
FAKTA CERITA DALAM NOVEL AYAH KARYA ANDREA HIRATA
DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN SASTRA

DI SMA

(Skripsi)

Oleh

DESTI WULANDARI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017



ABSTRAK

FAKTA CERITA DALAM NOVEL AYAH
KARYA ANDREA HIRATA DAN IMPLIKASINYA DALAM

PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA

Oleh

Desti Wulandari

Fakta cerita dalam novel Ayah karya Andrea Hirata dapat dijadikan sebagai
pengetahuan bagi pembaca. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan fakta cerita yang
di dalamnya membahas tahap alur, unsur latar dan tokoh, serta mendeskripsikan
implikasi pembelajaran sastra di SMA.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah desktiptif kualitatif. Sumber data
dalam penelitian ini adalah novel Ayah karya Andrea Hirata yang diterbitkan pada
tahun 2016. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa, kalimat dan kutipan
teks yang berkaitan dengan tahapan alur, unsur latar dan tokoh dalam novel Ayah
karya Andrea Hirata dan implikasi pembelajaran sastra di SMA.

Hasil penelitian menunjukan bahwa fakta cerita dalam novel Ayah karya Andrea
Hirata berupa adanya alur tahap eksposisi sampai dengan tahap penyelesaian. Pada
unsur latar peneliti menemukan latar tempat yakni, sekolah, rumah, dermaga, padang
ilalang, dan Belitong. Latar waktu yang ditemukan yakni, pagi, siang, malam, bulan
September, dan bulan November. Latar sosial yang ditemukan yakni, kebiasaan anak-
anak di kampung Belantik, kebudayaan melayu tentang perjodohan dan kawin muda.
Pada data berikutnya yang ditemukan, ialah tokoh yang difokuskan pada tokoh utama
dan tokoh tambahan. Tokoh utama diperankan oleh, Sabari, Marlena dan Amiru.
Tokoh tambahan yang diperankan oleh Tuan Razak, Syarif Miskin, Insyafi,  Zuraida,
Bu Woeri, Dinamut, Bu Norma, Delemot, dan Juru Antar. Novel Ayah karya Andrea
Hirata dapat di implikasikan sebagai alternatif bahan pembelajaran untuk siswa SMA



kelas XII semester genap dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.9 menganalisis isi dan
kebahasaan novel.

Kata kunci: fakta cerita, implikasi, novel
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Novel adalah sebuh karya sastra berbentuk prosa yang mengandung serangkaian

cerita dan biasanya menyangkut masalah kehidupan. Novel termasuk bagian dari

karya sastra. Novel memiliki pengembangan atau kadar suatu cerita yang cukup luas

sehingga kita dapat menemukan berbagai unsur cerita di dalamnya dan memiliki

unsur-unsur pembangun sebuah cerita. Umumnya orang-orang hanya mengetahui

unsur-unsur novel hanyalah unsur intrinsik dan ekstrinsik sehingga sering kali

mengabaikan unsur-unsur pembangun lainnya di dalam sebuah novel. Karya fiksi

ialah suatu rekaan cerita yang sengaja ditulis oleh seorang pengarang. Namun, hasil

dari sebuah karya fiksi dapat membuat seorang pembaca merasakan emosi yang

terjadi di dalam sebuah cerita. Hal itu dikarenakan adanya unsur-unsur pembangun

sebuah cerita yang lain, bukan hanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik saja.

Namun, di dalam unsur cerita fiksi terdapat berbagai unsur-unsur yang lain, antara

lain adalah unsur fakta cerita, tema, dan sarana pengucapan.
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Penelitian ini penulis akan memfokuskan pokok permasalahan pada unsur fakta

cerita. Unsur fakta dalam cerita mencakup mengenai alur, karakter dan latar. Struktur

alur, karakter dan latar dalam sebuah cerita fiksi sangatlah berkaitan erat dan

memiliki peranan penting dalam setiap cerita yang ditulis oleh penulis. Adanya

karakter atau tokoh yang bergerak dalam sebuah cerita dan didukung dengan

keterkaitan latar cerita, alur yang disajikan akan berkembang dan akan semakin

menambah ketertarikan pembaca dalam menghayati suatu cerita.

Stanton (2007: 22) mengemukakan bahwa 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 dinamkan “struktur

faktual” atau “tingkatan faktual”. Jadi, dari penjelasan tersebut karakter, alur dan latar

merupakan struktur faktual dari sebuah cerita, dengan adanya struktur faktual yang

terdapat di dalam sebuah cerita, jalannya sebuah cerita akan seolah-olah nyata, cerita

tersebut menjadi cerita dalam kehidupan sehari-hari yang benar terjadi sehingga,

pembaca pun merasakan adanya cerita yang penuh dengan fakta dan pembaca pun

akan lebih mudah untuk mencerna cerita yang disajikan oleh penulis. Karakter atau

tokoh, alur dan latar di dalam fakta cerita merupakan tulang punggung terpenting

yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Jenis-jenis tokoh yang ada di dalam cerita akan bergerak sesuai dengan karakter yang

diberikan oleh seorang penulis, jenis tokoh pada penelitian ini akan dipusatkan pada

tokoh utama dan tokoh tambahan karena, tokoh utama adalah tokoh yang terkait

dengan semua pristiwa yang berlangsung dalam cerita kehadirannya pun seolah-olah
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mendominasi cerita (Nurgiyantoro, 2013: 259). Selain itu tokoh tambahan diperlukan

dalam sebuah cerita untuk dapat menunjang atau mendukung tokoh utama (Sudjiman,

1991: 19). Tokoh ini akan mulai menceritakan berbagai tahapan-tahapan cerita yang

dimulai dari awal, tengah hingga akhir atau dengan tahapan yang lainnya yang

disebut dengan alur. Alur di dalam sebuah cerita juga memiliki kaidah dan jenis-jenis

alur. Cerita pun akan semakin hidup dan memiliki kekuatan penggambaran yang

lebih baik lagi dengan disertai latar tempat, latar waktu dan latar sosial.

Novel Ayah karya Andrea Hirata memiliki berbagai jenis tokoh, penahapan alur yang

unik, serta unsur latar yang menambah cita rasa yang khas dari sebuah novel. Novel

Ayah karya Andrea Hirata merupakan novel yang menceritakan tentang kisah cinta

seorang lelaki yang bertepuk sebelah tangan dan sekaligus menitik beratkan kisah

cinta ayah yang terpisah dengan anaknya dengan berbagai permasalahan atau konflik

yang terjadi di dalam novel ini.

Peneliti menggunakan novel Ayah karya Andrea Hirata sebagai bahan penelitian

karena novel Ayah terdapat berbagai tokoh yang terdapat dalam cerita, unsur latar

yang dideskripsikan dari daerah Belitong dengan baik, dan alur yang membuat rasa

ingin tahu pembaca untuk terus membaca peristiwa demi peristiwa. Selain itu, Andrea

Hirata adalah seorang penulis novel yang berbakat yang suskes menerjemahkan salah

satu novelnya yang berjudul Laskar Pelangi ke dalam 34 bahasa asing dan diterbitkan

oleh penerbit-penerbit terkemuka dilebih dari 120 negara. Andrea Hirata juga adalah

seorang pemenang New York Book Festival 2013, kategori General fiction untuk

Laskar Pelangi edisi Amerika dan pemenang Buchawards 2013, Jerman untuk
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Laskar Pelangi edisi Jerman. Selain itu untuk mendorong minat baca,

mengembangkan sastra dan melestarikan bahasa Belitong, pada 2010 Andrea Hirata

membangun Museum Kata, Museum Sastra pertama di Indonesia. Novel Ayah juga

termasuk novel yang dapat dijadikan bahan pembelajaran dalam contoh karakter

tokoh-tokoh yang baik, permasalahan yang dihadapi masing-masing tokoh dan

penyelesaiannya, pembaca dapat mengambil pesan atau nilai yang terdapat dalam

novel ini. Unsur latar yang dideskripsikan dari latar belakang budaya Belitong pun

dapat menambah wawasan siswa.

Alasan lain peneliti tertarik pada novel Ayah sebagai bahan penelitian karena novel

tersebut sesuai dengan tujuan peneliti untuk meneliti fakta cerita yang di dalamnya

terbagi menjadi tiga bagian yaitu alur, tokoh dan latar. Seperti pada bagian tokoh

dalam novel ini banyak jenis tokoh yang bermunculan pada setiap peristiwa demi

peristiwa. Pada novel Ayah, tokoh-tokoh yang dihadirkan cukup baik sehingga dapat

dicontoh di kehidupan nyata. Misalnya pada penokohan yang dimiliki oleh tokoh-

tokoh dalam novel tersebut. Sedangkan pada bagian alur penulis menceritakan

tahapan-tahapan cerita dengan menarik dengan sub bab cerita yang saling berkaitan

antara satu dan yang lainnya. Konflik dan klimaks yang di rangkum menggunakan

bahasa yang mudah dimengerti pun akan menambah rasa ingin tahu siswa untuk

dapat membaca novel tersebut sampai selesai. Beberapa latar dari cerita di dalam

novel Ayah pun dapat mendukung pendeskripsian situasi, suasana, tempat dan waktu

yang ada dalam novel tersebut. Maka peneliti menggunakan novel Ayah sebagai
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bahan penelitian karena di dalam novel tersebut terdapat struktur dari fakta cerita

yaitu alur, tokoh dan latar.

Selanjutnya, di sekolah menengah Atas (SMA) dalam silabus bahasa Indonesia

SMA/MA kelas XII semester genap kurikulum 2013, terdapat kompetensi inti (KI)

dan kompetensi dasar (KD) yang harus dicapai oleh peserta didik yang menempuh

mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada empat kompetensi inti yang harus dicapai oleh

peserta didik dan berkenaan dengan pembelajaran novel. Akan tetapi, KI 3 yang

harus dicapai oleh peserta didik terlebih dahulu. KI 3 tersebut adalah memahami,

menerangkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual,

prosedural, dalam ilmu pengetahun, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Pembelajaran dengan

menggunakan bahan ajar novel bagi siswa SMA tercantum dalam Kurikulum 2013.

Pada kurikulum ini pembelajaran berbasis teks sehingga menempatkan bahasa

sebagai pusat menggali ilmu pengetahuan, salah satu teks yang digunakan adalah teks

sastra. Melalui penelitian ini, penulis akan meneliti fakta cerita yang terdapat pada

novel Ayah. Hal tersebut terdapat dalam Kompetensi Dasar (KD) kelas XII yakni 3.9

Menganalisis isi dan kebahasaan novel. Hal itu sesuai dengan penelitian ini yang

yang mengimplikasikan pembelajaran sastra di SMA.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik menggunakan novel Ayah sebagai

bahan penelitian untuk penelitian tentang fakta cerita di dalam novel tersebut. Unsur-
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unsur yang terdapat pada fakta cerita seperti alur, latar dan penokohan memiliki

berbagai bahan pelajaran yang baik pula untuk peserta didik dalam

mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari yang disampaikan oleh Andrea

Hirata dalam novel Ayah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan masalah pada penelitian ini adalah

“Bagaimana Fakta Cerita yang terdapat pada Novel Ayah karya Andrea Hirata dan

Implikasi Pembelajarannya di SMA?” Masalah tersebut dijabarkan ke dalam empat

pertanyaan penelitian berikut ini.

1. Bagaimanakah Alur dalam novel Ayah karya Andrea Hirata.

2. Bagaimanakah Latar dalam novel Ayah karya Andrea Hirata.

3. Bagaimanakah tokoh, khususnya pada tokoh utama dan tokoh tambahan

dalam novel Ayah karya Andrea Hirata.

4. Bagaimanakah implikasi pembelajaran di SMA pada kurikulum 2013?

1.3 Tujuan Peneitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan unsur-unsur fakta cerita (alur, latar, dan penokohan) dalam

novel Ayah karya Andrea Hirata.

2. Mendeskripsikan tahapan alur, unsur latar, tokoh utama dan tokoh tambahan

dalam novel Ayah Karya Andrea Hirata.
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3. Membuat Implikasi Pembelajaran di SMA.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai (1) mengembangkan

ilmu bahasa yang berkaitan dengan karya sastra khususnya novel pada unsur-unsur

fakta cerita dan (2) bermanfaat untuk menambah referensi di bidang sastra mengenai

unsur fakta cerita dalam novel Ayah karya Andrea Hirata sehingga dapat

memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai (1) bahan bacaan yang

bermanfaat bagi pembaca agar berbagi ilmu mengenai unsur-unsur fakta cerita di

dalam novel, (2) membantu di bidang pendidikan mengenai pemilihan bahan ajar, (3)

sebagai referensi guru untuk dapat mengaitkan antar unsur terhadap rancangan

pembelajaran mengenai fakta cerita, dan (4) membantu guru dalam mengapresiasi

karya sastra khususnya novel.
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah fakta cerita dalam novel Ayah karya Andrea

Hirata dan Implikasinya di SMA. Sumber data Penelitian ini adalah novel Ayah

karya Andrea Hirata.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Novel

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

berarti “baru”. Diartikan baru karena bila dibandingkan degan jelas-jelas sastra

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

(Tarigan, 2012: 167). Novel adalah suatu karangan prosa yang bersifat cerita yang

menceritakan suatu kejadian yang luar biasa karena dari kejaian ini terlahir suatu

konflik, suatu pertikaian, yang mengalihkan jurusan nasip mereka Jassin (dalam

Suroto,1993: 19).

Novel merupakan jalinan cerita yang dirangkai dalam berbagai peristiwa yang saling

terikat yang menampilkan suatu kejadian luar biasa yang dialami tokoh utamanya,

sehingga dapat menyebabkan tokoh mengalami perubahan dalam sikap hidupnya.

Novel merupakan roman yang disajikan lebih pendek. Cerita dalam novel terbentuk

karena adanya konflik-konflik yang dialami tokoh-tokohnya (Adhitya, 2010: 1).

Karakterstik novel berdasarkan segi jumlah kata, maka biasanya suatu novel
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mengandung kata-kata yang berkisar antara 35.000 kata sampai tak terbatas

jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah minimum kata dalam novel adalah 35.000 kata

(Tarigan, 2011:168).

2.2 Unsur Fakta Cerita

Sebuah karya fiksi yang merupakan sebuah bangun cerita yang menampilkan sebuah

dunia yang sengaja dikreasikan pengarang. Wujud formal fiksi itu sendiri “hanya”

berupa kata, dan kata-kata. Karya fiksi, dengan demikian, menampilkan dunia dalam

kata, bahwa di samping juga dikatakan menampilkan dunia dalam kemungkinan.

Kata merupakan sarana terwujudnya banguan cerita. Kata merupakan sarana

pengucapan sastra (Nurgiantoro, 2013: 29). Kesimpulan yang dapat diambil dari

pendapat di atas fiksi adalah suatu sastra yang berupa rangkaian kata-kata yang

membentuk suatu tulisan karya seorang pengarang. Fiksi ditulisan seorang pengarang

berdasarkan kehidupan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari hari.

Sebuah novel yang dituliskan oleh seorang pengarang terdapat beberapa unsur fiksi

yang membentuk cerita itu sendiri . Unsur fiksi yang terdapat di dalam novel

memiliki hubungan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dan saling

menggantungkan. Suatu novel tidak terlepas dari unsur kata dan bahasa hal ini lah

yang membuat suatu novel tidak terlepas dari unsur fiksi. (Nurgiantoro, 2013: 29-30)

Unsur Fiksi dibagi menjadi dua yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur

intrinsik ( intrinsi ) adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri.

Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang (secara langsung) turut serta
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membangun cerita. Unsur yang dimaksud, untuk menyebut sebagian saja misalnya,

peristiwa, cerita, plot penokohan, tema, latar sudut pandang penceritaan, gaya bahasa

dan lain-lain. Di pihak lain, unsur ekstrinsik ( extrinsic ) adalah unsur- unsur yang

berada di luar teks sastra itu, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangun atau

sistem organisme teks sastra. ( Chatman dalam Nurgiantoro, 2013 : 32-33). Selain

pembedaan unsur fiksi seperti di atas, menurut pandangan strukturalisme, unsur fiksi

(juga disebut: teks naratif ‘narrative teks’), dapat dibedakan ke dalam unsur cerita (

story, content) dan wacana (discourse, ekpression). Pembedaan tersebut ada

kemiripannya dengan pembedaan tradisional yang berupa unsur bentuk dan isi di

atas. Cerita merupakan isi dari ekspetasi naratife, sedang wacana merupakan bentuk

dari sesuatu (baca: cerita, isi) yang diekspresikan. Di dalam penelitian ini penulis

akan meneliti unsur pembangun novel menurut Stanton (2007) yang membedakan

unsur pembangun novel ke dalam tiga bagian yaitu, fakta, tema, dan sarana

pengucapan (sastra). Namun dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pokok

permasalahan pada unsur 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.

Sangking jelasnya struktur faktual sebuah cerita, pembaca bahkan kesulitan

menemukan hal-hal lain dari dalamnya. Satu yang perlu diingat, struktur faktual

bukanlah bagian terpisah dari sebuah cerita. Struktur faktual merupakan salah satu

aspek cerita. Struktur faktual adalah cerita yang disorot dari satu sudut pandang.
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Karya yang sudah dianggap final hendaknya mengkombinasikan logika faktual

dengan pemaknaan maksimal. Apa yang disebut sebagai struktur faktual cerita

hanyalah salah satu cara bagaimana detail-detail diorganisasikan di samping itu,

detail-detail tersebut juga membentuk berbagai pola yang pada gilirannya akan

mengemban tema (Stanton, 2007: 22). Kesimpulan yang dapat diambil peneliti dari

pendapat diatas yaitu unsur fakta cerita dibagi menjadi tiga yaitu alur, penokohan,

dan latar yang memiliki kerterkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang akan

membentuk keterkaitan cerita yang faktual dimana suatu cerita akan dianggap hidup

dan menggambarkan sesuatu yang nyata atau faktual. Suatu karya sastra yang sudah

dapat disajikan kepada pembaca pada akhirnya harus dapat diterima kefaktualannya

secara logika. Berikut penjelasan mengenai unsur pembangun fakta cerita .

2.2.1  Alur

Alur merupakan unsur karya sastra paling penting, banyak orang yang menganggap

alur sebagai yang terpenting diantara unsur fiksi lainnya. Alur adalah peristiwa-

peristiwa cerita yang mempunyai penekanan pada adanya hubungan kualitas (Froster

dalam Nurgiyantoro, 2013: 13). Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh

tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjadi suatu cerita yang dihadirkan oleh para

pelaku dalam suatu cerita (Aminuddin, 2013: 83).

Alur sebuah karya fiksi menurut Foster (dalam Nurgyantoro, 2013: 114) memiliki

sifat misterius dan intelektual. Alur menampilkan kejadian-kejadian yang

mengandung konflik yang mampu menarik atau bahkan mencekam pembaca. Hal itu
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mendorong pembaca untuk mengetahui kejadian-kejadian berikutnya. Alur adalah

jalinan peristiwa dalam sebuah cerita yang saling terkait dan sambung-menyambung

dengan berdasarkan logika sebab-akibat untuk mencapai efek tertentu (Adhitya,

2010: 11). Alur adalah hubungan-hubungan yang mengatur antara suatu peristiwa

atau suatu adegan dengan peristiwa atau adegan lainnya dalam sebuah prosa (Parkami

dan Bari, 1973: 57). Alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan karena

hubungan sebab akibat (Suyanto, 2012: 49).

Peristiwa, konflik, dan klimaks merupakan tiga unsur yang sangat penting dalam

pengembangan sebuah alur cerita. Ketiga unsur itu mempunyai hubungan yang

mengerucut, jumlah cerita dalam karya fiksi banyak sekali, namun belum tentu

semuanya mengandung atau merupakan konflik, apalagi konflik utama. Jumlah

konflik juga relatif masih banyak, namun hanya konflik utama tertentu yang dapat

dipandang sebagai klimaks (Nurgiantoro, 2013: 173).

1. Peristiwa

Peristiwa dapat diartikan sebagai peralihan dari suatu keadaan yang lain menurut

Luxemburg (dalam Nurgiyantoro, 2013: 173). Berdasarkan pengertian itu, kita akan

dapat membedakan kalimat-kalimat tertentu yang menampilkan peristiwa dengan

yang tidak. Peristiwa dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori tergantung dari

mana ia dilihat. Dilihat dari hubungannya dengan pengembangan alur, atau perannya

dalam penyajian cerita, peristiwa dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu peristiwa

fungsional, kaitan dan acuan menurut Luxemburg (dalam Nurgiantoro, 2013: 174).
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1. Peristiwa fungsional adalah peristiwa-peristiwa yang menentukan dan atau

mempengaruhi perkembangan alur. Urutan-urutan peristiwa fungsional

merupakan inti cerita sebuah cerita fiksi yang bersangkutan. Namun, penentuan

apakah sebuah peristiwa bersifat fungsional atau bukan baru dapat dilakukan

setelah gambaran cerita dan alur secara keseluruhan diketahui. Sebaiknya,

gambaran keseluruhan mengenai cerita dan alur dapat diketahui berdasarkan

peristiwa-peristiwa fungsional yang “ditemukan” melalui kerja pembaca yang

keritis.

2. Peristiwa kaitan adalah peristiwa-peristiwa yang berfungsi mengkaitkan

peristiwa-peristiwa penting dalam pengurutan penyajian cerita. Lain halnya

dengan peristiwa fungsional, peristiwa kaitan kurang memengaruh

pengembangan alur cerita, sehingga seandainya ditinggalkan pun tidak

berpengaruh pada logika cerita atau paling tidak kita masih dapat mengetahui

inti cerita secara keseluruhan.

3. Peristiwa acuan ada peristiwa yang tidak secara langsung berpengaruh atau

berhubungan dengan pengembangan alur, melainkan mengacu pada unsur-unsur

lain, misalnya berhubungan dengan masalah perwatakan atau suasana yang

melingkupi batin seorang tokoh. Dilihat hubungan ini bukannya alur dan

peristiwa-peristiwa penting yang diceritakan melainkan bagaimana suasana

alam dan batin dilukiskan Luxemburg (dalam Nurgiyantoro, 2013: 175).

Jika peristiwa fungsional mendominasi, jumlahnya melebihi jumlah peristiwa kaitan

dan acuan, alur dalam karya sastra tersebut cenderung beralur padat. Sebaliknya, jika
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jumlah peristiwa kaitan dan acuan kurang lebih sama, alur karya sastra tersebut

cendrung beralur longgar.

2. Konflik

Konflik adalah sesutu yang dramatik, mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan

yang seimbang dan menyiratkan adanya aksi dan aksi balasan Wellek dan Warren

(dalam Nurgiyantoro, 2013: 179). Peristiwa dan konflik biasanya berkaitan erat, dapat

saling menyebabkan terjadinya satu dengan yang lain, bahkan konflik pun hakikatnya

merupakan peristiwa juga. Konflik yang disusulkan oleh peristiwa demi peristiwa

akan menyebabkan konflik menjadi semakin meningkat. Konflik yang telah

sedemikian meruncing, katakan sampai pada titik puncak, disebut klimaks.

Bentuk konflik sebagai bentuk kejadian, dapat pula dibedakan menjadi dua kategori

yaitu konflik fisik dan konflik batin serta konflik eksternal dan konflik internal Staton

(dalam Nurgoyantoro, 2013: 181). Konflik eksternal adalah konflik yang terjadi

antara seorang tokoh dengan sesuatu yang di luar dirinya, mungkin dengan

lingkungan alam mungkin dengan lingkungan manusia atau tokoh lain. Konflik

internal adalah konflik yang terjadi dalam hati dan pikiran, dalam jiwa seorang tokoh

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

sendiri (Nurgiyantoro, 2012: 124). Adanya pertentangan dan berbagai konflik inilah

yang membawa cerita sampai ke klimaks.
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3. Klimaks

Konflik dan klimaks adalah hal yang sangat penting dalam struktur alur. Keduanya

merupakan unsur utama alur pada teks fiksi. Konflik demi konflik, baik internal

maupun eksternal, inilah jika telah mencapai titik puncak menyebabkan terjadinya

klimaks (Nurgiyantoro, 2013: 184). Menurut Stanton (dalam Nurgiyantoro, 2013:

184) klimaks adalah saat konflik telah mencapai tingkat intensitas tertinggi, dan saat

itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari kejadiannya. Klimaks saat

menentukan (arah) perkembangan alur.Klimaks merupakan titik pertemuan antara

dua (atau lebih) hal (keadaan) yang dipertentangkan dan menentukan bagaimana

permasalahan (konflik) itu diselesaikan. Menentukan klimaks dalam sebuah karya

fiksi diperlukan beberapa pertimbangan, kejelian, dan kekritisan dalam membaca

karya fiksi.

2.2.1.1 Kaidah Pengaluran

Dalam  usaha pengembangan alur, penulis karya sastra juga memiliki kebebasan

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

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

Kenny (dalam Nurgiyantoro, 2013: 188) aturan pengaluran ada empat unsur yaitu

plausibilitas (plausibility), kejutan (surprise), rasa ingin tahu (suspense), dan

kepaduan (unity).
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1. Plausibilitas (plausibility)

Plausibilitas menunjuk pada pengertian suatu hal yang dapat dipercaya sesuai dengan

logika cerita. Alur sebuah cerita haruslah memiliki sifat plausible, yang dapat

dipercaya oleh pembaca. Alur cerita yang tidak memiliki unsur plausible dapat

membingungkan dan meragukan pembaca karena, tidak ada atau tidak jelasnya unsur

kualitas. Plausibilitas dikaitkan dengan realitas kehidupan, atau sesuai dengan

kehidupan nyata. Jadi, sebuah cerita yang mencerminkan realita kehidupan sesuai

atau tidak bertentangan dengan sifat-sifat dunia nyata.

2. Rasa Ingin Tahu (suspense)

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

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

dibangkitkan, berarti cerita tersebut mampu menarik perhatiannya dan mendorong

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

sebuah karya fiksi merupakan suatu hal yang esensial. Unsur suspense bagaimana

punakan mendorong, menggelitik, dan memotivasi pembaca untuk setia mengikuti

cerita, mencari jawaban rasa ingin tahu terhadap kelanjutan dan akhir cerita.

3. Kejutan (suprise)

Alur sebuah cerita yang menarik, disamping mampu membangkitkan suspense, rasa

ingin tahu pembaca, juga mampu memberikan surprise, sesuatu yang bersifat

mengejutkan. Alur dalam sebuah karya sasta dikatakan memberikan kejutan apabila

kejadian-kejadian yang ditampilkan menyimpang atau bertentangan dengan harapan
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kita sebagai pembaca Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2013: 195). Sesuatu yang

bersifat bertentangan dapat menyangkut beberapa aspek pembangun karya fiksi

misalnya, sesuatu yang diceritakan, peristiwa-peristiwa, penokohan-perwatakan, cara

berpikir dan bereaksi para tokoh, cara pengucapan dan gaya bahasa, dan sebagainya.

4. Kesatupaduan

Kesatupaduan menunjukan pada pengertian bahwa berbagai unsur yang ditampilkan

khususnya peristiwa-peristiwa dan konflik, serta seluruh pengalaman kehidupan yang

hendak dikomunikasikan, memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Ada benang-

benang merah yang menghubungkan berbagai aspek cerita sehingga seluruhnya dapat

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

yang direncanakan, disiasati, dan dapat saling berhubungan. Alur dalam hal ini, justru

berfungsi untuk menghubungkan antara berbagai peristiwa dan konflik tersebut dalam

suatu wadah, ikatan, kesatuan, sehingga menjadi padu dan koherensif.

2.2.1.2 Penahapan Alur

Alur sebuah cerita pasti mengandung unsur urutan waktu. Namun, alur sebuah karya

fiksi sering tidak menyajikan urutan peristiwa secara kronologis dan runtut melainkan

penyajian yang dapat dimulai dan diakhiri dengan kejadian mana pun juga tanpa

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

Jadi, tahapan awal cerita tidak harus berada di awal cerita atau di bagian awal teks,

melainkan dapat terletak di bagian mana pun. Secara teoritis-kronologis tahap-tahap

pengembangan struktur alur dibicarakan pada uraian di bawah.
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a. Tahap Awal-Tengah-Akhir

Alur sebuah cerita haruslah memenuhi tuntutan padu-unity. Alur yang memiliki

keutuhan dan kepaduan akan menyuguhkan cerita yang utuh dan padu. Untuk

memperoleh keutuhan sebuah cerita, Aristoteles mengemukakan bahwa sebuah alur

haruslah terdiri dari tahap awal (beginning), tahap tengah (middle), dan tahap akhir

(end) Abrams (dalam Nurgiantoro, 2013: 201).

1. Tahap Awal

Tahap awal disebut sebagai tahap perkenalan. Tahap perkenalan biasanya berisi

sejumlah informasi penting yang berkaitan dengan berbagai hal yang akan dikisahkan

pada tahap-tahap berikutnya. Tahap awal juga sering dipergunakan untuk pengenalan

tokoh-tokoh cerita. Fungsi pokok tahap awal sebuah cerita adalah untuk memberikan

informasi dan sedikit penjelasan yang berkaitan dengan pelataran penokohan.

2. Tahap Tengah

Tahap tengah dalam cerita disebut juga sebagai tahap pertikaian, menampilkan

pertentangan atau konflik yang sudah mulai dimunculkan pada tahap sebelumnya,

menjadi semakin meningkat dan menegangkan. Konflik yang dikisahkan berupa

konflik internal, konflik yang terjadi di dalam diri seorang tokoh, konflik eksternal

atau pertentangan yang terjadi antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis, atau

keduanya sekaligus. Pada bagian inilah inti cerita disajikan.
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1. Tahap Akhir

Tahap akhir dapat disebut sebagai tahap peleraian, menampilkan adegan tertentu

sebagai akibat klimaks. Pada bagian ini berisi bagaimana kesudahan cerita atau

mengarah pada hal bagaimanakah alur sebuah cerita.

b. Gambaran Gerak Tahapan Alur

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

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

atau intrik-intrik yang akan berkembang menjadi konflik, klimaks, revelasi atau

penyingkatan, denouement atau penyelesaian. Untuk dapat lebih jelasnya dapat di

lihat dari uraian berikut ini.

1. Eksposisi, tahap awal yang berisi penjelasan tempat terjadinya pristiwa

serta tahap perkenalan tokoh.

2. Komplikasi atau konflik, penyebab awal timbulnya masalah kecil

sehingga menjadi suatu masalah yang berkepanjangan.

3. Klimaks, situasi puncak ketika konflik berada pada kadar yang paling

tinggi hingga para tokoh mendapatkan jalannya cerita sendiri-sendiri.

4. Relevansi, situasi munculnya penyelesaian dari klimaks. Biasanya pada

tahap ini para tokoh yang mendapatkan jalannya cerita sendiri-sendiri

mulai menemukan penyelesaian permasalahan dari klimaks.

5. Denouement atau penyelesaian yang membahagiakan, yang dibedakan

dengan catastrophe, yakni penyelesaian yang menyedihkan; dan
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solution, yakni penyelesaian yang masih bersifat terbuka karena

pembaca sendirilah yang dipersilahkan menyelesaikan lewat daya

imajinasinya.

Tahap alur berdasarkan pemikiran Labon dkk dapat digambarkan sebagai berikut:

Klimaks

Komplikasi Revelasi

denoument

Eksposisi

( Aminuddin, 2013: 86)

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

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

Aminuddin menggambarkan dua gerak tahapan alur sebagai berikut:

Klimaks

Situasi Awal

Pengembangan Cerita

( Aminuddin, 2013: 85)

Gambar tahapan alur di atas menunjukan bahwa suatu cerita dapat diawali dengan

pemaparan situasi awal cerita setelah itu mengembangkan isi cerita lalu cerita

berkembang menuju klimaks yang sekaligus berfungsi sebagai penyelesaian. Gambar

tahapan lain yang diungkapkan oleh Labon seperti berikut.
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Tegangan atau Suspens

Klimaks

Pengembangan Cerita

Penyelesaian

(Aminuddin, 2013: 86)

Dari gambaran alur di atas dijelaskan bahwa cerita diawali dengan kejutan yang

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

atau suspens cerita memasuki tahap mengembangkan isi cerita lalu memuncuk ke

klimaks menuju ke penyelesaian.

2.2.1.3 Jenis-jenis Alur

Alur dapat dikatagorikan ke dalam beberapa jenis yang berbeda berdasarkan sudut-

sudut tinjauan atau kriteria yang berbeda pula. Pembedaan alur didasarkan pada

urutan waktu, jumlah, dan kepadatan (Nurgiantoro, 2013: 212).

1. Pembedaan Alur Berdasarkan Kriteria Urutan Waktu

Urutan waktu yang dimaksud adalah waktu terjadinya pristiwa-pristiwa yang ada

dalam karya fiksi.Urutan waktu dalam hal ini berkaitan dengan logika cerita.Menurut

(Nurgiantoro, 2013: 213) pembedaan alur berdasarkan kriteria urutan waktu yang

pertama disebut sebagai alur lurus, alur sorot balik dan alur campuran.
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a. Alur Lurus (Progresif)

Dikatakan progresif jika peristiwa-peristiwa yang dikisahkan bersifat kronologis atau

secara runtut cerita dimulai dari tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Maka alur

lurus dapat disebut sebagai alur maju. Alur lurus biasanya menunjukan

kesederhanaan, tidak berbelit-belit dan mudah diikuti.

b. Alur Sorot-Balik (Flashback)

Alur ini juga disebut alur regresif yaitu urutan cerita bersifat kronologis. Cerita tidak

dimulai dari awal, melainkan mungkin dari tahap tengah atau akhir cerita baru

kemudian tahap awal cerita.

c. Alur Campuran

Alur campuran adalah apabila sebuah cerita terdapat alur lurus dan alur sorot-balik

digunakan secara bergantian.

2. Perbedaan Alur Berdasarkan Kriteria Jumlah

Sebuah Novel mungkin hanya menampilkan satu alur, tetapi mungkin mengandung

lebih dari satu alur. Kemungkinan pertama adalah yang beralur tunggal, sedangkan

yang kedua adalah berplot sub-plot (Nurgiantoro, 2013: 217).

a. Alur tunggal

Alur tunggal hanya mengembangkan sebuah cerita dengan menampilkan tokoh utama

protagonis sebagai hero atau pahlawan. Cerita umumnya hanya berisi perjalanan
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hidup tokoh tersebut, lengkap dengan konflik yang dialaminya. Cerita tersebut mirip

dengan biografi seseorang atau memang berupa novel biografi.

b. Alur Sub-Bubplot

Sesuai dengan namanya yaitu plot sub-plot, yaitu hanya bagian dari alur utama. Sub-

plot berisi cerita “kedua” yang ditambahkan yang berfungsi memperjelas dan

memperluas pandangan kita terhadap plot utama dan mendukung efek keseluruh-an

cerita menurut Abrams (dalam Nurgiantoro, 2013: 218).

3. Pembedaan Alur Berdasarkan Kriteria Kepadatan

Kriteria kepadatan dimaksudkan sebagai padat atau tidaknya pengembangan dan

perkembangan cerita pada sebuah teks fiksi. Peristiwa demi peristiwa yang

dikisahkan mungkin berlangsung susul menyusul secara cepat, tetapi mungkin juga

sebaliknya. Keadan yang pertama dinamakan alur padat sedangkan yang kedua alur

longgar (Nurgiantoro, 2013: 219).

a. Alur Padat

Karya sastra yang berplot biasanya menyajikan cerita secara cepat, peristiwa yang

terjadi susul menyusul dengan cepat, hubungan antar peristiwa juga terjalin secara

erat, pembaca seolah-olah selalu dipaksa untuk terus menerus mengikutinya. Namun

yang perlu diingat adalah kadar kepadatan antar tiap bab, episode, atau bagian sebuah

novel biasanya tidak sama. Jika kehilangan pada bagian yang padat, pembaca dapat

merasa kehilangan.
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b. Alur Longgar

Antara peristiwa penting yang satu dengan yang lain disisipkan oleh berbagai

peristiwa tambahan yang dapat memperlambat ketegangan cerita. Bila kita membaca

novel tidak secara keseluruhan, kita masih dapat memahami keseluruhan cerita

dengan baik.

4. Pembedaan Alur Berdasarkan Kriteria Isi

Friedman (dalam Nurgiantoro, 2013: 211) membedakan alur jenis ini ke dalam tiga

golongan besar, yaitu alur peruntungan, alur tokohan, dan alur pemikiran.

a. Alur peruntungan

Alur peruntungan berhubungan dengan cerita yang mengungkapkan nasip dan

perutungan yang menimpah tokoh (Utama) dalam cerita.

b. Alur Tokohan

Alur Tokohan menyaran pada sifat tokoh yang menjadi fokus perhatian. Alur tokohan

lebih banyak menyoroti keadaan tokoh dari pada peristiwa-peristiwa yang ada atau

yang berurusan dengan pengaluran.

c. Alur Pemikiran
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Alur Pemikiran mengungkapkan sesuatu yang menjadi bahan pemikiran, keinginan,

perasan dan hal-hal lain yang menjadi masalah hidup dan kehidupan manusia.

2.2.2 Latar

Latar merupakan sebuah konsep yang tidak dapat dijelaskan dengan mudah, sehingga

banyak ahli sastra yang memiliki pandangan berbeda mengenai konsep latar. Berikut

ini akan dijelaskan beberapa pengertian mengenai latar.

Latar atau setting disebut sebagai landasan tumpu, menyaran pada pengertian tempat,

hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang

diceritakan (Abrams dalam Nurgiantoro, 2013: 302). Latar adalah penggambaran

situasi tempat dan waktu serta suasana terjadinya peristiwa (Suroto, 1993: 94). Latar

adalah segala keterangan mengenai waktu, ruang dan suasana terjadinya lakuan

dalam karya sastra. Deskripsi latar dapat bersifat fisik, realitis, dokumenter, dapat

pula berupa deskripsi perasaan. Latar adalah lingkungan yang dapat berfungsi sebagai

metonomia, metafora, atau ekspresi tokohnya (Wellek dan Wern dalam Budiantara,

2002: 86).

Latar merupakan tempat dan masa terjadinya sebuah cerita, artinya sebuah cerita

harus jelas di mana dan kapan suatu kejadian itu berlangsung ( Sumardjo, 1984: 60).

Latar atau setting meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu

cerita. Latar dalam suatu cerita bisa besifat faktual dan imajiner. Latar berfungsi

untuk memperkuat dan mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu

cerita (Kosasih, 2012: 67). Latar merupakan tempat dan masa terjadinya sebuah
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cerita, artinya sebuah cerita harus jelas di mana dan kapan suatu kejadiannya sebuah

cerita, artinya sebuah cerita harus jelas di mana dan kapan suatu kejadian itu

berlangsung (Sumardjo, 1984: 60).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa latar adalah

sesuatu rangkaian cerita yang membahas mengenai wakru, ruang dan suasana yang

dapat dideskripsikan dengan perasaan, fisik, dokumenter, dan lain sebagainya. Latar

merupakan hal penting di dalam suatu cerita dan memiliki fungsi untuk mempertegas

peristiwa-peristiwa dalam cerita yang sedang berlangsung.

2.2.2.1 Unsur Latar

Latar merupakan landasan tumpu sebuah cerita, tempat kejadian, daerah penutur atau

wilayah yang melingkupi sebuah cerita. Latar memberikan pijakan cerita secara nyata

dan jelas. Mengenai unsur latar cerita penulis mengutip pendapat dari Nurgiantoro

(1994: 227) yang membedakan unsur latar ke dalam tiga unsur pokok yaitu tempat,

waktu, dan sosial. Ketiga unsur ini meskipun masing-masing menawarkan

permasalahan yang berbeda dan dapat dibicarakan secara sendiri, pada kenyataannya

saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya, hal ini dapat

dijelaskan sebagai berikut.

a. Latar Tempat

Latar tempat merupakan suatu lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam

sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan berupa tempat-tempat dengan
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nama tertentu, inisial tertentu, dan lokasi tertentu tanpa nama jelas. Tempat-tempat

yang bernama adalah tempat yang dijumpai di dunia nyata. Penggunaan latar tempat

dengan nama-nama tertentu haruslah mencerminkan, tidak bertentangan dengan sifat

dan keadaan geografis tempat yang bersangkutan. Masing-masing tempat memiliki

karakteristiknya sendiri yang membedakannya dengan tempat-tempat lain. Tempat

dengan inisial tertentu biasanya berupa huruf awal (kapital) nama suatu tempat, juga

menyaran pada tempat tertentu, tetapi pembaca harus memperkirakannya sendiri.

Latar tempat tanpa nama jelas biasanya hanya berupa penyebutan jenis dan sifat

umum tempat-tempat tertentu. Latar tempat dalam sebuah novel biasanya meliputi

berbagai lokasi. Ia akan berpindah-pindah dari suatu tempat ketempat yang lain

sejalan dengan perkembangan plot dan tokoh.

b. Latar Waktu

Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” terjadinya peristiwa-peristiwa

yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah “kapan” tersebut biasanya

dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada kaitannya atau dapat dikaitkan

dengan peristiwa sejarah. Latar waktu dapat berupa jam, tanggal, hari, bulan, tahun,

dan sebagainya.

c. Latar Sosial

Latar sosial menunjuk pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan

sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Tata cara

kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai masalah dalam lingkup yang cukup
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kompleks. Hal tersebut dapat berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi,

keyakinan, pandangan hidup, cara berfikir dan bersikap. Latar sosial juga

berhubungan dengan status sosial tokoh yang bersangkutan, misalnya rendah,

menengah, atau atas.

Jika untuk mengangkat latar tempat ke dalam karya fiksi pengarang perlu menguasai

medan, hal itu juga belaku untuk latar sosial. Jadi, ini mencakup unsur tempat, waktu,

dan sosial. Di antara ketiganya, unsur latar sosial memiliki peranan yang cukup

menonjol. Hal ini karena deskripsi latar tempat harus sekaligus disertai deskripsi latar

sosial, tingkah laku kehidupan sosial masyarakat di tempat yang bersangkutan.

Latar sosial dapat menggabarkan susasana kedaerahan, dan warna setempat daerah

tertentu melalui kehidupan sosial masyarakat. Selain itu dapat diperkuat juga dengan

penggunaan bahasa daerah atau dialek-dialek tertentu. Selain penggunaan bahasa

daerah, penamaan tokoh juga berhubungan dengan latar sosial. Nama-nama seperti

Paijo, Ayu, Sumharti, dan Parkamin identik dengan nama-nama Jawa. Sedangkan

nama-nama Butet, Ucok, Tambunan, dan Aldo merupakan nama-nama untuk orang

Medan yang tentunya berlatar sosial Medan pula.

2.2.2.2 Fungsi Latar

Latar merupakan salah satu unsur intrinsik sastra untuk membentuk sebuah cerita.

Latar berhubungan langsung dan mempengaruhi pengaluran dan penokohan. Selain

sebagai bagian cerita yang tak terpisahkan, latar memiliki fungsi sebagai pembangkit
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tanggapan suasana tertentu dalam cerita. Fungsi latar yang dimaksud adalah fungsi

latar sebagai metafora dan latar sebagai atmosfer.

a. Latar sebagai Metafora

Metafora merupakan cara memandang atau menerima sesuatu melalui sesuatu yang

lain. Fungsi pertama metafora adalah menyampaikan pengertian dan pemahaman

(Lakoff dan Johnson dalam Nurgiantoro, 1994: 241). Metafora erat berkaitan dengan

pengalaman kehidupan baik bersifat fisik maupun budaya, dan tentu saja antara

budaya bangsa yang satu dengan yang lain yang tidak sama, sehingga bentuk-bentuk

ungkapan akan berbeda walau untuk mengekspresikan hal-hal yang hampir sama

(Lakoff dan Johnson dalam Nurgiantoro, 1994: 241). Latar sebagai metafora adalah

latar yang menghadirkan suasana yang secara tidak langsung menggambarkan nasib

tokoh.

Novel sebagai karya kreatif karya bentuk-bentuk ungkapan metafora, khususnya

sebagai sarana pendayagunaan unsur stile, sesuai budaya bahasa bangsa yang

bersangkutan. Deskripsi latar yang melukiskan sifat, keadaan, atau suasana tertentu

sekaligus berfungsi metafora terhadap suasana internal tokoh. Unsur latar pada karya

tertentu yang mendapat penekanan, biasanya relatif banyak detil deskripsi latar yang

bersifat metafora. Deskripsi latar tersebut khususnya yang menyangkut hubungan

alam, tak hanya mencerminkan suasana internal tokoh, namun juga menunjukan

suasana kehidupan masyarakat, kondisi sepiritual masyarakat yang bersangkutan.
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Dalam hal ini sering terdapat hubungan timbal balik saling mencerminkan antara latar

fisik, alam, dengan latar spiritual, sistem nilai yang berlaku di masyarakat.

b. Latar sebagai Atmosfer

Atmosfer dalam cerita merupakan udara yang dihirup oleh pembaca ketika memasuki

dunia rekaan, yaitu berupa deskripsi kondisi latar yang mampu menciptakan suasana

tertentu. Misalnya suasana ceria, romantis, sedih, muram, maut, misteri dan

sebagainya. Susana yang tercipta itu tidak dideskripsikan secara langsung. Namun,

pembaca umumnya mampu mengungkap pesan suasana yang ingin diciptakan

pengarang dengan kemampuan imajinasi dan kepekaan emosionalnya.

Deskripsi latar yang berupa jalan beraspal yang licin, penuh kendaraan yang lalu

lalang, suara bising mesin, suara klakson, dan pengapnya udara bau bensin

mencerminkan suasana kehidupan di kota. Dalam latar seperti itulah cerita akan lebih

hidup. Dengan membaca deskripsi latar yang menyaran pada suasana tertentu,

pembaca dapat menginterpretasikan susana dan arah cerita yang akan ditemuinya.

Latar yang memberikan atmosfer cerita biasanya berupa latar penyituasian. Tahap

awal yaitu perkenalan, cerita sebuah novel pada umumnya berisi latar penyesuaian,

meskipun hal itu juga bisa terdapat ditahap yang lain. Namun, perkembangan cerita

menuntut adanya penyituasian yang berbeda adanya situasi tertentu yang mampu

menyeret pembaca ke dalam cerita, akan menyebabkan pembaca terlibat secara

emosional. Hal ini sangat penting karena dari sinilah pembaca akan tertarik,

bersimpati, dan berempati, meresapi dan menghayati cerita secara intensif. Jadi,
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atmosfer cerita dalah emosi dominan yang merasuki pembaca dan berfungsi

mendukung elemen-elemen cerita yang lain untuk memperoleh efek yang

mempersatukan. Atmosfer dapat ditimbulkan dengan deskripsi detil-detil, irama,

tindakan, tingkat kejelasan, kemasukakalan berbagai peristiwa, kualitas dialog, dan

bahasa yang digunakan (Nurgiantoro, 1994: 245).

2.2.3 Tokoh

Stanton (2007: 33) berpendapat tokoh atau karakter biasanya dipakai dalam dua

konteks. Konteks pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul

dalam cerita seperti ketika ada orang yang bertanya “Berapa karakter yang terdapat

dalam cerita itu?”. Dalam sebuah karya sastra khususnya novel memiliki ruang yang

luas untuk menampilkan banyak tokoh di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut mendapat

peran sesuai fungsinya masing-masing. Tokoh ialah individu rekaan yang mengalami

peristiwa di dalam berbagai peristiwa cerita (Sudjiman, 1991: 16). Konteks kedua,

karakter merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan

prinsip modal dari individu-individu tersebut seperti yang tampak implisit pada

pertanyaan “Menurutmu, bagaimanakah karakter dalam cerita itu?” (Stanton, 2007:

33). Tokoh dalam cerita memiliki wataknya masing-masing seperti pada pendapat

Adhitya (2010: 11) bahwa setiap tokoh memiliki watak dan karakter tertentu yang

mendukung jalannya cerita.Nurgiantoro (2013: 247) juga menyatakan bahwa antara

seorang tokoh dengan perwatakan yang dimilikinya memang merupakan suatu

kepaduan yang utuh. Selain berperan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam

cerita, tokoh juga berfungsi sebagai penyampai pesan atau amanat atas sebuah cerita,
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seperti yang dikemukakan oleh Nurgiantoro (2013: 249) bahwa tokoh cerita

menempati posisi strategis sebagai pembawa dan penyampai pesan, amanat, moral,

atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada pembaca.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh cerita memiliki watak yang akan

berperan penting untuk menjalani suatu cerita dengan berbagai watak yang

dimilikinya. Tokoh memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan yang disampaikan di

dalam cerita sebagai amanat yang sengaja diselipkan dalam sebuah cerita oleh

pengarang.

2.2.3.1 Jenis-jenis Tokoh

Tokoh-tokoh cerita dalam sebuah cerita fiksi dapat dibedakan dalam beberapa jenis

penamaan berdasarkan sudut pandang mana penamaan itu dilakukan. Berdasarkan

perbedaan sudut pandang dan tinjauan tertentu, seorang tokoh dapat dikategorikan ke

dalam beberapa jenis sekaligus, misalnya sebagai tokoh utama-protagonis-

berkembang-tipikal (Nurgiyantoro, 2013: 258-278). Namun, dalam penelitian ini

peneliti akan memfokuskan pada tokoh utama dan tokoh tambahan yang akan di

jelaskan berikut ini.

a. Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan

Pembedaan tokoh ke dalam kategori ini didasarkan pada peran dan pentingnya

seorang tokoh dalam cerita fiksi secara keseluruhan. Ketika membaca sebuah novel

biasanya kita akan dihadapkan pada sejumlah tokoh yang dihadirkan di dalamnya.

Namun dalam kaitannya dengan keseluruhan cerita, peranan masing-masing tokoh
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tersebut tidak sama. Dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam

sebuah cerita tersebut, ada tokoh yang tergolong penting dan ditampilkan terus-

menerus sehingga terasa mendominasi sebagian besar cerita. Sebaliknya, ada tokoh-

tokoh yang hanya dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita, dan itupun

mungkin dalam porsi penceritaan yang relatif pendek.

Dalam sebagian besar cerita dapat ditemukan satu ‘karakter utama’ yaitu karakter

yang terkait dengan semua pristiwa yang berlangsung dalam cerita. Biasanya,

peristiwa-peristiwa ini menimbulkan perubahan pada diri sang karakter atau pada

sikap kita terhadap karakter tersebut (Stanton, 2007: 33). Tokoh utama adalah tokoh

yang diutamakan penceritaannya dalam novel yang bersangkutan. Ia merupakan

tokoh yang paling banyak diceritakan sebagai pelaku  kejadian atau yang dikenai

kejadian. Karena tokoh utama paling banyak diceritakan dan selalu berhubungan

dengan tokoh-tokoh lain, ia sangat menentukan perkembangan plot cerita secara

keseluruhan. Ia selalu hadir sebagai pelaku atau yang dikenai kejadian, memiliki

konflik penting yang memengaruhi perkembangan plot (Nurgiyantoro, 2013: 259). Ia

bahkan menjadi pusat sorotan di dalam kisahan, tokoh yang menjadi pusat sorotan

atau fokus pengisahan adalah tokoh utama cerita itu. Kriterium yang digunakan untuk

menentukan tokoh utama bukan frekuensi kemunculan tokoh itu di dalam cerita,

melainkan intensitas keterlibatan tokoh dalam peristiwa-peristiwa yang membangun

cerita (Sudjiman, 1991: 18).

Tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya dimunculkan sekali-kali (beberapa kali)

dalam cerita pada porsi penceritaan yang relatif pendek (Suyanto, 2012: 49). Tokoh
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tambahan adalah tokoh yang tidak sentral kedudukannya di dalam cerita, tetapi

kehadirannya sangat diperlukan untuk menunjang atau mendukung tokoh utama

(Sudjiman, 1991: 19).

2.3 Pembelajaran Sastra di Sekolah Menengah Atas (SMA)

Oemarjati (1992), seperti berikut ini “Pengajaran sastra pada dasarnya mengemban

misi efektif, yaitu memperkaya pengalaman siswa dan menjadikan-nya (lebih)

tanggap terhadap peristiwa-peristiwa di sekelilingnya. Tujuan akhirnya adalah

menanam, menumbuhkan, dan mengembangkan kepekaan terhadap masalah-masalah

manusiawi, pengenalan dan rasa hormatnya terhadap tata nilai baik dalam konteks

individual, maupun sosial”. Jika disimak pendapat di atas dapat diungkapkan bahwa

pembelajaran sastra sangatlah diperlukan. Hal itu bukan saja ada hubungan dengan

konsep atau pengertian sastra, tetapi juga ada kaitan dengan tujuan akhir dari

pembelajaran sastra.

Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membelajarkan suatu

pengetahuan kepada peserta didik. Pembelajaran di sekolah akan berlangsung apabila

terpenuhi tiga unsur pokok yang harus ada dalam proses belajar mengajar. Tiga unsur

pokok tersebut adalah guru atau pendidik, siswa atau peserta didik, dan apa yang akan

dibelajarkan atau ilmu pengetahuan. Pendidik yang akan membelajarkan suatu

pelajaran kepada peserta didik, tentu harus memiliki sumber belajar. Sumber belajar

ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk

media, yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari

kurikulum. Selain itu, sumber belajar juga diartikan sebagai segala tempat atau
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lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi dapat digunakan

sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku.

Salah satu sumber belajar yang dapat digunakan pendidik dalam pembelajaran adalah

bahan ajar.

Sesuai dengan tujuan kurikulum yang berlaku di sekolah menengah atas saat ini

adalah kurikulum 2013 yang menegaskan dalam pembentukan karakter serta moral

dalam diri siswa. Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013

menggunakan proses pembelajaran melibatkan siswa secara langsung dan aktif dalam

kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran yang menuntut siswa untuk lebih aktif,

karena hal ini tujuan pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat memahami

makna yang terdapat dalam karya sastra yang diajarkan.

Pembelajaran untuk kategori membelajarkan sastra pada mata pelajaran bahasa

Indonesia dapat didukung dengan menggunakan novel sebagai salah satu sumber

belajar. Sebagai karya sastra, novel tidak hanya sekadar dibaca untuk hiburan, tetapi

novel harus juga diapresiasi dan ditafsirkan sebagai bentuk penghargaan terhadap

para pengarang yang membuat novel. Selain merupakan penghargaan, mengapresiasi

novel juga merupakan upaya memahami isi yang terkandung dalam novel.

Pembelajaran ini disebut pembelajaran apresiasi sastra. Pembelajaran mengapresiasi

sastra bertujuan untuk memberi pengetahuan peserta didik tentang sastra dan makna

yang terkandung dalam sastra itu sendiri. Pembelajaran dengan sumber belajar novel

menjadi penting karena di dalam novel terkandung nilai-nilai positif yang dapat

dijadikan bahan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.
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Berkaitan dengan kurikulum 2013 bidang studi bahasa dan sastra Indonesia,

pembelajaran sastra dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa

mengapresiasi karya sastra. Kegiatan mengapresiasi karya sastra berkaitan dengan

mempertajam perasaan, penalaran, daya khayal, kepekaan terhadap masyarakat,

budaya, dan lingkungan. Pembelajaran dengan bahan ajar novel pada siswa SMA

terdapat dalam Silabus mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XII semester genap

yaitu pada Kompetensi Dasar (KD) 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel.

Materi pembelajaran meliputi membaca novel dengan cermat, mampu menemukan

unsur intrinsik yang terdapat dalam novel khususnya alur, latar dan tokoh. Dengan

penelitian ini penulis memberikan referensi kepada siswa untuk dapat mengetahui

hubungan antar unsur fakta cerita yang berkaitan antara alur, latar, dan tokoh.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode desktiptif kualitatif.

Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif, biasanya menggunakan

penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang deskritif artinya data terurai

dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar, bukan dalam bentuk angka-angka.

Data pada umumnya berupa pencatatan, foto-foto, rekaman, dokumen, atau

catatan-catatan resmi lainnya (Semi, 2012: 24).

Pendekatan Kualitatif yang bersifat deskritif ini berpandangan bahwa semua hal

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

dan semuanya memunyai pengaruh dan kaitan dengan yang lain. Dengan

mendeskripsikan mungkin akan memberikan suatu pemahaman yang lebih

komprehensif mengenai apa yang sedang dikaji (Semi, 2012: 25). Langkah-

langkah umum yang dilakukan dalam penelitian ini yakni, dimulai dari penetapan

atau pemilihan objek penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai kepada pelaporan

hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian ilmiah (Semi, 2012: 30). Dalam

penelitian ini, penulis menggunakan metode deskritif kualitatif untuk
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mendeskripsikan fakta cerita yang terdapat di dalam novel Ayah karya Andrea

Hirata.

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan berupa kutipan peristiwa-peristiwa atau teks yang terdapat

di dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. Sumber data penelitian ini yaitu novel

Ayah karya Andrea Hirata. Novel tersebut diterbitkan oleh  PT. Bentang Pustaka

pada Bulan Mei 2015 dengan tebal 396 halaman.

3.3  Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis

teks. Analisis teks tersebut digunakan untuk mendeskripsikan alur yang terdapat

dalam novel Ayah karya Andrea Hirata. Langkah-langkah yang dilakukan penulis

untuk mengumpulkan dan menganalisis data adalah sebagai berikut.

1. Membaca keseluruhan novel Ayah karya Andrea Hirata dengan cermat.

2. Menandai dan memberikan kode sesuai dengan kategori yang terdapat

dalam fakta cerita.

3. Mengidentifikasi data yang terdapat dalam novel Ayah karya Andrea

Hirata yang berkaitan dengan fakta cerita.

4. Mengelompokan data berdasarkan teori fakta cerita (alur, tokoh, dan latar)

dalam novel Ayah karya Andrea Hirata.

5. Mendeskripsikan fakta cerita (alur, tokoh, dan latar) yang terdapat dalam

novel Ayah karya Andrea Hirata.

6. Mendeskripsikan implikasi pembelajaran novel Ayah karya Andrea Hirata

dalam pembelajaran sastra di SMA.
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7. Menyimpulkan hasil analisis mengenai fakta cerita (alur, tokoh, dan latar)

yang terdapat dalam novel Ayah karya Andrea Hirata dalam pembelajaran

sastra di SMA.

8. Memberikan saran.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fakta cerita dalam novel Ayah karya

Andrea Hirata peneliti menyimpulkan sebagai berikut.

1. Novel Ayah karya Andrea Hirata ditemukan lima tahapan alur. Pada prolog

novel ditemukan tahap perkenalan tokoh-tokoh dalam cerita tahap eksposisi,

eksposisi sebagai pembukaan dalam cerita di dalam novel. Kemudian

tahapan alur selanjutnya di lanjutkan pada tahap komplikasi. Ditemukan

sepuluh data klimaks dalam novel Ayah karya Andrea Hirata, masing-

masing klimaks tersebut diselesaikan pada tahap relevansi yang berbeda.

Dari tahap tersebut diakhiri oleh tahap yang sama yakni tahap denouement

atau tahap penyelesaian sebuah cerita yang membahagiakan.

2. Unsur latar yang ditemukan dalam novel Ayah adalah latar tempat, latar

waktu, dan latar sosial. Latar tempat yang ditemukan diantaranya yakni

sekolah, rumah, dermaga, padang ilalang, Markas Pertemuan Buruh (MPB),

Lampung, Medan dan Belitong. Latar waktu yang ditemukan diantaranya

yakni pagi, siang, sore, malam, bulan September, bulan Oktober dan bulan
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November. Latar sosial yang ditemukan diantaranya yakni kebiasaan anak-

anak di kampung Belantik, kebudayaan melayu tentang perjodohan dan

kawin muda, keyakinan tentang fenomena alam dan Festival Tabot.

3. Novel Ayah memiliki berbagai jenis tokoh namun pada penelitian ini

peneliti memfokuskan penelitian pada dua jenis tokoh yaitu, tokoh utama

dan tokoh tambahan. Tokoh utama diperankan oleh, Sabari, Marlena dan

Amiru. Tokoh tambahan yang diperankan oleh Tuan Razak, Syarif Miskin,

Insyafi,  Zuraida, Bu Woeri, Dinamut, Bu Norma, Delemot, dan Juru Antar.

4. Implikasi pembelajaran Sastra yang disesuaikan untuk siswa SMA pada

kelas XII yaitu pembelajaran dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.9

menganalisis isi dan kebahasaan dalam novel.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap novel Ayah karya Andrea Hirata dan

implikasinya dalam pembelajaran di SMA, peneliti menyarankan sebagai berikut.

1. Guru bidang studi mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat menggunkan

kutipan novel Ayah sebagai contoh dalam pembelajaran sastra yang

berkenaan dengan unsur intrinsik khususnya alur, latar, dan tokoh. Hal ini

disebabkan novel Ayah dapat dijadikan salah satu alternative bahan ajar.

2. Pada pembelajaran menganalisis unsur intrinsik yang termasuk dalam

struktur fakta cerita dalam novel Ayah karya Andrea Hirata, pendidik pada

mata pelajaran bahasa Indonesia hendaknya menugaskan peserta didik untuk

membaca keseluruhan novel bukan kutipan novel. Tujuannya agar peserta
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didik dapat memahami isi novel dengan baik dan dapat mengambil hal

positif yang berkaitan dengan unsur fiksi fakta cerita.

3. Peneliti menyarankan kepada peneliti lain, jika ingin meneliti novel Ayah,

dapat melalukan penelitian mengenai unsur pembangun novel yang lain

selain fakta cerita , seperti tema dan sarana pengucapan (sastra).
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