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Melihat macam cerpen yang beraneka ragam, guru harus dapat memilih 
dan menentukan materi pengajaran cerpen yang akan disajikan kepada siswa. 
Pertimbangan materi tersebut meliputi segi bahasa psikologis, latar belakang, 
estetika, dan ideology paedagogis. Berdasarkan kenyataan tersebut beban guru 
semakin berat karena pertimbangan sastra yang terjadi di masyarakat sangatlah 
cepat. Oleh karena itu seorang guru dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan 
sastra disamping harus mampu menyelesaikan bahan pembelajaran dengan 
tuntutan kurikulum. Dalam hal ini penulis ingin menganalisis nilai-nilai religius 
kumpulan cerpen Derai-Derai Kamboja karya Koesmarwanti. 

Secara umum penulis ingin mengetahui unsur-unsur ekstrinsik dari suatu 
karya sastra khususnya nilai-nilai religius yang ada pada kumpulan cerpen Derai- 
Derai Kamboja karya Koesmarwanti dan alternatifnya sebagai bahan ajar  
apreasiasi sastra bagi siswa SMP. Adapun perumusan masalah yang penulis 
paparkan adalah sebagai berikut : 1) Berapa banyak nilai religius apa sajakah yang 
terdapat dalam kumpulan cerpen Derai-Deroi Kamboja karya Koesmarwanti,              
2) Apakah kumpulan cerpen Derai-Derai Kambaja karya Koesmarwanti dapat 
dijadikan alternatif bahan ajar apresiasi sastra bagi siswa SMP ? 

Sejalan dengan perumusan masalah yang penulis utarakan tersebut di atas, 
maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : l) Untuk 
mengungkap nilai-nilai religius yang terdapat dalam kumpulan cerpen Derai-
Derai Kamboja. 2) untuk mengetahui kemungkinan tidaknya Derai-Derai 
Kamboja sebagai alternatif dalam pangajaran apresiasi sastra bagi siswa SMP. 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 1) Memberi pengetahuan baik bagi guru maupun para siswa mengenai 
nilai-nilai religius yang terkandung dalam kumpulan cerpen Derai-Derai 
Kambaja karya Koesmarwanti sebagai alternatif dalam pengajaran apreasiasi 
sastra di SMP. 2) Lebih mengetahui unsur-unsur ekstrinsik (religius) yang 
terdapat dalam karya sastra khususnya dalam kumpulan cerpen Derai-Derai 
Kamboja karya Koesmarwnti. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sebagai subjek penelitian 
adalah kumpulan cerpen Derai-Derai Kamboja karya Koesmarwanti. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik non tes dengan metode dokumentasi. 
Sedangkan analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam kumpulan 
cerpen Derai-Derai Kamboja karya Koesmarwanti adalah lebih menekankan  
pada  nilai-nilai  kandungan  Islami,  dan tebih bersifat religi. Sifat keislaman pada  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan Nasional bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia 

seutuhnya sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan bertakwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, demokratis, menjuniung 

tinggi hak asasi manusia menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, 

memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki ketrampilan hidup yang 

berharkat dan bermartabat, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan 

kreatif serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang 

mampu mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan berdaya saing di era 

global (Depdiknas, 2005 : 271). 

Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen 

pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam wajib belajar 

9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas 

manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa dan olahraga, 

agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan 

relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai 

dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. 

Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan 

manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara 

terencana terarah, dan berkesinambungan. 



 

 

2

Dalam dunia pendidikan saat ini dikenal istilah "kurikulum berbasis 

kompetensi". Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kurikulum berbasis 

kompetensi pada hakikatnya mendorong tercapainya kemampuan tertentu oleh 

siswa karena di dalam kurikulum berbasis kompetensi telah dicantumkan dengan 

jelas kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa. Pengembangan 

kurikulum berbasis kompetensi memerlukan tindak lanjut bukan saja pada 

pengembangan bahannya tetapi juga pada pengembangan sistem pengujiannya. 

Pengembangan pengujian perlu disesuaikan dengan tuntutan kurikulum berbasis 

kompetensi. 

Kualitas pendidikan sangat ditentukan.oleh kemampuan sekolah dalam 

mengelola proses pembelajaran, dan lebih khusus lagi adalah proses 

pembelajaran yang terjadi di kelas. Sesuai dengan prinsip otonomi dan 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Kompetensi (MPMBS), pelaksana 

pembelajaran dalam hal ini guru harus diberi keleluasaan dalam menentukan 

silabus dan memilih strategi pembelajaran dan sistem pengujiannya berdasarkan 

standar kompetensi yang ditetapkan.  

Kriteria keberhasilan guru dan siswa dalam melaksanakan program 

pembelajaran dilihat dari kemampuan dasar yang dicapai siswa. Kemampuan 

dasar merupakan jabaran dari standar kompetensi, yaitu kemampuan minimal 

yang harus dimiliki siswa. 

Agar guru dapat mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi dan 

pengujian berbasis kompetensi secara baik, guru perlu mengenal karakteristik 

mata pelajaran. Hal ini penting karena karakteristik suatu mata pelajaran akan 
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memberikan warna tersendiri terhadap pengembangan silabus dan system 

pengujiannya.  

Suatu mata pelajaran mempunyai karakteristik yang mungkin sangat 

berbeda dengan karakteristik mata pelajaran yang lain. Sebagai contoh, Bahasa 

Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan mata pelajaran 

biologi. Oleh karena itu agar dapat mengajar dengan baik, guru memerlukan 

informasi tentang karakteristik mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Apabila kita renungkan sesungguhnya banyak sekali peristiwa yang 

dapat kita catat yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Beraneka ragam 

peristiwa tersebut ada yang membuat hati kita gembira, sedih, terharu, marah, 

kagum, terpesona dan sebagainya. Kemudian kalau kita mau mengkajinya lebih 

dalam, dibalik peristiwa-peristiwa tersebut sebenarnya terdapat nilai-nilai atau 

hikmah yang dapat kita petik, yang dapat kita jadikan pelajaran atau pedoman 

hidup kita.  

Bagi seorang seniman, semua kejadian atau peristiwa yang dialaminya 

dalam kehidupan ini direkamnya, direnungkannya dan dicarinya nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya. Kemudian dengan akal dan dayanya peristiwa-

peristiwa yang dirasakan mengesankan hati dan perasaannya tersebut 

diusahakan untuk diabadikan menjadi suatu karya seni. 

Dengan kata lain dapatlah dinyatakan bahwa karya seni pada umumnya 

tidak lain adalah hasil pengungkapan kembali segala peristiwa atau kejadian 

yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. 
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Kehidupan yang terdapat di dalam karya seni tersebut tidak sama persis 

dengan kehidupan dalam alam ini, sebab kehidupan yang terdapat di dalam karya 

seni tersebut telah diramu dengan daya pikiran dan perasaan seniman. Kehidupan 

di dalam seni telah diwarnai pula dengan sikap seniman, latar belakang 

kehidupannya, pendidikannya, dan pandangan hidupnya. Itulah sebabnya dari 

obyek atau materi yang sama sering membuahkan karya seni yang berbeda mutu 

dan bobotnya karena lahir dari jiwa seniman yang berbeda (Surana, 1980 : 86). 

S. Suharianto (1981 : 12) mengatakan "proses pengolahan kehidupan 

dalam benak dan perasaan seniman sering disebut sebagai proses imajinasi”. 

Kehidupan yang terdapat di dalam karya seni sering disebut pula sebagai 

kehidupan yang imajinatif, Pengertian imajinatif tidak sama dengan khayalan 

atau lamunan, sebab imajinasi selalu bertolak dari kesan dan pengalaman serta 

pengetahuan seniman, sedangkan khayalan atau lamunan sifatnya kosong belaka 

tidak mempunyai pijakan, arah maupun tujuan. Imajinasi didukung oleh gagasan-

gagasan dan pengamatan serta pengalaman seniman, baik yang diperolehnya dari 

kehidupannya di tengah-tengah masyarakat maupun dari buku-buku yang 

dibacanya. 

Nyatalah bahwa karya seni bukanlah semata-mata kerja pikiran atau 

perasaan saja tetapi merupakan perpaduan antara keduanya. Didalam setiap 

karya seni selalu terdapat pikiran seniman dan sekaligus juga perasaannya. 

Sebagai salah satu cabang seni, sastra merupakan hasil aktifitas 

pengarang yang imajinatif. Fungsi bahasa selain untuk menyampaikan pikiran, 

perasaan dan cita-cita bahasa juga berfungsi untuk menjelaskan keindahan. 



 

 

5

Bahasa merupakan alat komunikasi, dengan membaca cerpen, pembaca 

mendapat peluang untuk dapat memikirkan, merasakan,dan menghayalkan 

kembali seperti apa yang diceritakan pengarang lewat bahasa tulis. Pengarang 

berusaha agar pengolahan bahasa dapat meningkatkan daya ungkap dan 

sekaligus keindahan bahasa itu dapat menggambarkan suatu kejadian dengan 

jelas dan menarik. 

Kehadiran cerpen cukup penting dalam perkembangan Sastra Indonesia 

maka cerpen perlu mendapat perhatian dalam pendidikan, khususnya dalam 

pengajaran sastra di sekolah.  

Melihat macam cerpen yang beraneka ragam, guru harus dapat 

memiiiki dan menentukan materi pengajaran cerpen yang akan disajikan kepada 

siswa. Pertimbangan materi tersebut meliputi segi bahasa psikologis, latar 

belakang, estetika dan ideologi paedagogis. Berdasarkan kenyataan tersebut 

beban guru semakin berat karena perkembangan sastra yang terjadi di 

masyarakat sangatlah cepat. oleh karena itu seorang guru dituntut untuk dapat 

mengikuti perkembangan sastra disamping harus mampu menyesuaikan bahan 

pembelajaran dengan tuntutan kurikulum.  

Dalam hal ini penulis ingin menganalisis nilai-nilai religius kumpulan 

cerpen Derai-Derai Kamboja karya Koesmarwanti yang terbit tahun 2001. 

Kumpulan cerpen ini terdiri atas 15 buah cerpen. Diantara 15 cerpen tersebut 

yang akan dianalisis adalah cerpen-cerpen yang memiliki nilai-nilai religius. 

Religiusitas tidak bekerja dalam pengertian otak, tetapi dalam 

pengalaman, penghayatan (totalitas diri) yang mendahului analisis atau 
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konseptualisasi. "Bahwa manusia di dunia baik disadarinya atau tidak adalah 

dalam perjalanan kepada Tuhannya, dan tidak dia akan menemui Tuhannya 

untuk menerima pembalasan dari perbuatan yang pernah dilakukannya”. 

(Al-Qur'an Surat Al Insyiqaaq ayat 25). Tuhan tidak meminta manusia 

menjadi teolog tetapi menjadi manusia yang beriman. Bagi manusia religius 

adalah "sesuatu" yang di hatinya keramat, suci dan kudus. 

Penggunaan bahasa dalam kumpulan cerpen Derai-Derai Kamboja 

karya Koesmarwanti adalah lebih menekankan pada nilai-nilai kandungan 

islami, dan lebih bersifat religi. sifat keislaman pada kumpulan cerpen Derai-

Derai Kamboja diharapkan dapat menjadi altematif bahan ajar apresiasi sastra 

bagi siswa SMP. 

Berdasarkan latar berakang tersebut di atas, penulis memandang 

perlu untuk mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang selengkapnya 

berjudul "Kumpulan cerpen Derai-Derai Kamboja karya Koesmarwanti 

sebagai Altematif Bahan Ajar Apresiasi Sastra bagi Siswa SMP”. 

Alasan pemilihan judul tersebut adalah sebagai berikut : 

1.1.1 Cerita yang terkandung dalam kumpulan cerpen Derai-Derai 

Kamboja sangat menarik. 

1.1.2 Dalam kumpulan cerpen Derai-Derai Kamboja terdapat nilai-nilai 

religius yang sangat baik untuk dipahami oleh siswa SMP. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun pemmusan masarah yang penulis $aparkan adalahsebagai berikut : 
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1.2.1 Nilai-nitrai religius apa sajakah yang terdapat dalam kumpulan 

cerpen Derai -Derai Kamboja karya Koesmarwanti ? 

1.2.2  Apakah kumpulan cerpen Derai-Derai Kamboja karya Koesmarwanti 

dapat dijadikan alternatif bahan ajar apresiasi sastra bagi siswa SMP ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan perumusan masalah yang penulis utarakan tersebut di 

atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1  Untuk mengungkap nilai-nilai religius yang terdapat dalan kumpulan 

cerpen Derai-Derai Kamboja. 

1.3.2  Untuk mengetahui mungkin tidaknya Derai-Derai Kamboja sebagai 

alternatif dalam pengajaran apresiasi sastra bagi siswa SMP. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.4.1  Memberi pengetahuan, baik bagi guru maupun para siswa mengenai 

nilai-nilai religius yang terkandung dalam kumpulan cerpen Derai-

Derai Kamboja karya Koesmarwanti sebagai alternatif dalam 

pengajaran apresiasi sastra di SMP. 

1.4.2  Lebih mengetahui unsur-unsur ekstrinsik (religius) yang terdapat 

dalam karya sastra khususnya dalam kumpulan cerpen Derai-Derai 

Kamboja karya Koesmarwanti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

 
2.1 Pengertian Nilai 

Nilai adalah sifat-sifat {hal-hal) yang pentiag atau berguna bagi 

kemanusiaan (Tim Penyusun, 1995 : 590).  

Pada dasarnya suatu karya sastra diciptakan pengarang bukan sekedar 

untuk menghibur. Sebaliknya karya sastra juga bukan hanya alat untuk 

wejangan-wejangan atau pndidikan semata. Tetapi merupakan jalinan atau 

perpaduan antara keduanya.  Dengan karyanya sorang pengarang bermaksud 

menyampaikan gagasan-gagasannya pandangan hidupnya, tanggapannya atas 

kehidupan sekitar dan sebagainya dengan cara  yang diusahakan menarik dan 

menyenangkan. Dengan menghibur seorag pengarang bermaksud pula 

menyampaikan nilai-nilai yang menurut keyakinannya bermanfaat bagi para 

penikmat karyanya. 

Menurut Suharianto (2005 : 9) "Karya saska tidak lebih merupakan 

pengejawantahan usaha sastrawan dalam rangka mengabadikan nilai-nilai atau 

kehidupan yang menggejala dalam mata batinnya". 

Menyenangkan dan berguna pada karya sastra harus merupakan 

kesatuan yang padu. Hal itu berarti bahwa karya sastra di samping 

menyenangkan juga berguna, atau sebaliknya. Dengan pengertian lain bahwa 

kesenangan yang ditimbulkan oleh setiap karya sastra haruslah yang berguna.  

Bukan kesenangan yang menyesatkan atau merugikan, seperti kesenangan yang 
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ditimbulkan oleh narkoba atau minuman keras. Kesenangan yang demikian 

adalah kesenangan yang menyesatkan dan merugikan. Sedangkan kesenangan 

yang dituntut karya sastra adalah kesenangan yang positif, yang mampu 

rnemperkaya rohani. Demikian juga kegunaan yang dituntut karya sastra. 

Bukan sekedar kegunaan yang sifatnya indrawi saja. Kegunaan karya sastra 

haruslah kegunaan yang mampu mendorong penikmatnya ke arah munculnya 

pemikiran-pemikiran yang lebih baik. Kegunaan yang mampu menjadikan 

penikmatnya peka terhadap masalah-rnasalah kemanusiaan, munculnya perilaku-

perilaku yang mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi kehidupan masyarakat. 

Karya sastra hendaknya dapat memberikan kesadaran kepada 

pembacanya tentang kebenaran-kebenaran hidup. Dengan membaca karya sastra 

kita dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang 

manusia, dunia dan kehidupan beragama dalam masyarakat. Karya sastra dapat 

merupakan wadah yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai cinta terhadap 

sesama manusia nilai cinta tanah air, nilai-nilai religius dan sebagainya. 

 

2.2. Pengertian Religius 

Religius artinya bersifat keagamaan (Tim penyusun, 1995 : 830). 

Religiusitas tidak sama persis dengan agama. Religiusitas mengacu pada arti 

penyerahan diri, tunduk, dan taat dalam arti positif karena penyerahan diri dalam 

kaitannya dengan kebahagiaan. Sedangkan agama biasanya terbatas pada ajaran-

ajaran atau peraturan-peraturan. Jadi meskipun terdapat kaitan antara keduanya, 

makna religius lebih luas dari pada agarna. Karena agama lebih terbatas pada 
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ajaran-ajaran atau aturan-aturan, berarti ia mengacu pada agama (ajaran) tertentu. 

Untuk itu dalam pembahasan tentang nilai-nilai religius yang lebih 

mengkhususkan pada ajaran agama tertentu, digunakan acuan salah satu agama 

(ajaran) tertentu pula. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai acuan 

adalah agama (ajaran) Islam. Karena cerpen yang akan diteliti, terdapat dalam 

kumpulan cerpen Derai- Derai Kamboja kary a Koesmarwanti bernuansa Islam. 

Karya sastra yang baik hendaknya mengandung semangat pencahayaan 

hati, pencucian nurani, pencerahan dan penjernihan spiritual yang akan 

membawa pembaca dekat kepada sang Khalik, Tuhan seru sekalian alam 

(Mujianto, 1994 : 66). 

Sedangkan menurut Dojosantoso (1986 : 3) "Religi adalah keterikatan 

manusia terhadap Tuhan sebagai sumber kebahagiaan dan ketentraman". 

Sementara itu Atnosuwito (1989 : 123) membedakan antara religiusitas 

(keagamaan) dengan agama. Religius mengacu pada arti penyerahan diri dalam 

kaitannya dengan kebahagiaan. Sedangkan agama biasanya terbatas pada 

ajaran-ajaran atau peraturan-peraturan. 

 

2.3. Pengertian Nilai-nilai Religius 

Nilai religius merupakan konsep mengenai penghargaan tinggi yang 

tinggi yang diberikan oleh warga masyarakat kepada beberapa masalah pokok 

dalam kehidupan keagamaan yang bersifat suci sehingga dijadikan pedoman bagi 

tingkah laku keagamaan warga masyarakat yang bersangkutan.  
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Makna religiusitas lebih luas (universal) dari pada agama, karena agama 

terbatas pada ajaran-ajaran atau aturan-aturan, berarti ia mengacu pada agama 

(ajaran) tertentu (Mangunwijaya, 1982 : 54). Untuk itu, dalam pembahasan 

tentang nilai-nilai religius yang lebih mengkhususkan pada ajaran agama 

tenentu, digunakan acuan salah satu ajaran agama tertentu pula. Dalam 

penelitian ini yang akan digunakan sebagai acuan adalah agama Islam. Alasan 

peneliti adalah karena disamping cerpen-cerpen yang akan diteliti bernuansa 

Islami, pengarangnya (Koesmarwanti) di samping dikenal sebagai sastrawan, ia 

juga dikenal sebagai pemerhati perkembangan umat Islam di Indonesia. 

 

2.4. Macam-macam Nilai Religius 

Ada beberapa macam nilai religius, yaitu : 

2.4.1 Nilai religius tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. 

2.4.2 Nilai religius tentang hubungan sesama manusia. 

2.4.3 Nilai religius tentang hubungan manusia dengan alam atau 

lingkungan. 

2.4.4 Nilai religius yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan 

(Dojosantoso, 1998 : 68) 

Sastra merupakan salah satu cabang seni yang senantiasa tumbuh dan 

berkembang seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia. Dalam 

perkembangannya, sastra akan tampil dengan wujud dan jenis yang berbeda-

beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan struktur atau susunan 

sastra tertentu. 
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Suatu karya sastra berbeda dengan karangan-karangan yang lain. Karya 

sastra tidak sama dengan buku-buku sejarah, tidak sama dengan buku-buku 

biologi, dan tidak sama dengan buku-buku matematika. Meskipun di dalam 

suatu karya sastra kadang-kadang terkandung pula kebenaran-kebenaran yang 

bersifat sejarah, meskipun di dalam karya sastra kadang-kadang terkandung 

pemikiran-pemikiran yang logis, dan meskipun kadang-kadang menceritakan 

suatu daerah tertentu. Karya sastra juga tidak dapat disamakan dengan buku-

buku agama, meskipun banyak karya sastra yang menampilkan nilai-nilai 

pendidikan keagamaan. 

Suatu karya sastra merupakan hasil pengamatan sastrawan terhadap 

segala kehidupan di sekitarnya. Dengan demikian suatu karya sastra merupakan 

kehidupan buatan atau hasil rekaan, yang telah diwarnai dengan sikap 

kehidupan penulisnya latar belakang kehidupannya, keyakinannya dan 

sebagainya. Oleh. karena itu kebenaran yang ada dalam suatu karya sastra tidak 

dapat disamakan dengan kenyataan atau kebenaran yang ada di sekitar kita. 

Dengan kata lain kebenaran suatu karya sastra merupakan kebenaran 

keyakinan, bukan kebenaran yang dapat kita saksikan dan kita alami dalam 

kehidupan sehari-hari (Tarigan, 1985: 102). 

 

2.5. Kriteria Bahan Ajar Apresiasi Sastra di SMP 

Pembicaraan tentang kriteria bahan ajar apresiasi sastra ini akan diawali 

dengan pembahasan tentang hakikat dan tujuan pendidikan. Terdapat hubungan 

yang, erat antara nilai-nilai didik, hakikat pendidikan, dan tuiuan pendidikan. 
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Hakikat pendidikan menyangkut pengertian masalah pengertian pendidikan, 

tujuan pendidikan dengan sasaran yang hendak dicapai dalam pendidikan, 

sedangkan nilai-nilai didik dapat dikategorikan sebagai isi, subtansi, muatan, 

atau bahan yang tergolong sebagai unsur pendidikan. 

Hadi (1993 : 18) menyebutkan bahwa unsur pendidikan tersebut, antara 

lain : (l) peserra didik ; (2) pendidik ; (3) interaksi edukarif peserta didik dan 

pendidik ; (4) isi pendidikan; segala sesuatu yang disajikan oleh pendidikan 

agar menjadi milik anak didik. 

Menurut waluyo (1992: 2) “Apresiasi adalah penghargaan, dan apresiasi 

sastra adalah penghargaan karya sastra”. 

Tujuan pengajaran sastra menurut GBPP Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama adalah agar siswa mampu menikmati, memahami, dan memanfaatkan 

karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan 

kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 

Dalam pengajaran apresiasi sastra agar tercipta suasana yang memadai 

diperlukan seorang guru yang memiliki pengetahuan sastra yang memadai pula, 

sesuai dengan jenjang pengetahuannya, pengetahuan tersebut penting bagi para 

calon pengapresiasi sastra sebab tingkat pengetahuan itulah yang akan 

menentukan kedalaman apresiasi seseorang. 

Karya sastra (cerpen) yang akan disampaikan sebagai bahan dalam 

pembelajaran apresiasi sastra di SMP haruslah diseleksi terlebih dahulu, dengan 

memperhatikan pada prinsip dan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan 

dalam pemilihan bahan ajar tersebut. 
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Prinsip yang penting daram pengajaran adalah bahwa bahan pengajaran 

yang akan disajikan haruslah sesuai dengan kemampuan siswa pada suatu 

tahapan tertentu. Belajar merupakan upaya yang memakan waktu yang cukup 

lama, dari tidak tahu manjadi tahu, dari yang sederhana sampai yang rumit. 

Dalam dunia pendidikan, saat ini dikenal istilah “kurikulum berbasis 

kompetensi”. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kurikulum berbasis 

kompetensi pada hakekatnya mendorong kemampuan tertentu olah siswa karena 

didalam kurikulum berbasis kompetensi telah dicantumkan dengan jelas 

kemampuan apa yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa. Pengembangan 

kurikulum berbasis kompetensi memerlukan tindak lanjut bukan saja pada 

pengembangan bahannya tetapi juga pada pengembangan sistem pengujiannya. 

Pengembangan pengujian perlu disesuaikan dengan tuntutan kurikulum berbasis 

kompetensi. 

Salah satu hal penting dalam pengujian pada kurikulum berbasis 

kompetensi adalah bahwa pengujian perlu dilakukan secara komperhensif dan 

berkelanjutan. Yang dimaksud dengan pengujian komperhensif adalah bahwa 

pengujian hendaknya memuat kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. 

Artinya, pengujian yang dikembangkan tersebut hendaknya dapat mangukur 

semua kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengujian juga 

dituntut memenuhi prinsip berkelanjutan. Artinya bahwa pegujian hendaknya 

dilakukan secara terus-menerus selama proses belajar mengajar, bukan hanya 

pada akhir proses belajar mengajar (Depdiknas, 2002 : 155). 
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Agar guru dapat mengembangkan kurikulum berbasis kornpetensi dan 

pengujian berbasis kompeiensi dengan lebih baik, guru perlu mengenal 

karakteristik mata pelajaran. Hal ini penting, karena karakteristik suatu mata 

pelajaran akan memberikan warna tersendiri terhadap pengembangan silabus 

dan sistem pengujiannya. 

Suatu mata pelajaran mungkin akan mempunyai karakteristik yang sangat 

berbeda dengan karakteristik mata pelajaran yang lain. Sebagai contoh, Bahasa 

Indonesia mempunyai karakreristik yang berbeda dengan mata pelajaran biologi 

atau matematika. Oleh karena itu, agar dapat mengajar dengan baik guru 

memerlukan informasi tentang karakteristik mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda 

dengan mata pelajaran eksakta atau mata pelajaran sosial lainnya. Perbedaan ini 

terletak pada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Hal ini mengindikasikan 

bahwa belajar Bahasa Indonesia bukan saja belajar kosakata dan tatabahasa 

dalam arti pengetahuannya, tetapi harus berupaya menggunakan atau 

mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kegiatan komunikasi. Seorang 

siswa belum dapat dikatakan menguasai bahasa Indonesia kalau dia belum dapat 

menggunakan Bahasa Indonesia untuk keperluan komunikasi meskipun dia 

mendapatkan nilai yang bagus pada penguasaan kosakata dan tatabahasanya. 

Memang diakui seseorang tidak mungkin akan dapat berkomunikasi dengan baik 

kalau pengetahuan kosakatanya rendah. Oleh karena itu, penguasaan kosakata 

memang tetap diperlukan tetapi yang lebih penting bukan semata-mata pada 
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penguasaan kosakata tersebut tetapi memanfaatkan pengetahuan kosakata 

tersebut dalam kegiatan komunikasi bahasa indonesia. 

Dalam belajar bahasa, orang mengenal keterampilan represif  dan 

ketrampilan produktif (Depdiknas, 2002 : 157). 

Keterampilan reseptif meliputi keterampilan menyimak (listening) dan 

keterampilan membaca (reading). Sedangkan ketrampilan produktif meliputi 

keterampilan berbicara (speaking) dan keterampilan menulis (writing), baik 

keterampilan reseptif rnaupun produktif perlu dikembangkan dalam proses 

pembelajaran bahasa Indonesia. 

Agar dapat menguasai ketrampilan tersebut di atas dengan baik, siswa 

perlu dibekali dengan unsur-unsur bahasa misalnya kosakata, penguasaan 

kosakata hanya salah satu unsur bahasa yang diperlukan dalam penguasaan 

ketrampilan berbahasa. Unsur lain yang tidak kalah pentingnya adalah 

penguasaan tatabahasa. Telah dipahami bahwa tatabahasa telah membantu 

seseorang untuk mengungkapkan gagasanya dan membantu sipendengar untuk 

memahami gagasan yang diungkapkan oleh orang lain. Sekali lagi perlu 

ditekankan bahwa tatabahasa hanyalah unsur pembantu dalam penguasaan 

ketrampilan berbahasa. Oleh karenanya, pengajaran yang menekankan semata-

mata pada pengetahuan tatabahasa ditinggalkan. Tatabahasa hendaknya 

ditinggalkan dalam rangka memfasilitasi penguasaan keempat keterampilan 

yang telah disebut di muka. 
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Sedangkan Sarwadi dalam Jabrohim (1994 : 175) menyebutkan aspek-

aspek yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan materi pembelajaran 

apresiasi sastra adalah; estetis, psikologis, ideologi, dan paedagogi. 

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu-persatu aspek-aspek tersebut 

sebagai berikut : 

2.3.1 Aspek Bahasa 

Dalam memilih bahan pembelajaran yang akan disampaikan pada 

siswa harus diperhatikan faktor bahasanya. Bahan pembelajaran tersebut 

harus disesuaikan dengan tingkat kebahasaan siswa. Bahan pembelajaran 

dapat diperhitungkan dari segi kosakatanya, tatabahasanya, situasi, dan isi 

wacana termasuk ungkapan dan gaya penulis dalam menuangkan ide-

idenya, serta hubungan kalimat-kalimatnya. 

2.3.2 Aspek Kematangan Jiwa 

Bahan ajar yang akan disampaikan siswa hendaknya 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Taraf perkembangan 

kematangan jiwa siswa melewati tahap-tahap perkembangan tertentu 

yang harus diperhatikan oleh guru. Menurut Moody dalam Jabrohim 

(l994 : 174) siswa SMP termasuk dalam tahap realis atau realistic 

stage (13 – 16 tahun). 

2.3.3 Latar Belakang Budaya 

Suatu karya sastra yang akan disampaikan pada siswa 

hendaknya mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan siswa 

atau yang dapat dihayati siswa. Siswa biasanya lebih tertarik dengan 
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karya sastra yang berlatar belakang identik dengan latar belakang 

siswa. Latar belakang tersebut meliputi tempat, adat istiadat, budaya, 

iklim, geografi, sejarah, nilai masyarakat dan sebagainva. 

2.3.4 Aspek Ideologi 

Karya sastra yang dipilih hendaknya dapat dipertanggungjawabkan 

secara ideologi, sehingga tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan 

nasional yang menyebutkan : “Pendidikan nasional bertujuan 

mengembangkan manusia lndonesia seutuhnya yaitu manusia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 

luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan” (Depdiknas, 1995 : 217). 

2.3.5 Aspek Paedagogis 

Karya sastra yang akan diajarkan pada siswa sedapat 

mungkin adalah karya sastra yang mengandung nilai-nilai didik yang 

dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan cipta, rasa dan karsa para 

siswa untuk menuju arah yang positif. Pengembangan berbagai aspek 

tersebut secara langsung akan memberikan kesadaran terhadap nilai-

nilai luhur kepada siswa. 

2.3.6 Estetik 

Cerpen atau karya sastra yang diberikan pada siswa hendaknya 

dapat dipertanggungjawabkan secara estetika. Ataupun telah diseleksi 

dengan baik oleh pengarang ataupun oleh penerbit. 
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Bentuk-bentuk sastra ada bermacam-macam, ada prosa, puisi, cerpen, 

drama dan lain-lain. Namun yang menjadi perhatian utama dalam penelitian 

ini adalah cerita pendek atau cerpen. 

Menurut Sumardjo (1986 : 3) “sastra adalah ungkapan pribadi manusia 

yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam 

suatu bentuk gambaran kongkrit yang membangkitkan pesona dengan alat 

bahasa”. 

Sawardi dalam Jabrohim (1994: 165) memberi batasan “Cerpen adalah 

cerita fiksi bentuk prosa yang singkat padat, yang unsur ceritanya terpusat pada 

satu peristiwa pokok sehingga jumlah dan pengembangan pelakunya terbatas, 

dan keseluruhan cerita memberikan satu efek (kesan tunggal)”. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

cerpen merupakan cerita fiksi yang relatif singkat dan pendek, mengisahkan 

salah satu moment dalam suatu kehidupan sehingga jumlah pelaku dan 

pengembangannya terbatas, dan dapat dibaca dalam sekali waktu. 

Dalam cerita pendek pengarang mengambil sari ceritanya saja. Oleh 

karena itu ceritanya pendek (singkat). Kejadian-kejadiannya dibatasi, yakni 

pada kejadian-kejadian yang benar-benar dianggap penting untuk membentuk 

suatu cerita. Di samping itu cerita harus memiliki kepaduan atau kebulatan 

yang tinggi. Oleh sebab itu, tokoh yang digambarkan harus diperhatikan agar 

tidak mengurangi kebulatan cerita dan berpusat pada tokoh utama dari awal 

hingga akhir. 
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Penceritaan narasi dalam cerpen harus dilakukan secara ekonomis, 

sehingga dalam cerpen biasanya hanya ada dua atau tiga tokoh saja, hanya 

ada satu peristiwa, hanya ada satu kesan saja, dan hanya ada satu efek saja 

bagi pembacanya. Namun sebuah cerpen harus tetap merupakan satu kesatuan 

bentuk yang betul-betul utuh dan lengkap. 

Keutuhan dan kelengkapan sebuah cerpen tersebut terlihat dari segi-segi 

unsur yang membentuknya. Adapun unsur-unsur tersebut adalah peristiwa cerita 

(alur atau plot), tokoh cerita (karakter), tema cerita, suasana cerita (mood dan 

atmosfir cerita), latar cerita (setting), sudut pandangan pencerita ( poin of view), 

dan gaya (style) pengarangnya. Berdasarkan tuntutan ekonomis serta efek satu 

kesan pada pembacanya, maka biasanya penulis cerpen hanya mementingkan 

salah satu unsur dalam cerpennya. Dalam hal ini, mementingkan atau penekanan 

salah satu unsur cerpen tidak berarti meniadakan unsur-unsur yang lain. Sebuah 

cerpen harus lengkap dan utuh, artinya harus memenuhi unsur-unsur bentuk yang 

sudah disebutkan tadi. Hanya pengarang dapat memusatkan (fokus) pada satu 

unsurnya saja yang mendominasi cerpennya. 

Menurut Tarigan (1985 : I77) ciri-ciri cerita pendek adalah sebagai 

berikut : 

a. Ciri-ciri utama cerita pendek adalah : singkat, padu, intensif (brefity, 

unity, intensifty). 

b. Unsur-unsur cerita pendek adalah : adegan, tokoh dan gerak (scene, 

character,and action). 
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c. Cerita pendek haruslah tajam, suggestive, dan menarik perhatian (incisive, 

suggestive, alert). 

d. Cerita pendek harus mengandung interpretasi pengarang tentang konsep 

dirinya mengenai kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

e. Sebuah cerita pendek harus menimbulkan satu efek dalam pikiran 

pembacanya. 

f. Cerita pendek haruslah menimbulkan perasaan dalam pembaca bahwa 

jalan ceritalah yang pertama-tama menarik perhatian perasasaan dan 

kemudian menarik pikiran. 

g. Dalam sebuah cerita pendek sebuah insiden yang terutama menguasai 

jalan cerita. 

h. Cerita pendek harus mempunyai satu efek atau kesan yang menarik. 

i. Centa pendek harus mempunyai seorang pelaku yang utama 

j. Cerita pendek bergantug pada satu situasi. 

k. Cerita pendek memberikan impresi tunggal. 

l. Cerita pendek memberikan suatu kebutalan efek. 

m. Cerita pendek menyajikan satu emosi. 

Dalam pengajaran apresiasi sastra, karya sastra sebagai objek yang 

dibaca, dihayati, dinikmati, digemari berdasarkan tingkatan apresiasi sastra, 

yaitu : 1) tingkat menggemari, 2) tingkat menikmati, 3) tingkat rnereaksi,                 

4) tingkat produktif (Rahmanto, l988 : 7). 
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Berikut penjelasan dari tingkatan apresiasi sastra tersebut sebagai berikut : 

2.3.1 Tingkat Menggemari Karya Sastra 

Pada tingkatan ini siswa merasa tertarik dan berkeinginan 

untuk membaca karya sastra. Dalam tingkatan menggernari ini 

terdapat ketertarikan pada buku sastra, dan ingin membaca buku 

sastra. Tertarik dan ingin menunjukan tingkat afektif yang paling 

rendah, karena didalamnya baru menunjukan penerimaan seseoorang 

terhadap fenomena. Kata tertarik dan ingin belum menunjukan 

tingkah laku kongkrit, tetapi dapat diukur melalui tingkah laku yang 

menunjukan minat dan keinginannya itu. 

2.3.2  Tingkat Menikmati Karya Sastra 

Tingkat menikmati karya sastra berarti menganggap karya 

sastra dapat menghibur dan bermanfaat bagi diri siswa. 

2.3.3  Tingkat Mereaksi Karya Sastra 

Tingkat mereaksi karya sastra tentu saja bermacam-macam, atau 

bertingkat-tingkat. Semakin mendalam pengetahuan dan pemahaman 

terhadap karya sastra reaksinya akan semakin bermutu juga. Jenis reaksi 

terhadap karya sastra ditentukan oleh kedalaman pengetahuan sastra dan 

kedalaman penghayatan terhadap karya sastra yang dibaca atau yang 

dinikmatinya 

2.3.4  Tingkat Produktif 

Dalam tingkatan ini siswa aktif bersastra misalnya menulis 

cerpen, novel, puisi, dan sebagainya. Pada tingkat ini, siswa tidak 
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hanya sekedar menerima dan merespon, tetapi juga menjadikan karya 

sastra sebagai bagian hidupnya. Siswa mungkin tidak dapat 

memisahkan dirinya dengan sastra. Kelak mungkin sastra akan 

menjadi profesi yang dipilihnya, dan kehidupan bersastra menjadi 

kehidupan yang benar-benar mengisi sebagian besar hidupnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penulisan skripsi ini dipusatkan pada cerpen Derai-Derai Komboja 

karya Koesmarwanti sebagai bahan ajar apresiasi sastra di SMP. Hal yang 

dikaji dalam penelitian ini meliputi unsur instrinsik dan unsur ekstrinsik. 

Sebagai unsur instrinsik yaitu tema, alur, tokoh, latar dan setting, tegangan dan 

padahan, suasana, pusat pengisahan, dan gaya bahasa. Sedangkan sebagai unsur 

ekstrinsik adalah nilai-nilai religius pada kumpulan cerpen Derai-Derai 

Kamboja karya Koesmarwanti. 

Setiap kita berbuat, melangkah dan melakukan sesuatu, tentu memiliki 

harapan dan tujuan agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Agar apa yang 

kita perbuat dan yang kita lakukan dapat mencapai tujuan dan berhasil dengan 

baik, maka diperlukan adanya penggunaan metode atau cara yang tepat dan 

sesuai dengan situasi dan kondisi dari apa yang akan kita lakukan. 

Dalam penelitian ilmiah metode mempunyai peran dan kedudukan yang 

sangat menentukan dan sangat penting, karena dengan metode yang tepat dan 

sesuai dapat kita gunakan sebagai petunjuk arah kita maupun petunjuk langkah 

yang tepat dalam kita melakukan penelitian ilmiah. 

Atas dasar pentingnya metode penelitian ilmiah dalam rnenentukan 

keberhasilan penelitian yang akan kita lakukan maka pemilihan dan penentuan 

metode yang akan digunakan dalam penelitian merupakan hal yang sangat 

penting untuk dipertimbangkan dalam penentuannya, agar penelitian yang 
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dilakukan dapat memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan penelitian 

yang telah ditetapkan.  

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan jenis data yang diperlukan 

serta model penelitian kualitatif yang berbentuk kepustakaan, dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Salah satu karakter kualitatif 

adalah deskriptif, artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, atau gambar-

gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian ini akan 

berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian tersebut. 

Sebagaimana pendapat Yatim Riyanto (1996 : 21) “penelitian analisis 

dokumen / analisis isi adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis 

terhadap catatan-catatan atau dokumen sebagai sumber data”. 

Ciri-ciri dari penelitian analisis dokumen adalah : 1) Penetitian dilakukan 

terhadap informasi yang didokumentasikan dalam bentuk buku, rekaman, gambar 

dan sebagainya, 2) Subyek penelitiannya adalah suatu barang, buku, majalah, dan 

lainnya, 3) dan dokumen sebagai data pokok. 

Metode analisis deskriptif digunakan untuk membuat deskripsi mengenai 

variabel yang diteliti, yaitu mengenai nilai-nilai religius dan aspek-aspek yang 

harus dipertimbangkan dalam memilihan pengajaran yang terdapat d,alam 

kumpulan cerpen Derai-Derai Kamboja karya Koesmarwanti. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kajian pustaka, artinya 

yang menjadi sumber data pokok dalam penelitian ini adalah kumpulan cerpen 

Derai-Derai Kamboja karya Koesmarwanti dan buku-buku lain yang relevan, 

sehingga dalam penelitian ini tidak terpancang pada tempat dan waktu tertentu. 
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Dalam suatu peneritian selalu terjadi proses pengumpulan data. Dalam 

proses pengumpulan data tersebut akan menggunakan satu atau beberapa 

metode. Jenis metode yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data, 

tentunya harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan. 

Metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu 

penelitian ada bermacam-macam. Oleh karena itu perlu diingat bahwa untuk 

memperoleh data yang relevan, akurat dan reliabel diperlukan metode 

pengumpulan data yang tepat. 

Karena yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini berupa 

buku-buku dan dokumen, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data ini menggunakan metode non-interaktif, yaitu menggunakan metode 

dokumentasi. 

Menurut Suharsimi Arikunto (1992 : 200) “Metode dokumentasi adalah 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya”. 

Pendapat lain mengatakan bahwa metode dokumentasi adalah cara 

mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang telah ada (Yatim Riranto, 

1996 : 83). 

Metode dokumentasi yaitu mengklasifikasikan bahan-bahan yg 

berhubungan dengan masalah penelitian, berupa dokumen buku-buku dan lain- 

lain (Yatim Riranto, 1996 : 89). 
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Menurut Lincoln dalam Yatim Riyanto (1995: 83) dokumen ialah setiap 

bahan tertulis atau pun film yang sering digunakan untuk keperluan penelitian, 

karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ssbagai berikut : 

a. Dokumen merupakan sumber yang stabil. 

b. Berguna sebagai bukti untuk pengujian. 

c. Sesuai untuk penelitian kualitatif  karena sifatnya yang alamiyah. 

d. Tidak reaktif, sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi. 

e. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas 

pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 

Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu 

sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum 

berubah. Dalam metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi 

benda mati, dalam hal ini yang diamati adalah buku kumpulan cerpen Derai-

Derai Kamboja karya Koesmarwanti. 

 

3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian adalah kumpulan cerpen Derai-Derai Kamboja 

karya Koesmarwanti sebagai sumber data utama penelitian. Menurut jenisnya 

data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data skunder. Data primer adalah 

data yang merupakan sumber data utama dalam suatu penelitian. Sebagai data 

primer dalam penelitian ini adalah kumpulan cerpen Derai-Derai Kamboja 

karya Koesmarwanti. Sedangkan data skunder adalah data yang mendukung 
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data primer, yaitu data yang bersumber dari buku-buku sastra dan literatur yang 

berkaitan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini. 

Karena data primer bersumber dari data tekstual kumpulan cerpen 

Derai-Derai Kamboja karya Koesmarwanti, maka data tersebut berupa teks-

teks yang berada di dalam kumpulan cerpen tersebut. Adapun data-data tersebut 

diambil dan diolah dari cerita, pikiran tindakan dan penggambaran suasana atau 

latar di seputar tokoh dalam cerpen dimaksud. 

 

3.3 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data atau pengolahan data merupakan usaha untuk 

membuat data agar dapat dijeiaskan setelah data dikumpulkan dan diolah. Sebab 

betapa banyaknya data dan tingginya data yang dikumpulkan apabila tidak 

dianalisa menurut sistematika yang baik maka data tersebut merupakan data mati 

dan tidak berarti. 

Menurut Sutrisno Hadi (1996 :285), analisa data ada dua yaitu : Analisa 

data statistik dan analisa data non statistik. 

Menganalisis data penelitian merupakan suatu langkah yang sangat  

kritis. Pola analisis mana yang akan digunakan, apakah analisis statistik atau 

analisis non statistik perlu dipertimbangkan dengan baik oleh peneliti. Analisis 

statistik sesuai dengan karakteristik data yang bersifat kuantitatif atau data yang 

dikuantitatifkan yakni data yang berbentuk angka-angka bilangan, sedangkan 

analisis non statistik sesuai data yang bersifat kualitatif.  Jadi data penelitian 

dapat dianalisis dengan menggunakan statistik dan non statistik. Non statistic 
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berarti dengan menggunakan analisis kualitatif, biasanya berupa studi literatur 

atau studi empiris yaitu penelitian kualitatif. 

Karena yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini berupa 

buku-buku dan dokumen. maka teknik analisis data yang digunakan dalam 

penlitian ini menggunakan teknik analisis data non statistik. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka cara kera atau metode kerja yang 

dibutuhkan dalam penulisan ini adalah metode kerja pustaka kasuistik, artinya 

penggunaan yang didasarkan pada bentuk pragmatiknya. Dengan demikian ada 

dua pustaka, yaitu pustaka sebagai data (kumpulan cerpen Derai-Derai 

Kamboja) dan pustaka sebagai bahan pembantu analisis. 

Berdasarkan kedua pustaka tersebut, data diambil dan dipilah-pilah 

sesuai materi yang dibahas. Setelah data terkumpul barulah prosedur 

penganalisaan data dapat dilakukan, yaitu dengan cara : 

1) Unsur Intrinsik 

a. Data yang berupa tokoh, dianalisa berdasarkan tokoh utama dan 

tokoh bawahan. 

b. Hubungan antara tokoh utama dan tokoh bawahan serta hubungan 

antar tokoh lainnya dianalisis berdasarkan aspek religius, yaitu aspek 

yang berkaitan dengan nilai-nilai religiris. 

2) Unsur Ekstrinsik 

Aspek nilai-nilai religius selanjutnya dipilah-pilah, mana yang cocok 

sebagai bahan ajar apresiasi sastra pada siswa di SMP. 
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Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, dan 

mengklasifikasikannya dalam suatu pola. Berdasarkan data yang berupa kalimat-

kalimat yang terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data sehingga 

memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian. 

Penelitian ini akan menganalisis tentang nilai-nilai religius dari empat judul 

cerpen yang terdapat dalam kumpulan cerpen Derai-Derai Kamboja karya 

Koesmarwanti, yang meliputi ; analisis sinopsis cerpen, analisis nilai-nilai 

religius, dan alternatifnya sebagai bahan ajar apresiasi sastra bagi siswa SMP. 

 

3.3.1 Data dan Sumber Data 

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah cerpen-cerpen 

karya Koesmarwanti yang terdapat dalam buku kumpulan cerpen 

Derai-Derai Kamboja. Buku kumpulan cerpen ini diterbitkan oleh FBA 

Press (Fatahillah Bina Alfikri Press) tahun 2001 dan buku-buku lain 

yang relevan sebagai referensinya. 

Kumpulan cerpen tersebut terdiri dari 15 judul cerpen dengan 

jumlah halaman 207. Kata Derai-Derai Kamboja, diambil dari salah satu 

judul cerpen, yaitu cerpen yang ke enam, dengan alasan cerpen tersebut 

dipandang lebih menarik. Ke limabelas judul cerpen tersebut adalah 

sebagai berikut : l) Syair Cinta untuk Adek, 2) Kesaksian Malam di 

Manipol, 3) Kembang-Kembang Merapi, 4) Mencari Jejak Cinta, 5) Putri 

Demonstran, 6) Derai-Derai Kamboja, 7) Senja Temaram di Kali 

Angkak, g) Oh.....Sembako, 9) Persinggahan, 10) Manusia yang 
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Terkapar, 11) Tangis Arwah Sri, l2) Malam Telah Usai, l3) Mendung di 

Hati Vella, 14) Anak Lanang, dan 15) Perempuan Terakhir. 

Dari ke limabelas judul cerpen tersebut yang akan diambil 

sebagai bahan penelitian berjumlah 4 judul cerpen, yaitu : l) Syair 

Cinta untuk Adek, 2) Derai-Derai Kamboja, 3) Persinggahan, dan 4) 

Mendung di Hati Vella. 

Wujud data dalam penelitian ini adalah unsur-unsur 

ekstrinsik cerpen, yaitu berupa nilai-nilai religius yang terkandung di 

dalam masing-masing cerpen yang diteliti yang terdapat pada 

kumpulan cerpen Derai-Derai Kamboja karya Koesmarwanti. 

 

3.3.2 Pengumpulan Data 

Karena yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian 

ini berupa buku-buku dan dokumen, maka strategi yang digunakan 

dalam pengumpulan data ini menggunakan metode non-interaktif, 

yaitu content analisis dokumen, sedangkan teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.3.2.1 Membaca berulang-ulang keseluruhan cerpen yang diteliti 

untuk memahami isinya secara menyeluruh. 

3.3.2.2 Membuat ringkasan atas keseluruhan isi cerpen yang diteliti, 

sehingga isi cerpen dapat dipahami secara mendalam. 

3.3.2.3 Menentukan tema masing-masing cerpen yang diteliti. 
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3.3.2.4 Menyimpulkan nilai-nilai religius yang terkandung dalam 

masing-masing cerpen yang diteliti. 

3.3.2.5 Mencatat kata-kata, kalimat dan hal-hal penting yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. 
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BAB IV 

NILAI RELIGIUS DALAM KUMPULAN CERPEN 
DERAI-DERAI KAMBOJA SEBAGAI BAHAN AJAR 

APRESIASI SASTRA DI SMP 

 

4.1 Kumpulan Cerpen Derai-Derai Kamboja 

Sebagai bahan kajian analisa dalam penelitian ini adalah kumpulan 

cerpen Derai-Derai Kamboja karya Koesmarwanti, khususnya cerpen “Syair 

Cinta untuk Adek”,  ”Derei-Derai Kamboja”, “Persinggahan” dan “Mendung 

di Hati Vella”. Dalam cerpen-cerpen tersebut terdapat nilai-nilai religius yang 

dapat dijadikan alternatif bahan pengajaran apresiasi sastra di SMP.  

“Derai-Derai Kamboja” karya Koesmarwanti memang ditulis sebagai 

sastra Islami atau sastra dakwah. Maka cerpen-cerpen di dalamnya rata-rata 

berisi semangat kemanusiaan yang berlandaskan jiwa Islam dalam beberapa 

cerpennya. 

Kumpulan cerpen Derai-Derai Kamboja karya Koesmarwanti terdiri 

atas 15 judul cerpen dengan jumlah halaman 207. Kata Derai-Derai Kamboja, 

diambil dari salah satu judul cerpen, yaitu cerpen yang ke enam. Dari lima belas 

judul cerpen tersebut yang akan diambil sebagai bahan penelitian berjumlah 4 

judul cerpen, yaitu “Syair Cinta untuk Adek”, “ Derai-Derai Kamboja” 

“Persinggahan”, dan “Mendung di Hati  Vell ”. Dalam keempat judul cerpen 

tersebut penulis menganggap memiliki nilai-nilai religius, sehingga penulis 

jadikan bahan dalam penelitian. Berikut ini sinopsis dan nilai-nilai religius dari 

cerpen-cerpen tersebut : 
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4.1.1 Macam-macam Nilai Retigius dalam Cerpen Syair Cinta untuk Adek 

“Syair Cinta untuk Adek”, cerpen pertama ini menceritakan seorang 

anak tuna netra yang bernama Adek. Meskipun Adek seorang yang tuna 

netra, tetapi dalam kehidupannya dia tidak bergantung pada orang lain dalam 

mengerjakan apapun. Hal ini dapat terlihat dalam dialog :  

“Adek mau mencuci kaos kaki, kemarin kena semprotan air selokan”, 
kata Adek menjelaskan. 
“Kan bisa minta tolong mbo Nah,” jawab Ibu sabar. 
“Adek bisa kok,” jawab Adek memelas. Saat itu aku hanya menghela 
nafas panjang dan pergi meninggalkan Adek, Ibu dan mbo Nah. 
Terharu aku mendengarkan tekad adikku. (DDK 2001 : 08) 
 

Meskipun Adek tuna netra, tetapi ia tidak pernah patah semangat 

untuk membantu temannya yang bernama Par dan Mar, untuk mencari uang 

dengan jalan mengamen di jalanan dengan kemampuan dan kelebihan yang 

dimiliki Adek sanggup membantu kedua temannya dengan cara menyanyi. 

Kegiatan yang dilakukan Adek bersama kedua temannya tanpa 

sepengetahuan kakaknya yang bernama Opit. Tanpa disadari oleh Adek, 

suatu hari Opit melihat Adek sedang mengamen di jalanan bersama kedua 

temannya. Hal ini terlihat dalam wacana : 

“Astaghfirullahal’ adzim,” desisku lirih. Aku masih memandang tiga 
orang laki-laki itu sambil menggeleng heran bercampur sedih (DDK, 
2001 : 06) 
 

Setelah Opit melihat Adek sedang mengamen di jalanan dengan 

temannya, maka muncullah rasa bersalah, karena tidak dapat memberi 

perhatian yang lebih kepada Adek. 
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Dalam cerpen Syair Cinta untuk Adek penulis ingin menyampaikan 

pesan atau maksud kepada pembaca dengan menggunakan kata yang bersifat 

religi yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dan sering dialami oleh 

setiap manusia. Cerpen ini juga sangat menyentuh karena rasa cinta sesame 

manusia tergambar dengan lembut namun nyata. 

Dalam cerpen Syair Cinta untuk Adek mengandung nilai-nilai pelajaran 

yang dapat kita ambil, yaitu mengenai persahabatan, kesetiakawanan, 

ketaqwaan, dan rasa saling cinta antar sesama manusia yang dapat digambarkan 

melalui tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam cerpen tersebut. 

Nilai-nilai persahabatan dan kesetiakawanan yang erat dapat dilihat 

antara tokoh “Adek” dengan “Par”  dan “Mar”, yang menjalin persahabatan 

tanpa memandang kekurangan yang dimiliki oleh setiap tokoh. Rasa 

persahabatan yang erat juga dapat ditampilkan oleh tokoh “Adek” yang mau 

membantu “Par” dan “Mar” mencari uang dengan cara mengamen di jalanan. 

Hal ini terlihat dalam dialog ; 

“Adek sudah lama ngamen di situ ?”, tanyaku di jalan. 
“Kalau berteman sama mereka sudah hampir dua bulan, Mas. Kalau 
ngamennya sih baru seminggu ini. Tapi Adek sudah izin sama Ibu”. 
(DDK,200l : l0) 
 

Dalam cerpen Syair Cinta untuk Adek kita juga dapat mengambil 

pelajaran bahwa, persahabatan itu tidak hanya dilandasi oleh sikap dan latar 

belakang yang sama, akan tetapi lebih dari sekedar itu harus ada rasa saling 

pengertian dan saling menyayangi antar sesama. Sebagaimana tesebut dalam 

 

 



 

 

36

Al Qur'an surat Al Hujarat, ayat 10 yang artinya : 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah 
supaya kamu mendapat rahmat.” 
 

Ayat tersebut menerangkan tentang akhlak yang baik yang 

berhubungan dengan orang mukmin terhadap Allah, kepada Nabi, dan terhadap 

saudara-saudaranya seagama, dan sopan-santun dalam pergaulan. Dalam surat 

ini juga menerangkan bagaimana sikap orang-orang mukmin, dan keutamaan 

amal orang-orang mukmin. 

Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa : 

“Seorang Islarn saudara muslim lainnya tidak menganiaya diri dari bahayanya. 

Barang siapa yang memenuhi kebutuhannya dan barang siapa yang meringankan 

satu beban penderitaan saudaranya, maka Allah akan meringankan satu beban 

penderitaan diantara penderitaan-penderitaannya di hari kiamat. Dan barang siapa 

yang menutupi kesalahan seorang Islam, maka Allah akan menutupi kesalahan 

(dosanya) di hari kiamat.” (HR Muttafaq ‘Allaih). 

Walaupun tokoh Adek memiliki kekurangan fisik tetapi dalam hal 

beribadah dan menjalankan ajaran agama Islam Adek menekuninya dengan 

sungguh-sungguh. Dalam hal ini nilai ketaqwaan yang ditampilkan tokoh 

Adek, terlihat dengan jelas usaha Adek dalam mendalami ajaran agama Islam 

tanpa sepengetahuan Opit yang selalu sibuk dengan kegiatan kampusnya, tidak 

memperhatikan adiknya bahkan tidak memiliki banyak waktu untuk bersama 

dengan Adek. Hingga pada saat Opit sakit, Opit baru menyadari kalau Adek itu 

orangnya menyenangkan. Seperti terlihat pada wacana ; 
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“Hari-hari bersama Adek ternyata menyenangkan. Adek banyak 
bercerita. Aku sendiri tiba-tiba merasa aneh dengan kebiasaan-kebiasaan 
anehnya. Yang kutahu Adek dulu tak seperti itu. Adek rajin sholat  
dhuha, sholat lima waktunya juga hebat. Adek juga suka mendengar 
suara tilawahku. Dia bilang ini caranya cari pahala. Adek nggak bias 
membaca Al Qur'an. Bahkan tadi pagi dia minta dibacakan buku 
pembersih jiwa yang dipinjamnya dari temannya yang bemama lpank.” 
(DDK,2001 : 14). 
 

Nilai religius pertama yang dapat diambil dalam cerpen Syair Cinta 

untuk Adek adalah, bahwa setiap manusia dianjurkan menjalin tali persahabatan 

antar sesama manusia dan menanamkan rasa kasih sayang tanpa memandang 

latar belakang yang sama. Tetapi lebih dari sekedar itu, pengertian dan 

kesadaran dalam diri masing-masinglah yang akan mengekalkan rasa 

persahabatan. Dengan menjailn persahabatan dan mencintai sesama saudara 

muslim seperti mencintai diri sendiri. 

Nilai Religius kedua adalah bahwa tidak semua orang yang memiliki 

kekurangan fisik harus rendah hati dan malu untuk bergaul dengan yang 

lainnya, karena belum tentu orang yang memiliki cacat fisik tidak memiliki 

kelebihan. Sebaliknya orang yang sehat fisiknya belum tentu memiliki 

kelebilian seperti yang dimiliki oleh orang yang cacat fisik. Justru orang yang 

sehat fisiknya harusnya dapat memaklumi akan kekurangan yang dimiliki 

orang yang cacat fisiknya. Alangkah lebih baik kalau kita memberikan 

semangat dan dorongan untuk menanamkan rasa percaya diri. 

 

4.1.2 Macam-macam Nilai Religius dalam Cerpen Derai-Derai Kamboja 

Dalam cerpen Derai-Derai Kamboja, tidak adanya kebebasan dalam 

meyakini dan memeluk agama, yang diwakili oleh tokoh Larasati dan 
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keluarganya. Agama yang dianut keluarga Larasati adalah agama yang 

berdasarkan keturunan yang telah dianut tokoh Eyang. Agama yang dianut 

dan diyakini oleh keluarga dan Eyang Laras adaiah kepercayaan, sedangkan 

agama yang dianut dan diyakini Laras adalah agama lslam. 

Dari jalan cerita cerpen Derai-Derai Kamboja, tokoh Eyang adalah 

salah seorang sesepuh panutan bagi semua penganut Dharma. Tetapi di sisi 

lain Laras terkekang oleh sikap Eyang Laras, karena Eyang Laras dan 

keluarga mengharap agar Laras menjadi pewaris penganut Dharma bagi 

keluarganya. 

Meskipun sudah ada amanat yang disampaikan oleh Eyang Laras, 

tetapi Laras tetap tidak akan meninggalkan agama yang telah dianutnya. 

Walaupun keluarga dan Eyang memaksa, membujuknya untuk meninggalkan 

dari agama Islam serta segala cara dilakukan oleh Eyang, tetapi Laras tetap 

tidak akan meninggalkan agama Islam dan jilbabnya. 

Pada dasarnya orang tua Laras juga tidak setuju dengan keputusan 

yang diambil Eyang, tetapi bapak dan ibu Laras tidak memiliki keberanian 

untuk menentangnya, yang berani menentang keputusan Eyang adalah Laras. 

Laras tetap pada keyakinan meskipun Eyang dan keluarga menentangnya, 

bahkan kemungkinan Laras akan diusir dari rumah. Apa yang ditakutkan 

Laras pun terjadi. Eyang dan sesepuh keluarga yang lain marah dan mereka 

mengusir Laras. Seperti yang terdapat pada kutipan berikut : 

“Kutinggalkan rumah dengan kepedihan yang menumpuk. Apabila 
kulihat lbu dan Sukma telah berderai-derai dengan air matanya yang 
penuh membasahi pipinya.” (DDK, 2001 :79) 
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Pada suatu waktu Eyang jatuh sakit, memikirkan Laras yang 

dianggapnya telah berkhianat. Kondisi Eyang semakin memburuk yang 

membawanya pada kematian. Seperti yang terdapat pada wacana berikut : 

“Eyang Putri tiada dengan masih memegang Dharma yang  
diwariskan Eyang Kakung. Semua merasa kehilangan tak terkecuali 
aku. Bagiku bukan karena jasadnya yang telah tiada, lebih lagi aku 
sangat merasa kehilangan karena keyakinan Eyangku berdua”    
(DDK, 2001 : 82) 
 

Dalam cerpen Derai-Derai Kamboja, penulis ingin menyampaikan 

pesan atau maksud pada pembaca bahwa suatu keyakinan yang telah dianut 

dan diyakini tidak bisa diubah meskipun segala cara dilakukan. Karena 

keyakinan akan tertanam dalam diri manusia itu sendiri. 

Keluarga Laras tidak dapat menentang keinginan Eyang, karena takut 

dikatakan berkhianat dengan agama yang telah diturunkan atau diwariskan 

oleh sesepuh keluarga Laras, yaitu Kakek. Ketidakberanian keluarga Laras 

dalam menganut agama yang diyakini semata-mata untuk menghindari 

perselisihan dengan kakek. Sebenarnya Laras merasa bimbang dengan agama 

yang dianut oleh Laras, karena setiap malam Jum’at Laras juga ikut serta 

dalam upacara persembahan dengan sesaji-sesaji, di samping mengikuti 

upacara persembahan Laras juga melaksanakan sembahyang. 

Keikutsertaan Laras dalam upacara persembahan hanya untuk 

menenangkan hati Eyang dan menghindari perselisihan dengan Eyang, seperti 

yang terlihat pada wacana berikut : 

“Keluargaku, penganut kepercayaan. Setiap malam Jum’at kami 
selalu membuat persembahan-persembahan dengan sesaji-sesaji. Di 
depan sesaji-sesaji itu kami sekeluarga berdo’a. Aku tidak pernah  
tahu dan tidak pernah peduli, agama apa yang kuanut saat ini. Bagiku 
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cukup secara formal saja, aku sembahyang, yang beda hanya 
sembahyang bisa menenangkan hati karena aman dari kemarahan 
Eyang Putri.” (DDK, 2001 : 72) 
 

Kebimbangan yang ditampilkan tokoh Laras adalah keraguan agama 

yang dianut pada diri sendiri. Di sisi lain harus melaksanakan sembahyang, 

tetapi juga harus mengikuti upacara persembahan. Kebimbangan Laras 

semakin menyiksa dirinya karena Eyang dan keluarga Laras menginginkan 

agar Laras menjadi pengganti Eyang sebagai sesepuh penganut Dharma. Hal 

ini terdapat pada wacana : 

“Laras, kamu mesti bisa menjadi pengganti Eyang, jika Eyang        
sudah tak ada. Dulu juga Eyang Kakung selalu berpesan seperti itu 
kepada Eyang Putri. siapa yang akan ngopeni dan nguri-uri Dharma 
kita kalau bukan kita sendiri ?.”  (DDK, 2001 : 72) 
 

Meskipun sudah ada amanat yang diberikan oleh Eyang, Laras tetap 

tidak akan meninggalkan agama Islam. Eyang dan keluarga tak henti-

hentinya membujuk Laras untuk meninggalkan agama Islam, Laras tetap 

berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Karena Laras tahu bahwa 

keyakinan untuk memeluk suatu agama tanpa adanya paksaan, dan kebebasan 

beragama tersebut muncul dari dalam diri sendiri. Perbedaan ajaran dalam 

agama Islam berakar pada prinsip dasar yang terdapat pada Al-Qur’an : 

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam, sesungguhnya 
telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu 
barang siapa yang ingkar kepada Thaghul dan beriman kepada           
Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul  tali yang 
amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah maha mendengar lagi 
maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 256) 
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Keyakinan Laras dalam memeluk agama Islam semakin mantap 

walaupun dari pihak keluarga dan Eyang mengusir Laras untuk pergi dari 

rumah. Apapun alasan yang Laras ungkapkan pada Eyang kalau Laras tidak 

akan meninggalkan agama yang Laras yakini, apalagi untuk menjadi penerus 

Dharma, seperti yang terdapat pada dialog : 

“Tapi, Eyang. Laras sudah muslim. Laras tak mau mengikuti perintah 
karena semuanya sirik”, kataku terbata-bata. 
“Gusti, karma apalagi yang akan kau timpakan pada keluarga kami. 
Setan apa yang merasuk dalam jiwa Larasati cucuku”, kata Eyang 
Putri lantang. (DDK, 2001 : 77) 
 

Keberanian Laras untuk meninggalkan keluarga dan Eyang demi 

mempertahankan keyakinan agama Islam yang menjadi pegangan pada 

kehidupan Laras. Kepergian Laras menyebabkan Eyang sakit dan 

membawanya pada kematian yang tetap berpegang teguh pada Dharma yang 

dianutnya. 

Nilai religius pertama yang dapat diambil dari cerpen Derai-Derai 

Kamboja adalah bahwa kebebasan beragama dapat diartikan sebagai hak 

untuk memeluk suatu kepercayaan dan melakukan suatu peribadatan dengan 

bebas tanpa diikuti kekhawatiran dan rasa paksaan atas diri orang lain, karena 

keyakinan beragama akan tertanam dalarn diri manusia masing-masing. 

Nilai religius yang kedua adalah iman, bahwa iman atau kepercayaan 

adalah pilihan bathin seseorang yang tidak bisa diganggu gugat. Kepercayaan 

merupakan suatu keputusan yang asasi bagi setiap umat manusia, karena itu 

tidak diperkenankan seseorang memaksa kepercayaan yang diyakininya 
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kepada orang lain dengan cara apapun. Rasulullah sendiri dalam 

menyampaikan risalahnya selalu berpijak pada cara-cara yang damai : 

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang  
siapa yang tersesat dari jalanNya, dan Dialah yang lebih mengetahui 
orang-orang yang mendapat petunjuk.”  (QS. Al_Nahl : 125) 
 

 

4.1.3 Macam-macam Nilai Religius dalam Cerpen Persinggahan 

Cerpen Persinggahan merupakan cerpen ke sembilan dari kumpulan 

cerpen Derai-Derai Kamboja. Cerpen Persinggahan menceritakan mengenai 

keadaan atau suasana di suatu tempat pengungsian. Di tempat inilah warga 

mengungsi akibat kerusuhan yang dilakukan oleh masyarakat Sumpit. Dari 

beberapa warga yang mengungsi ada seorang perempuan keturunan bangsa 

Sumpit. Dia adalah istri Mutasim, perempuan ini dijadikan sasaran 

kemarahan seorang lelaki yang bernama Mochtar. Kemarahan Mochtar ini 

dikarenakan istri dan ketiga anaknya menjadi sasaran korban kaum Sumpit. 

Akibatnya kemarahan Mochtar tertuju sepenuhnya pada istri Mutasim. Istri 

Mutasim diperlakukan tak wajar oleh Mochtar, bahkan Mochtar menyebut 

istri Mutasim dengan sebutan orang edan. 

Kadang-kadang Mochtar menyiksanya, sehingga membuat Mutasim 

tak rela istrinya diperlakukan tidak wajar seperti terdapat dalam dialog : 

“Kang, kau apakan lagi istriku ?” seorang lelaki dengan celana selutut 
muncul dari kejauhan dengan dua ember air di tangannya. Begitu 
setiap hari ia menyiapkan air untuk memandikan dua anaknya. 
“Alah, kamu. Apa yang kamu harapkan dari istri edan seperti dia? Ha !  
“Kang, segila apapun dia tetap istriku, sigaraning nyawaku, belahan 
jiwaku” (DDK, 2001 : l l0) 
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Meskipun Mochtar terus membela, tetapi Mutasim tetap 

menghiraukan celaan Mochtar. Karena sebenarnya yang membuat kerusuhan 

adalah kaum Sumpit, bukan istri Mutasim, karena istri Mutasim hanya 

keturunan kaum Sumpit. Jadi istri Mutasim hanya dijadikan sebagai sasaran 

kemarahan Mochtar saja. Seperti yang terdapat dalam wacana : 

“Kamu ini mbok membuka mata, istrimu itu datang dari dunia yang 
hitam. Kaumnya sudah membantai habis saudara-saudara kita. Ingat 
Sim !, istriku dan anakku ditenteng-tenteng kemudian dibariskan              
di depan mata kita. Di masjid itu Sim !” lanjutnya dengan nada 
melemah. 
“Lantas beginilah resiko yang harus ia tanggung karena rnenikah 
dengan perempuan bangsa Sumpit. Dilema membawa istrinya ke 
tengah kaumnya hanya akan membuat derita istrinya, meninggalkan 
kembali ke kaumnya akan membuat anak-anak dan dirinya menderita” 
(DDK, 2001 : 111) 
 

Berbagai celaan Mochtar yang ditujukan pada istri Mufasim, 

membuat hati Mutasim tidak berbuat apa-apa. Mutasim hanya menerima 

ejekan dan celaan dari Mochtar dengan lapang dada, tetapi keyakinan 

Mutasim untuk menyembuhkan istrinya supaya selalu sabar dari tekanan 

batin yang Mochtar tumpahkan pada istri Mutasim. Dengan ketekunan yang 

dimiliki Mutasim tetap berusaha. Seperti yang terdapat pada wacana : 

“Mak, takut mana, Tuhan atau orang-orang itu ?” Mutasim berusaha 
membangkitkan ingatan istrinya pada siksa Tuhan, seperti dulu yang 
selalu mengajari istrinya surga dan neraka pada saat pertama meninggal 
Islam. (DDK, 2001 : 114) 
 

Harapan Mutasim agar istrinya sadar dan kembali melaksanakan sholat 

yang pernah Mutasim ajarkan pada istrinya. Tetapi usaha yang Mutasim 

lakukan tidak berhasil dan Mutasim berusaha membujuk Mochtar untuk dapat 

memaafkan kesalahan istrinya. Hal ini seperti terdapat dalam wacana : 
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“Yang bisa meyakinkan istriku hanya kamu, kang. Aku minta tolong !” 
Iba Mutasim di depan kang Mochtar. Mungkin dengan kerendahan 
hati kang Mochtar, istriku bisa berubah pikiran. Selama ini kang 
Mochtar jugalah yang paling ditakuti. Apalagi cemeti waroknya yang 
tak pernah lepas dari tangannya itu. (DDK, 2001 : l l5) 
 
Pada cerpen Persinggahan penulisnya terinspirasi oleh sikap atau 

mental masyarakat yang sedang mengalami kesusahan, yaitu sikap 

masyarakat yang mendapat perlakuan tidak wajar oleh kaum Sumpit, 

masyarakat ditindas dan sanak keluarga serta saudaranya dibunuh. 

Kalau diamati, pengarang bukan mengajak kita mencari penyebab 

atau perjalanan tokoh istri Mutasim, melainkan sikap dan mental masyarakat 

yang tidak wajar memperlakukan istri Mutasim yang meniadi sasaran balas 

dendam tokoh Mochtar. 

Nilai religius pertama yang dapat diambil dari cerpen tersebut adalah 

sikap kemanusiaan pada tokoh Mochtar yang kurang baik memperlakukan 

istri Mutasim sebagai layaknya manusia, karena segila atau sejelek apapun ia 

tetap sebagai manusia yang memerlukan perlindungan. Allah berfirman 

dalam Al-Qur’an surat Ali-Imron ayat 10, : ”Kamu adalah sebaik-baiknya 

umat diciptakan Tuhan guna menyuruh manusia berbuat kebajikan dan 

melarangnya melakukan kemungkaran”. Hal ini terlihat pada kutipan : 

“Jangan bunuh saya, pak jangan bunuh saya, bu !: perempuan malang 
itu berlari terbirit-birit. Ngenes hati Mutasim mengingat perempuan 
yang sangat dicintainya itu. Apalagi jika mengingat dulu anaknya yang 
keleleran karena tidak ada perhatian. Juga tangis dan uduhan anak 
pertamanya yang sudah berumur tujuh tahun saat dikejar-kejar anak-
anak sebayanya. “Hai anak pembunuh ! Anak pembunuh !”  
(DDK, 2001 : 116) 

 

 



 

 

45

Nilai religius kedua yang dapat kita lihat dari isi cerpen ini adalah sikap 

mental tokoh Mochtar yang tidak mau memaafkan istri Mutasin yang dijadikan 

sebagai korban dari perlakuan Mochtar, Karena istri Mutasim adalah keturunan 

dari kaum Sumpit yang menindas keluarga Mochtar sehingga menyebabkan 

Mochtar ingin melampiaskannya kepada istri Mutasin bahkan Mochtar tidak 

akan memaafkan istri Mutasim, walaupun dia hampir mati. Hal ini dapat dilihat 

pada dialog : 

“Yang bisa meyakinkan istriku hanya kamu, kang. Aku minta tolong !” 
Iba Mutasim di depan kang Mochtar, istriku bisa berubah pikiran. 
Selama ini kang Muchtar jugalan yang paling ditakuti, apalagi cemeti 
waroknya yang tak pernah lepas dari tangannya itu. 
“Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar......”. Wanita itu 
menghembuskan nafas terakhirnya. Mutasim merintih, memeluk 
jasad istrinya yang tak ber-ruh lagi. 
Ah, seandainya kang Muchtar mau membuka sedikit hati untuk 
istrinya. Tak disangka, hanya karena perbedaan etnis dan suku 
bangsa, mahal benar harga kasih sayang ini. (DDK 2001 : 115) 
 

Kesimpulan nilai religius cerpen ini adalah sikap kemanusiaan, yang 

terdapat pada tokoh Muchtar yang sangat keras, dia tidak mau memaafkan 

istri Mutasim sehingga sampai membawanya pada kematian. Hanya karena 

kaumnya telah menindas masyarakat dan memperlakukannya secara tidak 

layak. Sedang Allah SWT saja mau memberikan pintu maaf pada orang-

orang yang mau bertobat dan memohon ampunan atas segala dosa yang 

pernah diperbuat. 

 

4.1.4 Macam-macam Nilai Religius dalam Cerpen Mendung di Hati Vella 

Mendung di Hati Vella merupakan cerpen ke tigabelas. Cerpen ini 

menceritakan suatu peristiwa yang pernah menimpa seseorang yang bernama 
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Vella. Vella adalah seorang yang memiliki cacat fisik. Vella mengalami 

kecelakaan sejak tiga bulan yang lalu. Kecelakaan tersebut terjadi ketika 

Vella akan menjenguk ibunya Rani. Akibat kecelakaan tersebut kaki kiri 

Vella diamputasi. Meskipun demikian Vella tetap tegar menghadapi 

peristiwa tersebut. Apalagi ditambah dengan kepergian Eyang putri yang 

mengakibatkan hati Vella makin tertekan. 

Dari beberapa peristiwa yang dialami, membuat Vella merasa benci dan 

trauma terhadap rumah sakit. Tetapi untuk menghilangkan beberapa peristiwa 

tersebut Vella berusaha mencari hiburan dengan berjalan-jalan menyusuri 

trotoar dengan kruknya. Dengan mengangkat kruk secara bergantian Vella 

memasuki hamparan rumput hijau yang terbentang luas di sudut taman. Vella 

memperhatikan gadis kecil yang sedang sibuk menata dan merawat anggreknya. 

Gadis itu bernama Melati, Vella kemudian mendekatinya. 

Melati adalah seorang anak jalanan yang tidak memiliki keluarga, 

sehariannya hidup di panti dan di jalanan bersama teman-temannya yang 

bernama udin, Titi, Hartini, Abim, dan Jarot. Anak-anak tersebut adalah 

pengamen jalanan disetiap trotoar. Entah mengapa Vella merasa terhibur 

dengan kehadiran Melati, sehingga Vella berniat mengangkatnya untuk 

dijadikan sebagai adik sendiri. Akhirnya Melati diajak pulang ke rumah. Di 

rumah vella, Melati diajari menulis dan membaca bahkan sekarang Melati 

sekolah. Tetapi pada suatu waktu kedua teman Melati datang main ke 

rumah Vella, lalu mereka berbincang-bincang, seperti terlihat pada dialog : 

"Melati, tinggal di sini enak ya ?” Melati menggeleng.  
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"Knapa?" 
"Aku kangen kalian. Di sini sepi. Ndak ada teman nyanyi,” 
"Boleh aku ikut kamu di sini ?” Melati menggeleng. 
"Aku saja yang ikut kalian !" 
"Ha....?" (DDK, 200l : 173) 

Karena Melati tidak merasa betah tinggal di rumah Vella. 

mengakibatkan Melati sakit. Penyebab sakit Melati adalah karena kangen 

dengan teman-temannya hal itu tidak diketahui oleh Vella. Meskipun Melati 

sakit tetapi teman-temannya tetap menjenguknya, hal ini seperti pada dialog : 

“Hartini, Abim, Jarot sini !” teriak Melati di depan tivi kepada tiga 
bocah kecil yang tengah duduk di ruang tamu menunggu mba Vella. 
“Aku sakit” keluh Melati setelah mereka mendekat. 
“Kami nggali pernah sakit” spontan Hartini menyela. 
“Mungkin kamu kebanyakan makan, Melati !” kata Jarot tak mau kalah. 
Melati menggeleng “Aku kangen teman-teman “(DDK 2001 : 174) 
 
Tanpa sepengetahuan Vella Melati pergi meninggalkan rumah Vella. 

Vella menangis mendapatkan kamar Melati kosong, padahal Melati lagi sakit. 

Vella merasa kebingungan dengan pepergian Melati yang pergi tanpa pamit 

pada Vella dan keluarganya. Seharian Vella mencari Melati, bahkan Vella 

mendatangi taman bunga tempat dulu Vella selalu bertemu Melati. Di sana juga 

tidak ada yang Vella temukan hanya boneka lusuh. Hampir semua anak-anak 

di jalanan ditanya, tetapi tidak ada yang tahu. Sampai hari ketiga Melati juga 

belum ditemukan. 

Kepergian Melati belum juga ditemukan, akhirnya Vella 

menanyakan pada teman-teman Melati, dan ketiga teman Melati tidak bisa 

membohongi bila Melati ada di panti. Sesampai Vella di panti, keadaan 

Melati makin memburuk.  
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Akhirnya Melati dibawa ke rumah sakit, tapi nyawa Melati tidak tertolong. 

Tuhan sudah mentakdirkan untuk memanggil Melati kembali ke sisi-Nya.  

Dalam cerpen Mendung di Hati Vella banyak nilai religius yang dapat 

kita ambil, mengenai kesetiakawanan, ketaqwaan, dan kekeluargaan. Dilihat 

dari jalan ceritanya pesan yang ingin disampaikan adalah mengenai 

persahabatan yang erat antara tokoh Vella yang ingin merawat dan menjaga 

tokoh Melati bahkan menganggapnya sebagai adik, karena Meiati adalah anak 

yatim piatu yang masih butuh kasih sayang dan perlindungan. Hal ini dapat 

dilihat pada dialog berikut : 

“Vella tersenyum tipis mengenai kepolosan Melati, anak jalanan  
yang sudah tak berayah dan ibu itu masih saja mengusik batin Vella.                     
Ia hidup tanpa kasih sayang. Hanya alamlah yang ia punya, bahkan 
namanya sekalipun ia tak tahu kenapa dirinya, bernama Melati. Yang 
diingatnya hanya ia suka bunga melati dan selanjutnya dia selalu 
menyebut dirinya sebagai Melati”  (DDK, 2001 :165). 
 

Nilai religius yang dapat kita ambil dari cerpen ini adalah mengenai 

kesetiakawanan, persahabatan, persaudaraan dan rasa kekeluargaan yang erat 

terlihat dari sikap Vella kepada Melati. Jika dilihat dari ceritanya, persahabatan 

yang ada pada ceita ini sangat menarik karena di sisi lain kedua tokoh ini baru 

saling mengenal disebuah tempat khususnya di taman. Namun dengan 

membaca cerpen ini kita dapat mengambil suatu pelajaran bahwa persahabatan 

itu tidak hanya dilandasi oleh sikap dan latar belakang yang sama, tetapi lebih 

dari sekedar itu, pengertian dan kesadaran masing-masing lebih berarti. Apalagi 

persahabatan Vella terhadap Melati dilandasi atas rasa kebaikan yaitu ingin 

menyantuni dan melindungi anak yatim seperti Melati. 
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Kesimpulan nilai religius yang dapat kita ambil adalah kesetiakawanan, 

ketaqwaan, dan kekeluargaan, bahwa setiap orang harus mempersiapkan diri 

untuk menuju kehidupan yang kekal (akherat) yaitu dengan berusaha dalam 

kehidupan sehari-hari, dengan menjalin hubungan sesama manusia dan 

hubungan dengan sang pencipta. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kumpulan cerpen 

Derai-Derai Kamboja karya Koesmarwanti mengandung nilai-nilai religius 

yang sangat baik dikembangkan di masyarakat dan perlu ditanamkan pada 

siswa sebagai bekal pengetahuan dalam bermasyarakat. 

 

4.2  Nilai Retigius Cerpen Derai-Derai Kamboja Sebagai Bahan Ajar Apresiasi 

Sastra di SMP 

4.2.1. Dilihat dari Segi Bahasa 

Kumpulan Cerpen Derai-Derai Kamboja menggunakan bahasa yang 

sederhana, dan mudah dipahami. Pengajaran sastra di sekolah-sekolah bukanlah 

mata pelajaran yang tersendiri, tetapi merupakan bagian dari pengajaran bahasa 

dan sastra Indonesia. Pengintegrasian ini tentu mengandung manfaat yang besar 

dalam rangka pembinaan dan pengembangan Bahasa Indonesia dan juga sangat 

bermanfaat bagi pengembangan kemampuan berbahasa Indonesia bagi para 

siswa. 

Pada pengajaran sastra yang lebih dipentingkan ialah apresiasinya, 

itulah sebabnya aspek ini disebut apresiasi sastra. Pengajaran sastra harus 

menumbuhkan apresiasi siswa terhadap karya sastra. Mengapresiasi sastra 
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adalah mengenal, memahami, dan memanfaatkan karya sastra untuk 

mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan serta meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan berbahasa. 

Belajar sastra dilakukan untuk memperoleh pengalaman sastra. 

Pengalaman sastra itu meliputi pengalaman mengapresiasi sastra dan ' 

pengalaman berekspresi melalui sastra. Pengalaman mengapresiasi sastra untuk 

memperpeka perasaan, memperluas wawasan, dan mendekatkan siswa pada 

sang pencipta, sedangkan pengalaman berekspresi sastra untuk menyalurkan 

ide, emosi, dan kreatifitas siswa melalui cara yang estetis. 

Mengajarkan apresiasi berarti melatih siswa mengapresiasi sastra yaitu 

merasakan keindahan sastra, baik keindahan estetis (intrinsik yaitu unsur-unsur 

pembangun cerpen), maupun keindahan etis (nilai-nilai ekstrinsik yaitu unsur 

dari luar cerpen). Mengajarkan sastra yang apresiatif berarti mengajarkan ikhwal 

sastra (teori dan sejarah sastra) melalui kegiatan apresiatif. 

Dalam pemilihan bahan pengajaran apresiasi sastra, ada beberapa aspek 

penting yang sebaiknya dipertimbangkan, yaitu bahasa kematangan jiwa, dan 

latar belakang kebudayaan para siswa. 

Penguasaan suatu bahasa sebenarnya tumbuh dan berkembang melalui 

tahap-tahap yang tampak jeras pada setiap individu, semenrara perkembangan 

karya sastra melewati tahap-tahap yang meliputi banyak aspek kebahasaan. 

Aspek kebahasaan dalam karya sastra ini tidak hanyaditentukan oleh masalah-

masalah yang dibahas, tetapi juga faktor-faktor lain seperti cara penurisan yang  
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dipakai si pengarang, dan ciri-ciri karya sastra pada waktu penulisan karya itu, 

serta kelornpok pembaca yang ingin dijangkau pengarang. 

 
4.2.2. Dilihat dari Segi Kejiwaan 

Dilihat dari segi kejiwaan, kumpulan cerpen Derai-Derai Kamboja sesuai 

dengan taraf perkembangan kejiwaan siswa SMP. Kematangan jiwa dalam 

perkembangan psikologis dari taraf anak menuju ke dewasa melewati tahap-

tahap tertentu. Dalam pemilihan bahan pengajaran sastra, tahap-tahap    

perkembangan psikologis ini hendaknya diperhatikan, karena besar pengaruhnya 

terhadap daya ingat, kemauan mengerjakan tugas, kesiapan bekeria sama dan 

kemungkinan pemahaman situasi atau pemecahan problem yang dihadapi. 

 
4.2.3. Dilihat dari Latar Belakangnya 

Melihat latar belakang kehidupannya maka dapat dimengerti bahwa 

"Derai-Derai Kamboja" karya Koesmarwanti memang dituris sebagai sastra 

Islami atau sastra dakwah. Maka cerpen-cerpen di dalamnya rata-rata berisi 

semangat kemanusiaan yang berlandaskan jiwa Islam dalam beberapa 

cerpennya. 

Latar belakang karya sastra meliputi hampir semua faktor kehidupan 

manusia dan lingkungannya, seperti; geografis, sejarah, topografi, iklim dan  

sebagainya. Biasanya siswa akan mudah tertarik pada karya-karya sastra dengan 

latar belakang yang erat kaitannya dengan latar belakang kehidupan mereka, 

terutama bila karya sastra itu menghadirkan;tokoh yang berasal dari lingkungan 

mereka dan mempunyai kesamaan dengan mereka atau dengan orang-orang di  
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sekitar mereka. Dengan demikian, guru sastra hendaknya memilih bahan 

pengajarannya dengan menggunakan prinsip mengutamakan karya-karya sastra 

yang latar ceritanya dikenal oleh para siswa. Guru sastra hendaknya memahami 

apa yang diminati oieh para siswanya sehingga dapat menyajikan suatu karya 

sastra yang tida-k terialu menuntut gambaran di ruar jangkauan kemampuan 

pembayangan yang dimiliki oleh para siswa. 

Unsur-unsur religius dalam sebuah karya sastra dimasukan dalam 

nengajaran sastra. maka alternatifnya adalah sebagai berikut : 

a. Penjelajahan, artinya pertama-tama kita menyuruh siswa untuk membaca 

karya sastra. 

b. Penafsiran karya sastra, penafsiran dapat dilakukan dengan tertulis, 

presentasi atau bentuk lain. 

c. Menganalisa karya sastra, penganalisaan terhadap karya sastra dapat 

dilakukan dengan cara menganalisis unsur-unsur yang membangun karya 

sastra tersebut misalnya unsur keagamaan (religius). 

d. Rekreasi, dalam tingkat rekreasi ini siswa diberi tugas untuk menuliskan 

kembali satu bagian tertentu dari isi cerita tersebut dari sudut pandang salah 

seorang pelaku atau tokoh. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari kumpulan cerpen Derai-Derai 

Kamboja karya Koesmarwanti makaa dapat diambil simpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Kumpulan c€rpen Derai-Derai Kamboja karya Koesmarwanti dalam 

cerpen syair Cinta untuk Adek, cerpen Derai-Derai Kamboja.  

Persinggahan dan Mendung di Hati Vella secara umum cukup  

berkualitas, karena mengandung nilai religius. Nilai-nilai religius yang 

terdapat dalam kumpulan cerpen Derai-Derai Kamboja karya 

Koesmarwanti isinya mengenai pencarian jati diri. persahabatan, 

ketakwaan, kesetiakawanan, kekekuargaan, Bahwa setiap orang harus 

mempersiapkan diri untuk menuju kehidupan yang kekal (akherat) 

yaitu dengan berusaha dalam kehidupan sehari-hari, dengan menjalin 

hubungan sesama manusia dan hubungan dengan sang pencipta 

5.1.2 Berdasarkan nitai-nilai religius yang terdapat dalam kumpulan cerpen 

Derai-Derali Kambojo karya Koesmarwanti seperti tersebut di atas 

maka cerpen-cerpen tersebut layak untuk dijadikan sebagai alternative 

bahan ajar apresiasi sastra bagi siswa di SMP. 

 
5.2  Saran-saran 

Berdasarkan simpulan di atas rnaka kumpulan cerpen Derai-Derai 

Kamboja karya Koesmarwanti memiliki nilai-nilai religius dan penulis  
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menyarankan agar Bapak/Ibu guru di SMP dapat memanfaatkan dan 

menggunakannya sebagai alternatif bahan pengajaran apresiasi sastra           

untuk menunjang keberhasilan pengajaran di SMP. 
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