
RELIGIOSITAS DALAM NOVEL HUJAN BULAN JUNI KARYA SAPARDI
DJOKO DAMONO DAN RANCANGAN PEMBELAJARANNYA

DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

(Skripsi)

Oleh

NUR MILA

PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG
2016



ABSTRAK

RELIGIOSITAS DALAM NOVEL HUJAN BULAN JUNI
KARYA SAPARDI DJOKO DAMONO DAN RANCANGAN

PEMBELAJARANNYA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

Oleh

NUR MILA

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah religiositas dalam novel Hujan

Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dan rancangan pembelajarannya di-

SMA. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan religiositas yang meliputi lima

dimensi yaitu, perkawinan lintas agama, perbedaan adat dan budaya, perbedaan

agama, intensitas pertemuan, dan simbolisme tokoh novel. Metode yang

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah

novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Pada penelitian ini, teknik

pengumpulan data dan analisis data adalah teknik analisis teks.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiositas pada tokoh novel Hujan

Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono sudah terlihat. Religiositas tokoh

ditunjukkan dengan permasalahan perkawinan lintas agama yang didasari oleh

perasaan yang dimiliki seseorang dengan keterbatasannya dalam menyikapi suatu

hubungan yang dilatarbelakangi oleh perbedaan agama dan budaya. Berdasarkan



hasil analisis terhadap religiositas dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi

Djoko Damono penulis menyimpulkan bahwa dimensi religiositas yang paling

banyak ditemukan adalah dimensi perkawinan lintas agama sebanyak dua puluh

enam data.

Rancangan pembelajaran religiositas dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi

Djoko Damono dirancang sebagai bahan pembelajaran untuk peserta didik tingkat

Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XII semester genap dengan Kompetensi

Dasa 4.9  merancang novel atau novelet dengan memerhatikan isi dan kebahasaan.

Kata kunci : religiositas, novel, rancangan pembelajaran.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Karya sastra adalah wadah untuk menyampaikan gagasan dan pesan para

sastrawan tentang kehidupan manusia. Sastra juga merupakan pencerminan

kehidupan masyarakat. Sastra merupakan media komunikasi yang menyajikan

keindahan dan memberikan makna terhadap kehidupan dan pemberian pelepasan

ke dunia imajinasi (Budianta, 2006: 2). Sebuah cipta sastra bersumber dari

kenyataan yang hidup di dalam masyarakat (Esten, 2013: 2). Sastra berkaitan erat

dengan semua aspek manusia sehingga karya sastra dapat melukiskan

penderitaan-penderitaan manusia, perjuangannya, kasih sayang dan kebencian,

nafsu dan segala yang dialami manusia. Oleh karena itu, apabila dihayati secara

mendalam, karya sastra akan semakin menambah pengetahuan dan pengalaman

hidup bagi yang membacanya.

Karya sastra banyak mengangkat tema tentang realitas kehidupan masyarakat.

Mulai dari budaya, religi, hingga sosial dan politik. Hal tersebut menjadikan karya

sastra sebagai bahan bacaan yang menarik untuk dinikmati. Sastra juga mampu

mempengaruhi pandangan maupun perasaan pembacanya. Pada pembelajaran

sastra di sekolah, peserta didik dituntut agar tidak sekadar memahami teori sastra

tetapi peserta didik juga harus mampu mengapresiasi sebuah karya sastra. Dalam
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mengapresiasi sebuah karya sastra, peserta didik akan dapat memahami pelajaran

atau hikmah yang terkandung di dalam karya sastra tersebut, sehingga peserta

didik dapat mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya.

Berbicara tentang karya sastra berarti berbicara tentang kata-kata yang berbalut

keindahan. Ia merupakan sarana penyampaian aspirasi sastrawan, baik berupa ide,

dukungan, harapan, penolakan, bahkan tuntutan tentang manusia dan

kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Karya sastra

merupakan cerminan kehidupan suatu masyarakat, oleh karena itu, karya sastra

selalu berubah dari zaman ke zaman sesuai dengan kondisi sosial masyarakat

yang melatarinya. Penelitian tentang karya sastra dilakukan untuk mengetahui

relevansinya terhadap kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai yang

terkandung dalam karya sastra sejatinya mengandung pesan moral yang dapat

memberikan pengaruh terhadap masyarakat.

Dalam dunia pendidikan, kurikulum yang berlaku saat ini adalah kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 dianggap sebagai kurikulum yang bermartabatkan bahasa

Indonesia dalam penggunaannya pada proses pembelajaran di sekolah. Karena

pada kurikulum ini, pembelajaran berbasis teks sehingga menempatkan bahasa

sebagai posisi yang sentral untuk menggali ilmu pengetahuan. Salah satu teks

yang digunakan adalah teks sastra. Seperti yang tertuang pada silabus kelas XII,

KI (memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan, konseptual, prosedural,

berdasarkan rasa ingin tahu tentang bahasa dan sastra Indonesia serta

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian bahasa dan sastra yang
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spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni).

Kegiatan pembelajaran dalam Kurikulum 2013 yang dilakukan guru di kelas

meliputi tiga tahap, yaitu perencanaan pembelajaran yang menggambarkan

prosedur dan pengorganisasian pembelajaran (RPP), pelaksanaan pembelajaran

meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, dan penilaian

pembelajaran yang dilakukan berdasarkan penilaian autentik (Authentic

Assessment). Kegiatan pembelajaran ini yang dapat menekankan bagaimana cara

agar tercapainya tujuan pembelajaran tersebut.

Novel sebagai salah satu karya sastra yang dapat digunakan untuk pembelajaran

Bahasa dan Sastra Indonesia yang menggunakan teks sastra. Novel merupakan

bentuk karya sastra yang sangat populer dan digemari oleh masyarakat lantaran

daya komunikasinya yang luas dan daya imajinasinya yang menarik. Istilah novel

berasal dari kata latin novellus yang diturunkan pula dari kata noveis yang berarti

“baru”. Dikatakan baru karena bila dibandingkan dengan jenis-jenis sastra lainnya

seperti puisi, drama, dan lain-lain, maka jenis  novel ini muncul kemudian

(Tarigan, 2011: 167).

Untuk menunjang salah satu sarana pengembangan nilai religi peserta didik

melalui karya sastra (novel). Novel sebagai salah satu karya sastra tentu saja

memberikan makna kehidupan dalam bentuk nilai religi yang dapat

dikembangkan menjadi bahan pembelajaran bagi peserta didik. Apalagi karya
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sastra yang berupa novel telah terbukti memberi dampak yang positif bagi bangsa

kita. Berdasarkan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 bab

13 tentang sistem Pendidikan dan Kebudayaan Nasional pada pasal 31

menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu

sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan

undang-undang (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015:163).

Berdasarkan undang-undang di atas, dapat kita ketahui  bahwa pendidikan di-

negeri ini bertujuan untuk membentuk keimanan dan ketakwaan serta akhlak

mulia peserta didik. Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia yang kuat akan

menjadikan bangsa ini semakin beradab dan menjadikan bangsa yang cerdas.

Untuk menunjang hal tersebut tidaklah mudah. Salah satu sarana pengembangan

nilai religi peserta didik adalah melalui karya sastra (novel). Dengan membaca

novel, maka peserta didik dapat mengambil pelajaran berdasarkan nilai religi yang

menjadi dasar pengetahuan peserta didik untuk sampai kepada kemampuan dalam

mengembangkan karya sastra (novel), yang pada kali ini akan dikembangkan

penulis menjadi religiositas dalam novel Hujan Bulan Juni Karya Sapardi Djoko

Damono

Nilai keagamaan dalam karya sastra sangat diperlukan dalam pembelajaran,

karena sastra tumbuh dari sesuatu yang bersifat religios. Terutama di zaman

globalisasi seperti sekarang ini sangat diperlukan karya sastra fiksi berupa novel

yang memiliki nilai keagamaan untuk peningkatan dalam hal religiositas sebagai
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sarana pembangun iman. Nilai religios ini perlu ditanamkan sejak dini pada

peserta didik sehingga mereka dapat memiliki kesadaran batin untuk berbuat

kebaikan.

Sebelum penulis mengembangkan religiositas sastra, perlu diketahui bahwasannya

dasar sebuah karya sastra yang diangkat penulis sebagai bahan penelitian ini tidak

jauh dari dasar nilai religi sebuah karya sastra. Novel Hujan Bulan Juni karya

Sapardi Djoko Damono adalah novel yang dipilih oleh penulis sebagai objek

penelitian pada skripsi ini. Karena novel tersebut menampilkan alur sebuah cerita

yang sangat menarik, kisah yang menceritakan dua insan manusia yang berbeda

agama dan saling mencintai.

Unsur yang menggerakkan jalannya cerita dalam sebuah novel disebut tokoh.

Pembicaraan mengenai tokoh dengan segala perwatakan akan banyak menarik

perhatian pembaca. Karena melalui tokoh-tokoh dalam novel, pengarang berimaji,

merefleksikan sikap dan tingkah laku manusia di masyarakat ke dalam sebuah

karya sastra. Dalam penelitian ini tokoh yang ditampilkan dalam karya sastra

adalah dua tokoh utama yaitu Sarwono yang beragama Islam dan Pinkan yang

beragama Kristen.

Permasalahan tentang keyakinan seseorang terhadap agamanya selalu hangat dan

menarik untuk diungkap secara tuntas. Semua hal tersebut difokuskan di berbagai

aspek kehidupannya. Berbagai permasalahan tentang keyakinan seseorang

terhadap agamanya dapat dilihat dari kehidupan sehari-harinya, bagaimana
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seseorang itu dapat membedakan urusan agamanya dengan kepentingan

pribadinya dapat dinilai dari seberapa besar keyakinan seseorang tersebut terhadap

agamanya, karena pada dasarnya setiap manusia adalah makhluk sosial yang

membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Novel Hujan Bulan Juni karya

Sapardi Djoko Damono adalah novel yang dipilih oleh penulis sebagai objek

penelitian pada skripsi ini.

Novel Hujan Bulan Juni merupakan hasil karya seorang penulis pria yang luar

biasa bernama Sapardi Djoko Damono. Novel ini mempersembahkan sebuah alur

cerita yang menarik, mengisahkan tentang tokoh laki-laki bernama Sarwono dan

tokoh perempuan bernama Pinkan. Tokoh Sarwono digambarkan memiliki

karakter pekerja keras dan religios, karena karakter itulah Sarwono terus bekerja

keras demi menghidupi dirinya sendiri tanpa melibatkan keluarganya. Sedangkan

tokoh Pinkan digambarkan memiliki karakter yang ambisius dan religios, karena

karakter itulah Pinkan selalu berusaha mencapai apa yang ia inginkan selama

hidupnya.

Akhir cerita cinta kisah yang penuh inspiratif ini menimbulkan banyak

pertanyaan, karena dalam novel ini kisah yang diceritakan belum tuntas. Sapardi

Djoko Damono mempersembahkan alur cerita yang sangat rumit, karena pada

akhir cerita tersebut tokoh Sarwono dan Pinkan tidak dipersatukan ataupun tidak

dipisahkan dengan kisah yang jelas, yang pada akhirnya tokoh Sarwono dalam

novel tersebut hanya dikisahkan dalam akhir ceritanya harus kuat melawan batuk

yang tidak berkesudahan. Batuk yang pada akhirnya membuat dia harus terkapar
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di pembaringan rumah sakit dan hanya menitipkan pesan singkat kepada Pinkan

dengan sebuah kertas lusuh yang berisikan tulisan puisinya.

Kisah dua insan yang berbeda keyakinan ini membuat penulis semakin tertarik

menjadikan novel Hujan Bulan Juni ini menjadi bahan penelitian untuk

menyelesaikan progaran SI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas

Lampung, dengan menarik benang merah yang manis dalam kisah mereka.

Melalui proses yang panjang penulis tertarik mengambil penelitian dengan

mengangkat judul skripsi religiositas dalam novel Hujan Bulan Juni Karya

Sapardi Djoko Damono dan rancangan pembelajarannya di SMA. Berbeda dengan

penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih memfokuskan dan mendeskripsikan

kajiannya pada nilai-nilai religi dalam novel serta menilai kelayakannya sebagai

bahan ajar sastra di SMA. Penelitian kali ini penulis mencoba memaparkan

religiositas yang diangkat dari novel Hujan Bulan Juni Karya Sapardi Djoko

Damono dengan mempersembahkan sebuah penelitian yang berbeda, yang

diambil dari salah satu karya sastra yang dimiliki Indonesia yaitu novel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimanakah religiositas yang terkandung dalam novel

Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dan rancangan pembelajarannya

di SMA?



8

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan religiositas dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi

Djoko Damono.

2. Merancang pembelajaran novel Hujan Bulan Juni Karya Sapardi Djoko

Damono di Sekolah Menengah Atas (SMA) berdasarkan kaitannya dengan

Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan Indikator.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat penelitian ini

terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan praktis.

1. Manfaat teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini sebagai berikut.

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan

dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang sastra, khususnya tentang

religiositas.

b. Dapat memberikan gambaran tentang religiositas yang terdapat dalam novel

Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil penelitian ini yaitu dapat dijadikan sebagai salah satu bahan alternatif

dalam pembelajaran sastra di SMA.

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pembaca, baik

mahasiswa, guru, siswa, maupun masyarakat pada umumnya tentang
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religiositas dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dan

membantu guru bahasa Indonesia di SMA dalam memilih alternarif bahan

pengajaran.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Religiositas yang ditampilkan dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi

Djoko Damono.

2. Fokus dalam penelitian ini adalah religiositas pada novel Hujan Bulan Juni

karya Sapardi Djoko Damono dan rancangan pembelajarannya di Sekolah

Menengah Atas (SMA), dengan indikator yang meliputi lima dimensi

religiositas yang terdapat pada novel Hujan Bulan Juni yaitu, perkawinan

lintas agama, perbedaan adat dan budaya, perbedaan agama, intensitas

pertemuan, serta simbolis tokoh novel.
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II. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Novel

Novel adalah salah satu hasil karya sastra. Novel merupakan bentuk karya sastra

yang sangat populer dan digemari oleh masyarakat karena daya komunikasinya

yang luas dan daya imajinasinya yang menarik. Abrams dalam Nurgiyantoro

(1998: 9) mengemukakan bahwa sebutan novel berasal dari bahasa Italia novella

(yang dalam bahasa Jerman: novelle). Secara harfiah, novella berarti sebuah

barang baru yang kecil, dan kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam

bentuk prosa. Dewasa ini istilah novella mengandung pengertian yang sama

dengan istilah Indonesia novelet (Inggris: novelette), yang berarti sebuah karya

prosa fiksi yang panjangnya cukupan, tidak terlalu panjang, namun juga tidak

terlalu pendek (Nurgiantoro dalam Purba, 2010: 62).

Novel merupakan cerminan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Cerita

yang terdapat dalam novel memuat permasalahan manusia dengan manusia,

manusia dengan lingkungannya serta dengan pencipta-Nya. Sebagai hasil karya

sastra, novel mengandung nilai keindahan yang dapat menimbulkan rasa senang,

terharu, penasaran, menarik, simpati, serta memberikan pengalaman jiwa kepada

pembaca.
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Dalam The American College Dictionary (Tarigan dalam Purba, 2010: 62)

dijelaskan bahwa “novel adalah suatu cerita prosa yang  fiktif dalam panjang yang

tertentu, yang melukiskan para tokoh, gerak, serta adegan kehidupan nyata yang

representatif dalam suatu alur atau suatu keadaan yang agak kacau atau kusut”.

Sementara Virgina Wolf mengungkapkan bahwa sebuah roman atau novel ialah

sebuah eksplorasi atau suatu kronik penghidupan, merenungkan dan melukiskan

dalam bentuk yang tertentu, pengaruh, ikatan, hasil, kehancuran, atau tercapainya

gerak-gerik manusia (Tarigan, 2011:167).

Novel merupakan cerita fiktif dan imajinatif yang di dalamnya terdapat unsur-

unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik novel

adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Adapaun unsur-

unsur intrinsik dalam novel yaitu, tema, peristiwa, cerita, alur atau plot, tokoh dan

penokohan, amanat, latar, sudut pandang penceritaan, serta gaya bahasa

(Nurgiantoro, 1998: 23). Novel juga merupakan sebuah cerita yang panjang dan

dibangun oleh suatu alur yang menceritakan kehidupan laki-laki dan perempuan

secara imajinatif. Hal ini sesuai dengan pendapat yang tertuang dalam The

Advanced Learner’s Dictionary of Current English yang menyatakan bahwa

novel adalah suatu cerita dengan suatu alur, cukup panjang mengisi satu buku atau

lebih yang menganggap kehidupan pria dan wanita bersifat imajinatif (Purba,

2010: 62).
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Dalam hal ini, penulis melakukan kajian terhadap pendekatan mimetik dalam

novel Hujan Bulan Juni yang ditinjau dari sudut pandang karya sastra yang

berkaitan dengan sistem religi. Penulis menganggap bahwa novel Hujan Bulan

Juni memiliki tema besar dalam kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat

dengan segala permasalahan yang dihadirkan oleh pengarang sehingga novel ini

akan lebih menarik jika dianalisis mengguakan pendekatan mimetik.

Novel melalui pendekatan mimetik dapat diartikan sebagai salah satu media

apresiasi pengarang terhadap hasil karya sastra. Pendekatan mimetik ialah

hubungan karya seni dengan kenyataan menjadi ciri utama dalam penilaiannya

(Teeuw, 1984: 44). Novel sebagai salah satu media yang dapat digunakan oleh

para sastrawan untuk menuangkan berbagai aspirasi dan inspirasi realitas yang

terjadi di dalam mayarakat.

Melalui novel dalam pendekatan mimetik pengarang menghadirkan sebuah karya

sastra yang dapat diminati oleh para pembaca, dengan mempersembahkan realitas

kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat dengan tujuan agar pembaca dapat

mengambil hikmah atau pelajaran yang terkandung di dalamnya sebagai apresiasi

sebuah karya sastra.

2.2 Pengertian Sastra

Karya sastra merupakan hasil karya salah satu cabang kebudayaan, yakni

kesenian. Kehadiran sastra di era globalisasi saat ini merupakan suatu kegiatan

yang kreatif dan imajinatif. Sastra diciptakan melalui kreativitas dari pencipta
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karya sastra itu sendiri. Karya sastra tidak mungkin tercipta jika para penulis tidak

mempunyai kreativitas dan imajinasi yang baik untuk menghidupkan karya sastra

tersebut. Karya sastra adalah wadah untuk menyampaikan gagasan dan pesan para

sastrawan tentang kehidupan manusia. Sastra juga merupakan pencerminan

kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat sangat menentukan nilai karya sastra

yang hidup di zamannnya. Sastra merupakan pelukisan kehidupan dan pikiran

imajinatif ke dalam bentuk dan struktur bahasa (Tarigan, 2011: 3). Wilayah sastra

meliputi kondisi insani atau manusia, yaitu kehidupan dengan segala perasaan,

pikiran, dan wawasannya.

Sastra merupakan media komunikasi yang menyajikan keindahan dan

memberikan makna terhadap kehidupan dan pemberian pelepasan ke dunia

imajinasi (Budianta, 2006: 2). Sebuah cipta sastra bersumber dari kenyataan yang

hidup di dalam masyarakat (Esten, 2013: 2). Sastra berkaitan erat dengan semua

aspek manusia sehingga karya sastra dapat melukiskan penderitaan-penderitaan

manusia, perjuangannya, kasih sayang dan kebencian, nafsu dan segala yang

dialami manusia. Oleh karena itu, apabila dihayati secara mendalam, karya sastra

akan semakin menambah pengetahuan dan pengalaman hidup bagi yang

membacanya.

Karya sastra sungguh menarik, menawan hati, memberi motivasi, dan selalu

berkembang. Sastra juga merupakan sarana pembuka pintu-pintu penemuan serta

memberikan petualangan-petualangan dan kenikmatan yang tidak habis-habisnya.

Dengan menyimak serta membaca karya sastra, kita sebagai pembaca merasa ikut
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bertualang ke dunia imajinatif yang tidak pernah kita temui dalam kehidupan

sehari-hari dan tidak terbayangkan sebelumnya. Sungguh mengasyikkan dan

menyenangkan apabila kita sebagai penikmat karya sastra dapat mengerti betapa

besarnya manfaat kegiatan dan keterampilan menyimak dan membaca karya

sastra.

Dalam karya sastra, kaitan antara kenyataan dan rekaan dianggap penting oleh

para sastrawan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan satu

dengan yang lainnya. Dengan kata lain, suatu karya sastra pastilah berasal dari

sebuah kenyataan yang terdapat di lapangan.

Abrams menyajikan sebuah kerangka berfikir yang cukup efektif dalam

memahami karya sastra. Kerangka itu mengungkapkan hubungan antara semesta,

karya sastra, pembaca dan penulisnya. Kerangka tersebut digambarkan dalam

diagram yang berbentuk segitiga yang saling memengaruhi. Diagram tersebut juga

mengungkapkan bahwasannya semesta adalah hal yang paling memengaruhi dari

terciptanya suatu karya sastra. Dengan kata lain, Abrams secara tidak langsung

telah mengungkapkan peniruan terhadap semesta di dalam suatu karya seni.

(Abrams dalam Teeuw, 1984: 43) Kerangka model yang yang diungkapkan

Abrams tersebut mengandung pendekatan kritis yang utama terhadap karya sastra.

Pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan yang menitikberatkan pada karya itu sendiri; pendekatan ini

disebut objektif.
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b. Pendekatan yang menitikberatkan penulis; yang disebut ekspresif.

c. Pendekatan yang menitikberatkan semesta; yang disebut mimetik.

d. Pendekatan yang menitikberatkan pembaca; disebut pragmatik.

Dalam menganalisis novel Hujan Bulan Juni penulis akan menggunakan

pendekatan mimetik. Penulis memilih pendekatan ini karena ingin

mengungkapkan religiositas sastra yang terdapat dalam novel dengan kenyataan

yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani, mimesis, yang sejak dahulu dipakai

sebagai istilah untuk menjelaskan hubungan antara karya seni dan kenyataan

(reality); Plato dan Aritoteles keduanya menggunakan istilah mimesis;

terjemahannya dalam bahasa Inggris berbeda-beda; imitation, representation, dan

seterusnya, jadi peneladanan, peniruan, dan pembayangan (Abrams dalam Teeuw,

1984: 43).

(Abrams dalam Teeuw, 1984: 44) menyatakan bahwasannya pendekatan mimetik

ialah hubunagn karya seni dengan kenyataan menjadi ciri utama dalam

penilaiannya. Pendekatan mimetik juga dapat diartikan sebagai pendekatan yang

dalam mengkaji sebuah karya sastra berupa memahami hubungan karya sastra

dengan realitas atau kenyataan. Dalam pendekatan ini karya sastra dianggap

sebagai tiruan  alam atau kehidupan.  Untuk dapat menerapkan dalam kajian sastra

dibutuhkan data-data yang berhubungan dengan realitas yang ada di luar karya

sastra. Biasanya berupa latar belakang atau sumber pencipta karya sastra yang
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akan dikaji. Misalnya novel tahun 1920-an yang banyak bercerita tentang “kawin

paksa”. Maka dibutuhkan sumber dan budaya pada tahun tersebut berupa latar

belakang sumber penciptaannya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwasannya sastra melalui

pendekatan mimetik ialah sebuah wadah untuk menyampaikan gagasan dan pesan

para sastrawan tentang kehidupan manusia yang didasarkan pada kenyataan sosial

yang terjadi di dalam masyarakat dan kemudian dikembangkan menjadi suatu

karya sastra dengan penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi dan

kreatifitas pengarang dalam kehidupan nyata tersebut.

2.3 Pengertian Tokoh dan Penokohan

Dalam karya sastra tokoh merupakan unsur yang sangat penting karena tokoh

adalah pelaku yang mengemban bergeraknya jalan cerita dan peristiwa dalam

suatu cerita rekaan. Sedangkan penokohan dalam teori sastra sering disebut

dengan perwatakan atau karakteristik yang menunjuk pada penempatan tokoh-

tokoh tertentu dengan watak-watak dan peran tertentu dalam suatu cerita. Atau

seperti dikatakan oleh Jones (dalam Nurgiantoro, 1998: 165), penokohan adalah

pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam suatu

karangan naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas

moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan

apa yang dilakukan dalam tindakan.
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Tokoh cerita (character), menurut Abrams (dalam Nurgiantoro, 1998: 165) adalah

orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, atau drama, yang oleh

pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti

yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan.

Dengan demikian, istilah penokohan lebih luas pengertiannya dari pada “tokoh”

dan “perwatakan” sebab ia sekaligus mencangkup masalah siapa tokoh cerita,

bagaimana perwatakan, dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam

sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada

pembaca.

Fungsi tokoh dalam cerita ialah untuk memberikan gambaran tentang watak atau

karakter manusia berdasarkan imajinasi pengarang. Dalam lingkungan para tokoh

itu pula persoalan yang dijadikan tema cerita muncul dan berkembang.

Bagaimana perkembangan persoalan atau tema itu, tampak dalam alur cerita yang

ditentukan oleh watak dan perilaku para tokohnya. Meskipun tokoh cerita hanya

merupakan hasil rekaan atau imajinasi pengarangnya, tapi tokoh tersebut haruslah

hidup seperti wajarnya manusia yang memiliki perasaan dan pikiran sehingga

tokoh yang ditampilkan menjadi lebih kuat. Karena tokoh dalam suatu cerita

mempunyai posisi yang strategis sebagai penyampai pesan, moral, kritik, maupun

hal lainnya yang sengaja ingin disampaikan pengarang kepada pembaca.

Berdasarkan segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam suatu cerita,

(Nurgiantoro, 1998: 176-177) membagi tokoh menjadi dua, yakni tokoh utama

cerita (central character, main character) dan tokoh tambahan (peripheral
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character). Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam

novel yang bersangkutan. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan,

baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Karena tokoh utama

paling banyak diceritakan dan sering berhubungan dengan tokoh-tokoh yang

lainnya, ia sangat menetukan perkembangan alur dalam suatu cerita. Selain tokoh

utama terdapat pula tokoh tambahan untuk mendukung peranan tokoh utama.

Tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak sentral dalam suatu cerita,

pemunculannya dalam suatu cerita juga lebih sedikit dan kehadirannya hanya jika

ada keterkaitannya denagan tokoh utama secara langsung atau pun tidak langsung,

namun kehadiran tokoh tambahan dalam suatu cerita sangat berguna untuk

menunjang dan mendukung tokoh utama.

Berdasarkan fungsi penampilan tokoh, (Nurgiantoro, 1998: 178) membedakan ke-

dalam tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Tokoh protagonis ialah tokoh yang

mempunyai karakter positif dan membawa nilai-nilai yang positif pula. Altendbert

dan Lewis (dalam Nurgiantoro, 1998: 178) mengemukakan bahwa dalam

membaca sebuah novel, pembaca sering mengidentifikasikan diri dengan tokoh-

tokoh tertentu, memberikan simpati dan empati, melibatkan diri secara emosional

terhadap tokoh tersebut. Tokoh yang disikapi demikian oleh pembaca disebut

tokoh protagonis. Sedangkan tokoh antagonis berkebalikan dengan tokoh

protagonis. Tokoh antagonis digambarkan memiliki karakter negatif dan

membawa nilai-nilai negatif pula. Biasanya tokoh antagonis adalah penyebab

suatu konflik yang terjadi dalam sebuah novel atau cerita.
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Dengan demikian, karya sastra menyajikan para tokoh dengan latar belakang

tertentu yang mengalami suatu kejadian, peristiwa, atau konflik dalam sebuah

cerita yang ditampilkan oleh pengarang. Dalam suatu cerita pengarang

menggambarkan bagaimana para tokoh menyikapi dan bisa keluar dari konflik

tersebut dengan cara-cara yang mencirikan watak sehingga melahirkan ciri khas

karakter yang dimiliki oleh diri tokoh tersebut. Novel sebagai suatu karya sastra

juga dibangun atas tokoh dan penokohan.

2.4 Pengertian Religiositas

Religiositas berasal dari kata (Religio, bahasa Latin; religion, bahasa Inggris),

serta din yang artinya agama (al-Din, bahasa Arab). Walaupun secara etimologis

memiliki arti sendiri namun secara terminologis dan teknis istilah di atas berinti

makna sama. Religi yang berakar kata religare berarti mengikat. Menurut The

World Book Dictionary kata religiousity berarti religious feeling or sentiment atau

perasaan keagamaan. Religi diartikan lebih luas dari pada agama, dengan

demikian religi dapat diartikan sebagai ikatan atau pengikatan diri. Oleh karena

itu, ia lebih dinamis karena lebih menonjolkan eksistensinya sebagai manusia

(Atmosuwito, 2010: 123). Jika sesuatu ada ikatan dan pengikatan diri, kemudian

kata bereligi berarti menyerahkan diri, tunduk, dan taat. Karena penyerahan diri

atau ketaatan dikaitkan dengan kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan itu berupa

diri seseorang yang melihat seakan-akan ia memasuki dunia baru yang penuh

kemuliaan.
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Sastra yang baik selalu religious. Religiositas lebih melihat aspek yang ada di-

dalam lubuk hati, riak getaran hati nurani pribadi, sikap personal yang sedikit

banyak menjadi misteri bagi orang lain, karena sebuah perasaan yang

mencangkup totalitas (termasuk rasio dan rasa manusiawi) ke dalam si pribadi

manusia (Mangunwijaya, 1982: 11). Dan karena itu, pada dasarnya religiositas

mengatasi, atau lebih dalam dari agama yang tampak, formal, dan resmi.

(Mangunwijaya, 1982: 55) mengemukakan suatu pasal religiositas manusia yang

utuh, ialah kesadaran untuk beramal, dan menolong orang lain. Teristimewa

menolong mereka yang paling menderita atau tersungkur ke dalam lembah nista

yang dibuatnya sendiri, karena kesalahan sendiri atau karena kesalahan orang lain.

Religiositas yang tidak hanya abstrak-abstrakan belaka, bukan risalah diskusi

belaka, atau hanya sekedar hiasan saja, tetapi yang sudah mendarah daging dalam

sikap dan perilaku, yang lebih suka membela perasaan dari pada kebiasaan untuk

mengutuk, dan yang lebih suka mendampingi dari pada hanya sekedar berceramah

atau berkhotbah.

Mangunwijaya (1982: 56) mengungkapkan salah satu contoh dalam novel Nasjah

Djamin yang berjudul Hilanglah Si Anak Hilang.

“Kisah yang menceritakan figur Marni dan Meinar. Singkat cerita Marni istri

seorang kakek dalam perkawinan yang tidak ideal, berselingkuh dengan kekasih

lamanya si Kuning, seorang tokoh individualis, yang oleh saudara-saudaranya

selalu dimarah-marahi karena menodai nama baik keluarga. Pada akhir cerita

ini Marni pun bunuh diri karena merasa hidupnya sudah berantakan dengan
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menjalin hubungan suami istri yang kurang wajar dan takut kehilangan satu-

satunya pegangan hidup, yakni kecintaan si Kuning. Novel ini menceritakan kisah

konflik antara kebenaran masyarakat (agama) melawan keberanian individual”.

Kisah yang diceritakan dalam novel Nasjah Djamin di atas merupakan salah satu

contoh sebuah kisah yang di dalamnya terdapat nilai religiositas yang dapat terjadi

di dalam kehidupan manusia atau masyarakat. Novel tersebut mengungkapkan

bahwasannya kehidupan yang dijalani manusia ialah kembali pada diri sendiri,

bagaimana manusia itu bisa berdiri tegak di atas landasan kebenarannya, tanpa

memusnahkan kebenaran orang lain. Karena demikian, manusia sebagai makhluk

sosial yang tidak hanya untuk dikasihani saja, melainkan perlu saling menghargai.

Kita dapat merasakan, kata-kata itu timbul dari jiwa religious yang dewasa. Yang

menyadari bahwasannya masalah yang disebut baik atau buruk, benar atau keliru,

berketuhanan atau kafir, sejati atau munafik, bahwa semua itu bukan perkara yang

mudah. Rumit sekali dan meminta keshabaran, toleransi, terutama kemampuan

untuk menyelamatkan diri dalam kesulitan orang lain.

Permasalahan yang terjadi dalam novel tersebuat adalah bunuh diri, seolah-olah

dengan bunuh diri semua persoalan yang dihadapi akan selesai. Namun, kita harus

ingat bahwa di sini kita menghadapi suatu karya sastra, artinya kita bukan

menghadapi laporan polisisi, atau makalah sosiologis, melainkan simbolisasi

dalam karya sastra. Ada bunuh diri yang datang dari keputusasaan, atau jiwa

pengecut yang melihat bunuh diri sebagai suatu cara melarikan diri dari kesulitan.
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Dalam alam keyakinan cita rasa Kristen dan Islam, bunuh diri justru suatu tingkah

kesombongan, mendahului kehendak Tuhan atas kematian manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya agama dan

religiositas merupakan dua hal yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat

dipisahkan karena saling melengkapi dan saling mendukung. Agama lebih

menunjuk kepada kelembagaan, kebaktian kepada Tuhan atau dunia atas dalam

aspeknya resmi, yuridis, peraturan-peraturan dan sebagainya yang meliputi segi-

segi kemasyarakatan. Adapun religiositas lebih melihat aspek-aspek yang ada

dalam lubuk hati, sikap personal yang sedikit lebih banyak misteri bagi orang lain

karena menafaskan intimitas jiwa yakni cita rasa yang mencakup totalitas ke-

dalam pribadi manusia. Oleh karena itu, religiositas lebih mengatasi dan lebih

mendalam dari agama yang tampak formal atau resmi. Mengukur seberapa jauh

pengetahuan, seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya.

Religiositas didefinisikan dalam beberapa hal yaitu, (1) kognisi merupakan

pengetahuan agama, dan keyakinan agama, (2) pengaruh yang dilakukan oleh

emosional dengan melampirkan perasaan keagamaaan, (3) perilaku spiritual yang

diwujudkan dalam kehadiran seseorang pada tempat ritual peribadatan, membaca

kitab suci, dan berdoa (Cornwall et al, 1986: 1163).

Berdasarkan definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwasannya religiositas

merupakan keyakinan seseorang terhadap agama yang dianutnya dengan
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mengutamakan perasaan emosional dalam beragama yang diwujudkan oleh

perilaku spiritual seseorang dalam beribadah.

(http://www.jstor.org/stable/25072834?seq=1&cid=pdfreference#references_tab_

contents diakses 15 Mei 2016, 15:00 WIB).

Religiositas sebagai pemahaman berkomitmen seseorang untuk mengikuti

seperangkat ajaran agama atau prinsip-prinsip keagamaan. Religiositas juga dapat

dinilai sebagai indikator perilaku seseorang, di antaranya ialah kehadiran dalam

suatu ritual keagamaan, hubungan manusia dengan Tuhan, tingkat keseringan

dalam berdoa, membaca kitab suci, serta partisipasi dalam sebuah diskusi

keagamaan (H. Turnley dkk, 2007: 559). Berdasarkan definisi di atas, penulis

menyimpulkan bahwasannya religiositas merupakan komitmen seseorang dalam

mengamalkan prinsip-prinsip keagamaan berdasarkan indikator perilaku dalam

menjalankan ritual kegamaan, serta tingkat ibadah yang menjadi keutamaan nilai

religiositas seseorang.

(http://www.jstor.org/stable/25482311?seq=1&cid=pdfreference#references_tab_

contents diakses 15 Mei 2016, 15:00 WIB).

Agama memiliki ikatan yang kuat terhadap moralitas seseorang dalam beragama,

tingkat kepercayaan seseorang yang beragama ialah percaya bahwasannya agama

adalah sumber moralitas. Religiositas di sini didefinisikan sejauh mana seorang

individu yang religious terpisah dari keyakinan agama tertentu dan bagaimana

cara mewujudkan apa yang telah diyakininya (Geyer dan Baumeister, 2005: 602).

Aquino dan Reed (2005: 603) mendefinisikan religiositas merupakan ekspresi
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simbol komitmen beragama, yang mendasari seseorang untuk meyakini prinsip-

prinsip moral dalam suatu agama yang dianutnya. Berdasarkan definisi di atas,

penulis menyimpulkan bahwasannya religiositas merupakan sebuah ekspresi

komitmen seseorang dalam beragama untuk meyakini prinsisp-prinsip moral

agama yang dianutnya, dengan cara mewujudkan apa yang telah diyakini dalam

agamanya.

(http://www.jstor.org/stable/40295023?seq=1&cid=pdfreference#references_tab_contents

diakses 15 Mei 2016, 15:00 WIB).

Berdasarkan definisi menurut para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwasannya

religiositas ialah komitmen seseorang terhadap keyakinan agama yang dianutnya, dengan

mengamalkan ajaran atau prinsip-prinsip keagamaaan yang direalisasikan dalam perilaku

spiritual ataupun ritual keagamaan, baik yang hubungannya antara manusia dengan Tuhan

ataupun dengan sesama manusia.

2.4.1 Dimensi Religiositas Novel Hujan Bulan Juni

Pengukuran dimensi religiositas di kalangan masyarakat yang beragama Kristen

disesuaikan dengan studi tentang religiositas dalam masyarakat atau kelompok

lainnya. Enam dimensi teoritis diyakini oleh klasifikasi silang dari tiga komponen

umum yaitu, keyakinan keagamaan, komitmen, dan perilaku, serta dua metode

religiositas yaitu, personal dan kelembagaan. Dua pendekatan umum untuk

mendefinisikan dan mengukur komponen religiositas dapat dibedakan dalam

literatur. Pertama pada dasarnya mencoba untuk mengoperasionalkan dimensi

yang konseptual. Pendekatan ini mengasumsikan adanya dimensi tertentu, lalu

memilih atau membangun item yang diyakini berdasarkan pengukuran yang telah
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diteliti atau diamati. Pendekatan kedua menggunakan pendekatan empiris dengan

melibatkan hubungan matematis antara set item dari kolam besar sebuah sub

indikator (Duke, 1998: 203).

Tiga komponen religiositas yang ditemukan oleh pakar psikolog sosial yang pada

umumnya mengakui pentingnya membuat perbedaan antara mengetahui (kognisi),

perasaan (mempengaruhi), dan melakukan (perilaku). Komponen kognitif adalah

keyakinan agama yang disebut dengan dimensi ideologi dengan menyebutkan

pengakuan iman atau kepercayaan terhadap agama yang dianutnya. Komponen

afektif adalah dimensi perasaan yang meliputi perasaan terhadap makhluk

religious, benda, dan lembaga. Komitmen dalam komponen afektif didefinisikan

sebagai mekanisme yang penting untuk menjaga identitas keagamaan, dan

mendefinisikan sebagai "emosi yang terfokus atau keterikatan emosional dengan

fokus khusus identitas”. Komponen perilaku adalah "tindakan atau perilaku di-

luar”. Salah satunya ialah perilaku beribadah di dalam masjid atau gereja,

kontribusi keuangan atau pengamalan terhadap sesama manusia, frekuensi doa

pribadi dan pembelajaran kitab suci dalam agama Islam maupun Kristen, dan

perilaku keagamaan serta etika yang termasuk dalam komponen perilaku

religiositas (Duke, 1998: 203).

Religiositas terdiri dari dua mode keterlibatan agama yaitu, modus pribadi dan

modus kelembagaan. Modus pribadi terdiri dari keyakinan agama, perasaan, dan

perilaku yang menentukan keyakinan seseorang terhadap agama  yang dianutnya.

Perasaan dan komitmen terhadap Tuhan, dan perilaku keagamaan seperti, doa,
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memberi kepada orang miskin, dan mendorong orang lain untuk percaya kepada

Tuhan. Modus kelembagaan terdiri dari keyakinan agama, perasaan, atau perilaku

yang berkaitan dengan agama formal dan dilembagakan. Modus kelembagaan

meliputi penerimaan keyakinan terhadap agama, perasaan pribadi, dan

peribadatan, serta partisipasi dalam ritual dan ibadah keagamaan.

Sebuah klasifikasi silang dari dua konstruksi yaitu, (l) mode religiositas (personal

vs kelembagaan), (2) komponen religiositas (kepercayaan, komitmen, dan

perilaku), serta perilaku keagamaan dan partisipasi (perilaku). Dalam setiap

modus terdapat interaksi yang sistematis antara tiga komponen tersebut. Artinya,

untuk berkomitmen kepada Tuhan, seseorang harus percaya kepada-Nya, dan

komitmen kepada Tuhan mempengaruhi perilaku keagamaan. Di sisi lain,

seseorang merasa berkomitmen dalam sebuah tempat peribadatan atau organisasi

harus percaya untuk menjadi organisasi yang baik dan layak, dan komitmen untuk

berpartisipasi terhadap organisasi dalam penerimaan norma-norma dan perilaku

yang diharapkan.

Berikut merupakan langkah-langkah komitmen yang diidentifikasi dalam dua

model yaitu, komitmen spiritual dan komitmen tempat peribadatan. Perbedaan

antara keduanya terletak dalam objek komitmen yang diberikan.

1. Komitmen spiritual adalah dimensi religiositas yang meliputi hubungan iman

seseorang dengan keadaannya, komitmen spiritual ini juga merupakan

orientasi perasaan individu terhadap Tuhan, dan merupakan cara pandang

seseorang dalam agamanya. Adapun lima macam yang dikembangkan
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sebagai indikator dalam komitmen spiritual adalah, (1) sebuah hubungan

seseorang dengan Tuhan yang merupakan bagian terpenting dalam

menjalankan kehidupan, (2) adanya Tuhan merupakan pengaruh penting bagi

kehidupan manusia yang ada di seluruh dunia, (3) mempercayai akan adanya

Tuhan, (4) menjalankan semua perintah dan kewajiban kepada Tuhan, (5)

keimanan merupakan hal terpenting bagi kehidupan seseorang.

2. Komitmen tempat peribadatan adalah orientasi perasaan individu terhadap

organisasi keagamaan atau masyarakat. Komitmen tempat peribadatan

meliputi lampiran, identifikasi, dan loyalitas individu terhadap organisasi

tempat beribadah atau komunitas religious.

Dua dimensi religiositas yang terkandung dalam komponen perilaku disebut

perilaku keagamaan dan partisipasi keagamaan. (1) Perilaku keagamaan

merupakan cara pribadi seseorang untuk mempengaruhi keterlibatan agama yang

didefinisikan sebagai perilaku-perilaku dalam agama, tetapi tidak memerlukan

keanggotaan atau partisipasi dalam kelompok agama atau masyarakat lainnya.

Misalnya, doa, pembelajaran tulisan dalam kitab suci, memberi kepada orang

miskin, dan mendorong orang lain untuk percaya kepada Tuhan adalah semua

perilaku yang diharapkan dari orang-orang religious. (2) Partisipasi keagamaan

secara umum telah dibuktikan pada tempat peribadatan atau hadir dalam sebuah

ritual keagamaan, meskipun juga telah dibuktikan sebagai partisipasi dalam

sebuah organisasi keagamaan dan jumlah dukungan keuangan yang diberikan

kepada organisasi tersebut.
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2.1 Peta Konsep Inti Dimensi Religiositas

Gambar 2.1 merupakan peta konsep hubungan antara inti dimensi dari religiositas.

Pengetahuan agama, dan pengalaman religious merupakan pengaruh dari  hasil

religiositas. Konsekuensi dari religiositas yang meliputi kesehatan emosional,

fisik, pribadi, perkawinan, dan kebahagiaan keluarga, serta spiritual kesejahteraan

adalah hasil dari hidup religious.

Hasil analisis menghasilkan data yang disimpulkan sebagai berikut: (1) Terdapat

tiga komponen yang berbeda dari religiositas, menghasilkan faktor keyakinan, dua

faktor komitmen, dan dua faktor perilaku. Upaya masa depan untuk mengukur

religiositas harus memberi perhatian khusus untuk perbedaan antara aspek

kognitif atau berpikir agama, afektif atau perasaan aspek agama, dan dimensi

perilaku. (2) Perilaku keagamaan ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan

dimensi afektif dari perilaku keagamaan lainnya. Artinya, perilaku keagamaan

yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan sangat erat kaitannya dengan

item komitmen spiritual, sedangkan perilaku yang mengukur hubungan manusia

dengan manusia sangat erat kaitannya dengan tindakan partisipasi keagamaan.

Pengetahuan
agama

Berpegang teguh
pada ajaran
tradisional

Berpegang teguh
pada ajaran
tertentu

Komitmen
spiritual

Komitmen
bangunan
peribadatan

Tingkah laku
agama

Partisipasi
agama

Pengalaman
agama

Hubungan
individu  dalam
masyarakat

Kesejahteran
pribadi

Kebahagian
perkawinan

Kesehatan
fisik

Kesejahteraan
spiritual



29

(3) Dari enam dimensi religiositas, dimensi paling menonjol adalah dua dimensi

keyakinan yaitu komitmen spiritual dan dimensi perilaku keagamaan.

Berdasarkan definisi di atas, penulis menentukan hasil penelitian dimensi

religiositas dalam novel Hujan Bulan Juni menggunakan pendekatan konseptual,

yaitu pendekatan yang mengasumsikan adanya dimensi tertentu, lalu memilih atau

membangun item yang diyakini berdasarkan pengukuran yang telah diteliti atau

diamati. Agama sebagai refleksi atas cara beragama tidak hanya terbatas pada

kepercayaan saja, tetapi juga merefleksi dalam perwujudan-perwujudan tindakan

kolektivitas umat, serta bangunan peribadahan. Perwujudan-perwujudan tersebut

keluar sebagai bentuk dari pengungkapan cara beragama, sehingga agama dalam

arti umum dapat diuraikan menjadi beberapa unsur atau dimensi religiositas.

Dengan demikian, melalui beberapa tahapan serta proses penulis menyimpulkan

bahwasannya terdapat beberapa dimensi dalam novel Hujan Bulan Juni, yang

dapat dijadikan sebagai indikator nilai pemahaman mengenai pengetahuan dalam

agama dari segi konteks religiositas yang diambil dari novel Hujan Bulan Juni

karya Sapardi Djoko Damono, di antaranya sebagai berikut:

2.4.1.1 Perkawinan Lintas Agama

Perkawinan ialah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau

dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan perkawinan secara

norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Menurut Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
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dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-

masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang

menurut perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah salah satu bentuk

ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun

istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera,

dan kekal selamanya.

Perkawinan lintas agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria

atau seorang wanita yang beragama islam dengan seorang wanita atau seorang

pria yang beragama non-islam. Hukum pernikahan campuran antara orang-orang

yang berbeda agama, dengan cara pengungkapannya, tidaklah sah menurut agama

yang diakui keberadaannya dalam Negara Republik Indonesia. Dan karena sahnya

perkawinan didasarkan pada hukum agama, maka perkawinan yang tidak sah

menurut hukum agama, tidak sah pula menurut Undang-undang Perkawinan

Indonesia.

Perkawinan campuran antara orang-orang yang berbeda agama mengandung

berbagai konflik pada dirinya. Oleh karena itu, tujuan perkawinan seperti

tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawian Indonesia adalah untuk

membentuk rumah tanggga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang

Maha Esa, dalam perkawinan campuran orang-orang yang berbeda agama, tujuan
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perkawinan tersebut, sukar terwujud. Perkawianan campuran antara orang-orang

berbeda agama adalah penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar

menurut hukum agama dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku di tanah air

kita. Untuk penyimpangan ini kendatipun ada kenyataan dalam masyarakat, tidak

perlu dibuat peraturan sendiri.

Pria atau Wanita yang akan melangsungkan perkawinan campuran bebeda agama

berdasarkan hak asasi dan menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan

Indonesia, sebaiknya memeluk saja agama pasangannya. Dengan begitu,

perkawinan demikian berada di bawah naungan satu agama mungkin dapat

dibentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

menurut masing-masing agama, di tanah air kita.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan diakses 14 Januari 2016, 21:00 WIB).

2.4.1.2 Perbedaan Adat dan Budaya

Adat ialah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma,

kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.

Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan

sanksi tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap

menyimpang. Sedangkan budaya ialah suatu cara hidup yang berkembang, dan

dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke

generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk sistem agama

dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.

Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya adat dan budaya mempunyai perbedaan
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yang sangat tipis. Ada adat yang telah menjadi budaya, tetapi budaya tidak akan

pernah menjadi adat. Adat adalah sesuatu yang biasa atau lazim dilakukan di

suatu daerah dan bersifat sakral atau kepercayaan dan tetap dilaksanakan turun

temurun, sedangkan budaya dapat berubah sesuai dengan norma yang berjalan

atau kondisi dari peradaban modern yang masih dalam norma.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Adat diakses 15 Januari 2016, 21:30 WIB).

2.4.1.3 Perbedaan Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama ialah sistem yang mengatur tata

keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa

serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta

lingkungannya. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem

keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu

kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan

terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci.

Bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran

tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk

hidup selamat di dunia dan di akhirat. Karena itu pula agama dapat menjadi

bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari

masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi pendorong serta pengontrol bagi

tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai

dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya.
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Perbedaan adalah bukti kekuasaan Tuhan yang seharusnya tidak dijadikan asas

pertentangan. Memang yang salah bukan agamanya tetapi umatnya, karena umat

memahami agama secara sempit, akibatnya persoalan selalu dihadapkan antara

Islam dengan non muslim. Karena mereka hanya menganggap agama lain sebagai

musuh, padahal jika memahami Islam secara benar, Islam adalah agama

‘rahmatan li al-alamin”, ini sebenarnya kunci perdamaian antar umat beragama.

Karena dengan perbedaan itu, kita bisa saling mengenal, mempertajam pikiran,

dan semakin mengembangkan kehidupan. Tanpa keragaman itu kehidupan akan

berjalan di tempat dan statis. Hal yang penting adalah bagaiman perbedaan itu kita

kelola dan atur dengan baik. Tidak harus ada pertengkaran karena perbedaan,

yang ada bersaing dalam kompetisi untuk mewujudkan kebaikan, kemajuan, dan

perkembangan kehidupan.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Agama diakses 15 Januari 2016, 21:30 WIB).

2.4.1.4 Intensitas Pertemuan

Penulis dalam penelitian ini mengungkapkan intensitas dari segi seberapa sering

tokoh utama dalam novel mengalami proses komunikasi secara mendalam.

Penulis mencoba memaparkan intensitas dari segi pertemuan dua tokoh utama

yang menjadi salah satu bahan penelitian novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi

Djoko Damono.

Menurut bahasa, intensitas berasal dari bahasa Inggris yaitu Intensity yang berarti

kemampuan, kekuatan, gigih atau kehebatan. Intensitas juga diartikan sebagai kata

sifat dalam kamus ilmiah populer dengan kata intensif yang berarti secara
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sunguh-sungguh, tekun, giat, sedangkan pengertian intensity atau intensitas

menurut kamus psikologi ialah kekuatan yang mendukung suatu pendapat atau

suatu sikap. Pengertian intensitas dalam kehidupan sehari-hari dapat dipahami

sebagai ukuran atau tingkat.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya intensitas ialah

seberapa besar respon individu atas suatu stimulus yang diberikan kepadanya

ataupun seberapa sering melakukan suatu tingkah laku. Dalam penelitian ini

istilah intensitas diartikan sebagai seberapa sering proses komunikasi dan

pertemuan dua tokoh utama yang terjadi di dalam novel Hujan Bulan Juni.

2.4.1.5 Simbolis Tokoh Novel Hujan Bulan Juni

Simbol berasal dari kata symballo yang berasal dari bahasa Yunani. Symballo

artinya ”melempar bersama-sama”, melempar atau meletakkan bersama-sama

dalam satu ide atau konsep objek yang kelihatan, sehingga objek tersebut

mewakili gagasan. Simbol dapat mengantarkan seseorang ke dalam gagasan atau

konsep masa depan maupun masa lalu.

Simbol adalah gambar, bentuk, atau benda yang mewakili suatu gagasan, benda,

ataupun jumlah sesuatu. Meskipun simbol bukanlah nilai itu sendiri, namun

simbol sangatlah dibutuhkan untuk kepentingan penghayatan akan nilai-nilai yang

diwakilinya. Simbol dapat digunakan untuk keperluan apa saja, diantaranya ialah

ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, serta keagamaan. Bentuk simbol tidak hanya

benda yang dapat dilihat oleh mata kita, melainkan juga melalui ucapan dan



35

gerakan. Simbol juga dijadikan sebagai salah satu infrastruktur bahasa yang

dikenal dengan bahasa simbol.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya manusia tidak

terlepas dari simbol-simbol, karena sesuatu yang diciptakan dan dilakukan

manusia merupakan simbol bagi dirinya maupun orang lain. Simbol

mencerminkan kebudayaan masyarakat pada umumnya, baik dalam hal tingkah

laku maupun pengetahuan.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Simbol, diakses 15 Januari 2016, 21:30 WIB).

Agama yang dianggap sebagai suatu jalan hidup bagi manusia (way of live)

menuntun manusia agar hidupnya terarah. Agama berfungsi untuk memelihara

integritas manusia dalam membina hubungan dengan Tuhan dan hubungan

dengan sesama manusia dan dengan alama yang mengitarinya. Dengan kata lain,

agama pada dasarnya berfungsi sebagai alat pengatur untuk terwujudnya integritas

hidup manusia dalam hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan alam yang

ada disekitarnya. Agama merupakan firman Tuhan yang diwahyukan kepada

utusan-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia. Selaku titah dari Yang

Maha Kuasa, wahyu diturunkan dari makna yang paling tinggi, memakai simbol-

simbol agung, dan manusia mencoba memahami dengan kadar kemampuannya

yang sangat terbatas. Hakikat maksud firman itu hanya Tuhanlah yang tahu,

sedangkan manusia hanya mencoba untuk mendekati kebenaran hakikat dari

maksud keinginan Tuhan tersebut.



36

Makna yang hakiki dalam menyikapai keberagamaan tersebut dilakukan oleh

banyak orang dengan menggunakan berbagai pendekatan yang mereka anggap

lebih mendekati maksud dari semua makna yang difirmankan oleh Tuhan. Ada

yang menggunakan fikiran, ada yang menggunakan ilmu pengetahuan, dan ada

pula yang menggunakan ilham atau intuisi untuk memahami semua itu. Semua

cara berfikir yang telah diterima baik oleh satu masyarakat dalam suatu tatanan

sosial merupakan perpaduan dari pengaruh-pengaruh yang saling berinteraksi

dalam jangka waktu bertahun-tahun (Kahmad, 2000: 30).

Jadi dapat disimpulkan, bahwasannya alasan digunakannya kelima dimensi

tersebut karena cukup relevan dan mewakili keterlibatan religiositas sastra yang

terdapat dalam novel Hujan Bulan Juni, dan dapat dijadikan sebagai bahan

penelitian penulis untuk menyelesaikan program S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra

Indonesia Universitas Lampung.

2.4.2 Karakteristik Perilaku Religiositas

Sehubungan dengan pembentukan perilaku, hendaknya setiap pendidik menyadari

bahwa pembinaan pribadi anak sangat memerlukan pembiasaan-pembiasaan dan

latihan-latihan yang cocok dan sesuai dengan perkembangan jiwanya. Karena

pembiasaan dan latihan tersebut akan membentuk perilaku tertentu pada anak

yang lambat laun perilaku itu akan bertambah jelas dan kuat, karena telah masuk

menjadi bagian pribadinya. Menurut Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama

mengungkapkan bahwa sesorang dikatakan memiliki perilaku religiositas jika

memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Jalaluddin, 2005: 107) yaitu.
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1. Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang

matang, bukan sekedar ikut-ikutan.

2. Cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak

diaplikasikan dalam perilaku dan tingkah laku.

3. Berperilaku positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha

untuk mempelajari dan mendalami pemahaman keagamaan.

4. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan tanggung jawab diri

hingga sikap religiositas merupakan realisasi dari sikap hidup.

5. Bersikap lebih terbuka dan wawasan lebih luas.

6. Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama sehingga kemantapan

beragama selain didsarkan atas pertimbangan pikiran, juga didasarkan atas

pertimbangan hati nurani.

7. Sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian

masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam

menerima, memahami serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya.

8. Terlihat adanya hubungan antara sikap religiositas dengan kehidupan sosial,

sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial sudah berkembang.

2.5 Rancangan Pembelajaran

Pembelajaran yang menugaskan siswa untuk membuat sesuatu di dalam kegiatan

belajar mengajar harus direncanakan, sehingga siswa dapat mencapai tujuan dari

pembelajaran tersebut. Pembelajaran yang diteliti pada hal ini adalah

pembelajaran novel. Novel termasuk dalam karya sastra. Karya sastra memang

tidak hanya sekedar untuk dinikmati, tetapi perlu juga dimengerti, dihayati, dan
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ditafsirkan. Untuk menghadirkan pemahaman tersebut diperlukan apresiasi sastra.

Dalam hal ini apresiasi biasanya akan memberikan tolak ukur atau kriteria apa

yang dapat dijadikan pegangan penilaian, disamping uraian mengenai nilai-nilai

yag terdapat dalam karya sastra yang sedang diapresiasi.

Novel sebagai bagian dari karya sastra merupakan alternative bahan pelajaran

yang masuk dalam komponen dasar kegiatan belajar-mengajar di SMA atau

sekolah lain yang sederajat. Pembelajaran sastra (khususnya novel) di sekolah

sangat penting. Dalam karya sastra (novel) banyak pelajaran-pelajaran dan nilai-

nilai positif yang dapat dijadikan bahan dalam kehidupan bermasyarakat bila

pembaca menghayati dan mempelajari isi novel, pembaca merasa ikut dalam

adegan cerita tersebut.

Novel merupakan salah satu jenis karya sastra yang dapat memberikan manfaat

kepada pembaca. Manfaat membaca novel diantaranya, dapat mengembangkan

imajinasi pembaca, dapat memberikan pengalaman pengganti pembaca,

mengembangkan tentang perilaku manusia melalui tokoh, sebagai media

penghibur, dan memberikan pengalaman yang universal. Yang dimaksud

pengalaman universal yaitu pengalaman yang berpengaruh terhadap kehidupan

manusia serta kemanusiaanya, misalnya perkawinan, percintaan, agama, tradisi

budaya, sosial, persahabatn, politik, pendidikan, dan sebagainya. Oleh sebab itu,

jika novel dijadikan bahan ajar di kelas tentunya dapat membuat pembelajaran

lebih menarik dan menyenangkan.
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Tujuan pengajaran sastra adalah untuk membentuk anak didik dan pemuda-

pemuda menjadi pembaca yang dapat menemukan kenikmatan dan nilai karya

sastra sepanjang hayat. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah ada dua

ranah pembelajaran. Yaitu pembelajaran bahasa dan pembelajaran sastra.

Penyajian keduanya haruslah proporsional atau seimbang. Karena dalam

pembelajaran bahasa Indonesia siswa diharapkan mampu berkomunikasi

menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta dapat berapresiasi

terhadap karya sastra anak bangsa.

Pembelajaran sastra menjadi penting dilaksanakan di sekolah karena sastra

merupakan warisan budaya bangsa. Sebagai sebuah warisan, sastra harus dijaga

dan dilestarikan dengan cara diapresiasi oleh bangsanya. Hal tersebut dapat

dimulai dari jenjang pendidikan sekolah di SMA. Dengan membelajarkan sastra

di sekolah, guru diharapkan mampu menanamkan kecintaan terhadap sastra serta

mampu mengarahkan siswa untuk mengapresiasi karya sastra dengan baik. Selain

itu, di dalam karya sastra siswa juga dapat mempelajari nilai-nilai hidup dan

kehidupan baik yang tersurat maupun tersirat.

Guru memiliki tugas dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, salah satunya

adalah merancang pembelajaran dengan menggabungkan nilai religius dalam

perencanaan pembelajaran yang disusun guna tercapainya tujuan pembelajaran

yang diharapkan. Proses pembelajaran akan berlangsung baik bergantung pada

perencanaan pembelajarannya. Menurut Hosnan  (2014: 96) proses pembelajaran

terhadap peserta didik dapat berlangsung baik, amat  tergantung pada perencanaan
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dan persiapan mengajar yang dilakukan oleh guru yang harus baik, cermat dan

sistematis. Perencanaan ini berfungsi sebagai pemberi arah pelaksanaan

pembelajaran, sehingga tidak berlebihan apabila dibutuhkan pula gagasan dan

perilaku guru  yang kreatif menyusun perencanaan dan persiapan mengajar ini,

yang berkaitan dengan merancang bahan ajar atau materi pelajaran, waktu

pelaksanaan, serta proses evaluasi yang akan digunakan.

Dalam perencanaan pembelajaran juga terdapat RPP (Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran) yang di dalamnya memuat identitas sekolah, kompetensi inti,

kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode

pembelajaran, media pembelajara, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan

penilaian hasil belajar.

2.5.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Menurut Hosnan (2014: 99) rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah

rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP

dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta

didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada

satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis

agar pembelajaran berlangsung secara  interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai

dengan bakat, minat, dan  perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP

disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan satu pertemuan atau
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lebih. Jadi dapat disimpulkan, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah

rencana kegiatan pembelajaran yang tujuannya untuk mencapai suatu kompetensi

dasar yang telah ditetapkan dalam standar isi yang penjabarannya ada dalam

silabus. RPP dibuat berdasarkan satu subtema atau kompetensi dasar untuk satu

pertemuan atau lebih.

Permendikbud nomor 103 tahun 2013 menjelaskan bahwa RPP merupakan

rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus,

buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. RPP mencangkup: (1) identitas

sekolah, mata pelajaran, dan kelas/ semester; (2) alokasi waktu; (3) KI, KD,

indikator pencapaian kompetensi; (4) materi pembelajaran; (5) kegiatan

pembelajaran; (6) penilaian; dan (7) media/ alat, bahan dan sumber belajar.

Jadi dapat disimpulkan, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana

kegiatan pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus,

buku teks pelajaran dan buku panduan guru. RPP disusun sesuai dengan

Kompetensi Dasar yang akan dicapai pada pembelajaran dalam satu pertemuan

atau lebih.

Secara rinci Permendikbud nomor 103 tahun 2013 menjelaskan dalam rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) terdapat beberapa komponen di antaranya

sebagai berikut.

1. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas/ semester, alokasi waktu.

2. Kompetensi inti.
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3. Kompetensi dasar.

4. Indikator pencapaian kompetensi.

5. Materi pembelajaran (dapat berasal dari buku teks pelajaran dan buku

panduan guru, sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian,

konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar yang dikelompokkan menjadi

materi untuk pembelajaran reguler, pengayaan, dan remidial).

6. Kegiatan pembelajaran.

7. Penilaian,  pembelajaran remidial dan pengayaan.

8. Media pembelajaran, bahan pembelajaran dan sumber belajar.

(https://pgsd.uad.ac.id/wp-content/uploads/lampiran-permendikbud-no-103-tahun-

2014.pdf&ved diakses 19 Mei 2016, 13: 30 WIB).

2.5.2 Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan peserta didik untuk

berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan sekaligus mengembangkan

pengetahuannya. Selain itu juga untuk mengembangkan kemandirian belajar dan

keterampilan sosial peserta didik yang dapat terbentuk ketika peserta didik

berkolaborasi dalam mengidentifikasi informasi, strategi, dan sumber belajar yang

relevan untuk menyelesaikan masalah (Kemendikbud dalam Priyatni, 2014: 112).

2.5.3 Materi Pembelajaran

Guru dalam melaksanakan tugasnya harus selalu mempertimbangkan bagaimana

agar pembelajaran yang ia rancang dapat berjalan sesuai rencana dan tujuan yang

diharapkan. Oleh karena itu, guru harus mengorganisasikan materi pembelajaran
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yang akan disajikan dengan baik dan cermat. Menurut Hosnan (2014: 139) untuk

mencapai hasil optimal, dalam pemilihan bahan ajar harus mempertimbangkan

hal-hal berikut.

a. Sesuai dengan kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai.

b. Relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan teknologi.

c. Realistik, memiliki sumber belajar yang jelas, tersedia dan efisien (waktu dan

tenaga, dan biaya) untuk diajarkan.

d. Memberi dasar pencapaian kompetensi dan kompetensi dasar.

e. Fleksibel atau mudah dimodifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan

setempat.

f. Sistematis dan proposional, memiliki urutan yang jelas dan pembagian

waktunya seimbang dengan materi lainnya dalam satu semester.

g. Akurat khususnya pada materi yang berisi konsep dan teori harus benar dan

dapat dipercaya.

Adapun materi yang disajikan dapat mencapai kompetensi belajar siswa serta

memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut.

a. Sahih, maksudnya meteri yang disampaikan benar-benar telah teruji

kebenaran dan keaktualannya.

b. Signifikan, maksudnya materi yang akan disajikan benar-benar diperlukan

dan penting bagi peserta didik untuk mencapai kompetensi.

c. Kebermanfaat, maksudnya secara akademis (diperlukan untuk jenjang

pendidikan lanjut)  dan nonakademis (untuk mengembangkan kecakapan

hidup).
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d. Kelayakan, yaitu mempertimbangkan kesulitan dan taraf berpikir siswa.

e. Interest, yaitu menarik minat dan motivasi siswa untuk mendorong

pengembangan kemampuan.

f. Pengembangan yang menggunakan prinsip relevansi, konsistensi, dan

edukatif. (Kemendikbud-013 dalam Hosnan (2014: 140).

Materi pembelajaran novel terdapat dalam silabus mata pelajaran Bahasa

Indoneisa tingkat SMA/ MA kelas XII semester genap yaitu KD 3.3 menganalisis

teks novel baik melalui lisan maupun tulisan dengan materi pokok menganalisis

novel.

Guru dalam praktiknya sebenarnya tidak mudah dalam memilih karya sastra yang

sesuai untuk diajarkan kepada peserta didik. Karya sastra yang dijadikan bahan

pembelajaran hendaknya sesuai dengan tahapan yang tingkatan umurnya berbeda-

beda. Kemampuan untuk memilih bahan pengajaran ditentukan oleh berbagai

macam faktor yaitu beberapa banyak karya sastra yang tersedia di perpustakaan

sekolahnya, kurikulum yang harus diikuti, persyaratan bahan yang harus diberikan

agar dapat menempuh tes hasil belajar akhir tahun, dan kadang bahan yang

ditentukan kurikulum kurang sesuai dengan lingkungan peserta didik. Agar dapat

memilih bahan pengajaran yang tepat hendaknya perlu  memperhatikan beberpa

hal dalam bahan ajar, seperti dari sudut bahasa, dari segi kematangan jiwa

(psikologi), dan latar belakang kebudayaan para peserta didik (Rahmanto, 1988:

27). Penjelasannya adalah sebagai berikut.
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1. Bahasa

Penguasaan bahasa sebenarnya tumbuh dan berkembang melalui tahap yang

jelas  pada setiap individu. Aspek bahasa tidak hanya ditentukan oleh masalah

yang dibahas, tetapi juga cara penulisan yang dipakai pengarang, ciri-ciri

karya sastra pada waktu penulisan karya itu, dan kelompok pembaca yang

ingin dijangkau pengarang. Oleh sebab itu, agar pengajaran dapat berhasil

guru perlu mengembangkan keterampilan (atau semacam bakat) khusus untuk

memilih bahan pengajaran sastra sesuai dengan tingkat penguasaan bahasa

siswanya (Rahmanto, 1988: 27).

2. Psikologi

Tahap-tahap perkembangan psikologis hendaknya diperhatikan karena tahap

ini berpengaruh terhadap minat dan tidaknya peserta didik dalam melakukan

banyak hal. Tahap-tahap perkembangan psikologis ini juga sangat besar

pengaruhnya terhadap daya ingat, kemauan mengerjakan tugas, kesiapan

bekarja sama, dan kemungkinan  pemahaman situasi atau pemecahan problem

yang dihadapi (Rahmanto, 1988: 28- 29).

Terdapat empat tahap psikologis anak, yaitu (1) tahap penghayal, (2) tahap

romantik, (3) tahap realistik, dan (4) tahap generalisasi (Rahmanto, 1988: 29).

a. Tahap penghayal

Tahap ini  terjadi pada anak berusia  delapan sampai sembilan tahun. Pada

tahap ini imajinasi anak belum banyak diisi hal-hal nyata, tetapi masih

penuh dengan berbagai macam fantasi kekanakan.
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b. Tahap romantik terjadi pada anak berusia sepuluh sampai dua belas tahun.

Anak-anak pada tahap ini sudah mulai meninggalkan fantasi dan mengarah

ke realistis. Meski pandangannya tentang dunia ini masih sangat

sederhana, tapi pada tahap ini anak telah menyenangi cerita-cerita

kepahlawanan, petualangan, bahkan kejahatan.

c. Tahap realistik

Usia anak pada tahap realistik adalah sekitar usia tiga belas sampai enam

belas tahun. Pada tahap ini anak-anak sudah benar-benar terlepas dari

dunia fantasi. Mereka terus berusaha mengetahui dan siap mengikuti

dengan teliti fakta-fakta untuk memahami masalah-masalah dalam

kehidupan dunia nyata.

d. Tahap Generalisasi

Anak pada tahap generalisasi adalah anak yang berusia enam belas tahun

sampai selanjutnya. Pada tahap ini anak sudah tidak hanya berminat pada

hal-hal praktis saja, tetapi juga berminat untuk menemukan konsep-konsep

abstrak dengan menganalisis fenomena-fenomena. Dengan menganalisi

fenomena mereka berusaha menemukan dan merumuskan penyebab utama

fenomena itu yang terkadang mengarah ke pemikiran filsafat untuk

menentukan keputusan-keputusan moral.

Karya sastra yang dipilih untuk diajarkan hendaknya sesuai dengan tahap

psikologis pada umumnya dalam suatu kelas. Tentu saja, tidak semua

siswa dalam satu kelas mempunyai tahapan-tahapan psikologis yang sama,

tetapi guru hendaknya menyajikan karya sastra yang setidak-tidaknya
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secara psiologis dapat menarik minat sebagian besar siswa dalam kelas itu

(Rahmanto, 1988: 30-31).

3. Latar belakang

Latar belakang budaya dalam suatu karya sastra meliputi faktor kehidupan

manusia dan lingkungannya yang meliputi geografi, sejarah, topografi, iklim,

mitologi, legenda, pekerjaan, kepercayaan, cara berpikir, nilai-nilai

masyarakat, seni, olahraga, hiburan, moral, etika, dan lain-lain.

Biasanya siswa akan mudah tertarik pada karya-karya sastra dengan latar

belakang yang erat hubungannya dengan latar belakang kehidupan mereka,

terutama bila karya sastra itu menghadirkan tokoh yang berasal dari

lingkungan mereka dan mempunyai kesamaan dengan mereka atau dengan

orang-orang disekitar mereka.

Dahulu banyak siswa yang mempelajari karya sastra dengan latar belakang

budaya yang tidak dikenalnya. Misalnya mereka mempelajari karya sastra

dengan budaya asing pada abad ke -18. Tokoh-tokoh dalam karya sastra

seperti tokoh bangsawan atau puteri istana yang pembicaraannya mengenai

kebiasaan-kebiasaan dan kegemaran-kegemaran yang sangat asing bagi siswa

yang membacanya. Oleh karena itu, siswa menjadi enggan untuk belajar

sastra.
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Hal tersebut menuntut guru harus memperkenalkan karya sastra dengan latar

belakang budaya  sendiri kepada peserta didik. Sebuah karya sastra

hendaknya menghadirkan sesuatu yang erat  hubungannya dengan kehidupan

peserta didik. Peserta didik pun hendaknya harus mengenal dan memahami

budayanya sebelum mengenal budaya lain.

2.5.4 Pendekatan Pembelajaran

Guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dituntut untuk memahami

dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai

model pembelajaran yang efektif, kreatif dan menyenangkan sesuai dengan

Kurikulum 2013. Dalam pembelajran guru menggunakan pendekatan yang sesuai

dengan Kurikulum 2013. Pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia pada

Kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik.

Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah dapat didefinisikan sebagai pembelajaran

yang dirancang untuk meningkatkan peran peserta didik secara aktif  dalam

mengonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan- tahapan mengamati

(untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah,

mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai

teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep,

hukum atau prinsip yang “ditemukan” (Kemendikbud 2013 dalam Priyatni, 2014:

96).
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Dalam Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang standar proses mengamanatkan

penggunaan pendekatan ilmiah atau saintifik dengan menggali informasi melalui

mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan atau

membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran termasuk mata pelajaran bahasa

Indonesia. Menurut Priyatni (2014: 97) langkah- langkah pembelajaran dengan

metode saintifik adalah sebagai berikut.

1. Mengamati

Tahap mengamati mengutamakan proses pembelajaran. Tahap ini menuntut

adanya objek nyata karena tanpa objek pembelajaran tidak dapat

dilaksanakan. Mengamati akan bermanfaat bagi peserta didik dan menjadikan

pembelajaran sangat bermakna. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia

pembelajaran dilaksanakan dengan mengamati teks (berbentuk lisan maupun

tulis), untuk mengidentifikasi ungkapan, istilah dalam teks atau struktur isi

dan ciri bahasa dari teks yang dibaca/ disimak atau mengamati objek,

peristiwa, atau fenomena, yang hendak ditulis .

2. Menanya

Aktivitas mengamati yang dilakukan dengan sungguh- sungguh dan cermat,

akan muncul persepsi tentang objek yang diamati. Ada persepsi yang jelas,

samar- samar bahkan kemungkinan gelap sehingga memunculkan banyak

pertanyaan. Menanya adalah membatasi masalah, merumuskan pertanyaan,

serta merumuskan jawaban sementara terhadap pertanyaan berdasarkan

pengetahuan data/ informasi terbatas yang telah dimiliki. Pengetahuan

seseorang bermula dari ‘bertanya’. Bertanya dalam pembelajaran digunakan
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pendidik untuk mendorong, membimbing dan menilai peserta didik. Bagi

peserta didik, kesempatan bertanya merupakan cara untuk memusatkan

seluruh perhatian untuk memahami sesuatu yang baru. Pertanyaan yang

diutarakan peserta didik menunjukkan bahwa peserta didik menyadari akan

adanya suatu masalah.

Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, setiap pendidik wajib menumbuhkan

keberanian dan rasa percaya diri untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan

hasil persepsi mereka sewaktu melakukan kegiatan mengamati. Pertanyaan

peserta didik akan dijawab oleh peserta didik yang lain dengan diberi

penguatan oleh pendidik dengan menggunakan rujukan yang dapat

dipertanggungjwabkan. Subtansi pertanyaan, kualitas pertanyaan, bahasa,

suara, dan kesopanan, menjadi fokus pengamatan dalam kegiatan menanya.

3. Mencoba

Kegiatan mencoba adalah kegiatan pembelajaran yang didesain agar tercipta

suasana kondusif yang memungkinkan peserta didik dapat melakukan

aktivitas fisik yang memaksimalkan pengguanaan pancaindra dengan

berbagai cara, media, dan pengalaman yang bermakna dalam menemukan ide,

gagasan, konsep, dan prinsip sesuai dengan kompetensi mata pelajaran.

Dalam kegiatan mencoba, pendidik (1) melibatkan peserta didik mencari

informasi yang luas dan dalam tentang topik/ tema materi yang akan

dipelajari dengan menerapkan prinsip belajar dari aneka sumber, (2)
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menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan

sumber belajar lain, (3) memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik,

serta antara peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar

lainnya, (4) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan

pembelajaran, dan (5) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di

laboratorium, studio dan lapangan.

Dalam mempelajari bahasa Indonesia, setiap peserta didik wajib mencoba

menyusun teks sesuai dengan struktur isi dan ciri bahasanya. Kegiatan

mencoba ini akan memperkuat pemahaman peserta didik terhadap konsep

yang telah dipelajari.

4. Menalar

Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta empiris

yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan.

Salah satu aktivitas penting dalam penalaran adalah kegiatan analisis dan

penilaian. Analisis dilakukan dengan melihat persamaan dan perbedaannya,

kesesuaian dan ketidaksesuaiannya, mengidentifikasi kegemaran dan

argumennya, dan lain-lain.

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia peserta didik wajib melakukan

penalaran dalam diskusi, yaitu mendiskusikan hasil temuannya atau hasil

karyanya.
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5. Mengomunikasikan

Pada tahap ini, peserta didik memaparkan hasil pemahamannya terhadap

suatu konsep/ bahasan secara lisan atau tertulis. Kegiatan yang dapat

dilakukan adalah melakukan presentasi laporan hasil percobaan,

mempresentasikan peta konsep, dan lain-lain.

Dalam pembelajaran bahasa Indonesia setiap peserta didik dituntut untuk

mempublikasikan temuannya/ kajian dalam beragam media. Misalnya melalui

presentasi dalam forum diskusi, dipajang di majalah dinding kelas/ sekolah,

dimuat dalam majalah sekolah atau media massa baik cetak atau online.

Dalam pendekatan saintifik dengan langkah pembelajaran mengamati,

menanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengomunikasikan dengan model

pembelajaran yaitu, discovery learning, project-based learning, probleme

based learning.

2.5.5 Model Pembelajaran

Dalam pembelajaran guru diharapkan mampu memilih model pembelajaran yang

sesuai dengan materi yang diajarkan. Menurut Hosnan (2014: 191) model

pembelajaran adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pelaksanaan

pembelajaran. Guru merupakan ujung tombak pelaksanaan pembelajaran di kelas.

Berhasil tidaknya pembelajaran sepenuhnya ada di tangan guru. Proses

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
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serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran,

pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk

meningkatkan efesiensi dan efektifitas ketercapaian kompetensi lulusan.

Dalam melaksanakan tugasnya secara profesional, guru dituntut harus memahami

dan memiliki keterampilan  yang memadai dalam mengembangkan berbagai

model pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan, sebagaimana

disyaratkan dalam Kurikulum 2013. Penerapan pendekatan saintifik dalam model

pembelajaran yang diterapkan pada Kurikulum  2013 ada tiga model

pembelajaran yaitu, discovery learning, problembased learning, project based

learning (Hosnan, 2014: 190). Berikut adalah penjelasan tiga model pembelajaran

tersebut.

1. Discovery Learning adalah model pembelajaran yang mengembangkan cara

belajar siswa aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka

hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan, tidak akan

mudah dilupakan oleh siswa. Dengan belajar penemuan, anak juga bisa

berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri problem yang dihadapi.

Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan masyarakat (Hosnan, 2014:

282).

2. Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan

masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur (iil-structured) dan bersifat
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terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan

keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis secara sekaligus

membangun pengetahuan baru (Hosnan, 2014: 298).

3. Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan

proyek atau kegiatan sebagai media. Guru menugaskan siswa untuk

melakukan eksplorasi, penilaian, interprestasi, sintesis, dan informasi untuk

menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Model pembelajaran ini

menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam kegiatan mengumpulkan

dan mengintegrasi pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam

berkreativitas secara nyata (Hosnan, 2014: 319).

2.5.6 Sumber Belajar

Sumber belajar merupakan rujukan yang seharusnya berasal dari berbagai sumber

yang nantinya harus dianalisis dan mengumpulkan materi yang sesuai untuk

dikembangkan dalam bentuk bahan ajar. Pada prinsipnya, sumber belajar adalah

semua sumber baik berupa data orang dan wujud tertentu yan g dapat digunakan

oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi

sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau

mencapai kompetensi tertentu.

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi

dasar, serta materi pokok pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.
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Sumber belajar dapat berupa buku siswa, buku refrensi, majalah, koran, situs

internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya (Priyatni, 2014: 175).

2.5.7 Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran dilakukan pendidik untuk menilai dan menentukan

efektivitas dan keberhasilan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran yang

telah dilaksanakan berdasarkan indikator penilaian  pada setiap kompetensi.

Dalam Kurikulum 2013 terdapat penilaian autentik atau asesemen autentik.

Penilaian autentik (penilaian nyata) adalah pengukuran yang bermakna secara

signifikasi atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan

pengetahuan dan juga sebagai penggambar peningkatan hasil peserta didik baik

dalam rangka mengamati, menanya, mencoba, mengasosiasi, dan

mengomunikasikan (Hosnan, 2014: 387).

Kegiatan penilaian yang dilakukan selain melihat pengumpulan informasi tentang

pencapaian hasil belajar dan pembuatan keputusan tentang hasil belajar peserta

didik berdasarkan informasi yang didapat dengan memperhatikan prinsip yang

harus diterapkan dalam penilaian autentik adalah sebagai berikut (Hosnan, 2014:

389).

a. Penilaian autentik mengacu pada ketercapaian standar nasional (didasarkan

pada indikator). Kurikulum dan hasil belajar berdasarkan setiap mata

pelajaran memuat tiga kompetensi utama, yaitu kompetensi dasar, indikator

pencapaian hasil belajar, dan materi pokok. Kompetensi dasar adalah

gambaran umum tentang apa yang harus dilakukan siswa, bagaimana cara
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menilai siswa yang sudah meraih kompetensi tertentu tidak langsung

digambarkan di dalam pernyataan tentang kompetensi tetapi digambarkan

dalam indikator belajar.

b. Penilaian autentik adalah penilaian yang menyeimbangkan tiga ranah, yaitu

penilaian aspek pengetahuan (kognitif),  sikap (afektif), dan keterampilan

(psikomotorik) secara seimbang.

Penulis dalam penelitian ini akan merancang pembelajarannya di SMA, sehingga

diharapkan pembelajaran dapat berlangsung secara menyenangkan, inspiratif,

menantang, interaktif, dan memotivasi peserta didik untuk aktif, kreatif, dan

mandiri sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan fisik maupun psikologis

peserta didik. Terkait dengan rancangan pembelajarannya di Sekolah Menengah

Atas (SMA), penulis melalui religiositas dalam novel Hujan Bulan Juni karya

Sapardi Djoko Damono diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh

kepada siswa mengenai religiositas masa kini di dalam masyarakat. Dengan

demikian siswa dapat mengambil nilai-nilai positif dari religiositas sastra yang

terdapat dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode

Pada hakikatnya sebuah penelitian dilakukan untuk mencari jawaban dari

pertanyaan peneliti dengan menggunakan metode. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif karena metode ini

menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala yang

tampak dalam novel Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni

berupa religiositas. Penggunaan metode ini didasarkan pada pendapat Bodgan dan

Taylor dalam Soewadji (2012: 51-52) yang mengemukakan bahwa penelitian

deskriptif kualitatif diartikan sebagai salah satu prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang

yang diamati.

Dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan mampu menghasilkan uraian yang

mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu

individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting

konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan

holistik (Soewadji, 2012: 52).
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3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah novel yang berjudul Hujan Bulan Juni

karya Sapardi Djoko Damono, novel tersebut terbitkan PT Gramedia Pustaka

Utama Jakarta tahun 2015, cetakan pertama, yang terdiri dari 5 bab dengan tebal

buku 135 halaman.

3.3 Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Membaca novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono secara

keseluruhan dengan cermat.

2. Mencari teori yang sesuai dan mendukung tujuan penelitian.

3. Menganalisis data dengan mengidentifikasi bagian-bagian sesuai dengan

religiositas dalam novel.

4. Merancang pembelajaran novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko

Damono dalam pembelajaran sastra di SMA.

5. Menarik simpulan dan memberi saran.

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan dan menganalisis

data dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono adalah sebagai

berikut.

1. Membaca novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono secara

keseluruhan dengan cermat.
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2. Mengidentifikasi data yang terdapat dalam novel Hujan Bulan Juni karya

Sapardi Djoko Damono yang berkaitan dengan religiositas.

3. Mengelompokkan kutipan teks yang mendukung berdasarkan aspek dimensi

religiositas dalam novel Hujan Bulan Juni yaitu perkawinan lintas agama,

perbedaan adat dan budaya, perbedaan agama, intensitas pertemuan, dan

simbolis tokoh novel.

4. Menandai data yang terdapat dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi

Djoko Damono yang berkaitan dengan religiositas.

5. Menginterpretasikan dimensi religiositas pada novel Hujan Bulan Juni karya

Sapardi Djoko Damono.

6. Merancang pembelajara novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko

Damono dalam pembelajaran sastra di SMA.

7. Menyimpulkan hasil analisis mengenai religiositas dalam novel Hujan Bulan

Juni karya Sapardi Djoko Damono dalam pembelajaran sastra di SMA.

8. Memberikan saran.
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V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai religiositas dalam novel Hujan Bulan Juni

karya Sapardi Djoko Damono serta rancangan pembelajarannya di Sekolah

Menengah Atas (SMA) yang telah diuraikan pada bab IV peneliti mengambil

simpulan sebagai berikut.

1. Sapardi Djoko Damono dalam novel Hujan Bulan Juni menghadirkan

permasalahan religiositas kepada pembaca dengan mengangkat sebuah cerita

perkawinan lintas agama. Penulis menghadirkan sebuah permasalahan tanpa

penyelesaian atau solusi.  Melalui dua tokoh utama penulis menggambarkan

problematika religiositas yang tidak terpecahkan, tujuan dua tokoh utama

untuk melaksanakan perkawinan lintas agama tidak terpenuhi. Pada

hakikatnya sebuah permasalahan itu ada, karena ada solusi untuk

penyelesaiannya. Dan sebuah tujuan hadir karena ada usaha untuk

merealisasikannya. Tidak dalam novel Hujan Bulan Juni yang hanya

menghadirkan sebuah permasalahan, tanpa ada akhir dalam penyelesaian.

Kisah yang digambarkan oleh dua tokoh utama yang tidak disatukan ataupun

dipisahkan dalam sebuah perkawinan, Sapardi Djoko Damono mengakhiri

kisah tersebut dengan sebuah pertanyaan tanpa jawaban.
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2. Berdasarkan rancangan pembelajarannya dapat disusun beberapa tujuan

diantaranya, agar peserta didik mampu menemukan dan menganalisis dimensi

religiositas dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono baik

secara lisan dan tulisan. Dengan demikian, peserta didik akan lebih mudah

memahami teks novel khususnya pada aspek dimensi religiositas dalam novel

Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono dalam pembelajaran bahasa

Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono

dan rancangan pembelajarannya di Sekolah Menengah Atas (SMA), penulis dapat

memberikan saran sebagai berikut.

1. Guru mata pelajaran bahasa Indonesia dapat menggunakan novel Hujan

Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono sebagai alternatif bahan

pembelajaran tokoh dan penokohan serta religiositas dalam sebuah karya

sastra di SMA untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dalam

menganalisis dan mengapresiasi teks novel baik secara lisan dan tulisan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan informasi

tambahan bagi peneliti khususnya dan peminat sastra pada umunya untuk

melakukan penelitian lebih lanjut, terutama yang berkenaan dengan

religiositas di dalam novel-novel lain.
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