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ABSTRAK

DESKRIPSI LATAR DALAM NOVEL HUJAN KARYA TERE LIYE
DAN RANCANGAN PEMBELAJARANNYA

DI SEKOLAH MENENGAH ATAS

Oleh

RISKA WULANDARI

Penelitian ini membahas bagaimana deskripsi latar dalam novel Hujan karya Tere

Liye dan rancangan pembelajarannya di SMA. Tujuan penelitian ini untuk

memerikan deskripsi latar tempat, waktu, dan sosial dalam novel Hujan karya

Tere Liye dan merancang pembelajarannya di SMA. Metode yang digunakan

yaitu metode deskriptif kualitatif, dan menjadikan novel Hujan karya Tere Liye

sebagai sumber data, serta menggunakan teknik analisis teks dalam mengolah

datanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa deskripsi latar dalam novel Hujan karya

Tere Liye menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan realistis,

impresionistis, dan menurut sikap penulis, serta menggunakan diksi dan kiasan

untuk mendeskripsikan latar tempat, waktu, dan sosial. Diksi yang digunakan

adalah denotasi dan konotasi, eufemisme, genetik dan spesifik, serta kiasan

berupa simile dan personifikasi. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyususn



rancangan pembelajarannya untuk siswa kelas XII semester genap (II) dengan

kompetensi dasar 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel. Tujuan pada

pembelajaran tersebut adalah setelah siswa membaca deskripsi latar dengan tiga

pendekatannya, siswa mampu menganalisis deskripsi latar dengan benar.

Kata kunci : deskripsi latar, novel, rancangan pembelajaran.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologis sastra atau sastera berasal dari bahasa Sansekerta yang

terdiri dari akar cas atau sas dan –tra. Cas dalam bentuk kata kerja yang

diturunkan memiliki arti mengarahkan, mengajar, memberikan suatu petunjuk

ataupun intruksi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sastra Indonesia

ialah sastra berbahasa Indonesia, sedangkan hasilnya adalah sekian banyak

puisi, cerita pendek, novel, roman, dan naskah drama berbahasa Indonesia.

Sastra merupakan suatu kegiatan kreatif sebuah karya seni. Selain itu, sastra

yang diterapkan pada seni sastra dipandang sebagai karya imajinatif (Wellek

dan Werren dalam Wiyatmi, 2008: 14). Sebuah karya sastra mencerminkan

berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan,

sesama manusia, dan dengan Tuhannya. Walaupun berupa khayalan, bukan

berarti bahwa karya sastra dianggap sebagai hasil khayalan saja, melainkan

penghayatan dan perenungan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Karya

sastra merupakan sebuah karya imajinatif yang dilandasi kesadaran dari segi

kreatifitas sebagai karya seni.
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Sebagai hasil imajinatif, karya sastra berfungsi sebagai hiburan yang

menyenangkan, karya sastra juga berguna menambah pengalaman batin bagi

pembacanya. Membicarakan sastra yang bersifat imajinatif, berhadapan

dengan tiga jenis genre sastra, yaitu prosa, puisi, dan drama. Prosa dalam

pengertian kesastraan juga disebut fiksi, teks naratif, atau wacana naratif.

Istilah fiksi dalam pengertian ini adalah cerita rekaan atau cerita khayalan.

Novel sebagai salah satu genre karya sastra dibangun oleh unsur intrinsik. Novel

adalah cerita dengan suatu alur yang cukup panjang mengisi satu buku atau

lebih, yang menggarap kehidupan manusia yang bersifat imajinatif (The

Advanced of Current Englisht dalam Priyatni, 2010: 125). Novel itu dibangun

melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti tokoh, alur atau plot, latar, judul,

sudut pandang, gaya bahasa, dan tema. Semua unsur itu bersifat imajinatif. Unsur

tersebut dikreasikan pengarang, dibuat mirip, dan dianalogikan dengan dunia

nyata. Kebenaran dalam karya sastra tidak perlu disamakan dengan kebenaran

dalam dunia nyata. Hal itu disebabkan karena dunia nyata dan dunia fiksi yang

imajinatif memiliki sistem hukum sendiri.

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada unsur latar. Latar atau setting yang

disebut juga sebagai landasan tumpu, menunjukkan pada pengertian tempat,

hubungan waktu sejarah, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2015: 302). Latar

merupakan pijakan cerita secara konkret dan jelas. Unsur latar dibedakan ke

dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat

menunjukkan pada lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan

dalam sebuah karya fiksi. Latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan”
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terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Dan

latar sosial budaya menunjuk pada hal-hal yang berhubungan dengan prilaku

kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang berhubungan diceritakan

dalam karya fiksi (Nurgiyantoro, 2015: 314-322).

Penggambaran latar dalam sebuah novel biasanya ditulis dalam bentuk

deskripsi. Deskripsi merupakan bentuk tulisan yang bertalian dengan usaha

penulis untuk memberikan perincian-perincian dari objek yang sedang

dibicarakan. Deskripsi latar dalam sebuah novel mampu membuat cerita

menjadi lebih nyata. Dalam deskripsi latar novel digunakan tiga pendekatan,

yaitu pendekatan realistis, pendekatan impresionistis, dan pendekatan

menurut sikap penulis. Pada pendekatan yang realistis penulis berusaha agar

deskripsi yang dibuatnya terhadap objek yang diamatinya itu, harus dapat

dilukiskan seobjektif-objektifnya, sesuai dengan keadaan yang nyata yang

dapat dilihatnya. Pendekatan secara impresionistis yaitu semacam pendekatan

yang berusaha menggambarkan suatu subjektif, walaupun dikatakan bahwa ia

mendeskripsikan kesan umum tentang benda itu, ia masih harus bertolak dari

keadaan yang nyata, dari kenyataan-kenyataan yang diseleksi secara cermat.

Pendekatan menurut sikap penulis terhadap objek yang dideskripsikan itu

dapat mengambil salah satu sikap: masa bodoh, bersungguh-sungguh dan

cermat, mengambil sikap seenaknya, atau sikap bersifat ironis (Keraf, 1982:

104-111).

Peneliti memilih salah satu novel karya Tere Liye yaitu  novel Hujan untuk

diteliti. Novel ini menyuguhkan setting yang futuristik dengan mengambil
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latar dunia pada tahun 2042-2050. Masa depan bumi di mata Tere Liye begitu

dekat dengan kerusakan-kerusakan lingkungan. Latar tempat yang tak

terbayangkan di masa depan, dipadu dengan isu-isu krisis lingkungan.

Kelebihan dari novel Hujan adalah kisah cerita dalam novel ini menarik

untuk disimak dan mendewasakan pikiran dan hati pembaca. Alur cerita yang

mengalir serta konflik batin yang ditonjolkan dalam novel ini mampu

membuat pembaca terhanyut dan ikut merasakan kejadian demi kejadian

dengan seksama. Berdasarkan latar waktu tahun 2050-an, pembaca diajak

berimajinasi, membayangkan kondisi dunia masa depan, dengan berbagai

teknologi-teknologi canggih yang di dapat. Salah satu deskripsi latar yang

ditemukan dalam novel ini yaitu sebagai berikut.

“Letak panti sosial itu tidak jauh dari kolam air mancur. Kota mereka
menyusut tinggal tiga puluh persen dari luas sebelumnya. Bangunan
baru dibangun di sekitar Central Park. Lail sudah sering melintasinya
saat panti sosial masih dibangun. Ada satu gedung setinggi enam lantai
berwarna biru, simetris dengan jendela-jendelanya. Halaman gedung itu
luas dengan rumput terpotong rapi. Pohon-pohon palem berbaris.
Panti sosial terlihat menyenangkan.” (H/LT/PR/KP/H76)

Data di atas merupakan salah satu deskrpsi latar tempat yang menggunakan

pendekatan realistis, sebab data ini dideskripsikan sesuai dengan kenyataan

sebagaimana panti sosial sesungguhnya. Pada data di atas terdapat bahasa

kiasan berupa personifikasi yang terdapat pada kalimat Pohon-pohon palem

berbaris. Pengarang menggunakan kata pohon palem yang digambarkan

bertidak seperti manusia yaitu berbaris. Kata berbaris digunakan untuk

gerakan manusia yang melakukan aktivitas seperti baris-berbaris. Penggunaan

personifikasi ini memberikan deskripsi yang nyata bahwa pohon-pohon
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palem di halaman panti ditanam dengan rapi jadi terlihat seperti sedang

berbaris layaknya manusia dan sekaligus memperkuat dan memperindah

bahasa yang digunakan pengarang dalam mendeskripsikan latar tempat ini.

Penelitian serupa sebelumnya telah dilakukan oleh Ria Anggraeni (2014)

dengan judul “Deskripsi Latar dan Fungsinya dalam Novel Cinta di dalam

Gelas karya Andrea Hirata dan Implikasinya pada Pembelajaran Sastra di

SMA”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan jenis-jenis latar

dan fungsinya yang terdapat dalam novel Cinta di dalam Gelas dan

Implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA. Hasil dari penelitian ini

menunjukan bahwa peneliti menemukan deskripsi latar berdasarkan tiga

pendekatan, yaitu pendekatan realistis, pendekatan impresionistis, dan

pendekatan menurut sikap penulis, serta fungsi latar sebagai metafora dan

asmosfer. Untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya, peneliti hendak

membatasi penelitian yang berfokus pada deskripsi latar. Judul dalam

penelitian ini, yakni “Deskripsi Latar dalam Novel Hujan Karya Tere Liye

dan Rancang Pembelajarannya Sastra di SMA”. Secara umum, tujuan

penelitian ini ialah memaparkan deskripsi latar yang terdapat dalam novel

Hujan Karya Tere Liye.

Pembahasan tentang unsur latar dan wacana deskripsi terdapat dalam

pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah Menengah Atas

(SMA).  Pembahasan tentang unsur latar terdapat pada silabus pembelajaran

Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA kelas XII semester II melalui

kompetensi dasar 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel. Dalam silabus
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ini, siswa diharapkan mampu menemukan unsur-unsur dalam novel, salah

satunya unsurnya yaitu latar.

Berkaitan dengan tujuan penelitian ini, berdasarkan hal-hal yang telah

diuraikan di atas, peneliti tertarik dan merasa penting untuk menganalisis

novel Hujan karya Tere Liye dan merancangan pembelajarannya di SMA.

Peneliti membatasi analisis tersebut pada pendeskripsian latar cerita yang

meliputi deskripsi latar tempat, deskripsi latar waktu, dan deskripsi latar

sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut.

1. Bagaimanakah deskripsi latar tempat dalam novel Hujan karya Tere

Liye?

2. Bagaimanakah deskripsi latar waktu dalam novel Hujan karya Tere Liye?

3. Bagaimanakah deskripsi latar sosial dalam novel Hujan karya Tere Liye?

4. Bagaimanakah rancangan pembelajaran dari novel Hujan karya Tere

Liye di SMA?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1. Memerikan pendeskripsian deskripsi latar tempat dalam novel Hujan

karya Tere Liye.



7

2. Memerikan pendeskripsian deskripsi latar waktu dalam novel Hujan

karya Tere Liye.

3. Memerikan pendeskripsian deskripsi latar sosial dalam novel Hujan

karya Tere Liye.

4. Merancang pembelajaran dari novel Hujan karya Tere Liye untuk siswa

SMA.

D. Manfaat Penelitian

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan

referensi yang sangat bermanfaat untuk berbagai kepentingan, khususnya di

bidang analisis deskripsi latar novel dan diharapkan dapat membantu peneliti-

peneliti lain dalam usahanya menambah wawasan yang berkaitan dengan

analisis struktur novel. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat membantu guru

bidang studi Bahasa Indonesia dalam merancang pembelajaran sastra

khususnya di tingkat SMA.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada unsur instrinsik novel khususnya

latar yang menggunakan deskripsi sebagai bahan ungkap dalam novel Hujan

karya Tere Liye, serta rancangan pembelajaran di SMA dalam novel Hujan

karya Tere Liye.
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F. Daftar Istilah

1. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara

jelas dan terperinci sehingga menimbulkan daya hayal para pembaca.

2. Latar adalah sesuatu yang menunjukkan waktu, tempat, dan suasana di

mana suatu cerita tersebut terjadi.

3. Deskripsi Latar adalah pemaparan atau penggambaran tentang situasi

tempat dan waktu serta suasana terjadinya peristiwa dalam karya sastra

secara jelas dan terperinci.

4. Pembelajaran sastra di SMA adalah proses pembelajaran menggunakan

karya sastra untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan serta

membentuk manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan

kreativitas.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Hakikat Karya Sastra dan Genre Sastra

Karya sastra adalah hasil sastra, baik berupa puisi, prosa maupun lakon

(KBBI, 2008: 511). Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah

“kesusatraan”. Menurut Teeuw (dalam Rokmansyah 2014: 1) kata susastra

berasal dari bentuk su + sastra. Kata sastra berasal dari bahasa Sansekerta

yaitu berasal dari asal kata sas yang dalam  kata kerja turunan berarti

“mengarahkan, mengajar, member petunjuk, atau instruksi”, sedangkan

akhiran tra menunjukkan “alat, sarana”. Kata sastra dapat diartikan sebagai

alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran. Awalan

su- pada kata susastra berarti “baik, indah” sehingga susastra berarti alat

untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi, atau pengajaran yang baik

dan indah.

Banyak batasan mengenai definisi sastra, antara lain : (1) sastra adalah seni;

(2) sastra adalah ungkapan spontan dari perasaan yang mendalam; (3) sastra

adalah ekspresi pikiran dalam bahasa, sedang yang dimaksud pikiran adalah

pandangan , ide-ide, perasaan, pemikiran, dan semua kegiatan mental

manusia; (4) sastra adalah inspirasi kehidupan yang dimaterikan

(diwujudkan) dalam sebuah bentuk keindahan; (5) sastra adalah semua buku
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yang memuat perasaan kemanusiaan yang mendalam dan kekuatan moral

dengan sentuhan kesucian kebebasan pandangan dan bentuk yang

mempesona (Rokmansyah, 2014: 2).

Menurut Wellek dan Warren (dalam Wiyatmi, 2008: 14), salah satu batasan

sastra adalah segala sesuatu yang tertulis. Hal ini sesuai dengan pengertian

sastra (literature) dalam bahasa Barat yang umumnya berarti segala sesuatu

yang tertulis, pemakaian bahasa dalam bentuk tertulis.Wellek & Warren telah

mencoba mengemukakan beberapa definisi sastra, yang sebenarnya semua

definisi yang ditawarkannya adalah dalam rangka mencari definisi yang

paling tepat. Pertama, sastra adalah segala sesuatu yang tertulis atau tercatat.

Dengan pengertian demikian, maka segala sesuatu yang tertulis entah itu ilmu

kedokteran, ilmu sosial, atau apa saja yang tertulis adalah sastra. Kedua,

sastra dibatasi hanya pada “mahakarya” (great books), yaitu buku-buku yang

dianggap menonjol karena bentuk dan ekspresi sastranya. Dalam hal ini,

kriteria yang dipakai adalah segi estetis, atau nilai estetis dikombinasikan

dengan nilai ilmiah. Ketiga, sastra diterapkan pada seni sastra, yaitu

dipandang sebagai karya imajinatif.Istilah “sastra imajinatif” (imajinative

literature) memiliki kaitan dengan istilah bellesletters (“tulisan yang indah

dan sopan”, berasal dari bahasa Prancis), kurang lebih menyerupai pengertian

etimologis kata susastra.

Hartoko dan Rahmanto (dalam Wiyatmi, 2008: 26) mengatakan bahwa

masyarakat sastra lebih mengikuti tiga jenis sastra yang dalam dunia cipta

dikenal jenis puisi, drama, dan naratif (yang meliputi novel atau roman dan
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cerita pendek, cerita novelette). Sejarah sastrapun juga mengikuti pembagian

ini untuk membicarakan perkembangan jenis-jenis sastra, sehingga dikenal

sejarah puisi, sejarah novel, sejarah cerpen, sejarah drama. Berikut yang

dimaksud dengan teks-teks naratif ialah semua teks-teks yang tidak bersifat

dialog yang isinya merupakan suatu kisah sejarah, sebuah derertan peristiwa.

Bersamaan dengan kisah dan deretan peristiwa itu hadir cerita (Luxemburg,

1984).Dalam konteks sastra modern, ciri-ciri tersebut terdapat dalam teks

roman, novel, novelette, prosa lirik, dan cerpen.

Hartoko dan Rahmanto (dalam Wiyatmi, 2008: 27) mengungkapkan bahwa

masyarakat sastra mengikuti tiga jenis sastra yang dalam dunia cipta sastra

dikenal jenis puisi, drama, dan naratif (yang meliputi novel atau roman dan

cerita pendek, serta novelet).  Perbedaan antara jenis teks naratif dengan puisi

dan drama seringkali juga tampak pada perbedaan tipografi (bentuk lahiriah)

(Luxemburg, 1984). Secara tipografik, sebuah narasi (cerita) mengisi seluruh

permukaan halaman, sedangkan dalam teks drama dapat dijumpai banyak

bidang kosong, khususnya bila terjadi pergantungan dialog. Nama pelaku

dalam teks drama juga dicetak sedemikian rupa. Demikian juga dengan

tipografi puisi. Pada umumnya halaman tidak diisi penuh, tetapi ada baris-

baris yang relatif pendek, ada pembagian bait.

B. Novel

Kata novel berasal dari bahasa Latin novellus. Kata novellus dibentuk dari

kata novus yang berarti baru atau new dalam bahasa Inggris. Dikatakan baru

karena bentuk novel adalah bentuk karya sastra yang datang dari bentuk karya
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sastra yang lainnya, yaitu puisi dan drama. Menurut KBBI (2008 :969), novel

adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan

seseorang dengan orang disekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat

setiap pelaku. Novel adalah cerita dengan suatu alur yang cukup panjang

mengisi satu buku atau lebih, yang menggarap kehidupan manusia yang

bersifat imajinatif (The Advanced of Current Englisht, 1960). Dalam The

America College Dictionary, dijumpai keterangan bahwa “novel adalah suatu

cerita prosa fiktif dalam panjang tertentu, yang melukiskan para tokoh, gerak

serta adegan kehidupan nyata yang representatif dalam suatu alur atau suatu

keadaan yang agak kacau atau kusut (1960: 830). Menurut Priyatni (2010:

125), novel adalah cerita dalam bentuk prosa yang cukup panjang.

Panjangnya tidak kurang dari 50.000 kata. Mengenai jumlah kata dalam novel

adalah relatif.

Di samping novel, di Indonesia dikenal dengan istilah roman. Pada masa

permulaan kesusastraan Indonesia, istilah roman dipergunakan untuk

penamaan karya sastra yang terbit pada masa-masa itu. Dalam Ensiklopedia

Indonesia terdapat keterangan mengatakan bahwa: “Roman, dulu artinya:

buku yang ditulis dalam bahasa Romana, yakni bahasa sehari-hari misalnya

di Perancis yang tidak dipahami oleh rakyat. Tak lama kemudian artiya

berubah jadi cerita, hikayat atau kisah tentang pengalaman kaum ksatria.

Sesudah + tahun 1650 terbitlah keterangan-keterangan prosa yang

membayangkan tata-masyarakat tertentu dan biasanya berpokokkan riwayat

cinta (dalam Tarigan, 2011: 168). Kini istilah novel dan roman tidak lagi

dibedakan. Keduanya dinamakan novel karena pada hakikatnya keduanya
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adalah hal yang sama, yaitu menyampaikan tentang kehidupan manusia yang

digali dari kehidupan sehari-hari yang dapat dirasa dan dihayati oleh

masyarakat pembaca. Bahkan istilah lain juga dipergunakan untuk kedua hal

tersebut, yaitu cerita rekaan (Priyatni, 2010: 126).

C. Deskripsi

Kata deskripsi berasal dari kata latin describere yang berarti ‘menulis

tentang’, atau ‘membeberkan sesuatu hal’ atau dapat pula diartikan

‘melukiskan suatu hal’ (Keraf, 1982: 93). Pada deskripsi, penulis

memindahkan kesan-kesannya, memindahkan hasil pengamatannya dan

perasaannya kepada pembaca; ia menyampaikan sifat dan semua perincian

wujud yang dapat ditemukan pada objek tersebut sehingga menimbulkan

daya hayal pada para pembaca (Keraf, 1982: 93).

Bila seseorang mengatakan bahwa pohon itu sangat rindang, maka

pernyataan iu menjelaskan pada kita bahwa indra penglihatannya mencerap

pohon itu dengan sifat atau ciri-ciri khusus yang biasa disebut ‘rindang’.

Demikian pula halnya dengan pernyataan-pernyataan seperti musik itu sangat

merdu, bunga itu semerbak baunya, atau kopi itu terlalu pahit. Pernyataan-

pernyataan itu berturut-turut mengungkapkan kepada kita betapa cerapan

indra pendengaran, indra penciuman, indra perasa, dan indra peraba.

Walaupun pernyataan itu sudah dapat dinamakan deskripsi, namun deskripsi

yang masih bersifat terlalu kasar dan terlalu umum. Dikatakan kasar dan

umum karena belum sanggup menciptakan sugesti dan interpretasi dalam diri
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tiap pembaca tentang ciri-ciri, sifat, atau hakekat dari objek yang

dideskripsikan itu. Mengapa pohon itu disebut ‘rindang’? betapa taraf

kerindangan pohon itu? Berapa jumlah cabang-cabangnya, dan berapa

panjang dahan-dahannya? Bagaimana pula peranan dedaunan yang terdapat

pada pohon itu, sehingga seluruhnya dapat menciptakan sebatang pohon yang

‘rindang’? (Keraf, 1982: 95-96).

Seorang penulis yang baik tidak akan puas dengan pernyataan-pernyataan

yang bersifat umum. Sebab itu deskripsi menghendaki sebuah objek

pengamatan yang cermat dan tepat. Bahkan dalam membuat deskripsi atas

sebuah objek yang fantastis, penulis harus menyajikan perincian-perincian

sedemikian rupa dengan mempergunakan pengalaman-pengalaman

faktualnya sehingga tampak bahwa objek fantastis tadi benar-benar hidup dan

ada.

Pilihan kata yang tepat dapat melahirkan gambaran yang hidup dan segar di

dalam imajinasi pembaca. Perbedaan-perbedaan yang sangat kecil dan halus

dari apa yang dilihatnya dengan mata, harus diwakili oleh kata-kata yang

khusus. Meskipun demikian semua perbedaan yang mendetail yang

dicerapnya melalui pancaindranya itu harus bersama-sama membentuk

kesatuan yang kompak tentang objek tadi (Keraf, 1982: 97).

Bila ditinjau dari tujuan dan maksud, deskripsi mempunyaai pertalian dengan

narasi. Tetapi sebagai alat, deskripsi mempunyai hubungan pula dengan

ketiga bentuk retorika yang lain. Eksposisi, argumentasi, dan narasi dapat

berdiri sendiri sebagai sebuah bentuk tulisan yang bulat dan komplet;
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sebaliknya deskripsi (sugestif) tidak dapat berdiri sendiri. Deskripsi hanya

bisa menjadi alat bantu bagi pemaparan (eksposisi), pengisahan (narasi), dan

argumentasi. Ia hanya merupakan bagian kecil yang dipergunakan oleh ketiga

bentuk tulisan lainnya untuk lebih mengkonkretkan pokok pembicaraan

(Keraf, 1982: 98).

Bila diperhatikan frekuensi munculnya deskripsi, maka lebih sering ia

muncul bersama-sama naras, daripada dengan bentuk-bentuk tulisan lainnya.

Dalam narasi, entah rekaan entah bukan rekaan (fiksi dan nonfiksi), deskripsi

dipakai untuk menyiapkan dasar atau latar belakang dari peristiwa-peristiwa,

adegan-adegan yang timbul dalam kerangka jalannya cerita. Latar belakang

ini dapat memengaruhi pula perasaan hati seseorang dan suasana sekitarnya.

D. Teknik Deskripsi

1. Pendekatan dalam Deskripsi

Setiap tulisan dengan mempergunakan corak deskripsi, harus mepunyai

tujuan tertentu. Dalam seluruh tulisan itu, semua daya upaya dapat

dipergunakan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan karangan itu, atau

secara efektif menyampaikan amanat yang terkandung dalam karangan itu.

Upaya yang pertama-tama digunakan adalah cara penyusunan detail-detail

dari objek itu. Di samping cara penyusunan isi, penulis harus memperhatikan

pula sebuah segi lain yaitu pendekatan (approach), yaitu bagaimana caranya

penulis meneropong atau melihat barang atau hal yang akan dituliskan itu.

Sikap mana yang harus diambilnya agar ia dapat menggambarkan objeknya

itu secara tepat sehingga maksudnya itu dapat dicapai? (Keraf, 1982: 104).
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a. Pendekatan Realistis

Cara pertama yang biasa digunakan adalah pendekatan secara realistis. Dalam

pendekatan yang realistis penulis berusaha agar deskripsi yang dibuatnya

terhadap objek yang diamatinya itu, harus dapat dilukiskan seobjektif-

objektifnya, sesuai dengan keadaan yang nyata yang dapat dilihatnya.

Perincian-perincian, perbandingan antara satu bagian dengan bagian yang

lain, harus dipaparkan sedemikian rupa sehingga tampak seperti dipotret.

Pendekatan yang realistis dapat disamakan dengan kerjanya sebuah alat

kamera yang dihadapkan kepada sebuah objek, dan berusaha untuk

mengambil gambar dari objek tadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Kamera itu tidak memerikan penilaian mana yang penting dan mana yang

kurang penting, tetapi apa saja yang berada di depan lensanya seluruhnya

direkam dalam gambar yang dibuatnya. Satu-satunya unsur subjektif yang

terdapat pada gambar sebuah foto adalah pilihan tempat oleh juru kamera,

serta penggunaan bayangan, dan cahaya dalam kameranya. Semua segi yang

lain tetap seperti keadaan yang sebenarnya (Keraf, 1982: 104-105).

Penggunaan pendekatan yang realistis tidak perlu berarti bahwa deskripsi itu

akan kehilangan segi-segi sugestifnya. Kesan dan sugesti harus secara tepat

menjadi dasar dari derskripsi, dan pengarang tidak boleh dibawa hanyut oleh

arus emosinya. Sebaliknya, sebuah deskripsi yang fiktif dapat pula

mempergunakan sebuah pendekatan yang realistis. Persoalan realistis atau

tidak, sama sekali tidak bergantung dari fiktif atau tidak fiktifnya objek

deskripsi (Keraf, 1982: 106).
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Jadi, persoalan realistis hanya dapat dihubungkan dengan persoalan apakah

deskripsi detail-detail itu secara objektif atau tidak, dengan tidak

mempersoalkan apakah objeknya itu faktual atau tidak, apakah semua yang

ada di hadapannya dilukiskan secara lengkap atau tidak (Keraf, 1982: 107).

b. Pendekatan Impresionistis

Cara pendekatan yang kedua adalah pendekatan secara impresionistis yaitu

semacam pendekatan yang berusaha menggambarkan suatu subjektif. Apa

yang dimaksud subjektif sama sekali tidak berarti bahwa pengarang itu

membuat seenaknya terhadap detail-detail yang dicerapnya (Keraf, 1982:

108).

Pada deskripsi subjektif ini penulis lebih menonjolkan pilihannya dan

interprestasinya. Sebab itu di samping memilih sudut atau titik yang paling

baik untuk menampaki objeknya, penulis harus mengadakan seleksi yang

cermat atas bagian-bagian yang diperlukan, kemudian berusaha memerikan

cahaya, bayangan, dan warna sesuai dengan apa yang diinterprestasikannya.

Walaupun dikatakan bahwa ia mendeskripsikan kesan umum tentang benda

itu, ia masih harus bertolak dari keadaan yang nyata, dari kenyataan-

kenyataan yang diseleksi secara cermat (Keraf, 1982: 109).

Fakta-fakta yang dipilih oleh penulis harus dipertalikan dengan efek yang

ingin ditampilkan. Pembaca harus disiapkan untuk menciptakan sebuah kesan

yang menonjol, suatu sikap tunggal dan sebuah perasaan yang khusus.

Singkatnya, walaupun deskripsi di atas bertolak dari kenyataan (realitas),

tetapi realitas-realitas itu sudah dijalin dan diikat dengan pandangan-
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pandangan yang subjektif dari penulisnya. Detail-detail yang tidak ada

hubungannya dengan pokok persoalan akan mengganggu konsentrasi

pembaca, karena detail-detail semacam itu akan membantu pembaca menuju

kepada efek yang ingin ditimbulkannya. Sebab itu semua hal yang kiranya

dapat menimbulkan pertentangan atau berlawanan dengan efek yang tunggal

tadi harus dilenyapkan, harus diabaikan (Keraf, 1982: 110).

c. Pendekatan Menurut Sikap Penulis

Cara pendekatan yang ketiga yang dapat dipergunakan adalah bagaimana

sikap penulis terhadap objek yang dideskripsikan itu. Penulis dapat

mengambil salah satu sikap: masa bodoh, bersungguh-sungguh dan cermat,

mengambil sikap seenaknya, atau sikap bersifat ironis. Semua sikap ini

bertalian dengan tujuan yang akan dicapainya, serta sifat objek dan orang

yang mendengar atau membaca deskripsinya. Dalam menguraikan sebuah

persoalan, penulis mungkin mengharapkan agar pembaca merasa tidak puas

terhadap suatu keadaan atau tindakan, atau penulis menginginkan agar

pembaca juga harus merasakan persoalan yang tengah dibahas merupakan

masalah yang gawat atau serius. Penulis dapat juga membayangkan bahwa

akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sehingga para pembaca dari mula

sudah disiapkan dengan sebuah perasaan yang kurang enak, suatu perasaan

yang suram tentang maslah yang dihadapinya.

Sikap yang diambil seorang penulis banyak sedikitnya akan dipengaruhi oleh

suasana yang terdapat pada saat itu. Tiap tulisan atau pokok pembicaraan

selalu timbul dalam situasi yang khusus. Situasi tadi akan memungkinkan
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penulis atau pembicara menentukan mana yang harus diambilnya agar

tujuannya dapar tercapai (Keraf, 1982: 111).

2. Diksi dan Kiasan

Bila dalam pendekatan dipersoalkan tentang bagaimana penulis melihat dan

menerapkan persoalan yang tengah digarapnya, sikap mana yang harus

diambilnya dalam menghadapi hadirinnya atau bagaimana mengolah

materinya, maka diksi (pilihan kata) dan bahasa kiasan merupakan jawaban

atau pertanyaan alat manakah yang paling baik untuk membuat deskripsi itu.

Setiap orang menginginkan agar materi yang dilukiskannya dengan kata-kata

itu harus bisa dirasakan hidup, harus memiliki tenaga untuk menciptakan

daya imajinasi pada setiap pembaca atau pendengar. Deskripsi yang segar

dan hidup, deskripsi yang dapat membuka imajinasi dan menimbulkan kesan

yang mendalam, hanya bisa dicapai dengan memperhatikan semua hal itu

bersama-sama, memperhatikan perpaduan yang harmonis antara metode

pendekatan, sikap, pilihan kata, dan bahasa kiasan (Keraf, 1982: 115-116).

a. Diksi (Pilihan Kata)

Persoalan pilihan merupakan masalah yang sungguh-sungguh esensial untuk

melukiskan dengan sejelas-jelasnya wujud dan perincian materi-materi dari

uraian itu serta menunjukkan pula bagaimana interrelasi dari detail-detail

tersebut. Pilihan kata yang baik dapat diartikan sebagai ‘memilih’ dan

‘menyeleksi’ kata-kata yang tepat. Setiap pengungkapan yang baik, yang

dapat menimbulkan efek tertentu, harus menggunakan pula kata-kata yang

tepat, yang bukan saja menggambarkan objek itu semirip mungkin, tetapi
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dapat juga melahirkan setepat-tepatnya apa yang dimaksudkan (Keraf, 1982:

116).

1) Denotasi dan Konotasi

Makna denotasi adalah makna yang mengacu pada gagasan tertentu (makna

dasar), yang tidak mengandung makna tambahan atau nilai rasa tertentu,

sedangkan makna konotasi adalah makna tambahan yang mengandung nilai

rasa tertentu di samping makna dasarnya. Sebagai contoh, dalam bahasa

Indonesia kita mengenal ada kata bini dan kata istri. Kedua kata ini

mempunyai makna dasar yang sama, yakni ‘wanita yang telah menikah atau

telah bersuami’, tetapi masing-masing mempunyai nilai rasa yang berbeda.

Kata bini selain mempunyai nilai rasa yang berkonotasi pada kelompok sosial

tertentu, juga mempunyai nilai rasa yang cenderung merujuk pada situasi

tertentu yang bersifat informal. Sementara itu, kata istri mempunyai nilai rasa

yang bersifat netral, tidak berkonotasi pada kelompok sosial tertentu, dan

dapat digunakan untuk keperluan formal ataupun yang informal (Mustakim,

2015: 50-51)

2) Eufemisme

Eufimisme adalah kata atau ungkapan yang dirasa lebih halus untuk

menggantikan kata atau ungkapan yang dirasa kasar, vulgar, dan tidak sopan.

Terkait dengan itu, pemakai bahasa diharapkan dapat memilih kata-kata atau

ungkapan yang lebih halus agar komunikasi yang disampaikan dapat

mengungkapkan maksud secara tepat dan tidak menimbulkan disharmoni

dalam komunikasi. Kata-kata eufemisme ini misalnya, mati (untuk
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manusia) → meninggal dunia, bodoh → kurang pandai, miskin → kurang

mampu, dan kata minta → mohon (Mustakim, 2015: 54).

3) Genetik dan Spesifik

Makna genetik adalah kata umum, sedangkan spesifik adalah makna khusus.

Makna umum juga berarti makna yang masih mencakup beberapa makna

yang lain yang bersifat spesifik. Misalnya, kendaraan merupakan kata yang

bermakna genetik, adapun makna spesifiknya adalah mobil, motor, mobil,

bus, sepeda, angkutan kota, dan sebagainya (Mustakim, 2015: 55).

b. Kiasan

Persoalan kedua yang sebenarnya masih tercakup dalam pilihan kata, tetapi

dalam arti yang lebih sempit atau khusus adalah bahasa figuratif atau bahasa

kiasan. Salah satu bentuk kiasan yang paling umum adalah metafora.

Metafora merupakan bahasa kiasan yang terjadi karena pemindahan arti.

Sebuah kata lama yang dipakai dengan arti yang baru. Metafora tidak lain

daripada suatu proses pemindahan arti yang biasanya dikenakan kepada suatu

benda tertentu, dikenakan juga pada benda-benda lainnya.

Metafora yang baik harus bisa menimbulkan interpretasi. Imajinasi akan

menjadi lebih hidup karena daya interpretasi yang dimiliki metafora itu.

Sebuah metafora dapat dikatakan segar dan hidup karena beberapa alasan.

Pertama, tidak merupakan bahasa klise, ia merupakan ciptaan dari penulis

itu. Kedua, metafora-metafora itu memiliki tenaga untuk menimbulkan daya

imajinasi yang kuat sehingga dapat menghidupakan deskripsi yang diadakan
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oleh penulis. Ketiga, metafora tersebut masih sanggup menampung beban

sikap hidup dewasa ini (Keraf, 1982: 122).

Berbicara mengenai metafora seolah-olah hanya ada satu corak metafora.

Dalam stilistika masih dibedakan bermacam-macam metafora atau bahasa

kiasan sesuai dengan sifat atau maksudnnya, yang terpenting diantaranya

adalah simile (persamaan), dan personifikasi (penginsanan) (Keraf, 1982:

126).

1) Simile (Persamaan)

Persamaan atau simile adalah semacam bahasa kiasan yang biasanya

mempergunakan kata-kata: umpama, seperti, dan sebagai. Dengan

mempergunakan kata-kata tadi, simile membuat suatu perbandingan langsung

dengan objeknya. Dengan mengadakan perbandingan langsung tadi,

seharusnya sugesti dan imajinasi yang terkandung dalam persamaan itu jauh

lebih hidup dan konkret. Dalam kenyataannya persamaan itu biasanya

kehilangan sifat sugestinya, karena waktu dan frekuensi pemakaian, serta

ketidaksanggupannya untuk menampung sikap hidup yang baru, kecuali

dalam konteks di mana untuk pertama kali ia digunakan. Persamaan berikut,

walaupun bersifat desriptif, sudah kehilangan daya sugestinya karena terlalu

sering dipakai: hitam seperti arang, keras seperti baja, tinggi seperti langit,

manis seperti gula, wajahnya seperti bulan purnama, dan sebagainya (Keraf,

1982: 126).
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2) Personifikasi (Penginsanan)

Personifikasi adalah semacam perbandingan, tetapi perbandingan yang

menggambarkan sebuah benda mati, seolah-olah benda mati itu bertindak dan

berpikir sebagai manusia. Personifikasi adalah deskripsi dari objek-objek

yang tidak bernyawa atau binatang, yang diberikan perbandingan-

perbandingan sebagai manusia, yaitu bertindak, berpikir, berkata, dan merasa

sebagai manusia. Binatang-binatang dapat bernyanyi gembira, melompat dan

menari seperti manusia. Personifikasi dalam hubungan ini harus dibedakan

dari personifikasi yang diciptakan sebagai sebuah bentuk narasi atau

pengisahan, seperti halnya dengan dongeng-dongeng, legenda, dan

sebagainya. Personifikasi sebagai sebuah alat dalam deskripsi adalah semata-

mata merupakan alat untuk menggambarkan sebuah objek yang tak bernyawa

atau binatang dengan sifat-sifat insani, supaya lebih hidup, lebih segar, dan

dapat memberikan kesan atau interpretasi tertentu (Keraf, 1982: 127).

E. Latar

Berhadapan dengan karya fiksi, pada hakikatnya kita berhadapan dengan

sebuah dunia, dunia dalam kemungkinan, sebuah dunia yang dilengkapi

dengan tokoh penghuni dan permasalahan. Namun, tentu saja hal itu kurang

lengkap sebab tokoh dengan berbagai pengalaman kehidupannya itu

memerlukan ruang lingkup, tempat, dan waktu, sebagaimana halnya

kehidupan manusia di alam nyata (Nurgiyantoro, 2015: 302).

Latar merupakan pijakan cerita secara konkret dan jelas. Unsur latar

dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial. Latar
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tempat adalah gelanggang berlangsungnya peristiwa-peristiwa. Tidak ada

suatu peristiwa pun yang berlangsung tanpa mengambil suatu ruang atau

tempat. Jalannya suatu peristiwa akan lebih menarik dan lebih hidup bila

dikaitkan dengan keadaan setempat, yang mungkin memeri pengaruhnya

terhadap jalannya peristiwa itu sendiri (Keraf, 1982: 1982).

Unsur latar dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu,

dan sosial. Ketiga unsur itu masing-masing menawarkan permasalahan yang

berbeda dan dapat dibicarakan secara sendiri, pada kenyataannya saling

berkaitan dan saling memengaruhi satu dengan yang lainnya (Nurgiyantoro,

2015: 314).

1. Latar Tempat

Latar tempat menyarankan pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan

dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan mungkin berupa

tempat-tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu

tanpa nama jelas. Latar tempat tanpa nama jelas biasanya hanya berupa

penyebutan jenis dan sifat umum tempat-tempat tertentu, misalnya desa,

sungai, hutan, jalan, kota, dan sebagainya. Penggunaan latar tempat dengan

nama-nama tertentu haruslah mencerminkan, atau paling tidak tak

bertentangan dengan sifat dan keadaan geografis tempat yang bersangkutan.

Penyebutan latar tempat yang tidak ditunjukkan secara jelas namanya,

mungkin disebabkan perannya dalam karya yang bersangkutan kurang

dominan. Unsur latar sebagai bagian keseluruhan karya dapat jadi dominan

dan koherensif, namun hal itu lebih ditentukan oleh unsur latar lainnya.
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2. Latar Waktu

Latar waktu berhubungan dengan masalah ‘kapan’ terjadinya peristiwa yang

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah ‘kapan’ tersebut biasanya

dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada kaitan dengan peristiwa

sejarah. Kejelasan waktu yang diceritakan amat penting dilihat dari segi waktu

penceritaannya. Tanpa kejelasan (urutan) waktu yang diceritakan, orang

hampir tidak mungkin menulis cerita, khususnya untuk cerita yang ditulis

dalam bahasa-bahasa yang mengenal tenses seperti bahasa Inggris. Dalam

hubungan ini, kejelasan masalah waktu menjadi lebih penting daripada

kejelasan unsur tempat (Genette dalam Nurgiyantoro, 2015: 319).

3. Latar Sosial

Latar sosial menyarankan pada hal-hal yang berhubungan pada perilaku,

kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya

fiksi. Tata cara kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai masalah

dalam lingkup yang cukup kompleks. Ia dapat berupa kebiasaan hidup, adat

istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, bersikap, dan lain-

lain yang tergolong latar spiritual seperti dikemukakan sebelumnya. Di

samping itu, latar sosial juga berhubungan dengan status sosial tokoh yang

bersangkutan, misalnya rendang, menengah, dan atas.

F. Rancangan Pembelajaran

Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah terdiri atas pembelajaran bahasa

dan pembelajaran sastra. Pada masal lalu, pembelajaran sastra terintegrasi

dalam empat keterampilan berbahasa (mendengarkan, berbicara, membaca,
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dan menulis). Integrasi materi sastra dalam empat keterampilan berbahasa

tersebut tujuannya tiada lain adalah agar para siswa memperoleh dan memiliki

pengalaman berapresiasi sastra secara langsung. Dengan berapresiasi sastra,

pengetahuan dan wawasan siswa akan bertambah; kesadaran dan kepekaan

perasaan, sosial, dan religi akan terasa; penghargaan dan bangga terhadap

sastra sebagai khazanah budaya dan intelektual akan muncul (Emzir dan

Rohman, 2016: 255).

Pembelajaran sastra di sekolah menengah atas bertujuan untuk menumbuhkan

rasa cinta dan kegemaran siswa terhadap sastra sehingga mampu mengasah

kepekaan, penalaran, dan daya imajinasi terhadap budaya dan lingkungan

sekitar. Novel sebagai bagian dari karya sastra merupakan alternatif bahan

pelajaran yang masuk dalam komponen dasar kegiatan belajar-mengajar di

SMA atau sekolah lain yang sederajat. Pembelajaran sastra (khususnya novel)

di sekolah sangat penting. Pada karya sastra (novel) banyak pelajaran-

pelajaran dan nilai-nilai positif yang dapat dijadikan bahan dalam kehidupan

bermasyarakat bila pembaca menghayati dan mempelajari isi novel, pembaca

merasa ikut dalam adegan cerita tersebut.

Pengajaran sastra mampu membina perasaan yang lebih tajam. Sastra dapat

membantu kita mengenal seluruh rangkaian hidup manusia seperti misalnya:

kebahagian, kebebasan, kesetiaan, kembanggaan diri sampai kelemahan,

kekalahan, keputusasaan, kebencian, perceraian, dan kematian. Pembelajaran

sastra juga dapat membantu mengembangkan kualitas kepribadian siswa yang
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antara lain meliputi: ketekunan, kepandaian, pengimajian, dan penciptaan.

(Rahmanto, 2005: 16-25).

Hal tesebut sesuai dengan tujuan kurikulum yang berlaku di Sekolah

Menengah Atas saat ini adalah Kurikulum 2013 yang menegaskan dalam

pembentukan karakter, watak serta moral dalam diri pelajar. Pembelajaran

Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 2013 menggunakan proses pembelajaran

yang melibatkan siswa secara langsung dan menuntut siswa aktif dalam

berbagai kegiatan pembelajaran. Dengan mengunakan proses pembelajaran

tersebut siswa dituntut untuk lebih aktif dan aktif serta mampu

mengembangkan imajinasi yang ia miliki. Salah satu tujuan pembelajaran

sastra adalah menuntut siswa untuk dapat memahami makna yang terkandung

dalam suatu karya sastra yang diajarkan. Dengan demikian, pembelajaran akan

menjadi lebih menarik dan mampu memotivasi siswa untuk terus menggali

informasi yang ada dalam suatu karya sastra.

Guru dalam mengelola pembelajaran melaksanakan berbagai langkah

kegiatan, salah satunya adalah merancang pembelajaran dengan

mengintegrasikan nilai religius dalam perencanaan pembelajaran yang disusun

untuk memenuhi harapan dan tercapainya tujuan pembelajaran. Perencanaan

yang dimaksud yakni suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan

dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipasif

guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut

mencapai tujuan yang ditetapkan (Uno, 2008: 2). Perencanaan atau

perancangan (desain) ini sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Itulah
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sebabnya dalam belajar, siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai

salah satu sumber belajar, tetapi mungkin berinteraksi dengan keseluruhan

sumber belajar yang dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang

diinginkan. Oleh karena itu, pembelajaran memusatkan perhatian pada

“bagaimana membelajarkan siswa”, dan bukan pada “apa yang dipelajari

siswa” (Uno, 2008:2-3). Perencanaan proses pembelajaran meliputi Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yang memuat sekurang-kurangnya tujuan

pembelajaran, materi pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, dan

penilaian hasil belajar.

1. Rencana Pelaksaan Pembelajaran

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai

suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan

dalam silabus. Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup satu

kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali

pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan

yang disesuaikan dengan penjadwalan disatuan pendidikan (Rusman, 2012).

Pedoman umum pembelajaran kurikulum 2013 disebutkan bahwa rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah program perencanaan yang disusun

sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kali pertemuan. RPP

dikembangkan berdasarkan silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar

peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Adapaun manfaat dari

RPP adalah:
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1) Sebagai panduan dan arahan proses pembelajaran.

2) Memperediksi keberhasilan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran.

3) Mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi.

4) Memanfaatkan berbagai sumber belajar secara optimal.

5) Mengorganisir kegiatan pembelajaran secara sistematis.

a. Komponen Pelaksanaan Pembelajaran

1) Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester,

program studi, mata pelajaran atau tema pelajaran serta jumlah pertemuan.

2) Perumusan Indikator disesuaikan dengan KI dan KD, serta kesesuaian

dengan kata kerja operasional melalui kompetensi yang diukur.

3) Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang

diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.

4) Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan dan

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator

pencapaian kompetensi.

5) Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian

kompetensi dasar dan bahan ajar.

6) Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan

kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran dan indikator

pencapaian kompetensi.

7) Media belajar disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi dan

pendekatan scientific, serta karakteristik peserta didik.

8) Model pembelajaran disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan

pendekatan scientific.



30

9) Skenario pembelajaran dengan menampilkan kegiatan pendahuluan,

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Disesuaikan dengan pendekatan

scientific, penyajian sistematikan materi, alokasi waktu dengan cakupan

materi.

10) Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan

dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar

penilaian.

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Setelah melakukan kegiatan perencanaan pembelajaran, untuk melaksanakan

perencanaan tersebut, terdapat tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

1) Kegiatan Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran

yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian

peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, bisa berupa

apersepsi dan motivasi sebagai berikut.

a) Mengaitkan materi pembelajaran sekarang dengan pengalaman peserta

didik atau pembelajaran sebelumnya.

b) Mengajukan pertanyaan menantang.

c) Menyampaikan manfaat pembelajaran.

d) Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran.

Penyampaian kompetensi dan rencana kegiatan dijabarkan sebagai berikut.

a) Menyampaikan kemampuan yang akan dicapai peserta didik.
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b) Menyampaikan rencana kegiatan misalnya, individual, kerja kelompok,

dan melakukan observasi.

2) Inti

Kegiatan inti pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013, guru

harus memperhatikan kompetensi yang terkait dengan sikap seperti jujur,

teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang

lain yang terdapat dalam silabus dan RPP. Kegiatan inti pembelajaran

menggunaakan pendekatan saintifik, yang meliputi mengamati, menanya,

mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Penjelasan sebagai

berikut.

a) Mengamati

Guru membuka kesempatan secara luas dan bervariasi kesempatan siswa

untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak,

mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan

pengamatan sesuai dengan materi yang diajarkan.

b) Menanya

Guru membuka kesempatan secara luas kepada siswa untuk bertanya

mengenai materi pembelajaran yang sudah dilihat dan diamati. Dalam

kegiatan ini, guru perlu membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan

tentang hasil pengamatan objek materi yang kongkrit sampai kepada

pertanyaan yang bersifat faktual dan bersifat hipotetik. Guru yang efektif

mampu menginsipirasi siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan

ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya,
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pada saat itu pula dia membimbing atau memandu siswanya belajar

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

pula guru mendorong siswanya untuk menjadi penyimak dan pembelajar

yang baik.

c) Mengeksplorasi

Siswa secara aktif untuk menjelajah sekitar kehidupan siswa yang

berkaitan dengan materi pembelajaran. Siswa melakukan observasi untuk

memeroleh pengetahuan dan siswa dapat berpikir logis dan sistematis

melalui fakta yang berkaitan dengan materi pembelajaran.

d) Mengasosiasikan

Tindak lanjut dari kegiatan bertanya dan observasi adalah siswa menggali

dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui cara-cara yang

baik. Tindak lanjut yang dilakukan dapat berupa membaca buku yang

berkaitan dengan materi, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih

teliti atau melakukan eksperimen. Dari menemukan informasi tersebut,

siswa menemukan keterkaitan informasi dengan informasi lainnya, dan

menyimpulkan.

e) Mengomunikasikan

Siswa menyampaikan hasil pengamatan, informasi, berdasarkan hasil

observasi yang dilakukan siswa, baik tertulis maupun tidak tertulis.
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3) Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas

pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau

kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, serta tindak lanjut.

2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan

dalam merencanakan pembelajaran. Sebab segala kegiatan pembelajaran

muaranya pada tercapainya tujuan tersebut. Tujuan pembelajaran pertama kali

diperkenalkan oleh B.F. Skinner pada tahun 1950 yang diterapkannya dalam

ilmu prilaku (behavioral science) dengan maksud untuk meningkatkan mutu

pembelajaran.

Penuangan tujuan pembelajaran bukan hanya memperjelas arah yang ingin

dicapai dalam suatu kegiatan belajar, tetapi segi efisiensi diperoleh hasil yang

maksimal. Menurut Amiruddin (2016: 53-54), keuntungan yang dapat

diperoleh melalui penuangan tujuan pembelajarn tersebut adalah sebagai

berikut:

1) Waktu mengajar dapat dialokasikan dan dimanfaatkan secara tepat.

2) Pokok bahasan dapat dibuat seimbang, sehingga tidak ada materi pelajaran

yang dibahas terlalu mendalam atau terlalu sedikit.

3) Guru dapat menetapkan berapa banyak materi pelajaran yang dapat atau

sebaiknya disajikan dalam setiap jam pelajaran.



34

4) Guru dapat menetapkan urutan dan rangkaian materi pelajaran secara

tepat. Artinya, peletakan masing-masing materi pelajaran akan

memudahkan siswa dalam mempelajari isi pelajaran.

5) Guru dapat dengan mudah menetapkan dan mempersiapkan strategi belajar

mengajar yang paling cocok dan menarik.

6) Guru dapat dengan mudah mempersiapkan berbagai keperluan peralatan

maupun bahan dalam keperluan mengajar.

7) Guru dapat dengan mudah mengukur keberhasilan siswa dalam belajar.

8) Guru dapat menjamin bahwa hasil belajarnya akan lebih baik

dibandingkan dengan hasil belajar tanpa tujuan yang jelas.

3. Model Pembelajaran

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang mendeskripsikan dan

melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman

belajar dan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan

berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran bagi para

pendidik dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Joyce and Weil,

mendefinisikan model pembelajaran sebagai suatu perencanaan atau suatu

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di

kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-

perangkat pembelajaran (Fathurrohman, 2015: 194-195).

Di kurikulum 2013, model pembelajaran yang dipakai atau direkomendasikan

mestinya diturunkan dari pendekatan yang dipakai, yaitu pendekatan

scientifik. Setiap guru dihadapkan dengan berbagai permasalahan di kelas.
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Oleh sebab itu, guru harus mengetahui bahkan memahami dan bisa

menerapkan model-model pembelajaran yang efektif dalam menunjang

pelaksanaan pembelajaran. Berikut ini adalah model-model pembelajaran

yang diturunkan dari pendekatan scientifik.

a. Inquiry bertujuan untuk memberikan cara bagi peserta didik untuk

memberikan cara bagi peserta didik untuk membangun kecakapan

intelektual yang terkait dengan proses berfikir reflektif.

b. Problem Based Learning adalah suatu model pembelajaran yang

melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-

tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari

pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus

memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah.

c. Discovery Learning merupakan metode pembelajaran kognitif yang

menuntut guru lebih kreatif menciptakan situasi yang dapat membuat

peserta didik belajar aktif menemukan pengetahuan sendiri. Discovery

adalah proses mental dimana siswa mampu mengasimilasikan suatu

konsep atau prinsip. Proses mental tersebut ialah mengamati, mencerna,

mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan,

mengukur, membuat kesimpulan. Model pembelajaran terbimbing ini

menempatkan guru sebagai fasilitator. Guru membimbing siswa dimana ia

diperlukan. Di dalam model ini, siswa didorang untuk berpikir sendiri,

menganalisis sendiri sehingga dapat “menemukan” prinsip umum

berdasarkan bahan atau data yang telah disediakan guru.

Langkah-langkah penerapan model discovery learning:
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1) Stumulation (Stimulasi/Pemberian Rangsangan)

Pada tahap ini siswa diharapkan pada sesuatu yang menimbulkan

kebingungannya, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi

generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di

samping itu, guru dapat memulai kegiatan belajar mengajar dengan

mengajukan pertanyaan , anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar

lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah.

2) Problem Statement (Pernyataan/Identifikasi Masalah)

Langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa

untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah

yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian salah satunya dipilih

untuk dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban sementara atas

pertanyaan masalah).

3) Collection (Pengumpulan Data)

Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan

benar tidaknya hipotesis. Siswwa diberikan kesempatan untuk

mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang relevan,

membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber,

uju coba sendiri dan sebagainya.

4) Processing (Pengolahan Data)

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi

yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Tahap ini berfungsi

sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Berdasarkan

generalisasi tersebut siswa akan mendapat pengetahuan baru tentang
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alternatif jawaban/penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian

secara logis.

5) Verification (Pembuktian)

Langkah ini bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik dan

kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

menemukan suatu konsep, teori, pemahaman melalui contoh-contoh

yang ia jumpai dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengolahan

informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan

terdahulu itu kemudian diperiksa, apakah terjawab atau tidak, terbukti

atau tidak.

6) Generalization (Menarik Kesimpulan/Generalisasi)

Langkah generalisasi merupakan proses menarik sebuah kesimpulan

yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian

atau masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil verifikasi.

4. Sumber Belajar

Sumber belajar merupakan rujukan yang seharusnya berasal dari berbagai

sumber yang nantinya harus dianalisis dan mengumpulkan materi yang sesuai

untuk dikembangkan dalam bentuk bahan ajar. Pada prinsipnya, sumber

belajar (learning resources) adalah semua sumber baik berupa data orang dan

wujud tertentu yag dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik

secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta

didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu.
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5. Penilaian Hasil Pembelajaran

Penilaian pembelajaran dilakukan guru untuk menilai dan menentukan

efektivitas dan keberhasilan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.

Penilaian dalam pembelajaran dalam Kurikulum 2013 meliputi penilaian

autentik atau bisa dikatakan penilaian yang sebenarnya. Penilaian autentik

(Authentic Assessment) adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan

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

pengetahuan. Secara konseptual penilaian autentik lebih bermakna secara

signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar sekali pun.

Penilaian tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta

didik, baik dalam rangka mengobservasi, menanya, menalar, mencoba, dan

mengomunikasikan.

Penilaian autentik yang digunakan pada Kurikulum 2013, ada teknik dan

instrumen yang digunakan guru untuk menilai pembelajaran siswa. Penilaian

yang digunakan berupa penilaian kompetensi sikap, penilaian kompetensi

pengetahuan, dan penilaian kompetensi keterampilan.

a. Penilaian Kompetensi Sikap

Penilaian kompetensi sikap merupakan sebuah penilaian yang dilakukan untuk

mengetahui perilaku siswa dalam pembelajaran. Sikap yang dinilai guru yaitu,

bertanggung jawab, jujur, kreatif, dan santun. Penilaian tersebut diantaranya

sebagai berikut.
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1) Observasi merupakan teknik yang dilakukan secara berkesinambungan,

baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan

pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.

2) Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta siswa

mengemukakan dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang

digunakan berupa lembar penilaian diri.

3) Penilaian antar siswa merupakan teknik penilaian dengan meminta siswa

untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen

yang digunakan berupa lembar penilaian antar peserta didik.

4) Portofolio merupakan catatan siswa mengenai informasi pengamatan dan

observasi yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran yang

berkaitan dengan sikap dan prilaku.

b. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Kompetensi pengetahuan dinilai melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan.

1) Instrumen tes tertulis berupa soal dan pertanyaan yang disesuaikan dengan

materi yang diajarkan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Instrumen

uraian dilengkapi dengan pedoman penskoran.

2) Instrumen lisan yang berupa pertanyaan yang diajukan guru dan

pertanyaan siswa dengan siswa lainnya.

3) Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah atau proyek yang dikerjakan

secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.
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c. Penilaian Kompetensi Keterampilan

Kompetensi keterampilan yang dinilai oleh guru kepada siswa melalui

penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut siswa untuk

mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu menggunakan tes praktik,

projek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek

atau skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik.

1) Tes praktik yang merupakan tes menuntut respon berupa keterampilan

melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan

kompetensi.

2) Proyek yang memuat tugas-tugas belajar yang diberikan oleh guru yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan baik tertulis maupun

secara lisan.

3) Penilaian portofolio merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara

menilai kumpulan seluruh karya siswa dalam bidang tertentu yang bersifat

reflektif integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan

kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat

berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik

terhadap lingkungannya.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualiatif karena data-

data yang terkumpul berbentuk kata-kata. Moleong (2005), mengemukakan

bahwa penelitian kualitatif antara lain bersifat deskriptif, data yang

dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka-

angka. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Bashori dan Suwandi: 2008: 5)

mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini digunakan sesuai dengan

tujuan penelitian ini, yakni mendeskripsikan latar dalam novel Hujan karya

Tere Liye dan rancang pembelajaraanya sastra di SMA.

B. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa kata, frasa, kalimat, dan wacana yang

menyangkut deskripsi latar dalam novel Hujan. Sumber data dalam penelitian

ini adalah novel Hujan karya Tere Liye yang diterbitkan pada bulan Juli 2017

oleh PT Gramedia Pustaka Utama dengan tebal 320 halaman.
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C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis

teks, yaitu dengan cara membaca novel yang akan diteliti secara cermat.

Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif analisis sebagai berikut.

1. Membaca keseluruhan novel Hujan karya Tere Liye.

2. Mengindentifikasi data deskripsi latar.

3. Mengelompokkan data berdasarkan teori deskripsi.

4. Memberikan kode pada data-data yang ditemukan.

5. Menganalisis data.

6. Melalukan uji triangulasi data yang ditemukan dalam novel Hujan karya

Tere Liye.

7. Menyajikan hasil analisis dari deskripsi latar yang telah ditemukan dalam

novel Hujan karya Tere Liye.

8. Merancang pembelajaran sastra dari novel Hujan untuk jenjang SMA.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis novel Ayah karya Andrea Hirata, peneliti

mengambilsimpulan sebagai berikut.

1. Deskripsi latar tempat pada novel Hujan karya Tere Liye menggunakan

tiga pendekatan dalam mendeskripsikan latar tempat, yaitu pendekatan

realistis, pendekatan impresionistis, dan pendekatan menurut sikap

penulis. Temuan data deskripsi latar tempat pada novel Hujanlebih

dominan pada pendekatan realistis dengan diksi yang ditemukan yaitu

denotasi konotasi, dan eufemisme, serta kiasan yang ditemukan yaitu

simile dan personifikasi.

2. Deskripsi latar waktu ini pada novel Hujan karya Tere Liye

menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan realistis, pendekatan

impresionistis, dan pendekatan menurut sikap penulis. Temuan data

deskripsi latar waktu pada novel Hujanlebih dominan pada pendekatan

menurut sikap penulisdengan diksi yang ditemukan yaitu denotasi

konotasi, dan eufemisme, serta kiasan yang ditemukan yaitu

personifikasi.
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3. Deskripsi latar sosial pada novel Hujan karya Tere Liye menggunakan

tiga pendekatan dalam mendeskripsikan latar sosial, yaitu pendekatan

realistis, pendekatan impresionistis, dan pendekatan menurut sikap

penulis. Temuan data deskripsi latar sosial pada novel Hujanlebih

dominan pada pendekatan menurut sikap penulisdengan diksi yang

ditemukan yaitu eufemisme, dan genetik spesifik, serta kiasan yang

ditemukan yaitu personifikasi.

4. Hasil penelitian deskripsi latar dalam kumpulan novel Hujan karya Tere

LIye dapat dirancang sebagai pembelajaran sastra di SMA sesuai dengan

KD 3 .9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel. Tujuan pembelajarannya

adalahsetelah siswa membaca deskripsi latar dengan tiga pendekatannya,

siswa mampu menganalisis deskripsi latar dengan benar. Rancangan

pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran discovery learning,

dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran 1x pertemuan, dan media yang

digunakan yaitu power point materi deskripsi latar dalam novel, dan

novel Hujan karya Tere Liye.Rancangan pembelajaran ini dapat

digunakan pada siswa kelas XII semester genap.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap novel Hujankarya Tere Liye,

penelitimenyarankan sebagai berikut.

1. Bagi peneliti selanjutnya jika tertarik untuk meneliti novel Hujan karya

Tere Liye, peneliti menyarankan untuk menelitinya dari aspek

keberfungsian latar. Hal ini dikarenakan latar dalamnovel
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tersebutmemiliki keberfungsian terhadap unsur pembangun novel yang

lain, misalnya unsur penokohan.

2. Guru bidang studi mata pelajaran Bahasa Indonesia dapat

menggunakanrancangan pembelajaran yang ada pada penelitian ini dalam

pembelajaran 3.9 Menganalisis isi dan kebahasaan novel.
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