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ABSTRAK

SOEKARNO DALAM PANDANGAN INGGIT GARNASIH
(STUDI HERMENEUTIKA PADA NOVEL KUANTAR KE GERBANG)

Oleh :
Naufal Fallah Ilham

Analisis tekstual berpusat pada pesan. Hal ini berarti bahwa analisis tekstual
berfokus pada kata-kata atau simbol-simbol yang digunakan dalam beberapa jenis
wacana. Teks dapat diartikan sebagai apa saja mulai dari buku, tuturan, film,
maupun karya arsitektur. Novel sebagai sebuah karya fiksi menawarkan sebuah
dunia, dunia yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, yang
dibangun melalui berbagai unsur instrinsiknya. Kuantar Ke Gerbang merupakan
novel yang ditulis oleh Ramadhan K.H. Pesan-pesan yang disampaikan oleh
pengarang novel Kuantar Ke Gerbang berusaha dikonstruksi untuk menunjukkan
unsur-unsur romansa yang terjadi antara Inggit dan Soekarno. Pengarang melalui
teks-teks yang dibuatnya berupaya untuk membuat tokoh Inggit Garnasih
memberikan pandangannya terhadap sosok seorang Soekarno. Pandangan ini
bukan hanya mengisahkan Soekarno secara umum saja, melainkan melihat
Soekarno dari segi romansa sebagai pejuang kemerdekaan, dan romansa sebagai
seorang suami dan kepala rumah tangga. Penelitian ini bertipe deskriptif kualitatif
dengan menggunakan studi hermeneutika melalui pemahaman keseluruhan dan
pemahaman perbagian. Dalam penelitian ini ditemukan lima belas sosok Soekarno
menurut pandangan Inggit Garnasih.

Kata kunci: Soekarno, Hermeneutika, Novel.



ABSTRACT

SOEKARNO IN THE VIEW OF INGGIT GARNASIH
(STUDY HERMENEUTICA IN NOVEL KUANTAR KE GERBANG)

By :
Naufal Fallah Ilham

Textual analysis is centered on the message. This means that textual analysis
focuses on the words or symbols that are used in some types of discourse. Text
can be interpreted as anything ranging from books, narration, film and
architectural work. The novel as a fiction offers a world, a world of model of life
which is idealized, imaginative world, which is built through a variety of intrinsic
elements. Kuantar Ke Gerbang is a novel written by Ramadhan K.H. The
messages that delivered by the author of the novel ‘Kuantar Ke Gerbang’
constructed to show the elements that occurs between Inggit and Soekarno.
Through the texts, author made attempts to make the figure of Inggit Garnasih
gives his views on the figure of Soekarno. This view was not only tells about
Soekarno in general, but also Soekarno in terms as a freedom fighter, as a
husband and head of the household. This research is type of qualitative
descriptive, which is using hermeneutic study through overall comprehension and
comprehension per section. In this research, there are fifteen Soekarno figures in
the eyes of Inggit Garnasih those were discovered.

Keyword: Soekarno, Hermeneutic, Novel.
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1

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan

manusia. Komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan pesan antar

manusia, baik pesan yang bersifat verbal maupun nonverbal. Proses

komunikasi adalah proses pertukaran pesan yang bersifat simbolik (Vera,

2014:10).

Menurut Littlejohn (dalam Vera, 2014:7), komunikasi secara sederhana

didefinisikan sebagai proses pertukaran pesan, dimana pesan terdiri atas tiga

elemen terstruktur, yaitu tanda dan simbol, bahasa, dan wacana. Pesan dalam

komunikasi yang melibatkan tanda-tanda tersebut haruslah bermakna

(memiliki makna tertentu bagi pemakainya), karenanya tanda (dan maknanya)

begitu penting dalam komunikasi, sebab fungsi yang utama tanda (sign)

adalah alat untuk membengkitkan makna.

Komunikasi adalah kendaraan yang digunakan untuk menunjukkan makna

dari pengalaman yang diterima atau dirasakan. Pemikiran adalah hasil dari

bicara (speech) karena makna itu sendiri tercipta dari kata-kata. Ketika

berkomunikasi, kita tengah mencoba cara-cara baru dalam melihat dunia.
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Dengan mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh orang setiap hari, pada

akhirnya akan memengaruhi kita secara terus-menerus terhadap setiap

peristiwa dan situasi yang kita hadapi. Dengan demikian, hubungan

pengalaman dengan bahasa dan interaksi sosial menjadi relevan dengan

disiplin ilmu komunikasi (Morissan, 2013:33).

Menurut John Fiske (dalam Vera, 2014:7), pada dasarnya studi komunikasi

merefleksikan dua aliran utama, yaitu aliran pertama; transmisi pesan

(proses) yang fokus pada bagaimana pengirim (sender) dan penerima

(receiver) melakukan proses encoding dan decoding yang mana proses

transmisi tersebut menggunakan channel (media komunikasi). Aliran ini

cenderung linier dan tidak begitu mementingkan makna (subjektif). Aliran

yang kedua; produksi dan pertukaran makna yang fokus utamanya adalah

bagaimana pesan-pesan atau teks-teks berhubungan dengan khalayak dalam

memproduksi makna, yang perhatian utamanya pada peran teks dalam

konteks budaya penerimanya.

Perlu dicatat, bahwa ‘teks’, baik secara verbal maupun nonverbal bisa eksis

dalam media apa pun. Istilah teks biasanya mengacu pada pesan yang telah

dibuat dalam beberapa cara (tulisan, rekaman audio, dan video) sehingga

secara fisik, antara pengirim dan penerima tidak terikat satu sama lain. Teks

adalah kumpulan tanda-tanda (seperti kata-kata, gambar, suara, dan / atau

gerakan) yang dikonstruksikan (dan diinterpretasikan) dengan mengacu pada

konvensi yang terkait dengan genre dan media komunikasi tertentu (Vera,

2014:7).
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Menurut pandangan konstruksionis, makna pada dasarnya bukan

ditransmisikan /dikirimkan dari pengirim (sender) ke penerima (receiver),

melainkan dinegosiasikan antara teks, pengirim, dan penerima pesan. Dalam

model komunikasi ini, makna tidaklah inheren ada dalam setiap isi. Karena

itu, ketika seorang pengirim menyebarkan pesan dan isi komunikasi kepada

penerima, ia pada dasarnya hanya mengirimkan isi. Bagaimana isi tersebut

dipahami dan dimaknai tergantung pada proses pemaknaan dari penerima.

Makna yang dimaksud oleh pengirim bisa jadi lain ketika diterima oleh

penerima, dan ini tidak dianggap sebagai kegagalan dalam berkomunikasi

(Eriyanto, 2012:60-61).

Dalam penelitian yang bertipe konstruksionis, penafsiran (hermeneutika) dan

dialektika menjadi bagian yang inheren dalam penelitian. Lewat hermeneutik,

peneliti ingin menggambarkan bagaimana individu mengkonstruksi realitas.

Dalam penelitian tekstual, penafsiran (hermeneutiak) dipakai untuk melihat

bagaimana media mengkonstruksi sebuah realitas (Eriyanto, 2012:66).

Penelitian teks lebih diarahkan untuk melihat apa yang tersaji dalam

pemberitaan. Penafsiran dipandang subjektif, antara satu peneliti dan peneliti

lain bisa menghasilkan temuan yang berbeda. Supaya penelitian teks hanya

mengambil apa yang benar-benar tersaji dalam teks, instrumen penelitian

kemudian disusun untuk menangkap apa yang terlihat (eksplisit) (Eriyanto,

2012:67).

Analisis tekstual berpusat pada pesan. Hal ini berarti bahwa analisis tekstual

berfokus pada kata-kata atau simbol-simbol yang digunakan dalam beberapa
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jenis wacana. Teks dapat diartikan sebagai apa saja mulai dari buku, tuturan,

film, maupun karya arsitektur (West dan Turner, 2007:84).

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan sebuah penelitian terhadap

sebuah teks yang terdapat dalam sebuah karya sastra (fiksi) yang berbentuk

novel dengan judul Kuantar Ke Gerbang karangan Ramadhan K.H. Pemilihan

karya sastra yang akan dianalisa melalui interpretasi teks-teks nya, dengan

pertimbangan bahwa sastra menampilkan identitas subjek tersembunyi, subjek

kreator, khususnya menurut pemahaman teori sastra kontemporer, sebagai

anonimitas, demikian juga perkembangan pesat teori-teori wacana. Maka

dalam perkembangan berikutnya sastra-lah yang justru dianggap sebagai objek

terpenting yang memanfaatkan interpretasi melalui teks yang ada didalamnya

(Ratna, 2014:232).

Sebagai salah satu genre sastra, karya fiksi mengandung unsur-unsur meliputi,

(1) pengarang atau narator, (2) isi penciptaan, (3) media penyampai isi berupa

bahasa, dan (4) elemen-elemen fiksional atau unsur-unsur intrinsik yang

membangun karya fiksi itu sendiri sehingga menjadi suatu wacana

(Aminuddin, 2013: 66).

Novel sebagai sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia, dunia yang

berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif, yang dibangun

melalui berbagai unsur instrinsiknya seperti peristiwa, plot, tokoh (dan

penokohan), latar, sudut pandang, dan lain-lain yang kesemuanya juga

bersifat imajinatif. Kesemuanya itu walau bersifat noneksistensial, karena

dengan sengaja dikreasikan oleh pengarang, dibuat mirip, diimitasikan dan
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atau dianalogikan dengan kehidupan nyata lengkap dengan peristiwa-

peristiwa dan latar aktualnya, sehingga tampak seperti sungguh ada dan

terjadi, terlihat berjalan dengan sistem koherensinya sendiri. Kebenaran

dalam karya fiksi, dengan demikian, tidak harus sama (dan berarti) dan

memang tidak perlu disamakan (dan diartikan) dengan kebenaran yang

berlaku di dunia nyata. Hal itu disebabkan dunia fiksi yang imajinatif dan

dunia nyata yang faktual masing-masing memiliki sistem hukumnya sendiri

(Nurgiyantoro, 2013:5).

Namun, perlu dicatat dalam dunia kesastraan terdapat suatu bentuk karya

sastra yang mendasarkan diri pada fakta. Karya sastra yang demikian, oleh

Abrams disebut sebagai fiksi historis ( historical fiction ), jika yang menjadi

dasar penulisan fakta sejarah, fiksi biografis ( biographical fiction ), jika yang

menjadi dasar penulisan fakta biografis, dan fiksi sains ( science fiction ), jika

yang menjadi dasar penulisan fakta ilmu pengetahuan. Ketiga jenis karya fiksi

tersebut dikenal dengan sebutan fiksi nonfiksi (nonfiction fiction)

(Nurgiyantoro, 2013:5).

Dalam biografi, mungkin-mungkin saja penulis menciptakan adegan dan

dialog, itu artinya penulis menulis novel biografi. Sebuah novel biografi

sebenarnya sebuah fiksi yang berdasarkan materi nonfiksi, bukan sebuah

karya nonfiksi yang menggunakan teknik penulisan fiksi (Sogle Noglong,

Perbedaan Antara Fiksi dan Non Fiksi, 2012).
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Karya-karya biografis orang terkenal seperti Bung Karno Penyambung Lidah

Rakyat (Cindy Adams) dan Kuantar Ke Gerbang (Ramadhan K.H), Tahta

untuk Rakyat (Mochtar Lubis), dan Sang Pencerah (Akmal Nasery Basral),

walau merupakan karya nonfiksi yang oleh penyusunnya dimaksudkan bukan

sebagai karya sastra yang imajiner, oleh pembaca tidak jarang juga dinikmati

sebagai karya sastra. Karya biografis juga memberikan ruang bagi

fiksionalitas, misalnya yang berupa sikap yang diberikan oleh penulis, di

samping juga munculnya bentuk-bentuk dialog yang biasanya telah

dikreasikan oleh penulis (Nurgiyantoro, 2013:6).

Kuantar Ke Gerbang merupakan novel yang ditulis oleh Ramadhan K.H.

Ramadhan K. H. yang nama lengkapnya Haji Ramadhan Karta Hadimadja

(lahir di Bandung, 16 Maret 1927 – meninggal di Cape Town, Afrika

Selatan, 16 Maret 2006 pada umur 79 tahun). Semasa hidupnya Ramadhan

dikenal sebagai penulis yang produktif. Beliau banyak menulis puisi, cerpen,

biografi, novel, menerjemahkan, serta menyunting. Karya-karya beliau antara

lain : Kuantar ke Gerbang : kisah cinta Ibu Inggit dengan Bung

Karno (1981), Bang Ali demi Jakarta (1966-1977): memoar (1992),

Pergulatan tanpa henti - Adnan Buyung Nasution (dibantu dituliskan oleh

Ramadan K.H. dan Nina Pane) (2004), Rojan revolusi (1971), Priangan si

Djelita: kumpulan sandjak (1956), Peran historis Kosgoro (ditulis bersama

dengan Sugiarta Sriwibawa) (2000), dan lainnya (Kana Karlina, Resensi

Buku : Kuantar ke Gerbang, kisah cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno.2013).
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Ramadhan K.H (2011:xi) dalam kata pengantarnya mengatakan bahwa

tulisan pada novel disusun sebagai roman dan bukan sebagai tulisan

sejarah, tetap saja kalau kita menceritakan tentang Inggit, tidak akan bisa

lepas dari kehidupan bersama Soekarno dan sejarah perjuangan bangsa ini

untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, hendaknya para

pembaca maklum, saya tidak mempunyai pretensi bahwa susunan waktunya

berurutan dengan tepat. Tulisan ini tetap saya susun sebagai romansa dan

bukan sebagai tulisan sejarah..

Jika mengacu pada pendapat sebelumnya mengenai novel dan biografi,

Menurut Hastuti (2014:5), Kuantar Ke Gerbang dikategorikan sebagai

sebuah novel karena melibatkan banyak ataupun sedikit karakter dan

menceritakan situasi sosial yang rumit sehingga mampu menghadirkan

perkembangan karakter tokoh, situasi sosial yang rumit, dan hubungan yang

melibatkan banyak atau sedikit tokoh. Selain itu juga, pengarang novel

sendiri juga menyatakan bahwa penyusunan waktu serta alur dalam

karangannya tersebut tidak disusun secara sistematis sesuai dengan catatan

sejarah atau biografi yang harus runtut. Dengan adanya ketidak runtutan

dalam penggunaan waktu dalam karangannya, maka hal tersebut akan

memungkinkan kemunculan hal-hal imajinatif yang akan digunakan

pengarang dalam memaksimalkan suasana yang ada dalam karangan tersebut.

Dalam penelitian terdahulu yang dijadikan tinjauan oleh peneliti, diketahui

bahwa novel ini memang penting dan menarik untuk diteliti. Misalnya pada

penelitian Hastuti (2014), novel ini menarik untuk dianalisis karena
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pengarang dapat merefleksikan zaman kolonial di Indonesia dan kehidupan

yang terjadi antar tokoh. Hal menarik lainnya pengarang novel Kuantar Ke

Gerbang, mendapatkan apresiasi karena telah berhasil menuliskan romansa

Soekarno dan Inggit secara jelas dan terstruktur. Penelitian Larasati (2015),

menunjukkan bahwa novel ini bernilai lebih karena berdasarkan resensi dan

komentar-komentar tentang novel Kuantar ke Gerbang, novel tersebut

menunjukkan adanya nilai nasionalisme yang diangkat dalam dunia

pendidikan melalui sebuah karya sastra novel.

Sedangkan peneliti sendiri berpendapat bahwa, novel ini menarik untuk

dianalisis karena novel ini berkisah tentang Soekarno, yang merupakan

seorang sosok yang sangat berpengaruh di Indonesia dari zaman kolonialisme

hingga saat ini. Sehingga sebuah penelitian yang akan membahas tentang

sosok seorang Soekarno akan sangat menarik dan menghasilkan berbagai hal

yang penting untuk diteliti. Hal ini karena kisah kehidupan beliau merupakan

sebuah bagian yang tidak akan terlepas dari Indonesia. Soekarno, merupakan

seorang presiden pertama Republik Indonesia yang sumbangsi pemikirannya

sangat banyak terhadap berdirinya negara ini, bahkan pemikiran-pemikiran

tersebut masih sangat melekat dan dipercayai kerelevansiannya terhadap

kondisi bangsa Indonesia hingga saat ini.

Pesan-pesan yang disampaikan oleh pengarang novel Kuantar Ke Gerbang

berusaha dikonstruksi untuk menunjukkan unsur-unsur romansa yang terjadi

antara Inggit dan Soekarno. Pesan-pesan yang di dalamnya dimasukkan unsur

romansa tersebut bukan hanya dalam adegan percintaan dan rumah tangga



9

saja, namun juga berisi romansa yang terjadi dalam masa perjuangan

kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, penelitian dalam novel ini memiliki nilai lebih karena, pengarang

novel Kuantar Ke Gerbang berusaha memberikan pesan mengenai seorang

Soekarno bukan dari pendapat Soekarno itu sendiri. Melainkan para pembaca

novel ini, seperti digiring untuk mengetahui sosok Soekarno dari teks-teks

yang merupakan pandangan dari Inggit Garnasih. Pengarang novel berusaha

untuk dapat mengisahkan sosok seorang Soekarno melalui teks-teks yang ada

dalam novel Kuantar Ke Gerbang serta didukung oleh beberapa dokumentasi

foto dan surat pribadi Soekarno (salinan asli) yang semakin menguatkan

novel tersebut untuk diteliti. Teks-teks dalam novel tersebut merupakan

sebuah kisah yang diceritakan oleh Inggit Garnasih. Inggit adalah perempuan

yang merupakan kekasih, kawan dan ibu bagi Soekarno, yang jasanya

sangatlah besar dalam kehidupan seorang Soekarno.

Tidak ada istri Soekarno yang lain, yang mempunyai kenangan seindah Inggit

tentang Soekarno. Soekarno pada masa mudanya, ketika dia memimpikan

sesuatu yang indah dan agung, Indonesia Merdeka. Di dalam pelukan Inggit

dan kasih sayangnya, Soekarno menjadi dan di dalam cintanyalah Soekarno

tumbuh. Inggitlah yang berjalan disamping Soekarno, sewaktu dia sebagai

satria muda mulai masuk ke dalam gelanggang perjuangan, bercahaya, dan

kuat laksana mentari pagi yang keluar dari bukit gunung yang hitam membiru

(Hadi, 2011:x).
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Melihat hal-hal yang sudah diungkapkan sebelumnya, pemilihan novel

Kuantar Ke Gerbang karya Ramadhan K.H sebagai objek kajian memiliki

alasan tersendiri mengingat teks-teks dalam novel Kuantar Ke Gerbang

menceritakan romansa tokoh Soekarno dan Inggit, romansa adalah novel atau

kisah prosa lainnya yang berciri khas tindakan kepahlawanan, kehebatan, dan

keromantisan dengan latar historis atau imajiner (KBBI, 2013:1180).

Melalui novel tersebut, pengarang novel dengan teks-teks yang dibuatnya

berupaya untuk membuat tokoh Inggit Garnasih memberikan pandangannya

terhadap sosok seorang Soekarno. Pandangan ini bukan hanya mengisahkan

Soekarno secara umum saja, melainkan melihat seorang Soekarno dari sisi

perjuangan kemerdekaannya, serta sisi kehidupan Soekarno dalam kehidupan

sehari-hari di luar perjuangan bersama Inggit Garnasih.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sosok Soekarno sebagai seorang pejuang kemerdekaan

Indonesia menurut pandangan Inggit Garnasih yang diinterpretasikan

melalui teks-teks yang ada dalam novel Kuantar Ke Gerbang?

2. Bagaimana sosok Soekarno sebagai seorang suami dan kepala rumah

tangga menurut pandangan Inggit Garnasih yang diinterpretasikan melalui

teks-teks yang ada dalam novel Kuantar Ke Gerbang?
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1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sosok Soekarno dalam aktiffitas sebagai pejuang

kemerdekaan Indonesia menurut pandangan Inggit Garnasih yang

diinterpretasikan melalui teks-teks yang ada dalam novel Kuantar Ke

Gerbang.

2. Untuk mengetahui sosok Soekarno dalam aktifitas kehidupan sehari-hari

sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga menurut pandangan

Inggit Garnasih yang diinterpretasikan melalui teks-teks yang ada dalam

novel Kuantar Ke Gerbang.

1.4.Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya bahan

referensi, bahan penelitian, dan memberikan manfaat bagi ilmu

pengetahuan bidang sosial, khususnya ilmu komunikasi serta dapat

menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang sosok

Soekarno dalam pandangan yang berbeda, yang dapat dilihat melalui

interpretasi Soekarno pada teks-teks dalam novel Kuantar Ke Gerbang
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yang seperti diceritakan secara langsung oleh Inggit Garnasih. Seseorang

yang jarang dikenang sebagai pahlawan bangsa, namun di mata Soekarno

menjadi kekasih, kawan dan ibu yang hanya memberi tanpa menuntut

balas.



13

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelusuran penelitian terdahulu dalam penelitian ini ditujukan untuk

melengkapi signifikasi akademis yang telah dikemukakan dalam bab

sebelumnya. Studi terhadap penelitian terdahulu ini penting untuk dimuat

dalam suatu penelitian guna mengetahui signifikasi suatu penelitian bila

merujuk kepada penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Iksan, menyatakan bahwa tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil

penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian: teori,

konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan

yang dilakukan orang lain. Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk

menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama

seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya (Masyhuri, 2008:100).

Adapun penelitian terdahulu yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah

penelitian-penelitian mengenai teks. Dalam kajian analisis teks khususnya

teks dalam novel, peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang sudah

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam hal ini, penelitian terdahulu yang
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dimaksud adalah penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian

terdahulu yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Dwi Hastuti, Skripsi, Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu

Budaya, Universitas Gadjah Mada, 2015. Judul Penelitian :

“Cerminan Zaman Kolonial : Analisis Sosiologi Sastra Pada Novel

Soekarno Ku Antar Ke Gerbang Karya Ramadhan K.H”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori sosiologi sastra

Swingewood. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cerminan zaman

kolonial dan situasi sosial pengarang dalam melatar-belakangi penciptaan

novel Kuantar Ke Gerbang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan

metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta dan

dilanjutkan dengan analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam novel Kuantar Ke Gerbang

terdapat cerminan zaman yang terbagi atas dua masa, yaitu pada masa

kekuasaan Belanda dan masa kekuasaan Jepang.

A. Pada masa kekuasaan Belanda

Pada masa ini, cerminan zaman yang dapat ditemukan, antara lain,

terjadi pemberontakan, penyiksaan, dan penangkapan terhadap rakyat

Indonesia.

B. Pada masa kekuasaan Jepang

Pada masa ini, rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang lebih

parah dari pemerintahan sebelumnya.
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Melalui novel Kuantar Ke Gerbang, pengarang juga ingin

memperkenalkan dan memberitahukan gagasannya mengenai cerminan

zaman kolonial yang terjadi di Indonesia.

2. Agus Syahputra, Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam,

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, 2007. Judul penelitian : “Pemikiran Pluralisme

Ir.Soekarno (Analisis Wacana Teun A Van Dijk Pada Pidato Lahirnya

Pancasila 1 Juni 1945”.

Penelitian ini berfokus pada pemikiran pluralisme Ir. Soekarno yang

tertuang dalam sebuah pidato yang disampaikan pada saat hari kelahiran

pancasila, 1 Juni 1945. Penelitian ini menggunakan analisis wacana Teun

A. Van Dijk untuk menganalisis sebuah teks secara komprehensip dengan

mengedepankan unsur tindakan, konteks, histori, kekuasaan, dan ideologi

yang mempengaruhi teks pidato Ir. Soekarno tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam teks pidato Ir. Soekarno

yang beliau sampaikan saat pidato pada hari lahirnya pancasila 1 Juni

1945 tersebut, terdapat beberapa hal yang penting antara lain :

A. Pemikiran Ir. Soekarno Tentang Falsafah Pancasila

a. Arus sentral dari pemikiran Ir. Soekarno adalah persatuan atau

nasionalisme. Beliau menciptakan sebuah sintesis dari tiga aliran

utama masyarakat Indonesia waktu itu yaitu Nasionalisme, Islam

dan Marxisme atau dikenal dengan Nasakom (Nasional, Agama,

Komunis).



16

b. Pemikiran tersebut dituangkan dalam tulisan pertamanya

“Nasionalisme, Islam dan Marxisme”. Yang kemudian

berkembang menjadi Marhaenisme yang merupakan gabungan

dari Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi. Puncak dari

pemikiran yang berkembang sejak tahun 1920-an mencapai

bentuk finalnya pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu dalam rumusan

Pancasila.

c. Lima prinsip dasar Pancasila yang dirumuskan Ir.Soekarno

merupakan pondasi kokoh yang tercipta berdasarkan keadaan

sosial masyarakat Indonesia yang bersatu dengan pengetahuan

Ir.Soekarno yang sangat luas dan kaya.

B. Pemikiran Pluralisme Ir.Soekarno Pada Teks Pidato Lahirnya

Pancasila 1 Juni 1945

a. Pancasila berusaha ditetapkan sebagai dasar Ideologi bangsa

melalui perundingan yang panjang.

b. Munculnya gagasan Nasakom (Nasionalisme, Agama dan

Komunisme) menunjukkan bahwa pemikiran Ir. Soekarno sangat

dipengaruhi oleh Islamisme dan Komunisme.

c. Terdapat sinkretisme antara Agama dengan Pluralisme, dan

Marxisme dengan Nasionalisme dapat dipadukan menjadi satu

kesatuan utuh antara idealitas sebagai dasar ideologi dengan

realitas keberagaman masyarakat.

d. Pancasila merupakan konsep pluralitas yang dianggap sesuai oleh

Ir. Soekarno untuk bangsa Indonesia. Karena kemajemukan



17

(pluralis) menurut Ir. Soekarno bukanlah penghalang bagi bangsa

Indonesia untuk hidup bersama dalam sebuah tatanan negara,

apalagi berbagai suku yang ada di Indonesia mempunyai

kesamaan emosional sebagai bekas jajahan kolonial Belanda.

C. Pandangan Tokoh Islam Terhadap Pluralisme

a. Adanya kesamaan pandangan dari beberapa tokoh islam Indonesia

terhadap pluralisme atau pancasila sebagai ideologi bangsa

Indonesia. Sebut saja K.H Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan

Nurcholis Majid yang juga disebut Bapak Pluralisme Indonesia.

b. Gagasan mengenai pluralisme dirasa penting bukan hanya untuk

menjaga kerukunan beragama, akan tetapi juga sebagai falsafah

hidup yang diaplikasikan dengan hidup berdampingan walaupun

beda etnis, ras, suku, dan agama.

3. Olivia Siti Larasati, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah

Surakarta, 2015. Judul penelitian : “Aspek Nasionalisme Dalam Novel

Soekarno Kuantar Ke Gerbang Karya Ramadhan K.H Kajian

Sosiologi Sastra Dan Implementasinya Sebagai Bahan Ajar Sastra

Di SMA”.

Penelitian ini dilakukan oleh Olivia Siti Larasati, penelitian ini

mempunyai tujuan penelitian untuk (1) mendeskripsikan latar

sosiohistoris kepengarangan Ramadhan K.H. beserta karya-karyanya, (2)

mendeskripsikan struktur pembangun novel Soekarno Kuantar ke
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Gerbang karya Ramadhan K.H. (3) mendeskripsikan aspek nasionalisme

dalam novel Soekarno Kuantar ke Gerbang karya Ramadhan K.H.

ditinjau dari sosiologi sastra (4) mengimplementasikan aspek

nasionalisme dalam novel Soekarno Kuantar ke Gerbang karya

Ramadhan K.H. dalam pembelajaran sastra di SMA.

Hasil dari penelitian ini adalah, (1) Ramadhan K.H. yang nama

lengkapnya Ramadhan Kartahadimadja dilahirkan di Bandung pada

tanggal 16 Maret 1927. Ciri khas karyanya dalam menulis biografi selalu

memikat dan menyejarah. (2) Analisis sruktural, tema dalam novel

Soekarno Kuantar ke Gerbang karya Ramadhan K.H. tentang perjuangan

seorang istri pejuang dalam menghadapi cobaan hidupnya. Alur yang

digunakan dalam novel ini adalah alur maju. Tokoh-tokoh yang dianalisis

adalah Inggit Garnasih, Soekarno, Mohammad Hatta, Kartika, Ratna

Djuami, Sanusi, dan fatmawati. Latar pada novel dibagi menjadi tiga

bagian yaitu latar tempat, latar waktu,  dan latar sosial. Hasil

penelitian ditemukan adanya aspek nasionalisme dalam novel Soekarno

Kuantar ke Gerbang. Aspek nasionalisme dibagi menjadi tiga yaitu aspek

politik, aspek sosial ekonomi, dan aspek budaya.

Hasil dari penelitian ini menujukkan adanya aspek nasionalisme dalam

novel Soekarno Ku Antar Ke Gerbang. Berikut ini analisis apek

nasionalisme dalam novel Soekarno Kuantar ke Gerbang karya

Ramadhan K.H.



19

A. Aspek Politik

Nasionalisme bersifat menumbuhkan dominasi politik imperialisme

dan bertujuan menghapus pemerintahan kolonial.

B. Aspek Sosial Ekonomi

Nasionalisme bersifat menghilangkan kesenjangan sosial yang

diciptakan oleh pemerintahan kolonial dan bertujuan menghentikan

eksploitasi ekonomi.

C. Aspek Budaya

Nasionalisme bersifat menghilangkan pengaruh kebudayaan asing yang

buruk dan bertujuan menghidupkan kebudayaan yang mencerminkan

harga diri bangsa setara dengan bangsa lain.

Dari ketiga penelitian diatas, terdapat beberapa hal yang saling berkaitan

dengan penelitian ini. Penelitian Dwi Hastuti (UGM), memiliki keterkaitan

pada kajian satra, kajian novel dan sosiologi sastra yang menghasilkan

cerminan zaman kolonial yang diinterpretasikan dalam novel. Penelitian

dari Agus Syahputra (UIN Sunan Kalijaga) memiliki keterkaitan pada

analisis teksual, topik yang menganalisa sosok Soekarno, serta pemikiran-

pemikiran sosok Soekarno yang muncul dalam perjuangan menuju

kemerdekaan Indonesia. Konsep pluralis dan menghargai perbedaan dan

keberagaman sebagai suatu potensi bangsa, memberikan referensi bagi

peneliti untuk menganalisis sosok Soekarno lebih mendalam pada aspek

totalitas beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal

yang diinterpretasikan dalam novel Kuantar Ke Gerbang juga berkaitan



20

dengan penelitian Olivia Siti Larasati (UMS), yaitu melihat sosok

Soekarno dari unsur-unsur nasionalisme dalam perjuangan kemerdekaan

Indonesia melalui aspek politik, sosial ekonomi dan juga budaya. Hal-hal

tersebut menjadi tinjauan bagi peneliti untuk dapat mengungkap

interpretasi sosok Soekarno melalui Inggit Ganarsih yang berusaha

ditampilkan pengarang dalam novel Kuantar Ke Gerbang.

Berikut tabel mengenai penelitian terdahulu dan bagaimana perbedaannya

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan :

Tabel 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1 Judul Cerminan Zaman Kolonial : Analisis Sosiologi

Sastra Pada Novel Soekarno Ku Antar Ke

Gerbang Karya Ramadhan K.H.

Penulis dan

Asal Instansi

Dwi Hastuti, Skripsi, Jurusan Sastra Indonesia,

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah

Mada, 2015.

Kontribusi

bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada

peneliti mengenai cerminan zaman kolonial yang

diinterpretasikan dalam novel.

Perbedaan

Penelitian

Perbedaan penelitian terletak pada teori yang

digunakan serta fokus penelitian. Penelitian ini

lebih mengangkat sisi kondisi zaman dalam novel,

sedangkan penelitian peneliti ingin mengungkap

sosok Soekarno dalam pandangan orang lain yang

dimuat dalam sebuah teks-teks dalam novel Kuantar

Ke Gerbang.

2 Judul Pemikiran Pluralisme Ir.Soekarno (Analisis Wacana

Teun A. Van Dijk Pada Pidato Lahirnya Pancasila 1
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Juni 1945).

Penulis dan

Asal Instansi

Agus Syahputra, Skripsi, Jurusan Komunikasi dan

Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 2007.

Kontribusi

bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada

peneliti mengenai topik yang menganalisa sosok

Soekarno melalui analisis teks, serta pemikiran-

pemikiran dari sosok Soekarno yang banyak

bermunculan saat beliau berjuang untuk

kemerdekaan Indonesia.

Perbedaan

Penelitian

Perbedaaan yang terdapat dalam penelitian ini

adalah fokus penelitian yang akan merujuk pada

teks-teks yang berisi pemikiran Soekarno akan

pluralisme yang dituangkan dalam Pancasila.

Sedangkan dalam penelitian peneliti, sosok

Soekarno akan dianalisa dari aspek teks yang

berhubungan dengan perjuangan dan romansa

kehidupan rumah tangganya dengan Inggit

Garnasih. Analisis tekstual yang digunakan juga

berbeda, karena penelitian ini menggunakan

pendekatan analisis wacana Teun A.Van Dijk

sedangkan peneliti menggunakan hermeneutika.

3 Judul Aspek Nasionalisme Dalam Novel Soekarno

Kuantar Ke Gerbang Karya Ramadhan K.H

Kajian Sosiologi Sastra Dan Implementasinya

Sebagai Bahan Ajar Sastra Di SMA.

Penulis dan

Asal Instansi

Olivia Siti Larasati, Jurusan Pendidikan Bahasa dan

Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,

2015.

Kontribusi Penelitian ini memberikan kontribusi kepada
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bagi Peneliti peneliti mengenai aspek-aspek fakta cerita dalam

novel serta nasionalisme sosok Soekarno yang ada

dalam novel melalui aspek politik, sosial-ekonomi

dan budaya.

Perbedaan

Penelitian

Perbedaaan terdapat pada asek-aspk penting yang

ada dalam novel. Dalam penelitian ini nasionalisme

dalam novel dibagi atas 3 aspek, yaitu (1) aspek

politik, (2) aspek sosial ekonomi, dan (3) aspek

budaya. Sedangkan dalam penelitian peneliti, sosok

Soekarno akan dianalisa dari aspek teks yang

berhubungan dengan perjuangan dan romansa

kehidupan rumah tangganya dengan Inggit

Garnasih. Teori yang digunakan juga berbeda,

karena penelitian ini menggunakan pendekatan

sosiologi sastra sedangkan peneliti menggunakan

hermeneutika.



23

2.2.Tinjauan Teoritik

2.2.1. Tradisi Fenomenologi

Tradisi fenomenologi memfokuskan perhatiannya terhadap pengalaman sadar

seorang individu. Teori komunikasi yang masuk dalam tradisi fenomenologi

berpandangan bahwa manusia secara aktif menginterpretasikan pengalaman

mereka sehingga mereka dapat memahami lingkungannya melalui

pengalaman personal dan langsung dengan lingkungan. Tradisi fenomenologi

memberikan penekanan sangat kuat pada persepsi dan interpretasi dari

pengalaman subjektif manusia. Pendukung teori ini berpandangan bahwa

cerita atau pengalaman individu adalah lebih penting dan memiliki otoritas

lebih besar daripada hipotesis penelitian sekalipun (Morissan, 2013:31).

Kata fenomenologi berasal dari kata phenomenon, yang berarti kemunculan

suatu objek, peristiwa atau kondisi dalam persepsi seorang individu.

Fenomenologi menggunakan pengalaman langsung sebagai cara untuk

memahami dunia. Maurice Marleau-Ponty, salah seorang pendukung tradisi

ini, menulis : all my knowledge of the world, even my scientific knowledge, is

gained from my own particular point of  view, or from some experience of the

world (seluruh pengetahuan saya mengenai dunia, bahkan pengetahuan ilmiah

saya, diperoleh dari pandangan saya sendiri, atau dari pengalaman di dunia)

(Morissan, 2013:31).

Stanley Deetz (dalam Morissan, 2013:31-31), mengemukakan tiga prinsip

dasar fenomenologi, yaitu :
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1. Pengetahuan adalah kesadaran. Pengetahuan tidak disimpulkan dari

pengalaman, namun ditemukan secara langsung dari pngalaman sadar.

2. Makna dari sesuatu terdiri atas potensi sesuatu itu pada hidup seseorang.

Dengan kata lain, bagaimana kita memandang suatu objek, bergantung

pada makna objek itu bagi kita.

3. Bahasa adalah ‘kendaraan makna’ (vehicle meaning). Kita mendapatkan

pengalaman melalui bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan dan

menjelaskan dunia kita.

Tradisi fenomenologi terbagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu 1).

fenomenologi klasik; 2). fenomenologi persepsi; dan 3). fenomenologi

hermeneutik (Morissan, 2013:32-33).

1. Fenomenologi Klasik

Edmun Husserl, tokoh pendiri fenomenologi modern, adalah salah satu

pemikir fenomenologi klasik. Husserl melalui buku-bukunya yang

ditulis pada periode pertengahan abad ke-20 berupaya

mengembangkan suatu metode untuk menemukan kebenaran melalui

pengalaman langsung. Menurutnya, orang harus berdisiplin dalam

menerima pengalaman itu. Dengan kata lain, pengalaman sadar

individu adalah jalan yang tepat untuk menemukan realitas. Hanya

melalui ‘perhatian sadar’ kebenaran dapat diketahui. Untuk dapat

melakukan hal itu, maka kita harus menyingkirkan bias yang ada pada

diri kita. Kita harus meninggalkan berbagai kategori berpikir dan

kebiasaan kita melihat sesuatu agar dapat merasakan pengalaman
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sebagaimana apa adanya. Melalui cara ini, berbagai objek di dunia

dapat hadir ke dalam kesadaran kita.

2. Fenomenologi Persepsi

Kebanyakan pendukung tradisi fenomenologi dewasa ini menolak

pandangan Husserls. Mereka justru mendukung gagasan bahwa

pengalaman adalah subjektif, tidak objektif seperti pandangan

Husserls. Tokoh dalam tradisi ini adalah Maurice Merleau Ponty,

menurutnya manusia adalah makhluk yang memiliki kesatuan fisik dan

mental yang menciptakan makna terhadap dunianya. Kita mengetahui

sesuatu hanya melalui hubungan pribadi kita dengan sesuatu itu.

Sebagai manusia, kita dipengaruhi oleh lingkungan kita dan sebaliknya

(kita yang mempengaruhi lingkungan) melalui bagaimana kita

mengalami dunia. Menurut Ponty, sesuatu itu ada karena sesuatu itu

dikenali. Dengan demikian suatu peristiwa/objek ada dalam suatu

proses yang timbal balik yaitu hubungan dialogis di mana suatu objek

atau peristiwa memengaruhi objek atau peristiwa lainnya.

3. Fenomenologi Hermeneutik

Fenomenologi hermeneutik dikembangkan oleh Martin Heidegger,

yang dikenal dengan karyanya Philosophical Hermeneutic. Hal paling

penting menurut Heidegger adalah ‘pengalaman alami’ yang terjadi

begitu saja ketika orang hidup di dunia. Bagi Heidegger, realitas

terhadap sesuatu tidak dapat diketahui hanya melalui analisis yang

hati-hati, tetapi melalui pengalaman alami yang terbentuk melalui
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penggunaan bahasa dalam kehidupan setiap hari. Yang dialami adalah

sesuatu yang dialami melalui penggunaan alami bahasa dalam konteks

: it is in words and language that things firts come into being and are

(dalm kata-kata dan bahasalah sesuatu itu terwujud pertama kali dan

ada).

2.2.2. Interpretasi Pesan

Tradisi fenomenologi memberikan perhatian pada proses interpretasi

manusia, namun memiliki cara pandang yang berbeda dengan Charles

Osgood, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Teori yang dikemukakan

Osgood yang berakar pada tradisi sosiopsikologi memandang interpretasi

sebagai suatu proses yang bersifat intuitif, kognitif, dan tidak disadari. Teori-

teori yang berada di bawah payung pemikiran fenomenologi, sebaliknya,

memandang interpretasi sebagai suatu proses pemahaman secara sadar dan

hati-hati (Morissan, 2009:123).

Proses interpretasi merupakan hal yang sangat penting dan sentral dalam

fenomenologi. Interpretasi adalah proses aktif pemberian makna dari suatu

pengalaman. Dalam fenomenologi, interpretasi merupakan realitas bagi

seorang individu. Interpretasi adalah proses aktif dari pikiran yaitu suatu

tindakan kreatif dalam memperjelas pengalaman personal seseorang. Menurut

pemikiran fenomenologi, orang yang melakukan interpretasi (interpreter)

mengalami suatu peristiwa atau situasi dan ia akan memberikan makna kepada

setiap peristiwa atau situasi yang dialaminya (Morissan, 2013:32).
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Kondisi demikian akan berlangsung terus-menerus (bolak-balik) antara

pengalaman dan pemberian makna. Setiap pengalaman baru akan

memberikan makna baru bagi diri seseorang, begitu seterusnya. Dengan

demikian interpretasi akan terus berubah, bolak-balik, sepanjang hidup antara

pengalaman dengan makna yang diberikan kepada setiap pengalaman baru

(Morissan, 2013:32).

Walaupun tidak terdapat kesepakatan mengenai teknik khusus untuk

melakukan interpretasi, namun hampir semua ahli yang berasal dari berbagai

aliran pemikiran (school of thought) mengandalkan pada teknik interpretasi

umum yang dinamakan ‘lingkaran hermeneutik’ (hermeneutic circle).

Menurut teknik interpretasi ini, orang menginterpretasikan sesuatu dimulai

dari hal umum menuju hal khusus dan dari hal khusus menuju kepada umum

secara bolak-balik (Morissan, 2009:124).

Orang akan melihat pada suatu teks spesifik tertentu, namun tetap berada

dalam kerangka ide umum dalam menjelaskan apa kemungkinan yang

dimaksud oleh teks. Namun kemudian, ide umum itu dimodifikasi

berdasarkan pada pengamatan terhadap hal-hal yang spesifik atau khusus

yang terdapat pada teks (Morissan, 2009:124).

Di dalam lingkaran hermeneutik ini, akan selalu menghubungkan apa yang

dilihat pada objek dengan apa yang telah diketahui. Hal ini membuat adanya

pemahaman yang bergerak bolak-balik antara konsep-konsep yang sudah

diapahami oleh seseorang dengan konsep-konsep yang belum diketahui
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hingga keduanya menyatu di dalam suatu interpretasi sementara (Morissan,

2009:124).

Dasar pijakan dari tradisi fenomenologi dalam studi mengenai pesan adalah

hermeneutik (dari bahasa Inggris hermeneutics) yang didefinisikan sebagai

interpretasi teks secara hati-hati dan sengaja (careful and deliberate

interpretation of text). Dalam hal ini terdapat beberapa cabang hermeneutik,

termasuk interpretasi kitab suci (scripture) yang disebut juga dengan

exegesis, interpretasi terhadap teks sastra (philology), dan interpretasi

terhadap pribadi dan tindakan sosial manusia (Morissan, 2009:123-124).

2.2.3. Hermeneutika

Hermeneutika diartikan sebagai penafsiran naskah yang sengaja dan hati-hati,

merupakan dasar bagi tradisi fenomenologi dalam penelitian pesan.

Hermeneutika mencuat sebagai sebuah cara untuk memahami naskah-naskah

kuno seperti alkitab. Saat ini, sebenarnya semua naskah terbuka untuk

penafsiran dan apakah penulisnya masih hidup untuk menjelaskan apa yang

dia maksudkan tidak dianggap relevan. Naskah itu sendiri berbicara kepada

kita; naskah memiliki artinya sendiri terlepas dari apa yang dimaksudkan oleh

penulis, pembicara, atau lawan bicara (Littlejohn, 2009:193).

Pendekatan interpretatif atau hermeneutik melihat kebenaran sebagai sesuatu

yang subjektif dan diciptakan oleh partisipan. Peneliti sendirilah yang

bertindak sebagai salah satu partisipan. Pada pendekatan ini terdapat lebih

sedikit penekanan pada objektivitas karena sifat objektif yang mutlak sangat
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tidak mungkin. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa penelitian pada tradisi

ini harus bergantung pada apa yang dikatakan oleh partisipan tanpa ada

penilaian di luar peneliti (West dan Turner, 2008:75).

Perkembangan hermeneutik modern dimulai dari awal abad ke-19, yang

dipelopori oleh Friedrich Schleiermacher, yang mencoba membangun suatu

sistem untuk menemukan apa yang dimaksudkan para penulis dalam berbagai

tulisannya (Morissan, 2013:124).

Menurut Littlejohn dan Foss, para pemikir hermeneutik dapat dibagi menjadi

dua kelompok, yaitu mereka yang menggunakan hermeneutik untuk

memahami teks dan mereka yang menggunakan hermeneutik sebagai alat

untuk menginterpretasikan tindakan. Kelompok pertama dinamakan

hermeneutik teks (text hermeneutics) dan kelompok kedua disebut

hermeneutik sosial (social hermeneutics) (Morissan, 2013:124).

Penelitian ini menggunakan hermeneutika teks untuk berusaha mencari

makna yang mendalam atau tersembunyi dalam interpretasi manusia terhadap

sistem simbol yang berbeda, sebagai contoh, dalam teks media. Setiap teks,

setiap produk interaksi sosial seperti film, pidato kenegaraan presiden,

sepucuk surat cinta, sebuah percakapan antara pahlawan pria dan wanita

dalam opera sabun dapat menjadi sumber pemahaman (Baran dan Davis,

2010: 15).

Terdapat sejumlah nama terkenal di bidang interpretasi teks ini, namun tiga

teori yang dikembangkan, masing-masing oleh Paul Ricouer, Stanley Fish,

dan Hans-Georg Gadamer adalah yang paling terkenal (Morissan, 2013:125).
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Pandangan yang dikemukakan Ricoeur dan Fish menimbulkan kontroversi

pada bidang studi kesusasteraan. Kalangan pecinta karya sastra, khususnya

mereka yang kerap melakukan kritik sastra, biasanya selalu melihat kepada

maksud dan tujuan pengarang menulis karya sastra (misalnya novel) dan

mencermati bagaimana pengarang menyampaikan maksud dan tujuannya

melalui teks yang ditulisnya. Cara yang dilakukan para kritisi sastra ini, tentu

saja bertentangan dengan teori interpretasi yang dikemukakan Ricoeur dan

Fish yang menyatakan bahwa apa yang dimaksudkan pengarang tidaklah

penting, tetapi teks itu sendirilah yang berbicara (Morissan, 2013:126).

Penelitian ini menggunakan analisis hermeneutik model Hans-Georg

Gadamer. Menurut pandangan Gadamer, individu tidak terpisah dari

lingkungan individu itu berada ketika melakukan analisis dan melakukan

interpretasi terhadap lingkungannya. Kita melakukan interpretasi sebagai

bagian dari keberadaan kita setiap hari. Kita tidak dapat menjadi manusia

tanpa interpretasi. Ini berarti, pengalaman kita dan dunia yang kita

interpretasikan saling berkaitan sedemikian eratnya sehingga keduanya

menjadi satu hal yang sama (Morissan, 2013:125).

Gadamer juga dikenal dengan argumennya soal proses penafsiran, atau yang

disebutnya sebagai lingkaran hermeneutis. Setiap bentuk penafsiran selalu

mengandaikan pengertian dasar tertentu. Pengertian dasar itu disebut

Gadamer sebagai antisipasi. Konsep lingkaran hermeneutis ini sangatlah

dipengaruhi oleh filsafat Heidegger. Oleh karena itu konsep lingkaran

hermeneutis yang dirumuskan Gadamer sangatlah berbau fenomenologi.
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Setiap bentuk penafsiran untuk memperoleh pemahaman selalu melibatkan

pemahaman dasar lainnya. Artinya untuk memahami kita juga memerlukan

pemahaman. Tentu saja dari sudut logika, hal ini tidak bisa diterima. Logika

berpikir menolak sebuah penjelasan atas suatu konsep yang terlebih dahulu

mengandaikan konsep tersebut, seperti untuk menafsirkan guna memahami

sesuatu, orang perlu memiliki pemahaman. Namun jika dilihat secara

fenomenologis, seperti yang dilakukan Heidegger dan Gadamer, hal itu

mungkin (Reza A.A Wattimena, Hermeneutika Hans-Georg Gadamer, 2009).

Menurut Littlejhon (2013:198), prinsip utama dari teori Gadamer adalah

bahwa seseorang selalu memahami pengalaman dari sudut pandang perkiraan

atau asumsi. Pengalaman, sejarah, dan tradisi memberi kita cara-cara

memahami segala sesuatu serta kita tidak dapat memisahkan diri kita dari

kerangka interpretatif tersebut. Pengamatan, pemikiran, dan pemahaman tidak

selalu benar-benar objektif; semuanya diwarnai oleh pengalaman kita.

Selanjutnya sejarah bukan untuk dipisahkan dari masa kini. Kita semuanya

merupakan bagian dari masa lalu, berada dimasa kini, dan merasakan masa

depan. Dengan kata lain, masa lalu berjalan dalam diri kita di masa kini dan

memengaruhi gambaran kita mengenai apa yang akan datang. Pada saat yang

sama, gagasan kita saat ini tentang realitas memengaruhi bagaimana kita

memandang masa lalu.
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2.2.4. Kerangka Pikir

Tradisi fenomenologi memberikan perhatian pada proses interpretasi manusia.

Dasar pijakan tradisi ini dalam studi mengenai pesan adalah hermeneutika.

Hermeneutika yang digunakan untuk menganalisis sebuah novel adalah

hermeneutika tekstual. Dalam penelitian ini, teks-teks yang akan dianalisis

adalah teks-teks dalam novel Kuantar Ke Gerbang karangan Ramadhan K.H.

yang akan berfokus pada teks-teks yang berhubungan dengan unsur romansa.

Teks tersebut bersumber dari pandangan tokoh Inggit Garnasih (dalam novel)

mengenai sosok Soekarno sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia, dan sosok

Soekarno sebagai suami dan kepala rumah tangga, yang nantinya akan

menghasilkan pemahaman mengenai sosok seorang Soekarno berdasarkan

teks-teks menurut pandangan Inggit Garnasih yang akan dijelaskan melalui

sebuah bagan kerangka pemikiran. Berikut merupakan bagan kerangka

pemikiran dari penelitian ini.
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Bagan 2.1. Bagan Kerangka Pikir

Novel Kuantar Ke
Gerbang

Tradisi
Fenomenologi

Interpretasi
Pesan

Analisis
Hermeneutika

Tekstual

Teks-Teks Menurut
Pandangan Inggit

Garnasih Mengenai
Sosok Soekarno
Sebagai Pejuang

Kemerdekaan
Indonesia

Pemahaman
Mengenai Sosok

Soekarno
Berdasarkan Teks-

Teks Menurut
Pandangan Inggit

Garnasih

Teks-Teks Menurut
Pandangan Inggit

Garnasih Mengenai
Sosok Soekarno

Sebagai Suami dan
Kepala Rumah

Tangga
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III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Berkaitan dengan masalah penelitian dan metode yang digunakan maka

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai landasannya. Kirk

dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan

pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya

(Moleong, 2007:4).

Penelitian kualitatif dianggap lebih cocok digunakan untuk peneliti yang

mempertimbangkan kehidupan manusia yang selalu berubah. Salah satu

prinsip dalam penelitian kualitatif adalah bahwa penggunaan angka-angka

yang cocok untuk mengukur fenomena yang tunggal, seragam, statis, dan

dapat diramalkan seperti fenomena alam, dianggap sia-sia karena perilaku

manusia, paling tidak secara parsial, bertentangan dengan perilaku alam.

Perilaku manusia justru tidak pasti (Mulyana, 2013:5).

Menggunakan definisi yang sederhana menurut Denzin dan Lincoln (dalam

Mulyana, 2013:5), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat
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interpretatif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode,

dalam menelaah masalah penelitiannya. Penggunaan berbagai metode ini

disebut triangulasi, dimaksudkan agar peneliti memperoleh pemahaman yang

komprehensif (holistik) mengenai fenomena yang ia teliti. Sesuai dengan

prinsip epistemologisnya, peneliti kualitatif lazim menelaah hal-hal yang

berada dalam lingkungan alamiahnya, berusaha memahami, atau menafsirkan

fenomena berdasarkan makna-makna yang orang berikan kepada hal-hal

tersebut.

Metode kualitatif mengharuskan peneliti menganalisis topik kajiannya

melalui alat bantu pemahaman seperti cerita, mitos, dan tema. Alat-alat ini

membantu peneliti untuk memahami bagaimana orang memaknai

pengalamannya. Metode kualitatif tidak tergantung pada analisis statistika

untuk mendukung sebuah interpretasi tetapi lebih mengarahkan peneliti untuk

membuat sebuah pernyataan retoris atau argumen yang masuk akal mengenai

temuannya (West dan Turner, 2008:77).

Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik

(menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif

tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian,

tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat

(place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara

sinergis (Sugiyono, 2014:207).

Sejalan dengan pengertian metode kualitatif tersebut, penelitian ini pun tidak

mencari kebenaran mutlak berdasarkan angka-angka yang pasti. Namun
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penelitian ini mencoba untuk memahami interpretasi pesan melalui makna-

makna yang terkandung dalam teks yang berkembang mengenai sosok

seorang Soekarno, dari makna dan simbol yang ada dalam novel dan tersurat

melalui teks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan

teknik analisis hermeneutika. Metode kualitatif deskriptif ini merupakan

metode penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-

masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural

setting yang holistis, kompleks, dan rinci. Penelitian ini bertujuan untuk

menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.

Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak

dapat  diterapkan pada berbagai masalah.

3.2. Paradigma Penelitian

Menurut Guba dan Lincoln, paradigma penelitian merupakan kerangka

berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta

kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma

penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah,

serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah

penelitian (Ulfiarahmi, Paradigma dan Karakteristik Penelitian, 2011).
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Sebelum peneliti menjelaskan paradigma apa yang digunakan dalam

penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan membahas mengenai paradigma-

paradigma pada ilmu sosial. Dalam ilmu sosial, khususnya kajian

komunikasi, paradigma dapat dibedakan menjadi paradigma positivistik,

paradigma kritis, dan paradigma kontruktivis. Perbedaan di antara

paradigma-paradigma tersebut dapat dibahas melalui empat dimensi, yaitu :

1. Dimensi Ontologis

2. Dimensi Epistemologis

3. Dimensi Aksiologis

4. Dimensi Metodologis

Tabel 3.1 Perbedaan antara Paradigma Positivistik, Kritis dan Kontruktivis

Paradigma

Dimensi

Classical
(Positive/
Objective)

Subjective-
Critical

Subjective -
Construktivism

Ontologis Realism :

 Ada realitas
yang “real”
diatur oleh
kaidah-kaidah
tertentu yang
berlaku
universal,
walaupun
kebenaran
pengetahuan
tentang hal itu
mungkin hanya
bisa diperoleh
secara
probabilistik

 Out of there (di
luar dunia
subjektif

Historical
Realism :

Realitas yang
teramati (virtual
reality)
merupakan
realitas semu
yang telah
terbentuk oleh
proses sejarah dan
kekuatan-
kekuatan sosial,
budaya, dan
ekonomi-politik.

Relativism :

 Realitas
merupakan
konstruksi
sosial.
Kebenaran
suatu realitas
bersifat relatif,
berlaku secara
spesifik dan
dinilai relevan
oleh pelaku
sosial.

 Realitas adalah
hasil konstruksi
mental dari
individu pelaku
sosial,
sehingga
realitas
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peneliti)
 Dapat diukur

dengan standar
tertentu,
digeneralisasik
dan bebas dari
konteks dan
waktu.

dipahami
secara beragam
dan
dipengaruhi
oleh
pengalaman,
konteks dan
waktu.

Epistemologi Dualist/Objectivity:

 Ada realitas
objektif, sebagai
suatu realitas
yang eksternal
di luar diri
peneliti. Peneliti
harus sejauh
mungkin
membuat jarak
dengan objek
penelitian.

 Jangan ada
penelitian yang
subjektif atau
bias pribadi.

Transactionalist/
Sujectivist :

Hubungan antara
peneliti dengan
realitas yang
diteliti selalu
dijembatani oleh
nilai-nilai
tertentu.
Pemahaman
tentang suatu
realitas
merupakan
volume mediated
findings.

Transactionalist/
Sujectivist :

 Pemahaman
tentang suatu
realitas atau
temuan suatu
penelitian
merupakan
produk
interaksi antara
peneliti dengan
yang diteliti.

 Peneliti dan
objek atau
realitas yang
diteliti
merupakan
kesatuan
realitas yang
tidak bisa
dipisahkan.

Aksiologis  Nilai, etika dan
pilihan moral
harus berada di
luar proses
penelitian.

 Peneliti
berperan
sebagai
disintrested
scientist.

 Tujuan
penelitian :
eksplanasi,
prediksi, dan
kontrol realitas
sosial.

 Nilai, etika
dan pilihan
moral
merupakan
bagian tak
terpisahkan
dari suatu
penelitian.

 Peneliti
menempatkan
diri sebagai
transformative
intelectual,
advocat dan
aktivis.

 Tujuan
penelitian :
kritik sosial,

 Nilai, etika dan
pilihan moral
merupakan
bagian tak
terpisahkan
dari suatu
penelitian.

 Peneliti
sebagai
passionate
participant,
fasilitator yang
menjembatani
keragaman
subjektivitas
pelak sosial.

 Tujuan
penelitian :
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Sumber : Rahmat Kriyantono, S.Sos., M.Si, Teknik Praktis Riset
Komunikasi (2006:53-54)

Berdasarkan tabel perbandingan paradigma yang telah dipaparkan di atas,

jika dihubungkan dengan penelitian ini, maka paradigma yang dijadikan

sebagai acuan peneliti adalah paradigma konstruktivis. Penelitian ini

adalah penelitian paragdimatis konstruktivisme yang mengangkat

mengenai, bagaimana sosok Soekarno dalam pandangan Inggit Garnasih

yang dibukukan dalam novel Kuantar Ke Gerbang. Paradigma

konstruktivis ialah paradigma di mana kebenaran suatu realitas sosial

dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial

bersifat relatif (nisbi).

transformasi,
emansipasi
dan
socialempowe
rement.

rekonstruksi
realitas sosial
secara dialektis
antara peneliti
dengan pelaku
sosial yang
diteliti.

Metodologis Intervionist :

Pengujian hipotesis
dalam struktur
hypothetico-
deductive methode:
melalui
laboratorium
eksperimen atau
survei eksplanatif
dengan riset
kuantitatif.

Participative :

Mengutamakan
analisis
komprehensif,
kontekstual dan
multilevel analisis
yang dilakukan
melalui
penempatan diri
sebagai
aktivis/partisipan
dalam proses
transformasi
sosial.

Reflective/
Dialectical

Menekankan
empati dan
interaksi dialektis
antara peneliti-
responden untuk
merekonstruksi
realitas yang
diteliti, melalui
metode-metode
kualitatif seperti
observasi
partisipan.
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Dimensi-dimensi yang ada dalam paradigma konstruktivisme dirasa

sesuai dengan penelitian ini, hal tersebut dikarenakan:

1. Secara Ontologis, pandangan dari Inggit Garnasih terhadap Soekarno

merupakan suatu realitas yang terbentuk secara sosial antara Inggit,

dengan Soekarno melalui pengalaman, konteks dan waktu. Inggit

adalah istri yang mendampingi Soekarno pada masa-masa perjuangan

yang sangat berat. Pandangan Inggit terhadap Soekarno merupakan

sebuah realitas yang diungkapkan melalui novel. Realitas dipengaruhi

dan dibentuk secara sosial, yang dengan kata lain realitas yang

dipahami oleh Inggit adalah sosok Soekarno melalui berbagai hal yang

sudah dialaminya dengan Soekarno.

Inggit mempunyai latar belakang sebagai wanita yang diacuhkan oleh

mantan suaminya, dianggap tidak menarik lagi diusia yang sudah

matang. Ketika Soekarno datang dengan penuh kharisma, semangat

perjuangan, serta butuh bantuan kedewasaan dari seorang wanita,

Inggit telah mendapatkan sesuatu yang ia butuhkan. Sehingga menjadi

suatu hal yang wajar, ketika Inggit berusaha sekuat tenaga untuk

membesarkan jiwa seorang Soekarno.

Inggit berupaya mendampingi disegala aktifitas politik Soekarno.

Inggit juga mendampingi ketika Soekarno diadili di Pengadilan

Landraad Bandung, dipenjara, bahkan ketika Soekarno diasingkan di

Ende dan Bengkulu. Pada masa itu, Inggit merasakan betapa sulitnya

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan kondisi
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Soekarno yang dipenjara, diasingkan dan tidak berpenghasilan. Namun

semua itu dilakukan Inggit karena Soekarno adalah harapan besar bagi

Inggit. Walaupun pada akhirnya Inggit hanya menghantarkan

Soekarno pada gerbang kemerdekaan. Inggit tidak menikmati secara

langsung hasil dari usahanya membesarkan jiwa seorang Soekarno,

karena keduanya bercerai ketika Indonesia di gerbang kemerdekaannya

dan inilah salah satu realitas yang dialami dan dirasakan oleh Inggit.

2. Epistimologis menyangkut asumsi mengenai hubungan antara peneliti

dan yang diteliti dalam proses untuk memeroleh pengetahuan

mengenai objek yang diteliti. Pengetahuan tersebut didapatkan melalui

sebuah interaksi satu arah atau tanpa adanya umpan balik dari objek.

Dikarenakan wujud dari objek penelitian ini adalah teks dalam sebuah

novel, maka peneliti menggunakan teks pada novel Kuantar Ke Gerbang

sebagai rujukan utama. Selain melalui teks pada novel, peneliti juga

melakukan check and balance melalui sumber yang lainnya, yaitu Biografi

dari Soekarno. Adanya interaksi yang tidak berumpan balik tersebut

menjadikan peneliti mempunyai otoritas dan subjektifitas dalam penelitian.

Hal tersebut dikarenakan di dalam paradigma konstruktivisme,

peneliti dan objek atau realitas yang diteliti merupakan suatu

kesatuan realitas yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga melalui

pengetahuan yang dimiliki peneliti terhadap objek penelitian,

secara relatif dapat mewakili realitas yang ada.
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3. Konteks Aksiologi dalam paradigma konstruktivisme berhubungan

dengan nilai, etika, dan pilihan moral peneliti dalam suatu penelitian.

Selain itu, aksiologi juga berhubungan dengan peran seorang peneliti

dan juga tujuan dari penelitian. Dalam penentuan nilai, etika serta

pilihan moral, peneliti menggunakan penafsiran teks sebagai cara

untuk dapat menentukan posisi peneliti. Peneliti menjadi fasilitator

dalam penelitian melalui penggunaan penafsiran terhadap teks-teks

dalam novel sebagai objek penelitian. Sehingga proses pemahaman

antara peneliti dan objek penelitian sesuai dengan realitas. Tujuan

rekonstruksi realitas sosial secara dialektis tidak dimungkinkan melalui

objek berupa teks. Hal ini dikarenakan, peneliti tidak dapat berdialog

secara langsung dengan objek penelitian. Namun, teks yang sesuai

dengan tuuan penelitian juga dapat merekonstruksi realitas sosial yang

ada dalam penelitian ini. Jadi antara teks dan rumusan/fokus penelitian

harus diselaraskan.

4. Secara Metodologis, penelitian yang berparadigma konstruktivisme

menekankan pada empati dan interaksi dialektis untuk merekonstruksi

realitas yang diteliti. Pemilihan analisis tekstual dalam penelitian ini

menyebabkan dialogis antara peneliti dan informan penelitian tidak

dapat terpenuhi, terlebih dengan ketiadaan dari unsur pengarang dan

tokoh utama dalam novel Kuantar Ke Gerbang yang sudah wafat.

Maka penelitian ini mengutamakan teks sebagai sarana objek

penelitian yang utama. Dalam proses metodologis selanjutnya,
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penggunaan biografi Soekarno juga dimaksudkan untuk memperkuat

argumentasi yang ada dalam novel sebagai objek penelitian.

3.3. Fokus Penelitian

Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif peneliti

sangat perlu untuk menetapkan fokus penelitian, yang berisi pokok masalah

yang masih bersifat umum. Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif

menetapkan fokus. Menurut Spradley dalam Sanapiah Faisal (1988), fokus itu

merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi

sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih

didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi

sosial (lapangan) (Sugiyono, 2014:209).

Fokus penelitian sangat diperlukan karena akan mempermudah penelitian.

Menurut Moleong (2007) penentuan fokus penelitian akan membatasi studi

sehingga tempat penelitian dan penentuan fokus yang tepat akan

mempermudah menjaring informasi yang masuk. Jadi ketajaman analisis

penelitian dapat dipengaruhi oleh kemampuan kita dalam menentukan fokus

penelitian yang tepat.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah bagaimana teks-teks dan

dokumentasi dalam novel Kuantar Ke Gerbang akan menginterpretasikan

sosok Soekarno dalam dua hal, yaitu :
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1. Sosok Soekarno sebagai seorang pejuang kemerdekaan Indonesia

menurut pandangan Inggit Garnasih.

2. Sosok Soekarno sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga menurut

pandangan Inggit Garnasih.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah

studi dokumentasi dan pustaka. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data

yang dilakukan dengan klasifikasi berupa film serta bahan tertulis yang

berhubungan dengan permasalahan penelitian. Studi dokumenter dan pustaka

tersebut meliputi artikel-artikel, jurnal, situs internet dan buku-buku yang

mengkaji tentang komunikasi serta sumber-sumber yang berhubungan dengan

penelitian.

3.4.1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering

digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Tujuannya untuk

mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data

(Sugiyono, 2014:240).

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen yang berbentuk

tulisan dan dokumen yang berbentuk gambar. Dokumen berbentuk

tulisan yang ada dalam penelitian ini adalah tulisan (teks-teks) yang ada

dalam novel Kuantar Ke Gerbang. Sedangkan dokumen berbentuk
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gambar yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto-foto yang ada

pada novel Kuantar Ke Gerbang, selain itu juga terdapat foto-foto

pendukung penelitian yang ditemukan dalam sumber yang berbeda

yaitu pada buku biografi Bung Karno dengan judul “Bung Karno

Penyambung Lidah Rakyat” yang ditulis oleh Cindy Adams.

3.4.2. Kepustakaan

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dan informasi dengan

menggunakan data yang diperoleh orang lain melalui penelitian

sebelumnya, atau yang diperoleh dari sumber tertulis yang terdapat

dalam berbagai referensi buku, surat kabar dan lain sebagainya. Salah

satu hal yang perlu dilakukan dalam persiapan penelitian ialah

mendayagunakan sumber informasi yang terdapat di perpustakaan dan

jasa informasi yang tersedia. Pemanfaatan perpustakaan ini diperlukan,

baik untuk penelitian lapangan maupun penelitian bahan dokumentasi

(data sekunder).

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan

selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian

dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Teknis analisis data dalam

penelitian ini menggunakan model analisis interaktif.
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3.5.1. Reduksi Data

Dari data yang diperoleh lalu dituangkan dalam uraian laporan yang

lengkap dan terinci. Data kemudian direduksi, dirangkum, dan

kemudian dipilah- pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih

yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses

penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data

dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada

tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang

tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam

penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

3.5.2. Penyajian  Data

Penyajian data (display data) dimasudkan agar lebih mempermudah

bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan

atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian.Hal ini merupakan

pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga

kelihatan jelas sosoknya lebih utuh.Data-data tersebut kemudian

dipilah-pilah  dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya

dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan

agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk

kesimpulan- kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data

direduksi.
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3.5.3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus

menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama

memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti

berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang

dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan,

hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang

masih bersifat tentatif.

Adapun hal yang peneliti lakukan guna menganalisis data penelitian

secara teknis adalah:

a. Mengumpulkan data objek penelitian, yaitu novel Kuantar Ke

Gerbang karya Ramadhan K.H.

b. Data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan kategori-

kategori yang sesuai dengan rumusan masalah.

c. Data-data yang sudah tersusun lalu dianalisis menggunakan

analisis hermeneutika dengan dua kali analisis, yaitu pemahaman

keseluruhan dan pemahaman perbagian guna memperoleh makna

dari teks secara lebih detail.

d. Penelitian dilanjutkan dengan perolahan makna suatu teks dan

analog teks yang dapat menginterpretasikan makna-makna dari

novel.
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IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Novel Kuantar Ke Gerbang

Buku yang ditulis oleh Ramadhan K.H. yang bersumber dari tuturan ibu

Inggit Garnasih dibantu oleh anak-anak angkatnya Ratna Djuami, Asmara

Hadi, dan Kartika Uteh, Riza Yahya. Buku ini sangat menginspirasi,

memberikan motivasi khususnya bagi kaum perempuan karena bercerita

tentang sebuah kesetiaan, pengabdian, kemandirian serta keteguhan dalam

memegang prinsip hidup. Berkisah tentang perjalanan cinta ibu Inggit dengan

Bung Karno, perjalanan panjang dan penuh kejutan mengiringi kisah ibu

Inggit saat mendampingi Bung Karno di masa perjuangan. Didalam buku ini

diceritakan dari kisah kasih mereka bermula hingga akhir dari cerita mereka

tepat ketika Bung Karno hendak melangkah memasuki gerbang Istana

Merdeka.

Diungkapkan di dalam buku ini bagaimana Soekarno mengartikan sosok

Inggit dalam hidupnya, seperti yang dituliskan S.I. Puradisastra pada bagian

Sekapur Sirih,

“Inggit Garnasih bagi pemuda dan mahasiswa Soekarno mewujudkan kasih
ibu yang hilang itu, yang tidak ia nikmati sebelumnya…” (viii)
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S.I. Puradisastra juga melukiskan sosok Inggit dengan sangat baik,

“…Inggit Garnasih yang merupakan tiga di dalam satu diri: ibu, kekasih dan
kawan yang hanya memberi tanpa meminta.” (viii)

“Inggit Garnasih tak mempunyai silsilah kebangsawanan yang dapat
diasalkan kepada Prabu Siliwangi (yang misterius) atau kepada Nabi Adam.
Tetapi ia bangsawan batin, wanita berakhlak dan berwatak.” (ix)

Diakhir pengantarnya S.I. Puradisastra memberikan gambaran sosok Inggit

yang berjiwa besar dan berperan penting bagi perjalanan Soekarno,

“Dengan kebesaran jiwa Inggit memaafkan ‘Fatimah’…. Disinilah Inggit
membuktikan, bahwa orang tak (mutlak) perlu bersekolah tinggi untuk
berjiwa besar.” (xi)

Selaras dengan tulisan diatas, jiwa besar Inggit dan sosok wanita berprinsip

tergambar jelas pada tuturannya,

“…Tetapi pada satu saat, setelah aku mengantarnya sampai di gerbang apa
yang dicita-citanya, berpisahlah kami, karena aku berpegang pada sesuatu
yang berbenturan dengan keinginannya. Ia pun melanjutkan perjuangannya
seperti yang tetap aku doakan. Aku tidak pernah berhenti dengan
mendoakannya.” (2)

Pada awal bagian dalam buku ini, ibu Inggit melukiskan sosok Soekarno yang

lebih suka memanggilnya dengan ‘Kusno’, nama kecil dari Soekarno. Betapa

ibu Inggit membanggakan dan mencintai Kusno, seperti salah satu pujiannya

kepada Kusno,

“…ia pun adalah seseorang yang sangat penuh romantika. Dan aku
mengikutinya, melayaninya, mengemongnya, berusaha keras
menyenangkannya, meluluskan keinginan-keinginannya.” (2)
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Diceritakan bagaimana Inggit dan Bung Karno atau Kusno bertemu. Ketika

Kusno hadir pertama kali didepan pintu rumahnya yang saat itu masih

berstatus istri dari Sanusi sedangkan Kusno adalah seorang mahasiswa yang

juga masih berstatus suami dari Utari, anak dari kawannya H.O.S.

Tjokroaminoto. Ibu Inggit menceritakan kisah mereka dengan cukup

gamblang bagaimana bentuk hubungannya dengan Kusno kala itu, dan

bagaimana Kusno menceritakan semua permasalahannya kepada ibu Inggit,

sampai tentang gejolak batinnya atas pernikahannya dengan Utari. Sampai

pada suatu hari Kusno menyampaikan sosok istri yang diidamkan.

”Dalam kesempatan berdua dengan aku, Kusno pernah mencurahkan
pikirannya dan perasaannya mengenai istri yang diidam-idamkannya. Ia
harus merupakan perpaduan daripada seorang ibu, kekasih dan seorang
kawan, katanya kepadaku.” (19)

Hubungan Inggit dan Kusno kian hari kian dekat, terlebih lagi Sanusi yang

lebih sering menghabiskan waktunya diluar rumah bersama teman-temannya.

Dan perceraian Kusno dengan Utari seperti memberikan jalan bagi kedekatan

hubungan mereka.

“Dengan tidak terasa saat-saat sepi telah direnggut oleh lautan asmara yang
menjalar dan naik jadi pasang serta kami dengan tiada sadar telah
tenggelam karenanya. Sampai pada suatu saat Kusno merayu aku dan aku
pun peka. Aku pun terdiri dari darah dan daging, manusia biasa yang luluh
oleh kesepian dan musna oleh pijar sinar cinta yang meluap.” (22)

Hubungan Kusno dan Inggit semakin jauh, hingga pada suatu hari Kusno

‘meminta’ Inggit dari Sanusi, suaminya. Dengan besar hati Sanusi pun

menceraikan Inggit demi kebaikan bersama dan merelakan dinikahi oleh
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Kusno. Bahkan Sanusi yang berjiwa besar berpesan kepada Inggit untuk

selalu mendukung Soekarno.

“Akang rido,” katanya lagi, “kalau Eulis menerima lamaran Kusno itu dan
kalian berdua nikah. Mari kita jagokan dia, sehingga benar-benar ia nanti
menjadi orang penting. Mari kita bantu dia sampai ia benar-benar menjadi
pemimpin rakyat. Dampingi dia, bantulah dia, sampai ia benar-benar
mencapai cita-citanya.” (40)

Sejak itu, diresmikanlah hubungan antara Inggit dan Kusno dalam sebuah

acara perkawinan yang sederhana. Kisah Inggit yang kini berstatus istri dari

Soekarno dimulai. Inggit sangat sadar kehidupannya dengan Kusno akan

mengalami banyak cobaan terlebih saat itu Kusno masih seorang mahasiswa

dan aktivis yang memerlukan biaya untuk kehidupannya pribadi, sehingga

Inggit pun merasa tidak perlu menuntut banyak kepada Kusno terkait

kebutuhan ekonomi rumah tangga, Inggit pun memutuskan untuk

berwirausaha dengan membuat bedak dan menjahit pakaian dalam untuk

dijual. Semua itu Inggit lakukan tanpa pernah mengeluh, karena menurutnya

ini bagian dari pengabdiannya sebagai seorang istri kepada suaminya.

“Kerjaku adalah membangunkan suamiku, mengingatkan waktu sembayang.
Menyiapkan kopi tubruk dan sarapan. Mendorongnya untuk maju,
menantinya dengan segala perasaan orang yang menunggu, menyatakan
kasih sayangku, memuaskannya.” (46)

Kekaguman Inggit bertambah ketika ia mulai mengikuti setiap kegiatan yang

dilakukan Kusno, dan bagaimana Kusno berpidato dengan berapi-api

membangun semangat semua pendengarnya, ketika Kusno berdiskusi dengan

kawan-kawannya tak jarang Inggit ikut menemani dan mendengarkannya.

Inggit juga kerap kali mendengarkan curahan hati Soekarno muda tentang
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keinginannya memimpin rakyat dan membawa rakyat ke dalam kemerdekaan

dan Inggit sangat mendukung cita-citanya karena sedari awal Inggit yakin

bahwa Kusno adalah orang cerdas dan berkemauan kuat. Inggit tahu benar

bagaimana melayani Soekarno muda yang sangat berapi-api, bagaimana

Inggit menyampaikan keberatannya tanpa harus marah dan menyinggung jika

Kusno sering keluar rumah untuk bertemu dan berdiskusi dengan kawan-

kawan seperjuangannya.

“Hidup serumah bersama Kusno tak beda dengan bersekolah. Dengan
secara gampang aku dididik olehnya dan oleh percakapan-percakapan
dengan teman-temannya, ditarik kedepan, sehingga mengetahui banyak hal
tanpa menghafal seperti anak sekolah.” (53)

Inggit juga menceritakan tentang Ratna Djuami anak angkatnya, yang

sebenarnya anak dari kakaknya Murtasih. Sejak saat itu Kusno dan Inggit

mengangkatnya sebagai anak dan hidup bersama mereka. Mereka sangat

menyayangi Ratna Djuami atau dipanggil Omi, namun Soekarno

menjulukinya ‘Kroto’ yang berarti anak semut.

“Sejak itu aku mempunyai seorang yang pertama yang mendampingiku, yang
menjadi asuhanku, yang aku bawa kemana-mana, tetapi yang juga jadi
asuhan suamiku, yang kemudian menerima didikan dari Kusno… Anak itu
menjadi orang penting di tengah-tengah suami-istri Sukarno, menjadi
mutiara kami, menjadi sumber tenaga kami.” (64)

Dibagian-bagian selanjutnya pada buku ini menceritakan bagaimana Inggit

menemani setiap perjalanan si ‘Singa Podium’, mendampingi sembari belajar

hal baru, menenangkan hatinya dan memberi semangat ketika Kusnonya

mulai merasa letih atau terpukul mundur oleh keadaan dan beberapa pihak.

Bahkan ketika Soekarno harus berpindah dari penjara satu ke penjara yang
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lain. Inggit terus mendampingi dan membangkitkan semangatnya,

menguatkannya dan tidak lupa mengingatkannya akan keberadaan Tuhan.

Pada suatu waktu terlintas pula dipikirannya membandingkan kehidupannya

sekarang dengan yang terdahulu.

“…aku ingat, sewaktu dengan Kang Uci kami penuh dengan pesiar, jalan-
jalan sampai ke Singapura segala. Sedangkan hidupku dengan Kusno penuh
dengan semangat, kerisauan, semangat lagi, kerisauan lagi,. Lalu aku seperti
berkata kepada diriku sendiri, bahwa hidup dengan Sukarno berada dalam
perjuangan yang jauh lebih hebat dari pada dengan Sanusi.” (273)

Bahkan ketika Soekarno harus diasingkan oleh pemerintah Belanda ke Endeh,

Pulau Flores. Sebenarnya dengan berat hati meninggalkan tanah Jawa yang

sangat ia cintai, Inggit pun merasa khawatir dengan tanah baru yang akan

mereka tuju. Namun dengan berbekal keyakinan kepada Sang Pencipta dan

ketulusannya kepada suami, ia pun mendampingi Soekarno ke Endeh, bahkan

ibunda Inggit, Ibu Amsi turut serta.

“…Aku sudah punya pikiran sendiri, pendirian sendiri: kemana pun suami
kita pergi, kita harus mengikutinya. Apalagi ini, namanya diasingkan,
dibuang.” (303)

Kehidupan di tanah pengasingan Endeh dijalani, mereka buat tempat itu

senyaman mungkin untuk ditinggali dalam waktu yang tidak tentu lamanya.

Bahkan mereka mengangkat anak perempuan lagi disana, bukan anak daerah

karena ibu bapaknya berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Selain untuk

menemani Omi anak mereka, juga sebagai bentuk pertolongan kepada

keluarga tersebut. Anak itu beri nama Kartika oleh Soekarno, tapi Inggit

sering juga memanggilnya ‘Yos’ atau sebenarnya Ros, bunga mawar. Lain
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lagi dengan Omi yang lebih suka memanggilnya ‘Popi’, boneka dalam bahasa

Belanda. Di Endeh pula ibu Amsi meninggal karena sakit tuanya dan

dimakamkan disana.

Hidup di pengasingan memang penuh tekanan, selain selalu diawasi juga

ruang geraknya tidak bebas, Soekarno tidak diperbolehkan mengadakan atau

menghadiri perkumpulan dan berbicara tentang politik. Untuk membunuh

rasa bosan dan rasa rindu pada tanah Jawa, mereka biasanya jalan-jalan.

“Sering suamiku sungguh pintar mendapatkan gagasan-gagasan baru untuk
mematikan kebosanan. Untuk membuat kami betah, mematikan rasa rindu
kepada kampung halaman yang begitu jauh rasanya.” (321)

Banyak cara dilakukan Soekarno untuk membunuh kejenuhannya. Antara lain

dengan membuat kelompok sandiwara dengan nama “Toneel Kalimutu”.

Anggotanya semua laki-laki, karena pada masa itu sulit menemukan

perempuan yang bisa terlibat dalam perkumpulan semacam ini. Mereka

berlatih tiga kali seminggu, di rumah, di kebun, di waktu siang bahkan di

waktu malam. Tidak ada tempat dan jam pasti. Tiap awal bulan diadakan

pertunjukan untuk umum dengan menjual tiket masuk. Semua yang ada di

dalam kelompok sandiwara itu Soekarno lah yang menggawanginya.

“Segalanya boleh dikata dibuat oleh Kusno. Ia yang membuat ceritanya, ia
yang melatih, ia yang menjadi sutradaranya, yang membuat dekor, yang
mengatur bagian teknik…” (343)

Hingga pada suatu waktu, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Hal ini tidak

terlepas dari berita yang didengar sampai ke Jakarta bahwa Soekarno

terserang Malaria, dan Thamrin mengirimkan surat kepada pemerintah
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Belanda yang menyatakan ancaman jika Soekarno meninggal di Endeh

pemerintah yang harus bertanggung jawab.

“Bengkulu bagiku mengandung harapan. Bukankan Endeh telah
meninggalkan kesan sedih kepadaku, dengan meninggalnya ibu Amsi,
sedangkan Djuami pun pernah jatuh sakit malaria yang mengkhawatirkan.
Juga Kusno pernah menggigil berhari-hari karena penyakit yang sama
jahatnya.” (353)

Di Bengkulu ini lah Soekarno bertemu dengan sosok Fatmawati yang kala itu

masih sangat muda dan menjadi teman bermain Omi dan Kartika, Inggit pun

mengasihinya selayaknya anak-anak yang lain. Tapi rupanya Soekarno lama-

lama menaruh hati pada gadis itu, perhatiannya dirasa timpang oleh Inggit

dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Namun pada saat itu Inggit

tidak menaruh curiga dan khawatir sedikitpun, karena merasa Fatma sudah

seperti anaknya sendiri dan umurnya juga masih sangat muda.

Hubungan Fatma dan Soekarno terus berkembang, terlebih lagi ketika Inggit

pergi ke Yogyakarta untuk waktu yang cukup lama karena harus menemani

Omi yang mulai melanjutkan pendidikannya disana. Sepulang dari

Yogyakarta, kecurigaan Inggit tentang hubungan Fatma dan Soekarno mulai

menjadi, terlebih lagi orang-orang disekitar mereka sudah mulai

membicarakannya. Dan pada suatu malam, Soekarno menyampaikan

keinginannya untuk mempunyai buah hati, padahal ia tahu benar kondisi

Inggit pada saat itu sudah tidak mungkin memenuhinya. Pembicaraan itu

terputus begitu saja. Namun dalam benak Inggit terus berpikir maksud dari

ucapan suaminya dan kabar-kabar yang beredar di luar. Sampai pada hari itu,

Soekarno menyampaikan keinginannya untuk menikahi Fatmawati karena ia
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ingin memiliki keturunan. Semenjak itu pertengakaran mulai sering terjadi

antara mereka, dan Soekarno mulai sering keluar rumah sendirian, terlebih

ketika bertengkar ia memilih keluar rumah tidak perduli siang ataupun

malam. Soekarno sebenarnya tidak ingin menceraikan Inggit, dia meminta

ijin untuk menikah lagi. Soekarno menyayangi Inggit, betapa pentingnya

Inggit bagi kehidupan Soekarno. Namun Inggit memiliki prinsip tidak mau di

madu, sehingga dia sampaikan jika ingin menikahi Fatma, Soekarno harus

menceraikan Inggit dahulu.

Sebagai penghibur Inggit kala itu adalah Kartika, karena Omi sudah berada di

Yogyakarta. Kartika tempatnya bercerita, menemaninya ke pantai untuk

membuang kesedihannya. Tidak ada lagi orang yang sanggup menghiburnya

selain Kartika. Namun pada saat badai ini terjadi Omi yang sebenarnya ia cari

dan rindukan.

Hingga akhirnya keadaan rumah tangga yang mulai tidak baik itu dibawa pula

ke tanah Padang. Tempat dimana Soekarno ‘dibebaskan’ oleh Jepang yang

telah ‘mengusir’ belanda dari Indonesia. Untuk beberapa waktu masalah

tersebut mereka sampingkan. Ada kehidupan baru disana, sampai pada

waktunya Soekarno dan keluarga dibawa kembali ke tanah Jawa. Dan di

tanah Jawa ini, hubungan mereka semakin memburuk, hingga akhrinya

terjadi kesepakatan untuk mengkahiri perkawinan Inggit dan Soekarno.

“Kus sudah tahu pendirianku,” kataku kemudian. “Sudah aku jelaskan, kalau
mau mengambil dia, ceraikanlah aku! Aku pantang dimadu!” (445)
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Akhirnya dengan perjanjian yang disepakati bersama Empat Serangkai

sebagai tim penasehat, dibuatlah surat resmi cerai untuk Inggit dengan

beberapa pernyataan dari Soekarno terkait kewajibannya kepada Inggit. Dan

Inggit pun sudah mereda kemarahannya dan menerima kenyataan hidupnya

dengan lapang dada dan jiwa besar. Inggit diantarkan Soekarno pulang ke

Bandung, dan disana mereka berpisah. Tepat disaat Soekarno hendak menuju

Gerbang Istana Merdeka.

“…Sesungguhnya aku harus senang pula, karena dengan menempuh jalan
yang bukan bertabur bunga, aku telah mengantarkan seseorang sampai di
gerbang yang amat berharga…” (454)

(Ann Kusuma, Kuantar Ke Gerbang Kisah Cinta Ibu Inggit Dengan Bung

Karno, 2013)

4.2. Profil Pengarang Novel Kuantar Ke Gerbang

Nama Lengkap : Raden Ramadhan Karta Hadimadja

Nama Panggilan : Kang Atun

Lahir : Bandung, 16 Maret 1927

Wafat : Cape Town, Afrika Selatan 16 Maret 2006

Agama : Islam

Isteri : Pruistin Atmadjasaputra (menikah 1958 dan wafat 1990)

Salfrida Nasution Ramadhan (menikah 1993)

Anak : Gumilang Ramadhan

Gilang Ramadhan
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Ayah : Raden Edjeh Karta Hadimadja

Ibu : Sadiah

Profesi : Wartawan dan Penulis Biografi

Pendidikan : ITB Bandung

Kuliah Jurnalistik, Belanda, 1952-1953

Karir :

a. Wartawan Kantor Berita Antara

b. Redaktur Majalah Kisah

c. Redaktur Mingguan Siasat

d. Redaktur Mingguan Siasat Baru

e. Anggota Akademi Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta

sampai 2003

Karya :

a. Kuantar ke Gerbang, Kisah Cinta Ibu Inggit Garnasih

dengan Bung Karno (1981)

b. Biografi AE Kawilarang

c. Biografi Soemitro

d. Biografi Ali Sadikin

e. Biografi Hoegeng

f. Biografi Mochtar Lubis

g. Biografi DI Panjaitan

h. Autobiografi Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan

Saya

i. Priangan Si Djelita (1956)
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j. Ladang Perminus

k. Royan Revolusi, Novel, 1958

l. Antologie Bilingue de la Poesie Indonesienne

Contemoraine, Novel, 1972

m. Kemelut Hidup, Novel, 1976

n. Keluarga Permana, Novel, 1978

o. Untuk Sang Merah Putih, Novel, 1988

Penghargaan : SEA Write Award, 1993

Ramadhan, anak ketujuh dari sepuluh bersaudara dari pasangan Raden Edjeh

Kartahadimadja dan Sadiah, ini sejak kecil sudah akrab denga dunia sastra

dan tulis-menulis. Dia sudah mulai produktif menulis sejak masih di SMA.

Hingga akhir hayatnya, sastrawan Angkatan ’66, itu telah menulis lebih dari

30 judul buku. Salah satu karyanya berupa kumpulan puisi yang diterbitkan

dalam buku berjudul Priangan Si Djelita (1956), ditulis saat Ramadhan

kembali ke Indonesia dari perjalanan di Eropa 1954. Kala itu, ia menyaksikan

tanah kelahirannya (Jawa Barat) sedang bergejolak akibat berbagai peristiwa

separatis. Kekacauan sosial politik itu mengilhaminya menulis puisi-puisi

tersebut.

Karya Ramadhan itu disebut Sapardi sebagai salah satu tonggak sastra

Indonesia pada periode 1950-an, bersama karya-karya WS Rendra dan Toto

Sudarto Bachtiar. Pada tahun 1958, sesaat setelah menikah dengan Pruistin

Atmadjasaputra, Ramadhan resmi menekuni karier sebagai wartawan kantor

berita Antara di Bandung, Jawa Barat. Dia juga pernah bertugas sebagai
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Redaktur Majalah Kisah, Redaktur Mingguan Siasat dan Redaktur Mingguan

Siasat Baru. Tugasnya sebagai wartawan dan kiprahnya di dunia sastra

membuat Ramadhan banyak bergaul dengan para seniman Indonesia.

Menurut Kompas, perjalanan hidup kemudian membawanya sebagai salah

seorang penulis biografi terbaik di negeri ini. Diawali dengan biografi Inggit

Garnasih, Kuantar ke Gerbang (1981), dia kemudian menulis biografi tokoh-

tokoh terkenal di Indonesia, seperti AE Kawilarang, Soemitro, Ali Sadikin,

Hoegeng, Mochtar Lubis, dan DI Panjaitan.

Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah buku Soeharto: Pikiran,

Ucapan, dan Tindakan Saya, yang merupakan biografi mantan Presiden

Soeharto yang dibuat saat Soeharto masih berada di puncak kekuasaannya

pada tahun 1988. Selain menulis buku-buku biografi, Ramadhan juga menulis

karya sastra: Priangan Si Djelita (1956); Ladang Perminus-Royan Revolusi,

Novel, 1958; Antologie Bilingue de la Poesie Indonesienne Contemoraine,

Novel, 1972; Kemelut Hidup, Novel, 1976; Keluarga Permana, Novel, 1978

dan Untuk Sang Merah Putih, Novel, 1988. Karyanya, Ladang Perminus

berhasil meraih penghargaan SEA Write Award, 1993.

(www.BalitaBunda.com. Biografi Ramadhan K.H. 2010).
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4.3. Tokoh dan Karakter Dalam Novel Kuantar Ke Gerbang

Inggit Garnasih : tokoh utama dalam novel, yang begitu

setia mendampingi suaminya dalam

keadaan suka maupun duka, ia berprinsip

pantang untuk dimadu.

Soekarno/Kusno : tokoh utama dalam novel, selain Inggit

Garnasih, seorang orator handal, yang begitu

menginginkan Indonesia merdeka.

Haji Sanusi : mantan suami Inggit Garnasih, sosok lelaki

yang begitu ikhlas, lapang dada dan berbesar

hati.

Professor Klopper : Rektor THS Bandung, selalu mendorong

Soekarno untuk menyelesaikan studinya

dahulu sebelum terjun total di dunia politik.

dr. Tjipto Mangunkusumo : seorang dokter dan pejuang kemerdekaan

yang besedia menjadikan kediamannya

sebagai basis perjuangan.

Marhaen : seorang petani kecil di pinggiran kota

Bandung, yang mengilhami Soekarno dalam

penemuan konsep Marhaenisme.

Arawati/ Ratna Djoeami : anak angkat Soekarno dan Inggit yang

merupakan anak kandung kakak Inggit, ia
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selalu menghormati kedua orang tuanya dan

menjadi energi perjuangan bagi Soekarno.

Kartika : anak yang dititipkan kepada Soekarno dan

Inggit saat pengasingan di Endeh, Flores. Ia

adalah anak yang periang dan menjadi

kesayangan Inggit dan Soekarno setelah

Arawati.

Suttan Sjahrir : seorang pemuda yang cerdas, berani, dan

juga sangat perduli terhadap perjuangan

kemerdekaan Indonesia, serta selalu

mempunyai gagasan yang hebat.

Mohammad Hatta : seorang yang terpelajar dan bersekolah di

Belanda serta mendirikan organisasi

perjuangan saat di Belanda, mempunyai

wawasan yang luas dan sangat berhati-hati

dalam bertindak.

4.4. Data Produksi Novel Kuantar Ke Gerbang

Judul Novel : Kuantar Ke Gerbang : Kisah Cinta Ibu Inggit Dengan

Bung Karno

Pengarang : Ramadhan K.H.

Cetakan : Pertama, Maret 2011

Halaman : xii + 432 hlm, 20,5 cm
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No ISBN : ISBN 978-602-8811-32-3

Penyunting : Nunung Wiyati

Desain Sampul : Andreas Kusumahadi

Pemeriksa Aksara : Neneng Fatimah

Penata Aksara : Supardi

Ilustrasi Isi : Wisnu

Foto : Koleksi keluarga besar Ibu Inggit

Penerbit : PT Bentang Pustaka, Yogyakarta

Jln. Pandega Padma 19, Yogyakarta 55284

Telp. (0274) 517373 – Faks. (0274) 541441

Email. bentangpustaka@yahoo.com

http://www.mizan.com

Sampul Utama :
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1.Kesimpulan

Fokus penelitian ini adalah mengenai teks-teks dan dokumentasi tertentu

dalam novel Kuantar Ke Gerbang yang menginterpretasikan sosok

Soekarno dalam dua hal, yaitu: sosok Soekarno sebagai seorang pejuang

kemerdekaan Indonesia, serta sosok Soekarno sebagai seorang suami dan

kepala rumah tangga. Sumber data yang digunakan berasal dari novel

Indonesia karangan Ramadhan K.H., yaitu “Kuantar Ke Gerbang : Kisah

Cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno”. Penulis menggunakan analisis

Hermeneutika tekstual dalam melihat fokus masalah ini.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang menginterpretasikan

sosok Soekarno dalam novel tersebut, maka penulis menyimpulkan

sebagai berikut:

A. Sosok Soekarno sebagai seorang pejuang kemerdekaan Indonesia

menurut pandangan Inggit Garnasih dalam novel Kuantar Ke

Gerbang diantaranya: (1) sosok yang senantiasa menyertakan Istri dan

anaknya saat melakukan pidato di berbagai tempat, (2) sosok yang

pernah mengalami kesulitan keuangan disaat masa perjuangan
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kemerdekaan Indonesia, (3) sosok yang membutuhkan dorongan serta

perhatian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, (4) sosok yang

pernah menjadi tahanan dan buangan politik pada masa Pemerintahan

Belanda, (5) sosok yang sangat dicintai rakyat, (6) sosok yang

membentuk Kelompok Sandiwara disaat pembuangan Ende. Keenam

sosok di atas, menunjukkan adanya sebuah pesan yang memberikan

pemahaman pada sosok Soekarno sebagai pejuang bangsa Indonesia

yang baik untuk dijadikan panutan. Melalui jasa-jasa yang terwujud

dalam berbagai strateginya, Indonesia dapat terbebas dari belenggu

penjajahan bangsa asing. Selain itu, diluar julukannya sebagai “Singa

Podium” atau seorang orator dalam masa perjuangannya, Soekarno

juga mempunyai jiwa seni yang tinggi. Hal tersebut diwujudkannya

dalam sebuah kelompok sandiwara yang diberi nama “Toneel

Kelimutu”.

B. Sosok Soekarno sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga

menurut pandangan Inggit Garnasih dalam novel Kuantar Ke Gerbang

diantaranya: (1) sosok yang romantis kepada istri, (2) sosok ayah yang

sangat mencintai anak-anaknya, (3) sosok yang berbakti kepada

orangtua, (4) sosok yang menghabiskan waktu luang bersama keluarga,

(5) sosok yang menjaga kesehatan, (6) sosok yang mencintai

keindahan serta kesenian, (7) sosok yang bertanggungjawab (8) sosok

yang religius, (9) sosok yang gemar bercocok tanam dan memelihara

binatang. Kesembilan sosok di atas didapatkan melalui analisis teks

dalam novel Kuantar Ke Gerbang. Pada kesembilan sosok yang
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ditemukan tersebut, terdapat pesan-pesan yang bermakna Soekarno

adalah seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik bagi

keluarganya. Hal tersebut diketahui dengan adanya andil yang besar

dari keluarga Soekarno dalam kegiatan politiknya, dan dalam setiap

pengambilan keputusannya. Beliau juga senantiasa memberikan

perhatian dan tanggungjawab yang penuh sebagai seorang kepala

rumah tangga. Dengan segala tindakan dan perbuatannya, Soekarno

adalah sosok yang patut untuk diteladani sebagai seorang kepala rumah

tangga yang baik.

6.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sosok Soekarno dalam pandangan

Inggit Garnasih dalam novel Indonesia “Kuantar Ke Gerbang: Kisah

Cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno” karangan Ramadhan K.H., peneliti

memiliki saran, antara lain:

1. Penelitian ini berfokus pada sosok Soekarno berdasarkan unsur-unsur

romansa yang dimunculkan dalam novel Kuantar Ke Gerbang. Bagi

peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian pada novel

Kuantar Ke Gerbang, maka penelitian tersebut dapat dilanjutkan pada

sosok-sosok Soekarno lainnya, yang ada di luar unsur-unsur romansa.

2. Untuk para penyusun novel Kuantar Ke Gerbang, hendaknya dapat

memberikan visualisasi berupa foto dalam novel yang sesuai dengan
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kisah yang terkandung dalam novel. Karena pemberian visualisasi

berupa foto tanpa disertai adanya uraian yang jelas, akan menimbulkan

kebiasan makna diantara para pembaca. Diharapkan para penyusun

novel Kuantar Ke Gerbang juga dapat memproduksi buku-buku

lainnya yang bertemakan kisah perjuangan dari tokoh-tokoh besar

Indonesia. Karena dengan mempelajari kisah dari pengalaman seorang

tokoh besar, maka diharapkan dapat memberikan banyak pelajaran,

yang memberikan dampak positif bagi siapapun yang membaca.
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