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Karya fiksi memiliki dua fungsi, yaitu kesenangan (dulce) dan manfaat
(utile). Karya fiksi memberikan kesenangan artinya, pembaca dapat menikmati
cerita dan menghibur diri untuk mendapatkan kepuasan batin. Adapun karya fiksi
memberikan manfaat artinya, pembaca dapat memetik pesan-pesan yang dapat
memperluas wawasan pembaca tentang kehidupan. Moral dalam karya fiksi
biasanya mencerminkan pandangan hidup dan nilai-nilai luhur yang diyakini oleh
pengarang untuk disampaikan kepada pembaca. Cerpen adalah salah satu karya
sastra yang wajib diajarkan di tingkat SMA dan merupakan karya sastra yang
banak diminati oleh peserta didik karena selain singkat juga banyak megangkat
tema sehari-hari. Salah satu karya sastra yang mengangkat tema sehari-hari adalah
kumpulan cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah Karya Seno Gumira Ajidarma.
Pemilihan materi ajar sangat berpengaruh kepada siswa oleh karena itu materi ajar
yang dipilih hendaknya sesuai dengan kriteria materi ajar.
Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dibahas dala penelitian
ini dirumuskan dalam 3 pertanyaan, yaitu 1) Apa sajakah pesan moral yang
terkandung dalam kumpulan cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah karya Seno
Gumira Ajidarma dengan analisis semiotika?, 2) Bagaimanakah nilai-nilai moral
yang terkandung dalam kumpulan cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah karya
Seno Gumira Ajidarma diungkapkan?, 3) Bagaimanakah kelayakan nilai-nilai
moral yang terkandung dalam kumpulan cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah
karya Seno Gumira Ajidarma dijadikan sebagai materi pembelajaran Bahasa dan
Sastra Indonesia di SMA?. Dengan demikian tujuan yang diharapkan dari
penelitian ini yakni: 1) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis
pesan moral yang terkandung dalam kumpulan cerpen Senja dan Cinta yang
Berdarah karya Seno Gumira Ajidarma yang berhubungan dengan pergaulan
siswa di SMA, 2) Mendeskripsikan cara-cara untuk mengungkapkan nilai-nilai
moral yang terkandung dalam kumpulan cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah
karya Seno Gumira Ajidarma oleh penulis, 3) Mengetahui kelayakan kumpulan
cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah karya Seno Gumira Ajidarma sebagai
materi pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA. Hasil penelitian
tersebut diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dalam dunia pendidikan
khususnya dalam pembelajaran sastra, tentang moralitas yang terkandung dalam
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kumpulan cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah Karya Seno Gumira Ajidarma
Kajian Semiotika Sebagai Materi Ajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA.
Sedangkan secara teoretis penelitian ini memberikan sumbangan dalam
perkembangan pengetahuan Bahasa Indonesia khususnya tentang cerpen Senja
dan Cinta yang Berdarah karya Seno Gumira Ajidarma sebagai materi ajar
Bahasa Indonesia di SMA. Sedangkan manfaat praktis hasil penelitian ini dapat
memperluas cakrawala apresiasi pembaca Sastra Indonesia terhadap aspek moral
dalam sebuah cerpen. Hasil penelitian ini juga menambah referensi penelitian
karya sastra bagi penelitian selanjutnya.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa data lunak (soft data) yang berwujud
kumpulan cerpen, ungkapan, dan kalimat yang terdapat dalam kumpulan cerpen
Senja dan Cinta yang Berdarah karya Seno Gumira Ajidarma.Sumber data dalam
penelitian ini diperoleh dari membaca kumpulan cerpen Senja dan Cinta yang
Berdarah karya Seno Gumira Ajidarma dan tanggapan dari guru selaku validator
materi ajar pembalajaran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan
melakukan pengamatan, mencatat hal-hal penting yang berkitan dengan nilai-nilai
moralitas, dan pengkodean yang ada. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah semiotika naratif Roland Barthes.
Berdasarkan hasil analisis unsur-unsur intrinsik yakni tema, alur,
penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, amanat dan pesan moral pada
kumpulan cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah karya Seno Gumira Ajidarma
telah memenuhi kriteria materi ajar, keterkaitan pesan moral dengan materi ajar,
keterkaitan materi ajar dengan psikologi siswa. Dengan demikian kumpulan
cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah dapat dijadikan sebaai alternatif materi
ajar Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA. Dari hasil penelitian tersebut, saran
bagi guru sebaiknya dalam memberikan materi kepada siswa dikaitkan dengan
hal-hal yang mengandung aspek nilai moral untuk membantu pembentukan moral
siswa menjadi lebih baik.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Moral menyangkut sesuatu yang baik dan buruk pada perbuatan manusia
sebagai manusia dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, masalah moral
melekat

dalam

kehidupan

masyarakat

dan

terkadang

menggelisahkan

masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Hadiwardoyo (1994: 9), salah satu
hal yang menggelisahkan adalah masalah moral. Perubahan pesat di banyak
bidang menimbulkan banyak pertanyaan sekitar moral. Banyak orang merasa
tidak punya pegangan lagi tentang norma kebaikan, terutama di bidang-bidang
yang paling dilanda perubahan pesat.
Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mengajarkan
manusia untuk menjadi insan yang sempurna. Sekolah tidak hanya mengajarakan
ilmu pengetahuan saja melainkan juga menciptakan manusia yang berperilaku
baik. Salah satu cara mengajarkan perilaku baik kepada siswa adalah melalui
materi pelajaran yang akan diberikan oleh guru kepada siswa.
Moral merupakan suatu peraturan yang

sangat penting ditegakkan

pada suatu masyarakat karena dapat menjadi suatu rambu-rambu dalam
kehidupan serta pelindung bagi masyarakatnya itu sendiri. Moral itu dihasilkan
dari prilaku intelektual, emosi, atau hasil berfikir intuitif setiap individu
yang pada akhirnya merupakan aturan dalam kehidupan untuk menghargai
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dan dapat membedakan yang benar dan yang salah yang berlaku dalam suatu
masyarakat.
Bourke

menyatakan

bahwa

pelajaran

moralitas

(kesusilaan)

merupakan bagian dari ilmu filsafat. Dia menggambarkan bahwa moralitas
itu sebagai tingkatan perbuatan intelektual yang komplek. moral (akhlak)
itu timbul karena adanya moralitas (kesusilaan), dan secara disadari moral itu
sendiri menjadi keputusan untuk dipertimbangkan. Di sisi lain moral juga
bisa merupakan suatu tindakan seseorang untuk menghindari hukuman;
bahwa

seseorang

hanya

akan

mengikuti

aturan

yang berlaku

pada

lingkungan suatu masyarakat dan yang tidak berlaku di masyarakat lainnya.
Berdasarkan alasan di atas menunjukan bahwa moral sangat penting
untuk diajarkan kepada siswa-siswa saat ini. Siswa yang sudah mulai bosan jika
dinasehati secara langsung maka perlu media lain yang bisa memberi nasehat
kepada sisfat secara tidak langsung.
Salah satu media untuk mengajarkan moralitas kepada siswa adalah
melalui materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki
banyak karya sastra yang disenangi oleh anak-anak sekarang seperti puisi,
cerpen, film, dan karya sastra lainnya. Maka dalam penelitian ini materi moralitas
dapat dimasukan melalui kumpulan cerpen atau kraya fiksi yang di senangi oleh
siswa.
Mark Tappan (dalam Budianta 2005:25)menyatakan bahwa otoritas
moral akan muncul

dari seseorang yang mendengarkan narasi atau dongeng

dan cerita yang lainnya. Days (Dalam, Haerudin: 2009:4) menyatakan bahwa
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dialog pada sebuah narasi atau cerita tertentu menggambarkan struktur
moral kehidupan seseorang atau individu itu sangat kompleks juga dapat
merupakan hubungan berbagai

faktor

yang di

dalamnya menjelaskan

bagaimana perkembangan moral dalam kehidupan.
Teori respon pembaca beranggapan bahwa
penting

dalam mengembangkan

moral

Wolfgang Iser (dalam Budianta 2005:34)

anak

muda.

karya sastra sangat
Seperti

dikatakan

yang menjelaskan bahwa setelah

membaca diharapkan para pembaca mengalami perubahan seperti yang dialami
dan diharapkan oleh penulis. Teori respon pembaca menggambarkan bahwa
aktivitas
Pembaca

yang

dilakukan

pembaca

dapat

menghasilkan banyak

hal.

dengan sendirinya akan menyelidiki dan memperkaya apa yang

telah ada pada dirinya, baik perasaan dan emosinya, serta pemandangan tentang
kehidupan lainnya yang tidak dimiliki.
Fiksi merupakan hasil kreasi berdasarkan penghayatan yang menceritakan
sesuatu yang bersifat rekaan, khayalan, impian, sesuatu yang tidak ada dan terjadi
sungguh-sungguh sehingga ia tidak perlu dicari kebenarannya pada dunia nyata.
Fiksi menurut Altenbernd dan Lewis (dalam Nurgiantoro, 2005:2), dapat
diartikan sebagai prosa naratif yang bersifat imajinatif, tetapi biasanya masuk
akal dan mengandung kebenaran yang mendramatisasikan hubungan antar
manusia. Semua yang diungkapkan oleh pengarang dalam karya fiksinya adalah
hasil pengalaman dan pengetahuannya juga, yang diolah dengaan imajinasinya.
Fiksi menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam interaksinya
dengan lingkungan dan sesama interaksinya dengan diri sendiri, serta
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interaksinya dengan Tuhan. fiksi merupakan sebuah cerita yang di dalamnya
bertujuan memberikan hiburan kepada pembaca dan sekaligus mengajarkan
sesuatu. Fungsi karya fiksi ada dua, yang oleh masyarakat dikenal sebagai utile
dan dulce. Fungsi fiksi itu memberikan manfaat dan nikmat kepada pembaca.
Membaca karya fiksi berarti menikmati cerita, menghibur diri untuk memperoleh
kepuasan batin. Sebuah karya fiksi haruslah merupakan cerita yang menarik.
Daya tarik cerita inilah yang pertama-tama akan memotivasi orang untuk
membacanya. Fiksi pertama-tama merujuk pada prosa naratif, yang dalam hal ini
adalah novel dan cerpen.
Membicarakan karya sastra, tidak lepas dari jenisnya yaitu prosa, puisi,
dan drama. Dalam penelitian ini, pembicaraan masalah moral lebih difokuskan
pada karya sastra berjenis cerpen (cerita pendek). Cerpen termasuk salah satu
genre sastra yang tergolong jenis prosa. Cerpen adalah sebuah cerita yang selesai
dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai dua jam
suatu hal yang kiranya tak mungkin dilakukan untuk sebuah novel (Jassin
dalam Nurgiyantoro, 1995: 10).
Cerpen yang memotret dunia kehidupan sangat berkaitan dengan fungsi
sastra yang menghibur dan bermanfaat. Manfaat pada novel bisa terletak pada
ajaran-ajaran moral, karena sikap hidup orang menjadi acuan dalam bertindak
(bertingkah laku) dalam kehidupan. Moral dalam karya fiksi biasanya
mencerminkan

pandangan

hidup

pengarang

yang

bersangkutan

dan

pandangannya tentang nilai-nilai kebenaran yang ingin disampaikan kepada
pembaca. Menurut Kenny (dalam Nurgiantoro, 2005: 321), moral dalam karya
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sastra biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan dengan
ajaran moral tertentu yang bersifat praktis, yang dapat diambil dan ditafsirkan
lewat cerita yang bersangkutan oleh pembaca. Nilai moral dalam karya sastra
merupakan petunjuk yang sengaja diberikan oleh pengarang tentang berbagai hal
yang berhubungan dengan masalah kehidupan, seperti sikap, tingkah laku, dan
sopan santun pergaulan
Cerpen (shortstory) merupakan salah satu karya sastra yang sekaligus
dibuat fiksi. Menurut Sumardjo (2007: 92), cerpen adalah seni keterampilan
menyajikan cerita. Oleh karena itu, seorang penulis harus memiliki ketangkasan
menulis dan menyusun cerita yang menarik
Cerpen yang dikaji dalam penelitian ini adalah kumpulan cerpen yang
berjudul Senja dan Cinta yang Berdarah karya Seno Gumira Ajidarma. Cerpen
tersebut dipilih untuk dikaji karena memiliki beberapa kelebihan yang dilihat dari
segi isi dan bahasa. Segi isi, cerpen-cerpen dalam kumpulan cerpen Senja dan
Cinta yang Berdarah mengisahkan mengenai seorang manusia yang mengalami
kekerasan dalam hidup. Selain itu, pengarang juga menampilkan fenomena
kerusakan sosial seperti perilaku anarkis, tindakan suap-menyuap, pembantaian
manusia, dan sebagainya. Seksualitas juga

menjadi

objek

eksplorasi

pengarang sehingga memberikan suasana erotis dalam karya sastra. Semua hal
itu bermuara dan berpengaruh pada moralitas tokoh cerita
Cerpen dibuat oleh pengarang untuk menyampaikan pesan. Salah satu
pesan yang ada dalam karya sastra adalah pesan moral. Pesan moral disampaikan
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pengarang untuk menyebarkan nilai-nilai yang baik kepada pembaca cerpen
karya Seno Gumira Ajidarma.
Permasalahan moral dalam kumpulan cerpen Senja Dan Cinta Yang
Berdarah digambarkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan lingkungan
tempat bekerja bahkan di dalam dunia politik. Moral tokoh digambarkan mulai
dari anak-anak hingga dewasa. Selain itu, latar kehidupan si tokoh juga
mempengaruhi pembentukan kualitas moral.
1.2 Identifikasi Masalah
Moral merupakan baik dan buruk perilaku seseorang yang dapat berubah
kapan saja. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi moral seseorang, salah
satunya adalah melalui teks cerita atau cerpen. Cerpen merupakan karya sastra
yang menceritakan kehidupan nyata maupun khayalan yang dapat mempengaruhi
pembacanya. Cerpen mengandung berbagai pesan dari pengarang kepada
pembacanya. Salah satu yang terkadung dalam cerpen adalah moral, dimana
kandungan ini bisa membuat baik dan buruk pembacanya. Cerpen yang memiliki
kandungan moralitas baik akan membawa dampak positif bagi pembacanya
khususnya dan bagi masyarakat umum.
1.3 Pembatasan Masalah
Karya sastra beragam jenisnya dan isinya tetapi karya sastra yang dipilih
sebagai materi ajar haruslah memiliki kriteria. Terkait dengan pemilihan materi
ajar untuk pesetra didik SMA maka materi ajar yang digunakan hendaknya sesuai
dengan tujuan yang akan dicapai dari hasil pembelajaran karya sastra. Dengan
membaca karya sastra ( cerpen ) akan ditemukan nilai-nilai kehidupan seperti
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nilai moral yang ada di dalam kumpulan cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah
karya Seno Gumira Ajidarma.
1. Moralitas
Moralitas adalah perbuatan manusiawi yang dikerjakan secara
sadar dan sukarela dengan dimbangi rasa tanggung jawab (Poespodrojo,
1986: 103). Menurut Solomon (1987:2) menyatakan bahwa moral adalah
bagian filsafat yang meliputi hidup baik, menjadi orang yang baik,
berbuat baik, dan menginginkan hal-hal yang baik dalam hidup.
Kandungan moralitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilainilai yang baik dan buruk dalam kumpulan Cerpen Senja dan Cinta yang
Berdarah karya Seno Gumira Ajidarma
2. Cerpen
Menurut Sumardjo (2007: 92) cerpen adalah seni keterampilan
menyajikan cerita. Oleh karena itu, seorang penulis harus memiliki
ketangkasan menulis dan menyusun cerita yang menarik. Perbedaan
antara cerpen dengan novel dapat dilihat dari segi bentuk atau panjang
ceritanya. Edgar Alan Poe (Nurgiyantoro, 2002:10), menyatakan bahwa
cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk,
kira-kira berkisar antara setengah sampai dua jam, suatu hal yang
kiranya tidak bisa dilakukan untuk sebuah novel.
Cerpen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kumpulan
cerpen berjudul Senja dan Cinta yang Berdarah karya Seno Gumira
Ajidarma.
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3. Semiotika
Menurut Roland Barthes, semiotika adalah suatu ilmu atau metode
analisis

untuk

mengkaji

tanda.

Semiotika

Barthes

merupakan

pengembangan dari semiotika Saussure dengan menyelidiki hubungan
antara tanda (signifier) dan petanda (signified) pada sebuah tanda
(sign). Hubungan penanda dan petanda bukanlah kesamaan tapi
ekuivalen. Bukannya yang kemudian membawa pada yang lain tetapi
hubunganlah yang menyatukan keduanya (Kurniawan, 2001:22).
Semiotika dalam penelitian ini adalah metode analisis teks cerpen
yang digunakan untuk mengatahui kandungan moralitas dalam kumpulan
cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah karya Seno Gumira Ajidarma.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya maka
permaslahan yang dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam tiga
pertanyaan, yaitu :
1. Apa sajakah pesan moral yang terkandung dalam kumpulan cerpen
Senja dan Cinta yang Berdarah karya Seno Gumira Ajidarma dengan
analisis semiotika?
2. Bagaimanakah nilai-nilai moral yang terkandung dalam kumpulan
cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah karya Seno Gumira Ajidarma
diungkapkan?
3. Bagaimanakah kelayakan nilai-nilai moral yang terkandung dalam
kumpulan cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah karya Seno Gumira
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Ajidarma dijadikan sebagai materi pembelajaran Bahasa dan Sastra
Indonesia di SMA?
1.5 Tujuan Penelitian
1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis pesan moral
yang terkandung dalam kumpulan cerpen Senja dan Cinta yang
Berdarah karya Seno Gumira Ajidarma yang berhubungan dengan
pergaulan siswa di SMA.
2. Mendeskripsikan cara-cara untuk mengungkapkan nilai-nilai moral yang
terkandung dalam kumpulan cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah
karya Seno Gumira Ajidarma oleh penulis.
3. Mengetahui kelayakan kumpulan cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah
karya Seno Gumira Ajidarma sebagai materi pembelajaran Bahasa dan
Sastra Indonesia di SMA.
1.6 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan banyak manfaat
dalam dunia pendidikan khususnya dalam pembelajaran sastra, tentang pesan
moral yang terkandung dalam kumpulan cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah
karya Seno Gumira Ajidarma sebagai materi ajar di SMA. Dengan demikian
manfaat yang diharpkan dari penelitian ini yakni :
1. Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini memberikan sumbangan dalam perkembangan
pengetahuan Bahasa Indonesia khususnya tentang cerpen Senja dan Cinta yang
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Berdarah karya Seno Gumira Ajidarma sebagai materi ajar Bahasa Indonesia di
SMA.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dapat memperluas cakrawala apresiasi pembaca
Sastra Indonesia terhadap aspek moral dalam sebuah cerpen. Hasil penelitian ini
juga menambah referensi penelitian karya sastra bagi penelitian selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka
Penelitian yang dilakukan oleh Sam Devi Ardiyanto(2013) dengan judul
analisis unsur-unsur erotisme pada kumpulan cerpen “Jangan Main-main (dengan
Kelaminmu) Karya Djenar Maesa Ayu dengan pendekatan semiotika. Penelitian
ini bertujuan mendeskripsikan untuk mengetahui tanda-tanda unsur erotisme dan
nilai-nilai yang terkadung dalam unsur erotisme pada kumpulan cerpen “Jangan
Main-main (dengan Kelaminmu) Karya Djenar Maesa Ayu dengan menggunkan
toeri semiotik oleh De Saussure. Penelitian ini merupakan jenis penelitian
kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan semiotik. Teknik penelitian
yang digunakan adalah teknik kepustakaan dengan analisis data kualitatif model
alir oleh Miles & Hubermas. Analisis data dilakukan dengan menandai dan
menentukan teks cerpen, mengklasifikasikan teks cerpen, dan menyimpulkan hasil
klasifikasi teks dalam kumpulan cerpen yang selaras dengan kajian semiotik
tentang tanda-tanda unsur erotisme dan nilai-nilai yang tergambarkan dalam unsur
erotisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tanda-tanda unsur
erotisme pada kumpulan cerpen dan nilai-nilai yang tergambarkan pada unsur
erotisme, yaitu nilai estetika, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai
pendidikan.
Persamaan dengan penelitian Sam Devi Ardiyanto adalah sama-sama
menganilisis cerpen dengan pendekatan semiotika. Perbedaannya adalah kajian
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yang dianalisis jika penelitian Sam Devi Ardiyanto fokus pada unsur-unsur
erotisme sedangkan dalam penelitian ini adalah nilai-nilai moralitas yang
terkandung dalam cerpen.
Penelitian yang dilakukan Rina Mariyana (2013) tentang “Pesan Moral
Dalam Film Petualangan Sherina Karya Riri Riza Tinjauan Sosiologi Sastra”.
Hasil analisis film Petualangan Sherina adalah terdapat beberapa nilai moral yang
sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi anak-anak, misalnya
menjalin persahabatan/ persaudaraan tanpa memandang status sosial, tolongmenolong sebagai wujud makhluk sosial, keberanian tidak didasari perbedaan
gender, perilaku dibentuk oleh lingkungan sekitar dan kepekaan terhadap
lingkungan sekitar.
Persamaan dengan penelitian Rina Mariyana adalah sama-sama mengkaji
pesan moral yang terkadung dalam karya sastra. Perbedaannya adalah karya sastra
yang dikaji dan pendekatan yang digunakan. Penelitian mariyana mengkaji karya
sastra berupa film dengan tinjauan sosiologi sedangkan dalam penelitian ini
mengkaji karya sastra cerpen dengan pendekatan semiotika.
Penelitian yang dilakukan oleh Juin Agnes Wengkau (2014) tentang “Pesan
Moral Beberapa Puisi Dalam Antologi Puisi “Malam Biru di Berlin”. Hasil
penelitian menunjukan bahwa empat puisi ini terbukti menggunakan gaya bahasa
parabel, alegori dan fabel. Gaya bahasa parabel adalah gaya bahasa yang
mengisahkan tokoh-tokoh yang lebih mengutamakan tokoh Tuhan dan manusia,
juga merupakan gaya bahasa yang dipakai untuk menyebut cerita-cerita fiktif
dalam kitab suci untuk menyampaikan suatu kebenaran moral atau kebenaran
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spiritual. Gaya bahasa alegori adalah gaya bahasa di mana pelaku dalam cerita
selalu bersifat abstrak, sedangkan gaya bahasa fabel adalah gaya bahasa berbentuk
cerita mengenai dunia binatang, dimana binatang-binatang bahkan mahlukmahluk yang tidak bernyawa bertindak sebagai manusia
Persamaan dengan penelitian Juin Agnes Wengkau adalah sama-sama
mengkaji pesan moral. Perbedaannya adalah pada karya sastra yang dikaji dan
pendekatan yang digunakan. Jika penelitian Agnes Wengkau mengkaji puisi
dengan pendekatan analisis gaya bahasa sedangkan dalam penelitian ini mengkaji
cerpen dengan pendekatan semiotika.
Penelitian yang dilakukan Farida Iswahyuningtyas (2011) tentang NilaiNilai Pendidikan Karakter pada Materi Ajar Bahasa Indonesia Terbitan Tiga
Serangkai. Hasil penelitian menunjukan nilai-nilai pendidikan karakter yang
terkandung dalam materi ajar terbitan Tiga Serangkai antara lain religius, nilai
karakter pribadi yang baik, kepedulian sosial, kejujuran, kerja keras, dan nilai
karakter cinta lingkungan. Klasifikasi isi buku materi ajar Bahasa Indonesia
terbitan Tiga Serangkai Tahun 2006 yang mengandung nilai-nilai pendidikan
adalah: 1) Ideologi;

disiplin, hukum dan tata tertib,

mecintai tanah air,

demokrasi, mendahulukan kepentingan umum, berani, setia kawan/solidaritas,
rasa kebangsaan,

patriotik,

warga negara produktif, martabat/harga diri,

setia/bela negara, 2) Agama; iman kepada Tuhan YME, taat pada perintah Tuhan
YME, cinta agama, patuh pada ajaran agama, berakhlak, berbuat kebajikan,
suka menolong dan bermanfaat bagi orang lain, berdoa dan bertawakal, peduli
terhadap sesame, berperi kemanusiaan, adil, bermoral dan bijaksana, 3) Budaya;
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toleransi dan itikad baik, baik hati, empati, tata cara dan etiket, sopan santun,
bahagia/gembira, sehat, dermawan, persahabatan, pengakuan, menghormati,
berterima kasih.
Agustin Tri Astuti (2008) dalam skripsinya yang berjudul “ Unsur Intrinsik
Kumpulan cerpen Musafir karya Gola Gong dan Kemungkinan Sebagai Materi
Ajar Kesusastraan SMP. Pendekatan yang digunakan yakni pragmatis dan
didaktif. Adapun sasaran dalam penilitian adalah unsur intrinsik kumpulan cerpen
Musafir karya Gola Gong dan kemungkinannya sebagai materi ajar kesusastraan
SMP. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis
sintesis.
Berdasarkan hasil analisis unsur-unsur intrinsik yakni tema, alur,
penokohan, latar, sudut pandang pengarang, gaya bahasa, dan amanat pada
kumpulan cerpen Musafir karya Gola Gong telah memenuhi kriteria materi ajar
yang terdiri dari tiga aspek, yaitu bahasa, psikologi, dan budaya.
Penelitian yang dilakukan Dwi Jayanti (2012) dengan judul “Nilai-nilai
Pendidikan Karakter pada Materi Ajar Bahasa Indonesia Kelas VIII SMP terbitan
Erlangga” . Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan
karakter yang terkandung pada materi ajar Bahasa Indonesia Kelas VIII SMP
terbitan Erlangga dan memaparkan karakteristik penyajian buku materi ajar yang
terkait dengan pendidikan karakter Bahasa Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis
penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah pernyataan-pernyataan yang
mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat pada buku materi ajar
Bahasa Indonesia Kelas VIII terbitan Erlangga. Sumber data berisi tentang data-
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data yang dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian.
Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis yang berupa buku
materi ajar Bahasa Indonesia Kelas VIII terbitan Erlangga. Persamaan dengan
penelitian Dwi Jayati adalah sama-sama mengunakan penelitian kualikatif dan
kemungkinana sebagai materi ajar Bahasa Inodesia.
2.2 Landasan Teoretis
Landasan teoretis ialah landasan penelitian yang terkait dengan hal-hal
teori. Biasanya berkenaan dengan pendapat ahli atau tentang teori suatu hal yang
berkaitan dengan penelitian, khususnya tentanang moralitas (cerpen) dan materi
ajar.
2.2.1 Moral
Nilai adalah sifat atau hal-hal penting atau berguna bagi kemanusiaan,
nilai adalah suatu perangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai
suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran,
perasaan, keterikatan, dan perilaku. Mardiatmadja (1986: 21) menyatakan nilai
adalah hakikat suatu hal yang menyebabkan hal itu pantas dikejar oleh
manusia atau pantas dicintai, dihormati, dikagumi, atau yang berguna untuk
suatu hal. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai
merupakan standar tingkah laku yang berada dalam masyarakat, dimana
seseorang harus bertindak dan menghindari suatu tindakan.
Pengertian moral berasal dari bahasa latin yaitu mores yang berasal dari
kata “mos” (tunggal) yang berarti adat kebiasaan. adat. Kata"mos" (mores) dalam
bahasa Latin sama artinya dengan etos dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa
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Indonesia, kata moral diterjemahkan dengan arti susila. Adapun pengertian
moral yang paling umum adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide
yang diterima umum, yaitu berkaitan dengan makna yang baik dan wajar. Dengan
kata lain,pengertian moral adalah suatu kebaikan yang disesuaikan dengan
ukuran-ukuran tindakan yang diterima oleh umum, meliputi kesatuan sosial atau
lingkungan tertentu. Kata moral selalu mengacu pada baik dan buruknya
perbuatan manusia sebagai manusia. Dalam, masyarakat nilai-nilai moral menjadi
sebuah aturan tidak tertulis dan harus disepakati bersama sebagai norma.
Selanjutnya dinyatakan bahwa seseorang yang bermoral atau berakhlak berarti
dapat membedakan baik dan buruk Secara umum, moral menyaran pada
pengertian ajaran tentang baik buruk yang diterima secara umum mengenai
perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, dapat juga dikatakan sebagai
akhlak, budi pekerti, dan susila manusia (KBBI, 2008: 1059).
Pengertian moral menyaran pada suatu istilah yang digunakan untuk
menentukan

batas-batas

dari

sifat-sifat,

corak-corak,

maksud-maksud,

pertimbangan-pertimbangan, atau perbuatan-perbuatan yang secara layak dapat
dinyatakan baik-buruk, benar salah. Dalam hal ini, lawannya adalah amoral
(Poerbakawatja, 1992:219). Lebih lanjut, Poerbakawatja menyebutkan bahwa
jika dikaitkan dengan individu, moral merupakan unsur-unsur yang menjadi
sifat-sifat kelakuan yang disebut baik buruk, yaitu sesuai dengan ukuran-ukuran
yang diterima oleh seluruh kelompok di mana individu itu berada.
Pengertian moral yang dikutip dari Webster’s New World Dictionary of
the American Language (Dalam Cahyono, 1995: 221) adalah sesuatu yang
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berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan benar-salahnya
sesuatu tingkah laku. Selain itu, moral juga diartikan sebagai adanya kesesuaian
dengan ukuran baik-buruknya suatu tingkah laku atau karakter yang telah
diterima oleh sesuatu masyarakat, termasuk di dalamnya pelbagai tingkah laku
spesifik, seperti tingkah laku seksual. Berdasarkan pengertian tersebut dapat
dipahami bahwa istilah moral pada hakikatnya menunjuk kepada ukuran-ukuran
yang telah diterima oleh sesuatu komunitas.
Moral dalam pengertian De Vos (1987: 20) terkandung nilai kesusilaan
yang merupakan keseluruhan aturan, kaidah, atau hukum yang mengambil
bentuk amar atau larangan. Penegasan De Vos, moral yang berhubungan dengan
kesusilaan, kaidah, atau hukum lebih spesifik pada tatanan norma yang dibentuk
dan diciptakan manusia sebagai norma dalam pergaulan masyarakat. Kesiapan
orang tua dalam menyiapkan anaknya untuk bermasyarakat dapat disiapkan
melalui nilai moral yang diberikan dalam keluarga. Kosasih (1996: 109)
memberikan dukungan bahwa orang tua yang terbiasa dan membiasakan diri
mendidik anaknya dengan kasih sayang, maka rasa kasih sayang orang tuanya
akan mewarnai perilaku kehidupan anak dalam masyarakat. Wujud dari rasa
kasih sayang anak dapat tercermin pada perhatiannya terhadap alam sekitar dan
mampu hidup rukun dan saling membantu terhadap teman, keluarga, dan sesama.
Pendapat Kohlberg (dalam Cahyono, 1995:361) menyatakan bahwa
pribadi-pribadi yang terdidik secara moral adalah pribadi-pribadi yang mampu
menunjukkan kombinasi dari berbagai karakteristik dalam menghadapi situasi
sosial. Karakteristik yang dimaksud oleh Kohlberg adalah: refleksi, berprinsip,
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memancarkan nilai-nilai keadilan, memiliki disposisi dalam bertindak, dan sadar
akan keharusan untuk berinteraksi dengan situasi sosialnya. Pribadi semacam itu
cukup memahami bagaimana ia mesti merefleksi suatu permasalahan moral yang
muncul dalam situasi sosial,

mempertimbangkan berbagai alternatif yang

mungkin dapat dipilih, menarik berbagai kesimpulan berdasar prinsip keadilan
yang paling umum (tidak sekadar berdasar pada kebiasaan, hukum, ataupun
tindakan-tindakan tertentu) dan mampu menerjemahkan berbagai pertimbangan
ke dalam tindakan-tindakannya.
Kegunaan moral di dalam masyarakat sendiri adalah: (1) memberikan
pengarahan tingkah laku; (2) memberikan pedoman tingkah laku; (3) sebagai alat
penilai tingkah laku; (4) menunjukkan sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan
(Widjaja, 1992: 20). Mengingat pentingnya kendali moral dalam kehidupan
bermasyarakat, setiap anak perlu dibekali pendidikan moral sejak usia dini agar
kelak ketika anak menginjak dewasa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Oleh karena itu, pondasi yang kuat dengan memberikan pendidikan moral penting
diberikan kepada anak.
Pengertian moral dalam sastra tidak berbeda dengan pengertian moral
secara umum, yaitu menyangkut nilai baik-buruk yang diterima umum dan
berpangkal pada

nilai-nilai kemanusiaan. Sesuatu yang membedakan antara

moral dalam pengertian umum dan moral dalam sastra adalah hakikat cerpen
itu sendiri sebagai sebuah karya imajinatif.
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Keberadaan moral dalam cerpen tidak terlepas dari pandangan pengarang
tentang nilai-nilai kebenaran yang dianutnya. Nilai moral tersebut pada
hakikatnya merupakan saran atau petunjuk agar pembaca memberikan respon
atau mengikuti pandangan pengarang. Nilai moral yang dapat diterima pembaca
biasanya bersifat universal, dalam arti tidak menyimpang dari kebenaran
dan hak manusia. Pesan moral dalam sastra lebih memberat pada kodrati
manusia yang hakiki, bukan pada aturan-aturan yang dibuat, ditentukan, dan
dihakimi oleh manusia (Nurgiyantoro, 2007: 321-322).
Menurut Shipley (dalam Tarigan, 1991: 194) mengemukakan nilai-nilai
dalam sastra meliputi lima macam, yaitu (1) nilai hedonik, nilai yang memberi
kesenangan secara langsung; (2) nilai artistik, nilai yang memanifestasikan
keterampilan seseorang; (3) nilai kultural, nilai yang mengandung hubungan
yang mendalam dengan masyarakat; (4) nilai etis religius, jika di dalamnya
terkandung ajaran moral, etika, dan agama; dan (5) nilai praktis, jika di dalamnya
terkandung hal-hal yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Moral bersifat sederhana karena moral harus cukup siap untuk dapat
diterapkan

sabagai

tuntunan

para

pembaca.

Sebagai

model kehidupan,

cerpen hampir selalu menawarkan model atau pola kehidupan yang baik
dikonfrontasikan dengan yang jelek dan jahat.
Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa aspek moral
adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan betul atau salahnya sikap dan
tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya berdasar pandangan hidup
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masyarakat. Nilai-nilai moralitas yang tercantum dalam cerpen dapat berbentuk
tingkah laku yang sesuai dengan kesusilaan, budi pekerti, dan juga akhlak
(Djojosuroto, 2006: 16).
2.2.2

Pengertian Cerpen
Pengertian cerpen telah dipaparkan oleh beberapa ahli. Pengertian umum

cerita pendek yang sering disingkat sebagai cerpen merupakan suatu bentuk prosa
naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya
dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang.
Cerpen (shortstory) merupakan salah satu karya sastra yang sekaligus
dibuat fiksi. Menurut Sumardjo (2007: 92), cerpen adalah seni keterampilan
menyajikan cerita. Oleh karena itu, seorang penulis harus memiliki ketangkasan
menulis dan menyusun cerita yang menarik. Perbedaan antara cerpen dengan
novel dapat dilihat dari segi bentuk atau panjang ceritanya. Edgar Alan Poe
(Nurgiyantoro, 2007:10), menyatakan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang
selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai
dua jam, suatu hal yang kiranya tidak bisa dilakukan untuk sebuah novel.
Cerita pendek atau cerpen merupakan sebuah karya sastra berbentuk prosa
dan mempunyai komposisi cerita, tokoh, latar, yang lebih sempit dari pada novel.
Cerita yang disajikan dalam cerpen terbatas hanya memiliki satu kisah. Cerpen
(Short Story) merupakan salah satu bentuk karya sastra yang sekaligus disebut
fiksi. Menurut Sumardjo (2007: 84), cerpen adalah seni keterampilan menyajikan
cerita. Oleh karena itu, seseorang penulis harus memiliki ketangkasan menulis dan
menyusun cerita yang menarik. Sayuti (2000: 10), menyatakan cerpen
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menunjukkan kualitas yang bersifat compression „pemadatan‟, concentration
„pemusatan‟, dan intensity

„pendalaman‟, yang semuanya berkaitan dengan

panjang cerita dan kualitas struktural yang diisyaratkan oleh panjang cerita itu.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa cerpen adalah
cerita pendek yang memiliki komposisi lebih sedikit dibanding novel dari segi
kependekan cerita, memusatkan pada satu tokoh, satu situasi dan habis sekali
baca.
Stanton (2007: 75) mengungkapkan bahwa lazimnya cerpen terdiri atas
lima belas ribu kata atau sekitar lima puluhan halaman. Hal tersebut senada
dengan pendapat Sayuti (2009: 13), bahwa panjang cerpen berkisar 1000-1500
kata sehingga panjang cerpen dapat dibaca dalam waktu baca yang tidak lama.
Namun, keduanya mempunyai unsur yang sama yaitu alur cerita, tokoh cerita,
judul, latar cerita, tema, sudut pandang, diksi dan bahasa. Hal yang membedakan
adalah cerpen hanya memiliki satu konflik, satu tema pokok dan satu klimaks.
Menurut Sayuti (2000: 9) bahwa cerpen merupakan karya prosa fiksi
yang dapat selesai dibaca dalam sekali duduk dan ceritanya cukup dapat dapat
membangkitkan efek tertentu dalam diri pembaca. Dengan kata lain, sebuah
kesan tunggal dapat diperoleh dalam sebuah cerpen dalam sekali baca.
Selanjutnya Sayuti mengungkapkan bahwa sebuah cerpen biasanya memiliki plot
yang diarahkan pada insiden atau peristiwa tunggal. Sebuah cerpen biasanya
didasarkan pada insiden tunggal yang memiliki signifikansi besar bagi tokohnya.
Di samping hal tersebut, kualitas watak tokoh dalam cerpen jarang
dikembangkan secara penuh karena pengembangan semacam itu membutuhkan
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waktu, sementara pengarang sendiri sering kurang memiliki kesempatan untuk
itu. Tokoh dalam cerpen biasanya langsung ditunjukan karakternya.
Unsur-unsur pembangun cerpen terdiri dari dua unsur, yaitu fakta
cerita (terdiri dari tokoh, alur, dan latar) dan sarana cerita (terdiri dari judul, sudut
pandang, gaya dan nada, dan tema).
2.2.2.1 Penokohan
Tokoh

berkaitan

erat

dengan

penokohan,

yaitu

cara

menggambarkan tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Sayuti (2000: 73-74)
menyatakan bahwa tokoh merupakan elemen struktural fiksi yang
melahirkan peristiwa. Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro: 2010:
165), tokoh cerita (character) adalah orang-orang yang ditampilkan
dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembacanya
ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti
yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam
tindakan. Jones (dalam Nurgiyantoro: 2010: 165) mengemukakan
bahwa penokohan adalah pelukisan gambaran tentang seseorang yang
ditampilkan dalam sebuah cerita.
Tokoh cerita atau character adalah pelaku yang dikisahkan
perjalanan hidupnya dalam cerita fiksi lewat alur baik sebagai pelaku
maupun penderita berbagai peristiwa yang diceritakan. Dalam cerpen,
tokoh cerpen tidak harus berwujud manusia melainkan juga dapat
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berupa binatang atau suatu objek yang lain yang biasanya merupakan
bentuk personifikasi manusia (Nuryatin 2010:7).
Ada

beberapa

hal

yang

harus

diperhatikan

ketika

menggambarkan tokoh dalam sebuah cerita, yakni 1) pemilihan tokoh
atau character dalam cerita harus sesuai dengan perannya, 2) penyajian
watak tokoh harus diuraikan secara jelas dan gamblang, dan 3)
penggambaran tokoh mampu membawa pembaca mengalami peristiwa.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh
adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah karakter,
watak, atau sifat dari tokoh yang ada dalam cerita. Tokoh-tokoh dalam
cerpen dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis penamaan. Sedangkan
penokohan adalah penciptaan karakter tokoh dalam cerita dengan
beberapa cara yang telah dijelaskan.
2.2.2.2 Alur atau plot
Alur merupakan kata lain dari plot, yaitu cara pengarang menjalin
kejadian-kejadian secara beruntun dengan memperhatikan hukum sebab
akibat sehingga merupakan kesatuan yang padu, bulat, dan utuh
(Suharianto 2005:18). Menurut Sayuti (2000: 32), alur dibagi menjadi
tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian tengah (klimaks), dan bagian
akhir (penyelesaian). Nurgiyantoro (2010: 143), menyatakan bahwa
bagian awal sebuah cerita biasanya disebut sebagai tahap perkenalan,
tahap perkenalan pada umumnya berisi sejumlah infomasi penting yang
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berkaitan dengan berbagai hal yang akan dikisahkan pada tahap-tahap
berikutnya. Menurut Nurgiyantoro (2010:145), bagian tengah cerita
disebut sebagai tahap pertikaian, menampilkan pertentangan dan
konflik yang sudah mulai dimunculkan pada tahap sebelumnya,
menjadi semakin meningkat, semakin menegangkan. Sedangkan bagian
akhir cerita disebut sebagai tahap peleraian, menampilkan adegan
tertentu sebagai akibat klimaks (Nurgiyantoro, 2010:145).
Alur

memiliki

beberapa

kaidah,

yaitu

plausibilitas

(kemasukakalan), surprise (kejutan), suspense (rasa ingin tahu), dan
unity (keutuhan) (Sayuti, 2000: 47-53). Plausibilitas (kemasukakalan)
suatu cerita dikatakan masuk akal apabila cerita itu memiliki
kebanaran, yakni benar bagi diri cerita itu sendiri. Surprise (kejutan),
sesuatu yang telah mentradisi yang telah mengkonvensi dalam
penulisan karya fiksi, disimpang atau dilanggar dalam penulisan karya
fiksi itu. Suspense (rasa ingin tahu), kaidah yang mengatur alur
artinya ketidaktentuan harapan terhadap outcome atau hasil suatu
cerita. Menurut Nurgiyantoro (2010: 138) unity (keutuhan) merupakan
berbagai unsur yang ditampilkan, khususnya peristiwa-peristiwa
fungsional, kaitan, dan acuan yang mengandung konflik atau seluruh
pengalaman kehidupan yang hendak dikomunikasikan memiliki
keterkaitan satu dengan yang lain.
Dalam proses penyusunan alur cerpen, ada beberapa hal yang
harus diperhatikan. Kaidah-kaidah yang mengatur alur dalam fiksi
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antara lain plausabiliti, surprise, suspense, dan unity. Alur cerpen harus
mengandung plausibility, maksudnya, peristiwa yang terdapat di dalam
cerpen harus masuk akal, rasional, dapat dipahami nalar. Suatu cerita
dikatakan masuk akal apabila cerita itu memiliki kebenaran, yakni benar
bagi diri cerita itu sendiri. Sebuah peristiwa dapat saja tidak masuk akal
menurut ukuran di luar karya sastra tetapi tetap dipandang masuk akal
menurut ukuran karya sastra. Alur cerpen harus mengandung surprise,
maksudnya, urutan suatu peristiwa dengan peristiwa berikutnya yang
membangun cerpen tidak mudah diduga, rangkaian peristiwanya dapat
memunculkan keterkejutan. Kejutan dalam cerita dapat berfungsi
bermacam-macam, misalnya untuk memperlambat tercapainya klimaks
atau sebaliknya mempercepat tercapainya klimaks. Pengarang dapat
menggabungkan kemasukakalan dan kejutan yang mempunyai tuntunan
yang berbeda itu menjadi satu dalam keseluruhan plot cerita. Alur
cerpen harus mengandung suspense, maksudnya, rangkaian atau jalinan
peristiwa yang membangun cerpen memunculkan ketegangan pada
pembacanya. Alur yang baik disamping memenuhi ketiga kaidah di
atas, tuntunan yang harus dipenuhi adalah keutuhan. Jenis alur apapun
yang mempunyai bagian awal, tengah, dan akhir yang benar dan
mengikuti kaidah-kaidah kemasukakalan, surprise, dan suspense harus
tetap meiliki keutuhan.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa alur adalah jalinan
atau rangkaian peristiwa dalam suatu cerita yang terjalin berdasarkan
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hubungan sebab akibat. Makin kompleks alur yang tersaji, maka cerita
yang terjadi akan makin sulit untuk dicerna dan dipahami. Ada empat
hal yang harus diperhatikan dalam menyusun alur, yakni plausability,
surprise, suspense, dan unity.
2.2.2.3 Latar atau setting
Istilah latar adalah terjemahan dari istilah Inggris setting. Suatu
cerita terjadi di suatu tempat dan pada waktu tertentu. Latar adalah
gambaran tentang tempat, eaktu atau masa, dan kondisi sosial terjadinya
cerita. Itu berarti bahwa latar terdiri atas latar tempat, latar waktu, dan
latar sosial. Latar tempat menunjuk pada tempat atau lokasi terjadinya
cerita. Latar waktu atau masa menunjuk pada kapan atau bilamana cerita
itu terjadi. Latar sosial menunjuk pada kondisi sosial yang melingkupi
terjadinya cerita (Nuryatin 2010:13).
Latar atau setting adalah peristiwa dalam karya fiksi, baik berupa
tempat, waktu, maupun peristiwa, serta memiliki fungsi fisikal dan fungsi
psikologis

(Aminuddin

2004:67).

Abrams

(dalam

Nurgiyantoro

2005:216) mengemukakan bahwa latar atau setting yang disebut juga
sebagai landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan
waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang
diceritakan.
Aminuddin (2004:67-68) membedakan dua buah latar, yaitu latar
yang bersifat fisikal dan latar yang bersifat psikologis. Latar yang bersifat
fisikal adalah latar yang berhubungan dengan tempat, misalnya kota
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Semarang, daerah kumuh, sungai, pasar, serta benda-benda dalam
lingkungan tertentu yang tidak menuansakan makna apa-apa. Latar
fisikal hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat fisik. Sedangkan latar
psikologis adalah latar yang berupa lingkungan atau benda-benda dalam
lingkungan tertentu yang mampu menuansakan suatu makna serta
mampu memengaruhi emosi pembaca. Latar psikologis dapat berupa
suasana maupun sikap.
Pengarang menampilkan latar cerita sedemikian rupa sehingga
latar tidak hanya sekadar sebagai petunjuk tetapi juga menjadi tempat
pengambilan nilai-nilai yang ingin diungkapkan oleh pengarang melalui
cerita tersebut.
Menurut Stanton (2007: 35) latar adalah lingkungan yang
melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang berinteraksi
dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung.
Latar berfungsi sebagai pemberi informasi peristiwa yang
dialami tokoh di suatu tempat pada waktu dengan suatu situasi. Tentu
saja fungsi latar baru akan utuh jika padu dengan unsure-unsur
pembangun cerita yang lain. Pengertian latar dari penjelasan di atas
dapat disimpulkan sebagai ruang dan waktu berlangsungnya kejadian
daam suatu cerita.
2.2.2.4 Sudut pandang
Sudut pandang atau point of view mempersoalkan tentang siapa
yang menceritakan atau dari posisi mana (siapa) peristiwa atau
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tindakan itu dilihat dalam sebuah karya fiksi (Sayuti, 2000: 157).
Menurut Stanton (2007: 52), posisi pusat kesadaran tempat kita dapat
memahami setiap peristiwa dalam cerita, dinamakan sudut pandang.
Selanjutnya Stanton mengungkapkan bahwa pengarang harus memilih
sudut pandangnya dengan hati-hati agar cerita yang diutarakannya
menimbulkan efek yang pas.
Menurut Sayuti (2000: 159), lazimnya sudut pandang yang
umum dipergunakan oleh para pengarang dibagi menjadi empat
jenis, yakni 1) sudut pandang first person-central atau akuan sertaan,
tokoh sentral cerita adalah pengarang yang secara langsung terlihat di
dalam cerita. 2) Sudut pandang first person peripheral atau akuan
tak sertaan, tokoh “aku” biasanya hanya menjadi pembantu atau
pengantar tokoh lain yang lebih penting, pencerita pada umumnya hanya
muncul di awal atau akhir saja. 3) Sudut pandang third person
omniscient atau diaan maha tahu, pengarang berada di luar cerita, dan
biasanya pengarang hanya menjadi seorang pengamat yang maha tahu,
bahkan mampu berdialog langsung dengan pembaca. 4) Sudut pandang
third person limited atau diaan terbatas, pengarang mempergunakan
orang ketiga sebagai pencerita yang terbatas hak berceritanya, di
sini pengarang hanya menceritakan apa yang dialami oleh tokoh yang
dijadikan tumpuan cerita.
Menurut Nurgiyantoro (2005:256-271) menyatakan bahwa sudut
pandang yang umum digunakan pengarang Indonesia ada tiga macam,
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yaitu sudut pandang persona ketiga „dia‟ yang mahatahu, sudut pandang
persona kedua pertama „aku‟ sebagai tokoh utama atau tokoh tambahan,
dan campuran yang terdiri atas campuran „aku‟ dan „dia‟.
Ada dua kelompok pandangan atas istilah pusat pengisahan dan
sudut pandang. Sebagian ahli sastra membedakan antara keduanya,
sementara sebagian yang lain menyamakannya. Sebagian ahli sastra
yang menyamakan, menyatakan bahwa pusat pengisahan dan sudut
pandang itu sama. Bentuknya adalah campuran antara bentuk pusat
pengisahan dan sudut pandang yang dideskripsikan oleh kelompok ahli
sastra yang membedakan antara keduanya.
Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sudut
pandang atau point of view adalah cara pandang pengarang yang
digunakan untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai
peristiwa yang membentuk suatu cerita kepada pembaca sehingga
pembaca dapat menangkap maksud yang ingin disampaikan pengarang.
2.2.2.5 Gaya Bahasa
Betapa besar peran bahasa dalam suatu cerita, pastilah semua
orang mengakuinya. Semua unsur cerita sebagaimana tersebut
sebelumnya dapat kita nikmati apabila telah disampaikan atau
dinyatakan dengan bahasa. Bahasa dalam karya sastra memiliki fungsi
ganda. Ia bukan hanya sebagai alat penyampai maksud pengarang,
melainkan juga sebagai penyampai perasaannya. Melalui karyanya,
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seorang pengarang bukan hanya sekadar bermaksud memberi tahu
pembaca mengenai apa yang dilakukan dan dialami tokoh ceritanya,
melainkan bermaksug pula mengajak pembacanya ikut serta merasakan
apa yang dilakukan oleh tokoh cerita. Itulah sebabnya pengarang
senantiasa akan memilih kata dan menyusunnya sedemikian rupa
sehingga menghasilkan kalimat yang mampu mewadahi apa yang
dipikirkan dan dirasakan tokoh cerita tersebut.
Gaya merupakan cara pengungkapan seorang pengarang yang
khas. Gaya seorang pengarang tidak akan sama bila dibandingkan
dengan pengarang lain. Secara sederhana, gaya dapat didefinisikan
sebagai cara pemakaian bahasa yang khas oleh seorang pengarang.
Dalam artian ini, semua pengarang masing-masing memiliki gayanya
sendiri-sendiri (Setyaningsih 2003:33).
Menurut Aminuddin (2004:72) gaya adalah cara seorang
pengarang menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media
bahasa yang indah dan harmonis serta mampu menuansakan makna dan
suasana yang dapat menyentuh daya intelektual dan emosi pembaca.
Dari pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa
yang dimaksud dengan gaya adalah kemampuan seorang pengarang
dalam menggunakan bahasa sehingga terdapat ketepatan watak pikiran
dan perasaan sehingga menimbulkan makna dan suasana yang dapat
menyentuh daya imajinasi dan emosi pembaca.
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Gaya adalah cara mengungkapkan seseorang yang khas bagi
seorang pengarang (Sayuti, 2000: 173), Sedangkan menurut Sayuti pada
dasarnya merupakan ekspresi sikap. Menurut Stanton (2007: 61) gaya
adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa. Sedangkan nada
atau tone adalah sikap emosional pengarang yang ditampilkan dalam
cerita (Stanton, 2007: 63).
2.2.2.6 Tema
Tema adalah makna cerita, atau dasar cerita. Tema dalam
fiksi biasanya berpangkal pada motif tokoh (Sayuti, 2000: 187). Lebih
lanjut Sayuti menyatakan bahwa tema berfungsi sebagai penyatu unsurunsur lainnya. Tema juga berfungsi melayani visi, yaitu responsi total
pengarang terhadap pengalaman dan hubungan totalnya dengan jagad
raya (Sayuti, 2000:192).
Menurut Stanton (2007: 36) tema merupakan aspek cerita
yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia; sesuatu
yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat. Sayuti (2000: 195197), menyatakan bahwa tema dapat ditafsirkan melalui cara-cara
tertentu, yaitu 1) mempertimbangkan tiap detail cerita yang tampak
terkedepankan, 2) tidak bersifat bertentangan dengan tiap detail cerita,
3) tidak mendasarkan diri pada buku-buku yang tidak dinyatakan baik
secara langsung maupun tidak langsung, dan 4) mendasarkan pada bukti
yang secara langsung ada atau yang diisyaratkan pada cerita.
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Menurut Aminuddin (1987:91) tema adalah ide yang mendasari
suatu cerita sehingga berperan juga sebagai pangkal tolak pengarang
dalam memaparkan karya fiksi yang diciptakannya. Menurut Wiyanto
(2005 : 78) menyatakan bahwa tema adalah pokok pembicaraan yang
mendasari cerita.
Tema dalam suatu karya dapat tersurat dan dapat pula tersirat.
Disebut tersurat jika tema tersebut dengan jelas dinyatakan oleh
pengarangnya.

Disebut tema tersirat apabila tidak secara tegas

dinyatakan, tetapi terasa dalam keseluruhan cerita yang dibuat
pengarang. Jadi, tema adalah ide atau gagasan yang mendasari sebuah
cerita, baik tersirat maupun tersurat.
2.2.2.7 Konflik
Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling
memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial
antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak
berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau
membuatnya tidak berdaya.
Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa
individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya
adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat,
keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri
individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar
dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak
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pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok
masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan
hilangnya masyarakat itu sendiri.
Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi
berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol
akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna
dapat menciptakan konflik.
Konflik adalah pergumulan yang dialami oleh karakter dalam
cerita. Konflik ini merupakan inti dari sebuah karya sastra yang pada
akhirnya membentuk plot. Ada pendapat yang menyatakan bahwa
konflik dibagi menjadi dua bagian, yaitu konflik eksternal dan internal.
Konflik eksternal ada tiga macam, yaitu konflik antara individu dengan
individu, individu dengan alam, dan individu dengan lingkungan atau
masyarakat. Konflik individu dengan individu, yaitu konflik yang
dialami seseorang dengan orang lain. Konflik individu dengan alam,
yaitu konflik yang dialami dengan alam. Konflik ini menggambarkan
perjuangan individu dalam usahanya untuk mempertahankan diri dalam
kebesaran alam. Konflik individu dengan lingkungan atau masyarakat,
yaitu konflik yang dialami individu dengan masyarakat atau lingkungan
hidupnya. Sedangkan konflik internal adalah konflik individu dengan
dirinya sendiri. Konflik ini tidak melibatkan orang lain. Konflik ini
ditandai dengan gejolak yang timbul dalam diri sendiri mengenai
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beberapa hal seperti nilai-nilai. Kekuatan karakter akan terlihat dalam
usahanya menghadapi gejolak tersebut.
Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa konflik ada tiga
macam, yaitu konflik mental (batin), konflik sosial, dan konflik fisik.
Konflik mental (batin) adalah konflik atau pertentangan antara seseorang
dengan batin atau wataknya. Konflik sosial adalah konflik antara
seseorang dengan masyarakatnya, atau dengan orang / pihak lain. Konflik
fisik adalah konflik antara seseorang dengan kekuatan diluar dirinya,
misalnya dengan alam yang ganas, cuaca buruk, lingkungan yang kumuh,
pergaulan yang salah. Konflik merupakan kunci untuk menemukan alur
cerita. Dengan adanya konflik, maka cerita dapat berlangsung. Konflik
berkaitan dengan unsure intriksik yang lain.
2.2.2.8 Amanat
Dalam sebuah cerpen terkadang terdapat pemecahan persoalan
yang ada. Pemecahan persoalan itu diistilahkan dengan amanat. Amanat
juga dapat diartikan sebagai pesan yang ingin disampaikan pengarang
kepada pembaca. Tidak mustahil dari beberapa cerpen yang dibangun
dari tema yang kurang lebih sama tersimpul beberapa amanat yang saling
berbeda (Nuryatin 2010:5).
Amanat dapat disampaikan melalui dua cara. Cara pertama,
amanat disampaikan secara tersurat; maksudnya, pesan disampaikan
langsung di dalam cerpen oleh penulis; biasanya diletakkan pada bagian
akhir cerpen. Dalam hal ini pembaca dapat langsung mengetahui pesan
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yang disampaikan oleh penulis. Cara yang kedua, amanat disampaikan
secara tersirat; maksudnya, pesan tidak dituliskan secara langsung di
dalam teks cerpen. Pembaca diharapkan dapat menyimpulkan sendiri
pesan yang terkandung di dalam cerpen.
Selanjutnya Nurgiyantoro (2005:321) berpendapat bahwa amanat
dalam karya sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang
yang bersangkutan, pandangannya tentang nilai-nilai kebenaran, dan hal
itulah yang ingin disampaikan kepada pembaca.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan
bahwa amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada
pembaca melalui cerita yang ditulisnya.
2.2.3

Semiotika
Semiotika adalah ilmu yang mempelajari struktur, jenis, tipologi, serta

relasi-relasi dalam penggunaannya di dalam masyarakat. Semiotika mempelajari
relasi diantara komponen-komponen tanda, serta relasi antar komponenkomponen tersebut dengan masyarakat penggunanya. Semiotika, yang berasal dari
bahasa Yunani, semion yang berarti tanda (sign), bermula dari kajian tentang
bahasa, dan kemudian berkembang menjadi kajian kebudayaan, adaah akar dari
perkembangan

gerakan

intelektual

dan

filsafat

strukturalisme

dan

poststrukturalisme tersebut, yang merupakan bagian dari gemuruh wacana kritis
tahun 1950-1960-an yang mempertanyakan kembali “kebenaran-kebenaran‟
universal dan tunggal yang dibangun oleh rasionalisme, logosentrisme,
positivistic, dan modernism. Meskipun demikian, strukturalisme sendiri
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sesungguhnya masih menggunakan pendekatan “ilmiah” yang positivistic, yang
kemudian dikritik dan dikoreksi.
Menurut Roland Barthes, semiotika adalah suatu ilmu atau metode analisis
untuk mengkaji tanda. Semiotika Barthes merupakan

pengembangan

dari

semiotika Saussure dengan menyelidiki hubungan antara tanda (signifier) dan
petanda (signified) pada sebuah tanda (sign). Hubungan penanda dan petanda
bukanlah kesamaan tapi ekuivalen. Bukannya yang kemudian membawa pada
yang lain tetapi hubunganlah yang menyatukan keduanya (Kurniawan, 2001:22).
Semiotika (semiotics) didefinisikan oleh Ferdinand de Saussure di dalam
course in general linguistics, “sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai
bagian dari kehidupan.” Implisit dalam definisi Saussure adalah prinsip, bahwa
semiotika sangat menyandarkan dirinya pada aturan main (rule) atau kode sosial
(social code) yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga tanda dapat dipahami
maknanya secara kolektif. Semiotika, sebagaimana dijelaskan oleh Fedinand de
saussure adalah“ilmu yang mempelajari peran tanda (sign) sebagai bagian dari
kehidupan sosial”. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari struktur, jenis,
tipologi, serta relasi- relasi tanda dalam penggunaan ya di dalam masyarakat.
Oleh sebab itu, semiotika mempelajari relasi diantara komponen-komponen
tersebut

dengan

masyarakat

penggunanya.

Analisis

atas

tanda

yang

memunculkan pertandaan, menghubungkan penanda dengan realitas sosial.
Penggunaan semiotika sebagai metode pembacaan di dalam berbagai
cabang

keilmuan

dimungkinkan

karena

adanya

kecenderungan

untuk
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memandang berbagai fenomena sosial dalam bahasa. Metode semiotika di
dalamnya ini ada berbagai elemen dasar, yaitu tanda (penanda/ petanda), aksis
tanda (sitagma/ sistem) tingkatan tanda (denotasi/ konotasi), serta relasi tanda
(metafora/metomini).
Susanne Langer dalam (Littlejhon, 2009: 66-67) membedakan antara
tanda dan simbol. Tanda berkaitan erat dengan objek yang ditandai; misalnya
mendung tandanya hujan, tertawa tandanya bahagia. Sedangkan simbol tidak
mewakili objek tetapi merupakan kendaraan atau sarana pengkonsepsian objekobjek. Sebuah simbol

adalah sebuah “intrumen pemikiran”. Langer melihat

meaning sebagai hubungan kompleks antar simbol, objek dan individu. Jika
minimal tidak terdapat sesuatu yang dimaknai dan pemikiran seseorang yang
memaknainya, maka tidak terdapat makna yang sempurna. Oleh karena itu
terdapat makna logika dan makna psikologis. Makna logika adalah hubungan
antara simbol dan objek (referent), sedangkan makna psikoligis adalah hubungan
antara simbol dan seseorang
Dalam semiotika, penerima dan pembaca, dipandang memainkan
peran yang lebih aktif dibandingkan dalam kebanyakan model proses.
Ferdinand de saussre, hanya benar-benar menaruh perhatian pada simbol, karena
kata-kata adalah simbol. Namun para pengikutnya mengakui bahwa bentuk fisik
dari tanda yang oleh Saussure dinamakan penanda (signifier), konsep mental
yang terkait dengannya petanda (signified) dapat dikaitkan dengan cara ikonik
atau atbitrer.
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Signifier (penanda) adalah bunyi atau coretan bermakna,
signified

adalah

gambar mental

atau konsep sesuatu

dari

sedangkan
Signifier

(penanda). Hubungan antara keberadaan fisik tanda atau konsep mental tanda
tersebut dinamakan signification. Dengan kata lain signification ada upaya
memberi makna terhadap dunia (fiske, 2004:66).
Signifier dan signified adalah produk
keduanya bersifat

kultural. Hubungan di antara

abriter (manasuka) dan hanya

berdasarkan

konvensi,

kesepakatan atau peraturan dan kultural pemakai bahasa tersebut. Hubungan
antara Signifier dan signified tidak bias dijelaskan dengan nalar apapun, baik
pilihan bunyi -bunyian maupun pilahan untuk mengkaitkan rangkaian bunyi
tersebut dengan benda atau konsep yang dimaksud, karena hubungan yang terjadi
antara Signifier dan signified bersifat arbiter, maka signifier harus dipelajari,
yang berarti ada struktural yang pasti atau kode yang membantu menafsirkan
makna (Sobur, 2001:126).
Semiotika dapat meneliti berbagai teks. Teks disini adalah pengertian
dalam arti luas. Teks tidak hanya dibatasi pada aspek tulisan atau linguistik saja.
Semiotik dapat meneliti teks dimana tanda-tanda terkodefikasi dalam sebuah
sistem. Dengan demikian semiotik dapat meneliti bermacam-macam teks, seperti
berita, iklan, drama dan sebagainya.
Roland Barthes yang juga menjadikan semiotika sebagai

pendekatan

utama ilmu budaya, ia juga menjelaskan maksud dari semiotika adalah untuk
menerima semua sistem tanda, apapun hakekatnya dan batasnya, baik gambar,
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isyarat, suara musik, objek dan semua hal-hal

tersebut,

yang membentuk

kebiasaan atau hal lain, yang bukan berupa bahasa, paling tidak adalah suatu
sistem signikasi, yaitu adanya hubungan antara signifier dan signified untuk
memberikan makna.
Metode

semiotik

digunakan

agar

mendapat

kemudahan

dalam

pemahaman seseorang dalam mempelajari sebuah cerpen. Metode semiotik
digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis teks cerpen dengan asumsi
bahwa cerpen itu dikomunikasikan melalui tanda-tanda. Cerpen yang tersusun
tidak membawa makna pesan tunggal. Cerpen biasanya mempunyai ideologi
dominan yang tercipta melalui tanda tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa teks
cerpen mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu.
Dalam analisis semiotik tersebut secara khusus akan menggunakan
dua jenis alat analisis yaitu :
1. Analisis common sense dilakukan dengan cara peneliti menganalisis
pandangan dan kesan penonton iklan yang ditampilkan melalui
berbagai sudut pandang dari penonton, biasanya terkait dengan
perasaan penonton terhadap iklan produk dan kemauan penonton
untuk membeli produk setelah menonton iklan tersebut untuk
merasakan dampak produk tersebut dibelinya;
2. Analisis

interteks

yaitu analisis yang dilakukan

dengan cara

menganalisis arti sosial dan makna yang ditangkap penonton
terhadap iklan yang ditayangkan dalam media televisi.
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Analisis semiotika yang menjadi dasar penelitian ini memberikan
jalan bagi peneliti untuk mempresentasikan pesan moral yang terkandung di
dalam cerpen ke dalam rangakaian kata-kata atau kalimat. Dalam membentuk
kalimat yang digunakan harus memiliki sistem agar bermakna. Sistem inilah yang
disebut representasi. Representasi merupakan

pengertian

yang berlaku di

dalam masyarakat mengenai berbagi macam fenomena nasional. Begitu juga
penelitian ini, yang berusaha mencari tahu makna sosial iklan sesuai dengan
realitas yang ada di dalam masyarakat dengan persepsi dan cara pandang yang
dimiliki oleh peneliti. Namum untuk mengesahkan interpretasi makna tersebut
diperlukan pula interpretasi sumber lain sebagai data yang reliable (dapat
dipercaya).
2.2.4

Kriteria Materi Ajar Sastra
Pengertian materi pembelajaran adalah sebuah pengetahuan, keterampilan

dan juga sebuah sikap yang harusnya dimiliki oleh semua siswa di dalam
memenuhi standart pembelajaran kompetensi yang telah di tetapkan. Jadi dapat di
simpulkan bahwa pengertian materi pembelajaran itu adalah sarana untuk dapat
mencapai sebuah tujuan pembelajaran.
Dalam garis besar program pengajaran kurikulum pendidikan dasar mata
pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia pada KTSP 2007 dicantumkan bahwa
tujuan pengajaran sastra ialah untuk menikmati dan memanfaatkan karya sastra
untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan
pengetahuan. Adapun tujuan pembelajaran apresiasi cerita pendek adalah agar
siswa dapat menentukan nilai-nilai moral.
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Dalam kegiatan belajar mengajar materi ajar yang disajikan kepada siswa
seharusnya sesuai dengan kemampuan serta kondisi siswa pada suatu tahapan
tertentu dalam pengajaran yang berorientasi pada hasil perubahan watak dan
keilmuan. Selain itu materi ajar sastra pun harus diklasifikasikan berdasarkan
kesukaran dan criteria-kriteria tertentu. Tanpa adanya kesesuaian antara kondisi
peserta dan materi ajar maka pembelajaran akan dinilai tidak berhasil.
Kemampuan dalam memilih materi ajar sastra ditentukan oleh beberapa faktor,
diantaranya referensi karya sastra, kurikulum, penilaian sastra, dan lain
sebagainya. Oleh sebab itu terkadang materi ajar yang dipilih kurang sesuai
dengan kondisi siswa.
Pada umumnya sebuah materi pembelajaran ini telah di bagi menjadi tiga
jenis yakni alat, informasi dan juga sebuah teks atau program yang di perlukan
oleh para guru untuk melakukan sebuah perencanaan belajar. Sebuah alat yang
dipergunakan oleh guru untuk menerapkan sebuah pembelajaran yang baik dan
mudah di mengerti para siswanya. Yang terakhir adalah sebuah perangkat
substansi dari pembelajaran yang dapat di susun dengan sistematis di dalam
proses pembelajaran. Pengertian materi pelajaran ini sangat penting untuk dapat di
mengerti oleh semua siswa supaya setiap siswa dapat menerima pembelajaran
sesuai dengan yang telah di tetapkan oleh guru. Maka dari itu dapat di simpulkan
bahwa sebuah materi pelajaran ini sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan
ataupun ketercapaian siswa di dalam belajar.
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2.2.5

Keterkaitan Pesan Moral dengan Materi Ajar
Salah satu unsur instrinsik yang ada di dalam cerpen adalah amanat.

Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang baik secara secara langsung
dialog antar tokoh maupun secara tidak langsung melalui tindakan tokoh yang ada
dalam cerita. Materi yang harus dikuasai oleh siswa memahami unsur intrinsik
dan unsur ekstrinsik cerita pendek. Amanat yang terkandung dalam cerita pendek
perlu di ajarkan nilai-nilai moral yang ada agar bisa mempengaruhi perilaku
siswa. nilai moral yang baik akan memberikan motivasi siswa untuk berperilaku
baik, sebaliknya nilai moral yang kurang baik di dalam cerpen maka guru
menjelaskan dampak-dampak seseorang yang memiliki nilai moral kurang baik
sehingga siswa tidak meniru perilaku yang kurang baik tersebut.
2.2.6

Keterkaitan Materi Ajar dengan Psikologi Siswa.
Pemilihan materi ajar sangat berkaitan dengan psikologi siswa sebab pada

tahapan tertentu dalam perkembangan psikologi siswa, mereka membutuhkan
tindakan dan perlakuan yang berbeda. Tentu saja pemilian materi ajar akan
berimbas pada hasil pembelajaran. Selain itu isi sastra yang kurang membangun
bagi perkembangan jiwa dan psikologi akan menjadikan perkembangan jiwa dan
psikologi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terlebih bagi siswa SMA yang
dalam ilmu jiwa sedang mengalami masa peralihan dari anak-anak menjadi
dewasa yang tentu saja membutuhkan penangan khusus dan sinergis dari
pendidikan termasuk pembelajaran sastra.
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Tahap psikologis ini sangat berpengaruh teradap daya ingat, kemauan
mengerjakan tugas, kesiapan bekerja sam, pemahaman terhadap suatu kondisi,
serta pemecahan masalah. Pengelompokan berdasarkan tahap psikologi disajikan
sebagai berikut:
1. Tahap pengkhayalan (usia 8 s.d 9 tahun)
Pada tahap ini imajinasi lebih berkembang dan mempengaruhi
sehingga masih penuh dengan fantasi kekanakan.
2. Tahan romantik (usia 10 s.d 12 tahun)
Pada tahap ini anak mulai meninggalkan fantasi dan mengarah ke
arah realitas. Meski pandangan mereka masih sederhana tetang dunia ini,
mereka telah menyenangi cerita-cerita kepahlawanan, petualangan,
bahkan kejahatan.
3. Tahan realistik (usia 13 s.d. 16 tahun)
Pada tahapan ini anak benar-benar lepas dari dunia fantasi dan
sangat berminat pada realitas (yang benar-benar terjadi). Mereka terus
berusaha mengetahui dan siap mengikuti dengan teliti fakta-fakta untuk
memahami masalah-masalah dalam kehidupan kehidupan nyata.
4. Tahap generalisasi (usia 16 tahun ke atas)
Pada tahapan ini anak tidak lagi berminat pada hal-ha yan bersifat
praktis saja tetapi juga berminat untuk menemukan konsep-konsep
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abstrak dengan meneliti suatu fenomena. Mereka berusaha menemukan
dan merumuskan penyebab utama fenomena tersebut yang terkadag
mengarah kepada pemikiran fantasi untuk menemukan keputusankeputusan moral. Oleh karenanya karya sastra yang dijadikan materi
ajar hendaknya mengandung nilai-nilai moral yang dapat membangun
jiwa siswa.
Cerita merupakan sarana untuk menyampaikan tema, makna atau tujuan
penulisan cerita fiksi. Berdasarkan pemaparan diatas maka karya sastra yang
dipilih sebagai materi ajar hendaknya sesuai dengan tahapan psikologi yang sesuai
atau paling tidak guru hendaknya menyajikan karya sastra yang secara psikologi
dapat menarik minat siswa. Oleh sebab itu karya sastra bagi siswa SMA harus
sesuai dengan kaidah psikologi pada tahapan realistik dan mengandung nilai
moral.
2.3 Kerangka berpikir
Membaca merupakan salah satu keterampilan yang dalam pembelajaran
bahasa indonesia. Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang kebanyakan
dibaca oleh siswa. Salah satu karya sastra yang menarik untuk dibaca adalah karya
sastra seno aji gumiro dengan judul kumpulan cerpen senja dan cinta yang
berdarah. Setiap karya sastra mengandung pesan-pesan yang disampaiakn penulis
kepada pembaca. Pesan yang sangat dibutuhkan oleh siswa saat ini adalah pesan
moral yang terkandung dalam cerpen tersebut. Pesan moral dalam cerpen dapat di
analisis menggunakan analisis semiotika sehingga nanti diperoleh pesan-pesan
moral apa saja yang ada dalam karya sastra. Kumpulan cerpen tersebut dapat
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dijadikan materi ajar untuk pembelajaran Sastra dan Bahasa Indonesia di SMA.
Kerangkan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut dijelaskan dalam
bagan dibawah ini:

Kumpulan cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah

Teori sastra dan moralitas dalam sastar

Analisis semiotika

Nilai-nilai moralitas yang terkandung dalam
kumpulan cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah

Sebagai materi ajar Bahasa dan Sastra Indonesia di
SMA

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005: 4), metodologi
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
Penelitian kualitatif selalu bersifat deskriptif, artinya data yang dianalisis dan
hasil analisisnya berbentuk deskripsi fenomena, tidak berupa angka-angka atau
koefisien tentang hubungan antarvariabel (Hasan, 1990; 16).
Menurut Moleong (2005: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Secara holistik, dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah
3.2 Data dan Sumber Data
Data pada dasarnya merupakan bahan mentah yang berhasil dikumpulkan
oleh peneliti dari dunia yang dipelajarinya (Moleong, 2009: 72). Data dalam
penelitian ini berupa data lunak (soft data) yang berwujud kumpulan cerpen,
ungkapan, dan kalimat yang terdapat dalam kumpulan cerpen Senja dan Cinta
yang Berdarah karya Seno Gumira Ajidarma.
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Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari membaca kumpulan
cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah karya Seno Gumira Ajidarma dan
tanggapan dari guru selaku validator materi ajar pembalajarn (Validator Materi).
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan
pengamatan, mencatat hal-hal penting yang berkitan dengan nilai-nilai moralitas,
dan pengkodean yang ada dalam karya sastra kumpulan cerpen Senja dan Cinta
yang Berdarah karya Seno Gunira Ajidarma.
Angket digunakan untuk mengetahui kelayakan materi yang sudah dibuat
sehingga materi yang dibuat menjadi materi ysang berkualitas. Angket ini berisi
skala likert yaitu tanggapan tentang isi materi yang dibuat.
3.4 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiotika
naratif Roland Barthes. Roland Barthes memilah penanda-penanda pada cerpen
naratif ke dalam serangkaian fragmen ringkas dan beruntun yang disebutnya
sebagai leksia-leksia (lexias), yaitu satuan-satuan pembacaan dengan panjang
pendek bervariasi. Dimensinya tergantung kepada kepekatan dari konotasikonotasi yang bervariasi sesuai dengan momen-momen teks. Dalam proses
pembacaan teks, leksia-leksia tersebut dapat ditemukan baik pada tataran kontak
pertama di antara pembaca dan teks maupun pada saat satuan-satuan itu dipilahpilah sedemikian rupa sehingga diperoleh aneka fungsi pada tataran-tataran
pengorganisasian yang lebih tinggi.
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Bagi Roland Barthes di dalam teks setidak-setidaknya beroperasi lima
kode pokok yang di dalamnya semua penanda tekstual (baca leksia) dapat
dikelompokkan. Setiap atau masing-masing leksia dapat dimasukkan ke dalam
salah satu dari lima buah kode ini. Kode-kode ini menciptakan sejenis jaringan,
suatu topos yang melaluinya teks dapat “menjadi” (Sobur, 2003 : 66). Adapun
kode-kode pokok tersebut yang dengannya seluruh aspek tekstual yang signifikan
dapat dipahami meliputi aspek sintagmatik dan semantic sekaligus, yaitu
menyangkut bagaimana bagian-bagiannya berkaitan satu sama lain dan
terhubungkan dengan dunia di luar teks.
Kelima jenis kode tersebut meliputi kode hermeneutik, kode semik, kode
simbolik, kode proairetik dan kode cultural (Sobur, 2003 : 65)
1)

Kode Hermeneutik adalah satuan-satuan yang dengan berbagai cara
berfungsi untuk mengartikulasikan suatu persoalan, penyelesaiannya, serta
aneka peristiwa yang dapat memformulasikan persoalan tersebut, atau
yang justru menunda-nunda penyelesaiannya, atau bahkan yang menyusun
semacam

teka-teki

penyelesaiannya.

(enigma)

Pada

dan

dasarnya

sekedar
kode

ini

member
adalah

isyarat

bagi

sebuah

kode

“penceritaan”, yang dengannya sebuah narasi dapat mempertajam
permasalahan, menciptakan ketegangan dan misteri, sebelum membrikan
pemecahan atau jawaban.
2)

Kode Semik (code of semes) atau konotasi adalah kode yang
memanfaatkan isyarat, petunjuk, atau “kilasan makna” yang ditimbulkan
oleh penanda-penanda tertentu. Pada tataran tertentu kode konotatif ini
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agak mirip dengan apa yang disebut oleh para kritikus sastra AngloAmerika sebagai “tema” atau “sruktur tematik”, sebuah thematic
grouping.
3)

Kode Simbolik (symbolic code) merupakan kode “pengelompokkan” atau
konfigurasi yang gampang dikenali karena kemunculannya yang berulangulang secara teratur melalui berbagai cara dan sarana tekstual, misalnya
berupa serangkaian antithesis : hidup dan mati, di luar dan di dalam,
dingin dan panas, dan seterusnya. Kode ini memberikan dasar bagi suatu
struktur simbolik.

4)

Kode Proairetik (proairetik code) adalah merupakan kode “tindakan”.
Kode ini didasarkan atas konsep proairesi, yakni “kemampuan untuk
menentukan hasil atau akibat dari suatu tindakan secara rasional”yang
mengimplikasi

suatu

logika

perilaku

manusia:

tindakan-tindakan

membuahkan dampak-dampak, dan masing-masing dampak memiliki
nama

generic

tersendiri,

semacam “judul”

bagi

sekuens

yang

bersangkutan.
5)

Kode Cultural (cultural code) atau juga disebut dengan kode referensial
(reference code) yang berwujud sebagai semacam suara kolektif yan
anonym dan otoritatif; bersumber dari pengalaman manusia, yang
mewakili atau berbicara tentang sesuatu yang hendak dikukuhkannya
sebagai pengetahuan atau kebijaksanaan yang “diterima umum”. Kode ini
bisa berupa kode-kode pengetahuan atau kearifan (wisdom) yang terus-
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menerus dirujuk oleh teks, atau yang menyediakan semacam dasar
autoritas moral dan ilmiah bagi suatu cerpen.
Teknik

analisis

kelayakan

sebagai

bahan

materi

pembelajaran

menggunakan deskritif persentase yaitu dengan rumus sebagai berikut:
X 100%
Hasil dari perhitungan tersebut selanjutnya disesuaikan dengan kriteria
dibawah ini:
No

Persentase

Kriteria

1

80% - 100%

Sangat baik

2

60% - 79,9%

Baik

3

40% - 59,9%

Cukup

4

20% - 39,9%

Jelek

5

< 20%

Sangat jelek

BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas maka simpulan dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1. Pesan moral yang terkandung di dalam kumpulan cerpen Senja dan Cinta
yang Berdarah karya Seno Gumira Ajidarma antar lain nilai kejujuran,
dapat dipercaya, tanggung jawab, toleransi, hidup rukun, kesetiaan, kasih
saying, saling menghargai, dan hidup rukun dengan sesama.
2. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam kumpulan cerpen Senja dan
Cinta yang Berdarah karya Seno Gumira Ajidarma diungkapkan secara
tidak langsung melalui tindakan tokoh dan secara langsung melalui dialog
antar tokoh.
3. Kumpulan cerpen Senja dan Cinta yang Berdarah karya Seno Gumira
Ajidarma telah memenuhi kriteria materi ajar yang terdiri dari dua aspek,
yaitu psikologi dan moral.
5.2 Saran
Dari hasil penelitian tersebut, saran yang dapat diberikan antara lain sebagai
berikut;
1. Guru hendaknya menjadikan kumpulan cerpen Senja dan Cinta yang
Berdarah karya Seno Gumira Ajidarma sebagai alternatif materi ajar para
guru di tingkat SMA.
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2. Pesan moral yang terkandung di dalam kumpulan cerpen Senja dan Cinta
yang Berdarah karya Seno Gumira Ajidarma dapat dijadikan sebagai
alternatif materi ajar di SMA untuk membantu pembentukan moral dan
perkembangan psikologi siswa menjadi lebih baik.
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LAMPIRAN

1

SINOPSIS
Kumpulan Cerpen Senja da Cinta Yang berdarah Karya Seno gumira
Ajidarma

6.

“Pelajaran Mengarang”
Dalam cerpen Pelajaran Mengarang ini, karya Seno Gumira Ajidarma

menceritakan tentang seorang anak perempuan bernama Sandra berusia 10
tahun yang duduk di bangku kelas V SD Sandra sangat membenci pelajaran
mengarang yang diajarkan oleh Ibu Guru Tati. Ibu Guru Tati memberikan 3
pilihan Judul kepada 40 anak muridnya, Sandra merasa teman-temanya tidak
memiliki kendala apa pun dalam mengarang tetapi tidak bagi dirinya, Sandra
merasa dia harus benar-benar mengarang karena dalam kenyataannya dia
memang tidak mengalami kejadian yang sesuai dengan ke tiga Judul tersebut.
Sandra pun mulai memikirkan apa yang ada di benaknya tentang ketiga
judul tersebut dimulai dari keluarga yang berbahagia, dia merasa keluarga
yang bahagia ini tidak ada di dalam keluarganya dia hanya hidup dengan
Mamanya tidak ada Papa di dalam kehidupnnya, Sandra pernah menanyakan
hal itu terhadap Mamanya tetapi yang didapat hanyalah bentakan dan cacian
dari Mamanya. Sandra pun mulai berpikir lagi mengenai liburan ke rumah
nenek dan yang masuk kedalam gambaranya hanyalah seorang wanita yang
wajahnya penuh kerut yang selalu menghias dirinya dengan sapuan wajah
yang sangat tebal, orang-orang memanggilnya dengan sebuta Mami, seorang
yang berprilaku kasar terhadap Sandra yang sering mengajak Sandra ke
tempat yang Sandra tak mengerti.
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Sandra pun mulai berpikir tentang Ibu, seorang wanita cantik yang
selalu merokok dan mabuk-mabukan yang selalu membentak dan memarahi
Sandra tetapi sebenarnya Mama Sandra ini memiliki rasa penyayang terhadap
Sandra dan memiliki prilaku yang manis, tetapi tak selalu Mamanya itu
berprilaku manis terhadap Sandra, Sandra sering melihatnya bertingkah laku
lain.
Waktu mengarang pun telah habis, kertas yang tadi hanya dipandangi
oleh Sandra yang masih putih tidak terkena noda, sekarang sudah Sandra
tuliskan sepotong kalimat yang berisi :
Ibuku seorang pelacur...
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2.

2

“Telinga”
Juru cerita pun menceritakan sebuah cerita tentang kekejaman pada

Alina, yang berjudul telinga. Diceritakan ada seorang gadis yang bernama
Dewi, ia memiliki seorang kekasih yang sedang bertugas di medan perang.
Suatu hari ia menerima sebuah kiriman yang berisi sepotong telinga manusia
yang masih segar dan berlumur darah. Terlampir juga sebuah surat yang
intinya bahwa telinga itu diberikan sebagai kenang-kenangan dari medan
perang dan tanda rindu. Telinga itu adalah milik seseorang yang dicurigai
sebagai mata-mata, dan pekerjaan memotong telinga memang sudah biasa
dilakukan di medan perang bahkan dijadikan sebagai hiburan dikala sedang
bosan.
Lantas Dewi menggantung telinga tersebut di ruang tamu. Walau sudah
berhari-hari telinga itu masih mengeluarkan darah hingga setiap pagi Dewi
harus mengepel lantai. Bahkan, kadang Dewi merasa kalau telinga tersebut
bergerak-gerak sendiri sehingga dia berkesimpulan karena telinga seorang
mata-mata jadi sukanya menguping.
Dewi menulis surat kepada kekasihnya dan memberitahukan bahwa
kirimannya sudah sampai, ia juga mengatakan bahwa ia sangat menyukai
kiriman telinga tersebut. Di akhir surat ia bertanya pada kekasihnya.
Bagaimanakah caranya orang-orang yang telah dipotong telinganya itu tidak
mendengar suara-suara?
Setelah itu hampir setiap hari Dewi menerima kiriman telinga segar dari
pacarnya yang jumlahnya dapat mencapai lebih dari 50 buah. Karena
jumlahnya yang sudah tidak muat digantung diberbagai sudut rumah dan
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dijadikan perhiasan, akhirnya ia bagi-bagikan ke tetangga dan temantemannya.
Untuk kedua kalinya Dewi menulis surat untuk kekasihnya yang berada
di medan perang. Dewi khawatir kalau-kalau pekerjaan memotong telinga
sudah tidak bisa menghibur hati kekasihnya. Dan di akhir surat lagi-lagi ia
bertanya, kenapa begitu banyak orang yang pantas dicurigai?
Nun di medan perang pacar Dewi sibuk membantai orang. Dari sebuah
kubu perlindungan, pacar Dewi menulis surat balasan yang isinya menjawab
semua pertanyaan Dewi tentang bagiamana caranya agar orang-orang yang
telah dipotong telinganya tidak mendengar suara-suara. Ia menjawab bahwa ia
dan kawan-kawannya pun tidak mengetahuinya sehingga mereka sepakat untuk
sekalian saja memenggal kepala orang-orang yang dicurigai. Bahkan ia juga
menwari Dewi kepala-kepala tersebut untuk kenang-kenangan.
Setelah juru bicara selesai bercerita, Alina pun berkata bahwa kekasihnya
Dewi sangat kejam, tetapi si juru bicara menjawab meskipun begitu banyak
orang yang menganggapnya pahlawan.

3.

Sinopsis “Suatu Ketika Dalam Kehidupan Dua Orang”
Pada cerpen Suatu Ketika dalam Kehidupan Dua Orang menceritakan

tentang perselingkuhan yang terjadi antara dua keluarga yang hidup dalam
kemiskinan. Mereka hidup di sebuah perkampungan kumuh dengan segala
comberan yang berbau menyengat, di mana setiap rumah hanya berbatasan
dindingan tipis, yang membuat setiap orang terpaksa mendengar persoalan
yang terjadi. Seperti persoalan yang dialami oleh salah satu keluarga yang
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membuat lelaki itu (keluarga lain) terpaksa mendengarkan pertengkaran
tetangganya. Namun lelaki itu mendengar isak tangis dan sempat ikut
memikirkan tetangganya. Ketika ia beranjak keluar kamar istrinya bertanya
“kenapa belum tidur?” lalu Ia keluar rumah,dan teringat seseorang, yang
rambutnya panjang hitam kelam seperti malam. Seseorang yang ceria
senyumnya, renyah tawanya, dan pandangan matanya adalah pandangan
seorang perempuan yan berbahagia karena cinta. lelaki itu masih mempunyai
perasaan cinta terhadap perempuan yang bukan istrinya. Lelaki itupun
menyesali jika perempuan itu menikah dengan seseorang yang bukan dirinya.
Suatu pagi perempuan yang rambutnya seperti malam itu membangunkan
anak-anaknya agar segera pergi. Perempuan itu merasa capek setiap kali
mengurusi anak-anak pemalas yang selalu terlambat bangun dan maunya
makan terus. Suami perempuan itu menegur istrinya, mereka berada di sebuah
ruangan

yang merupakan satu-satunya ruangan dirumah itu. Untuk

membedakan kamar orantua dan anak-anak, mereka membaginya dengan tirai
yang tergantung pada kawat dan sudah kumal.
Ketika

perempuan

itu

sedang

membereskan

rumah,

suaminya

mengingatkan agar berhati-hati dengan kehamilannya dan memberi tahu bahwa
dia sudah melihat surat yang berada di laci. Dada perempuan itu berdegup, dia
tertunduk, dia encoba menghilangkan kekakuan dengan membereskan meja.
Suaminya tidak tahu apa yang harus dilakukannya, selain mencoba mengerti,
dan mengharapkan semuanya segera berlalu.
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Di lain hari perempuan itu bertemu dengan lelaki yag bukan suaminya itu
dan memintanya agar semua yang terjadi berakhir. Namun dia diam saja dan
meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya sudah berlalu.
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4

4. Sinopsis Cerpan “Maria”
Sudah setahun Maria menunggu anak laki-laki bungsunya, Antonio. Sudah
setahun juga Maria membiarkan pintu pagar, pintu rumah, dan jendela-jendela
terbuka agak lebih lama setiap senja, karena barangkali saja akan kelihatan
olehnya Antonio berjalan pulang dan memeluknya sembari berseru “Mama!”
Betapa Maria merindukan Antonio, Antonio yang hanya tahu bergitar dan
berdansa, anak bungsunya yang tampan, dengan suaranya yang halus dan
matanya penuh kasih sayang. Maria telah kehilangan suaminya Gregorio yang
perkasa, kata orang ia telah mati dan tubuhnya telah hancur berkeping-keping.
Maria juga telah kehilangan Ricardo, anak sulungnya yang bersumpah akan
membalas dendam atas kematian ayahnya. Kata orang juga ia telah menjadi
mesin perang yang sangat kejam, Ricardo telah menjadi penyiksa.
Kehilangan

Gregorio

menghancurkan

hatinya,

kepergian

Ricardo

mematikan jiwanya, dan kehilangan Antonio mengacaukan kerja otaknya.
Pintu masih terbuka. Diluar Maria melihat tentara berbaris-baris, sudah
bertahun-tahun mereka berbaris seperti itu. Pintu pagar belum ditutupnya
meski hari sudah gelap. Tiba-tiba saja sesosok tubuh itu sudah berdiri
dihadapannya yang langsung berlutut dan memeluknya.
Antonio telah kembali, tetapi Maria tidak mengenalnya. Kepalanya penuh
pitak seperti hutan gundul, dengan cukuran yang tidak teratur. Matanya yang
sebelah kiri tertutup. Wajahnya penuh dengan bekas luka. Coder diagonal dari
kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Ia tidak bertelinga. Hidungnya seperti pindah
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dari tempatnya semula. Mulutnya mencong dan gigi depannya ompong.
Bajunya lusuh, tidak bersandal, dan segenap kuku jari-jari kaki dan tangannya
nampak telah dicabut paksa. Ia sangat kurus dan kering.
Maria langsung mengusir pemuda rongsokan tersebut yang aslinya adalah
anaknya sendiri, Antonio, sambil berteriak-teriak tidak terima. Antonio
menghela napas panjang, mimpi-mimpinya selama 365 malam terhapus dalam
1 detik saja.
Sebelum pergi ia berkata pada mamanya bahwa ia tidak tahu lagi tempat
mana lagi yang paling baik untuk kembali selain ke rumahnya. Ia berpikir
barangkali memang belum waktunya bagi mereka untuk merasa bahagia. Ia
juga mengatakan bahwa rupa-rupanya bumi ini memang sudah bukan
rumahnya lagi.
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5.

5

Sinopsis Cerpen “Tetangga”
Menceritakan tentang hidup bertetangga di kampung. Namanya juga

tetangga, harus rukun. Makanya ada rukun tetangga. Kalau ada apa-apa,
tetanggalah yang pertama kali membantu, bukan saudara sekandung. Banyak
hal yang terjadi dalam hidup berumah tangga. Seperti halnya anak-anak yang
memanjat pohon jambu di halaman sempit rumah kami, naik turun, berayun,
dan menjerit-jerit, sampai anakku yang baru berumur setahun tidak bisa tidur,
dan biniku yang sedang ngepas-ngepasin uang belanja mengerukan keningnya.
Pada sore hari suara anak-anak ini lenyap, berganti suara azan dari masjid
kampung. Dan saat malam hari, kita cukup berdiam diri untuk mendengar
drama rumah tangga yang jauh lebih seru dari pada opera sabun di televisi.
Aku sudah lupa kelanjutan drama seperti ini, mungkin karena memang banyak
sekali yang berlangsung setiap hari.
Suatu ketika seseorang mendadak berada sidah berada di ruang tamu. Dia
datang untuk meminjam uang kepadaku. Aku hanya dikenal sebagai
pengangguran dikampung ini. Aku menghela napas, kemarin waktu pulang
malam-malam kudengar tangisan seorang ibu yang tak tahu apa yang harus
dilakukannya, ketika anak perempuanya mengaku hamil tanpa kejelasan siapa
bapaknya.
Pada suatu pagi, aku tiba-tiba tertegun, melihat seseorang menguap dan
mereganggkan ototnya dengan wajah penuh kenikmatan dan tampak bahagia
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sekali. Dibelakangnya kulihatlah kardus bekas televisi berwarna itu adalah
rumah dalam arti sebenarnya.
Seseorang tetangga berujar dibelakangku. Rupanya mereka adalah oranorang yang tergusur sebelum aku pindah kemari. Mereka semua tinggal di
tempat pembuangan sampah. Sampah itulah yang digusur.
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6. Sinopsis Cerpen “Manuel”
Cerita ini mengisahkan seorang pria bernama Manuel yang bertemu
dengan seorang intel di sebuah bar, tetapi ia tidak mengetahui identitas asli dari
orang yang ia ajak bicara. Manuel menceritakan semua pengalaman hidupnya
dengan setengah sadar karena mabuk kepada intel tersebut sampai akhirnya ia
ditangkap karena memang ia adalah seorang buronan.
Namanya Manuel, kulitnya hitam, rambutnya lusuh, keriting, dan agak
kemerah-merahan. Seorang pria yang sejak umur 5 tahun terpisah dari Ibu dan
adiknya yang masih bayi karena penyerbuan dan pemboman yang terjadi di
desanya. Ayahnya meninggal karena dibunuh oleh teman-temannya sendiri yang
kata orang bahwa teman-teman ayahnya adalah pengkhianat.
Ia mengaku hidup di hutan hingga umurnya menginjak 17 tahun. Selama
hidupnya ia selalu dihantui oleh bayang-bayang kematian. Hidup di hutan
bergerombol dengan yang lain yang kebanyakan adalah anak yatim piatu
membentuk suatu kelompok pemberontak. Saat ia kembali ke kotanya dulu
semuanya telah berubah, penuh dengan pasukan asing, banyak mata-mata
berkeliaran yang mencurigai segala gerak-geriknya.
Intel itu berpikir bahwa hidup yang dialami Manuel dipenuhi oleh
penderitaan, lihat saja penampilannya yang terlihat seperti orang berumur 30-an
padahal umur aslinya 21 tahun. Manuel adalah seorang yang tabah, dan
pemberontak yang tabah. Sepanjang intel itu bekerja sebagai intel ia tidak pernah
menemukan pemberontak seperti Manuel, biasanya seorang pemberontak itu

97

berbahaya. Intel tersebut merasa bahwa dalam menjalankan misinya malam ini ia
kurang berhati-hati mungkin karena mereka sama-sama dalam keadaan kesepian.
Perjuangan, begitulah, toh tetap harus dilakukan dalam kesendirian.
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Materi Ajar Analisis Pesan Moral Cerita Pendek yang Terkandung Dalam
Kumpulan Cerpen Senja Dan Cinta Yang Berdarah Karya Seno Gumira
Ajidarma.
1. Pengertian Cerpen
Pengertian cerpen telah dipaparkan oleh beberapa ahli. Pengertian umum
cerita pendek yang sering disingkat sebagai cerpen merupakan suatu bentuk prosa
naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya
dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang
Cerita pendek atau cerpen merupakan sebuah karya sastra berbentuk prosa
dan mempunyai komposisi cerita, tokoh, latar, yang lebih sempit dari pada novel.
Cerita yang disajikan dalam cerpen terbatas hanya memiliki satu kisah.
Unsur-unsur pembangun cerpen terdiri dari dua unsur, yaitu fakta
cerita (terdiri dari tokoh, alur, dan latar) dan sarana cerita (terdiri dari judul, sudut
pandang, gaya dan nada, dan tema).
Jadi berdasarkan uraian diatas pengertian cerpen adalah; cerita singkat
yang kurang dari 10000 kata dan hanya memusatkan diri pada satu tokoh dengan
dimensi ruang yang lebih sempit dibandingkan dengan novel atau roman.
2. Ciri-Ciri Cerpen
1) Bercerita tentang manusia atau sesuatu yang dimanusiakan.
2) Menyajikan satu (tunggal) peristiwa lampau, sekarang atau yang akan
datang.
3) Jumlah tokoh yang ditampilkan satu atau paling banyak 3 orang.
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4) Kurun waktu peristiwa sangat terbatas.
5) Pada umumnya karya dipublikasikan di media masa sebelum diterbitkan
dalam bentuk kumpulan cerpen.
6) Bahasanya mudah dipahami, dengan demikian cerpen tersebut dapat
dibaca kurang dari satu jam dan isinya tidak terlupakan oleh pembacanya
sepanjang waktu.
7) Ceritanya pendek yaitu antara 500 hingga 10.000 kata
3. Unsur-Unsur Cerpen
Unsur-unsur yang terdapat pada cerpen ada 2, yaitu :
1) Unsur Intrinsik
Unsur Intrinsik adalah unsur yang mendukung dari dalam tubuh cerita
tersebut.
a. Tema
Yaitu gagasan inti. Dalam sebuah cerpen, tema bisa disamakan
dengan pondasi sebuah bangunan. Tidaklah mungkin mendirikan sebuah
bangunan tanpa pondasi. Dengan kata lain tema adalah sebuah ide
pokok, pikiran utama sebuah cerpen; pesan atau amanat. Dasar tolak
untuk membentuk rangkaian cerita; dasar tolak untuk bercerita.
b. Alur atau plot
Yaitu rangkaian peristiwa yang menggerakkan cerita untuk
mencapai efek tertentu atau sambung sinambungnya suatu cerita, dimana
tidak hanya menjelaskan kenapa hal itu terjadi, tetapi juga menjelaskan
bagaimana hal itu terjadi.
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c. Amanat
Yaitu pesan atau amanat yang ingin di sampaikan pengarang dalam
bentuk tulisan.
d. Penokohan
Yaitu penciptaan citra tokoh dalam cerita. Tokoh harus tampak
hidup dan nyata hingga pembaca merasakan kehadirannya. Dalam
cerpen modern, berhasil tidaknya sebuah cerpen ditentukan oleh berhasil
tidaknya menciptakan citra, watak dan karakter tokoh tersebut.
Penokohan, yang didalamnya ada perwatakkan sangat penting bagi
sebuah cerita, bisa dikatakan ia sebagai mata air kekuatan sebuah cerita
pendek.
Pada dasarnya sifat tokoh ada dua macam; sifat lahir (rupa, bentuk)
dan sifat batin (watak, karakter). Dan sifat tokoh ini bisa diungkapkan
dengan berbagai cara, diantaranya melalui:
a) Tindakan, ucapan dan pikirannya
b) Tempat tokoh tersebut berada
c) Benda-benda di sekitar tokoh
d) Kesan tokoh lain terhadap dirinya
e) Deskripsi langsung secara naratif oleh pengarang
e. Latar atau setting :
Yaitu segala keterangan mengenai waktu, ruang dan suasana dalam
suatu cerita. Pada dasarnya, latar mutlak dibutuhkan untuk menggarap
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tema dan plot cerita, karena latar harus bersatu dengan tema dan plot
untuk menghasilkan cerita pendek yang gempal, padat, dan berkualitas.
f. Sudut Pandang Pengarang :
Diantara elemen yang tidak bisa ditinggalkan dalam membangun
cerita pendek adlaah sudah pandangan tokoh yang dibangun sang
pengarang. Sudut pandangan tokoh ini merupakan visi pengarang yang
dijelmakan ke dalam pandangan tokoh-tokoh bercerita. Jadi sudut
pangan ini sangat erat dengan teknik bercerita.
g.

Gaya Bahasa :
Yaitu cara khas pengungkapan seseorang, hal ini tercermin dalam

pengarang memilih kata-kata, tema, dan memandang persoalan.
2) Unsur Ekstrinsik
Unsur Ekstrinsik adalah unsur yang mendukung dari luar cerita
tersebut. Contoh unsur-unsur ekstrinsik, yaitu :
a.

Biografi Pengarang

b.

Sosial Budaya

c.

Moral

d.

Agama

4. Pesan Moral dalam cerpen
Pengertian moral berasal dari bahasa latin yaitu mores yang berasal dari
kata “mos” (tunggal) yang berarti adat kebiasaan. adat. Kata"mos" (mores) dalam
bahasa Latin sama artinya dengan etos dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa
Indonesia, kata moral diterjemahkan dengan arti susila. Adapun pengertian
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moral yang paling umum adalah tindakan manusia yang sesuai dengan ide-ide
yang diterima umum, yaitu berkaitan dengan makna yang baik dan wajar. Dengan
kata lain, pengertian moral adalah suatu kebaikan yang disesuaikan dengan
ukuran-ukuran tindakan yang diterima oleh umum, meliputi kesatuan sosial atau
lingkungan tertentu.
Kegunaan moral di dalam masyarakat sendiri adalah: (1) memberikan
pengarahan tingkah laku; (2) memberikan pedoman tingkah laku; (3) sebagai alat
penilai tingkah laku; (4) menunjukkan sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan
(Widjaja, 1992: 20). Mengingat pentingnya kendali moral dalam kehidupan
bermasyarakat, setiap anak perlu dibekali pendidikan moral sejak usia dini agar
kelak ketika anak menginjak dewasa dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Oleh karena itu, pondasi yang kuat dengan memberikan pendidikan moral penting
diberikan kepada anak.
Keberadaan moral dalam cerpen tidak terlepas dari pandangan pengarang
tentang nilai-nilai kebenaran yang dianutnya. Nilai moral tersebut pada
hakikatnya merupakan saran atau petunjuk agar pembaca memberikan respon
atau mengikuti pandangan pengarang.
5. Sinopsis Cerpen “Manuel”
Cerita ini mengisahkan seorang pria bernama Manuel yang bertemu
dengan seorang intel di sebuah bar, tetapi ia tidak mengetahui identitas asli dari
orang yang ia ajak bicara. Manuel menceritakan semua pengalaman hidupnya
dengan setengah sadar karena mabuk kepada intel tersebut sampai akhirnya ia
ditangkap karena memang ia adalah seorang buronan.
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Namanya Manuel, kulitnya hitam, rambutnya lusuh, keriting, dan agak
kemerah-merahan. Seorang pria yang sejak umur 5 tahun terpisah dari Ibu dan
adiknya yang masih bayi karena penyerbuan dan pemboman yang terjadi di
desanya. Ayahnya meninggal karena dibunuh oleh teman-temannya sendiri yang
kata orang bahwa teman-teman ayahnya adalah pengkhianat.
Ia mengaku hidup di hutan hingga umurnya menginjak 17 tahun. Selama
hidupnya ia selalu dihantui oleh bayang-bayang kematian. Hidup di hutan
bergerombol dengan yang lain yang kebanyakan adalah anak yatim piatu
membentuk suatu kelompok pemberontak. Saat ia kembali ke kotanya dulu
semuanya telah berubah, penuh dengan pasukan asing, banyak mata-mata
berkeliaran yang mencurigai segala gerak-geriknya.
Intel itu berpikir bahwa hidup yang dialami Manuel dipenuhi oleh
penderitaan, lihat saja penampilannya yang terlihat seperti orang berumur 30-an
padahal umur aslinya 21 tahun. Manuel adalah seorang yang tabah, dan
pemberontak yang tabah. Sepanjang intel itu bekerja sebagai intel ia tidak pernah
menemukan pemberontak seperti Manuel, biasanya seorang pemberontak itu
berbahaya. Intel tersebut merasa bahwa dalam menjalankan misinya malam ini ia
kurang berhati-hati mungkin karena mereka sama-sama dalam keadaan kesepian.
Perjuangan, begitulah, toh tetap harus dilakukan dalam kesendirian.
6. Tugas
Berdasarkan sinopsis cerita tersebut analisis unsur intrinsik dan pesan
moral yang terkandung dalam cerpen Manuel.

104

105

106

107

108

109

110

111

112

