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ABSTRAK

REPRESENTASI TOKOH SEJARAH S.M. KARTOSOEWIRJO DALAM
NOVEL KARTOSOEWIRJO: PAHLAWAN ATAU TERORIS? KARYA

DAMIEN DEMATRA DAN RANCANGAN PEMBELAJARANYA

Oleh

AHMAD FARHAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tokoh sejarah S.M.
Kartosoewirjo direpresentasikan dalam novel Kartosoewirjo: Pahlawan atau
Teroris? karya Damien Dematra dan merancang pembelajaran dengan
menggunakan novel tersebut sebagai bahan ajar pembelajaran Bahasa Indonesia.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian
ini bersumber dari novel Kartosoewirjo: Pahlawan atau Teroris? karya Damien
Dematra dan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis teks dengan
pendekatan struktural Robert Stanton yaitu pendekatan fakta cerita.

Hasil dari penelitian ini adalah tokoh sejarah S.M. Kartosoewirjo dalam novel
Kartosoewirjo: Pahlawan atau Teroris? karya Damien Dematra direpresentasikan
sebagai seorang pahlawan pejuang kemerdekaan sekaligus sebagai seorang
pemberontak atau teroris. Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan yang karena
kekecewaannya terhadap Republik Indonesia yang tidak berlandaskan syariat
Islam, akhirnya memilih untuk mendirikan negaranya sendiri yaitu Negara Islam
Indonesia. Kemudian oleh Pemerintah Republik dirinya dicap sebagai
pemberontak yang harus ditumpas. Novel Kartosoewirjo: Pahlawan atau
Teroris? karya Damien Dematra ini cocok digunakan sebagai bahan ajar Bahasa
Indonesia kelas XII KD 3.3 dan KD 4.3, karena novel tersebut menceritakan kisah
hidup seorang tokoh sejarah dan hal ini sesuai dengan materi pembelajaran yaitu
teks novel sejarah.

Kata kunci: novel sejarah, representasi, S.M. Kartosoewirjo.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Waktu yang telah berlalu tidak dapat diputar kembali, begitu juga dengan segala

peristiwa yang telah terjadi. Akan tetapi, walaupun tidak dapat ditemui lagi dan

tidak dapat terulang kembali, peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa

lampau tidaklah terhapus begitu saja dari ingatan kita, kejadian-kejadian itu tentu

akan terekam dalam ingatan kita. Sebagian orang beranggapan bahwa masa lalu

tidaklah penting, sehingga tidak perlu diingat dan dipermasalahkan. Padahal

sebenarnya masa lalu memiliki peranan penting dalam pembentukan pribadi

manusia. Sepahit apapun masa lalu, sebaiknya dijadikan pelajaran supaya kita

mendapatkan masa depan yang lebih baik.

Ungkapan klasik Yunani “historia magistra vitae” yang berarti sejarah adalah

guru terbaik, mengajari kita supaya tidak melakukan kembali kesalahan yang

pernah kita lakukan, juga memberikan kita pengetahuan untuk dapat melakukan

sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh sebab itu, sejak zaman dahulu

manusia telah merekam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi baik secara lisan

maupun tulisan, sehingga peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau tidak

hilang begitu saja, tetap terpelihara dan dapat diteruskan kepada generasi-generasi

berikutnya sebagai bahan informasi dan bahan pelajaran. Salah satu cara untuk
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memelihara peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau adalah melalui

seni sastra.

Sejak zaman dahulu, manusia telah menggunakan karya sastra sebagai alat untuk

merekam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa itu, seperti dalam

kitab-kitab sastra kuno Pararaton, Negarakertagama, Babad Tanah Jawi, Hikayat

Raja-Raja Pasai, dan lain-lain. Mengingat penciptaan karya sastra yang tidak

pernah terlepas dari kondisi masyarakat yang melahirkannya, karya sastra ditulis

berdasarkan keadaan realitas yang tentunya terjadi di masyarakat. Karya sastra

lahir sebagai pencatat, dokumen, bahkan juga melakukan evaluasi terhadap

realitas yang terjadi dalam masyarakat. Karya sastra seringkali dianggap sebagai

cermin dari kehidupan nyata, sebagaimana diungkapkan oleh M. H. Abrams

dalam The Mirror and The Lamp (1953), karya sastra tidak hanya sebagai

cerminan masyarakat, namun juga cermin psikologis (kepribadian). Cermin yang

berarti bayangan, identik dengan karya sastra yang merupakan bayangan dari

realitas sosial. Terkait hal ini, Sapardi Djoko Damono (2002: 1-2) juga

mengatakan bahwa karya sastra tidak pernah jatuh begitu saja dari langit, tetapi

sastra berhubungan dengan sastrawan dan masyarakat yang melahirkannya. Di

tangan seorang sastrawan peristiwa sejarah dapat menjadi sumber inspirasi untuk

untuk penulisan karya-karya sastranya. Oleh karena itu, dikenal adanya istilah

sastra sejarah, novel sejarah atau pun puisi epik.

Adanya hubungan antara karya sastra dengan realitas yang terjadi dalam

masyarakat, menunjukkan bahwa untuk memahami karya sastra diperlukan kajian

yang melibatkan hubungan antara karya sastra dengan segi-segi kemasyarakatan.
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Dengan memahami karya sastra dalam hubungannya dengan realitas sosial,

budaya, dan politik yang terjadi dalam masyarakat, maka tidak mustahil seorang

pembaca sastra akan menemukan kembali realitas sejarah yang digambarkan

dalam karya sastra. Realitas yang berhubungan dengan peristiwa masa lampau

atau sejarah, tidak hanya ditemukan dalam teks-teks sejarah, tetapi juga dalam

karya sastra, misalnya novel dan puisi. Terkait hubungannya yang erat dengan

peristiwa sejarah, Sugihastuti (2011: 171) bahkan mengatakan bahwa studi sastra

merupakan pelengkap studi sejarah.

Melihat perkembangan kesusastraan Indonesia sendiri, telah banyak novel yang

mengangkat peristiwa-peristiwa bersejarah sebagai tema, novel-novel itu

menunjukkan bahwa selalu ada hubungan antara karya sastra dengan segi-segi

kemasyarakatan, pembaca akan menemukan representasi realitas sosial dalam

bentuk peristiwa sejarah dalam novel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa

peristiwa sejarah merupakan salah satu sumber inspirasi yang cukup menarik bagi

para sastrawan untuk kemudian menuangkannya ke dalam karya-karyanya yang

kreatif dan imajinatif.

Novel Kartosoewirjo: Pahlawan atau Teroris? karya Damien Dematra juga

mengangkat peristiwa sejarah sebagai tema cerita. Dalam novel tersebut

diceritakan kisah perjalanan hidup S.M. Kartosoewirjo, seorang tokoh pergerakan

Islam sejak zaman kebangkitan nasional sampai masa revolusi nasional. Sebagai

seorang tokoh yang memiliki pengaruh cukup besar pada masa itu, S.M.

Kartosoewirjo pada akhirnya oleh pemerintah Republik dicap sebagai
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pemberontak karena memproklamirkan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat

pada tanggal 7 Agustus 1949.

Melalui sudut pandang penceritaan orang ketiga, Damien Dematra dengan berani

mengeksplorasi sisi-sisi kehidupan S.M. Kartosoewirjo, seorang tokoh sejarah

yang kontroversial, bahkan pada masa Orde Baru, menyebut namanya saja

dianggap sesuatu yang tabu. Dalam buku-buku sejarah yang dibelajarkan di

sekolah pun, nama S.M. Kartosoewirjo seakan terpinggirkan. Tidak seperti tokoh-

tokoh kiri lainnya dari golongan Sosialis-Komunis, nama S.M. Kartosoewirjo

kalah tenar bila dibandingkan dengan D.N. Aidit, Muso, Tan Malaka, dan lain-

lain. Padahal, jika ditelusuri dari catatan sejarah, perjuangan S.M. Kartosoewirjo

untuk memerdekakan bangsa Indonesia tidak kalah keras dari sejumlah tokoh-

tokoh besar lain yang kini namanya tercatat sebagai pahlawan nasional Indonesia.

Dalam novel Kartosoewirjo: Pahlawan atau Teroris?, dengan segala unsur

fiksionalitasnya, Damien Dematra sukses menghadirkan sosok S.M.

Kartosoewirjo sebagai tokoh yang benar-benar hidup dalam cerita, dengan segala

sifat-sifat manusiawinya yang meliputi gejolak pikiran dan perasaannya.

Meski begitu, sebuah karya sastra tetaplah karya fiksi, meski dibekali data-data

faktual paling empiris sekalipun, novel sejarah tetaplah sebuah karya rekaan

pengarangnya. Tokoh, waktu, dan tempat boleh saja sesuai dengan fakta sejarah,

namun penuturannya tetap saja menggunakan sudut pandang pengarang dengan

sentuhan bahasa yang disesuaikan. Sehubungan dengan hal ini, Kuntowijoyo

(1999: 127) mengatakan bahwa karya sastra memiliki beberapa peranan, di

antaranya sebagai cara pemahaman (mode of comprehension), cara perhubungan
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(mode of communication), dan cara penciptaan (mode of creation). Apabila

sebuah karya sastra menjadikan peristiwa sejarah sebagai objeknya, maka karya

sastra tersebut, pertama, mencoba menerjemahkan peristiwa itu dalam bahasa

imajiner dengan maksud untuk memahami peristiwa sejarah menurut kadar

kemampuan pengarang; kedua, karya sastra dapat menjadi sarana bagi

pengarangnya untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan tanggapan mengenai

suatu peristiwa sejarah; dan ketiga, seperti juga karya sejarah, karya sastra dapat

merupakan penciptaan kembali sebuah peristiwa sejarah sesuai dengan

pengetahuan dan daya imajinasi pengarang. Perbedaan ketiganya hanya dalam

kadar campur tangan dan motivasi pengarangnya.

Judul novel yang ditawarkan oleh pengarang yang berupa pertanyaan “pahlawan

atau teroris?” menjadikan novel ini sangat menarik untuk diteliti. Untuk

mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut, apakah Kartosoewirjo

direpresentasikan dalam novel tersebut sebagai seorang pahlawan ataukah seorang

teroris, peneliti merasa bahwa penelitian ini perlu untuk dilakukan.

Berangkat dari hal yang telah dijelaskan di atas, peneliti menilai pentingnya

dilakukan penelitian terhadap novel Kartosoewirjo: Pahlawan atau Teroris?

karya Damien Dematra. Terlebih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas XII

kurikulum 2013 edisi revisi, terdapat materi pokok pembelajaran tentang teks

novel sejarah, yaitu yang tertuang dalam KD 3.3 Mengidentifikasi informasi, yang

mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan

resolusi, dalam teks cerita/novel sejarah; dan KD 4.3 Mengonstruksi nilai-nilai

dari informasi dalam teks cerita/novel sejarah ke dalam sebuah teks eksplanasi.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah penelitian ini

adalah, bagaimana representasi tokoh sejarah S.M. Kartosoewirjo dalam novel

Kartosoewirjo: Pahlawan atau Teroris? karya Damien Dematra dan rancangan

pembelajarannya di SMA?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian ini adalah, mengapa judul novel Kartosoewirjo: Pahlawan

atau Teroris? karya Damien Dematra berupa pertanyaan pahlawan atau teroris?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Mendeskripsikan representasi tokoh sejarah S.M. Kartosoewirjo dalam novel

Kartosoewirjo: Pahlawan atau Teroris? karya Damien Dematra.

b. Menyusun rancangan pembelajaran novel Kartosoewirjo: Pahlawan atau

Teroris? karya Damien Dematra untuk siswa SMA kelas XII Kompetensi

Dasar 3.3 dan 4.3.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai representasi tokoh sejarah

S.M. Kartosoewirjo dalam novel Kartosoewirjo: Pahlawan atau Teroris?

karya Damien Dematra.
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2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan

ilmu sastra, khususnya tentang analisis novel sejarah. Selanjutnya untuk

pembelajaran sastra di SMA, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan

dalam pembelajaran sastra tentang novel sejarah.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah tokoh sejarah S.M. Kartosoewirjo yang

direpresentasikan dalam novel Kartosoewirjo: Pahlawan atau Teroris? karya

Damien Dematra.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Novel sebagai Sebuah Karya Sastra

Penciptaan karya sastra yang tidak pernah terlepas dari kondisi masyarakat yang

melahirkannya, karya sastra ditulis berdasarkan keadaan realitas yang tentunya

terjadi di masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Sapardi Djoko Damono (2002:

1-2) bahwa karya sastra tidak pernah jatuh begitu saja dari langit, tetapi karya

sastra berhubungan dengan sastrawan dan masyarakat yang melahirkannya. Karya

sastra menyajikan gambaran kehidupan dan kehidupan itu sendiri merupakan

sebuah kenyataan sosial. Hal itu menjadi penjelasan mengapa karya sastra dapat

dipakai pengarang untuk  mencurahkan segala permasalahan kehidupan manusia

di dalam masyarakat. Melalui karya sastra, pembaca dapat mengetahui dan

memahami salah satu atau beberapa persoalan yang dapat ditemui dalam

kehidupan. Dengan kata lain, sastra memiliki suatu fungsi, yaitu sebagai cermin

dari kenyataan.

Sastra pada dasarnya merupakan ciptaan, sebuah kreasi bukan semata-mata

sebuah imitasi (Luxemburg, 1989: 5). Karya sastra sebagai bentuk dan hasil

sebuah pekerjaan kreatif, pada hakikatnya adalah suatu media yang

mendayagunakan bahasa untuk mengungkapkan tentang kehidupan manusia. Oleh

sebab itu, sebuah karya sastra, pada umumnya, berisi tentang permasalahan yang
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melingkupi kehidupan manusia. Kemunculan sastra lahir dilatarbelakangi adanya

dorongan dasar manusia untuk mengungkapkan eksistensi dirinya.

Jan van Luxemburg, dkk., (1989: 21) menyatakan bahwa sastra terikat oleh

dimensi waktu dan budaya, karena sastra merupakan hasil kebudayaan. Dalam

sastra terdapat penangganan bahan yang bersifat khusus, termasuk di dalamnya

ialah bagaimana cara penanganan potensi bahasa bagi pengungkapan karya sastra.

Seorang pengarang dapat mengolah dan mengeksploitasi potensi potensi yang

terdapat pada bahasa untuk mencapai efek-efek tertentu.

Oleh karena itu, kekhususan dan keunikan pemakaian bahasa dalam karya sastra

merupakan salah satu ciri khasnya. Fenomena yang khas terlihat pada cara

pengolahan materi cerita. Karya sastra memiliki kebenaran cerita dan logika

bercerita sendiri. Urutan penyajian cerita maupun logika bercerita dalam karya

sastra juga memiliki kebenaran sendiri yang sama sekali berbeda dari kebenaran

dan logika umum. Secara umum dapat dinyatakan bahwa semua teks sastra

bersifat fiktif atau rekaan.

Kebenaran cerita dalam karya sastra bukanlah kebenaran faktual atau nyata,

melainkan kebenaran fiksionalitas berdasarkan daya imajinasi dan kreatifitas

pengarang. Tipe dan pola atau peristiwa dan karakter tokoh-tokoh serta nama

tokoh barangkali dapat ditemukan dalam dunia objektif (dunia nyata). Oleh

karena itu apa yang ada dalam karya sastra tertentu hanya bersifat rekaan

(karangan) belaka.
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Karya sastra dapat berupa fiksi, puisi, ataupun drama. Karya sastra yang

dikategorikan karya sastra fiksi adalah roman sosial, roman sejarah, cerita pendek.

Hal ini tidak terbatas pada segala sesuatu yang tercetak atau tertulis saja, akan

tetapi mencangkup segala sesuatu yang tidak tercetak atau tertulis (lisan). Karya

sastra tidak tunduk pada metode-metode tertentu pada saat seorang sastrawa

menciptakan karyanya sastra tersebut, meskipun sastra tersebut mengandung

unsur-unsur kesejarahan. Hal itu berbeda dengan karya sejarah yang harus

mengikuti prosedur tertentu yaitu harus tertib dalam penempatan ruang dan

waktu, harus konsisten dengan unsur-unsur lain seperti topografi dan kronologi

serta harus berdasarkan bukti-bukti.

Novel merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk prosa. Di dalam sebuah

prosa terdapat juga cerita fiksi. Abrams (dalam Nurgiantoro, 2012:4),

memaparkan bahwa fiksi pertama-tama merujuk pada prosa naratif, bahkan

kemudian fiksi sering dianggap sama atau bersinonim dengan novel. Novel dan

fiksi memiliki pengertian yang sama. Ketika berbicara sebuah fiksi, maka akan

terbayang bahwa semua itu hanya hayalan, rekaan, sesuatu yang dibentuk,

diciptakan, dibuat, dan sesuatu yang diimajinasikan oleh pengarang.

Namun tidak semua bentuk karya sastra bersifat rekaan. Terdapat juga bentuk

karya sastra yang memang mendasarkan pada fakta yang ada. Karya sastra

semacam ini disebut fiksi historis, jika yang menjadi dasar penulisan adalah fakta

sejarah; fiksi biografis jika dasarnya adalah fakta biografi; dan fiksi sains, jika

yang menjadi dasar penulisan adalah fakta ilmu pengetahuan. Ketiga jenis karya
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fiksi tersebut dikenal dengan sebutan fiksi nonfiksi. Semuanya itu memang benar-

benar terjadi sesuai fakta yang ada di lapangan (Nurgiyantoro, 2012: 4).

Dalam sastra Indonesia, istilah novel seperti yang yang terdapat dalam pengertian

yang sering dipergunakan dalam sastra Inggris dan Amerika sudah mulai dipakai

secara berangsur-angsur. Selama ini lebih umum menggunakan istilah roman.

Kata novel berasal dari bahasa Latin novellus yang diturunkan pula dari kata

novies yang berarti ‘baru’. Dikatakan ‘baru’ karena jika dibandingkan dengan

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

muncul kemudian (Tarigan, 1984:163-164).

Nurgiyantoro (2012: 4), menjelaskan bahwa novel merupakan karya fiksi yang

menawarkan sebuah dunia yang berisi model kehidupan yang diidealkan,

imajinatif, yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti peristiwa,

alur   atau plot, tokoh(dan penokohan), latar, sudut pandang, dan lain-lain yang

semuanya bersifat imajinatif. Pengarang sengaja mengkreasikan karyanya dibuat

mirip, diimitasikan, dan atau dianalogikan dengan dunia nyata yang dilengkapi

dengan peristiwa dan latarnya sehingga benar-benar nampak terjadi.

Berdasarkan beberapa pendapat pakar mengenai pengertian novel di atas, maka

peneliti dapat menyimpulkan bahwa novel adalah salah satu genre sastra yang

berbentuk prosa bersifat naratif di dalamnya menceritakan kehidupan manusia

dilengkapi dengan segala kejadian dan peristiwa-peristiwa yang diperankan oleh

tokoh-tokohnya dan dilengkapi dengan unsur—intrinsik dan ekstrinsik—

pembangun di dalamnya.
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2.2 Pendekatan Mimetik dalam Analisis Karya Sastra

M.H. Abrams (dalam Teeuw, 2003: 42-42), menyebutkan terdapat 4 pendekatan

terhadap karya sastra, yaitu pendekatan yang menitikberatkan karya itu sendiri,

disebut pendekatan objektif; pendekatan yang menitikberatkan penulis, disebut

pendekatan ekspresif; pendekatan yang menitikberatkan pembaca, disebut

pendekatan pragmatik; dan pendekatan yang menitikberatkan semesta, disebut

pendekatan mimetik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan mimetik, seperti yang

telah disebutkan sebelumnya, yaitu pendekatan yang menitikberatkan semesta.

Sering dikatakan bahwa sastra memang mencerminkan kenyataan, sering juga

dituntut dari sastra agar mencerminkan kenyataan. Kedua pendapat ini disebut

penfsiran mimetik mengenai sastra. Pengertian mimesis, yang dalam bahasa

Yunani berarti perwujudan atau jiplakan, pertama-tama dipergunakan dalam teori-

teori tentang seni seperti diutarakan oleh Plato (428-348) dan Aristoteles (384-

322) dan dari abad ke abad sangat mempengaruhi teori-teori mengenai seni dan

sastra di Eropa (Luxemburg, 1986: 15). Sebagai hasil kreasi manusia, sebuah

karya sastra mampu memaparkan realitas di luar diri manusia. Karya sastra,

seperti halnya novel, adalah semacam cermin yang menjadi perepresentasi dari

realitas itu sendiri. Begitulah pengertian mimesis menurut Plato. Pada sisi lain,

Aristoteles berpendapat bahwa mimesis bukan sekedar tiruan, bukan sekedar

potret dari realitas, melainkan telah melalui kesadaran personal batin

pengarangnya (Aminuddin, 2013: 115).



13

Bagi Plato, mimesis terikat pada ide pendekatan, tidak menghasilkan kopi yang

sungguh-sungguh; lewat mimesis tataran yang lebih tinggi hanya dapat

disarankan. Dalam rangka ini, menurut Plato, mimesis atau sarana artistik tidak

mungkin mengacu langsung pada nilai-nilai yang ideal, karena seni terpisah dari

tataran “Ada” yang sungguh-sungguh oleh derajat dunia kenyataan yang

fenomenal. Seni hanya dapat meniru dan membayangkan hal-hal yang ada dalam

kenyataan yang tampak, jadi berdiri di bawah kenyataan itu sendiri dalam

hierarki. Wujud yang ideal tidak bisa terjelma langsung dalam karya seni (Teeuw,

2003: 181). Plato memperlihatkan sikapnya yang negatif terhadap seni, karena

menurutnya, seni hanya menyajikan suatu ilusi (khayalan) tentang kenyataan dan

tetap jauh dari “kebenaran” (Luxemburg, 1986: 16).

Aristoteles yang tidak menerima filsafat Ide Plato dan sistem nilainya yang

hierarkis justru menonjolkan aspek positif dari mimesis. Penyair tidak meniru

kenyataan, tidak mementaskan manusia yang nyata atau peristiwa sebagaimana

adanya. Seniman mencipta dunianya sendiri, dengan probability yang memaksa,

dengan ketakterelakannya; apa yang terjadi dalam ciptaan si seniman masuk akal

dalam keseluruhan dunia ciptaan itu dan sekaligus, karena dunia itu merupakan

kontraksi, perpaduan yang berdasarkan unsur-unsur dunia nyata, mencerahi segi

dunia nyata tertentu. Oleh karya seniman pandangan, vision, penafsiran

kenyataanlah yang dominan dan kepandaiannya diabdikan pada interpretasi,

pemberian makna pada eksistensi manusia. Karya seni menurut Aristoteles

menjadi sarana pengetahuan yang khas, cara yang unik untuk membayangkan

pemahaman tentang aspek atau tahap situasi manusia yang tidak dapat

diungkapkan dan dikomunikasikan dengan jalan lain (Teeuw, 2003: 182).
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Menurut Aristoteles, penampakan kenyataan dan ide-ide tidak lepas yang satu dari

yang lain; dalam setiap objek yang kita amati di dalam kenyataan terkandung

idenya dan itu tak dapat dilepaskan dari objek itu. Bagi Aristoteles mimesis tidak

semata-mata menjiplak kenyataan, melainkan merupakan sebuah proses kreatif;

penyair, sambil bertitik pangkal pada kenyataan, menciptakan sesuatu yang baru.

Ia tidak lagi memandang sastra sebagai suatu copy atau jiplakan mengenai

kenyataan, melainkan sebagai suatu ungkapan atau perwujudan mengenai

“universalia” (konsep-konsep umum). Bukan seperti dalam pandangan Plato,

yakni dunia Ide, melainkan sebagai pikiran, perasaan, dan perbuatan yang khas

bagi seorang manusia (Luxemburg, 1986: 17).

2.3 Hubungan Karya Sastra dengan Peristiwa Sejarah

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa karya sastra merupakan tiruan,

cerminan, atau representasi dari kenyataan yang telah melalui penghayatan dan

interpretasi pengarangnya. Penciptaan karya sastra tidak pernah terlepas dari

kondisi sosial historis masyarakat yang melahirkannya. Peristiwa sejarah

merupakan salah satu sumber inspirasi bagi para sastrawan dalam menuliskan

karya-karyanya. Oleh karena itu, dikenal adanya istilah sastra sejarah, novel

sejarah, ataupun puisi epik.

Menurut Teeuw (2003:199-200), bukanlah suatu kebetulan story dan history

dalam bahasa Inggris berasal dari kata yang sama: historia dalam bahasa Yunani,

diambil alih ke dalam bahasa Latin: berarti cerita, sejarah, penelusuran fakta atau

peristiwa. Perbedaan antara story dan history tidak mutlak. Dalam karya sejarah

yang paling ilmiah pun masih ada aspek-aspek yang subjektif, yang tak dapat
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dibuktikan benarnya, aspek interpretasi yang ternyata dapat dibantah: memang,

penulisan sejarah yang definitif tidak mungkin. Sejarah harus ditulis kembali,

terus-menerus. Keobjektifan mutlak tidak pernah tercapai.

Hal ini juga disebutkan Sapardi Djoko Damono (2014: 6), bahwa antara berita

dan cerita sebenarnya tidak ada perbedaan yang hakiki. Kalau sudah dialihkan

menjadi tulisan, fakta akan segera berubah menjadi fiksi. Semua berita di koran

itu fiksi adanya: suatu peristiwa yang ditulis menjadi sebuah berita selalu dilihat

dari suatu sudut pandang tertentu oleh yang melaporkannya dan ketika

menuliskannya ia sedikit banyak menyertakan pandangan atau pikirannya atau

perasaannya tentang peristiwa tersebut. Dengan demikian pada hakikatnya berita

yang dikatakan fakta itu telah berubah menjadi fiksi. Orang lain bisa saja

kemudian menuliskan kejadian yang sama itu dan hasilnya adalah sebuah berita

yang pasti berbeda sebab tidak ada seorang pun yang memiliki pandangan yang

persis sama dengan orang lain.

Kuntowijoyo (1999: 127) menyebut karya sastra sebagai simbol verbal

mempunyai beberapa peranan, di antaranya sebagai cara pemahaman (mode of

comprehension), cara perhubungan (mode of communication), dan cara penciptaan

(mode of creation). Obyek karya sastra adalah realitas, apabila realitas itu berupa

peristiwa sejarah, maka karya sastra dapat, pertama, mencoba menerjemahkan

peristiwa itu dalam bahasa imajiner dengan maksud untuk memahami peristiwa

sejarah menurut kadar kemampuan pengarang; kedua, karya sastra dapat menjadi

sasrana bagi pengarangnya untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan tanggapan

mengenai suatu peristiwa sejarah; dan ketiga, seperti juga karya sejarah, karya
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sastra dapat merupakan penciptaan kembali sebuah peristiwa sejarah sesuai

dengan pengetahuan dan daya imajinasi pengarang.

Dalam karya sastra yang menjadikan peristiwa sejarah sebagai bahan, ketiga

peranan simbol  itu dapat menjadi satu. Perbedaan masing-masing hanya dalam

kadar campur tangan dan motivasi pengarangnya. Sebagai cara pemahaman,

misalnya, kadar peristiwa sejarah sebagai aktualitas atau kadar faktisitasnya, akan

lebih tinggi dari kadar imajinasi pengarang. Dalam karya yang berupa cara

perhubungan, kedua unsur itu sama kadarnya. Sedangkan dalam karya sastra

sebagai cara penciptaan, kadar aktualitas atau faktisitasnya lebih rendah daripada

imajinasi pengarang. Perbedaan-perbedaan ini lebih merupakan asumsi teoritis

yang dalam pelaksanaannya sukar membedakan cara-cara itu dalam sebuah atau

di antara karya-karya sastra (Kuntowijoyo, 1999:127).

Sugihastuti (2011: 161-168) menyatakan bahwa karya sastra merupakan

pelengkap studi sejarah. Telah banyak bukti menunjukkan bahwa teks-teks sastra,

teks-teks literer dapat dipakai sebagai pelengkap studi sejarah. Tetapi

pemanfaatan sastra untuk kepentingan penulisan sejarah perlu mempertimbangkan

kedudukan realitas sebagai unsur struktur teksnya. Perlu diingat bahwa sastra

tidak dituntut ketepatannya dengan realitas. Batas antara mimesis dan kreasi tidak

pernah dapat diketahui. Dengan demikian, sastra tidak dapat sepenuhnya dipakai

sepenuhnya sebagai dokumen sejarah, hanya sebagai data tambahan.

Hayden White (dalam Teeuw, 2003: 201), berpendapat bahwa tulisan sejarah

tidak hanya dari segi fakta yang diolah dan situasi sejarawan harus bersifat

subjektif atau relatif nilainya. Penulisan sejarah dalam kebudayaan Barat menurut
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esensinya tidak berbeda dengan sastra. Mau tak mau penulis sejarah dalam

tulisannya dikuasai oleh narrative modes, ragam naratif atau gaya bercerita yang

berlaku di zaman dan dalam kebudayaannya. Sejarawan yang ingin menulis

mengenai data-data dan fakta-fakta yang digarapnya mau tak mau harus

menyusunnya sesuai dengan salah satu plot, harus memplotkannya. Dengan

memilih awal dan akhir tertentu untuk karya sejarahnya, penulis itu sudah menjadi

kreator ataupun fiktor: dia merekam sesuatu yang dalam kenyataan tidak ada.

Perbedaan interpretasi peristiwa tertentu atau riwayat hidup tokoh tertentu

sebenarnya adalah perbedaan pemplotan yang mungkin berbeda menurut model

yang dipilih oleh penulisnya.

Mengingat dunia dalam karya sastra merupakan tiruan (mimesis) atas peristiwa

yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit karya sastra  yang

mengangkat fakta-fakta sejarah sehingga tidak sedikit orang yang

memperlakukannya sebagai karya sejarah. Sebagaimana dikatakan Mahayana

(2007: 299), dalam karya sejarah, kenyataan faktual harus dapat dibuktikan

kebenarannya, sedangkan dalam karya sastra tidak harus demikian. Walaupun

begitu, baik sastrawan maupun sejarawan, keduanya memanfaatkan pengalaman

(peristiwa masa lalu) sebagai bahan dasar karyanya masing-masing.

Bedanya, sejarawan mencoba merekonstruksikan peristiwa masa lalu itu

berdasarkan fakta-fakta logis, sedangkan sastrawan mengkonstruksikannya

berdasarkan persepsi imajinatif. Dengan demikian, karya sejarah dan karya sastra

pada hakikatnya tidaklah jauh berbeda, yaitu keduanya berusaha mengangkat

pengalaman dan kemudian menyodorkan makna yang terkandung di dalamnya.
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Atas dasar itu karya sastra juga sebenarnya dapat dikategorikan sebagai ‘karya

sejarah’ yaitu sejarah yang menyangkut pemikiran atau gagasan pengarang, bukan

sekedar sejarah peristiwa masa lalu. Di dalamnya tersangkut paut persepsi,

penafsiran, pemaknaan, dan kecendekiaan pengarang dalam menampilkan

kembali peristiwa itu sebagai kreasi imajinatif (Mahayana, 2007: 299).

Karya sastra dan karya sejarah sesungguhnya memiliki beberapa persamaan dan

perbedaan. Apabila dilihat dari keleluasaannya dalam menampilkan peristiwa

masa lalu, sastrawan sebenarnya cenderung lebih bebas sejauh tidak

memanipulasi fakta-fakta sejarah dalam karya yang dihasilkannya. Peristiwa

sejarah sebagai bahan baku diolah secara berbeda oleh tulisan sejarah dan oleh

karya sastra. Menurut Kuntowijoyo (1987:130), dalam tulisan sejarah, bahan baku

peristiwa sejarah itu telah diproses melalui prosedur tertentu. Dari sumber-sumber

sejarah, sejarawan harus melakukan kritik, interpretasi, dan sintesa sampai ia

sanggup menyuguhkan rekonstruksi sejarah. Karya sastra mempunyai pendekatan

lain, peristiwa sejarah dapat menjadi pangkal tolak bagi sebuah karya sastra,

menjadi bahan baku, tetapi tidak perlu dipertanggungjawabkan terlebih dahulu.

Peristiwa sejarah, situasi, kejadian, perbuatan cukup diambil dari

khazanah accepted history bagi hal-hal dari masa lampau. Prosedur kritik,

interpretasi dan sintesa, tidak diperlukan oleh sastrawan.

Dibandingkan sejarawan, sastrawan mempunyai ruang yang lebih leluasa ketika ia

hendak menyampaikan refleksi evaluasinya tentang masa lalu. Karena itu,

Aristoteles (dalam Teeuw, 2003: 199), menyatakan bahwa pekerjaan penyair

(sastrawan) sebenarnya lebih ulung daripada pekerjaan sejarawan. Sejarawan mau
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tak mau terikat pada fakta-fakta yang ‘kebetulan’ pernah terjadi; dia tidak bebas

dalam penggarapan bahan-bahan sejarah itu, sedangkan seorang penyair

(sastrawan) dapat menulis ceritanya sendiri, dia mengeluarkan anasir-anasir yang

khas dan universal, dan dengan demikian dia menyoroti sifat hakiki sebuah

peristiwa atau keadaan, entah yang diceritakannya itu benar-benar terjadi, entah

tidak.

2.4 Struktur Novel

Menurut Jan van Luxemburg (1986: 36), yang dimaksud dengan istilah struktur

ialah kaitan-kaitan tetap antara kelompok-kelompok gejala. Kaitan-kaitan tersebut

diadakan oleh peneliti berdasarkan observasinya. Pendekatan struktural adalah

pendekatan yang digunakan dalam usaha memahami karya sastra dengan

memperhitungkan struktur atau unsur-unsur pembentuk karya sastra sebagai

jalinan yang utuh. Pendekatan struktural yang digunakan di dalam analisis

bermaksud untuk membongkar dan memaparkan secermat mungkin keterjalinan

dan keterkaitan semua unsur-unsur karya sastra yang bersama-sama menghasilkan

makna yang menyeluruh (Teeuw, 2003: 112).

Strukturalisme sering digunakan oleh peneliti untuk menganalisis seluruh karya

sastra dimana kita harus memperhatikan unsur-unsur yang terkandung di dalam

karya sastra tersebut. Struktur yang membangun sebuah karya sastra sebagai

unsur estetika dalam analisis struktur dapat dilakukan dengan cara

mengidentifikasi, mengkaji, mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar unsur

intrinsik yang bersangkutan (Nurgiyantoro, 1998: 37).
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Mulanya proses identifikasi terhadap plot, tokoh, penokohan, latar dan sudut

pandang. Tahap selanjutnya penjelasan terhadap fungsi masing-masing unsur

dalam menunjang makna keseluruhannya serta hubungan antar unsur intrinsik.

Namun, penelitian ini menekankan pada dua unsur pembentuk karya sastra yang

bersifat intrinsik. Unsur intrinsik tersebut adalah alur atau plot dan tokoh. Tetapi,

tidak sampai pada fungsi dan hubungan antar unsur intrinsik. Dipilihnya kedua

unsur tersebut karena keduanya merupakan unsur isi dari sebuah karya sastra yang

dapat membangun sebuah cerita yang menarik. Sehubungan dengan hal di atas,

diharapkan dengan menganalisis kedua unsur tersebut dapat membantu

mengungkapkan unsur pembangun cerita dalam karya sastra.

Pendekatan struktural yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

struktural model Robert Stanton. Robert Stanton (2012: 97), menyatakan bahwa

untuk menganalisis novel sebaiknya dilihat terlebih dahulu prinsip kebersatuan

sebuah novel. Kebersatuan di sini berarti seluruh aspek dari karya sastra harus

berkontribusi penuh pada maksud utama atau tema.

Dengan demikian, pendekatan struktural memandang karya sastra sebagai suatu

kesatuan yang utuh, terdiri dari unsur-unsur yang memiliki suatu keterkaitan dan

dapat membentuk suatu makna yang menyeluruh. Robert Stanton menyatakan

bahwa struktur karya sastra meliputi 3 kategori, yaitu: fakta cerita, sarana cerita,

dan tema.
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2.4.1 Fakta Cerita

Karakter, alur, dan latar merupakan fakta-fakta cerita. Elemen-elemen ini

berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Jika dirangkum

menjadi satu, semua elemen ini dinamakan struktur faktual atau tingkatan faktual

cerita. Struktur faktual bukanlah hal terpisah dari sebuah cerita. Struktur faktual

merupakan salah satu aspek cerita. Struktur faktual adalah cerita yang disorot dari

satu sudut pandang (Stanton, 2012: 22).

A. Alur

Secara umum, alur merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita.

Istilah alur biasanya terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara

kausal saja. Peristiwa kausal merupakan peristiwa yang menyebabkan atau

menjadi dampak dari berbagai peristiwa lain dan tidak dapat diabaikan karena

akan berpengaruh pada keseluruhan karya. Peristiwa kausal tidak terbatas pada

hal-hal yang fisik saja seperti ujaran atau tindakan, tetapi juga mencakup

perubahan sikap karakter, kilasan-kilasan pandangannya, keputusan-

keputusannya, dan segala yang menjadi variabel pengubah dalam dirinya

(Stanton, 2012: 26).

Alur merupakan tulang punggung cerita. Sebuah cerita tidak akan pernah

seutuhnya dimengerti tanpa adanya pemahaman terhadap peristiwa-peristiwa yang

mempertautkan alur, hubungan kausalitas, dan keberpengaruhannya. Sama halnya

dengan elemen-elemen lain, alur memiliki hukum-hukum sendiri; alur hendaknya

memiliki bagian awal, tengah, dan akhir yang nyata, meyakinkan dan logis, dapat
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menciptakan bermacam kejutan, dan memunculkan sekaligus mengakhiri

ketegangan-ketegangan (Stanton, 2012: 28).

Dua elemen dasar yang membangun alur adalah konflik dan klimaks. Konflik

utama selalu bersifat fundamental, membenturkan sifat-sifat dan kekuatan-

kekuatan tertentu. Konflik semacam inilah yang menjadi inti struktur cerita, pusat

yang pada gilirannya akan tumbuh dan berkembang seiring dengan alur yang

terus-menerus mengalir dan disebut klimaks. Klimaks adalah saat ketika konflik

terasa sangat intens sehingga ending tidak dapat dihindari lagi. Klimaks

merupakan titik yang mempertemukan kekuatan-kekuatan konflik dan

menentukan bagaimana oposisi tersebut dapat terselesaikan (Stanton, 2012: 32).

Tahapan alur dibagi menjadi lima, yaitu (Nurgiyantoro, 2013: 209-210).

1. Tahap Situation

Tahap situation atau tahap penyituasian adalah tahap yang terutama berisi

pelukisan dan pengenalan situasi latar dan tokoh-tokoh cerita. Tahap ini

merupakan tahap pembukaan cerita, pemberian informasi awal, dan lain-lain yang

terutama berfungsi untuk melandastumpui cerita yang dikisahkan pada tahap

berikutnya.

2. Tahap Generating Circumstances

Tahap generating circumstances adalah tahap pemunculan konflik-konflik.

Masalah-masalah dan peristiwa yang menyulut terjadinya konflik mulai

dimunculkan. Jadi tahap ini merupakan tahap awal munculnya konflik, dan

konflik itu sendiri akan berkembang pada tahap berikutnya.
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3. Tahap Rising Action

Tahap rising action adalah tahap peningkatan konflik. Konflik yang telah

dimunculkan pada tahap sebelumnya semakin berkembang dan semakin

dikembangkan kadar intensitasnya. Peristiwa-peristiwa dramatik yang menjadi

inti cerita semakin mencekam dan menegangkan. Konflik-konflik yang terjadi,

internal dan eksternal, atau keduanya, pertentangan-pertentangan, benturan-

benturan antarkepentingan masalah dan tokoh yang mengarah ke klimaks semakin

tidak dapat dihindari.

4. Tahap Climax

Pada tahap climax, konflik dan atau pertentangan yang terjadi, yang dilakukan dan

atau ditimpakan kepada para tokoh cerita mencapai titik intensitas puncak.

Klimaks sebuah cerita akan dialami oleh tokoh-tokoh utama yang berperan

sebagai pelaku dan penderita terjadinya konflik utama. Sebuah fiksi yang panjang

mungkin saja memiliki lebih dari satu klimaks, atau paling tidak, dapat ditafsirkan

demikian.

5. Tahap Denoument

Pada tahap denoument atau tahap penyelesaian, konflik yang telah mencapai

klimaks diberi jalan keluar, cerita diakhiri.

B. Karakter atau Tokoh

Karakter atau tokoh biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks pertama,

kartakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita. Konteks

kedua, karakter merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan,

emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut (Stanton, 2012: 33).
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Karakter utama yaitu karakter yang terkait dengan semua peristiwa yang

berlangsung dalam cerita. Biasanya, peristiwa-peristiwa ini menimbulkan

perubahan pada diri sang karakter atau pada sikap kita terhadap karakter tersebut.

Alasan seorang karakter untuk bertindak sebagaimana yang ia lakukan dinamakan

motivasi (Stanton, 2012: 33).

C. Latar

Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta

yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Latar

dapat berwujud dekor. Latar juga dapat berwujud waktu-waktu tertentu (hari,

bulan, dan tahun), cuaca, atau satu periode sejarah. Meski tidak langsung

merangkum sang karakter utama, latar juga dapat merangkum orang-orang yang

menjadi dekor dalam cerita (Stanton, 2012: 35).

Latar memiliki daya untuk memunculkan tone dan mood emosional yang

melingkupi sang karakter. Tone emosional ini disebut dengan istilah atmosfer.

Atmosfer bisa jadi merupakan cermin yang merefleksikan suasana jiwa sang

karakter atau sebagai salah satu bagian dunia yang berada di luar diri sang

karakter (Stanton, 2012: 36).

2.4.2 Sarana Cerita

Sarana kesastraan (literary devices) adalah teknik yang dipergunakan oleh

pengarang untuk memilih dan menyusun detil-detil cerita (peristiwa dan kejadian)

menjadi pola yang bermakna. Metode semacam ini perlu karena dengannya

pembaca dapat melihat berbagai fakta melalui kacamata pengarang, memahami
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apa maksud fakta-fakta tersebut sehingga pengalaman pun dapat dibagi (Stanton,

2012: 46-47).

A. Judul

Judul selalu relevan terhadap karya yang diampunya sehingga keduanya

membentuk satu kesatuan. Pendapat ini dapat diterima ketika judul mengacu pada

sang karakter utama atau satu latar tertentu. Akan tetapi, bila judul tersebut

mengacu pada satu detail yang tidak menonjol. Judul semacam ini acap menjadi

petunjuk makna cerita bersangkutan (Stanton, 2012: 51).

B. Sudut Pandang

Pusat kesadaran tempat kita dapat memahami setiap peristiwa dalam cerita,

dinamakan sudut pandang. Dari sisi tujuan, sudut pandang terbagi menjadi empat

tipe utama, yaitu (1) orang pertama-utama, sang karakter utama bercerita dengan

kata-katanya sendiri, (2) orang pertama-sampingan, cerita dituturkan oleh satu

karakter bukan utama (sampingan), (3) orang ketiga-terbatas, pengarang mengacu

pada semua karakter dan memosisikannya sebagai orang ketiga tetapi hanya

menggambarkan apa yang dapat dilihat, didengar, dan dipikirkan oleh satu orang

karakter saja, (4) orang ketiga-tidak terbatas, pengarang mengacu pada setiap

karakter dan memosisikannya sebagai orang ketiga (Stanton, 2012: 53-54).

Pengarang juga dapat membuat beberapa karakter melihat, mendengar, atau

berpikir saat tidak ada satu karakter pun hadir.

C. Gaya dan Tone

Dalam sastra, gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Meski dua

orang pengarang memakai alur, karakter, dan latar yang sama, hasil tulisan



26

keduanya bisa sangat berbeda. Perbedaan tersebut secara umum terletak pada

bahasa dan menyebar dalam berbagai aspek seperti kerumitan, ritme, panjang-

pendek kalimat, detail, humor, kekonkretan, dan banyaknya imaji dan metafora.

Di samping itu, gaya juga bisa terkait dengan maksud dan tujuan sebuah cerita.

Seorang pengarang mungkin tidak memilih gaya yang sesuai bagi dirinya akan

tetapi gaya tersebut justru pas dengan tema cerita (Stanton, 2012: 61-62).

Satu elemen yang amat terkait dengan gaya adalah tone. Tone adalah sikap

emosional pengarang yang ditampilkan dalam cerita. Tone bisa menampak dalam

berbagai wujud, baik yang ringan, romantis, ironis, misterius, senyap, bagai

mimpi, atau penuh perasaan (Stanton, 2012: 63).

D. Simbolisme

Simbol berwujud detail-detail konkret dan faktual dan memiliki kemampuan

untuk memunculkan gagasan dan emosi dalam pikiran pembaca. Dalam fiksi,

simbolisme dapat memunculkan tiga efek yang masing-masing bergantung pada

bagaimana simbol bersangkutan digunakan. Pertama, sebuah simbol yang muncul

pada satu kejadian penting dalam cerita menunjukkan makna peristiwa tersebut.

Dua, satu simbol yang ditampilkan berulang- ulang mengingatkan kita akan

beberapa elemen konstan dalam semesta cerita. Tiga, sebuah simbol yang muncul

pada konteks yang berbeda-beda akan membantu kita menemukan tema (Stanton,

2012: 64-65).

E. Ironi

Secara umum, ironi dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu

berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya (Stanton, 2012: 71). Dalam
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dunia fiksi, ada dua jenis ironi yang dikenal luas yaitu ironi dramatis dan tone

ironis. Ironi dramatis atau ironi alur dan situasi biasanya muncul melalui kontras

diametris antara penampilan dan realitas, antara maksud dan tujuan seorang

karakter dengan hasilnya, atau antara harapan dengan apa yang sebenarnya terjadi

Tone ironis atau ironi verbal digunakan untuk menyebut cara berekspresi yang

mengungkapkan makna dengan cara berkebalikan (Stanton, 2012: 72).

2.4.3 Tema

Tema merupakan aspek cerita yang sejajr dengan makna dalam pengalaman

manusia; sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat. Sama seperti

makna pengalaman manusia, tema menyorot dan mengacu pada aspek-aspek

kehidupan sehingga nantinya akan ada nilai-nilai tertentu yang melingkupi cerita.

Tema membuat cerita lebih terfokus, menyatu, mengerucut, dan berdampak.

Bagian awal dan akhir cerita akan menjadi pas, sesuai, dan memuaskan berkat

keberadaan tema. Tema merupakan elemen yang relevan dengan setiap peristiwa

dan detail sebuah cerita (Stanton, 2012: 37).

Tema hendaknya memenuhi beberapa kriteria: (1) selalu mempertimbangkan

berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita, (2) tidak terpengaruh oleh berbagai

detail cerita yang saling berkontradiksi, (3) tidak sepenuhnya bergantung pada

bukti-bukti yang tidak secara jelas diutarakan (hanya disebut secara implisit), (4)

diujarkan secara jelas oleh cerita bersangkutan (Stanton, 2012: 45).
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2.5 Representasi

Kata representasi berasal dari bahasa Inggris represent yang berarti mewakili,

menggambarkan, melambangkan. Stuart Hall (1997: 16) mengatakan,

“representation is the production of meaning through language.” Representasi

adalah produksi makna melalui bahasa. Representasi adalah proses bagaimana

kita memberi makna pada sesuatu melalui bahasa. Untuk merepresentasikan

sesuatu adalah untuk menggambarkan atau melukiskan, menyebutnya dalam

pikiran dengan deskripsi atau gambaran atau bayangan; dengan terlebih dahulu

menempatkan persamaan ke dalam pikiran atau perasaan. Untuk

merepresentasikan juga berarti menyimbolkan, mewakili, menjadi contoh, atau

menjadi pengganti dari sesuatu.

Terdapat dua proses yang disebut sistem representasi. Pertama, representasi

mental, yaitu konsep tentang sesuatu yang ada dikepala kita, representasi mental

masih merupakan sesuatu yang abstrak. Kedua, bahasa yang berperan penting

dalam proses konstruksi makna. Konsep abstrak yang ada dalam kepala kita harus

diterjemahkan dalam bahasa yang lazim, supaya kita dapat menghubungkan

konsep dan ide-ide kita tentang sesuatu dengan tanda dari simbol-simbol tertentu

(Stuart Hall, 1997: 17-19).

Kedua sistem ini saling berelasi. Konsep dari sesuatu hal yang kita miliki dalam

pikiran kita, membuat kita mengetahui makna dari hal tersebut. Namun, makna

tidak akan dapat dikomunikasikan tanpa bahasa. Sebagai contoh sederhana, kita

mengenal konsep ‘gelas’ dan mengetahui maknanya. Kita tidak akan bisa

mengomunikasikan makna dari ‘gelas’ (misalnya, benda yang digunakan untuk
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minum) jika kita tidak dapat mengungkapkannya dalam bahasa yang dapat

dimengerti oleh orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa representasi adalah

suatu proses untuk memproduksi makna dari konsep yang ada di pikiran kita

melalui bahasa.

2.6 Darul Islam dan S.M. Kartosoewirjo

Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia yang masih

belum sepenuhnya aman dan damai. Selain usaha-usaha Belanda untuk kembali

menancapkan kuku-kuku kolonialismenya di tanah air, bangsa Indonesia juga

harus mempertahankan kemerdekaan dari pemberontakan-pemberontakan yang

mencoba untuk meruntuhkan negara dari dalam. Beberapa faktor yang

melatarbelakangi terjadinya pemberontakan-pemberontakan ini, diantaranya

adalah ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat dan perbedaan

pandangan dan ideologi para pendiri bangsa dalam menentukan dasar-dasar

negara.

Beberapa pemberontakan yang terjadi di Indonesia memang terjadi karena

ketidakpuasan terhadap negara yang berhaluan nasionalis. Seperti pemberontakan

PKI di Madiun tahun 1948, dengan tokohnya Amir Syarifuddin dan Musso yang

menginginkan berdirinya negara komunis, serta pemberontakan DI/TII di Jawa

Barat, dengan tokohnya Kartosoewirjo yang mendeklarasikan berdirinya Negara

Islam Indonesia pada 7Agustus 1949.

Secara harfiah, Darul Islam berasal dari bahasa Arab Dar al-Islam yang berarti

rumah atau keluarga Islam. Istilah ini juga sering dipadankan dengan daulah
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Islam. Dengan begitu Darul Islam dapat diartikan sebagai dunia atau wilayah

Islam, dengan keyakinan Islam dan peraturan-peraturan berdasarkan syariat Islam

merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan.

Dalam sejarah politik Islam, konsep Darul Islam (negara Islam) adalah hasil

penafsiran dari pemerintahan yang dipimpin oleh Rasulullah Saw., dengan istilah

madinah ketika itu. Menurut penafsiran ini, Rasulullah Saw. telah berjuang

semaksimal mungkin dengan mengerahkan kekuatan dan pikiran, yang ditopang

hidayah dan wahyu, untuk mendirikan Daulah Islam atau negara bagi dakwah

beliau serta penyelamat bagi para pengikut beliau (Santoso, 2014:72).

Di Indonesia sendiri, penafsiran ini dianut oleh Kartosoewirjo. Secara tegas ia

menyatakan bahwa bentuk konkret kekuasaan itu adalah negara Al-Jumhuriyah al-

Islamiyah atau Ad-Daulatul Islamiyah atau dengan sebutan Darul Islam yang

secara nasional dikenal dengan nama Negara Islam Indonesia (NII). Negara Islam

Indonesia diproklamasikan oleh Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949 di Cisayong,

Tasikmalaya, Jawa Barat. Hal ini telah tercatat dalam sejarah sebagai sebuah

gerakan separatis atau pemberontakan karena berusaha mendirikan sebuah negara

Islam di wilayah Republik Indonesia yang telah berdiri dan merdeka sejak 17

Agustus 1945.

Kelompok ini beranggapan bahwa Negara Islam Indonesia tidak didirikan di

dalam wilayah Indonesia, melainkan di daerah yang dikuasai oleh tentara

Belanda, yaitu daerah Jawa Barat yang ditinggalkan TNI hijrah ke Yogyakarta

sebagai hasil dari Perjanjian Renville. Sebab wilayah Indonesia berdasarkan

Perjanjian Renville, secara de facto hanya terdiri atas Yogyakarta. Jadi, tidaklah
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benar kalau ada yang mengatakan bahwa NII didirikan dan diproklamirkan di

dalam negara Republik Indonesia. Sehingga gerakan Darul Islam tidak bisa

disebut sebagai gerakan pemberontakan. Meskipun kelompok ini memiliki tafsir

tersendiri mengenai kondisi kevakuman Indonesia saat itu, hal ini tetap tidak bisa

dibenarkan dalam teori tata negara modern (Santoso, 2014:95).

Sejak didirikan tahun 1949, terhitung banyak daerah-daerah lain selain Jawa Barat

yang menyatakan bergabung dengan NII di bawah pimpinan sang Imam

Kartosoewirjo. Diantaranya Aceh yang dipimpin oleh Teuku Daud Beureueh,

Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar, Jawa Tengah yang dipimpin

oleh Amir Fatah, dan Sulawesi Selatan dengan Kahar Muzakkar sebagai

pemimpinnya.

Selama 13 tahun konfrontasinya dengan Republik Indonesia, gerakan DI/TII

Kartosoewirjo ini telah menimbulkan banyak sekali kerugian. Pada periode 1953-

1960 saja, terhitung 22.895 orang tewas, 115.822 rumah musnah, dan kerugian

negara hampir mencapai 650 juta rupiah (Santoso, 2014:138). Gerakan ini

kemudian dibubarkan setelah sang imam Kartosoewirjo tertangkap pada 4 Juni

1962 di tempat persembunyiannya di sebuah lembah antara Gunung Sangkar dan

Gunung Geber. Sidang terhadap Kartosoewirjo berlangsung selama tiga hari,

dalam sidang ketiga di hadapan Mahkamah Angkatan Darat dalam Keadaan

Perang (MAHADPER) pada tanggal 16 Agustus 1962, oleh ketua sidang

diumumkan keputusan hukuman mati atas terdakwa Kartosoewirjo. Dia

dinyatakan bersalah telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.
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1. Makar untuk merobohkan Negara Republik Indonesia.

2. Pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah di Indonesia.

3. Makar untuk membunuh Kepala Negara Republik Indonesia (Dengel,

1995:206).

Eksekusi mati terhadap Kartosoewirjo dilakukan pada 5 September 1962.

Pelaksanaan eksekusi dan penguburan jenazah dilakukan secara rahasia. Misteri

tersebut baru terungap setelah 50 tahun berlalu, dengan terbitnya buku Fadli Zon

berjudul Hari Terakhir Kartosoewirjo. Dalam buku ini ditampilkan 81 buah foto

autentik menjelang dan saat eksekusi mati Kartosuwiryo oleh regu tembak TNI di

pulau Ubi, Kepulauan Seribu (Santoso, 2014: 142-143).

2.7 Rancangan Pembelajaran Sastra di SMA

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

20, 21, 22, 23, dan 24 Tahun 2016, telah terjadi beberapa perubahan terhadap

kurikulum 2013 yang sebelumnya. Sejak bulan Juli 2016, perubahan tersebut

mulai diberlakukan secara nasional. Dalam Lampiran Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses

Pendidikan Dasar dan Menengah, disebutkan bahwa proses pembelajaran pada

satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, 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. Untuk itu

setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan
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proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang ditetapkan

Permendikbud Nomor 20 dan 21 Tahun 2016, maka prinsip pembelajaran yang

digunakan adalah:

1. dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu;

2. dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka

sumber belajar;

3. dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan

pendekatan ilmiah;

4. dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi;

5. dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;

6. dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran

dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;

7. dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;

8. peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan

keterampilan mental (softskills);

9. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta

didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;

10. pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing

ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut

wuri handayani);

11. pembelajaran yang berlangsung di rumah di sekolah, dan di masyarakat;
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12. pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa

saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas;

13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan

14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.

Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada Standar

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan memberikan

kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar Isi

memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang

diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi.

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup

pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi

untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki

lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui

aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”.

Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan,

menganalisis, mengevaluasi, mencipta”. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas

“mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”.

Karaktersitik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta

mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah

(scientific), tematik terpadu (tematik antar matapelajaran), dan tematik (dalam

suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis

penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong
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kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual

maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project

based learning).

Rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut.

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN
Menerima Mengingat Mengamati

Menjalankan Memahami Menanya
Menghargai Menerapkan Mencoba
Menghayati Menganalisis Menalar

Mengamalkan Mengevaluasi Menyaji
- - Mencipta

Sebagaimana tertulis dalam lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016,

terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan standar proses yang mencakup

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian

hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

2.7.1 Perencanaan Pembelajaran

A. Desain Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan

pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan

penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan

skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan

pembelajaran yang digunakan.
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1. Silabus

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap

bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat:

a. Identitas mata pelajaran (khusus SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan

SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/ Paket C Kejuruan);

b. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas;

c. Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai

kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang

harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata

pelajaran;

d. Kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata

pelajaran;

e. Tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A);

f. Materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan,

dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator

pencapaian kompetensi;

g. Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta

didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan;

h. Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi

untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik;

i. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur

kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan
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j. Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam

sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.

Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran

pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam

pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

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 kali pertemuan atau lebih.

Komponen RPP terdiri atas:

a. identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan;

b. identitas mata pelajaran atau tema/subtema;

c. kelas/semester;

d. materi pokok;
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e. alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan

beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia

dalam silabus dan KD yang harus dicapai;

f. tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan

kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap,

pengetahuan, dan keterampilan;

g. kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;

h. materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang

relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator

ketercapaian kompetensi;

i. metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai;

j. media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk

menyampaikan materi pelajaran;

k. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar,

atau sumber belajar lain yang relevan;

l. langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti,

dan penutup; dan

m. penilaian hasil belajar.
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3. Prinsip Penyusunan RPP

Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat

intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi,

gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya,

norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.

b. Partisipasi aktif peserta didik.

c. Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi,

minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian.

d. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk

mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan

berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.

e. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program

pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.

f. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran,

kegiatan pembelajaran, indicator pencapaian kompetensi, penilaian, dan

sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.

g. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata

pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.

h. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis,

dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.
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2.7.2 Pelaksanaan Pembelajaran

A. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Alokasi Waktu Jam Tatap Muka Pembelajaran

a. SD/MI : 35 menit

b. SMP/MTs : 40 menit

c. SMA/MA : 45 menit

d. SMK/MAK : 45 menit

2. Rombongan Belajar

Jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan dan jumlah maksimum

peserta didik dalam setiap rombongan belajar dinyatakan dalam tabel

berikut:

No.
Satuan

Pendidikan
Jumlah Rombongan

Belajar
Jumlah Maksimum Peserta

Didik Per Rombongan Belajar
1. SD/MI 6-24 28
2. SMP/MTs 3-33 32
3. SMA/MA 3-36 36
4. SMK 3-72 36
5. SDLB 6 5
6. SMPLB 3 8
7. SMALB 3 8

3. Buku Teks Pelajaran

Buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

pembelajaran yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

4. Pengelolaan Kelas dan Laboratorium

a. Guru wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam

menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya serta

mewujudkan kerukunan dalam kehidupan bersama.
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b. Guru wajib menjadi teladan bagi peserta didik dalam menghayati dan

mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong

royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam

pergaulan dunia.

c. Guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik dan sumber

daya lain sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran.

d. Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat

didengar dengan baik oleh peserta didik.

e. Guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas dan mudah dimengerti

oleh peserta didik.

f. Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan

belajar peserta didik.

g. Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan

keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.

h. Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil

belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.

i. Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan

mengemukakan pendapat.

j. Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi.

k. Pada tiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus

mata pelajaran; dan



42

l. Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu

yang dijadwalkan.

B. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan

pendahuluan, inti dan penutup.

1. Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib:

a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses

pembelajaran;

b. memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat

dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan

memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional,

serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik;

c. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;

d. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan

dicapai; dan

e. menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai

silabus.

2. Kegiatan Inti

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran,

media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan
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tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan

penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya

berbasis pemecahan masalah (project based learning) disesuaikan dengan

karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.

a. Sikap

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih

adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai,

menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran

berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik

untuk melakuan aktivitas tersebut.

b. Pengetahuan

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami,

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteritik

aktivititas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan

kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk

memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat

disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian

(discovery/inquiry learning). Untuk mendorong peserta didik

menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun

kelompok, disarankan yang menghasilkan karya berbasis pemecahan

masalah (project based learning).
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c. Keterampilan

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba,

menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan sub topik)

mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong

peserta didik untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan.

Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran

yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian

(discovery/inquiry learning) dan pembelajaran yang menghasilkan karya

berbasis pemecahan masalah (project based learning).

3. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara individual

maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:

a. seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh

untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun

tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung;

b. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;

c. melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik

tugas individual maupun kelompok; dan

d. menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan

berikutnya.
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2.7.3 Penilaian Proses dan Hasil Belajar

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik

(authentic assesment) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil

belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan

menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu

menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) pada aspek pengetahuan

dan dampak pengiring (nurturant effect) pada aspek sikap.

Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan

(remedial) pembelajaran, pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling.

Selain itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki

proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses

pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat:

lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi.

Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir

satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan

tes tulis. Hasil evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi

hasil pembelajaran.

2.7.4 Pengawasan Proses Pembelajaran

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan,

supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan.

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan

pengawas.
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1. Prinsip Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan

mutu secara berkelanjutan.

2. Sistem dan Entitas Pengawasan

Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas

pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

a. Kepala Sekolah, Pengawas dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu.

b. Kepala Sekolah dan Pengawas melakukan pengawasan dalam bentuk

supervisi akademik dan supervise manajerial.

3. Proses Pengawasan

a. Pemantauan

Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan,

pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan

melalui antara lain, diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan,

perekaman, wawancara, dan dokumentasi.

b. Supervisi

Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan,

pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui

antara lain, pemberian contoh pembelajaran di kelas, diskusi, konsultasi,

atau pelatihan.
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c. Pelaporan

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran

disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut

pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan.

d. Tindak Lanjut

Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk:

1) Penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang

memenuhi atau melampaui standar; dan

2) pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program

pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

2.7.5 Pendekatan Pembelajaran Ilmiah (Scientific Approach)

Pembelajaran Kurikulum 2013 menggunakan Pendekatan Ilmiah (Scientific

Approach). Proses pembelajaran dengan berbasis pendekatan ilmiah harus

dipandu dengan kaidah-kaidah pendekatan ilmiah. Pendekatan ini bercirikan

penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan

penjelasan tentang suatu kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus

dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah.

Proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

a. Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang

dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira,

khayalan, legenda, atau dongeng semata.
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b. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari

prasangka yang serta merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang

menyimpang dari alur berpikir logis.

c. Mendorong dan menginsiprasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat

dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan

mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran.

d. Mendorong dan menginspirasi siswa agar mampu berpikir hipotetik dalam

melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu dengan yang lain dari substansi

atau materi pembelajaran.

e. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan

mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon

substansi atau materi pembelajaran.

f. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat

dipertanggungjawabkan.

g. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik sistem

penyajiannya.

Proses pembelajaran harus terhindar dari sifat-sifat atau nilai-nilai non-ilmiah

yang meliputi intuisi, akal sehat, prasangka, penemuan melalui coba-coba, dan

asal berpikir kritis. Ketika pembelajaran dilaksanakan dimensi pedagogik yang

dibelajarkan, diharapkan siswa mampu untuk menggali informasi melalui

pengamatan, bertanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, atau mengkomunikasikan

materi pembelajaran. Selain itu, guru juga menyajikan data atau informasi yaang

terkait dengan materi pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis,

menalar, kemudian menyimpulkaan, dan mencipta suaatu kegiatan belajar
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mengajar yang baik sesuai dengan komponen pembelajaran yang sudah disiapkan.

Maka, pada pembelajaran ini harus menekankan dan menerapkan nilai-nilai atau

sifat ilmiah melalui pendekatan saintifik (Scientific Aproach).

Proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan

dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran harus menyentuh

tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses

pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap mengamati transformasi

substansi atau materi ajar agar siswa tahu tentang ‘mengapa’. Ranah keterampilan

menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar siswa tahu tentang

‘bagaimana’. Ranah pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi

ajar agar siswa tahu tentang ‘apa’. Hasil akhirnya adalah peningkatan dan

keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik (soft skill)

dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak

(hard skill) dari siswa yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan

pengetahuan.

2.7.5.1 Mengamati

Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran

(meaningfull learning). Metode ini memiliki keunggulan tertentu, seperti

menyajikan media objek secara nyata, siswa senang dan tertantang, dan mudah

dalam pelaksanaannya. Tentu saja kegiatan mengamati dalam rangka

pembelajaran ini biasanya memerlukan waktu persiapan yang lama dan matang,

biaya dan tenaga relatif banyak, jika tidak terkendali akan mengaburkan makna

serta tujuan pembelajaran.
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2.7.5.2 Menanya

Guru yang efektif mampu menginsipirasi siswa untuk meningkatkan dan

mengembangkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru

bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau memandu siswanya belajar

dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan dari muridnya, ketika itu pula ia

mendorong siswanya untuk menjadi penyimak dan pembelajar yang baik.

2.7.5.3 Menalar

Istilah “menalar” dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah

yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan siswa

merupakan pelaku aktif. Titik tekannya tentu dalam banyak hal dan situasi siswa

harus lebih aktif daripada guru. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan

sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh

simpulan berupa pengetahuan. Penalaran dimaksud merupakan penalaran ilmiah,

meski penalaran nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat.

2.7.5.4 Analogi dalam Pembelajaran

Selama proses pembelajaran, guru dan peserta didik sering kali menemukan

fenomena yang bersifat analog atau memiliki persamaan. Dengan demikian, guru

dan siswa adakalanya menalar secara analogis. Analogi adalah suatu proses

penalaran dalam pembelajaran dengan cara membandingkan sifat esensial yang

memunyai kesamaan dan persamaan.
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2.7.5.5 Hubungan Antarfenomena

Seperti halnya penalaran dan analogi, kemampuan menghubungkan

antarfenomena atau gejala sangat penting dalam proses pembelajaran, karena hal

itu akan mempertajam daya nalar siswa. Di sinilah esensi bahwa guru dan siswa

dituntut mampu memaknai hubungan antar fenomena atau gejala, khususnya

hubungan sebab akibat.

2.7.5.6 Mencoba

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau autentik, siswa harus mencoba

atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai.

Aplikasi metode eksperimen atau mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan

berbagai ranah tujuan belajar yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk hal ini adalah: (1) menemukan tema atau

topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum; (2)

mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus

disediakan; (3) mempelajari dasar teoretis yang relevan dari hasil-hasil

eksperimen sebelumnya; (4) melakukan dan mengamati percobaan; (5) mencatat

fenomena yang terjadi, menganalisis, dan menyajikan data; (6) menarik simpulan

atas hasil percobaan; (7) membuat laporan dan mengomunikasikan hasil

percobaan.
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2.7.6 Model Pembelajaran

Model pembelajaran merupakan implementasi seluruh komponen pendekatan,

strategi, metode yang diterapkan secara menyeluruhdan utuh dalam proses

pembelajaran. Kurikulum 2013 menitikberatkan pada pola/model yang

mendukung terjadinya proses scientific seperti Project Based learning, Problem

Based learning, Discovery Learning.

2.7.6.1 Project-Based Learning

Project Based Learning atau Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan

pendekatan yang memusat pada prinsip dan konsep utama suatu disiplin,

melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dan tugas penuh makna lainnya,

mendorong siswa untuk bekerja mandiri membangun pembelajaran, dan pada

akhirnya menghasilkan karya nyata. Bern dan Erickson (dalam Komalasari, 2014:

70). Dengan metode proyek ini, siswa akan memiliki hasil kerja dirinya yang

diperoleh dari belajar, karya ini berupa produk akhir dari aktivitas belajar.

Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan cara belajar dengan menggunakan

masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan

pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata.

Pembelajaran Berbasis Proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan

kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan insvestigasi dan

memahaminya. Pembelajaran Berbasis Proyek memberikan kesempatan kepada

para peserta didik untuk menggali materi dengan menggunakan berbagai cara

yang bermakna bagi dirinya, dan melakukan eksperimen secara kolaboratif.
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Pembelajaran Berbasis Proyek memiliki karakteristik seperti peserta didik: (1)

membuat keputusan tentang permasalahan yang diberikan, (2) mendesain solusi

atas permasalahan yang diajukan, (3) secara kolaboratif bertanggungjawab

mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan, (4) secara berkala

melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan, (5) produk akhir

aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif, (6) situasi pembelajaran sangat

toleran terhadap kesalahan dan perubahan

Peran guru dalam PBL adalah sebagai fasilitator, pelatih, penasehat dan perantara

untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan daya imajinasi, kreasi dan

inovasi dari siswa.Keuntungan melaksanakan PBL adalah meningkatkan: (1)

kolaborasi, (2) motivasi belajar peserta didik, (3) kemampuan memecahkan

masalah. (4) membuat siswa menjadi lebih aktif, (5) mendorong siswa untuk

mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi, (6) keterampilan

mengelola sumber, (7) memberikan pengalaman kepada siswa dalam

mengorganisasi tugas, (8) melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil

informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian

diimplementasikan dengan dunia nyata.

2.7.6.2 Problem-Based Learning

Problem Based Learning atau Pembelajaran Berbasis Masalah adalah metode

yang menempatkan siswa untuk berperan sebagai pemecah masalah yang tidak

terstruktur dalam real world sebagai kegiatan belajar mereka. Problem based

learning merupakan metode pembelajaran yang berorientasikan pada peran aktif

siswa dengan cara menghadapkan siswa pada suatu permasalahan dengan tujuan
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siswa mampu untuk menyelesaikan masalah yang ada secara aktif dan kemudian

menarik kesimpulan dengan menentukan sendiri langkah apa saja yang harus

dilakukan.

Melalui metode ini, siswa diberi sebuah permasalahan, kemudian dengan adanya

suatu masalah tersebut siswa dituntut untuk menemukan jalan keluarnya.

Bersamaan dengan proses mencari jalan keluar untuk sebuah masalah ini, siswa

akan mengalami proses belajar. Siswa tidak dibekali materi atau informasi yang

dipelajari, siswa akan memahami bahwa mereka lebih banyak mempelajari cara

belajar dengan membangun kemampuan dalam menarik sebuah kesimpulan dari

permasalahan yang dihadapi. Bern dan Erickson (dalam Komalasari, 2014: 59)

menegaskan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)

merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan

masalah dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan dari

berbagai disiplin ilmu.

Metode problem based learning memiliki karakteristik adalah (1) adanya

permasalahan yang mendasari proses belajar siswa; (2) proses pembelajaran yang

berpusat pada siswa; (3) proses pembelajaran yang dikendalikan oleh siswa; dan

(4)  refleksi terhadap proses pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dilakukan

sendiri oleh siswa. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang

menyajikan masalah kontekstual sehingga merangsang siswa untuk

mengembangkan ketrampilan/kreativitas tingkatan berpikir tinggi. Pembelajaran

berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menantang siswa untuk “belajar

bagaimana belajar”, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari
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permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan digunakan untuk memancing

rasa ingin tahu siswa pada pembelajaran yang dimaksud.

Keuntungan menerapkan PBL antara lain bahwa peserta didik: (1) memperoleh

pengetahuan dasar (basic sciences) yang berguna untuk memecahkan masalah, (2)

belajar secara aktif dan mandiri dengan sajian materi terintegrasi dan relevan

dengan kenyataan sebenarnya, yang sering disebut student-centered, (3) mampu

berpikir kritis, dan mengembangkan inisiatif.

2.7.6.3 Discovery Learning

Discovery Learning merupakan metode pembelajaran yang memberikan

kesempatan pada siswa untuk menemukan suatu konsep. Hal ini diungkapkan

Bruner (dalam Komalasari, 2014: 21) yang mengatakan bahwa proses belajar

akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada

siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui

contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Discovery merupakan metode

yang mengharuskan siswa untuk menemukan jawaban tanpa bantuan khusus.

Dari uraian tersebut menyatakan bahwa pembelajaran dengan metode penemuan

(Discovery Learning) adalah sebuah pembelajaran yang tidak menyajikan

langsung pelajaran yang akan diajarkan, tetapi mengarahkan siswa untuk

menemukan sendiri materi pelajaran yang telah diinstruksikan sebelumnya. Peran

guru dalam pembelajaran sebagai pembimbing dengan memberi kesempatan

kepada siswa untuk belajar secara aktif.
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Discovery merupakan cara belajar dengan membangkitkan rasa ingin tahu

(curiousity) siswa untuk mengeksplorasi dan belajar sendiri. Pemahaman suatu

konsep didapat siswa melalui proses yang lebih menekankan kepada proses

penemuan konsep dan bukan pada produknya. Discovery Learning mempunyai

prinsip yang sama dengan inkuiri (inquiry) dan problem Solving. Ketigannya tidak

ada perbedaan yang prinsip, hanya saja Discovery Learning lebih menekankan

pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Pada

discovery masalah yang diperhadapkan kepada siswa semacam masalah yang

direkayasa oleh guru. Sedangkan pada inkuiri masalahnya bukan hasil rekayasa,

sehingga siswa harus mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya untuk

mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah itu melalui proses penelitian

sederhana, sedangkan Problem Solving lebih memberi tekanan pada kemampuan

menyelesaikan masalah.

Prinsip belajar dalam Discovery Learning adalah materi atau bahan pelajaran yang

akan dibelajarkan tidak disampaikan dalam bentuk final; peserta didik didorong

untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dilanjutkan dengan mencari

informasi sendiri kemudian mengorgansasi atau membentuk (konstruktif) apa

yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Tahapan

pembelajaran dilakukan melalui 4 tahap, yaitu: (1) data dikemukakan kepada

siswa, (2) siswa menganalisis strategi untuk mendapatkan konsep-konsep, (3)

siswa menganalisis jenis-jenis konsep, yang sesuai dengan umur dan pengalaman

siswa, (4) siswa mengaplikasikan konsep.
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BAB III
DESAIN PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif

merupakan cara penelitian dengan mengumpulkan data berdasarkan pengamatan.

Penelitian yang deskriptif artinya data terurai dalam bentuk kata-kata atau

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

Penelitian kualitatif lebih sesuai untuk penelitian hal-hal yang bersangkut paut

dengan masalah kultur dan nilai-nilai, seperti sastra. Dikatakan penelitian sastra

lebih sesuai dengan peneltian kualitatif adalah bahwa sastra merupakan suatu

bentuk kreatif, yang bentuknya senantiasa berubah dan tidak tetap (einmalig),

yang harus diberikan interpretasi (Semi, 2012:34).

3.2 Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu berupa penjabaran kata-kata

bukan angka. Data kualitatif ini terletak pada bagian teks novel berupa kata dan

kalimat yang memberikan informasi mengenai representasi tokoh sejarah S.M.

Kartosoewirjo. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel fiksi sejarah yang

berjudul Kartosoewirjo: Pahlawan atau Teroris? karya Damien Dematra. Novel

setebal 447 halaman ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun

2011.
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3.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Membaca novel Kartosoewirjo: Pahlawan atau Teroris? karya Damien

Dematra secara keseluruhan dan cermat.

b. Mengumpulkan data yang merepresentasikan tokoh sejarah S.M.

Kartosoewirjo dalam novel Kartosoewirjo: Pahlawan atau Teroris? karya

Damien Dematra dan memberikan kode data.

c. Mengidentifikasi data representasi tokoh sejarah S.M. Kartosoewirjo yang ada

dalam novel Kartosoewirjo: Pahlawan atau Teroris? karya Damien Dematra

dengan pendekatan struktural Robert Stanton yaitu pendekatan fakta cerita.

d. Menyusun rancangan pembelajaran sastra di SMA sesuai dengan hasil

penelitian.

e. Memberikan simpulan terhadap hasil analisis yang telah dilakukan.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian representasi tokoh sejarah S.M. Kartosoewirjo dalam

novel Kartosoewirjo: Pahlawan atau Teroris? karya Damien Dematra, dapat ditarik

simpulan sebagai berikut.

1. Tokoh sejarah S.M. Kartosoewirjo direpresentasikan dalam novel

Kartosoewirjo: Pahlawan atau Teroris? karya Damien Dematra sebagai

pahlawan sekaligus sebagai pemberontak atau teroris. Pada masa Kebangkitan

Nasional dan Revolusi Nasional (1905-1948) direpresentasikan sebagai

pahlawan; pada masa menuju Negara Islam Indonesia (1948-1949)

direpresentasikan sebagai masa peralihan dari pahlawan ke pemberontak atau

teroris; dan pada masa konfrontasi NII-RI (1949-1961) dan masa akhir NII

(1961-1962) tokoh Kartosoewirjo direpresentasikan sebagai pemberontak atau

teroris.

2. Berdasarkan hasil penelitian, novel Kartosoewirjo: Pahlawan atau Teroris?

karya Damien Dematra cocok digunakan sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia

kelas XII semester I Kompetensi Dasar 3.3 dan Kompetensi Dasar 4.3 karena

novel tersebut menceritakan kisah hidup tokoh seorang sejarah S.M.

Kartosoewirjo, hal ini sesuai dengan materi pembelajaran yaitu novel sejarah.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian representasi tokoh sejarah S.M. Kartosoewirjo dalam

novel Kartosoewirjo: Pahlawan atau Teroris? karya Damien Dematra, peneliti

memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi guru bidang studi Bahasa Indonesia, dalam pembelajaran sastra di Sekolah

Menengah atas, guru dapat menggunakan novel Kartosoewirjo: Pahlawan atau

Teroris? karya Damien Dematra sebagai bahan ajar KD 3.3 dan KD 4.3, karena

novel tersebut menceritakan kisah hidup seorang tokoh sejarah, sesuai dengan

materi pembelajaran yaitu novel sejarah.

2. Bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa ataupun melanjutkan

penelitian ini, disarankan untuk lebih memfokuskan penelitian pada analisis

penokohannya, supaya representasi tokoh lebih tampak terlihat.

3. Bagi pembaca umum yang membaca penelitian skripsi ini, terutama sejarawan

ataupun sastrawan yang ingin merekonstruksi suatu peristiwa sejarah,

diharapkan dapat bersikap objektif dan berimbang. Hal ini supaya karya yang

dihasilkan benar-benar bersih dari segala macam kepentingan pihak atau

golongan tertentu yang tentunya akan membuat karya tersebut tidak lagi sesuai

dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi.
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