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ABSTRAK

NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM NOVEL SEPENGGAL BULAN
UNTUKMU KARYA ZHAENAL FANANI DAN KAITANNYA DENGAN

PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA

Oleh

Indri Permanasari

Masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Nilai-nilai pendidikan apasajakah yang
terkandung dalam Novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani?; (2)
Bagaimana kaitan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Novel Sepenggal
Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani dengan bahan ajar sastra di SMA?
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan: (1) Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Novel
Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani. (2) Kaitan nilai-nilai pendidikan
yang terkandung dalam Novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani
dengan bahan ajar sastra di Sekolah Menengah Atas.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sumber data berupa
novel berjudul Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani. Teknik yang
digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu teknik studi pustaka, sedangkan
analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis teks. Teknik analisis
teks dilakukan dengan langkah-langkah (1) mengidentifikasi data; (2)
mengklasifikasi data; (3) mendeskripsikan; (4) menganalisis data; (5)
menyimpulkan hasil penelitian. Hasil analisis kemudian dimanfaatkan sebagai
bahan ajar SMA pada kurikulum 2013.

Hasil yang dilakukan didapat dari proses analisis sumber data tentang nilai-nilai
pendidikan yang terdapat dalam Novel Sepenggal Bulan Untukmu yaitu: (1) Nilai
pendidikan religi, yang menggambarkan sikap religiusitas atau taat beragama
setiap tokoh. (2) Nilai pendidikan moral, yang menggambarkan tingkah-laku,
baik-buruk sikap tokoh dalam cerita. (3) Nilai pendidikan sosial, yang
menggambarkan hubungan sosial atau interaksi tokoh dengan lingkungan dan
tokoh lainnya, dan (4) Nilai pendidikan budaya, yang menggambarkan
kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, serta cerita-cerita sejarah dalam cerita.



Menyusun bahan ajar dalam bentuk LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) untuk
tingkat Sekolah Menengah Atas, disesuaikan dengan silabus pada mata pelajaran
Bahasa Indonesia Kurikulum 2013, pada Kompetensi Dasar (KD) 3.3 yaitu
menganalisis teks novel baik secara lisan maupun tulisan. Bagian-bagian LKPD
tersebut yaitu; (1) cover/sampul; (2) halaman awal; (3) petunjuk belajar; (4)
kompetensi dan indikator; (5) informasi pendukung; (6) paparan isi materi; (7)
contoh soal; (8) langkah kerja; dan (9) tugas.

Kata kunci: novel, nilai pendidikan, bahan ajar.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karya sastra merupakan sarana yang digunakan pengarang dalam mengungkapkan

gagasan, ide, pengalaman pribadi, serta permasalahan hidup dan kehidupan

manusia. Sastra merupakan bagian dari karya seni. Seni dalam hal ini merupakan

seni bermain kata-kata dan berbahasa. Membaca sastra hakikatnya membaca

kehidupan, karena secara langsung maupun tidak langsung nilai dan pesannya

dapat merefleksi diri pembaca. Sastra juga turut andil dalam membentuk emosi

pembacanya.

Kenyataannya karya sastra dapat dipakai untuk mengembangkan wawasan

berpikir bangsa. Melalui karya sastra, masyarakat dapat menyadari masalah-

masalah penting dalam diri mereka dan menyadari bahwa merekalah yang

bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Karena sastra dapat berpengaruh

terhadap emosi seseorang, maka sastra harus dipelajari sejak dari sekolah dasar,

karena memberikan bacaan sastra bagi peserta didik dapat membantu

perkembangan kecerdasan emosi mereka. Sastra dapat memperhalus jiwa dan

memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpikir dan berbuat demi

pengembangan dirinya dan masyarakat serta mendorong munculnya kepedulian,
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keterbukaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sastra mendorong

orang untuk menerapkan moral yang baik dan luhur dalam kehidupan dan

menyadarkan manusia akan tugas dan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan,

makhluk sosial dan memiliki kepribadian yang luhur.

Kajian sastra sangatlah luas, bukan hanya tentang puisi atau novel saja, tetapi juga

drama, pantun, dan sajak, juga termasuk di dalamnya. Hal tersebut berarti bahwa

sastra didapat dari  permainan kata-kata hasil imajinasi kreatif lalu dituangkan

melalui bahasa indah seorang pengarang. Karena sastra merupakan gambaran

yang dilihat sang pengarang tentang kehidupan disekitarnya dengan bahasa

sebagai mediumnya. Sebagai suatu gambaran dari lingkungan yang sebenarnya,

maka sastra jelas merupakan refleksi kehidupan manusia dengan berbagai aturan,

norma, dan tata nilai. Melalui belajar sastra, manusia akan memperoleh nilai-nilai,

tata kehidupan, norma-norma, sarana untuk berbudaya sebagi alat untuk

berkomunikasi dan mengomunikasikan nilai-nilai kehidupan.

Sastra haruslah mengandung nilai-nilai pendidikan positif karena pada dasarnya

sastra bersifat persuasif, yaitu dapat mempengaruhi pembaca untuk meneladani

atau mengikuti hal-hal tingkah laku tokoh yang tercermin dalam cerita suatu karya

sastra, hal tersebut berguna agar sastra dapat mempengaruhi dan mendidik

pembacanya kearah yang lebih baik. Salah satu karya sastra yang memiliki

peranan dalam mewujudkan hal tersebut adalah novel. Novel merupakan karya

imajinasi yang mengisahkan peristiwa kehidupan tokoh-tokoh di dalam

masyarakat.
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Novel mengandung nilai-nilai pendidikan yang nantinya akan menjadi teladan

bagi para pembacanya. Dalam Simareme (2014), nilai-nilai pendidikan yang

terkandung dalam karya sastra novel yaitu: Nilai pendidikan religi yang

berhubungan dengan keagamaan dan hubungan manusia dengan tuhannya; Nilai

pendidikan moral yang berhubungan dengan tingkah laku baik buruk manusia

dalam kehidupannya; Nilai pendidikan sosial yang berkaitan dengan hubungan

manusia masyarakat dan manusia lainnya; serta nilai pendidikan budaya yang

berhubungan dengan kebiasaan, adat istiadat, serta kebiasaan-kebiasaan dalam

kehidupan bermasyarakat.

Melalui jalan cerita dalam suatu novel, pengarang dapat menyisipkan nilai-nilai

pendidikan yang positif secara tidak langsung melalui bahasa yang lugas dan

komunikatif. Pemilihan suatu novel pun tidak asal, kita harus selektif karena tidak

semua novel mempunyai nilai-nilai pendidikan positif yang dapat diteladani.

Salah satu novel yang dapat memberi pembelajaran dan memberikan nilai

pendidikan bagi pembacanya ialah Novel Sepenggal Bulan Untukmu karya

Zhaenal Fanani. Novel Sepenggal Bulan Untukmu mempunyai keunggulan

tersendiri yaitu penulis menceritakan sebuah kehidupan yang berisi tentang

perjuangan dan kerja keras sehingga pembaca bisa merasakan masalah yang

diangkat dalam cerita.

Novel Sepenggal Bulan Untukmu mengangkat tema perjuangan tokoh utama yaitu

Tumirah dalam memajukan pendidikan di desa terpencil bernama Pesanggrahan.

Mata pencaharian penduduk mengandalkan hasil kekayaan hutan seperti kayu

madu, telur semut, burung-burung, buah-buahan, dan sarang burung walet. Anak-
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anakpun membantu bapak-bapaknya menjadi penjelajah hutan. Pada umumnya

masyarakat lebih mengedepankan nilai ekonomi kekayaan hutan daripada

memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Melihat generasi desa Pesanggrahan

minim pendidikan, keprihatinan dirasakan Setu Larang. Ia mendirikan sekolah

agar anak-anak memperoleh ilmu pengetahuan. Namun, puluhan tahun berjuang,

anak-anak yang datang di sekolah bisa dihitung dengan jari. Guru-guru yang

mereka datangkan pun tak ada yang bertahan lama. Selain karena suasana desa,

penyebabnya adalah gaji tak memadai. Sebagian besar masyarakat desa itu tetap

saja berpikir bahwa pendidikan tidak mengahasilkan uang, sekolah tidak

menghasilkan apapun selain membuang waktu.

Novel ini juga menceritakan keadaan Desa Pesanggrahan yang perlahan berubah

ketika kedatangan seorang perempuan bernama Tumirah. Ketika yang lainnya

menolak menjadi guru karena tak ada gaji tetap, ia datang menawarkan diri tanpa

diminta. Tak peduli dengan materi, ia hanya ingin memberikan hatinya untuk

anak-anak. Karena  dunia anak yang masih suka bermain, ia tidak memaksakan

pelajaran formal yang kaku. Ia justru mengikuti permainan yang diinginkan anak-

anak sambil memasukan materi pelajaran. tanpa disadari, anak-anak mendapatkan

wawasan dan pengetahuan. Ternyata apa yang dilakukan Tumirah mendapatkan

kecaman dari sebagian warga. Mereka menganggap anak-anak yang bersekolah

menyebabkan penghasilan ekonomi keluarga menyusut. Tumirahpun diminta

meninggalkan Desa Pesanggrahan. Namun dengan dukungan sedikit warga, ia

mencoba bertahan.  Lewat jalinan cerita dan konflik yang terbangun dalam novel

ini, perjuangan dan sikap gigih Tumirah sungguh menggetarkan. Ia

memberanikan diri mengorbankan apa saja demi masa depan anak-anak. Di desa
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tersebut Tumirah serupa bulan yang telah lama dirindukan setelah rangkain

malam tanpa cahaya. Novel ini memikat dibaca demi menumbuhkan kesadaran

pemerataan pendidikan. Tantangan tak sekedar biaya,  tetapi juga kultur dan

paradigma masyarakat. Novel ini mengingatkan kita bahwa masih ada pekerjaan

besar melunasi janji kemerdekaan: mendidik anak-anak sampai ke desa terpencil

dan pelosok negeri.

Zhaenal Fanani mengemas kisah Sepenggal Bulan Untukmu dengan bahasa yang

lugas, sederhana, indah, namun tidak mengenyampingkan kualitas isinya,

sehingga membuat pembaca mudah memahani isi novel dan tetap indah dibaca.

Kelebihan novel Sepenggal Bulan Untukmu ini yaitu membuka jandela

pengetahuan masyarakat Indonesia tentang pentingnya arti sebuah pendidikan dan

kebudayaan desa terpencil. Tokoh Tumirah yang mencerminkan seorang gadis

desa yang hanya tamatan SMP namun mempunyai jiwa kepedulian yang tinggi

terhadap pendidikan generasi muda, teguh pada pendiriannya, terus berjuang

untuk anak-anak generasi muda Pesanggrahan, pantang menyerah dalam

mencapai tujuannya, suka menolong dan santun kepada sesama.

Novel Sepenggal Bulan Untukmu juga pernah beberapa kali dijadikan bahan

skripsi dengan kajian yang berbeda, diantaranya oleh Wega Sukmawati Ariesta,

mahasiswa Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa –

Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2014

dengan judul “Citra Perempuan dalam Novel sepenggal Bulan Untukmu Karya

Zhaenal Fanani: Kritik sastra Feminis dan Implementasinya Sebagai Bahan Ajar

Sastra di SMA”, selanjutnya kajian lain juga dilakukan oleh Arif Sumarjono,
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mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas

Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang dengan judul “Analisis

Nilai Moral dalam Novel “Sepenggal Bulan Untukmu” Karya Zhaenal Fanani”,

Umi Hidayatin Nisak, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Islam Malang dengan Judul “Nilai-nilai Kehidupan dalam Novel

Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani”, dan  kajian yang dilakukan

oleh Arnita Situmorang, Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia, STKIP (PGRI)

Sumatra Barat dengan judul “Emansipasi Wanita dalam Pendidikan Novel

Sepenggal Bulan Untukmu Karya Zhaenal Fanani”.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk

mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan dari suatu novel. Hal tersebut penting

diteliti untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam novel

Sepenggal Bulan Untukmu karya Zaenal Fanani. Alasan peneliti memilih nilai-

nilai pendidikan sebagai fokus penelitian ini, karena nilai pendidikan dianggap

berguna bagi pembentukan karakter manusia yang diperoleh melalui proses

pengubahan sikap atau perilaku dalam upaya mendewasakan diri melalui beberapa

upaya. Nilai pendidikan diarahkan pada pembentukan pribadi manusia sebagai

individu religius, sosial dan bermoral. Nilai pendidikan harus dipahami dan

ditelaah oleh manusia sebab nilai pendidikan menuju kepada kebaikan dalam

berpikir atau berperilaku sehingga dapat mengembangkan budi pekerti dan

pikiran. Pendidikan akan terus berjalan selama manusia berusaha untuk

meningkatkan kehidupannya kearah yang lebih baik.
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Pendidikan dan pembelajaran sastra di sekolah merupakan salah satu materi

belajar yang cukup penting. Belajar sastra bisa dijadikan pijakan untuk mengkaji

kehidupan. Di dalamnya termuat nilai-nilai akhlak, moral, filsafat, budaya, politik,

sosial dan pendidikan. Sastra juga berguna dalam meningkatkan kepekaan rasa

dan memberikan hiburan. Pendidikan sendiri menurut Mudyahardjo, merupakan

segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Dalam sebuah

proses pertumbuhan, individu haruslah dibekali pembelajaran-pembelajaran yang

dapat menumbuhkan jiwa kreatif dalam berimajinasi, salah satunya yaitu lewat

pembelajaran sastra.

Seorang guru harus bisa menanamkan nilai-nilai pendidikan yang baik kepada

anak didiknya melalui bahan ajar yang ia sampaikan. Kaitan karya sastra dalam

pembelajaran yaitu sebagai bahan ajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia

khususnya ranah sastra pada kurikulum yang berlaku. Nilai-nilai positif yang

terdapat di dalam suatu karya sastra novel haruslah dapat menjadi cerminan dan

materi pembelajaran yang baik bagi pengajaran sastra di sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, karena pentingnya sastra dalam proses pembelajaran,

maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung

dalam novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani serta kaitannya

pada pembelajaran sastra di Sekolah Menengah Atas. Alasan peneliti memilih

sekolah menengah atas, karena usia sekolah menengah merupakan usia anak

mencari jati diri, sehingga menyisipkan nilai-nilai positif ke dalam proses

pembelajaran menjadi lebih mudah. Hal ini juga sesuai dengan tujuan pengajaran

umum Bahasa dan Sastra Indonesia, yaitu siswa mampu menikmati, menghayati,
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memahami, dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian,

memperluas wawasan kehidupan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan

pengetahuan dan kemampuan berbahasa (Depdiknas, 2006:1). Sebagai seorang

tenaga pendidik, di dalam proses belajar mengajar guru haruslah selektif dalam

memilih bahan ajar untuk siswanya, agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan

baik dan menghasilkan pribadi yang berkualitas. Salah dalam memilih bahan ajar,

dapat berdampak besar bagi pribadi seorang anak didik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang

diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Nilai-nilai pendidikan apasajakah yang terkandung dalam Novel Sepenggal

Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani?

2. Bagaimana kaitan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Novel

Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani dengan bahan ajar sastra di

Sekolah Menengah Atas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk

mendeskripsikan

1. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Novel Sepenggal Bulan

Untukmu karya Zhaenal Fanani.
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2. Kaitan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Novel Sepenggal Bulan

Untukmu karya Zhaenal Fanani dengan bahan ajar sastra di Sekolah

Menengah Atas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut

1. Manfaat untuk peneliti yaitu menambah pengetahuan dan wawasan tentang

nilai-nilai pendidikan dalam suatu karya sastra novel.

2. Manfaat untuk pembaca yaitu memberi pengetahuan tentang nilai-nilai yang

terkandung dalam Novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani.

3. Untuk pendidik atau guru dapat dijadikan bahan ajar dalam pembelajaran

sastra di sekolah.

4. Untuk peneliti lain yaitu sebagai bahan acuan dan referensi dalam melakukan

penelitian sejenis.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Materi yang diteliti adalah nilai-nilai pendidikan dalam sebuah novel, yang

dibatasi nilai pendidikan religius, nilai pendidikan moral, nilai pendidikan

sosial, dan nilai pendidikan budaya.
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2. Novel yang diteliti berjudul Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani,

diterbitkan oleh DIVA Press, Yogyakarta, Cetakan pertama Maret 2013,

dengan tebal buku 488 halaman, Ukuran: 14x20 cm.

3. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran sastra pada mata pelajaran

Bahasa Indonesia tingkat Sekolah Menengah Atas. Kaitannya yaitu dengan

silabus pada kurikulum 2013, KD 3.3 menganalisis teks novel baik secara

lisan maupun tulisan.
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II. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sastra

Kata sastra berasal dari bahasa Jawa Kuna yang berarti “tulisan”. Istilah dalam

bahasa Jawa Kuna berarti “tulisan-tulisan utama”. Sementara itu, kata “sastra”

dalam khazanah Jawa Kuna berasal dari bahasa Sansekerta yang berarati

“kehidupan”. Akar bahasa Sansekerta adalah sas yang berarti mengarahkan,

mengajar atau memberi petunjuk atau instruksi. Sementara itu, akhiran tra

biasanya menunjukan alat atau sarana. Dengan demikian, sastra berarti alat untuk

mengajar atau buku petunjuk atau buku instruksi atau buku pengajaran. Di

samping kata sastra, kerap juga kata susastra kita di beberapa tulisan, yang berarti

bahasa yang indah-awalan su pada kata susastra mengacu pada arti indah (Emzir

dan Rohman, 2014:5).

Sastra merupakan karya tulis, jika dibandingkan dengan karya tulis lain, sastra

memiliki keunggulan lain seperti keaslian, keartistikan, serta keindahan dalam isi

dan ungkapannya. Karya sastra adalah objek manusiawi, fakta kemanusiaan, atau

fakta kutural, sebab merupakan hasil ciptaan manusia (Faruk, 2014:77).

Sedangkan Adi (2011:38) berpendapat bawa karya sastra adalah suatu seleksi

kehidupan yang direncanakan dengan tujuan tertentu. Sastra merupakan salah satu

objek kajian yang selalu menarik para peneliti karena karya sastra mengisyaratkan
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gambaran hidup dan kehidupan manusia yang luas dan kompleks. Karya sastra

mengungkapkan realitas kehidupan masyarakat secara kiasan. Artinya, karya

sastra merupakan representasi atau cerminan dari masyarakat. Karya sastra

merupankan sebuah cermin yang memberikan kepada pembaca sebuah refleksi

realitas yang lebih besar, lebih lengkap, lebih hidup, dan lebih dinamik.

Penulis menyimpulkan bahwa karya sastra merupakan sesuatu yang merupakan

cerminan kehidupan masyarakat yang dihasilkan dengan menggunakan media

bahasa yang indah dan imajinatif.

Sastra menghibur dengan cara menyajikan keindahan, memberikan makna

terhadap kehidupan, atau memberikan pelepasan ke dunia imajinasi. Bagi banyak

orang, misalnya, karya sastra menjadi sarana untuk menyampaikan pesan tentang

kebenaran, tentang apa yang baik dan buruk. Ada pesan yang sangat jelas

disampaikan, ada pula yang bersifat tersirat secara halus. Karya sastra juga dapat

dipakai untuk menggambarkan apa yang ditanggakap sang pengarang tentang

kehidupan di sekitarnya. Emzir dan Rohman (2014:278) menjelaskan bahwa

sastra adalah sistem tanda karya seni yang bermediakan bahasa. Penciptaan karya

sastra merupakan keterampilan dan kecerdasan intelektual dan imajinatif. Karya

sastra hadir untuk dibaca, dinikmati dan dimanfaatkan untuk mengembangkan

wawasan kehidupan.

2.2 Hakikat Novel

2.2.1 Pengertian Novel

Novel ialah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif dan biasanya

ditulis dalam bentuk cerita. Kata novel berasal dari bahasa Itali yaitu “novella”
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yang artinya sebuah kisah atau sepotong cerita. Novel lebih panjang

(setidaknya 40.000 kata) dan lebih kompleks dari cerpen, dan tidak dibatasi

keterbatasan struktural dan metrikal sandiwara atau sajak. Umumnya sebuah

novel bercerita tenang tokoh-tokoh dan kelakuan mereka dalam kehidupan

sehari-hari, dengan menitik beratkan pada sisi-sisi yang aneh dari naratif

tersebut (Mihardja, 2012:39). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel

adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan

seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan

sifat setiap perilaku.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa novel adalah cerita

fiktif yang berusaha menggambarkan atau melukiskan kehidupan tokoh-

tokohnya dengan menggunakan alur. Cerita fiktif tidak hanya cerita khayalan

semata tetapi sebuah imajinasi yang dihasilkan oleh pengarang adalah realitas

atau fenomena yang dilihat dan dirasakan.

Novel merupakan karya sastra yang mempunyai dua unsur, yaitu unsur

intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun yang

terdapat dalam karya sastra novel tersebut. Unsur ekstrinsik adalah dunia luar

karya sastra yang turut melatarbelakangi dan menunjang karya sastra novel

tersebut. Selain itu terdapat unsur lagi yang akhir-akhir ini tampak banyak

dibicarakan, yaitu unsur reseptif, suatu unsur yang lebih menitikberatkan

kepada tanggapan pembaca atau penikmat sastra, bukan tanggapan

perseorangan melainkan tanggapan kelompok masyarakat atau masyarakat

(Suryani, 2012: 14).
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Pola cerita suatu novel, baik dalam high literature maupun popular literature,

dimulai dengan perkenalan keadaan, perkembangan, dan penutup, atau dimulai

dengan eksposisi, komplikasi, konflik, klimaks, dan penutup. Dalam hal ini,

jalan cerita merupakan unsur yang sangat menonjol dalam sebuah novel,

dimulai dengan menceritakan suatu keadaan, kemudian keadaan tersebut

mengalamai perkembangan, dan akhirnya cerita ditutup dengan sebuah

penyelesaian, sedangkan plot cerita berupa alasan yang menyebabkan

terjadinya perkembangan tersebut (Adi, 2011:38)

Beberapa struktur novel dibentuk oleh unsur-unsur (Kosasih, 2012: 60-71)

sebagai berikut:

1. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur cerita. Tema suatu cerita

menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan,

kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya.

2. Alur (plot) adalah sebagian dari unsur intrinsik suatu karya sastra. Alur

merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan

sebab akibat.

3. Latar atau setting yaitu meliputi tempat, waktu, dan budaya yang

digunakan dalam suatu cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat atau

mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Kita

dapat mengamati latar dengan adanya penamaan tokoh dan juga

budayanya.

4. Penokohan merupakan salah satu unsur intrinsik karya sastra, di samping

tema, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Penokohan adalah cara
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pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh

dalam cerita. Dalam novel tersebut, kita dapat mengamati karakter setiap

tokoh. Ada beberapa cara yang dapat dipergunakan oleh pengarang untuk

melukiskan watak,rupa,atau pribadi para tokoh tersebut antara lain:

a. Physical description (melukiskan bentuk lahir dari pelakon)

b. Portrayal of thought stream or of conciuos thought melukiskan

jalan pikifran pelakon atau apa yang melintas dalam pikirannya)

c. Reaction to event (melukiskan bagaimana reaksi pelakon itu

terhadap kejadian-kejadian)

5. Point of View atau Sudut Pandang adalah posisi pengarang dalam

membawakan cerita.

6. Amanat merupakan ajaran moral atau pesan didaktis yang hendak

disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya itu.

7. Gaya bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana

persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan

hubungan dan interaksi antara sesama tokoh.

Menurut Muchtar Lubis dalam Tarigan (1984:165) cerita novel ada bermacam-

macam antara lain:

1. Novel avonuter adalah bentuk novel yang dipusatkan pada seorang

lakon atau tokoh utama atau lakon. Ceritanya dimulai dari awal sampai

akhir para tokoh mengalami rintangan-rintangan dalam mencapai

maksudnya.
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2. Novel psikologi adalah novel yang penuh dengan peristiwa-peristiwa

kejiwaan para tokoh

3. Novel detektif adalah novel yang merupakan cerita pembongkaran

rekayasa kejahatan untuk menangkap pelakunya dengan cara

penyelidikan secara tepat dan cermat.

4. Novel politik atau Sosial adalah bentuk cerita tentang kehidupan

golongan dalam masyarakat dengan segala permasalahannya.

5. Novel kolektif adalah novel yang menceritakan pelaku secara komplek

(menyeluruh).

2.2.2 Tentang Novel Sepenggal Bulan Untukmu

Novel Sepenggal Bulan Untukmu ditulis oleh seorang pengarang Indonesia

yang lahir di Malang pada 7 Maret, Zhaenal Fanani. Novel ini merupakan

novel yang diterbitkan oleh DIVA Press, cetakan pertama tahun 2013, tebal

novel ini yaitu 488 halaman, terdiri atas 20 bab. Warna sampul hitam

kecoklatan dengan gambar bulan di dalam sebuah jendela dan sebuah meja

dengan globe dan kertas usang di atasnya. Tulisan pada sampul yang

merupakan judul dari novel ini yaitu “Sepenggal Bulan Untukmu...” tepat di

bawah judul besar juga terdapat tulisan “Anak-anak, Ayo Buka Jendela

Pengetahuan...”, selain itu tertera nama pengarang yaitu Zhaenal Fanani dan

sedikit kutipan dari dalam novel berbunyi “Aku tidak mengira, ternyata masih
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ada wilayah yang demikian jauh tertinggal. Desa dengan satu sekolah dasar,

satu mushola, dan satu guru. Aku berpikir, ini salah siapa?”.

Judul serta kutipan dalam novel sudah cukup menjelaskan bahwa novel

Sepenggal Bulan untukmu merupakan novel bertema pendidikan. Novel ini

menceritakan perjuangan totoh utama memajukan pendidikan di sebuah desa

terpencil pelosok negeri. Novel ini menjadi bukti nyata pendidikan yang terjadi

di negeri kita. Keadaan pendidikan yang digambarkan jauh berbeda dengan

pendidikan yang ada di kota-kota besar, yang penuh dengan fasilitas memadai,

tenaga pendidik yang profesional, sarana dan prasarana yang terawat dengan

baik. Keadaan pendidikan dalam novel ini yaitu pendidikan yang sederhana,

dengan hanya satu sekolah dasar dan tenaga pendidik yang tidak bertahan lama

karena beberapa faktor seperti letak desa yang terpencil, murid-murid yang

sedikit, dan gaji yang tidak memadai.

Semangat pantang menyerah dari tokoh utama yaitu Tumirah dalam

memajukan pendidikan di desa tersebut, patut dijadikan tauladan. Tumirah

adalah seorang gadis yang hanya tamatan SMP tetapi dia punya tekad yang

kuat dalam mencerdaskan dan mendidik anak-anak agar mereka tidak buta

dengan pendidikan. Lain halnya dengan warga setempat yang merupakan orang

tua dari pada anak-anak. Mereka berpikir bahwa sekolah hanya membuang

waktu, karena mata pencaharian mereka adalah memanfaatkan hasil hutan,

maka tidak perlu sekolah saja mereka dapat menyambung hidup dan

mencukupi kebutuhan walaupun pas-pasan.
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Metode yang digunakan Tumirah dalam memberikan pengetahuan dan

wawasan kepada anak sangat menyenangkan, sehingga anak-anak betah dan

senang saat belajar, semakin lama banyak anak yang ikut ke sekolah. Hal

tersebut membuat masyarakat yang merupakan orang tua dari anak-anak

merasa kesal karena anak-anak mereka tidak lagi ikut membantu mencari

nafkah. Mereka menganggap penghasilannya berkurang karena anak-anak

mereka lebih memilih mengikuti kegiatan Tumirah dari pada membantu di

hutan. Penolakan warga pun berujung serius. Tumirah diminta meninggalkan

desa.

Penolakan masyarakat tersebut juga dilatarbelakangi oleh seseorang yang

dihormati di Desa Pesanggrahan, Sukmotejo, ia merasa dirinya telah dilangkahi

dan tidak dihormati oleh Tumirah, sehingga ia menghasut warga untuk

melarang segala aktivitas yang dilakukan tumirah di Pesanggrahan.. Pada

akhirnya Sukmotejo menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada

Tumirah lalu bersama warga lain mendukung kegiatan Tumirah di desa

tersebut.

2.3 Hakikat Nilai Pendidikan

Pendidikan secara etimologis berasal dari bahasa yunani “paedogogike”, yang

terdiri atas kata “pais” yang berarti “anak” dan kata “ago” yang berarti “aku

membimbing”. Suryosubroto (2010: 2) mengatakan bahwa pendidikan adalah

usaha yang sengaja dan terencana untuk membantu perkembangan potensi dan

kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang
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individu dan sebagai warga negara atau masyarakat, dengan memilih isi (materi),

strategi, kegiatan, dan teknik menilai yang sesuai.

Mudyahardjo (2010: 11) menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang

dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan,

pengajaran, dan/atau latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah

sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan

peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.

Suryosubroto (2010:9-10) menambahkan bahwa tujuan pendidikan dapat

dikatakan membawa anak ke arah tingkat kedewasaan. Artinya, membawa anak

didik agar dapat berdiri sendiri di dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat.

Maka, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang

dilakukan dalam proses pendewasaan diri agar menjadi manusia yang berkualitas

bagi kehidupan di masa mendatang.

Selanjutnya mengenai pengertian nilai, Pepper (dalam Soelaeman, 2005:35)

mengatakan bahwa nilai adalah segala sesuatu tentang yang baik atau yang buruk.

Sejalan dengan pengertian tersebut, Soelaeman (2005) juga menambahkan bahwa

nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut

segala sesuatu yang baik atau yang buruk, sebagai abstraksi, pandangan atau

maksud dari berbagai pengalaman dalam saleksi prilaku yang ketat.

Nilai merupakan petunjuk-petunjuk umum yang berlangsung lama yang

mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu,

nilai dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukan
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kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu dikatakan bernilai berarti sesuatu

itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Artinya nilai adalah suatu

ketetapan yang ada bagaimanapun keadaan di sekitarnya berlangsung.

Dalam pengertian sehari-hari nilai diartikan sebagai harga (taksiran harga),

ukuran, dan perbandingan dua benda yang dipertukarkan. Nilai juga bisa berarti

angka kepandaian (nilai ujian, nilai rapor), kadar, mutu, dan bobot. Dalam

sosiologi, nilai mengandung pengertian yang lebih luas daripada pengertian

sehari-hari. Nilai merupakan sesuatu yang baik, yang diinginkan, yang dicita-

citakan, dan dianggap penting oleh warga masyarakat (Irawan, 2013)

Dari pendapat di atas pengertian nilai dapat penulis simpulkan sebagai sesuatu

yang positif dan bermanfaat dalam kehidupan manusia untuk dipandang dalam

kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan dua pengertian mengenai pendidikan dan nilai dapat disimpulkan

bahwa nilai pendidikan merupakan batas segala sesuatu yang mendidik ke arah

kedewasaan, bersifat baik maupun buruk yang sehingga berguna bagi kehidupan

yang diperoleh melalui proses pendidikan juga menciptakan manusia yang

berkualitas. Proses pendidikan bukan berarti hanya dapat dilakukan dalam suatu

tempat atau suatu waktu. Dihubungkan dengan eksistensi kehidupan manusia,

nilai-nilai pendidikan diarahkan pada pembentukan pribadi manusia sebagai

makhluk individu, sosial, religius, dan berbudaya. Tujuannya yaitu membentuk

pribadi, supaya menjadi manusia yang lebih baik, warga masyarakat, dan warga

negara yang baik bagi suatu masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, hakikat dari

nilai-nilai pendidikan  dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan
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nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari  budaya bangsa

Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

2.4 Nilai Pendidikan dalam Karya Sastra

Sastra tidak hanya sebagai hiburan semata, tetapi sastra juga memberikan sesuatu

yang dapat memperkaya wawasan kita. Dengan kata lain, dalam karya sastra ada

sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan.

Setiap karya sastra ditulis berdasarkan tata nilai tertentu, baik itu nilai pribadi

maupun nilai kemasyarakatan (universal), yang membedakannnya adalah tingkat

kepekatan nilai yang dikandungnya. Sebuah karya sastra yang lahir dari sebuah

perenungan yang sungguh-sungguh akan sarat dengan nilai. Sebaliknya, karya

sastra yang lahir tanpa melalui pengolahan batin yang intensif (Irawan, 2013).

Menurut Kemendikbud, sastra yang baik senantiasa mengandung nilai. Nilai itu

dikemas dalam struktur karya sastra, yang secara implisit terdapat dalam alur,

latar, tokoh, tema, dan amanat atau dalam larik, kuplet, rima, dan irama. Nilai

yang terkandung dalam karya sastra itu, antara lain, adalah sebagai berikut:

1. Nilai hedonik, yaitu nilai yang dapat memberikan kesenangan secara

langsung kepada pembaca;

2. Nilai artistik, yaitu nilai yang dapat memanifestasikan suatu seni atau

keterampilan dalam melakukan suatu pekerjaan;

3. Nilai kultural, yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan

yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, dan kebudayaan;
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4. Nilai etis; moral; agama; yaitu nilai yang dapat memberikan atau

memancarkan patuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika, moral, atau

agama;

5. Nilai praktis, yaitu nilai yang mengandung hal-hal praktis yang dapat

diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari.

Nilai pendidikan adalah suatu yang diyakini kebenarannya dan mendorong orang

untuk berbuat positif di dalam kehidupannya sendiri atau bermasyarakat.

Sehingga nilai pendidikan dalam karya sastra disini yang dimaksud adalah nilai-

nilai yang bertujuan mendidik seseorang atau individu agar menjadi manusia yang

baik dalam arti berpendidikan. Novel merupakan suatu bentuk karya sastra yang

banyak memberikan penjelasan secara jelas tentang sistem nilai. Nilai itu

mengungkapan perbuatan apa yang dipuji dan dicela, pandangan hidup mana yang

dianut dan dijauhi, dan hal apa saja yang dijunjung tinggi. Adapun nilai-nilai

pendidikan (dalam Simaremare, 2014:17) adalah sebagai berikut.

2.4.1 Nilai Pendidikan Religius.

Religi merupakan suatu kesadaran yang menggejala secara mendalam dalam

lubuk hati manusia sebagai human nature. Religi tidak hanya menyangkut segi

kehidupan secara lahiriah melainkan juga menyangkut keseluruhan diri pribadi

manusia secara total dalam intergrasinya hubungan ke dalam keesaan tuhan

(Rosyadi, 1995:90 dalam Simareme, 2014). Nilai nilai religius bertujuan untuk

mendidik agar manusia lebih baik menurut tuntutan agama dan selalu ingat

kepada tuhan.
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Nilai-nilai religius yang terkandung dalam karya sastra dimaksudkan agar

penikmat karya sastra tersebut mendapatkan renungan-renungan batin dalam

kehidupan yang bersumber pada nilai-nilai agama. Religi lebih pada hati,

nurani, dan pribadi manusia itu sendiri. Kesimpulannya yaitu bahwa nilai

religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak serta bersumber

pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Nilai pendidikan religius bertujuan untuk mendekatkan diri kepada tuhan. Hal

ini dapat dilihat dari perilaku dan percakapan tokoh dalam novel yang

menandakan kesempurnaan iman seseorang kepada Allah.

2.4.2 Nilai Pendidikan Moral

Moral merupakan sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca,

merupakan makna yang terkandung dalam karya sastra, makna yang disaratkan

lewat cerita. Moral dapat dipandang sebagai tema dalam bentuk yang

sederhana, tetapi tidak semua tema merupkan moral. Moral merupakan

pandangan pengarang tentang nilai-nilai kebenaran dan pandangan itu yang

ingin disampaikan kepada membaca. Secara umum moral menyaran pada

pengertian (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai

perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; Akhlak, budi pekerti, susila

(KBBI, 2010:320).

Nilai moral adalah suatu bagian dari nilai, yaitu nilai yang menangani kelakuan

baik atau buruk dari manusia. Moral selalu berhubungan dengan nilai, tetapi

tidak semua nilai adalah nilai moral. Moral berhubungan dengan kelakuan atau
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tindakan manusia. Nilai moral inilah yang lebih terkait dengan tingkah laku

kehidupan kita sehari-hari.

Nilai moral yang terkandung dalam karya sastra bertujuan untuk mendidik

manusia agar mengenal nilai-nilai etika yang merupakan nilai baik buruk suatu

perbuatan, apa yang harus dihindari, dan apa yang harus dikerjakan, sehingga

tercipta suatu tatanan hubungan manusia dalam masyarakat yang dianggap

baik, serasi, dan bermanfaat bagi orang itu, masyarakat, lingkungan, dan alam

sekitar. Moral berhubungan dengan kelakuan atau tindankan manusia.

Dapat disimpulan bahwa nilai pendidikan moral menunjukan peraturan-

peraturan tingkah laku dan adat istiadat dari seorang individu dari suatu

kelompok yang meliputi prilaku. Untuk karya sastra menjunjung budi pekerti

dan nilai sosila.

2.4.3 Nilai Pendidikan Sosial

Kata “sosial” berarti hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat/ kepentingan

umum. Nilai sosial merupakan hikmah yang dapat diambil dari perilaku soial

dan tata cara hidup sosial. Prilaku sosial berupa sikap seseorang terhadap

peristiwa yang terjadi di sekitarnya yang ada hubungannya dengan orang lain,

cara berpikir, dan hubungan sosial bermasyarakat antar individu. Nilai

pendidikan sosial akan menjadikan manusia sadar akan pentingnya kehidupan

berkelompok dalam ikatan kekeluargaan antara satu inividu dengan individu

lainnya.



25

Nilai sosial mengacu pada hubungan individu dengan individu yang lain dalam

sebuah masyarakat. Bagaimana seseorang harus bersikap, bagaimana cara

mereka menyelesikan masalah, dan menghadapi situasi tertentu juga termasuk

dalam nilai sosial.

Nilai sosial adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan benar, yang diidam-

idamkan masyarakat. Agar nilai-nilai social itu dapat tercipta dalam

masyarakat, maka perlu diciptakan norma sosial dengan sanksi-sanksi sosial.

Nilai sosial merupakan penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala

sesuatu yang baik, penting, luhur, pantas, dan mempunyai daya guna

fungsional bagi perkembangan dan kebaikan hidup bersama.

2.4.4 Nilai Pendidikan Budaya

Nilai-nilai budaya menurut Rosyadi (1995:74 dalam Simareme, 2014)

merupakan suatu yang dianggap baik dan berharga oleh suatu kelompok

masyarakat atau suku bangsa yang belum tentu dipandang baik pula oleh

kelompok masyarakat atau suku bangsa lain sebab nilai membatasi dan

memberikan karakteristik pada suatu masyarakat dan kebudayaannya. Nilai

budaya merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat, hidup dan berakar

dalam alam pikiran masyarakat, dan sukar diganti dengan nilai budaya lain

dalam waktu singkat. Makna itu akan bersifat intersubyektif karena

ditumbuhkembangkan secara individual, namun dihayati secara bersama,

diterima, dan disetujui oleh masyarakat hingga menjadi latar  budaya yang

terpadu bagi fenomena yang digambarkan.
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Kesimpulannya yaitu bahwa sistem nilai pendidikan budaya merupakan nilai

yang menempati posisi sentral dan penting dalam kerangka suatu kebudayaan

yang sifatnya abstrak dan hanya dapat diungkapkan atau dinyatakan melalui

pengamatan pada gejala-gejala yang lebih nyata seperti tingkah laku dan

benda-benda material sebagai hasil dari penuangan konsep-konsep nilai

melalui tindakan berpola. Kebiasaan-kebiasaan hidup dan adat istiadat dalam

masyarakat termasuk ke dalam nilai budaya.

2.5 Pembelajaran Sastra di Sekolah

Pengajaran sastra memiliki tiga aspek yang menjadi tujuan pengajarannya, yaitu

kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiganya memang berbeda, namun saling

berkaitan dan saling mengisi. Adapun tujuan penyajian sastra dalam dunia

pendidikan adalah untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang

sastra. Karya sastra yang dijadikan sebagai materi diharapkan mengandung nilai-

nilai yang dapat mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Selain itu, proses

ini diusahakan dapat memungkinkan siswa memperoleh nilai-nilai tersebut dan

menerapkannya dalam kehidupan.

Pengajaran sastra membutuhkan keterampilan yang memadai dalam hal cara

menyampaikan pesan yang terkandung di dalamnya untuk bisa ditransfer kepada

peserta didik sebagi penikmat. Sebab itu, guru harus membebaskan siswa berpikir

secara bebas dalam menanggapi sebuah karya sastra sebagai sesuatu yang

berkaitan erat dengan kehidupannya (Emzir dan Rohman, 2014:223).



27

Pengajaran bahasa dan sastra pada umumnya mengalami kendala dan hambatan.

Khususnya pada pengajaran sastra yang terkadang dianggap kurang bermanfaat.

Sikap yang kurang apresiatif muncul dari siswa dan guru, sehingga pengajaran

sastra terabaikan. Kemendiknas (2011:59) menyatakan penyajian pengajaran

sastra hanya sekedar memenuhi tuntutan kurikulum, kering, kurang hidup, dan

cenderung kurang mendapat tempat dihati siswa. Pengajaran sastra diberbagai

jenjang pendidikan selama ini dianggap kurang penting dan dianaktirikan oleh

para guru, apalagi para guru yang pengetahuan dan apresiasi (dan budayanya)

rendah. Hakikat dari tujuan pengajaran sastra yaitu untuk menumbuhkan

keterampilan, rasa cinta dan penghargaan para siswa terhadap bahasa dan sastra

Indonesia sebagai budaya warisan leluhur. Pada pengajarannya pula sastra

memiliki problematika yang mempengaruhi minat dan keinginan siswa untuk

mengikuti pengajaran dengan baik.

Pengajaran sastra tentu dilakukan bukan tanpa tujuan. Dalam menentukan tujuan-

tujuan pengajaran sastra, kita perlu memahami konsep sastra itu sendiri agar tidak

menimbulkan persepsi yang memberatkan satu pihak atau membuat tujuan

pengajaran sastra hanya mampu menilai dari karya-karya terbaiknya saja atau dari

karya-karya yang buruknya saja. Akan tetapi yang terjadi di dalam kelas, siswa

diminta mematuhi otoritas wacana dengan berusaha menemukan, menggali dan

mempelajari makna yang terdapat pada buku berisi materi.

Lazimnya yang terjadi di kelas, guru memiliki peranan penting untuk dapat

mendayagunakan hubungan antar sesama wacana yang dibaca siswa, sehingga

siswa diharapakan memperoleh ilmu baru dalam mengambangkan dan
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memperkaya gagasan dan persepsi yang tidak begitu saja ditelannya tanpa pikir

melainkan akan menghadirkan proses asimilasi, pengujiannya, untuk selanjutnya

jadi miliknya sendiri.

Pembelajaran sastra di sekolah menengah atas (SMA) merupakan pembelajaran

yang sangat penting perananya untuk membentuk daya nalar siswa dan

mengenalkan sastra sebagai salah satu bentuk kebudayaan di Indonesia kepada

para siswa. Namun, ada beberapa hal penting yang harus dicermati ulang dalam

pembelajaran sastra di sekolah mengingat sastra masuk ke dalam bagiannya

dengan menggunakan acuan kurikulum yang diberlakukan saat ini.

Kedudukan sastra pada kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum 2013

mengalami penurunan porsi dari kurikulum sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh

fungsi bahasa Indonesia sebagai penghela atau pembawa ilmu dalam mata

pelajaran lain. Pada dasaranya, tujuan pembelajaran sastra merupakan bagian dari

penyelenggaraan pendidikan nasional, yakni mewujudkan suasana dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk

memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh pribadi, masyarakat,

bangsa, dan negara.

Emzir dan Rohman (2014:5) mengemukakan tujuan pembelajaran sastra di

sekolah terkait pada tiga tujuan khusus dibawah ini:

1. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan

intlektual, serta kematangan emosional dan sosial.
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2. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan,

memperluas budi pekerti serta meningkatkan pengetahuan dan

kemampuan berbahasa.

3. Mengahargai dan bangga terhadapa sastra Indonesia sebagai khasanah

budaya dan intelektual manusia Indonesia.

Tugas guru sastra tidak hanya memberi pengetahuan (aspek kognitif), tetapi juga

keterampilan (aspek psikomotorik) dan menanamkan rasa cinta (aspek afektif),

baik melalui baik kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas. Selama ini

pengajaran sastra di sebagian besar sekolah hanya terjadi dalam ruang yang

dibatasi dinding kelas. Hasilnya imajinasi dan kreasi siswa kurang berkembang

optimal, misalnya ketika siswa mendapat tugas menulis puisi berkenaan dengan

alam. Namun guru bersangkutan tidak mengajak ke alam terbuka. Padahal

pemanfaatan situasi menumbuhkembangkan daya imajinasi kreasi mereka dalam

penciptaan puisi.

Dalam proses pembelajaran seorang guru dituntut untuk aktif, kreatif, inovatif,

dan menciptkan srategi jitu. Guru juga dituntut mengembangkan kompetensinya

sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang berkualitas dari segi isi (materi)

maupun kemasannya. Dalam konteks pembelajaran sastra, tentu saja guru dituntut

untuk mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan

menyenangkan, serta tidak ketinggalan jaman.

Sebagai seorang tenaga pendidik, guru haruslah dapat memilih materi yang tepat

yang bisa dijadikan bahan pembelajaran siswa agar tujuan pembelajaran dapat

tercapai dengan baik. Materi yang dipilih haruslah berkualitas dan mengandung
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nilai didik positif untuk siswa. Bahan pengajaran sastra sangat penting pada

proses pembelajaran. Materi yang sesuai akan dapat membantu siswa lebih mudah

utuk memahami karya sastra. Materi ajar yang rumit dan sulit akan membuat

siswa merasa bosan untuk menikmati karya sastranya.

Sekaitan dengan problematik pengajaran sastra yang disampaikan pada penjelasan

tersebut bahwasanya pemilihan bahan ajar menjadi masalah penting yang

dihadapi guru dalam kegiatan pembelajaran sastra. Permendiknas 385 No. 22

Tahun 2006 Tentang Standar Isi bahwa bahan ajar atau materi pembelajaran

merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan

penting. Secara garis besar, bahan ajar atau materi pembelajaran berisi

pengetahuan, keterampilan dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa.

Dalam hal ini karya sastra seperti novel bisa menjadi media dan bahan ajar dalam

suatu proses pembelajaran. Untuk media, novel bisa menjadi media yang baik

untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan. Tetapi guru harus selektif memilih

novel yang baik agar pesan tersampaikan kepada peserta didik. Guru dapat

memilih novel-novel terbaru yang bahasanya lebih komunikatif sehingga tidak

membosankan. Tidak harus secara keseluruhan, sepenggal cerita dalam novelpun

sudah bisa menjadi bahan ajar.

Sebuah karya sastra , tentulah tidak semua dapat digunakan sebagai bahan

pembelajaran sastra di sekolah. Untuk dapat menentukan karya-karya sastra yang

akan digunakan diperlukan penilaian terhadap karya-karya tersebut mengenai

kesesuaiannya dalam aspek bahasa, aspek sosial-budaya, dan aspek psikologi

siswa (Pramesthi, 2011:29, http://lib.unnes.ac.id/10656/1/12201.pdf)
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1. Aspek bahasa

Aspek kebahasaan dalam sastra ini tidak hanya ditentukan oleh masalah-masalah

yang dibahas, tapi juga faktor-faktor lain seperti: cara penulisan yang dipakai si

pengarang, ciri-ciri karya sastra pada waktu penulisan karya itu, dan kelompok

pembaca yang ingin dijangkau pengarang (Rahmanto dalam Pramesthi, 2011).

Hal ini tidak hanya mengharuskan guru untuk memperhitungkan kosa kata dan

tata bahasanya saja, tetapi perlu mempertimbangkan isi wacana termasuk referensi

dan ungkapan serta situasinya. Sehingga pertimbangan bahasapun menjadi sangat

penting dalam pemilihan bahan ajar untuk siswa.

2. Aspek sosial-budaya

Aspek ini berhubungan dengan keadaan sosial-budaya pada saat sebuah karya

sastra dibuat, dan biasanya berpengaruh dan menjadi latar belakang jalannya

cerita. Dalam hubungannya dengan pembelajaran sastra, diperlukan karya-karya

sastra dengan latar sosial-budaya sendiri yang dikenal oleh siswa. Maka, karya

sastra apapun dapat menjadi bahan ajar yang baik, asalkan hal ini dapat diterima

siswa dalam kapasitas sebagai remaja.

3. Aspek psikologi siswa

Secara umum perkembangan psikologis siswa SMA ada pada fase yang sama,

namun demikian oleh karena adanya jenjang kelas maka secara garis besar

masalah-masalah yang dihadapi pun berbeda tiap jenjangnya. Dalam kaitannya

dengan pembelajaran sastra, guru hendaknya memilihkan karya-karya yang secara

emosional dekat dengan siswa.
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Karya sastra yang terpilih untuk diajarkan hendaknya sesuai dengan tahap

psikologis pada umumnya dalam satu kelas. Tentu saja, tidak semua siswa dalam

satu kelas mempunyai tahapan psikologis yang sama, tetapi guru hendaknya

menyajikan karya sastra yang setidak-tidaknya secara psikologis dapat menarik

minat sebagian besar siswa dalam kelas itu ( Rahmanto dalam Pramesthi, 2011).

Dalam BNSP 2007 karya sastra yang akan diajarkan hendaknya :

1. membentuk keterampilan berbahasa

2. meningkatkan pengetahuan budaya

3. mengembangkan cipta, rasa, karsa

4. menunjang pembentukan watak

5. mengikuti zaman

2.6 Bahan Ajar LKPD

Dalam panduan penyusunan Kurikulum 2013 terdapat kompetensi dasar yang

mengamanatkan siswa untuk terampil dalam memahami novel. Pembelajaran

apresiasi sastra, khususnya apresiasi novel terdapat dalam kompetensi dasar di

kelas XII (dua belas) semester genap pada kompetensi dasar 3.1 (memahami

struktur dan kaidah teks novel baik melalui lisan maupun tulisan), 3.2

(membandingkan teks novel baik melalui lisan maupun tulisan), 3.3 (menganalisis

teks novel baik melalui lisan maupun tulisan), 3.4 (menyunting teks novel sesuai

dengan struktur dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan), dan 3.5

(mengevaluasi teks novel berdasarkan kaidah-kaidah baik melalui lisan maupun
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tulisan). Untuk dapat dijadikan bahan dalam proses pembelajaran maka haruslah

disusun dalam bentuk silabus dan RPP (Rencana Rancangan Pembelajaran).

Sesuai dengan penjabaran di atas tentang pembelajaran teks novel yang berada

pada kompetensi dasar poin ketiga, maka kompetensi dasar tersebut haruslah

sesuai dengan kompetensi inti yang ada pada kurikulum yang berlaku. Pada

Kurikulum 2013 kompetensi inti poin ketiga berisi “memahami pengetahuan

(faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak

mata”. Sesuai dengan poin tersebut, Krathwohl (2002) dalam

http://www.unco.edu/cetl/sir/stating_outcome/documents/Karthwohl.pdf

menjelaskan bahwa penguasaan pengetahuan meliputi:

1. Pengetahuan faktual berkaitan dengan pernyataan yang benar karena sesuai

dengan keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, “Anak itu sedang berjalan”,

pernyataan itu faktual jika kenyataannya memang anak itu berjalan bukan

sedang duduk. Seorang guru menguji pengetahuan faktual siswa jika

pernyataan yang dibuatnya sesuai dengan kondisi yang senyatanya.

Mengenali fakta tidak selalu mudah. Memperhatikan struktur luar suatu

benda boleh jadi merupakan proses yang mudah, namun mengenali fakta

yang abstrak memerlukan pengetahuan pendukung yang lebih banyak. Oleh

karena itu, tingkat kesulitan mengenali fakta besifat relatif. Di samping itu

yang termasuk pengetahuan adalah definisi.

2. Pengetahuan koseptual berkaitan dengan klasifikasi, kategori; prinsip-prinsip,

generalisasi; teori, model dan struktur. Penguasaan pengetahuan faktual

ditandai dengan kemampuan mengklasifikasikan data, mengelompokan data
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berdasarkan ciri-ciri kesamaannya, atau berdasarkan perbedaannya;

menunjukan kekuatan atau kelemahan sebuah pernyataan, mengenali prinsip-

prinsip, menyimpulkan, menguasai teori, menunjukan contoh, dan mengenali

struktur.

3. Penguasaan pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan tentang

keterampilan khusus, tahapan sistematis mengenai sistem program (meliputi;

input, proses, dan output). Prosedur berarti tahap demi tahap suatu proses

untuk mencapai hasil yang diharapkan. Penguasaan pengetahuan prosedural

berarti penguasaan proses, misalnya, siswa dapat melaksanakan penelitian

melalui proses yang bertahap, yaitu (1) merumuskan pernyataan (2)

merumuskan latar belakang pemikiran (3) merumuskan hipotesis (4) menguji

kebenaran hipotesis melalui eksperimen (5) analisis hasil atau menyimpulkan

bahwa hipotesis benar atau salah (6) merumuskan hasil penelitian.

Penguasaan prosedur bisa juga dalam proses berpikir yang dapat diwujudkan

dalam proses berpersepsi, introspeksi, mengingat, berkreasi, berimajinasi

mengembangkan ide atau berargumntasi. Di sini terdapat penguasaan untuk

merumuskan atau mengikuti tahap kegiatan sesuai dengan proses yang

seharusnya.

Sastra yang baik, adalah sastra yang dapat memberikan manfaat bagi banyak

orang. Dalam hal ini, hasil analisis sastra yaitu novel, dapat dimanfaatkan sebagai

bahan ajar dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku

yaitu kurikulum 2013, maka hasil analisis sastra akan disusun dalam bentuk

LKPD yaitu Lembar Kerja Peserta didik yang nantinya bisa digunakan sebagai
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bahan ajar atau media dalam proses pembelajaran di kelas dan dapat membantu

siswa lebih memahami materi pembelajaran.

Dipilihnya LKPD sebagai pemanfaatan dari hasil analisis data karena LKPD

merupakan kumpulan dari lembaran yang berisikan kegiatan peserta didik yang

memungkinkan peserta didik melakukan aktivitas nyata dengan objek dan

persoalan yang dipelajari. LKPD berfungsi sebagai panduan belajar peserta didik

dan juga memudahkan peserta didik dan guru melakukan kegiatan belajar

mengajar. LKPD juga dapat didefenisikan sebagai bahan ajar cetak berupa

lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk

pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu pada

kompetensi dasar yang dicapai (Andi Prastowo, 2011: 204).

Kriteria Penyusunan dan Penulisan LKPD dalam

http://staff,uny,ac,id/sites/default/files/pengabdian/laila-katriani-ssi-

msi/pengembangan-lembar-kerja-peserta-didik-lkpd-dipa-fakultas-20141.pdf,

yaitu

1. Tujuan penyusunan LKPD

Tujuan penyusunan LKPD untuk pembelajaran adalah sebagi berikut:

a. Memperkuat dan menunjang tujuan pembelajaran dan ketercapaian

indikator serta kompetensi dasar dan kompetensi inti yang sesuai dengan

kurikulum yang berlaku.

b. Membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran.

2. Bahan
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Bahan ajar yang digunakan untuk membantu guru dalam mempermudah

proses pembelajaran harus sesui dengan kriteria sebagai berikut:

a. Tersusun logis dan sistematis. Penyusunan bahan perlu menyeleksi konsep

yang akan dibelajarkan dan urutan rantai kognitifnya harus diperhatikan.

b. Sesuai dengan kemampuan dan tahap perkembangan peserta didik.

c. Bahan ajar dapat merangsang dan memotivasi keingintahuan peserta didik.

d. Bahan ajar mutahir dan memiliki kontekstualitas yang tinggi.

3. Metode

Metode dalam menyusun LKPD adalah sebagai berikut:

a. Memperkaya kegiatan di dalam kelas.

b. Memotivasi peserta didik.

c. Mengembangkan keterampilan proses peserta didik.

d. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah.

e. Menanamkan sikap ilmiah melalui proses pembelajaran.

4. Pertimbangan dilihat dari kepentingan peserta didik

Pertimbangan dalam menyusun LKPD dilihat dari kepentingan peserta

didik, yaitu sebagai berikt:

a. Menarik minat peserta didik.

b. Atraktif dan impulsif.

c. Menambah keyakinan dan rasa “berhasil” bagi peserta didik.

d. Memotivasi peserta didik untuk mengetahui lebih lanjut.

e. Pemilihan kosa kata dan istilah yang sesuai dengan tingkat perkembangan

dan usia peserta didik.
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5. Prinsip penggunaan LKPD

Adapun prinsip penggunaan LKPD adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan LKPD bukan untuk menggantikan tanggung jawab guru dalam

pembelajaran, melainkan sebagai sarana untuk mempercepat pencapaian

tujuan pembelajaran.

b. Penggunaan LKPD sebaiknya dapat menumbuhkan minat peserta didik

terhadap pembelajaran melalui diskusi dan pelaksanaan langkah kerja.

c. Guru sebaiknya memiliki kesiapan dalam pengelolaan kelas.

Adapun langkah-langkah dalam penulisan LKPD yang dapat dikembangkan oleh

guru secara mandiri dalam pembelajaran di sekolah.

1. Melakukan analisis kurikulum; KI, KD, indikator dan materi pembelajaran.

2. Menyusun peta kebutuhan LKPD.

3. Menentukan judul LKPD.

4. Menulis LKPD.

5. Menentukan alat penilaian.

Dalam penyusunannya, LKPD haruslah memperhatikan struktur-struktur

pembuatannya. Struktur tersebut secara umum yaitu:

1. Judul kegiatan, Tema, Sub Tema, Kelas, dan Semester, berisi topik kegiatan

sesui dengan KD dan identitas kelas. Untuk LKPD dengan pendekatan

inkuiri maka judul dapat berupa rumusan masalah.

2. Tujuan, tujuan belajar sesuai dengan KD.
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3. Alat dan bahan, jika kegiatan belajar memerlukan alat dan bahan, maka

dituliskan alat dan bahan yang diperlukan.

4. Prosedur Kerja, berisi petunjuk kerja untuk peserta didik yang berfungsi

mempermudah peserta didik melakukan kegiatan belajar.

5. Tabel Data, berisi tabel di mana peserta didik dapat mencatat hasil

pengamatan atau pengukuran. Untuk kegiatan yang tidak memerlukan data

bisa diganti dengan tabel/kotak kosong yang dapat digunakan peserta didik

untuk menulis, menggambar atau berhitung.

6. Bahan diskusi, berisi pertanyaan-pertanyaan yang menuntun peserta didik

melakukan analisis data dan melakukan konseptualisasi.

LKPD yang digunakan oleh guru dalam memfasilitasi peserta didik harus

berorientasikan pada proses kreatifitas dan daya imajinatif siswa untuk

menemukan ataupun membuktikan konsep pembelajaran sastra. Penyusunan

LKPD yang dapat dikembangkan oleh guru secara mandiri di sekolah disesuaikan

dengan tujuan penyusunan LKPD, bahan yang akan difokuskan untuk dikaji,

metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan juga

pertimbangan dari sudut kepentingan peserta didik, serta prinsip penggunaan

LKPD.
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III. METODE PENELITIAN

3.1  Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Menurut

Bodgan dan Taylor dalam Sujarweni (2014: 19) menjelaskan bahwa penelitian

kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa ucapan atau tulisan. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan

uraian yang  mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang diamati dalam

suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh,

komprehensif, dan holistik. Dalam penelitian ini data yang didapat dari proses

pengumpulan data lalu dianalaisis dan menghasilkan sebuah rincian deskriptif

mengenai penjelasan dari data-data yang telah dikumpulkan.

3.2 Sumber Data

Sumber data atau objek dalam penelitian ini yaitu sebuah Novel dengan Judul:

Sepenggal Bulan Untukmu, penulis: Zhaenal Fanani, Penerbit: DIVA Press,

Yogyakarta, Cetakan: I, Maret 2013,Tebal: 488 halaman, Ukuran: 14x20 cm. Data

penelitian ini berupa paparan tulisan yang berupa data kualitatif seperti

pernyataan, ilustrasi dan deskripsi tentang nilai pendidikan yang terdapat dalam

sumber data.
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3.3 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk

mengungkapkan atau menjaring informasi sesuai lingkup penelitian (Sujarweni,

2014:74) Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Teknik

ini digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan dan informasi yang berhubungan

dengan penelitian juga diperoleh dari hasil mendeskripsikan objek penelitian

berupa nilai-nilai pendidikan dalam Novel Sepenggal Bulan Untukmu. Adapun

langkah-langkah untuk mengumpulkan data penelitian yaitu dengan cara (1)

membaca teks Novel Sepenggal Bulan Untukmu dengan seksama; (2) menandai

kalimat atau wacana yang berhubungan dengan penelitian, ditandai dengan kode

1. Kode pertama yaitu SBU: Sepenggal Bulan Untukmu, menunjukan judul

novel yang dikaji atau diteliti.

2. Kode kedua yaitu kode huruf yang menunjukan indikator kalimat atau

wacana, di beri kode NPR: Nilai Pendidikan Religi, NPM: Nilai

Pendidikan Moral, NPS: Nilai Pendidikan Sosial, NPB: Nilai Pendidikan

Budaya

3. Kode ketiga yaitu angka yang menunjukan halaman terdapatnya kalimat

atau wacana

4. Kode keempat yaitu angka yang menunjukan urutan data.

Setiap kode dipisah dengan tanda garis miring (/)

Contah penggunaan kode SBU/NPS/H.23/021 artinya data kalimat atau wacana

tersebut terdapat dalam Novel Sepenggal Bulan Untukmu, berupa indikator data

nilai pendidikan sosial, data tersebut terdapat di halaman 23 urutan data ke 021.(3)
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merangkaikan data yang sesuai dengan kajian penelitian yaitu nilai-nilai

pendidikan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis teks.

Menurut Lexy J. Moleong dalam Hasan (2002: 97), analisis data adalah proses

mengorganisasi dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti

yang disarankan oleh data. Teknik analisis teks ini digunakan untuk

mengumpulkan data penelitian yang berupa karya sastra dengan cara

1. mengidentifikasi data,

2. mengklasifikasi data,

3. mendeskripsikan,

4. menganalisis data,

5. menyimpulkan hasil penelitian.

6. Hasil analisis kemudian dimanfaatkan sebagai bahan ajar sastra di SMA.
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V.  SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil analisis yang telah dilakukan pada Novel Sepenggal Bulan Untukmu karya

Zhaenal Fanani tentang Nilai-Nilai Pendidikan yang terkandung di dalamnya serta

kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMA, maka diperoleh

1. Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Novel Sepenggal Bulan Untukmu

yaitu: (1) Nilai pendidikan moral yang menggambarkan tingkah-laku, baik-

buruk sikap tokoh dalam cerita. Misalnya, sikap tanggung jawab, bijaksana,

sabar, dan jujur. (2) Nilai pendidikan sosial yang menggambarkan hubungan

sosial atau interaksi tokoh dengan lingkungan dan tokoh lainnya. Misalnya,

tolong menolong, rasa peduli, dan toleransi. (3) Nilai pendidikan religi yang

menggambarkan sikap religiusitas atau taat beragama setiap tokoh. Misalnya,

beriman, bersyukur, tawakal, dan taat, serta (4) Nilai pendidikan budaya yang

menggambarkan kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, serta cerita-cerita

sejarah dalam cerita. Misalnya, asal mula desa dan upacara adat.

2. Hasil analisis Novel Sepenggal Bulan Untukmu kemudian dikaitkan secara

teoretis dengan pembelajaran sastra di SMA yang disusun menjadi bahan ajar

dalam bentuk LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) untuk tingkat Sekolah

Menengah Atas, disesuaikan dengan silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia
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Kurikulum 2013, pada Kompetensi Dasar (KD) 3.3 yaitu menganalisis teks

novel baik secara lisan maupun tulisan. Bagian-bagian LKPD tersebut yaitu;

(1) cover; (2) identitas; (3) petunjuk belajar; (4) kompetensi dan indikator; (5)

informasi pendukung; (6) paparan isi materi; (7) contoh soal; (8) langkah

kerja; (9) tugas.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas tentang nilai-nilai pendidikan dalam Novel

Sepenggal Bulan Untukmu dan kaitannya sebagai bahan ajar di sekolah, maka

peneliti memberikan saran:

1. Novel Sepenggal Bulan Untukmu karya Zhaenal Fanani dapat digunakan

sebagai bahan ajar dalam pembelajaran sastra untuk meningkatkan kepekaan

peserta didik dalam menganalisis dan mengapresiasi teks novel baik secara

lisan dan tulisan.

2. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah mengenai unsur-unsur

dalam karya sastra, guru dapat menggunakan pokok bahasan tentang nilai-

nilai pendidikan sebagai bagian dari analisis unsur ekstrinsik, Tujuannya agar

peserta didik dapat mengambil hal positif yang berkaitan dengan nilai-nilai

kehidupan untuk diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana

pembentuk tingkah laku.

3. Guru dapat mengganakan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) dengan

menekankan kepada aspek nilai pendidikan moral dalam proses

pembelajaran, agar pembelajaran menjadi lebih mudah dan peserta didik

dapat mengambil manfaat setelah proses pembelajaran berlangsung.
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