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Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konflik yang 

terjadi dalam  kumpulan cerpen Sepotong Hati yang Baru dan implikasinya 

terhadap pembelajaran sastra di SMP. Tujuan penelitian ini untuk 

mendeskripsikan konflik dalam kumpulan cerpen Sepotong Hati yang Baru. 

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif . Teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah analisis teks. 

Konflik yang terdapat dalam kumpulan cerpen Sepotong Hati yang Baru adalah 

konflik manusia dengan dirinya sendiri terlihat dari tokoh Aku dalam cerpen Hiks, 

Kupikir Itu Sungguhan yaitu antara perasaan suka dan prisip yang telah dibuat 

oleh tokoh aku, diungkapkan dalam kata-kata seperti enak saja Putri bilang aku 

bukan tipe-nya Rio. Kalau saja aku tidak memiliki prinsip tidak mau dekat-dekat 

dengan teman cowok kecuali memang mau serius, sejak dulu mudah saja 

membuat Rio naksir padaku. Konflik manusia dengan manusia terlihat dari tokoh 



 

Engtay dengan Putra Mahkota dalam cerpen Mimpi-mimpi Sampek-Engtay yaitu 

“apa yang kau lakukan, perempuan hina!” Putra Mahkota menarik tubuh Engtay. 

Konflik manusia dengan masyarakat terlihat dari rombongan berkedok dengan 

Governoer dalam cerpen Itje Noerbaja & Kang Djalil yaitu “Semoea diam di 

tempat!” Pemimpin orang berkedok, membentak, hanja matanja jang terlihat. 

Konflik manusia dengan alam terlihat ketika Tingor mendapat hukuman untuk 

berdiri di halaman pada malam hari dan terkena hujan dalam cerpen Buat Apa 

Disesali yaitu malam itu hujan deras Hesty menangis, mengintip dari teras lantai 

dua, melihat Tingor yang menggigil kedinginan bersimbah hujan. Manajemen 

konflik yang terdapat dalam kumpulan cerpen Sepotong Hati yang Baru adalah 

cara menghindari, akomodasi, kolaborasi, kompetisi. Konflik berimplikasi 

terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP. Pembelajaran tentang struktur 

cerita yang berisi konflik terdapat pada kelas IX, yaitu mengidentifikasi unsur 

pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. 

Kumpulan cerpen Sepotong Hati yang Baru dapat digunakan sebagai bahan ajar 

karena terdapat cerpen-cerpen yang mengandung konflik.  

 

Kata kunci : bahan ajar, cerita pendek, konflik 

 



 

 

 

 

 

 

 

KONFLIK TOKOH DALAM KUMPULAN CERPEN SEPOTONG HATI YANG BARU 

KARYA TERE LIYE DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN 

SASTRA DI SMP 

 

 

Oleh 

 

Ervina 

 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 

SARJANA PENDIDIKAN 

 

Pada 

 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2018 







 



 

 

 

 

 

 

MOTO 
 

 

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan 

ada kemudahan. 

(QS. Al Insyirah: 5-6) 

  

 

 

“Manusia harus mengembangkan metode penyelesaian konflik kemanusiaan yang menentang 

balas dendam, serangan, maupun pembalasan. Dasar dari metode seperti itu ialah sayang.” 

(Martin Luther King) 



 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Penulis dilahirkan di Yoso Mulyo pada tanggal 23 Maret 1996, anak pertama dari dua 

bersaudara, dari Bapak Supanto dan Ibu Suratun. 

Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah pendidikan di SD Negeri 1 Tirtalaga, 

kabupaten mesuji lulus pada tahun 2009. Pendidikan di SMP Negeri 2 Mesuji Timur, 

kabupaten Mesuji diselesaikan pada tahun 2012. Pendidikan SMA Negeri 1 Mesuji Timur, 

kabupaten Mesuji diselesaikan pada tahun 2014.  

Selanjutnya pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

pendidikan Universitas Lampung melalui jalur PMPAP. Pada tahun 2017, penulis melakukan 

PPL di SMPN Satap 1 Lumbok Seminung,dan KKN di Pekon Heni Arong. Kecamatan 

Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat. 



i 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

Teriring doa dan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini 

untuk orang-orang yang paling berharga dalam hidupku. 

Ayahanda dan ibundaku tercinta, Bapak Supanto dan Ibu Suratun yang tak 

henti-hentinya mencurahkan kasih sayang, mendidik dengan penuh cinta, dan 

berdoa dengan keiklasan hati untuk menggapai cita-cita serta selalu menanti 

keberhasilanku. 

Adik ku tercinta, Gesit Prasetyo yang telah memberikan semangat dalam 

menuntut ilmu serta menanti keberhasilanku. 

Untuk keluarga besarku yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk 

keberhasilanku. 

Keluarga besar Batrasia 2014. 

Almamater tercinta yang kubanggakan. 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Subhannahuwata’ala atas segala 

limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Konflik Tokoh dalam Kumpulan Cerpen Sepotong Hati yang Baru 

dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Sastra di SMP” sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

di Universitas Lampung.  

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tentu telah banyak menerima masukan, 

arahan, bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan 

dengan hal itu, penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut.  

1. Drs. Iqbal Hilal, M.Pd. selaku pembimbing satu sekaligus Pembimbing 

Akademik yang selalu iklas untuk memberikan bimbingan, saran, arahan, dan 

motivasi yang diberikan selama menyusun skripsi ini.  

2. Bambang Riadi, M. Pd. Selaku pembimbing II yang telah bersedia untuk 

memberikan bimbingan, saran, arahan, dan motivasi yang diberikan selama 

menyusun skripsi ini.  

3. Dr. Farida Ariyani, M.pd. selaku pembahas yang telah memberikan masukan, 

bimbingan, saran, dan bantuan kepada penulis.  

4. Dr. Muhamad Fuad, M. Hum. Selaku Dekan FKIP Universitas Lampung.  



iii 

 

5. Dr. Mulyanto Widodo, M. Pd. Selaku ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan 

Seni.  

6. Dr. Munaris, M.Pd. selaku ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia.  

7. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bapak Supanto dan Ibu Suratun yang tak henti-

hentinya mencurahkan kasih sayang, mendidik dengan penuh cinta, dan 

berdoa dengan penuh keiklasan hati untuk keberhasilanku menggapai cita-cita 

serta selalu menanti keberhasilanku.   

8. Adik tercinta, Gesit Prasetyo yang telah memberkan doa dan dukungan dalam 

menuntut ilmu serta menanti keberhasilanku. 

9. Untuk keluarga besarku yang selalu memberi dukungan serta doa.  

10. Sahabat-sahabat terbaikku  Fitri Wahyuni,  Shinta Wulandari, Devi Fitriani, 

Febriel Mayang Sari, Ida Sholehah Rahayu dan Ulfa Mia Lestari yang selalu 

setia menjadi sahabat terbaikku selama di bangku perkuliahan.  

11. Teman-teman Batrasia angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu, terima kasih atas persahabatan yang kalian berikan selama ini.  

12. Sahabat seperjuanganku di pekon Heni Arong, Nengah Widiasari (Mamiku), 

Mustikasari (Umehku), Lambok Vera Yanti Siregar (Yantiku), Arta Novela 

Purba (Radisku), Dwi Kurniawati (Rakorku), Shoumy Aulia Pratiwi 

(Suprengku), Dian Ayu Lestari (Bangorku), Ega Wibisono Z (Boy Hero 

kelompok ku). 

13. Teman seperjuangan dan seplosok Siswati Arning Tiyas, Indah Wardani, 

Listiani Budi Tama, Debi Pranata, Beni Primanto, Frendy Kurniawan, Joko 



iv 

 

Irawan dan M Bahrul Ulum. Terima kasih atas bantuan, motivasi, 

kebersamaan yang tak pernah pudar hingga sekarang.  

14. Kakak tingkat angkatan 2012, 2013, adik tingkat angkatan 2015, 2016, 2017 

terima kasih atas kebersamaan dan kerjasamanya.  

15. Kepada semua pihak yang ikut berperan dan membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

Semoga allah Subahanahuwata’ala membalas segala keiklasan, amal, dan 

bantuan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi 

dunia pendidikan, khususnya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.  

Bandarlampung, April 2018 

 

Ervina  



v 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

 

       Halaman 

DAFTAR TABEL ....................................................................................    vii 

DAFTAR GAMBAR  ...............................................................................    viii 

DAFTAR SINGKATAN ..........................................................................    ix 

 

I.PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  .................................................................................    1 

B. Rumusan Masalah .............................................................................    6 

C. Tujuan Penelitian  .............................................................................    6 

D. Manfaat Penelitian ............................................................................    6 

E. Ruang Lingkup Penelitian .................................................................    7 

 

II LANDASAN TEORI 

 

A.  Pengertian Cerita Pendek  ...............................................................    8 

B. Unsur Pembangun cerpen .................................................................    9 

1. Unsur Intrinsik  ............................................................................    9 

a. Tema ........................................................................................    9 

b. Amanat ....................................................................................    10 

c. Alur  .........................................................................................    10 

1) Eksposisi ............................................................................    12 

2) Komplikasi  ........................................................................    12 

3) Resolusi  .............................................................................    19 

4) Klimaks  .............................................................................    24 

d. Tokoh dan Penokohan  ............................................................    27 

e. Latar ........................................................................................    27 

f. Sudut Pandang  ........................................................................    28 

g. Gaya Bahasa  ...........................................................................    28 

2. Unsur Ektrinsik ..........................................................................    29 

C. Pembelajaran Sastra di SMP  ............................................................    29 

 

III METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  ............................................................................    37 



vi 

 

B.  Sumber Data ....................................................................................    37 

C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data ...........................................    38 

 

IV PEMBAHASAN  

A. Konflik dan Manajemen Konflik ..........................................................    42 

1.Konflik Manusia dengan Dirinya Sendiri  ....................................    42 

1) Hiks, Kupikit Itusungguhan  ...................................................    42 

2) Sepotong Hati yang Baru  .......................................................    52 

2. Konflik Manusia dengan Manusia  ..............................................    57 

1) Mimpi-mimpi Sampek-Engtay  ..............................................    58 

2) Kalau Semua Wanita Jelek  ....................................................    66 

3. Konflik Manusia dengan Masyarakat  .........................................    70 

1)  Kisah Sie Sie  .........................................................................    70 

2) Itje Noer Baja & Kang Djalil  .................................................    72 

4.  Konflik Manusia dengan Alam  ..................................................    79 

1) Buat Apa Disesali  ..................................................................    79 

B. Implikasi Hasil Penelitian Terhadap  

Pembelajaran Sastra di SMP .................................................................    81 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Simpulan ...........................................................................................    90 

B. Saran  ................................................................................................    91 

 

DAFTAR PUSTAKA  ..............................................................................    93 

 

LAMPIRAN  .............................................................................................    95 

 

Lampiran A: Cover Kumpulan Cerpen Sepotong Hati yang Baru  ...........     95 

Lampiran B: Biodata Penulis  ....................................................................     96 

Lampiran C: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ..........................     99 

Lampiran D: Bahan Ajar Konflik Sosial  ...................................................     115 

Lampiran E: Korpus Data  .........................................................................     137



vii 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

 

Tabel  Halaman 

 

3.1  Indikator Konflik ..............................................................................   39   

3.2 Manajemen Konflik ...........................................................................   40  



viii 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

Gambar  Halaman  

 

4.1 Diagram Plot Cerpen Hiks, Kupikir Itu Sungguhan ..........................  43 

4.2 Diagram Plot Cerpen Sepotong Hati yang Baru ...............................  53 

4.3 Diagram Plot Cerpen Mimpi-mimpi Sampek-Engtay ........................  58 

4.4 Diagram Plot Cerpen Kalau Semua Wanita Jelek ............................  66  

4.5 Diagram Plot Cerpen Kisah Sie Sie ...................................................  70 

4.6 Diagram Plot Cerpen Itje Noerbaja & Kang Djalil ..........................  73 

4.7 Diagram Plot Cerpen Buat Apa Disesali  ..........................................     80 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

 

 

 

KD     : Konflik manusia dengan dirinya sendiri 

 

KM    : Konflik manusia dengan manusia  

 

KS     : Konflik manusia dengan masyarakat 

 

KA    : Konflik manusia dengan alam  

 

TM    : Tindakan menghindari  

 

MD   : Mendominasi 

  

AD    : Akomodasi  

 

KP     : Kompromis  

 

KB    : Kolaborasi  
  



1 
 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN  

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

 

Cerita pendek adalah cerita yang pada hakikatnya merupakan bentuk pernyataan seni 

yang menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Cerita pendek cenderung  

menceritakan peristiwa kehidupan yang komplek dan relatif singkat. Kejadian-

kejadian yang ada di masyarakat dapat memicu ide-ide yang akan dituangkan untuk 

membuat sebuah cerita pendek. Selain kehidupan di masyarakat, keadaan yang 

sedang dialami penulis juga dapat dituangkan dalam karya sastra. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Sutawijaya dan Rumini (1996: 3), bahwa pada dasarnya cerita 

pendek adalah cerita yang menceritakan: hal (benda atau manusia juga keadaan), dan 

peristiwa. Penciptaan cerpen membahas masalah-masalah atau konflik yang terjadi di 

masyarakat karena konflik merupakan salah satu unsur yang sangat esensial dalam 

pengembangan sebuah plot cerita. Kelebihan cerpen yang khas adalah kemampuan 

mengemukakan masalah yang kompleks dalam bentuk (dan waktu) yang sedikit 

(Nurgiyantoro, 2007: 10). 
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Ada dua unsur pokok yang membantu sebuah karya sastra, yaitu unsur intrinsik atau 

unsur dalam dan unsur ekstrinsik atau unsur luar. Unsur intrinsik adalah unsur unsur 

dalam sastra yang ikut mempengaruhi terciptanya karya sastra, sedangkan unsur 

ekstrinsik adalah unsur luar sastra yang ikut mempengaruhi terciptanya karya sastra 

(Suroto, 1993: 87). Unsur intrinsik dalam cerpen terdapat tema, alur, penokohan, 

latar, sudut pandang, gaya bahasa, amanat. Alur atau plot adalah rangkaian cerita 

yang dibentuk dengan tahapan-tahapan peristiwa sehingga dapat menjalin cerita 

menarik yang dilakonkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Pendapat tersebut di 

perkuat oleh Tarigan (2015: 127) yang mengemukakan bahwa pada prinsipnya, 

kedudukan plot atau alur dalam sebuah cerita fiksi adalah untuk membuat fiksi 

bergerak dari suatu permulaan (beginning) melalui pertengahan (middle) menuju 

suatu akhir (ending), yang di dalam dunia sastra lebih dikenal sebagai eksposisi, 

komplikasi, dan resolusi.  

 

Konflik adalah kejadian yang tergolong penting (jadi, ia akan berupa peristiwa 

fungsional, utama, atau karnel), merupakan unsur yang esensial dalam pengembangan 

plot. Kemampuan pengarang untuk memilih dan membangun konflik melalui 

berbagai peristiwa (baik aksi maupun kejadian) akan sangat menentukan kadar 

kemenarikan, kadar suspense, cerita yang dihasilkan. Bahkan, peristiwa konflik yang 

dihadapi dan menyita perhatian pembaca sewaktu membaca karya naratif adalah 

(terutama) peristiwa-peristiwa konflik, konflik yang semakin memuncak, klimaks, 

dan kemudian penyelesaian (Nurgiyantoro, 2007:122). Adapun faktor terjadinya 
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konflik sosial yang terjadi di masyarakat adalah perbedaan fisik, kebudayaan, 

kepentingan, dan sosial (Rusdiana, 2015:150). 

Konflik-konflik yang terkandung dalam cerita, akan membuat daya tarik bagi 

pembaca untuk mengetahui isi yang terkandung dalam cerita tersebut. Karya sastra 

yang diciptakan oleh sastrawan untuk disajikan, dinikmati dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Dengan demikian, pembaca mendapat segi-segi baru dari kehidupan 

yang dikenalinya sehari-hari dari pandangan dan perenungan yang diberikan 

sastrawan (Sumarjo dalam Suyanto, 2012: 5).  

 

Demikian halnya, kumpulan cerpen Sepotong Hati yang Baru karya Tere Liye yang 

memuat 8 cerpen, yakni Hiks, Kupikir Itu Sungguhan, Kisah Sie Sie, Sepotong Hati 

yang Baru, Mimpi-mimpi Sampek-Engtay, Itje Noerbaja dan Kang Djalil, Kalau 

Semua Wanita Jelek, Percayakah Kau Padaku?, Buat Apa Disesali terkandung 

banyak konflik. Kumpulan cerpen ini mengangkat konflik-konflik tentang kehidupan 

sosial yang sering terjadi dalam masyarkat saat ini. Contoh konflik tersebut dapat 

dilihat pada kutipan di bawah ini.  

Sayangnya kebencian yang besar terkadang tidak cukup untuk melawan 

sesuatu. Malam itu, Ibu sie jatuh pinsan. Tubuhnya membiru. Dengan napas 

mulai habis. Bapak mereka yang masih di penjara tidak bisa membantu. Sie 

sie sendirian. Dengan menumpang oplet ia susah payah membawa ibunya 

keruma sakit. Tapi, pihak ruma sakit menolak ibunya yang datang tanpa 

jaminan pembayaran. Sie terjepit. Di tengah situasi darurat itu, di tengah kalut 

pikiran, tidak ada tetangga, kerabat, atau sahabat yang membantu, Sie-sie 

memutuskan mengambil pilihan yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. 

Pilihan yang amat ia benci. Ia bersedia menjadi istri belian (Kisah Sie Sie, 

2012: 25). 
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Suatu ketika ibu Sie sakit parah Sie membawa ibunya menggunakan oplet sedangkan 

warga tidak ada satupun yang membantu Sie. Kehidupan Sie dapat dibilang kurang 

mampu sehingga tidak bisa menjamin biyaya rumah sakit ibunya. Sie  terpaksa 

memutuskan untuk menikah dengan laki-laki asal taiwan. Sie sebenarnya sangat 

membenci dengan prinsip itu, tetapi Sie sangat membutuhkan uang untuk berobat 

ibunya yang tengah terbaring di rumah sakit.  

 

Selain mengandung konflik yang ada pada kehidupan sehari-hari konflik yang 

terkandung  dalam cerpen tersebut dapat digunakan untuk pembelajaran di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dalam silabus bahasa Indonesia SMP kelas IX semester 

ganjil kurikulum 2013 revisi 2017, 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 cerpen. Akan tetapi, KI 4 yang harus dicapai 

oleh peserta didik terlebih dahulu. KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam 

ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 

dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 

sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. Selain itu, terdapat dalam Kompetensi Dasar (KD) kelas IX yakni KD 

3.5 Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang 

dibaca atau didengar. Pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar cerpen bagi 

siswa SMP tercantum dalam Kurikulum 2013 revisi 2017. Pada kurikulum ini 
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pembelajaran berbasis teks sehingga menempatkan bahasa sebagai pusat menggali 

ilmu pengetahuan, salah satu teks yang digunakan adalah teks sastra.  

Penelitian tentang konflik sebelumnya telah dilakukan oleh Mediyansyah pada tahun 

2014 dengan judul “Konflik dalam Cerpen Laki-laki Pemanggul Goni dan 

Implikasinya Terhadap Pembelajaran Sastra di SMA” Mediyansah hanya meneliti 

jenis konflik yang dibagi atas empat jenis, yaitu konflik manusia dengan dirinya 

sendiri, konflik manusia dengan manusia, konflik manusia dengan masyarakat, 

konflik manusia dengan alam. Selain itu, Sulaiman juga mengkaji konflik dengan 

judul “Konflik dalam Novel Revolusi dari Secangkir Kopi Karya Didik Fotunadi dan 

Kelayakannya dalam Pembelajaran di SMA” Sulaiman meneliti penokohan dan jenis 

konflik. Peneliti akan meneliti jenis konflik dan manajemen konflik. Persamaan dari 

penelitian Mediyansyah dan Sulaiman adalah sama-sama meneliti jenis konflik 

sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut peneliti akan meneliti manajemen 

konflik yang terdiri dari lima jenis yaitu tindakan menghindari, kompetisi 

(mendominasi), akomodasi (mengikuti kemauan oranglain), kompromis, kolaborasi.  

 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti konflik dan 

manajemen konflik dalam kumpulan cerpen Sepotong Hati yang Baru. Serta 

implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMP.  
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B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah konflik yang terjadi dalam cerpen kumpulan cerpen Sepotong 

Hati yang Baru? 

2. Bagaimanakah manajemen konflik dalam cerpen kumpulan cerpen Sepotong 

Hati yang Baru? 

3. Bagaimanakah implikasinya terhadap pembelajaran sastra di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP)?  

C. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Mendeskripsikan konflik dalam cerpen pada kumpulan cerpen Sepotong Hati 

yang Baru. 

b. Mendeskripsikan manajemen konflik dalam cerpen pada kumpulan cerpen 

Sepotong Hati yang Baru. 

c. Mengimplikasikan konflik dalam cerpen pada kumpulan cerpen Sepotong 

Hati yang Baru untuk menunjang pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP.  

 

D. Manfaat Penelitian  

 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat (1) memberikan manfaat terhadap 

perkembangan ilmu bahasa dalam kajian unsur intrinsik cerita pendek khususnya 

mengenai konflik dalam karya sastra dan (2) menambah referensi penelitian, 
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khususnya tentang konflik dalam karya sastra sehingga penelitian ini dapat 

memberikan pengembangan sebagai bahan pemikiran bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

  

Penelitian ini diharapkan dapat (a) memberikan gambaran, wawasan, dan 

pengetahuan bagi pembaca tentang konflik dalam karya sastra, (b) memberikan 

informasi bagi pembaca tentang konflik dalam cerita pendek, (c) memberikan 

kontribusi dalam dunia pendidikan bahasa dan sastra dalam, memilih bahan ajar, 

dan (d) membantu guru bidang studi Bahasa Indonesia untuk mencari alternatif 

bahan pembelajaran sastra, khususnya di tingkat SMP. 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah konflik (konflik manusia dengan dirinya sendiri, 

konflik manusia dengan manusia, konflik manusia dengan masyarakat, dan konflik 

manusia dengan alam) dan manajemen konflik (tindakan menghindari, kompromis, 

kompetisi, akomodasi, dan kolaborasi) dalam kumpulan cerpen Sepotong Hati yang 

Baru dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMP. 

  



8 
 

 

 

 

 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

A. Pengertian Cerita Pendek 

 

 

Cerita pendek adalah cerita yang pada hakikatnya merupakan salah satu wujud 

pernyataan seni yang menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Sebagai 

wujud pernyataan seni, dalam hal ini seni sastra, cerita pendek tentunya memiliki 

persamaan dengan bentuk-bentuk karya sastra lain seperti novel, drama, dan sajak. 

Dengan demikian, cerita pendek merupakan salah satu bentuk cerita fiksi atau cerita 

rekaan, bukan cerita tentang hal-hal yang benar-benar terjadi secara nyata 

(Sutawijaya dan Rumini, 1996:1).  

 

Cerpen adalah cerita yang pendek, akan tetapi berapa ukuran panjang pendek itu 

memang tidak ada aturannya (Nurgiyantoro, 2007:10). Cerita pendek dapat diartikan 

sebagai cerita berbentuk prosa yang pendek. Ukuran pendek di sini bersifat relatif 

(Suyanto, 2012: 46). Panjang cerpen sekitar 5000 kata atau kira-kira 17 halaman 

kuarto spasi rangkap yang terpusat dan lengkap pada dirinya sendiri (Notosusanto 

dalam Tarigan, 2015:180).  
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Cerita pendek pada dasarnya adalah cerita yang menceritakan: hal (benda atau 

manusia, juga keadaan), peristiwa atau kejadian (Sutawijaya dan Rumini, 1996:3). 

Kelebihan cerpen yang khas adalah kemampuannya mengemukakan masalah yang 

kompleks dalam bentuk (dan waktu) yang sedikit (Nurgiyantoro, 2007:11). 

 

Berdasarkan uraian para pakar yang telah dipaparkan penulis menyimpulkan bahwa 

cerpen adalah cerita yang relatif singkat dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang 

terjadi pada kehidupan sehari-hari. Peristiwa yang diceritakan biasanya peristiwa 

yang ada di masyarakat.  

 

B. Unsur Pembangun Cerpen  

Ada dua unsur pokok yang membantu sebuah karya sastra, yaitu unsur intrinsik atau 

unsur dalam dan unsur ekstrinsik atau unsur luar. Unsur intrinsik adalah unsur unsur 

dalam sastra yang ikut mempengaruhi terciptanya karya sastra, sedangkan unsur 

ekstrinsik adalah unsur luar sastra yang ikut mempengaruhi terciptanya karya sastra 

(Suroto, 1993:87).  

1. Unsur Intrinsik  

Unsur Intrinsik adalah  unsur dalam sastra yang ikut serta membangun  karya sastra 

itu sendiri. Karya sastra pada dasarnya dibangun oleh unsur-unsur: tema, amanat, 

plot, perwatakan, latar, dialog, dan pusat pengisahan.  

a. Tema  

Tema adalah ide/gagasan yang ingin disampaikan pengarang dalam ceritanya 

(Suyanto, 2012:54). Tema dalam sebuah cerita tidak disampaikan begitu saja akan 
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tetapi disampaikan melalui sebuah jalinan cerita oleh karena itu kita harus membaca 

dan menafsirkan agar tema itu dapat kita temukan. Tema adalah pokok pikiran atau 

pokok persoalan yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui 

jalinan cerita yang dibuatnya (Suroto, 1993: 88). Hal tersebut diperkuat oleh pendapat 

Nurgiyantoro (2007: 15) karena ceritanya yang pendek, cerpen lazimnya hanya berisi 

satu tema. Hal itu berkaitan dengan keadaan plot yang juga tunggal dan pelaku yang 

terbatas. 

b. Amanat  

Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra; pesan yang ingin disampaikan 

pengarang kepada pembaca atau pendengar (Siswanto, 2013: 147). Hal ini diperkuat 

oleh pendapat Suroto (1993: 89)  amanat adalah pemecahan persoalan biasanya berisi 

pandangan pengarang tentang bagaimana sikap kita menghadapi persoalan.   

c. Alur  

Alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan karena hubungan sebab akibat 

(Suyanto, 2012:49). Hal tersebut dipertegas oleh pendapat Nurgiyantoro (2007: 112) 

untuk dapat disebut sebuah plot, hubungan antar peristiwa yang dikisahkan itu 

haruslah bersebab akibat, tidak hanya sekedar berurutan secara kronologis saja.  

Alur atau plot merupakan unsur fiksi yang penting, bahkan tak sedikit orang yang 

menganggapnya sebagai yang terpenting di antara berbagai unsur fiksi yang lain. 

Stanto mengemukakan plot adalah cerita yang berisi uraian kejadian, namun tiap 
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kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang satu disebabkan 

atau menyebabkan terjadinya peristiwa lain (Nurgiyantoro, 2007: 113). 

Kenny (dalam Nurgiyantoro, 2007: 113) yang mengemukakan bahwa plot sebagai 

peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam cerita yang tidak bersifat sederhana, 

karena pengarang menyusun peristiwa itu berdasarkan sebab akibat. Pendapat 

tersebut diperkuat oleh pendapat Nurgiyantoro (2007: 114 ) Peristiwa-peristiwa cerita 

(atau plot) dimanifestasikan lewat perbuatan, tingkah laku, dan sikap-sikap tokoh 

(utama) cerita. Bahkan pada umumnya peristiwa yang ditampilkan dalam cerita tak 

lain dari perbuatan tingkah laku para tokoh baik yang bersifat verbal maupun non 

verbal, baik yang bersifat fisik maupun batin. Plot merupakan cerminan, atau bahkan 

berupa perjalanan, tingkah laku para tokoh dalam bertindak, berpikir, terasa, dan 

bersikap dalam menghadapi berbagai masalah kahidupan. 

Menurut pendapat Aminuddin (2013: 83) alur atau plot adalah rangkaian cerita yang 

dibentuk dengan tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang 

dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Pendapat tersebut di perkuat oleh 

Tarigan (2015: 127) yang mengemukakan bahwa pada prinsipnya, kedudukan plot 

atau alur dalam sebuah cerita fiksi adalah untuk membuat fiksi bergerak dari suatu 

permulaan (beginning) melalui pertengahan (middle) menuju suatu akhir (ending), 

yang di dalam dunia sastra lebih dikenal sebagai eksposisi, komplikasi, dan resolusi. 
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1) Eksposisi 

Dalam suatu fiksi, eksposisi mendasari serta mengatur gerak yang berkaitan dengan 

masalah–masalah waktu dan tempat. Dalam eksposisi inilah diperkenalkan para tokoh 

pelaku kepada para pembaca, mencerminkan situasi para tokoh, merencanakan 

konflik yang akan terjadi, dan sementara itu memberikan suatu indikasi mengenai 

resolusi tersebut. Brooks dan Warren menerangkan (dalam Tarigan, 2015: 127) 

bahwa eksposisi adalah proses penggarapan serta memperkenalkan informasi penting 

kepada para pembaca.  

 

2) Komplikasi 

Konflik adalah kejadian yang tergolong penting (jadi, ia akan berupa peristiwa 

fungsional, utama, atau karnel), merupakan unsur yang esensial dalam pengembangan 

plot. Kemampuan pengarang untuk memilih dan membangun konflik melalui 

berbagai peristiwa (baik aksi maupun kejadian) akan sangat menentukan kadar 

kemenarikan, kadar suspense, cerita yang dihasilkan. Bahkan sebenarnya yang 

dihadapi dan menyita perhatian pembaca sewaktu membaca karya naratif adalah 

(terutama) peristiwa-peristiwa konflik, konflik yang semakin memuncak, klimaks, 

dan kemudian penyelesaian (Nurgiyantoro, 2007:122).  

Konflik adalah salah satu yang dramatik, mengacu pada pertarungan antara dua 

kekuatan yang seimbang dan menyiratkan adanya aksi dan aksi balasan (Welek dan 

Weren 1989:285). Konflik menyarankan pada sesuatu yang bersifat tidak 

menyenangkan terjadi dan  dialami oleh tokoh cerita dan jika tokoh itu mempunyai 

kebebasan untuk memilih, ia tidak akan memilih peristiwa itu menimpa dirinya 
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(Meredith & Fizgerald dalam Nurgiyantoro, 2007: 122). Biasanya konflik terjadi bila 

dalam satu peristiwa terdapat dua atau lebih pendapat atau tindakan yang 

dipertimbangkan (Pickering, 2006:1).  

a) Faktor Terjadinya Konflik 

Konflik merupakan sesuatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha 

untuk memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan 

ancaman dan atau kekerasan. Sebab musabab atau akar-akar dari konflik antara lain 

sebagai berikut  (Rusdiana, 2015:150). 

(1) Perbedaan Fisik  

Perbedaan fisik lebih menekankan pada keadaan jasmaniah. Misalnya, rupa atau 

kecantikan, kesempurnaan indra dan bentuk tubuh. Perbedaan mental, seperti 

kecakapan, kemampuan dan keterampilan, pendirian atau perasaan. Adapun 

perbedaan material lebih dicirikan dengan kepemilikan perbedaan non-material 

berkenaan dengan status sosial seseorang. Perbedaan tersebut menimbulkan 

pertikaian atau bentrokan di antara anggota masyarakat.  

(2) Perbedaan Pola  Kebudayaan 

Perbedaan yang terdapat antardaerah atau suku bangsa yang memiliki budaya 

yang berbeda, atau terdapat dalam satu daerah yang sama karena perbedaan 

paham, agama, dan pandangan hidup. Berdasarkan perbedaan pola kebudayaan 

tersebut, dapat melahirkan dan memperkuat antiment primordial yang dapat 

mengarah pada terjadinya konflik antargolongan konflik antara kaum pendatang 

dan penduduk asli.  
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(3) Perbedaan Status Sosial  

Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam kelompok atau masyarakat, yang 

untuk mendapatkannya ada yang bisa diusahakan (achieved status) dan ada pula 

status yang diperoleh dengan tanpa diusahakan (ascribed status). Status yang 

memiliki tingkat pendidikan tinggi akan berada pada status sosial lebih tinggi 

dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah, sedangkan status tanpa 

diusahakan dapat diperoleh melalui keturunan, seperti kasta dalam agama hindu 

atau kebangsawanan. Terdapatnya beragam kedudukan dalam masyarakat dapat 

menimbulkan perselisihan untuk mendapatkan kedudukan yang baik, terutama 

ascribed status.  

(4) Perbedaan Kepentingan  

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memiliki kepentingan dan usaha 

yang berbeda, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan sosial, yang dapat 

menimbulkan pertentangan antar individu atau kelompok. Pada masyarakat 

nomaden sering terjadi pertikaian antar kelompok untuk mendapatkan daerah 

yang subur, sedangkan pada masyarakat industri sering terjadi perselisihan untuk 

mendapatkan bahan baku atau konsumen dan dalam aspek kehidupan politik 

terjadi perselisihan antar kelompok untuk mendapatkan partisipan. Dengan 

demikian, konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan dapat terjadi pada 

setiap masyarakat dengan berbagai tingkatan.    

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa penyebab konflik adalah hal-hal yang berkaitan 

dengan perbedaan prinsip dan latar belakang kehidupan tiap individu. Penyebab 



15 
 

konflik tersebut dapat menimbulkan konflik yang besar dan tidak jarang dapat 

menimbulkan banyak individu atau masa.  

b) Jenis-jenis Konflik 

Jenis-jenis konflik menurut Pickering (2006: 12) ada empat jenis konflik yaitu 

manusia dengan dirinya sendiri, konflik manusia dengan manusia, konflik manusia 

dengan masyarakat, dan konflik manusia dengan alam.  

 

(1) Konflik Manusia dengan Dirinya Sendiri 

Konflik manusia dengan dirinya sendiri adalah konflik yang terjadi dalam hati 

atau jiwa seorang tokoh cerita. Konflik ini lebih bersifat permasalahan intern dan 

merupakan pertarungan tokoh melawan dirinya sendiri. Konflik dalam diri 

adalah gangguan emosi yang terjadi dalam diri seseorang karena dituntut 

menyelesaikan suatu pekerjaan atau memenuhi suatu harapan, sementara 

pengalaman, minat, tujuan dan tata nilainya tidak sanggup memenuhinya. 

 

(2) Konflik Manusia dengan Manusia 

Konflik antar manusia adalah konflik yang terjadi adanya kontak antara manusia 

dan manusia atau masalah-masalah yang muncul akibat adanya hubungan 

antarmanusia. Setiap orang mempunyai kebutuhan dasar psikologis yang bisa 

memutuskan konflik apabila tidak terpenuhi. 

 

(3) konflik Manusia dengan Masyarakat  

konflik manusia dengan masyarakat adalah konflik yang disebabkan oleh adanya 

kontak sosial antara manusia dengan manusia lain dalam struktur masyarakat luas. 
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Konflik manusia dengan masyarakat adalah konflik yang terjadi kepada individu 

di dalam suatu kelompok (masyarakat, tim, departemen, perusahaan).  

(4) Konflik Manusia dengan Alam  

Konflik manusia dengan alam adalah konflik yang disebabkan adanya 

pembenturan anatar tokoh dengan elemen alam. Suatu pertarunagn yang 

dilakukan oleh seseorang tokoh atau manusia secara sendiri sendiri atau bersama-

sama melawan kekuatan alamyang mengancam hidup manusia sendiri.  

 

Jenis konflik menurut Rusdiana (2015: 141) terdapat enam jenis konflik yaitu konflik 

pribadi, konflik kelompok, konflik antar kelas sosial, konflik rasial, konflik politik, 

konflik budaya.  

 

(1) Konflik Pribadi  

Konflik pribadi merupakan pertentangan yang terjadi secara individual yang 

melibatkan dua orang yang bertikai. Misalnya, pertentangan yang terjadi antardua 

teman, perselisihan suami dengan istri, pententangan antara pimpinan dan salah 

seorang stafnya.  

 

(2) Konflik Kelompok  

Konflik ini terjadi karena adanya pertentangan antara dua kelompok dalam 

masyarakat. Misalnya, pertentangan antara dua perusahaan yang memproduksi 

barang sejenis dalam memperebutkan daerah pemasaran, pertentangan antara 

kedua kesebelasan olahraga.  
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(3) Konflik Antara Kelas Sosial  

Konflik antarkelas dapat terjadi pada status sosial yang berbeda, yang dapat 

disebabkan oleh perbedaan kepentingan atau perbedaan pandangan. Dalam 

kehidupan sehari-hari sering ditemukan konflik ini, seperti pertentangan antara 

majikan dan buruh, pertentangan antara yang kaya dan yang miskin, antara 

petani dan tuan tanah.  

 

(4) Konflik Rasial  

Ras, yaitu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri badaniah yang sama dan 

berbeda dengan kelompok lainnya. Ciri-ciri tersebut dapat terlihat dari bentuk 

tubuh, warna kulit, corak rambut, bentuk muka, dan lain-lain yang sifatnya kasat 

mata sehingga dengan mudah dapat dibedakan dengan kelompok lain. Jadi, 

konflik rasial ini adalah pertikaian yang terjadi karena didasarkan perbedaan 

pandangan terhadap perbedaan ciri-ciri jasmaniah tersebut. Misalnya, ras 

kaukasoid dipandang lebih tinggi derajatnya disbandingkan dengan ras negroid 

sehingga sering terjadi pertikaian yang disebabkan oleh perbedaan ras tersebut, 

seperti apartheid dan diskriminasi di Amerika.  

(5) Konflik Politik  

Politik merupakan salah satu aspek dalam sistem sosial yang menyangkut 

masalah kekuasaan, wewenang, dan pemerintahan. Konflik politik adalah 

pertentangan yang terjadi dalam masyarakat karena perbedaan pendapat atau 

ideology yang dianut oleh masing-masing kelompok. Misalnya, pertikaian antara 
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kaum penjajah dan pribumi, pertentangan antar dua partai politik, pertentangan 

antara pemerintah dan rakyat.  

 

(6) Konflik Budaya  

Konflik budaya adalah pertentangan yang terjadi dalam masyarakat disebabkan 

oleh adanya perbedaan budaya. Bentuk konflik ini sering terjadi pada penduduk 

yang pluralistic dengan latar belakang budaya yang berbeda sehingga dapat 

menimbulkan pertentangan antara budaya yang berbeda sehingga dapat 

menimbulkan pertentangan antara budaya yang satu dan lainnya. Selain itu, dapat 

pula terjadi pertentangan antara budaya daerah dan budaya yang berasal dari luar 

atau pertentangan budaya Barat dan Timur.  

 

Dalam kehidupan sehari-hari sulit untuk membedakan antara bentuk konflik sosial 

yang satu dan yang lainnya karena konflik pribadi dapat memicu terjadinya konflik 

politik, konflik rasial, atau konflik kelompok. Dari penjelasan jenis konflik dari kedua 

pakar tersebut penulis menggunakan pendapat Pickering sebagai indikator penelitian. 

  

c) Hasil-hasil Konflik  

Gaya manajemen konflik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, menunjukan 

hasil-hasil yang berbeda-beda. Ada tiga macam hasil konflik yang terjadi di 

masyarakat (Rusdiana, 2015:180). 

(1) Kalah-kalah  

Strategi ini berorientasi pada dua individu atau kelompok yang sama-sama kalah. 

Individu atau kelompok yang bertikai mengambil jalan tengah (berkompromi) atau  
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membayar sekelompok orang yang terlibat dalam konflik atau menggunakan jasa 

orang atau kelompok ketiga sebagai penengah. Konflik bisa diselesaikan dengan 

cara melibatkan pihak ketiga apabila apabila perundingan mengalami jalan buntu. 

(b) Menang-Kalah  

Pada prinsipnya dalam strategi ini menekankan adanya salah satu pihak yang 

sedang konflik mengalami kekalahan, tetapi yang lain memperoleh kemenangan.  

 

(c) Menang-menang  

Pengetahuan, sikap, dan keterampilan menciptakan relasi komunikasi dan 

interaksi yang dapat membuat pihak-pihak yang terlibat saling merasa aman dari 

ancaman, merasa dihargai, menciptakan suasana kondusif dan memperoleh 

kesempatan untuk mengembangkan potensi masing-masing dalam upaya 

penyelesaian konflik.  

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil-hasil dari konflik tidak semuanya menghasilkan 

kemenangan. Ada baiknya pihak-pihak yang berkonflik mau melakukan pendekatan 

manajemen konflik yang sesuai dan tepat pada inti permasalahan atau konflik yang 

dialami, sehingga hasilnya dapat memberikan pentelesaian tanpa ada satu pihak pun.  

3) Resolusi  

Resolusi atau denoument adalah bagian akhir suatu fiksi. Di sinilah pengarang 

memberikan pemecahan masalah dari semua peristiwa yang terjadi. Atau dengan 

perkataan lain denoument adalah “resolusi akhir dari komplikasi-komplikasi alur; 

sesuatu yang memberi pemecahan terhadap alur. Kadang-kadang tetapi tidak selalu, 
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resolusi ini bersamaan posisinya dengan klimaks” (Broks & Werren dalam Tarigan. 

1985: 127). 

Resolusi atau denouement adalah bagian akhir suatu fiksi. Di sinilah sang pengarang 

memberikan pemecahan masalah dari semua peristiwa yang terjadi.  Manajemen 

konflik adalah seni pengatur dan pengelola konflik yang ada pada masyarakat agar 

menjadi fungsional dan bermanfaat bagi peningkatan mutu sumberdaya manusia. 

Tujuan utama manajemen konflik adalah untuk membangun dan mempertahankan 

kerjasama yang kooperatif dengan para teman sejawat, bawahan, atasan, dan pihak 

luar. 

 

Ada lima gaya dalam manajemen konflik yang sudah umum diterima. Kelima gaya 

tersebut dapat digunakan dan harus disesuaikan dengan konflik yang sedang terjadi 

(Rusdiana, 2015:190).  

 

a) Tindakan Menghindari (Avoiding) 

Bersikap tidak kooperatif, dan tidak asertif; menarik diri dari situasi yang 

berkembang, dan atau bersikap netral dalam segala macam “cuaca”. Seorang manajer 

yang menggunakan gaya ini akan lari dari peristiwa yang dihadapi atau meninggalkan 

pertarungan untuk mendapatkan hasil. 

 

b) Kompetisi  

Gaya ini sering diasosiasikan dengan gertakan dan hardball tachic dari para pialang 

kekuasaan. Gaya ini dikatakan efektif apabila membutuhkan keputusan yang cepet 
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atau jika persoalan kurang penting. Strategi ini baik digunakan apabila dalam keadaan 

terpaksa, sepanjang memiliki hak dan sesuai dengan pertimbangan hati nurani.  

 

Bersikap tidak kooperatif, tetapi asertif; bekerja dengan cara menentang keinginan 

pihak lain, berusaha mendominasi dalam suatu situasi “menang atau kalah”, dan atau 

memaksakan segala sesuatu agar sesuai dengan kesimpulan tertentu, dengan 

menggunakan kekuasaan yang ada. Strategi ini baik digunakan apabila dalam 

keadaan terpaksa, sepanjang memiliki hak dan sesuai dengan pertimbangan hati 

nurani.  

c) Akomodasi  

Bersikap kooperatif, tetapi tidak asertif; membiarkan keinginan pihak lain menonjol; 

meratakan perbedaan-perbedaan guna mempertahankan harmoni yang diciptakan 

secara buatan. 

d) Kompromis  

Bersikap cukup kooperatif dan asertif, tetapi tidak hingga tingkat ekstrim. Bekerja 

menuju ke arah pemuasan kepentingan parsial semua pihak yang berkepentingan; 

melaksanakan upaya tawar menawar untuk mencapai pemecahan-pemecahan 

“akseptabel” tetapi bukan pemecahan optimal, hingga tak seorang pun merasa bahwa 

ia menang atau kalah secara mutlak.  

 

e) Kolaborasi 

Bersifat kooperatif, maupun asertif; berupaya untuk mencapai kepuasan benar-benar 

setiap pihak yang berkempentingan, dengan jalan bekerja melalui perbedaan-
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perbedaan yang ada; mencari dan memecahkan masalah demikian rupa, hingga setiap 

orang mencapai keuntungan sebagai hasilnya. 

  

Manajemen konflik menurut Pickering (2006: 37) ada lima manajemen konflik yaitu 

kolaborasi (Kerja sama), mengikuti kemauan orang lain, mendominasi (menonjolkan 

kemauan sendiri), menghindari, kompromi.  

a) Kerja Sama (Kolaborasi) 

Kolaborasi adalah gaya menangani konflik sama-sama menang. Orang yang memiliki 

gaya ini mencoba mengadakan pertukaran informasi. Gaya kolaborasi menyatukan 

langkah semua pihak pada upaya mencari pemecahan bagi persoalan yang kompleks. 

Gaya ini tepat digunakan bila orang dan maslah jelas terpisah, dan biasanya tidak 

efektif bila pihak-pihak yang bertikai memang ingin bertengkar.  

Ungkapan yang dapat digunakan untuk memicu gaya kolaborasi dalam upaya 

menangani konflik antara lain.  

a) “Tampaknya ada perbedaan pendapat di sini, mari kita cari bersama 

sumber perbedaan itu.” 

b) “Sebaiknya kita ajak beberapa orang lagi dari departemen lain untuk 

bersama-sama mengupas pemecahannya.” 

 

b) Mengikuti Kemauan Orang Lain 

Gaya ini menilai orang lain lebih tinggi dan memberikan nilai rendah pada diri 

sendiri. Gaya mengikuti kemauan orang lain berusaha menyembunyikan perbedaan 

yang ada antar pihak-pihak terlibat sejauh mungkin dan mencari titik-titik persamaan. 

Bila digunakan secara efektif, gaya ini dapat memelihara hubungan yang baik. Gaya 

mengikuti kemauan orang lain berusaha menyembunyikan perbedaan yang ada antara 

pihak-pihak terlibat sejauh mungkin dan mencari titik-titik persamaan.  
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Kata-kata yang mengisyaratkan gaya akomodasi atau meratakan, antara lain:  

a) “Saya tidak perduli. Terserah anda saja.” 

b) “Anda ahlinya. Apa pendapat anda.”  

 

c) Mendominasi (menonjolkan kemauan sendiri) 

Gaya ini sebaiknya hanya digunakan bila sangan diperlukan. Gaya mendominasi  bisa 

efektif bila ada perbedaan besar dalam tingkat pengetahuan yang dimiliki. 

Kemampuan menyajikan fakta, menimbang sebagai persoalan, memberikan nasihat 

yang jitu, dan menggerakan langkah nyata selama konflik, akan sangat berguna. 

Kata-kata yang mengisyaratkan gaya kompetisi atau komando otoritatif, antara lain:  

a) “Saya tidak perduli pendapat anda. Kerjakan saja perintah saya.” 

b) “Itu tidak jadi soal. Memang begitulah adanya.” 

 

d) Menghindari  

Orang yang menggunakan gaya ini menarik diri dari situasi yang ada dan 

membiarkan oranglain untuk menyelesaikan. Di sisi lain, gaya ini bisa membuat 

pihak lain kesal karena harus menunggu lama untuk mendapatkan jawaban dan tidak 

banyak memberikan kepuasan, sehingga konflik cenderung akan berlanjut. 

Kata-kata yang mengisyaratkan gaya menghindari, antara lain:  

a) “saya usul sebaiknya hal ini kita simpan dulu untuk sementara.” 

b) “Saya belum mendapat semua informasi yang diperlukan. Saya akan 

hubungi anda begitu saja.” 

 

e) Kompromi  

Kompromi adalah gaya lain untuk menangani konflik. Gaya ini berorientasi pada 

jalan tengah, karena setiap orang punya sesuatu yang ditawarkan dan diterima. Gaya 

ini sangat efektif bila kedua belah pihak sama-sama benar, tetapi menghasilkan 

penyelesaian keliru bila salah satu pihak salah. Kompromi bisa dipilih bila cara-cara  
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lain bila cara lain tidak membuahkan hasil dan kedua belah pihak bersedia 

menjelaskan pendapat dan mencari jalan tengah. Keahlian bernegosiasi dan tawar 

menawar adalah pelengkap gaya kompromi. Pihak-pihak yang bersangkutan didorong 

untuk membicarakan persoalan yang dihadapi dan mencapai kesepakatan. 

Kata-kata yang mengisyaratkan pendekatan kompromi antara lain:  

a) “pendapat kita rupanya berbeda. Apa sebenarnya maksud anda?” 

b) “Kita semua harus bersedia memberi dan menerima jika ingin bekerja sama. 

Olehkarena itu, mari kita buka kartu masing-masing.” 

 

Berdasarkan pemaparan dapat penulis simpulkan bahwa kelima gaya manajemen 

konflik tersebut adalah sebagai kerangka yang digunakan untuk mengambil 

keputusan. Masing-masing gaya bertujuan untuk memudahkan kita untuk 

memecahkan suatu permasalahan. Penulis menggunakan pendapat Pickering sebagai 

indicator penelitian manajemen konflik.  

4) Klimaks  

Klimaks merupakan titik wilayah tempat melihat arah mana yang akan dituju oleh 

alur fiksi tersebut. Klimaks adalah puncak tertinggi dalam serangkaian puncak tempat 

kekuatan-kekuatan dalam konflik mencapai intensifikasi yang tertinggi (Brooks & 

Werren dalam Tarigan, 1985: 128). 

Loban dkk dalam (Aminuddin, 2013:84) yang menggambarkan gerak tahapan alur 

atau plot cerita sepeti halnya gelombang. Gelombang itu berawal dari (1) ekposisi, (2) 

komplikasi atau intrik-intrik awal yang akan berkembang menjadi konflik, (3) 

klimaks, (4) revelasi atau penyingkatan tabir suatu problema, (5) denoument atau 

penyelesaian yang membahagiakan, yang dibedakan dengan catastrophe, yakni 
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penyelesaian yang menyedihkan; dan solution, yakni penyelesaian yang masih 

bersifat terbuka karena pembaca sendirilah yang dipersilahkan menyelesaikan lewat 

daya imajinasinya. 

 

Tahapan plot  berdasarkan pemikiran Loban dkk. (dalam aminuddin, 2013: 84) itu 

dapat digambarkan sebagai berikut 

 

    KLIMAKS     

 KOMPLIKASI      REVERASI   

DAN KONFLIK        

         

EKSPOSISI        DENOUEMENT 

     (Loban dkk dalam Aminuddin, 2013: 84) 

 

Diagram di atas hanya menampilkan sebuah klimaks, hal tersebut biasanya lebih 

banyak terjadi pada cerpen. Suatu cerita tidak mustahil hanya mengandung unsur 

tahapan tertentu saja dari sekian banyak tahapan yang ada. Sebab itulah dalam 

penjelasannya yang lain, Loban dalam (Aminuddin, 2013:84)  tidak menutup 

kemungkinan adanya cerita-cerita fiksi yang mengandung tahapan plot yang berbeda 

dengan tahapaan plot di atas. Dua di antaranya sebagai berikut.  

 

SITUASI AWAL PENGEMBANGAN CERITA   KLIMAKS 

     

    

     (Loban dkk dalam Aminuddin, 2013: 84) 
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Bagan di atas menunjukakan bahwa situasi cerita dapat diawali dengan paparan 

situasi awal yang oleh pengarang diangkat sebagai pendahuluan untuk memasuki 

ceritanya. Setelah itu, pengarang mengembangkan isi ceritanya tanpa menunjukakn 

adanya satuan-satuan tahapan plot yang jelas karena pengarang hanya menceritakan 

begitu saja lewat komentar, dialog, momolog, dan lakuan atau action setelah cerita 

berkembang menuju klimaks yang sekaligus juga berfungsi sebagai penyelesaian. 

Model tahapan cerita lain yang diungkap oleh Loban dan kawan-kawan adalah 

sebagai berikut:  

 

Ketegangan      

 atau suspens          Klimaks 

   Ekposisi dan      

   pengembangan     Penyelesaian  

   cerita  

   

 

(Loban dkk dalam Aminuddin, 2013: 84) 

Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa pengarang mengawali cerita dengan 

berangkat dari satu paparan peristiwa yang menegangkan dan menyita perhatian 

pembaca karena adanya sesuatu yang mengundang tanda Tanya yang biasa 

diistilahkan dengan suspens. Dari suspens pengarang memasuki tahapan ekposisi dan 

pengembangan isi ceritanya, setelah itu menanjak ke klimaks hingga menuju ke 

penyelesaian.  

Dari pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa alur atau plot adalah suatu 

unsur terpenting yang harus ada pada cerpen yang berguna mengatur peristiwa-

peristiwa atau konfliknyang dialami oleh tokoh. 
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d. Tokoh dan Penokohan 

Tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh tidak selalu berwujud manusia, tetapi bergantung 

pada siapa atau apa yang diceritakannya itu dalam cerita (Suyanto, 2012: 46).  

Penokohan adalah bagaimana pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam ceritanya 

dan bagaimana tokoh-tokoh tersebut. Dalam pelukisan atau penggambaran watak 

para tokoh dalam cerita dikenal tiga macam cara yaaitu: 

1) Secara analitik, pengarang menjelaskan atau menceritakan secara rinci watak 

tokoh-tokohnya.  

2) Secara dramatik, di sini pengarang tidak secara langsung menggambarkan watak 

tokoh-tokohnya.  

3) Gabungan cara analitik dan dramatik, di sini antara penjelasan dan dramatic 

saling melengkapi (Suroto, 1993: 93). 

 

e. Latar (Setting) 

Latar adalah penggambaran situasi tempat dan waktu serta suasana terjadinya 

peristiwa. Latar berfungsi sebagai pendukung alur dan perwatakan. Untuk dapat 

melukiskan latar yang tepat pengarang harus mempunyai pengetahuan yang memadai 

tentang keadaan atau waktu yang akan di-gambarkannya (Suroto, 1993: 94). 

Diperkuat oleh pendapat Abrams (dalam Suyanto, 2012: 50) latar adalah tempat, 

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

diceritakan.  
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f. Sudut Pandang 

Sudut pandang adalah kedudukan atau posisi pengarang dalam cerita tersebut. 

Dengan kata lain posisi pengarang menempatkan dirinya dalam cerita tersebut. 

Apakah ia ikut terlibat langsung dalam cerita itu atau hanya sebagai pengamat yang 

berdiri diluar cerita.  Penempatan diri pengarang dalam suatu cerita dapat bermacam-

macam, yaitu:  

1) Pengarang sebagai tokoh utama. Sering juga posisi yang demikian disebut sudut 

pandang orang pertama aktif. Di sini pengarang menuturkan cerita dirinya sendiri. 

Biasanya kata yang digunakan adalah “Aku” atau “Saya”. 

2) Pengarang sebagai tokoh bawahan. Di sini pengarang ikut melibatkan diri dalam 

cerita akan tetapi ia mengangkat tokoh utama. Dalam posisi yang demikian itu 

sering disebut sudut pandang orang pertama pasif. Kata “Aku” masuk dalam 

cerita tersebut, tetapi sebenarnya ia ingin menceritakan tokoh utamanya. 

3) Pengarang hanya sebagai pengamat yang berada di luar cerita. Di sini pengarang 

menceritakan orang lain dalam segala hal. Sudut pandang yang demikian ini 

sering disebut sudut pandang orang ke tiga yang serba tahu. Kata ganti yang 

digunakannya adalah kata “Ia” (Suroto, 1993: 96-97).  

 

g. Gaya Bahasa 

Gaya bahasa (style) adalah cara mengungkapkan bahasa seorang pengarang untuk 

mencapai efek estetis dan kekuatan daya ungkap (Suyanto, 2012: 51). Ada tiga 

hubungan dengan gaya. Pertama, masalah media kata dan kalimat, Kedua, masalah 

hubungan gaya dengan makna keindahannya. Ketiga, seluk beluk ekspresi 
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pengarangnya sendiri yang akan berhubungan dengan masalah individu 

kepengarangan, manapun konteks sosial–masyarakat  yang di latar belakanginya 

(Aminudin, 2014 : 72). 

2. Unsur Ektrinsik  

Unsur ekstrinsik adalah unsur luar sastra yang ikut mempengaruhi penciptaan karya 

sastra. Unsur-unsur tersebut meliputi latar belakang pengarang, keyakinan dan 

pandangan hidup pengarang, adat istiadat yang berlaku saat itu, situasi politik, 

persoalan sejarah, ekonomi, pengetahuan, agama (Suroto, 1993:138). Wallek dan 

Warren (2014: 33) mengemukakan bahwa unsur ekstrinsik karya sastra meliputi 

unsur biografi; unsur psikologis; keadaan lingkungan; dan pandangan hidup 

pengarang.  Hal ini diperkuat oleh pendapat Nurgiyantoro (2007: 24) bahwa unsur 

ekstrinsik adalah psikologis, baik yang berupa psikologi pengarang (yang mencakup 

proses kreatifnya), psikologi pembaca, maupun penerapan prinsip psikologi dalam 

karya. Keadaan di lingkungan pengarang seperti ekonomi, politik, dan sosial juga 

akan berpengaruh terhadap karya sastra.  

C. Pembelajaran Sastra di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, 

maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penuntut terjadinya atau 

tindakan terjadinya proses belajar. Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh 

sesuatu yang ada di lingkungan sekitar (Dimyati dan Mudjiono, 2013:7). 

Pembelajaran bahasa indonesia merupakan suatu proses belajar agar siswa dapat 
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mengembangkan keterampilan bahasa yang dimilikinya. Pembelajaran bahasa 

indonesia terdiri dari dua aspek,  yaitu aspek kebahasaan dan aspek kesastraan. 

Keterampilan berbahasa tersebut terdiri atas empat aspek, yaitu mendengarkan, 

berbicara, membaca dan menulis. Dalam proses belajar bahasa Indonesia siswa 

diharapkan mampu mengembangkan kreativitasnya dalam bidang kesastraan.  

Pengajaran sastra dapat membantu pendidikan secara utuh apabila mencakup empat 

manfaat, yaitu membantu keterampilan berbahasa, meningkatkan pengetahuan 

budaya, mengembangkan cipta dan rasa, dan menunjang pembantukan watak 

(Rahmanto, 1988:16). 

 

1. Membantu Keterampilan Berbahasa  

Seperti yang kita ketahui ada 4 keterampilan berbahasa: (i) menyimak, (ii) wicara, 

(iii) membaca, (iv) menulis. Mengikut sertakan pengajaran sastra dalam kurikulum 

berarti akan membantu siswa berlatih keterampilan membaca, dan mungkin ditambah 

sedikit keterampilan menyimak, wicara, dan menulis yang masing-masing erat 

hubungannya. Dalam pengajaran sastra, siswa dapat melatih keterampilan menyimak 

dengan mendengarkan suatu karya yang dibacakan oleh guru, teman atau lewat pita 

rekaman. Siswa dapat melatih keterampilan wicara dengan ikut berperan dalam suatu 

drama. Siswa juga dapat meningkatkan keterampilan membaca dengan membacakan 

puisi atau prosa cerita. Dan karena sastra itu menarik, siswa dapat mendiskusikannya 

dan kemudian menuliskan hasil diskusinya sebagai latihan ketrampilan menulis.  
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2. Meningkatkan Keterampilan Budaya  

Satra, bukan halnya ilmu kimia atau sejarah, tidaklah menyuguhkan ilmu 

pengetahuan dalam bentuk jadi. Sastra berkaitan erat dengan semua aspek manusia 

dan alam dengan keseluruhannya. Setiap karya sastra selalu menghadirkan „sesuatu‟ 

dan kerap menyajikan banyak hal yang apabila dihayati benar-benar akan semakin 

menambah pengetahuan orang yang menghayatinya.  

Pengetahuan dalam hal ini mengandung suatu pengertian yang luas. Dengan berbagai 

cara, kita dapat menguraikan dan mencerap pengetahuan semacam itu dalam karya 

sastra. Sebagai contoh, banyak fakta yang diungkapkan dalam karya satra, tetapi 

masih banyak fakta-fakta yang harus kita gali dari sumber-sumber lain untuk 

memahami situasi dan problematika khusus yang dihadirkan dalam suatu karya 

sastra. 

 

Apabila kita dapat merangsang siswa-siswa untuk memahami fakta-fakta dalam karya 

sastra, lama kelamaan siswa itu akan sampai pada realisasi bahwa fakta-fakta itu 

sendiri tidak lebih penting dibanding dengan keterkaitanya satu sama lain sehingga 

saling menopang dan memperjelas apa yang ingin disampaikan lewat karya sastra itu. 

Namun, yang lebih penting dari semuanya itu adalah kenyataan yang akhirnya 

disadari oleh para siswa bahwa fakta-fakta yang perlu dipahami bukan hanya 

mencakup jawaban atas pertanyaan, “Apa dan Siapa?” atau “Siapa melakukan apa”; 

tetapi juga merupakan jawaban atas pertanyaan seperti, “Manusia itu apa?”; “Apa 

yang dapat diharapkan dirinya?”; “Mengapa dia begitu?”; “Bagaimana ia bergaul 

dengan orang lain?” 
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Sastra memunyai hubungan erat dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. 

Sebenarnya yang penting dalam hal ini adalah bahwa sastra dapat merangsang siswa 

untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Dengan demikian, mereka 

diharapkan sampai pada pemahaman masalah yang sebenarnya baik dengan cara 

membaca suatu karya sastra maupun dengan cara membaca penelitian. 

  

Suatu bentuk pengetahuan khusus yang harus selalu dipupuk dalam masyarakat 

adalah pengetahuan tentang budaya yang dimilikinya. Istilah „budaya‟ sekarang ini 

dipakai secara luas dan mengandung berbagai arti serta pengertian yang satu sama 

lain kadang berbeda. Kita menggunakan istilah itu untuk menunjukan ciri-ciri khusus 

suatu masyarakat tentu dengan totalitasnya yang meliputi: organisasi, lembaga, 

hukum, etos kerja, seni, drama, agama dan sebagainya. Setiap sistem pendidikan 

kiranya perlu disertai usaha untuk menanamkan wawasan pemahaman budaya bagi 

setiap anak didik. Pemahaman budaya dapat menumbuhkan rasa bangga rasa percaya 

diri dan rasa ikut memiliki. Bagaimanapun, sastra sering berfungsi untuk menghapus 

kesenjangan pengetahuan dari sumber-sumber yang berbeda itu dan menggalangnya 

menjadi suatu gambaran yang lebih berarti.  

 

3. Mengembangkan Cipta dan Rasa 

Dalam hal pengajaran sastra, kecakapan yang perlu dikembangkan adalah kecakapan 

yang bersifat indra; yang bersifat penalaran; yang bersifat afektif; dan yang bersifat 

sosial; serta dapat ditambahkan lagi yang bersifat religius. Karya sastra, sebenarnya 

dapat memberikan peluang-peluang untuk mengembangkan kecakapan-kecakapan 
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semacam itu. Oleh karena itu, dapat ditegaskan, pengajaran sastra yang dilakukan 

dengan benar, akan dapat menyediakan kesempatan untuk mengembangkan 

kecakapan-kecakapan tersebut lebih dari apa yang disediakan oleh mata pelajaran 

yang lain, sehingga pengajaran sastra tersebut dapat lebih mendekati arah dan tujuan 

pengajaran dalam arti yang sesungguhnya.  

4. Menunjang Pembentukan Watak  

Dalam pengajaran sastra ada dua tuntutan yang dapat diungkapkan sehubungan 

dengan watak ini. Pertama, pengajaran sastra hendaknya mampu membina perasaan 

yang lebih tajam. Dibanding dengan pelajaran lainnya, sastra mempunyai 

kemungkinan lebih banyak untuk mengantar kita mengenal seluruh rangkaian 

kemungkinan hidup manusia misalnya: kebahagiaan, kebebasan, kesetiaan, 

kebanggaan diri sampai pada kelemahan, kekalahan, keputusasaan, kebencian, 

perceraian dan kematian. Seseorang yang sudah banyak mendalami sastra biasanya 

mempunyai perasaan yang lebih peka untuk menunjuk hal mana yang bernilai dan 

mana yang tak bernilai. 

 

Tuntutan kedua sehubungan dengan pembinaan watak ini adalah bahwa pengajaran 

sastra hendaknya dapat memberikan bantuan dalam usaha mengembangkan berbagai 

kualitas kepribadian siswa yang antara lain meliputi: ketekunan, kepandaian, 

pengimajian, dan penciptaan. Dalam beberapa pelajaran lain, siswa dapat diharapkan 

mempelajari metode dan cara yang dapat digunakan secara langsung untuk 

memecahkan berbagai masalah yang telah tersedia untuk latihan. Akan tetapi dalam 
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pengajaran sastra dengan berbagai ciri khas siswa dihadapkan dalam berbagai 

kesempatan untuk menelusuri semacam pengalaman segar yang terus mengalir.  

 

Keberhasilan suatu pengajaran bahasa Indonesia juga ditentukan oleh tujuan yang 

realitas, dapat diterima oleh semua pihak, sarana dan organisasi yang baik, kurikulum 

dan silabus yang tepat guna. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan kegiatan atau pembelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan.  

 

Kurikulum yang berlaku di sekolah menengah pertama saat ini adalah Kurikulum 

2013. Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” 

(standar-based education), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (competency-

based curriculum). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar 

nasional sebagai kualitas minimal warganegara yang dirinci   menjadi standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiyayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi 

dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik 

dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, pengetahuan, keterampilan, dan 

bertindak.  

 

Pembelajaran bahasa Indonesia di dalam Kurikulum 2013 revisi 2016 menggunakan 

pendekatan berbasis teks. Teks yang dimaksud, yaitu teks sastra dan teks nonsastra. 
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Pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 revisi 2016 menggunakan 

pendekatan saintifik dalam proses pembelajarannya. Pendekatan saintifik adalah 

suatu pendekatan pembelajaran yang memfokuskan pada keikut sertaan siswa dalam 

proses pembelajaran secara langsung dan menuntut siswa aktif dalam berbagai 

kegiatan pembelajaran. Keberhasilan siswa akan terlihat melalui langkah-langkah 

tersebut meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. 

Langkah-langkah tersebut merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan.  

 

Melalui pendekatan saintifik, guru dapat membangkitkan kreativitas siswa terhadap 

sebuah karya sastra. Dengan demikian, pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan 

mampu memotivasi siswa untuk terus menggali informasi yang ada dalam suatu 

karya. Salah satu tujuan pembelajaran sastra adalah menuntut siswa untuk dapat 

memahami makna yang terkandung dalam suatu karya sastra yang diajarkan. Cerita 

pendek merupakan salah satu jenis karya sastra yang diajarkan dalam suatu 

pembelajaran sastra di SMP.  

 

Terkait dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 revisi 2016 

sekolah menengah pertama (SMP) Kelas IX terdapat Kompetensi Dasar dan 

Kompetensi inti mengenai konflik dalam cerita pendek.  

Kelas       : IX (Sembilan) 

Kompetensi Inti : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah  abstrak (menulis, membaca, 

menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan 
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yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam 

sudut pandang/teori. 

Kompetensi Dasar : 3.5 Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam 

teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. 

Indikator  : 3.5.1   Membaca cerita pendek 

1.5.2 Menentukan rangkaian peristiwa dalam cerita 

pendek 

3.5.3 Menentukan jenis-jenis konflik dalam cerita pendek 

Tujuan Pembelajaran : Setelah siswa menemukan konflik yang terdapat dalam 

cerita pendek, siswa dapat memaparkan konflik yang ada di 

masyarakat.  

 

Agar pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, 

suatu pembelajaran dapat ditunjang dengan penggunaan media dan bahan ajar yang 

layak. Media pembelajaran dapat berbentuk surat kabar, majalah, radio, televisi. 

Bahan ajar dapat berwujud benda dan isi pendidikan. Isi pendidikan tersebut dapat 

berupa pengetahuan, perilaku, nilai, sikap, dan metode pemerolehan (Dimyati dan 

Mudjiono, 2013:33).   

 

Guru hendaknya mengadakan pemilihan bahan ajar berdasarkan wawasan yang 

ilmiah, misalnya memperhatikan segi kebahasaannya dan kosa kata yang digunakan. 

Guru hendaknya selalu berusaha memahami tingkat kebahasaan yang dikuasai 

siswanya sehingga guru dapat memilih materi yang cocok untuk disajikan dalam 

pembelajaran.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian  

 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian 

yang deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian 

(novel, drama, cerita pendek, puisi) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak (Nawawi dalam Siswantoro, 2016: 56). Penelitian kualitatif ini tentu saja 

tidak untuk penelitian bidang teknologi dan eksakta. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. 

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

dengan masalah kultur dan nilai-nilai, seperti sastra. Sebagiamana metode kualitatif 

dasar analisis adalah penafsiran (Ratna, 2015:49).  

 

B. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah cepen-cerpen dalam kumpulan cerpen 

Sepotong Hati  yang Baru. Kumpulan cerpen tersebut diterbitkan Mahaka Publishing 

pada bulan Oktober 2012, tebal vi+206 halaman. Kumpulan cerpen tersebut terdiri 

atas 8 cerpen, yaitu “Hiks, Kupikir Itu Sungguhan”, “Kisah Sie Sie”, “Sepotong Hati 
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yang Baru”, “Mimpi-Mimpi Sampek-Engtay”, “Itje Noerbaja dan Kang Djalil”, 

“Kalau Semua Wanita Jelek”, “Percayakah Kau Padaku”, “Buat Apa Disesali”.  

 

C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

teks. Langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan dan 

menganalisis data adalah sebagai berikut. 

a. Membaca keseluruhan cerpen dalam kumpulan cerpen Sepotong Hati yang Baru 

dengan seksama, 

b. Menandai data yang terdapat dalam kumpulan cerpen Sepotong Hati yang Baru, 

yang berkaitan dengan konflik dalam cerpen.  

c. Mengidentifikasi data yang terdapat dalam kumpulan cerpen Sepotong Hati yang 

Baru yang berkaitan dengan konflik dalam cerpen. 

d. Mengelompokkan data berdasarkan jenis-jenis konflik.  

e. Mendeskripsikan konflik-konflik dalam kumpulan cerpen Sepotong Hati yang 

Baru.  

f. Mengimplikasikan konflik dalam kumpulan cerpen Sepotong Hati yang Baru 

dalam pembelajaran sastra di SMP.  

g. Menyimpulkan hasil analisis mengenai konflik dan implikasi pembelajaran yang 

terdapat dalam kumpulan cerpen Sepotong Hati yang Baru  karya Tere Liye. 
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Tabel  3.1  Indikator Konflik  

 

No Jenis 

Konflik  

 

Indikator Deskriptor Fakta Bahasa 

1. Konflik 

Manusia 

dengan 

dirinya 

sendiri 

 

 Terjadi dalam 

hati  

 Bersifat intern 

 

 

Gangguan emosi yang 

terjadi dalam diri 

seseorang karena 

dituntut 

menyelesaikan sesuatu 

pekerjaan atau 

memenuhi suatu 

harapan.  

Aku mengomel dalam 

hati. Satu untuk cerita 

putri, satu lagi untuk 

request mie rebus dari 

teman-teman. Sebal, 

aku balik kanan, 

kembali ke dapur 

kontrakan. 

2. Konflik 

manusia 

dengan 

manusia  

 

 Terjadi adanya 

kontak antara 

manusia 

dengan 

manusia 

Konflik yang muncul 

akibat adanya 

hubungan antar 

manusia.  

“Kenapa kau memakai 

liontin terkutuk ini? 

Apa kau bagian dari 

pemberontak? 

JAWAB!" Putra 

Mahkota berteriak 

kalap. Mengguncang 

tubuh Engtay.  

3. Konflik 

manusia 

dengan 

masyara

kat 

 

 Kontak sosial 

antara manusia 

dengan 

masyarakat 

luas. 

 Terjadi kepada 

individu di 

dalam 

masyarakat 

luas. 

Konflik yang terjadi 

kepada individu 

dengan manusia lain 

di dalam struktur 

masyarakat luas.  

Di tengah situasi 

darurat itu, di tengah 

kalut pikiran, tidak ada 

tetangga, kerabat, atau 

sahabat yang 

membantu, Sie-sie 

memutuskan 

mengambil pilihan 

yang tidak pernah ia 

pikirkan. 

4. Konflik 

manusia 

dengan 

alam 

 Disebabkan 

adanya 

pembenturan 

antara tokoh 

dengan elemen 

alam.  

 

Pertentangan yang 

dilakukan oleh 

seorang tokoh atau 

manusia secara sendiri 

atau bersama-sama 

melawan kekuatan 

alam yang mengancam 

hidup manusia sendiri.  

Malam itu hujan deras 

Hesty menangis, 

mengintip dari teras 

lantai dua, menatap 

Tingor yang menggigil 

kedinginan di halaman 

bersimbah hujan. 
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Tabel 3.2 Manajemen Konflik  

No Manajemen 

Konflik 

Indikator Deskriptor Fakta Bahasa 

1. Kerjasama 

(Kolaborasi) 

 Sama-sama 

menang 

 Mengadakan 

pertukaran 

informasi 

 

Gaya kolaborasi 

menyatukan langkah 

semua pihak upaya 

mencari pemecahan 

bagi persoalan yang 

kompleks.  

“Tampaknya ada 

perbedaan 

pendapat di sini, 

mari kita cari 

bersama sumber 

perbedaan itu.” 

2. Mengikuti 

kemauan 

orang lain 

 menyembunyi

kan perbedaan 

antar pihak 

 

Berusaha 

menyembunyikan 

perbedaan yang ada 

antar pihak-pihak 

yang terlibat sejauh 

mungkin dan mencari 

titik persamaan.  

“Saya tidak 

perduli. Terserah 

anda saja.” 

3. Mendominasi 

(menonjolkan 

kemauan 

sendiri) 

 Menyajikan 

fakta 

 Menimbang 

sebagai 

persoalan  

 Memberi 

nasihat 

Adanya perbedaan 

besar dalam tingkat 

pengetahuan yang 

dimiliki.  

“Saya tidak peduli 

pendapat anda. 

Kerjakan saja 

perintah saya.” 

4. Menghindari   Menarik diri 

dari situasi 

yang ada 

 Membiarkan 

oranglain 

untuk 

menyelesaika

n konflik  

Orang-orang yang 

menggunakan gaya 

ini menarik diri dari 

situasi yang ada dan 

membiarkan 

oranglain 

menyelesaikan.  

“Saya belum 

mendapat semua 

informasi yang 

diperlukan. Saya 

akan hubungi 

anda begitu saja.” 

5. Kompromis  Berorientasi 

pada jalan 

tengah 

 Bernegosiasi 

Gaya ini bergerak 

pada jalan tengah 

yaitu bermusyawarah 

untuk mencari sebuah 

penyelesaian 

masalah.  

“pendapat kita 

rupanya berbeda. 

Apa sebenarnya 

maksud anda?” 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian pada kumpulan cerpen Sepotong Hati yang Baru, 

peneliti menyimpulkan sebagai berikut. 

1. Konflik yang terdapat dalam kumpulan cerpen Sepotong Hati yang Baru adalah 

konflik manusia dengan dirinya sendiri terlihat dari tokoh Aku dalam cerpen 

Hiks, Kupikir Itu Sungguhan yaitu antara perasaan suka dan prisip yang telah 

dibuat tokoh aku, diungkapkan dalam kata-kata seperti enak saja Putri bilang 

aku bukan tipe-nya Rio. Kalau saja aku tidak memiliki prinsip tidak mau dekat-

dekat dengan teman cowok kecuali memang mau serius, sejak dulu mudah saja 

membuat Rio naksir padaku. Konflik manusia dengan manusia terlihat dari tokoh 

Engtay dengan Putra Mahkota dalam cerpen Mimpi-mimpi Sampek-Engtay yaitu 

“apa yang kau lakukan, perempuan hina!” Putra Mahkota menarik tubuh 

Engtay. Konflik manusia dengan masyarakat terlihat dari rombongan berkedok 

dengan Governoer dalam cerpen Itje Noerbaja & Kang Djalil yaitu orang 

memakai kedok hitam lontjat masoek sambil menghoenoes golok besar. “Semoea 

diam di tempat!” Pemimpin orang berkedok, membentak, hanja matanja jang 
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terlihat. Konflik manusia dengan alam terlihat ketika Tingor mendapat hukuman 

untuk berdiri di halaman pada malam hari dan terkena hujan dalam cerpen Buat 

Apa Disesali yaitu malam itu hujan deras Hesty menangis, mengintip dari teras 

lantai dua, melihat Tingor yang menggigil kedinginan bersimbah hujan.  

2. Manajemen konflik yang terdapat dalam kumpulan cerpen Sepotong Hati yang 

Baru adalah cara menghindari, akomodasi, kompetisi, kolaborasi. Cara 

menghindari terdapat pada cerpen “Sepotong Hati yang Baru” yaitu ketika tokoh 

Aku mengalami kebimbangan terhadap keputusannya sehingga tokoh Aku 

memilih untuk pergi dan mencari hati yang benar-benar baru. Akomodasi 

digunakan oleh tokoh Aku untuk menyelesaikan konfliknya dengan cara 

menyembunyikan perbedaan yang ada antara tokoh Aku dan Putri.  Kompetisi 

digunakan oleh tokoh Sampek ketika dihadang oleh prajurit Dinasti Tang. 

Kolaborasi digunakan oleh tokoh Vin ketika sedang berkonflik dengan tokoh Jo.  

3. Kumpulan cerpen Sepotong Hati yang Baru layak dijadikan sebagai bahan ajar 

karena sudah memenuhi kriteria dalam pemilihan bahan ajar. Kumpulan cerpen 

tersebut dapat diimplikasikan secara praktik sebagaimana terbukti pada poin C. 

Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Pembelajaran Sastra di SMP.  

B. Saran  

Berdasarkan hasil analisis terhadap kumpulan cerpen Sepotong Hati yang Baru, 

peneliti menyarankan sebagai berikut. 

1. Melalui kumpulan cerpen Sepotong Hati yang Baru, siswa dapat mengambil 

hikmah dan tingkah laku tokoh-tokohnya dalam menghadapi maupun 
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menyelesaikan konflik yang terjadi. Melalui kumpulan cerpen tersebut, siswa 

juga diharapkan dapat mengembangkan kepribadian dan memperluas wawasan 

kehidupan.  

2. Kumpulan cerpen Sepotong Hati yang Baru dapat digunakan sebagai bahan ajar 

dalam pembelajaran sastra untuk meningkatkan kepekaan siswa dalam 

menganalisis dan mengapresiasi karya sastra.  

3. Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat menggunakan cerpen dalam 

kumpulan cerpen Sepotong Hati yang Baru sebagai contoh dalam pembelajaran 

sastra mengenai konflik dalam karya sastra. Hal ini disebabkan kumpulan cerpen 

Sepotong Hati yang Baru layak dijadikan salah satu alternatif bahan ajar 

berdasarkan kriteria pemilihan bahan ajar sastra.  
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