kaitan dengan yang lain. Dengan 

mendeskripsikan mungkin akan memberikan suatu pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai apa yang sedang dikaji (Semi, 2012: 31). Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif umtuk 

mendeskripsikan fabula dan sjuzet yang terdapat di dalam novel Caching Star  

karya Fira Basuki. 
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3.2  Sumber Data dan Data 

Sumber data penelitian ini yaitu novel Catching Star karya Fira Basuki. Data 

penelitian ini adalah bagian-bagian peristiwa dari novel Caching Star karya Fira 

Basuki  yang telah dianalisis untuk dapat menentukan fabula dan sjuzet. Novel 

Catching Star karya Fira Basuki yang diterbitkan oleh Grasindo pada tahun 2014. 

Novel ini berisi 140 halaman. Novel ini memliki alur yang menarik dan peristiwa 

yang disajikan tidak mudah ditebak oleh pembaca. Selain novel Catching Star, 

Fira Basuki sudah banyak menghasilkan karya sastra lainnya. Kesuksesannya 

sebagai penulis membawa Fira Basuki hingga ke ajang Singapore Writer’s 

Festival. Buku memoarnya Fira dan Hafez yang diangkat menjadi film Cinta 

Selamanya juga tayang pada Maret 2015. 

3.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis teks. 

Analisis teks tersebut digunakan untuk mendeskripsikan fabula dan sjuzet yang 

terdapat dalam novel Catching Star karya Fira Basuki. Langkah-langkah yang 

dilakukan penulis untuk mengumpulkan dan menganalisis data adalah sebagai 

berikut. 

1. Membaca novel Catching Star karya Fira Basuki secara keseluruhan. 

2. Mencari peistiwa kernel dan satelit, kemudian dapat terlihat sjuzet dalam 

novel. Setelah itu peneliti dapat menentukan fabula dalam novel. 

3. Membandingkan antara fabula dan sjuzet agar terlihat perubahan susunan 

peristiwa. 
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4. Mendeskripsikan prosedur pengasingan menggunakan konsep 

defamiliarisasi  yang dilakukan penulis dalam novel Catching Star karya 

Fira Basuki. 

5. Menyajikan hasil analisis prosedur pengasingan yang dilakukan oleh 

penulis yang telah ditemukan dalam novel Catching Star. 

6. Menyimpulkan hasil analisis mengenai prosedur pengasingan yang 

terdapat dalam novel Catching Star.  

7. Mendeskripsikan rancangan  pembelajaran  novel Catching Star karya Fira 

Basuki. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap novel Catching Star karya Fira Basuki, 

peneliti menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Fabula  merupakan bahan mentah dari penulis dalam novel Catching Star 

karya Fira Basuki yaitu (1) Ketika SMA Wangi bertemu dengan Romi, (2) 

Wangi menggugurkan kandungan, (3)Wangi bertemu dengan Ben, (4) 

Wangi berpetualang dengan Jules,    (5) Wangi menikah dengan Bumi, (6) 

Bumi meninggal, Wangi pindah ke luar negeri, (7) Wangi meninggal 

dunia, (8) Ruh Wangi menuju rumah data,  (9) Burung-burung membawa 

ruh Wangi, (10) Ruh Wangi menyaksikan Jati, (11) Jules membangun 

Yayasan, (12) Romi mengungkap rahasia,  (13) Ruh Wangi menyaksikan 

semua berkumpul, (14) Ruh  Wangi dijemput Bumi. Setelah adanya sjuzet 

atau alur, jalan cerita diubah susunan peristiwanya.  

2. Susunan peristiwa yang semula fabula berubah menjadi sjuzet yaitu         

(1) Wangi meninggal dunia, (2) Ruh Wangi menuju rumah data, (3) Wangi 

bertemu dengan Ben, (4) Bumi meninggal, Wangi pindah ke luar negeri, 

(5) Burung-burung membawa ruh Wangi, (6) Wangi berpetualang dengan 

Jules, (7) Wangi menikah dengan Bumi, (8) Jules membangun Yayasan, 

(9) Ruh Wangi menyaksikan Jati, (10) Ketika SMA, Wangi bertemu 
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dengan Romi, (11) Romi mengungkap rahasia, (12) Wangi menggugurkan 

kandungan, (13) Ruh Wangi menyaksikan semua berkumpul, (14) Ruh 

Wangi dijemput Bumi. 

3. Perbedaan antara fabula dan sjuzet membuat jalan cerita menjadi asing dan 

unik. Perubahan dari fabula yang merupakan bahan mentah, dimanipulasi 

oleh penulis sehingga menjadi cerita yang menarik menggunakan konsep 

defamiliarisasi. 

4. Pembelajaran menganalisis teks novel baik melalui lisan maupun tulisan 

yang dibelajarkan kepada siswa SMA kelas XII semester genap dapat 

dibuat rancangannya yang dikaitkan dengan hasil penelitian tentang alur 

pada novel Catching Star karya Fira Basuki yang digunakan untuk peserta 

didik karena dalam novel Catching Star terdapat beberapa peristiwa 

memiliki amanat yang baik sehingga peserta didik dapat mencontoh dari 

apa yang sudah mereka baca. 

5. Rancangan pembelajaran yang telah dirancang oleh peneliti menggunakan 

metode pembelajaran discovery learning, dengan alokasi waktu 2 jam 

pelajaran 1x pertemuan, dan bahan ajar menggunakan cuplikan novel 

Catching Star. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan temuan peneliti terhadap novel Catching Star karya Fira Basuki, 

peneliti menyarankan sebagai berikut. 

1. Dalam novel Catching Star Fira Basuki menggunakan konsep 

defamiliarisasi untuk memanipulasi susunan yang semula fabula menjadi 

sjuzet. 

2. Alur dalam novel Catching Star Fira Basuki hendaknya diajarkan kepada 

siswa SMA kelas XII. Hal ini sesuai dengan kurikulum 2013 yang sudah 

tertera pada silabus dengan kompetensi dasar mengenai novel. 

3. Disarankan Guru bidang studi mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk 

menggunakan novel Catching Star  karya Fira Basuki sebagai bahan ajar 

sastra Indonesia di SMA harus dengan cermat karena beberapa peristiwa 

harus dengan pengawasan orang dewasa. 

4. Peneliti lain disarankan agar jika ingin meneliti alur dalam sebuah novel 

menggunakan teori formalisme rusia harus melengkapi teori dari berbagai 

sumber untuk memudahkan penelitian. 

5. Peneliti lain disarankan untuk mencari novel yang memiliki alur atau jalan 

cerita menarik dan tidak mudah ditebak oleh pembaca untuk diteliti agar 

tercapai tujuan penelitiannya. 
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