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ABSTRAK

TAHAPAN ALUR DALAM NOVEL AYAHKU BUKAN PEMBOHONG
KARYA TERE LIYE DAN IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN

SASTRA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Oleh

ALAMSYAH

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Tahapan Alur dalam Novel
Ayahku Bukan Pembohong karya Tere Liye dan implikasinya dalam pembelajaran
sastra di Sekolah Menengah Atas. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan
Tahapan Alur dalam novel Ayahku Bukan Pembohong karya Tere Liye dan
implikasinya dalam pembelajaran sastra di Sekolah Menengah Atas.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data
penelitian adalah novel Ayahku Bukan Pembohong karya Tere Liye. Novel
tersebut diterbitkan oleh  PT. Gramedia Pustaka Utama pada Bulan April 2016
dengan tebal 304 halaman dan tebal 20 cm. Teknik analisis data dalam penelitian
ini adalah analisis teks.

Hasil analisis secara secara keseluruhan pada Ayahku bukan Pembohong karya
Tere Liye terdiri atas alur yang di bagi menjadi lima tahap yaitu, penyituasian 39
data, pemunculan konflik 31 data, peningkatan konflik 19 data, klimaks 4 data,
dan penyelesaian 7 data. Implikasi kesantunan berbahasa terhadap pembelajaran
bahasa Indonesia di SMA berkaitan dengan Kurikulum 2013 edisi revisi dalam
KD 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel. Kegiatan menganalisis teks novel
dengan indikator Siswa mampu menganalisis  unsur intrinsik pada novel yang
berkaitan dengan  alur, latar, jenis tokoh.

Kata kunci : tahapan alur, implikasi, novel
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sastra adalah suatu karya yang ditulis oleh seorang sastrawan atau pengarang

untuk berekspresi dan mengemukakan pandangannya. Sastra tidak terlahir dengan

kekosongan, tetapi menawarkan berbagai permasalahan manusia dan

kemanusiaan, hidup dan kehidupan. Pengarang menghayati berbagai

permasalahan tersebut kemudian mengemukakannya berdasarkan pengalaman dan

pengamatannya yang dilakukan secara selektif dan dibentuk sesuai dengan

tujuannya, sekaligus memasukkan unsur hiburan dan penerangan terhadap

pengalaman kehidupan manusia. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa karya

sastra membuat anggota masyarakat menyadari berbagai masalah penting yang

terjadi.

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. Novel 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
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membuat seorang pembaca merasakan emosi yang terjadi di dalam sebuah cerita.

Berbagai kejadian yang digambarkan oleh pengarang dalam novel mampu

membuat pembaca lebih dewasa dalam menghadapi segudang kemelut dalam

kehidupan. Kejadian-kejadian yang digambarkan tersebut disusun dengan sangat

unik dan dapat memberikan nilai tersendiri dalam novel. Sebuah karya memiliki

berbagai unsur yang membangun sebuah cerita. Salah satu unsur yang tidak

sedikit orang menganggapnya sebagai yang terpenting di antara unsur fiksi yang

lain yaitu alur. Pengarang menguraikan tahapan alur yang dapat membuat

pembaca lebih terkesan dengan apa yang ingin dilukiskan oleh seorang

pengarang. Namun sebaliknya, jika sebuah novel tidak menggunakan tahapan alur

yang baik, maka cerita yang dikisahkan dalam novel tidak akan terkesan indah

dan tidak akan mampu menarik minat pembaca akan kisah yang diceritakan dalam

novel tersebut. Pembaca hanya sekedar membaca, tetapi tidak ikut merasakan dan

termotivasi dengan cerita yang diceritakan dan juga dikisahkan dalam novel

tersebut.

Peristiwa dapat diartikan sebagai peralihan dari suatu keadaan ke keadaan lain.

Peralihan dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Berdasarkan pengertian- pengertian

itu, kita dapat membedakan kalimat- kalimat tertentu yang menampilkan peristiwa

dengan yang tidak, Luxemburg (Nurgiyantoro, 2013: 173- 174). Konflik adalah

suatu permasalahan yang timbul karena adanya suatu perbedaan, perebutan

sesuatu, pengkhianatan, balas dendam, dan lain sebagainya. Fakta di atas,

menunjukan bahwa pemahaman mengenai tahapan alur sangat perlu dilakukan

kepada pembaca utamanya para penikmat karya sastra.
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Menganalisis alur dapat dilakukan pada karya sastra puisi, cerpen, drama, ataupun

novel dengan tema yang menarik bagi pembaca. Dalam penelitian ini, peneliti

mencoba untuk menguraikan alur dalam novel karena novel merupakan sarana

yang sangat efektif mendoktrin penikmatnya untuk mempelajari jalan cerita dan

dapat memahami amanat di dalamnya. Penulis memfokuskan penelitian pada

tahapan alur dalam cerita, karena novel karya Tere Liye ini memiliki Alur cerita

yang menarik. Alur di dalam sebuah cerita juga memiliki kaidah dan jenis-jenis

alur. Kejelasan alur berarti kejelasan cerita, kesederhanaan alur berarti kemudahan

cerita untuk dimengerti.

Novel Ayahku Bukan Pembohong karya Tere Liye ini memiliki penahapan alur

yang unik dari sebuah novel. Memiliki alur cerita yang mengisahkan kehidupan di

dua masa yang berbeda, yaitu dulu dan sekarang. Novel Ayahku Bukan

Pembohong Menceritakan tokoh Dam adalah seorang anak yang tumbuh dengan

dongeng-dongeng tentang kesederhanaan hidup. Novel ini sekaligus menitik

beratkan kisah Dam dan dongeng- dongeng ayahnya yang dianggapnya hanya

kebohongan belaka hingga mengaitkan dengan berbagai peristiwa atau konflik

yang terjadi di dalam novel ini. Sejak kecil ia dihujani dongeng-dongeng yang

melibatkan ayahnya. Suatu ketika Dam menemukan beberapa buah buku usang

yang bercerita tentang suku penguasa angin dan layang-layang terbang yang bisa

dikendarai serta certa tentang sebuah desa terpencil yang ditumbuhi pohon apel

emas. Dam semakin menganggap bahwa cerita-cerita ayahnya itu bohong belaka.

Terlebih ketika ibunya sakit hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya,

ayah Dam malah mengaitkannya dengan dongeng-dongeng aneh yang membuat

Dam membenci ayahnya. Bahkan menyalahkan ayahnya atas kematiannya.
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Kebencian itu tak luntur juga walau Dam sudah berkeluarga dan mempunyai

anak. Terlebih harus seatap dengan ayahnya lagi. Dam benci ayahnya memberi

dongeng-dongeng kepada anak-anaknya. Sebelum ayahnya meninggal, Dam

sempat mengusir ayahnya hingga akhirnya ketika ayahnya meninggal, Dam

mengetahui kebenaran ayahnya.

Novel Ayahku bukan Pembohong ini merupakan novel yang dicetak pertama kali

bulan Mei 2011. Novel ini bercerita tentang kehidupan seorang anak lelaki

keriting bernama Dam dan Ayahnya. Novel karya Tere Liye ini menarik dari segi

alur dengan menceritakan kisah itu dengan dua setting waktu yang berbeda, waktu

sekarang dan flash back ke masa lalu. Menurut saya, novel ini sengaja ditulis Tere

Liye dengan tujuan utama untuk mengajarkan nilai-nilai moral pada pembacanya.

Penelitian ini disesuaikan dengan Kurikulum 2013 edisi revisi. Kurikulum 2013

edisi revisi mata pelajaran Bahasa Indonesia secara umum bertujuan agar peserta

didik mampu menguasai aspek mendengarkan, membaca, memirsa (viewing),

berbicara, dan menulis. Kompetensi Dasar dikembangkan berdasarkan tiga hal

lingkup materi yang saling berhubungan dan saling mendukung pengembangan

kompetensi pengetahuan kebahasaan dan kompetensi keterampilan berbahasa

(mendengarkan, membaca, memirsa, berbicara, dan menulis) peserta didik. Ketiga

lingkup materi tersebut adalah bahasa (pengetahuan tentang bahasa Indonesia);

sastra (pemahaman, apresiasi, tanggapan, analisis, dan penciptaan karya sastra);

dan literasi (perluasan kompetensi berbahasa Indonesia dalam berbagai tujuan

khususnya yang berkaitan dengan membaca dan menulis). Ketiga lingkup materi

didapatkan peserta didik melalui kegiatan komunikasi dalam pembelajaran.
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Kegiatan komunikasi dapat berbentuk tulisan, lisan, atau multimodal (teks yang

menggabungkan bahasa dan cara/media komunikasi lainnya seperti visual, bunyi,

atau lisan sebagaimana disajikan dalam novel atau penyajian komputer).

Adapun beberapa peneliti yang telah meneliti tentang alur. Penelitian yang sejenis

sebelumnya telah dilakukan oleh:

1. Rizky Amalia Rusvitasari dengan judul skripsi Alur dalam novel Catching Star

Fira Basuki dan Rancangan Pembelajarannya untuk SMA.

2. Reny Handayani dengan judul Pengaluran dan Penokohan dalam Novel Sepatu

Dahlan karya Khrisna Pabhichara serta Impliklasinya terhadap Pembelajaran

Sastra di SMA.

3. Nadya Oktami dengan judul Alur dalam novel Hujan bulan Juni karya Sapardi

Djoko Damono dan Rancangan Pembelajarannya di SMA.

Perbedaan dengan ketiga penelitian sebelumnya, penulis lebih memfokuskan

penelitian pada tahapan alur sehingga pengkajian lebih mendalam dengan teori

yang berbeda.



6

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Tahapan Alur dalam novel “Ayahku

bukan Pembohong karya Tere Liye dan Implikasinya dalam Pembelajaran Sastra

di Sekolah Menengah Atas?” yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah tahapan alur penyituasian atau situation karya Tere Liye?

2. Bagaimanakah tahapan pemunculan konflik atau generating circumstances

karya Tere Liye?

3. Bagaimanakah tahapan peningkatan konflik atau rising action karya Tere Liye?

4. Bagaimanakah tahapan klimaks atau climax, karya Tere Liye?

5. Bagaimanakah tahapan penyelesaian atau denouement karya Tere Liye?

6. Bagaimanakah Materi Pembelajaran di Sekolah Menengah Atas?

7. Bagaimanakah Tujuan Pembelajaran di Sekolah Menengah Atas?

8. Bagaimanakah Metode Pembelajaran di Sekolah Menengah Atas?

9. Bagaimanakah Media, Alat, dan Sumber Belajar di Sekolah Menengah Atas?

10. Bagaimanakah Kegiatan Pembelajaran di Sekolah Menengah Atas?

11. Bagaimanakah Penilaian di Sekolah Menengah Atas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk

mendeskripsikan tahapan alur dalam novel Ayahku bukan Pembohong karya Tere

Liye dan implikasinya dalam pembelajaran sastra di SMA. Adapun rincian dari

tujuan utama penelitian ini sebagai berikut.
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1. Mendeskripsikan tahapan alur dalam novel Ayahku Bukan Pembohong karya

Tere Liye.

2. Menyusun rancangan pembelajaran Sastra novel Ayahku Bukan Pembohong

karya Tere Liye di Sekolah Menengah Atas (SMA).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan kepada pembaca dan penulis agar dapat.

1. Meningkatkan pemahaman tahapan alur dalam karya sastra, khususnya pada

novel Ayahku Bukan Pembohong karya Tere Liye.

2. Sebagai tambahan referensi untuk guru berupa rancangan pembelajaran tentang

menganalisis isi dan kebahasaan novel di SMA.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah Tahapan Alur yang terdapat dalam novel

Ayahku Bukan Pembohong karya Tere Liye dengan rincian sebagai berikut.

1. Tahapan Alur dalam novel Ayahku Bukan Pembohong karya Tere Liye.

2. Rancangan Pembelajarannya di Sekolah Menengah Atas.



BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sastra

Sastra merupakan cabang seni, yaitu hasil cipta dan ekspresi manusia yang estetis

(indah). Seni sastra sama kedudukannya dengan seni-seni lainnya, seperti seni

musik, seni lukis, seni tari, dan seni patung, yang diciptakan untuk menyampaikan

keindahan kepada penikmatnya (Kurniawan, 2012:1). Namun demikian, sekalipun

tujuannya sama, dari aspek media penyampai estetikanya, antara satu cabang seni

dengan cabang seni yang lain itu berbeda. Oleh karenanya, Wellek dan Warren

(Kurniawan, 1956:1) mendefinisikan sastra sebagai karya imajinatif yang

menggunakan media bahasa dan mempunyai nilai estetik dominan.

Sastra Merupakan salah satu cabang kesenian yang selalu berada dalam

peradaban manusia semenjak ribuan tahun yang lalu (Semi, 1990:1). Kata

Sastra atau kesusastraan berasal dari bahasa sanskerta susastra, yang artinya

tulisan yang baik dan indah. Adapun pengertian sastra atau kesusastraan adalah

karangan yang mengandung nilai-nilai kebaikan serta dituliskan dengan bahasa

yang indah( Adhitya, 2010:1). Danziger dan Budianta dkk (2006:7) suatu “seni

bahasa”, yakni cabang seni yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya.

Imajinasi dan estetika merupakan konsep dasar dari seni yang bersifat personal,

sedangkan bahasa merupakan ciri khas dari media penyampainya, yang membuat
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karya sastra berbeda dengan karya-karya lainnya. Hal tersebut dipertegas oleh

Sanusi (2014:5) Sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa

pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, atau keyakinan dalam suatu

bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan bahasa sebagai

medianya.

2.2 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 kejadian ini

terlahir suatu konflik, suatu pertikaian, yang mengalihkan jurusan nasip mereka

Jassin (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). Karakteristik novel berdasarkan segi jumlah kata, maka

biasanya suatu novel mengandung kata-kata yang berkisar antara 35.000 buah

sampai tak terbatas jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah minimum kata dalam

novel adalah 35.000 kata (Tarigan, 2011:168).
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2.1.1 Unsur-unsur Intrinsik Novel

Unsur instrinsik adalah unsur-unsur yang membangun sebuah novel dari dalam.

Maksudnya, unsur ini berada dalam novel tersebut. Unsur-unsur intrinsik sebuah

novel, yaitu.

1. tema

2. latar atau setting

3. penokohan

4. alur atau plot

5. sudut pandang

6. gaya bahasa

7. amanat

2.1.2 Unsur-unsur Ekstrinsik Novel

Selain dibangun oleh unsur-unsur intrinsik, karya sastra berbentuk novel juga

dibangun dengan adanya unsur-unsur ekstrinsik, yaitu unsur-unsur yang berada di

luar novel, yang secara tidak langsung mempengaruhi karya sastra itu sendiri.

Unsur-unsur ekstrinsik tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. Biografi Pengarang, biasanya sejarah pengarang berpengaruh pada cerita yang

dibuatnya.

2. Situasi dan kondisi, secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada

hasil karya seseorang.

3. Nilai-nilai dalam cerita, dalam sebuah karya sastra terkandung nilai-nilai yang

disisipkan oleh pengarang. Nilai-nilai itu antara lain sebagai berikut.

a. Nilai Moral, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk.
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b. Nilai Budaya, yaitu konsep masalah dasar yang sangat penting dan bernilai

dalam kehidupan manusia (misalnya adat istiadat, kesenian,

kepercayaan, upacara adat).

c. Nilai Sosial, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma dalam

kehidupan masyarakat (misalnya, saling memberi, menolong, dan tenggang

rasa).

d. Nilai Estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan seni dan keindahan dalam

karya sastra (tentang bahasa, alur, tema).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang

membangun sebuah karya sastra berbentuk novel adalah unsur intrinsik dan unsur

ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun novel yang berasal dari dalam

novel itu sendiri, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun novel yang

berasal dari luar novel. Unsur intrinsik yaitu tema, latar, penokohan, alur, sudut

pandang, gaya bahasa dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu biografi

pengarang, situasi dan kondisi, dan nilai-nilai dalam cerita.

2.3 Alur

Alur adalah peristiwa-peristiwa cerita yang mempunyai penekanan pada adanya

hubungan kausalitas, Foster (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 atau jalan cerita yang sering disebut orang secara tradisional,

merupakan plot, sedangkan dalam teori-teori yang berkembang selanjutnya,

dikenal dengan istilah struktur naratif, susunan dan juga sujet. Alur merupakan
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pola pengembangan cerita berupa rangkaian peristiwa yang terjadi, yang berisi

urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat,

peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa-peristiwa

yang lain.

Plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian itu hanya

dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang satu menyebabkan peristiwa

yang lainnya, Stanton (Nurgiyantoro, 2012:113). Maksudnya jelas bahwa, plot

atau alur merupakan bagian dari sepenggal cerita yang berisi urutan kejadian atau

peristiwa, yaitu peristiwa yang dihubungkan secara sebab akibat atau peristiwa

yang satu merupakan penyebab timbulnya peristiwa yang lainnya.

Alur sebuah karya fiksi menurut memiliki sifat misterius dan intelektual, Foster

(Nurgiyantoro, 2013:114). Alur menampilkan kejadian-kejadian yang

mengandung konflik yang mampu menarik atau bahkan mencekam pembaca. Hal

itu 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).

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, (Nurgiyantoro, 2013:173).
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a. Peristiwa

Peristiwa dapat diartikan sebagai peralihan dari suatu keadaan yang lain

menurut Luxemburg (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 bergantung dari mana ia dilihat. Dalam hubungannya dengan

pengembangan alur, atau perannya dalam penyajian cerita, peristiwa dapat

dibedakan kedalam tiga jenis, yaitu peristiwa fungsional, kaitan dan acuan,

Luxemburg (Nurgiyantoro, 2013:174).

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.
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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. Dalam hubungan ini bukannya alur dan

peristiwa-peristiwa penting yang diceritakan melainkan bagaimana suasana

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

Jika peristiwa fungsional mendominasi, jumlahnya melebihi jumlah peristiwa

kaitan dan acuan, alur dalam karya sastra tersebut cenderung beralur padat.

Sebaliknya, jika jumlah peristiwa kaitan dan acuan kurang lebih sama, alur karya

sastra tersebut cendrung beralur longgar.

b. Konflik

Konflik adalah sesutu yang dramatik, mengacu pada pertarungan antara dua

kekuatan yang seimbang dan menyiratkan adanya aksi dan aksi balasan, Wellek

dan Warren (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 (Nurgiyantoro, 2013:181). Konflik eksternal adalah konflik yang
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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.

c. 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.

2.3.1 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. Aturan pengaluran memiliki empat unsur yaitu
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plausibilitas (plausibility), kejutan (surprise), rasa ingin tahu (suspense),

dan kepaduan (unity), Kenny (Nurgiyantoro, 2013:188).

2.3.1.1 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.

2.3.1.2 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.
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2.3.1.3 Kejutan (Surprise)

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 kita sebagai pembaca,

Abrams (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.

2.3.1.4 Kesatupaduan

Kesatupaduan menunjukan pada pengertian bahwa berbagai unsur yang

ditampilkan khususnya pristiwa-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 diorganisasikan

sedemikian rupa sehingga keseluruhan aspek yang dihadirkan dapat saling

berhubungan. Alur dalam hal ini, justru berfungsi untuk menghubungkan

antaraberbagai peristiwa dan konflik tersebut dalam suatu wadah, ikatan,

kesatuan, sehingga menjadi padu dan koherensif.
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2.3.2 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 manapun. Secara teoritis-

kronologis tahap-tahap pengembangan struktur alur dibicarakan pada uraian di

bawah.

2.3.2.1 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 (Nurgiyantoro, 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.
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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.

3. Tahap Akhir

Tahap akhir dapat disebut sebagai tahap peleraian, menampilkan adegan

tertentu sebagai akibat klimaks. Bagian ini berisi kesudahan cerita atau

mengarah pada hal bagaimana alur sebuah cerita.

2.3.2.2 Gambaran Gerak Tahapan Alur

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

cerita seperti gelombang. Gelombang tersebut berawal dari eksposisi, konflikasi

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

penyingkatan, denouement atau penyelesaian. Lebih jelas dapat dilihat dari uraian

berikut ini.

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

tahap perkenalan tokoh.

2. Konflikasi atau konflik, penyebab awal timbulnya masalah kecil sehingga

menjadi suatu masalah yang berkepanjangan.
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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 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

Konflikasi Revelasi

denoument

Eksposisi

( Aminuddin, 2013:86)
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Suatu cerita tidak hanya mengandung satu tahapan alur saja namun ada beberapa

tahapan. 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.

Tegangan atau Suspens

Klimaks

Pengembangan Cerita Penyelesaian

(Aminuddin, 2013:86)

Gambaran alur di atas menjelaskan 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.
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2.3.3 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 (Nurgiyantoro, 2013:212).

2.3.3.1 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.

Pembedaan alur berdasarkan kriteria urutan waktu yang pertama disebut sebagai

alur lurus, alur sorot balik dan alur campuran (Nurgiyantoro, 2013:213).

a. Alur Lurus (Progresif)

Dikatakan progresif jika pristiwa-pristiwa 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.
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2.3.3.2 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 beralur sub-alur (Nurgiyantoro, 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 hidup tokoh tersebut, lengkap dengan konflik yang dialaminya.

Cerita tersebut mirip dengan biografi seseorang atau memang berupa novel

biografi.

b. Alur Sub-alur

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

Sub-alur berisi cerita “kedua” yang ditambahkan yang berfungsi memperjelas

dan memperluas pandangan kita terhadap alur utama dan mendukung efek

keseluruh-an cerita, Abrams (Nurgiyantoro, 2013:218).

2.3.3.3 Pembedaan Alur Berdasarkan Kriteria Kepadatan

Kriteria kepadatan dimaksudkan sebagai padat atau tidaknya pengembangan dan

perkembangan cerita pada sebuah teks fiksi. Pristiwa demi pristiwa yang

dikisahkan mungkin berlangsung susul menyusul secara cepat, tetapi mungkin

juga sebaliknya. Keadaan yang pertama dinamakan alur padat sedangkan yang

kedua alur longgar (Nurgiyantoro, 2013:219).
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a. Alur Padat

Karya sastra yang beralur biasanya menyajikan cerita secara cepat, pristiwa

yang terjadi susul menyusul dengan cepat, hubungan antar pristiwa 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.

b. Alur Longgar

Antara pristiwa penting yang satu dengan yang lain disisipkan oleh berbagai

pristiwa tambahan yang dapat memperlambat ketegangan cerita. Bila kita

membaca novel tidak secara keseluruhan, kita masih dapat memahami

keseluruhan cerita dengan baik.

2.3.3.4 Pembedaan Alur Berdasarkan Kriteria Isi

Friedman (Nurgiyantoro, 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.
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c. Alur Pemikiran

Alur Pemikiran mengungkapkan sesuatu yang menjadi bahan pemikiran,

keinginan, perasan dan hal-hal lain yang menjadi masalah hidup dan kehidupan

manusia.

2.3.4 Tahapan Alur

Alur yang membentuk sebuah cerita terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan-

tahapan tersebut merupakan bagian yang saling menyatu sehingga terbentuknya

sebuah cerita yang menarik untuk dinikmati para pembaca.

Tasrif (Nurgiyantoro, 2013:209) menyatakan bahwa tahapan alur dibagi menjadi

lima bagian, yaitu.

2.3.4.1 Tahap Penyituasian

Tahap yang berisi pelukisan dan pengenalan situasi latar dan tokoh-tokoh cerita.

Maksudnya, tahap ini merupakan tahap dalam novel yang memperkenalkan situasi

dan kondisi suatu cerita serta memperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut.

a. Menentukan Tahap Penyituasian

Menentukan tahap penyituasian dengan cara memahami bahwa tahapan ini

memberikan gambaran paparan peristiwa yang akan terjadi pada pembaca.

Tahap inipun menjelaskan awal cerita yang berisi keterangan mengenai tokoh,

situasi, waktu, serta latar.
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b. Langkah-langkah Menentukan Tahap Penyituasian

Menentukan tahapan penyituasian dalam novel dapat dilakukan dengan

berpedoman pada karakteristik tahapan itu sendiri. Langkah yang dapat

dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Memahami bahwa tahap penyituasian memilik fungsi utama yang

melandastumpui cerita atau yang melatarbelakangi cerita yang dikisahkan pada

tahap berikutnya.

2. Memahami kutipan-kutipan novel yang memiliki karakteristik atau ciri yang

merupakan bagian tahapan penyituasian.

3. Berisi penjelasan awal yang mengenai pengenalan tokoh, situasi, waktu, serta

latar.

4. Awal cerita biasa dideskripsikan dalam teks kutipan novel atau percakapan

para tokoh sehingga penjelasan mengenai tokoh dimunculkan, waktu awal

terjadi, serta latar.

c. Ciri-ciri Tahapan Penyituasian

1. Merupakan tahap pembukaan cerita yang dapat ditemukan pada awal kutipan

cerita ataupun awal sub bab pada novel.

2. Mendeskripsikan situasi awal seperti penjelasan latar waktu dan tempat.

3. Memunculkan atau mengenalkan tokoh-tokoh dalam cerita.

4. Kutipan berisi latarbelakang cerita yang akan melandastumpui cerita ke

tahapan selanjutnya.
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a. Contoh Tahap Penyituasian

Pada tahap ini, beberapa contoh kutipan dan penjelasan mengenai tahap

penyituasian dalam novel Moga Bunda Disayang Allah karya Tere-Liye

”Kau tahu, nama putri kami, Melati. Umurnya enam tahun. Sungguh
anak-anak yang menggemaskan. Wajahnya imut-bundar. Rambutnya
ikal mengombak. Pipinya tembam. Matanya hitam bagai biji buah
leci. Giginya... giginya lucu sekali, seperti gigi kelinci. Kalau ia
sedang berlari...” Bunda terhenti sejenak.
”Kalau... kalau ia sedang berlari, maka seolah-olah waktu terhenti.
Semua wajah tertoleh, semua wajah terpesona menatapnya, waktu
benar-benar seolah terhenti. Melati sungguh anak yang
menggemaskan. Senyumnya, tawanya, wajahnya, semuanya.”
”Tapi itu dulu... Sekarang seluruh kesedihan itu telah mengambil
semuanya. Tidak menyisakan apapun meski hanya seutas benang
harapan. Meski hanya seutas benang kecil seperti jaring laba-laba.
Putri kami berubah amat menyedihkan.”

Data di atas merupakan tahap penyituasian yaitu ketika Bunda Melati

memberitahukan kepada Karang tentang keadaan putrinya, Melati. Gadis kecil

yang dulunya sangat menggemaskan, cantik. Namun, seketika kesedihan datang

mengambil milik putrinya, tanpa menyisakan sedikit pun harapan. Melati berubah

menjadi sangat menyedihkan. Karena hal itulah yang menjadikan alasan ia datang

ke tempat Karang pagi ini.

”Selamat pagi!” Karang berkata pendek. Tanpa intonasi.
”Selamat pagi, Karang. Silahkan, Anakku.” ”Kemari, silahkan
bergabung dengan kami.” Karang melangkah masuk. ”Ini, Karang,
Yang! Seperti yang kuceritakan beberapa hari lalu. Ini suamiku, Tuan
HK!” Bunda tersenyum. ”Dan, dan ini... inilah putri kami satu-
satunya.” Bunda pelan menunjuk Melati yang masih sibuk mengaduk-
aduk mangkuk buburnya.

Data di atas merupakan tahap penyituasian yaitu ketika Karang tiba-tiba muncul

di rumah Tuan HK, dan dengan hangat pun Karang diterima di ruamah itu oleh

Nyonya HK, dengan mempersilahkan Karang masuk serta mengenalkan Karang

kepada Tuan HK, juga mengenalkan Melati kepada Karang, ketika mereka berada

di ruang makan milik keluarga Tuan HK.
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2.3.4.2 Tahap Pemunculan Konflik

Tahap pemunculan konflik adalah tahap awal munculnya konflik. Konflik itu

sendiri akan berkembang dan dikembangkan menjadi konflik-konflik berikutnya.

Maksudnya, tahap ini merupakan tahap awal bermunculannya berbagai masalah

dalam kehidupan para tokoh dalam cerita.

a. Menentukan Tahap Pemunculan Konflik

Menentukan tahap ini dapat dilakukan dengan cara memahami teori mengenai

tahapan ini menjelaskan bahwa pada kutipan dimunculkan masalah-masalah

awal atau peristiwa yang menyulut terjadinya konflik pada tahap berikutnya.

Tahap ini adalah sebab-sebab awal atau pemicu terjadinya sebuah konflik.

b. Langkah-langkah dalam Menentukan Tahap Pemunculan Konflik

Menentukan tahapan pemunculan konflik dalam novel dapat dilakukan dengan

berpedoman pada karakteristik tahapan itu sendiri. Pada tahap ini, tokoh mulai

terlibat persoalan dengan tokoh lain, baik secara individu maupun kelompok,

biasanya konflik ini merupakan titik tolak untuk membangun konflik lain yang

lebih panas. Langkah yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Memahami kutipan-kutipan novel dengan karakteristik atau ciri yang memilik

fungsi utama sebagai titik tolak untuk membangun konflik lain yang lebih

panas.

2. Berbeda dengan peningkatan konflik, pada tahapan ini konflik-konflik yang

terjadi masih tergolong rendah dan hanya sebagai pemicu.
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3. Pada tahap ini dideskripsikan dalam kutipan novel atau percakapan para tokoh

mengenai pertentangan awal yang menjadi pemicu atau gesekan-gesekan kecil

sebuah permasalahan yang akan bekembang menjadi konflik yang lebih besar.

c. Contoh Tahap Pemunculan Konflik

Pada tahap ini, beberapa contoh kutipan dan penjelasan mengenai tahap

pemunculan konflik dalam novel Moga Bunda Disayang Allah karya Tere-

Liye

”Baa... Ma... Baa” Melati mengaduk-aduk piring di hadapannya.
”Pelan-pelan, Sayang!” Bunda yang duduk di sebelahnya
membenarkan posisi piring.
”Ayo dimakan, Sayang!” Bunda sekali lagi membantu membenarkan
posisi piring yang hampir jatuh tersenggol gerakan jemari Melati.
”Ayo, Melati... Pakai tangan bagus!” Suster Tya sekali lagi berusaha
membantu Melati.
”Ba... Ma... Aaa...” Melati mendadak berteriak kencang.
”Jangan teriak-teriak, Sayang!” Bunda tersenyum. Menenangkan.

Data di atas merupakan tahap pemunculan konflik, yang dilukiskan melalui

tuturan antara Bunda, Suster Tya dan Melati, ketika di meja makan saat mereka

sedang makan. Hal ini terlihat ketika Melati berteriak dan mengaduk-aduk piring

makan dihadapannya. Bunda mencoba menenangkannya, bahkan Suster Tya pun

membantu Melati untuk makan dengan tangan bagus, namun Melati mana tahu

dan sama sekali tidak dapat merasakan apa yang diucapakan oleh Bundanya, serta

sama sekali tidak memperdulikan Suster Tya. Ia hanya semakin berteriak dan

semakin mengaduk-aduk piring yang berisi makanannya.
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2.3.4.3 Tahap Peningkatan Konflik

Adalah tahap di mana konflik yang telah dimunculkan pada tahap sebelumnya

semakin berkembang dan dikembangkan kadar intensitasnya, peristiwa-peristiwa

dramatik yang menjadi inti cerita semakin mencekam dan menegangkan.

Maksudnya, tahap ini adalah tahap mulai memuncaknya berbagai konflik yang

terjadi dalam kehidupan para tokoh.

a. Menentukan Tahap Peningkatan Konflik

Menentukan peningkatan konflik dapat dilakukan dengan cara memahami

bahwa tahapan ini memberikan gambaran paparan peristiwa yang akan terjadi

pada pembaca. Konflik-konflik yang terjadi baik internal maupun eksternal

ataupun keduanya. Konflik bisa terjadi antara tokoh dengan dirinya sendiri

yang disebut konflik batin ataupun tokoh dengan tokoh lain atau disebut

konflik fisik.

b. Langkah-langkah dan Ciri dalam Menentukan Tahap Peningkatan Konflik

Menentukan tahapan peningkatan konflik dalam novel dapat dilakukan dengan

berpedoman pada karakteristik tahapan itu sendiri. Pada tahap ini, mulai terjadi

pertentangan-pertentangan, benturan-benturan antarkepentingan masalah dan

tokoh. Tokoh terlibat persoalan yang lebih serius, baik dengan tokoh yang telah

berkonflik sebelumnya, atau dengan orang lain, sehingga konflik semakin

menajam. Masing-masing tokoh makin memperlihatkan keinginan atau tujuan

yang hendak dicapai. Langkah yang dapat dilakukan dengan cara sebagai

berikut.
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1. Memahami kutipan-kutipan novel dengan karakteristik atau ciri yang memiliki

fungsi utama peningkatan konflik yaitu kutipan peristiwa-peristiwa,

pertentangan yang menajam dan lebih serius.

2. konflik-konflik yang terjadi tergolong tinggi dan semakin mengarah pada tahap

klimaks

3. Dideskripsikan dalam kutipan novel atau percakapan para tokoh mengenai

pertentangan dan konflik-konflik, benturan benturan besar seperti perkelahian,

adu pemikiran dan gagasan yang serius atau konflik lainnya internal maupun

eksternal.

c. Contoh Tahap Peningkatan Konflik

Pada tahap ini, beberapa contoh kutipan dan penjelasan mengenai tahap

pemunculan konflik dalam novel Moga Bunda Disayang Allah karya Tere-Liye

”Makan dengan sendok!” Menghardik.
”Baaaaa!!” Melati berteriak, ngamuk. Mana mau menurut. ”Baik!
Kalau kau tidak mau. Tidak mau makan dengan sendok. Itu berarti
tidak ada sarapan pagi ini!” Karang berdiri marah, menyeret paksa
Melati.

Data di atas merupakan tahap peningkatan konflik, yang dilukiskan ketika Karang

menghardik Melati untuk makan dengan menggunakan sendok. Tetapi, yang

dihardik malah mengamuk dan tidak mau menurut. Melati tidak mau menurut,

akibatnya Karang pun menyeret Melati dan tidak memberikan sarapan pagi itu

untuk Melati.

”Kau! Kau pergi sekarang juga dari rumah ini!” Tuan HK mendesis
tajam. ”Aku mohon dengarkan aku, Yang... Karang sudah melakukan
banyak hal. Jangan, jangan usir dia... Berikan aku satu menit untuk

menjelaskan semua.”
”Lihat, lihatlah Melati, putri kita sudah bisa makan dengan sendok.

Lihatlah, aku mohon... Melati juga sudah bisa makan sambil duduk di
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kursi, lihatlah... Putri kita sudah bisa melaku...” Kata-kata Bunda

mendadak terputus. ”Melati anakku... Dimana Melati?!” Bunda
berteriak. ”Dimana Melati! Dimana anakku!!”

Data di atas merupakan tahap peningkatan konflik, yang dilukiskan ketika Tuan

HK meneriaki Karang untuk pergi secepatnya dari rumahnya. Namun, Bunda

Melati mencoba menenangkan suaminya, dengan memberitahukan perkembangan

terakhir yang dialami olrh Melati, kalau ia sudah bisa makan dengan

menggunakan sendok dan Melati sudah bisa makan sambil duduk di kursi, belum

selesai Bunda memberitahukan tentang keadaan Melati kepada suaminya, Bunda

tiba-tiba berteriak dan sangat terkejut melihat kursi yang diduduki oleh Melati

telah kosong. Melati entah kemana. Bunda pun panik.

2.3.4.4 Tahap Klimaks

Tahap konflik dan pertentangan yang terjadi dilalui atau ditimpakan kepada para

tokoh cerita mencapai titik intensitas puncak. Maksudnya, tahap ini adalah tahap

puncak berbagai masalah yang dihadapi para tokoh dalam cerita.

a. Menentukan Tahap Klimaks

Menentukan klimaks dengan cara memahami bahwa tahapan ini memberikan

gambaran dan mendeskripsikan paparan peristiwa yang merupakan puncak

konflik pada cerita kepada pembaca. Tahap ini dapat ditentukan dengan

menganalisis ketegangan dan peristiwa yang merupakan akhir dari konflik-

konflik panjang sebelumnya pada novel.



33

b. Langkah-langkah dan Ciri dalam Menentukan Tahap Klimaks

Menentukan tahapan klimaks dalam novel dapat dilakukan dengan berpedoman

pada karakteristik tahapan itu sendiri. Pada tahap ini, cerita sudah mencapai

akhirnya dan merupakan inti dari cerita tersebut dimana sang tokoh utama

berada pada masalah yang sangat menegangkan. Klimaks sebuah cerita akan

dialami oleh tokoh-tokoh utama yang berperan sebagai pelaku dan penderita

terjadinya konflik utama. Langkah yang dapat dilakukan dalam menentukan

tahap klimaks ini yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut.

1. Memahami kutipan-kutipan novel dengan karakteristik atau ciri yang memiliki

fungsi utama klimaks yaitu kutipan peristiwa-peristiwa, cerita yang sudah

mencapai puncak

2. Pada tahapan ini konflik-konflik yang terjadi dengan intensitas tinggi

sebelumnya mencapai titik puncak sebagai akhir dari ketegangan.

3. Pada tahap ini dideskripsikan dalam kutipan novel atau percakapan para tokoh

mengenai peristiwa-peristiwa, benturan benturan besar seperti perkelahian, adu

pemikiran dan gagasan yang serius atau konflik lainnya internal maupun

eksternal.

4. Masing-masing tokoh memberikan pilihan atau tawaran jalan keluar. Tokoh

jahat dan tokoh baik sama-sama berusaha menanggapi keinginannya.

c. Contoh Tahap Klimaks

Pada tahap ini, beberapa contoh kutipan dan penjelasan mengenai tahap

pemunculan konflik dalam novel Moga Bunda Disayang Allah karya Tere-Liye

”Dntum!” Terlambat, semua terbanting! Ombak besar menggulung.
Perahu nelayan itu tanpa ampun terbalik. ”Berpegangan!” Karang
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tersengal, tersedak air laut. Boneka panda itu mengambang di dekat
Karang. ”Qintan! Qintan dimana!” Karang terkesiap demi melihat
boneka panda itu. ”Qintan! Bertahanlah, Sayang.” Karang panik.
”Aku mohon. Bertahanlah!” Karang berteriak parau.
”Qin-tan... Qin-tan takut, Kak Karang.” Gadis kecil itu berbisik
dalam dekapan.”Bertahanlah! Aku mohon.” Karang mengguncang
tubuh Qintan. ”A-da ca-ha-ya... A-da ca-ha-ya, Kak Karang!”
”A-da... A-da yang da-tang, Kak Karang” Qintan berbisik lirih.
”Kak Karang, Ma-ma Pa-pa da-tang... Ma-ma Pa-pa da-tang”Gadis
itu merekahkan senyumnya diantara bibir pucat membeku. ”Jangan,
Sayang. Jangan pergi. Kak Karang mohon.”
Qintan terkulai lemah dalam pelukan Karang. Ia sudah p-e-r-g-i...

Data di atas merupakan tahap klimaks, yang dilukiskan ketika terjadinya

percakapan antara Karang dengan Qintan ketika perahu yang mereka tumpangi

akhinya harus terbalik dalam ombak yang besar. Seketika itu pula Karang beserta

anak-anak dan nahkota ikut terjerembab ke dalam laut, dan ketika Karang tersadar

saat melihat boneka panda milik Qintan mengapung di dekatnya, ia baru teringat

dimana Qintan. Ketika itu juga Karang melihat Qintan mengapung dan mendekap

tubuh kecil Qintan, dengan berbisik Qintan mengatakan bahwa ia takut, ia pun

mengatakan bahwa ada cahaya, dan mama papanya datang, datang

menjemputnya. Qintan pun menyunggihkan senyum terakhir kepada Karang.

Qintan pun terkulai dalam pelukan Karang, ia telah pergi.

2.3.4.5 Tahap Penyelesaian

Tahap Penyelesaian adalah konflik yang telah mencapai klimaks diberi

penyelesaian dan ketegangan dikendorkan. Maksudnya, pada tahap ini semua

masalah yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita telah mengalami penyelesaian dan

ada solusinya.
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a. Menentukan Tahap Penyelesaian

Menentukan penyelesaian dengan cara memahami bahwa tahapan ini

memberikan gambaran paparan penyelesaian dari ketegangan yang

dikendurkan dan ada solusi atas konflik yang telah terjadi sehingga cerita pun

diakhiri.

b. Langkah-langkah dan Ciri dalam Menentukan Tahap Penyelesaian

Menentukan tahapan penyelesaian dalam novel dapat dilakukan dengan

berpedoman pada karakteristik tahapan itu sendiri. Pada tahap ini, cerita sudah

mencapai akhirnya ddengan ditemukannya kutippan-kutipan penyelesaian dan

juga solusi dari cerita tersebut. Langkah yang dapat dilakukan dalam

menentukan tahap penyelesaian ini yaitu dilakukan dengan cara sebagai

berikut.

1. Memahami kutipan-kutipan novel dengan karakteristik atau ciri yang memiliki

fungsi utama penyelesaian yaitu kutipan peristiwa-peristiwa, cerita yang sudah

mencapai akhir.

2. Ketegangan dan konflik dengan intensitas yang tinggi mulai dikendurkan.

3. Pada tahap ini dideskripsikan dalam kutipan novel atau percakapan para tokoh

mengenai peristiwa-peristiwa telah berakhir dengan sebuah solusi atau

penyelesaian

4. Masing-masing tokoh memberikan pilihan atau tawaran jalan keluar atau

peristiwa lain yang mengakhiri sebuah jalan cerita.
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c. Contoh Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini, beberapa contoh kutipan dan penjelasan mengenai tahap

penyelesaian dalam novel Moga Bunda Disayang Allah karya Tere-Liye

”Melati akan baik-baik saja, Bun... Jika Bunda tetap yakin, maka ia

pasti akan baik-baik saja”. Kinasih berbisik pelan.
”Suatu saat Kinasih percaya, bahkan Melati pasti bisa memanggil
’Bunda’ dengan sempurna. Memeluk dan menyatakan cintanya

kepada Bunda dengan utuh”. ”Terima kasih, Anakku! Kau sungguh
gadis baik. Semoga Tuhan memberikan jodoh yang baik bagimu”.

Data di atas merupakan tahap penyelesaian, yang tergambar melalui percakapan

antara Kinasih dan Nyonya HK. Kinasih memberikan motivasi dan semangat

kepada Bunda Melati bahwa Melati pasti akan baik-baik saja, asalkan Bunda tetap

yakin akan kesembuhan Melati, Kinasih pun meyakinkan Bunda bahwa suatu saat

Melati pasti akan dapat memanggilnya dengan panggilan Bunda, bahkan Melati

akan bisa memeluk dan menyatakan cintanya kepada beliau. Bunda pun

mengucapkan terima kasih atas semangat yang diberikan oleh Kinasih.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa

tahapan yang membangun sebuah alur cerita dalam novel, yaitu tahap

penyituasian, tahap pemunculan konflik, tahap peningkatan konflik, tahap

1klimaks, dan tahap penyelesaian. Dengan tahapan alur tersebut, maka sebuah

cerita akan menjadi enak untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca.
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2.4 Pembelajaran Sastra di SMA

Sejalan dengan karakteristik pendidikan saat ini, yang memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi, pembelajaran sastra dalam Kurikulum 2013 juga

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media dan sumber

belajar. Pemanfaatan TIK mendorong peserta didik dalam mengembangkan

kreativitas dan berinovasi serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan

sastra. Pembelajaran sastra di SMA tidak terlepas dari sumber belajar yang

digunakan. Salah satu sumber belajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran

adalah novel Ayahku Bukan Pembohong. Melalui novel ini, peserta didik akan

lebih mudah memahami jalan cerita dan unsur-unsur dalam cerita.

Pembelajaran bahasa Indonesia materi sastra Kurikulum 2013 edisi revisi 2016,

peneliti mengimplikasikan tahapan alur dalam novel Ayahku Bukan Pembohong

karya Tere Liye dengan 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 tahapan

alur. Novel Novel Ayahku Bukan Pembohong karya Tere Liye ini dapat dijadikan

rancangan sumber belajar dalam pembelajaran sastra dengan cara

mengidentifikasi tahapan alur cerita. Agar pelaksanaan pembelajaran lebih

terkonsep, proses pembelajaran materi novel perlu dibuat Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP). Dalam lampiran Permendikbud Tahun 2016 Nomor 22,

dikemukakan bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari

RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan merupakan

kegiatan awal dalam pelaksanaan pembelajaran.
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Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak peserta

didik untuk berdoa. Setelah itu, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari

(apersepsi). Kemudian, Guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi

dasar yang akan dicapai dan yang terakhir guru menyampaikan cakupan materi

pembelajaran.

Kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti, guru menggunakan

sintak model pembelajaran, yaitu siswa diajak untuk mengamati, menanya,

mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan informasi atau

pengetahuan yang peserta didik dapatkan. Kegiatan terakhir dalam pelaksanaan

pembelajaran adalah penutup. Pada kegiatan ini, guru dan peserta didik

menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan (refleksi). Setelah itu, guru

memberikan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas

individual maupun kelompok dan guru menginformasikan rencana kegiatan

pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

Kegiatan pendahuluan pada pelaksanaan pembelajaran KD 3.9 ini dimulai dengan

guru memasuki kelas dan mengucapkan salam. Peserta didik menjawab salam dari

guru. Selanjutnya, guru mengajak peserta didik untuk berdoa. Guru mengaitkan

pengetahuan yang dimiliki peserta didik dengan materi yang akan dipelajari

(apersepsi). Hal ini, dapat dilakukan dengan memberi pertanyaan kepada peserta

didik  yang berhubungan dengan materi novel. Setelah melakukan apersepsi, guru

menjelaskan KD 3.9 dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

kualitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena memanfaatkan cara-cara

penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi. Metode deskriptif

dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang,

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi,

1996:73). Sebagai bagian perkembangan ilmu sosial, kualitas penafsiran dalam

metode kualitatif dengan demikian dibatasi oleh hakikat fakta-fakta sosial.

Artinya, fakta sosial adalah fakta-fakta sebagaimana ditafsirkan oleh subjek

(Ratna, 2004:47- 48).

Metode kualitatif memberikan perhatian sterhadap data alamiah, data dalam

hubungannya dengan konteks keberadaannya. Cara-cara inilah yang mendorong

metode kualitatif dianggap sebagai multimetode sebab penelitian pada gilirannya

melibatkan sejumlah besar gejala sosial yang relevan. Dalam penelitan karya

sastra misalnya, akan dilibatkan pengarang, lingkungan sosial pengarang berada,

termasuk unsur-unsur kebudayaan pada umumnya (Ratna, 2004:27).
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3.2 Data dan Sumber Data

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

di dalam novel Ayahku Bukan Pembohong karya Tere Liye. Sumber data

penelitian ini yaitu novel Ayahku Bukan Pembohong karya Tere Liye. Novel

tersebut diterbitkan oleh  PT. Gramedia Pustaka Utama pada Bulan April 2016

dengan tebal 304 halaman dan tebal 20 cm.

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 Ayahku Bukan Pembohong karya Tere Liye. Langkah-langkah yang

dilakukan penulis untuk mengumpulkan dan menganalisis data adalah sebagai

berikut.

1. Membaca keseluruhan novel Ayahku Bukan Pembohong karya Tere Liye

dengan cermat.

2. Menandai dan memberikan kode sesuai dengan kategori yang terdapat dalam

cerita.

3. Mengidentifikasi data yang terdapat dalam Ayahku Bukan Pembohong karya

Tere Liye yang berkaitan dengan alur cerita.

4. Mengelompokan data berdasarkan teori alur cerita (peristiwa, konflik, dan

klimaks) dalam novel Ayahku Bukan Pembohong karya Tere Liye.

5. Mendeskripsikan alur cerita (peristiwa, konflik, dan klimaks) yang terdapat

dalam novel Ayahku Bukan Pembohong karya Tere Liye.
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6. Mendeskripsikan implikasi pembelajaran novel Ayahku Bukan Pembohong

karya Tere Liye dalam pembelajaran sastra di SMA.

7. Menyimpulkan hasil analisis mengenai alur cerita (peristiwa, konflik, dan

klimaks) yang terdapat dalam novel Ayahku Bukan Pembohong karya Tere

Liye dalam pembelajaran sastra di SMA.

8. Memberikan saran.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan tentang tahapan

alur yang terdapat pada novel Ayahku bukan Pembohong karya Tere-Liye.

1. Terdapat 100 data yang merupakan tahapan alur dalam novel Ayahku bukan

Pembohong karya Tere-Liye yang terbagi atas 5 tahapan alur, yaitu (1) tahap

penyituasian yang terdapat dalam 39 kutipan data, (2) tahap pemunculan konflik yang

terdapat dalam 31 kutipan data, (3) tahap peningkatan konflik yang terdapat

dalam 19 kutipan data, (4) tahap klimaks yang terdapat dalam 4 kutipan data, dan (5) tahap

penyelesaian yang terdapat dalam 7 kutipan data. Berdasarkan data tersebut, tahapan

alur yang paling banyak dimunculkan penulis dalam novel Ayahku bukan

Pembohong karya Tere-Liye adalah tahap penyituasian.

2. Hasil penelitian tahapan alur dalam novel Ayahku bukan Pembohong ini berimplikasi

terhadap materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas XII, yaitu novel, tepatnya KD 3.9

Menganalisis isi dan kebahasaan novel. Selain itu, isi dari novel Ayahku bukan

Pembohong, khususnya pesan moral yang terkandung dalam novel dapat memberikan

pembelajaran kepada peserta didik tentang pentingnya memiliki karakter dan nilai moral

yang baik.
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5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis novel Ayahku bukan Pembohong karya Tere Liye dan

implikasi pembelajarannya, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Novel Ayahku bukan Pembohong karya Tere Liye ini dapat dijadikan sebagai bahan

ajar di sekolah sekaligus media pembelajaran sastra untuk meningkatkan kemampuan

peserta didik dalam menginterpretasi suatu karya sastra.

2. Tahapan alur dalam novel ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran

bahasa Indonesia untuk menanamkan nilai moral peserta didik sesuai dengan

Kurikulum 2013 edisi revisi.
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