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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena prosiding
Konferensi Internasional HISKI XXII ini akhirnya dapat kami selesaikan sehingga dapat
diapresiasi oleh pemerhati sastra dan budaya Indonesia, khususnya bagi para peserta
konferensi ini.Tema utama konferensi kali ini yaitu “The Role of Literature in Enhancing
Humanity and National Identity” sebuah usaha mempertinggi nilai kemanusiaan dan
identitas nasional melalui peran sastra. Tentu saja hal tersebut merupakan suatu kajian
yang relatif cair karena apa yang ditampilkan dalam konferensi ini tidak hanya difokuskan
pada kajian tentang tema tersebut, tetapi juga menyangkut hal-hal lain yang seringkali
mengkaji sesuatu yang lebih luas dari sekedar nilai kemanusiaan ataupun identitas
nasional. Meski demikian, hal tersebut tidak terlepas dari kajian yang berkaitan dengan
sastra ataupun karya sastra sebagai bidang kajian yang digeluti oleh sejumlah pemerhati
yang terkait dengan HISKI (Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia).
Dalam konferensi kali ini, tema utama tersebut dipilah menjadi lima subtema yang
terdiri atas: (1) “Sastra sebagai Identitas Naratif dan Upaya Sastra dalam Menghadapi
Masalah Masyarakat dan Bangsa”, (2) “Sastra dan Masalah Lingkungan serta Masyarakat”,
(3) “Peran Sastra dalam Pendidikan Moral dan Karakter”, (4) “Sastra Anak dan Kesadaran
Feminis dalam Sastra”, dan (5) “Sastra, Kultur, dan Subkultur”. Kelima subtema tersebut
kemudian dijadikan sebagai prosiding.Subtema keempat karena terlalu tebal kemudian
dipecah menjadi dua prosiding sehingga semua berjumlah enam buah prosiding.
Pemilahan dan pengelompokkan masing-masing makalah ke dalam lima subtema
tersebut bukanlah perkara yang mudah mengingat seringkali sebuah makalah
menyinggung sejumlah aspek sub-subtema secara bersamaan. Dengan demikian,
seringkali ada sejumlah pengelompokan yang terasa tumpang tindih atau ada
ketidaktepatan penempatannya.Awalnya, abstrak yang diterima panitia untuk
dipresentasikan dalam konferensi ini sebanyak 180-an. Dalam perkembangannya hanya
sekitar 150-an artikel yang memenuhi kriteria untuk dijadikan prosiding.
Prosiding yang berjudul Sastra sebagai Identitas Naratif dan Upaya Sastra dalam
Menghadapi Masalah Masyarakat dan Bangsaini merupakan satu dari serangkaian enam
prosiding yang kami bukukan. Judul prosiding ini merupakan judul pertama dari juduljudul lainnya yang secara lengkap meliputi: (1) Sastra sebagai Identitas Naratif dan
Upaya Sastra dalam Menghadapi Masalah Masyarakat dan Bangsa, (2) Sastra dan
Masalah Lingkungan serta Masyarakat, (3) Peran Sastra dalam Pendidikan Moral dan
Karakter,(4) Sastra Anak dan Kesadaran Feminis dalam Sastra[Bagian 1],(5) Sastra Anak
dan Kesadaran Feminis dalam Sastra [Bagian 2], dan (6) Sastra, Kultur, dan Subkultur.
Penyusunan prosiding kali ini yang dipecah menjadi 6 buku tersebut dilandaskan pada
alasan teknis belaka, yakni guna menghindari kesan buku tebal sekiranya makalahmakalah ini dijilid dalam satu buku.Selain mudah dibawa, buku-buku prosiding ini
diharapkan lebih nyaman untuk dibaca.
Sebenarnya makalah-makalah yang terdapat dalam prosiding ini belumlah diedit
secara menyeluruh. Panitia, khususnya seksi makalah, mengalami keterbatasan guna
melakukan penyuntingan terhadap 150-an artikel dalam waktu yang relatif
mendesak.Pada waktu mendatang hal ini bisa dilakukan sebagai bentuk revisi atas
kekurangan tersebut.Meski demikian, sebagai sebuah kumpulan tulisan, prosidingiii

prosiding ini diharapkan dapat menjadi ajang tukar pemikiran mengenai sastra secara
umum.Konferensi internasional semacam ini selain sebagai bentuk silaturahmi secara
fisik, sebagai wahana pertemuan pemerhati sastra dari Indonesia dan luar negeri, juga
pada hakikatnya adalah wahana silaturahmi pemikiran.
Akhir kata, atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya atas partisipasi pemakalah, baik dari dalam maupun luar negeri, yang turut
menyukseskan konferensi internasional HISKI XXII kali ini. Sebagaimana diharapkan oleh
panitia pelaksana konferensi sebelumnya di Surabaya tahun 2010, kami selaku panitia
konferensi kali ini yang berlangsung di Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri
Yogyakarta, juga berharap agar penerbitan prosiding-prosiding ini menjadi tradisi yang
terus dikembangkan dalam setiap konferensi HISKI di masa yang akan datang.
Selamat membaca. Salam budaya!

Yogyakarta, Awal November 2012
Ketua Konferensi HISKI XXII,

Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum.
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MALIN KUNDANG, IDENTITAS NASIONAL,
DAN KEBUTUHAN REKONSTRUKSI
Clara Evi Citraningtyas, Ph.D., Helena R. W. Tangkilisan, M.Si.,
Dr. Rudy Pramono, Fransisca Ting, M.A.
Universitas Pelita Harapan Jakarta
Abstrak
Teks cerita sebuah bangsa adalah sebuah teks yang mampu menjadi cermin bagi bangsa
tersebut. Hal ini termasuk dan, bahkan lebih jelas, terlihat dalam teks cerita anak. Berbagai hasil
penelitian menunjukkan bahwa cerita anak bukanlah cerita netral biasa karena cerita anak telah
disengaja menjadi alat edutainment bagi anak. Dalam kesengajaan tersebut, gairah mendidik dalam
sastra anak seringkali lebih kental dibandingkan gairah untuk menghibur. Kesengajaan untuk
mendidik seperti ini paling sering terjadi dalam cerita rakyat. Cerita rakyat dipercaya sebagai cerita
yang mampu memberikan pendidikan akan budaya luhur sebuah bangsa, dan mampu membangun
serta mengasuh nilai-nilai budaya dan identitas bangsa. Cerita rakyat diakui sebagai teks yang
penting dalam pembangunan sebuah bangsa. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila di
banyak negara, termasuk Indonesia, cerita rakyat mendapat restu negara untuk dimasukkan ke
dalam kurikulum sekolah. Cerita rakyat juga sering menjadi bacaan pilihan orang tua dan pendidik
bagi anak-anak dan generasi muda bangsa.
Bangsa Indonesia kaya akan cerita rakyat. Namun, sayangnya banyak cerita rakyat
Indonesia menjadi bacaan yang mengkhawatirkan apabila ditujukan untuk membentuk identitas
nasional dan jati diri bangsa. Banyak cerita rakyat Indonesia yang berakhir dengan kutukan dan
hukuman yang menyeramkan seperti dalam cerita Malin Kundang. Hal ini sangat berbeda bahkan
berlawanan dengan cerita rakyat dari banyak negara lain di dunia yang justru berakhir dengan
pembebasan dari kutukan.
Apabila cerita rakyat dipercaya mampu membentuk jati diri bangsa, apakah cerita-cerita
bertema kutukan masih relevan untuk masa kini? Makalah ini menawarkan sebuah konsep
rekonstruksi bagi cerita Malin Kundang demi pembentukan nilai anak Indonesia yang lebih sesuai
dengan tuntutan zaman karena cerita rakyat kita adalah identitas nasional kita.
Kata-kata kunci: sastra anak, cerita anak, cerita rakyat, Malin Kundang, rekonstruksi

PENDAHULUAN
Teks sastra dipercaya mampu menjadi medium guna menyampaikan nilai-nilai
luhur sebuah bangsa dan budaya. Melalui teks sastra pula identitas sebuah bangsa bisa
tercermin. Berbagai penelitian yang pernah dilakukan mengungkapkan bahwa sebuah
cerita menjadi sebuah medium untuk mencerminkan identitas nasional sebuah bangsa.
Curtis dan Moir (1982), misalnya, menulis bahwa teks sastra berbaur menjadi satu
dengan kesenian, musik, film, puisi, dan kemudian mengkristal untuk menampilkan
image yang mengatakan, ”This is who we are” (hlm. 37); “Inilah kami” sebagai sebuah
bangsa. Oleh karenanya, seperti yang dikatakan oleh Eeds dan Hudelson (1995),
“Literature provides a lens through which we can examine our own lives, our own
experiences, our own cultural realities, our own world viewpoints.” (hlm. 3) – melalui
sastralah kita melihat cerminan diri kita sebagai bangsa. Hal ini akan lebih terasa dalam
sastra anak atau cerita anak.
Cerita anak memang bukanlah cerita netral yang tidak memiliki tujuan atau
agenda tertentu bagi pembacanya. Selain untuk tujuan menghibur, cerita anak hampir
selalu disengaja menjadi alat edutainment bagi anak (Citraningtyas, 2011). Dalam
1
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menjadikan sastra anak sebagai sarana mendidik sekaligus menghibur ini, gairah
mendidik dalam cerita anak seringkali lebih kuat dibandingkan gairah untuk menghibur.
Gairah untuk mendidik anak melalui cerita paling sering terjadi dan paling kentara
terjadi dalam cerita rakyat. Menurut sejarahnya, cerita rakyat awalnya tidak dibuat untuk
anak. Mulai awal abad ke-19, cerita rakyat baru dibuat untuk anak pada Zaman
Pencerahan ketika pendidikan pada anak ditekankan. Sejak itu cerita rakyat disesuaikan
untuk pembaca dan pendengar anak (Zipes, 2002). Hingga dewasa ini, cerita rakyat
dibuat untuk anak-anak dan dipercaya sebagai cerita yang mampu memberikan
pendidikan akan budaya luhur sebuah bangsa. Cerita rakyat juga dianggap mampu
membangun serta mengasuh nilai-nilai budaya dan identitas bangsa, dan diakui sebagai
teks yang penting dalam pembangunan sebuah bangsa. Zipes (1991) yang melakukan
penyelidikan terhadap cerita rakyat dari perspektif sosiologis mengatakan bahwa cerita
rakyat ditulis dengan tujuan menyosialisasi anak agar memenuhi ekspektasi normatif, baik
di rumah maupun di ruang publik (hlm. 9).
Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila di banyak negara, termasuk
Indonesia, cerita rakyat mendapat restu negara untuk dimasukkan ke dalam kurikulum
sekolah. Cerita rakyat juga sering menjadi bacaan pilihan orang tua dan pendidik bagi
anak-anak dan generasi muda bangsa.
Citraningtyas (2004, 2010, 2011) juga
membuktikan temuan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa cerita rakyat menjadi
medium negosiasi identitas nasional sebuah bangsa ini juga terjadi pada cerita rakyat di
Indonesia.
IDENTITAS NASIONAL DAN CERITA RAKYAT
Identitas adalah sebuah ciri, tanda, sifat, atau jati diri yang khas yang melekat
pada seseorang atau kelompok. Ciri, tanda, sifat, atau jati diri ini berfungsi untuk
membedakan satu orang atau satu kelompok dengan yang lain. Menurut Schopflin
(2001), identitas berakar dari satu set dalil atau proposisi yang mengatur nilai dan
tindakan sehingga konstruksi identitas melibatkan gagasan ”benar” dan ”salah”,
diinginkan / tidak diinginkan, tercemar / tidak tercemar, dll.
Identitas nasional adalah identitas kelompok berskala nasional. Identitas nasional
tumbuh dan berkembang melalui persetujuan dan pengakuan akan jati diri bersama, yang
secara sadar membedakan mereka dengan kelompok lain. Menurut Rusciano (2003),
identitas nasional dewasa ini lebih diartikan sebagai negosiasi antara isu-isu internal
maupun eksternal negara tersebut (hlm. 361). Karena identitas nasional adalah sebuah
negosiasi dari berbagai pihak, identitas nasional sifatnya tidak stagnan. Identitas nasional
senantiasa bergerak, bertumbuh, dan berkembang sesuai perkembangan dan perubahan
zaman.
Sebagai contohnya, identitas negara Australia. Dari tahun 1900—1970-an,
Australia dikenal sebagai negara kulit putih dan terkenal dengan “White Australia Policy”nya. Itulah identitas negara Australia di kala itu. Namun, dewasa ini Australia telah
berubah menjadi negara dengan identitas yang berbeda. Dengan banyaknya imigran yang
datang ke Australia, identitas Australia telah menjadi lebih berwarna.
Seperti juga negara Australia, identitas nasional bangsa Indonesia juga tumbuh
dan berkembang. Contoh yang paling jelas adalah ketika kita sebagai warga bekas
jajahan Belanda berubah identitas menjadi warga Indonesia pada tanggal 17 Agustus
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1945. Dengan berubahnya identitas tersebut, berubah pula status, pola pikir, cita-cita,
dan harapan kita. Sejak saat itu, identitas Indonesia sebagai bangsa diawali dan terus
mengalami perubahan ke arah pertumbuhan. Contoh lainnya juga bisa kita lihat ketika
masa Orde Baru berakhir. Dengan berakhirnya rezim Orde Baru, identitas kita sebagai
bangsa berubah menjadi bangsa yang lebih terbuka dan demokratis. Lalu dewasa ini
dengan derasnya arus globalisasi, mau tidak mau bangsa Indonesia harus
menegosiasikan kembali identitas nasional kita di tengah arus globalisasi.
Cerita rakyat juga merupakan cerita yang tidak stagnan. Ia senantiasa bergerak,
bertumbuh, dan berubah sesuai perkembangan zaman. “Tales, just as plants, adapt to a
certain environment through natural selection and thus differ somewhat from other
members of the same species” (Bradkūnas 1975) – Cerita rakyat itu bagaikan tumbuhan,
menyesuaikan keadaan melalui seleksi alam dan oleh karenanya membedakannya dari
spesies lain. Yang dimaksud dengan ”spesies” di sini adalah ”genre” yang lain.
Citraningtyas (2012) mencatat berbagai perubahan penting yang ada pada cerita
Cinderella dari masa ke masa. Apabila ditelusuri, terdapat berbagai perubahan sejak
Cinderella pertama kali dipopulerkan oleh Charles Perrault pada abad ke-17 hingga
Cinderella pada abad ke-20—21 ini, terutama pada penampilan fisik Cinderella.
Citraningtyas (2004) juga mencatat beberapa perbedaan penting antara satu cerita Malin
Kundang yang satu dengan yang lain. Pada sebuah versi cerita Malin Kundang yang dijual
di pantai Air Manis, Padang (tanpa tahun), diceritakan bahwa istri Malin yang berada di
pantai ikut dikutuk menjadi batu. Pada versi Malin Kundang (2000) yang tercantum dalam
kurikulum sekolah dasar, cerita diberi judul Malin Kundang Anak Durhaka. Pada versi
animasi VCD Malin Kundang, diceritakan bahwa istri Malin justru menjadi orang yang
tidak mengakui ibu mertuanya.
Semua perubahan yang terjadi pada cerita rakyat di atas membuktikan bahwa
cerita rakyat tidaklah stagnan. Seperti halnya identitas, cerita rakyat juga senantiasa
berubah dan berkembang mengikuti zaman.
MALIN KUNDANG DAN IDENTITAS NASIONAL INDONESIA
Bangsa Indonesia sudah sangat kenal dengan cerita rakyat berjudul Malin
Kundang. Apakah cerita Malin Kundang adalah cerita yang dipercaya mencerminkan
identitas nasional Indonesia? Ada beberapa hal yang membuktikan dan memperkuat
argumen bahwa cerita Malin Kundang dianggap mencerminkan identitas Indonesia.
Citraningtyas (2004) menemukan bahwa Malin Kundang menjadi satu-satunya
cerita yang dimasukkan dalam buku pegangan siswa Sekolah Dasar kelas 6, pada
kurikulum 1994. Kurikulum 1994 ini digunakan oleh sistem pendidikan Indonesia selama
10 tahun, yakni sejak tahun 1994—2004. Menurut Citraningtyas (2010), materi atau
dalam hal ini cerita yang mendapat ”restu” untuk dimasukkan ke dalam buku pegangan
formal sekolah, tentu tidak terjadi secara kebetulan. Materi atau cerita yang tercantum
dalam buku pegangan wajib tersebut tentu telah memenuhi persyaratan yang
dicanangkan pemerintah. Cerita versi buku sekolah ini digunakan untuk menegosiasikan
dan membentuk siswa menjadi warga negara Indonesia sejati. Siswa belajar untuk
menerima nilai-nilai tersebut untuk kemudian membawanya dalam kehidupan
bermasyarakat. Dengan demikian masuknya Malin Kundang ke dalam buku pegangan
kelas 6 SD pada kurikulum 1994 bukanlah sebuah kebetulan. Malin Kundang tentu
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dianggap memenuhi semua persyaratan di atas. Selain itu, dengan menjadi satu-satunya
cerita yang ada dalam buku pegangan siswa sekolah dasar tersebut, memberikan pesan
penting bahwa kala itu Malin Kundang dianggap satu-satunya cerita rakyat yang tepat
untuk mendidik anak Indonesia.
Bukti kedua adalah bahwa Malin Kundang menjadi salah satu cerita yang paling
dikenal oleh 125 responden dalam survei yang dilakukan untuk menentukan cerita yang
akan menjadi subjek penelitian ini. Dari 116 cerita rakyat yang disebarkan kepada 125
responden, ada dua cerita rakyat yang paling dikenal oleh para responden, yakni Malin
Kundang dan Sangkuriang. Dengan terpilihnya Malin Kundang sebagai salah satu cerita
rakyat yang paling dikenal membuktikan bahwa Malin Kundang telah diakui sebagai cerita
rakyat yang meng-Indonesia.
Alasan berikutnya adalah kenyataan bahwa cerita Malin Kundang sudah sangat
meresap ke dalam psyche masyarakat Indonesia. Media, kolom psikologi, dan internet
banyak memberitakan fenomena adanya anak yang gagal, tidak berkembang, bangkrut,
atau bahkan berbentuk menjadi seperti binatang sehingga tidak produktif lagi gara-gara
dikutuk oleh orang tuanya. Misalnya, ada seorang wanita yang menuliskan masalahnya
dalam kolom Psikologi di harian Kompas, bahwa hidupnya hancur sejak dikutuk ibunya
(Citraningtyas, 2004). Di internet dikabarkan ada seorang anak yang dikutuk ayahnya
menjadi mirip monyet (sejak 2009—sekarang). Di Labuhanbatu dikabarkan ada seorang
anak menjadi kepala anjing setelah dikutuk ibunya (2012). Kutukan Malin Kundang telah
menjadi referensi bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan tindakan disipliner dari
figur otoritas pada subordinitas (Citraningtyas, 2010).
MALIN KUNDANG DAN KEBUTUHAN REKONSTRUKSI
“Literature has the potential to mould nations”, tulis Ingrid Johnston (2000).
Karya sastra terutama cerita rakyat dipercaya mampu membentuk bangsa dan
mencerminkan identitas nasional. Apabila demikian, dan identitas nasional sendiri
merupakan sebuah hasil persetujuan atau kesepakatan, maka selayaknya respon
pembaca sastra terhadap cerita rakyat juga menjadi penting karena respon pembaca
akan mencerminkan kesepakatan tersebut.
Citraningtyas (2004) meneliti respon pembaca anak terhadap cerita Malin
Kundang. Dari 279 siswa kelas 6 SD (162 laki-laki dan 117 perempuan), 99,9%
responden setuju apabila Malin dihukum karena ia telah durhaka terhadap ibunya.
Namun, 59% responden tidak setuju apabila Malin dikutuk. Respon para siswa kelas 6 SD
ini menunjukkan bahwa generasi muda sebagai penerus bangsa ini tidak menyetujui
hukuman dalam bentuk kutukan meskipun sebuah hukuman sebagai konsekuensi yang
harus dipikul karena kesalahan Malin tetap hendak dipertahankan oleh para generasi
muda.
Aspirasi untuk membebaskan Malin dari kutukan ini memang sangat beralasan.
Kutukan atau mengutuk seseorang tidak pernah menyelesaikan masalah. Mengutuk
seseorang justru biasanya menimbulkan masalah baru. Dalam cerita Malin Kundang,
dengan dikutuknya Malin tidak membuatnya menjadi tidak durhaka. Pada versi-versi awal
cerita Malin Kundang yang tidak memasukkan elemen Malin yang minta maaf pada
ibunya, bisa saja Malin menjadi batu masih dalam keadaan tidak mengakui ibunya. Pada
versi cerita Malin Kundang yang lebih baru, biasanya sudah diceritakan bahwa Malin telah
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memohon maaf pada ibunya, namun sudah terlambat. Hal ini justru lebih parah karena
mengajarkan untuk tidak memberi maaf kepada orang yang bersalah. Meskipun telah
meminta maaf, Malin tetap dikutuk (Citraningtyas, 2004).
Dengan dikutuknya Malin menjadi batu justru menimbulkan sebuah masalah baru.
Malin dikutuk menjadi batu, sebuah benda mati yang tidak produktif: keras, dingin, mati.
Kutukan menjadi benda mati yang tidak produktif ini mematikan dan membelenggu pihak
yang dikutuk dan menjadi tidak bisa produktif kembali (Citraningtyas, 2004). Hal ini
seolah memberi pesan bahwa orang yang bersalah / durhaka tidak memiliki kesempatan
untuk mencoba lagi. “Mematikan” produktivitas juga tidak sesuai dengan tujuan edukasi
karena salah satu agenda edukasi seharusnya membimbing ke arah yang benar dan
mengkoreksi yang salah. Hukuman sebagai konsekuensi logis bagi yang bersalah
seharusnya tetap membangun, dan tidak mematikan. Dengan dikutuknya Malin, Malin
tidak diberi kesempatan kedua, kesempatan untuk memperbaiki diri.
Oleh karena cerita rakyat kita adalah identitas nasional kita, cerita Malin Kundang
yang berakhir kutukan ini perlu direkonstruksi demi pembentukan nilai anak Indonesia
yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Apa itu rekonstruksi cerita? Kata rekonstruksi
diambil dari Bahasa Inggris reconstruct, yang menurut kamus Merriam-Webster berarti to
establish ‘untuk membentuk’ atau assemble again ‘merakit kembali’. Dari arti rekonstruksi
yang diberikan kamus, Citraningtyas (2012) menyimpulkan bahwa rekonstruksi adalah
membangun dari yang sesuatu yang sudah ada, untuk menjadikannya lebih baik atau
membetulkan sebuah kesalahan. Apabila diterapkan dalam sebuah cerita, maka
rekonstruksi cerita adalah merobohkan kemudian membangun kembali sebuah cerita
berdasarkan cerita yang sudah ada, dengan tujuan untuk membetulkan sebuah kesalahan
dan memperbaiki bagian-bagian yang tidak membangun sehingga menjadikannya lebih
baik.
Lalu apa beda rekonstruksi cerita dengan penceritaan kembali? John Stephens
dan Robbyn McCallum (1998) membagi ”penceritaan kembali” menjadi dua, yakni
”reversion” dan ”retelling”. Reversion adalah menceritakan kembali sebuah cerita dengan
menggunakan kata-kata pencerita. Seluruh skema cerita secara setia diikuti oleh
pencerita. Retelling, adalah penceritaan kembali dengan menambah atau mengurangi
unsur-unsur tertentu. Skema utama tetap diikuti, namun ada penambahan atau
pengurangan detail. Contoh di bawah ini adalah contoh retelling:
”Kenapa kamu tega berkata seperti itu,
anakku? Baiklah, jika kamu benar anakku, aku
kutuk kau menjadi batu,” sumpah si ibu sambil
menangis.
Tiba-tiba angin berembus dengan
kencang. Badai pun datang menghancurkan
kapal Malin yang besar dan mewah. Perlahan
tubuh Malin menjadi kaku. Namun, sebelum
berubah menjadi batu, Malin sempat berteriak,
”Ibu, maafkan aku. Aku memang Malin nakmu.”
Penyesalan Malin sudah terlambat.
Ia pun
berubah menjadi batu.
(101 Cerita Nusantara, diceritakan kembali oleh
Tim Transmedia, editor Lukito AM)

Karena kemarahannya yang memuncak, ibu
Malin menyumpah anaknya ”Oh Tuhan, kalau benar ia
anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu.”
Tidak berapa lama kemudian Malin Kundang
kembali pergi berlayar dan di tengah perjalanan datang
badai dahsyat menghancurkan kapal Malin Kundang.
Setelah itu tubuh Malin Kundang perlahan menjadi
kaku dan lama-kelamaan akhirnya berbentuk menjadi
sebuah batu karang. Sampai saat ini Batu Malin
Kundang masih dapat dilihat di sebuah pantai bernama
pantai Aia Manih, di selatan kota Padang, Sumatera
Barat.
(Dongeng Nusantara 33 Propinsi, diceritakan kembali
oleh Tim Hi Fest, editor Nova Ets.
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Dalam contoh retelling di atas, tidak ada perubahan skema cerita, meskipun ada
penambahan unsur permintaan maaf Malin pada versi pertama, dan ada usaha
melibatkan Tuhan pada versi kedua. Penambahan dan pengurangan unsur permintaan
maaf dan Tuhan, adalah yang disebut oleh sebagai retelling.
Rekonstruksi cerita melangkah lebih jauh dari sekadar retelling. Rekonstruksi
mengubah skema dan menggantinya dengan yang lebih baik. Penggantian ini selayaknya
dilandasi dengan dasar bahwa cerita rakyat sebagai cermin identitas nasional bangsa,
berubah seiring dengan aspirasi bangsa melalui pembacanya.
Apabila menilik cerita Malin Kundang, hal yang paling krusial untuk direkonstruksi
adalah bagian akhir cerita yang mengutuk Malin menjadi batu, menghukumnya menjadi
sebuah barang mati yang tidak bisa produktif kembali. Sesuai dengan aspirasi pembaca
anak Indonesia, maka Malin, anak-anak Indonesia, dan generasi muda Indonesia perlu
dibebaskan dari kutukan ini. Pembebasan Malin dari kutukan ini juga disetujui oleh pakar
sastra, sosiologi, media, psikologi, dan pendidikan yang diundang dalam Focus Group
Discussion ahli (2012) penelitian ini. Sebanyak 90% dari pembaca anak usia 10—12
tahun juga menyetujui rekonstruksi cerita yang membebaskan Malin ini.
Banyak hal positif yang akan bisa dicapai dengan membebaskan Malin dan
generasi muda Indonesia dari kutukan. Mereka tidak akan lagi terkukung dalam
hukuman yang berlandaskan murka figur otoritas. Dengan tidak terjebak dalam hukuman
”mati” tersebut, mereka diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik dan produktif
kembali. Selain itu, rekonstruksi cerita yang membebaskan Malin dari kutukan ini juga
lebih sejalan dengan pendekatan pendidikan dewasa ini yang cenderung memberikan
kesempatan kedua bagi anak didik. Aspirasi untuk membebaskan Malin dari kutukan juga
menunjukkan bergesernya pandangan masyarakat Indonesia akan kuasa yang boleh
dimiliki oleh figur otoritas. Berada pada posisi otoritas dewasa ini tidak lagi dipandang
sebagai posisi yang memiliki kuasa untuk menjatuhkan kutukan.
KESIMPULAN
Cerita anak, terutama cerita rakyat bukanlah cerita netral yang bebas dari ajaran.
Cerita rakyat mampu mentransformasikan identitas nasional bangsa. Di Indonesia, cerita
rakyat Malin Kundang sangat populer dan telah dipercaya bermuatan pesan-pesan yang
mampu menyampaikan dan mengasuh identitas nasional bangsa Indonesia. Namun,
pesan-pesan tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi
bangsa. Oleh karenanya, rekonstruksi cerita rakyat Malin Kundang yang mendidik dan
sesuai dengan perkembangan zaman sangat dibutuhkan segera.
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WASITAH DALAM NOVEL ‘RATAB RABITAH’:
INTERPRETASI WANITA MELAYU
Dr. Naffi Mat
Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tg. Malim, Perak
napiemat@gmail.com

1.0. MUQADIMAH
Wasitah yang dianggap semangat (spirit) sudah lama wujud dalam peradaban
manusia, iaitu sejak manusia yang sebelum ini hidup berkomuniti kecil dan terasing atau
terperinci mulai memasuki penghidupan dalam komuniti yang jauh lebih besar
berlandaskan dua konsep, iaitu wujudnya daerah bumi dengan batas-batas sempadannya
yang dianggap milik mereka, dan pemilikan satu identiti ‘bangsa’ yang mempunyai hak
atau tuntutan ke atas tanah milik mereka bersama. Lebih wajar istilah ‘wasitah’ dianggap
semangat patriotism. Maka sifat ini diperkait dengan individu yang mempunyai semangat
juang yang berani tampil di depan masyarakat bagi mencapai hasrat yang difikirkan
untuk kepentingn bersama. Semangat juang yang diperkirakan sebagai semangat
patriotisme tersisip dalam karya prosa dengan menampilkan watak-watak yang berjuang
untuk memerdekakan masyarakatya dari belenggu penjajah. Keluasan penciptaannya
tidak terbatas, iaitu tidak hanya terbatas kepada penglahiran karya seni semata-mata.
Dengan sifat kesusasteraan Melayu yang menampilkan soal-soal interaksi seperti
agama, moral, ekonomi, sejarah, budaya dan politik dengan sendirinya, kemunculannya
memberi kesan kepada khalayak. Mengikut George A. Panichas (1974: xxiv), sifat
kesusasteraan bukanlah setakat berupa pemerian atau pengisahan bagi sesuatu zaman
tetapi juga bertindak sebagai seruan ke arah kebaikan untuk pelbagai rencah kehidupan.
Novel ‘Ratap Rabitah’ karya Aminah Mokhtar, yang memenangi hadiah saguhati dalam
sayembara “Novel Sako 3” merungkai persoalan patriotisme yang ada dalam dada
seorang wanita tua.
2.0. SINOPSIS ‘RATAP RABITAH’
Mengisahkan watak ‘saya’ (Rabitah). iaitu seorang wanita tua yang berusia lebih
seratus tahun, yang telah melalui pelbagai kegetiran hidup sewaktu zaman penjajahan
Belanda dan Inggeris. Rabitah turut merasai jerih perih kekejaman Jepun sewaktu zaman
penguasaan Jepun. Watak Rabitah diolah sebagai seorang wanita yang mempunyai
semangat juang yang kuat dan tabah sewaktu mudanya. Dia digambarkan, tidak pernah
menangis, ataupun menyerah kalah dengan segala pancaroba yang berlaku terhadap
hidupnya sebagai seorang pejuang bangsa dan negara. Akan tetapi setelah usianya
meningkat, sesudah dia tidak lagi cergas, fizikalnya semakin kurang tenaga, Rabitah tidak
putus-putus mengungkap semula nasib hidupnya kerana harapan untuk menjaga
keturunannya tidak diteruskan sebagaimana yang diharapkannya. Kesedihnya semakin
bertambah apabila anak-anaknya yang seramai sepuluh orang itu tidak mahu pulang
untuk menjunjung sejarah bangsa yang berlingkar di Pulau Gunung Cengal.
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Rabitah senantiasa meratap, menangis, bermonolog sendirian dan menjadi
seorang pengenang kisah nenek-moyangnya. Melalui teknik imbas kembali dan interiormonologue, Rabitah juga sering mengimbau kenangan pahit manis ketika dia menjadi
pejuang bangsa yang disegani oleh segenap lapisan masyarakat. Sebagai ahli keluarga
dari keturunan Oyang Denan, iaitu moyang pertamanya, Rabitah mahu menjadikan arwah
moyangnya itu sebagai teras yang memaku jurai keturunannya supaya tinggal menetap di
Pulau Gunung Cengal.
Namun, segala harapannya berkecai apabila anak-anaknya, menantu dan cucucucunya tidak mempunyai keyakinan untuk tinggal di pulau itu dan mempertahankan
pusaka warisan tinggalan leluhurnya, Mereka bertindak nekad mahu menjua pulau itu
yang boleh memberi pendapatan berjuta-juta ringgit. Mereka juga tanpa segan silu
sanggup menggadai Pulau Gunung Cengal kepada orang lain. Hal ini misalnya boleh
dilihat melalui tindakan Mohd Sakirin yang mempergunakan sumber kekayaan pulau itu
untuk kepentingan pihak colonial. Rabitah menjadi semakin resah apabila rumah pusaka
tinggalan nenek moyang turut mahu diroboh oleh anak-anak dan cucu-cucunya sendiri
yang sombong dan gila akan harta pusaka. Pada hali baginya, rumah pusaka tersebut
menyimpan banyak kisah-kisah lama di samping kaya dengan kesenian dan motif-motif
ukiran yang tidak ternilai harganya. Sikap tamak haloba yang tertanam dalam diri anakanaknya, terutama anak sulungnya, Yasser, yang bertindak kejam mengumpil dinding dan
mahu merobohkan tiang rumah pusaka tersebut amat menghiris perasaan Rabitah.
Begitu juga dengan sikap sikap anak-anak Yasser serta isterinya, Khazanah, yang turut
mahu menghapuskan jejal warisan keturunannya sendiri tanpa memikirkan perasaan
Rabitah sebagai orang tua yang begitu menyanjung tinggi tinggalan moyangnya.
Kepedihan hati dan jiwa Rabitah yang terseksa akibat perbuatan anak cucunya
sering diredakan oleh suara arwah bapanya yang sering terngiang-ngiang memberikan
nasihat dan inspirasi yang amat berguna kepadanya dalam mengharungi kesengsaraan
tersebut. Ratapan dan tangisan yang berpanjangan akhirnya terubat setelah Makmor dan
Siti Mustika (anak kembarnya) kembali ke Pulau Gunung Cengal untuk menghalang
rumah pusaka bertiang seri itu daripada jatuh ke tangan pihak bank kerana mahu dijual
oleh Johan dan Adam atas tujuan mahu membeli sebuah banglo mewah. Harapan dan
cita-cita Rabitah untuk mengabadikan generasi arwah Oyang Denan dan arwah Nyai Teja
Kartini di Tanah Orang Melayu ini terus tinggal di Pulau Gunung Cengal itu akhirnya
termakbul juga berkat doanya yang tidak pernah putus-putus kepada Allah swt.
3.0. PENJELMAAN PATRIOTISME
Masalah menuntut hak daripada golongan berkuasa yang bertindak menjajah dan
memerintah tanpa restu masyarakat serta mempertahankan yang hak, iaitu harta warisan
pusaka dari jatuh ke tangan yang tidak bertanggungjawab masih dilingkungi tahap
patriotisme. Mempertahankan yang hak merupakan fenomena kewibawaan seseorang
pejuang yang dicirikan oleh sifat rasa sayang dan cinta terhadap tanah air sendiri. Ini
diikuti dengan sifat rasa bangga dengan tanah air sehingga mencetuskan kata-kata ‘hujan
emas di negara orang, hujan batu di negara sendiri, baiklah lagi negara sendiri’.
Malah, darah dan roh seorang pejuang akan terus memperjuangkan kepentingan
haknya sehinggalah di nafas yang terakhir. Mereka bersedia mempertahankan tanah air
daripada ancaman & serangan musuh. Kesediaan membela kepentingantanah air
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walaupun dirinya dicemuh dan dihina sehingga mereka berpegang teguh pada tali
keyakinan dengan mengatakan my country. Dalam pada itu, konsep juang ini dapat
dirangkum seperti berikut:
•

•

Patriotisme menyerlahkan sikap insan yang bersiap sedia & sudi mengorbankan
segala-galanya - lahir, batin, materi, idea & semangat – dengan tujuan untuk
memperolehi kemajuan, kejayaan dan kemakmuran tanah air.
Insan pencinta bangsa & negara, insan yang memperjuangkan kepentingan
bangsanya (Othman Puteh, 2000)

Semangat patriotisme seharusnya lahir dari lubuk hati yang ikhlas dan jujur.
Semangat ini lahir dari dalam jiwa apabila terdapat masalah-masalah yang perlu diselesai.
Masalah mungkin menyebabkan masyarakat tertindak, kuasa kesejahteraan hidup
masyarakat tergugat, atau pengurusan hidup bermasyarakat cuba dirampas oleh orang
lain yang tidak dikenali. Mengikut Abdul Rahman Napiah (2000), patriotisme dianggap
sebagai saudara kembar kepada nasionalisme, iaitu suatu usaha dan tindakan yang
meminta pengorbanan daripada rakyat untuk membebaskan negara, kedaulatan dan
memantapkan negara dan bangsanya. Justeru, setiap individu perlu berkorban tenaga
dan minda semata-mata untuk mempertahankan tanah air tercinta.
Bagi Hashim Awang pula, aspek kehidupan yang sering mendapat keutamaan
untuk turut tersentuh dan teradun oleh kesusasteraan Melayu dalam sifatnya yang
sebegitu rupa ialah politik.
Persoalan patriotisme terlihat sebagai amat mendapat
perhatian dan kesungguhan untuk digarap, teristimewanya wujud dalam penciptaan
sastera berbenuk novel. Secara murninya, patriotisme harus berupaya menyerlahkan
sikap insan yang bersiap sedia dan sudi mengorbankan segala-galanya – lahir, batin,
materi, idea dan semangat – untuk memperoleh kemajuan, kejayaan dan kemakmuran
tanah air.
Individu yang sayangkan negara, yang mermperjuangkan kepentingan bangsanya
digelar nasionalis atau patriot. Dalam diri patriot wujud dan terhimpun semangat
kebangsaan atau nasionalisme. Nasionalisme pula merupakan intipati kesedaran yang
muncul dalam jiwa yang berhasrat mencapai, mempertahankan dan mengabadikan jati
diri, intergriti dan kekuatan bangsa itu sendiri. Menurut Hans Kohn (1967), nasionalisme
atau patriotisme merupakan satu situasi akal yang menyerlahkan kesetiaan utama
individu kepada negara.
Patriotisme dan nasionalisme, bukan sesuatu perkara baru dalam kesusasteraan
Melayu. Ia mula hadir semenjak zaman tradisi sastera lisan lagi. Terutama yang
terungkap dalam cerita-cerita penglipur lara, cerita-cerita panji dan sastera epic dan lainlain lagi. Dalam konteks sastera pasca-moden, khususnya dalam novel, fenomena sosiopolitik-ekonomi yang hadir pada era pra dan pasca-perang dunia kedua, sebelum
merdeka dan selepas merdeka telah banyak dan diyakini akan terus dimanfaatkan oleh
pengarang sesuai dengan keperluan dan transformasi waktu.
Lantaran itu, usaha membebaskan diri dari belenggu menjadi agenda terpenting.
Mereka akan bergerak secara individu atau kelompok. Mereka bermuafakat untuk
mencerna plan gerakan yang lebih efektif. Individu yang pernah berjuang dalam bentuk
kepartian atau secara individu dengan tujuan untuk kemerdekaan tanah air atau
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mendapat kebebasan akan terus berjuang dengan apa cara sekalipun. Mereka mungkin
berjuang secara terang-terangan atau secara gerila. Perjuangan mereka akan
berkesinambungan sehingga ke usia tua. Dalam hal ini, pejuang yang dapat meneruskan
hidup, perjuangan akan menjadi memori yang akan diingat dan diluahkan kepada anakcucunya. Di dalam lubuk hati, mereka mahu diiingati sebagai pejuang bangsa dan negara.
4.0. KECERAKINAN PATRIOTISME
Secara umum, nobvel ‘Ratap Rabitah’ memperihalkan watak utama Rabitah,yang
sudah berumur 100 tahun. Rabitah bukan sahaja seorang isteri dan ibu kepada sepuluh
anaknya, namun beliau juga seorang yang pejuang yang bangkit menentang penjajah,
iaitu Inggeris dan Belanda.
Keberanian untuk bangkit mempertahankan tanah air
memang telah disemat ke dalam diri warga Tanah Melayu oleh pemimpin dan jugak
ulamak Melayu sejak dari dahulu lagi. Sifat keberanian ini adalah sinonim dengan
masyarakat Melayu, malahan dari sudut pandangan Islam, istilah jihad melawan musuh
Negara menang teklah lama wujud sejak zaman Rasulullah lagi. Dalam kitab Al-Quran,
surah An-Nisa ayat 95, Allah menyatakan, “Tidaklah sama keadaan orang-orang yang
duduk (tidak turut berperang) daripada kalangan orang-orang yang berjihad (berjuang)
pada jalan Allah (untuk membela Islam) dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan
orang-orang yang berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka atas orang-orang yang
tinggal duduk (tidak turut berperang kerana uzur) dengan kelebihan satu darjat. Dan tiaptiap satu (dari dua golongan itu) Allah menjanjikan dengan balasan yang baik (syurga),
dan Allah melebihkan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang tinggal duduk
(tidak turut berperang dan tidak ada sesuatu uzur) dengan pahala yang amat besar”.
Ternyata, Rabitah, walaupun seorang perempuan yang dianggap sri kandi Melayu, yang
mempunyai darah campuran Melayu-Indonesia, telah bangkit memperhambakan dirinya
semata-mata untuk berjuang membebaskan masyarakat dan tanah airnya dari
cengkaman penjajah.
Bagi merealisasikan darah patriotisme yang senantiasa mengalir panas dalam
dirinya, Rabitah bergerak cergas sebagai ketua Pertubuhan Wanita Kepulauan Melayu dan
Persatuan Wanita Pahlawan. Rabitah bergerak dari satu kelompok ke satu kelompok
masyarakat wanita untuk menyeru dan bangkit menentang penjajah. Pergerakannya
mendapat sambutan dan dia tidak pernah berputus asa walaupun terdapat pelbagai
halangan. Ini dapat dibuktikan melalui petikan berikut:
“Sebagai ketua Pertubuhan Wanita Kepulauan Melayu dan
Persatuan Wanita Pahlawan, semangat kebangsaan dan
cintakan bangsa dan agama sentiasa saya semarakkan
dengan menyanyikan lagu-lagu patriotik Barisan Benteng,
Pemuda Kepulauan Melayu, Melayu Raya. Kami berjaya
merampas senjata-senjata Jepun untuk dijadikan
persediaan menentang Inggeris dan Belanda.”
(hal. 73)

Rabitah telah menyerahkan jiwa dan raganya untuk berlatih bersama-sama
dengan adik perempuannya sebagai persediaan awal untuk menyekat serta menentang
kemasukan Belanda dan juga Inggeris dari menguasai Pulau Jati Besar. Rabitah tidak
mengizinkan tanah pulaunya dikuasai penjajah. Baginya, tanah pulau tersebut merupakan
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tanah tempat dia meneruskan kehidupan. Dia tidak mengizinkan penjajah menguasai
hidupnya. Penonjolan watak Rabitah oleh Aminah Mokhtar ternyata untuk mengangkat
roh wanita dalam perjuangan menentang penjajah. Wanita digarap supaya turut berjuang
sebagai perjuangan golongan lelaki.
Namun begitu, warisan nenek moyang turut menjadi pegangan sehingga
tercengkam kemas dalam sanubari. Semangat juangnya telah ditancap oleh arwah
bapanya. Semangat juang terus menguasai hidupnya supaya bijak merancang untuk
berdepan dengan penjajah. Ini dapat dilihat pada petikan berikut:
Berbekalkan kata-kata bapa, saya tetap pertahankan pakaian
ketenteraan itu demi untuk menjadi perkasa demi untuk mempertahankan maruah pejuang-pejuang yang datang berlindung
seketika di pulau ini ….
(hal. 78)

Dalam usia muda, dia berjaya menunjukkan perawakan sebagai seorang pejuang,
lantas berjaya mempengaruhi untuk memimpin pertubuhannya. Dia bergerak bersamasama dengan pertubuhan Pemuda, Barisan Keamanan Rakyat dan Hizbulwatan di
Indonesia dengan tujuan untuk menyekat kedatangan Belanda. Rabitah melangatur
strateginya untuk menemui pemimpin-pemimpin yang berada di gugusan Pulau-pulau
Melayu untuk meraih sokongan perjuangan. Ini bermakna, pergerakan Rabitah cukup licik
bagi memperkukuhkan barisan pejuangnya. Semangat juangnya tetap dijulang sematamata untuk menjaga maruah bangsa asal tanah air. Ternyata semangat juang ayahnya
telah mempengaruhi jiwa raganya. Rabitah sanggup meninggalkan suaminya yang turut
juga berjuang, berpisah dengan anak-anak semata-mata untuk menunaikan
tanggungjawab ibu pertiwi. Ini terbukti melalui petikan berikut:
… Saya peluk kukuh, kedua-dua anak saya dan duduk bersimpuh
semula di hadapan bapa. “Insya-Allah, sampai bila-bila pun saya
tetap ingat pesan bapak. Kita semua berkorban untuk kemerdekaan
Tanah Orang Melayu, Bapak, ibu, suami dan anak-anak, saya. Kita
ini keluarga pejuang, bapak!”
(hal. 137)

Menerobosi novel Ratab Rabitah ini, ternyata pengarang telah menggarap watak
Rabitah sebagai pejuang wanita sebegitu rupa untuk memperlihatkan wanita tidak
terkecuali melibat dan mempertaruhkan diri semata-mata untuk menghalau penjajah.
Rabitah dinobatkan sebagai seorang pejuang bangsa yang turut membantu untuk
kemerdekaan Tanah Melayu dan Indonesia. Rabitah berjuang bersama-sama wartawan
Lilin Melayu yang merupakan akhbar rasmi Parti Juang yang berpusat di Kuala Lumpur,
yang berjaya mengukuhkan kembali kestabilan politik bangsa Melayu di gugusan pulaupulau Melayu.
Perancangan Rabitah untuk mempengaruhi orang Melayu tidak tertumpu pada
satu pertubuhan sahaja. Semangat juang dan keberaniannya menyebabkan dia dilantik
menjadi anggota Majlis Tertinggi Parti Juang. Melalui parti JUANG, Rabitah telah berjaya
memimpin dan menyatukan beribu-ribu orang. Dari dalam, Rabitah menubuh sayap
perjuangannya melalui Persatuan Wanita Merah Baru – pertubuhan yang menjaga
kebajikan wanita-wanita peribumi gugusan Pulau-pulau Melayu. Kemudian Rabitah
Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

13
melakari semangatnya melalui pergerakan kebangsaan Kepulauan Melayu Sepulau yang
ditubuhkan di Johor. Beliau mewujudkan jalinan politik dalam wanita hebat di Kepulauan
Melayu, serta berjaya menghasilkan jalinan politik bagi pergerakan Melayu di Gugusan
Pulau-pulau Peribumi Melayu. Gerakan ini memerlukan kerahan tenaga dan otak yang
bukan sedikit. Semangat diperolehi melalui semangat Oyang Denan. Ini terbukti melalui
petikan berikut:
“Ingatlah Rabitah, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan
yang di bawah. Sentiasalah jadi orang yang memberi, janganlah
biasakan diri menjadi orang yang menerima.” Bapa genggam
tangan saya. Bapa pimpin saya turun dari pentas besar melangkah
ke padang gelanggang silat.
(hal. 230)

Menurut Hans Kohn (1967), semangat patriotisme merupakan satu situasi akal
yang menyerlahkan kesetiaan utama individu kepada sesuatu tempat atau negara.
Kesetiaan itu dianggfap satu hasrat dan sentiment yang berkembang dalam diri yang
akan menlangkaui hidup. Dari sini sentiment itu akan mencetus hasrat untuk menjadi
gerakan untuk menegakkan sesuatu kedaulatan tempat dan negara. Rabitah digarap
menjadi ikon yang berkorban dari dalam jiwanya untuk mempertahankan setiap inci dan
bertanggungjawab mempertahankan Pulau Gunung Cengal yang diwariskan kepada oleh
Oyang Denan. Rabitah juga bertanggungjawab mempertahankan rumah pusaka yang
berusia beratus-ratus tahun di kaki gunung di Pulau Gunung Cengal. Ini terbukti melalui
petikan berikut:
Ini janji saya, di suia seratus tahun saya di banir pohon cengal,
untuk mempertahankan sebuah rumah pusaka berates tahun,
di kaki gunung dan di sebuah pualau berates-ratus tahun.
(hal. 88)

Semangat patriotis Rabitah lebih tertumpu kepada menyedarkan kaum wanita
supaya sama-sama bangkit berjuang. Pada waktu itu, Rabitah sudah memiliki paradigma
yang cukup menyakinkan. Perjuangan untuk membebaskan masyarakat bukan sahaja
dipikul oleh kaum lelaki. Wanita juga harus turut berjuang. Bagi melunaskan hasratnya
itu, Rabitah menebarkan sayap perjuangannya apabila berjaya dilantik sebagai ketua
kaum ibu bagi Parti Juang, ahli parti Amal Cawangan Singapura, Ketua Muslimah Parti
Amal, serta menyertai pergerakan kebangsaan Kepulauan Melayu/ National Peribumi
Tanah Melayu dan Angkatan Pemuda Cergas, menjadi Ketua Wanita Pertubuhan Kaum
Ibu Tanah Orang Jawa dan Persatuan Puteri Merapi Nyai Teja Kartini. Penglibatannya
dalam pelbagai pertubuhan ternyata menggambarkan sikap dan peribadi yang ada pada
Rabitah.
Disamping semangat juang ayahnya, Rabitah juga mendapat suntikan daripada
Nyai Teja Kartini. Perjuangan Kartini telah menyelinap ke dalam aliran darahnya.
Perjuangan Kartini membebaskan bangsanya daripada jajahan penjajah telah membentuk
peribadi Rabitah. Kehebatan Kartini sering menghambat hidupnya walaupun umurnya
semakin tua. Jiwa Kartini telah sebati di dalam jiwa Rabitah. Disebabkan hal sedemikian,
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Rabitah tidak pernah serik berjuang mempertahankan pusaka bangsanya. Ini dapat dilihat
pada petikan berikut:
Nyai Teja Kartini bangun berjuang.
Saya disajikan kehebatan sejarah itu sejak berusia
sepuluh tahun.
Berbekalkan semangat arwah Nyai Teja
Kartini itulah akhirnya saya memilih menjadi guru. Kemudian
saya sertai pergerakan kebangsaan Kepulauan Melayu yang
begitu giat dijalankan.
Nyai Teja Kartini sentiasa terang di mata hati saya.
Saya tidak lagi menoleh ke belakang. Terus berjuang,
melibatkan diri dalam perjuangan kebangsaan tanah kelahiran
Nyai Teja Kartini saya sepenuh jiwa dan raga saya.
(hal. 287)

Semangat patriotisme telah menyerap dalam jiwa Rabitah. Dia terus menerus
menghayati jiwa dan perjuangan Kartini. Semangat Kartini telah menyuntik dan
membakar darah Rabitah. Pergolakan politik zaman itu amat rapat hubungannya dengan
sudut pandangan Rabitah. Berhubungan rapat dengan sikap terhadap penjajah maka
timbullah semangat kesedaran yang dipimpin dan dilaungkan oleh Rabitah. Semangat
yang dipupuk sejak usia muda, pengaruh Rabitah telah mewujudkan gerakan untuk
menentang penjajah dalam kalangan kaum wanita.
Tidak pernah saya lupakan kata-kata arwah bapa yang
melafazkan kata-kata keramat Nyai Teja Kartini saya. Dialah
yang merangsang pergerakan nasionalis dan kebudayaan
pulau nenek moyangnya itu. …
(hal. 286)

Ternyata, watak Rabitah yang menghidupkan novel hasil tangan Aminah Mokhtar.
Pengarang memberi konsentrasi untuk melenturkan plot dengan watak yang
berlatarbelakangkan zaman penjajah Belanda dan British. Pengarang memberi impak
diaspora dalam menghadapi isu atau cabaran dunia khususnya ketika manusia berlumba
untuk mengaut kekayaan dunia tanpa memikirkan kedaulatan tanah air. Pengaruh
ekonomi dan budaya hidup yang semakin berkiblat kepada harta dunia. Apabila usia tua,
Rabitah berdepan dengan sikap anak-anak, menantu dan cucunya. Mohd Shakirin
mempergunakan sumber kekayaan pulau itu untuk kepentingan pihak kolonial. Rumah
pusaka yang mempunyai nilai seni yang tinggi cuba diroboh oleh anak dan cucu Rabitah
yang sombong dan gilakan harta.
Mereka tidak berminat untuk tinggal di pulau itu dan mempertahankan warisan
tinggalan leluhurnya. Mereka bertindak mahu menjual pulau itu semata-mata untuk
mendapat laba yang banyak. Mereka sanggup mencuba gadaikan Pulau Gunung Cengal
kepada orang lain. Anak, menantu dan cucu Rabitah bersekongkol dengan segala
muslihat cuba merampas tanah dan harta pusaka yang dijagai oleh Rabitah. Mereka
sanggup mengenepikan ibu sendiri semata-mata kekayaan yang cuba diperolehi. Namun
begitu, darah juang Rabitah masih mengalir pada anak-anak dan cucunya yang lain.
Masih ada anaknya yang sanggup kembali ke pulau untuk mempertahankan tanah,
warisan, angin dan alam. Anak dan cucunya, Adam dan Johan terpaksa menerima hakikat
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dengan hukum karma. Namun begitu, anaknya tetap kagum dengan semangat juang
Rabitah.
“Maafkan saya ibu, lambat sangat saya pulang berjumpa ibu.
Banyak perkara yang saya kena selesaikan.”
(hal. 387)

RUMUSAN
Novel Ratap Rabitah menampilkan watak seorang wanita yang berani, pernah
menyamar sebagai lelaki demi berjuang untuk membela bangsa dan negaranya.
Walaupun dia dicemuh dengan kata-kata yang menyakitkan, namun dia masih tetap
berjuang bagi memastikan tanggungjawab sebagai pembela bangsa berjalan dengan baik.
Di samping itu, Aminah Mokhtar memberi warna kepada Rabitah, juga, sebagai seorang
yang bertanggungjawab dan banyak berkorban jiwa raga dan masa untuk memberi
kesedaran dan membakar semangat perjuangan kaum wanita Melayu sehingga dia
sanggup menjelajah ke banyak tempat di seluruh negara.
Di samping itu, pengarang memberi kesedaran betapa tanah pusaka, rumah
warisan dan Pulau Gunung Cengal yang dibangunkan dengan aliran keringat dan darah
perjuangan di pertahankan oleh generasi sekarang. Segala perjuangan perlu disusuri
dengan doa dan perlindungi Illahi. Sebagai seorang yang berpegang teguh dengan
agama Islam, Rabitah berterusan berjuang melalui bisikan metafizik iaitu berdoa untuk
mendapat perlindungi Illahi. Doanya dimakbulkan. Anak kembarnya, iaitu Makmor & Siti
Mustika tampil di akhir cerita untuk menyelamatkan sisa-sisa perjuangan Rabitah. Maka
jelas sekali, novel Ratap Rabitah mementingkan identiti bangsa, simbol asal usul dan
jati diri bangsa Melayu/Indonesia.
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Abstract
This paper aims to investigate narrative identity shaped in Wilder’s Little House on the
Prairie. The Little House on the Prairie tells the frontier experience of fictionalized Ingalls family in
the nineteenth century America. The paper employs cultural studies approach with textual analysis
method to gain data and evidence. As identity is formed “in dialogues with others and with the
discourses constituting the society s/he lives in” (McCallum, 1999), this paper locating, categorizing
and analyzing in what ways the main characters reveal their identities as ‘White’ Americans. It
examines how nature and course of events maintain the forms of identity. Despite attacks on the
book’s lack representation of African and Native Americans, (see Kutzer (2004) and McAuliffe
(2005)), it is obvious that the book has American spirits of self-reliance and humility. In addition, the
personal experience of the main characters is parallel to the history of United States as a nation. In
regards to Haryatmoko’s narrative identity, Little House on the Prairie constitutes American goals and
objectives. On the other hand, non-American, let alone non-white, reading on the book creates
cultural understanding and pin points the way one narrative identity could possibly made happen.
Keywords: frontier experience, identity, dialogues, discourses, narrative identity

Introduction
Unlike other books in the ‘Little House’ series, Little House on the Prairie has
attracted not only children as the intended readers, but also adults who maintain a more
critical analysis about the work. Interestingly, this book has been awarded to be later on
banned to read, taken out from public libraries, and re-established into one recommended
book for children in many parts of the USA during the past forty years. Some have
complained on Wilder’s lack of sensitivity towards minority such as African and Indian
American (see Kutzer (2004) and McAuliffe (2005)) and some others argue for the book’s
heavy content of religious (Christianity) dogma. Nonetheless, as Clyne (2012) notes, lately
there has been a growing interest of taking Little House on the Prairie’s virtues more
seriously. Such attention for a ‘seemingly’ harmless, warm book as this, in my opinion,
only supports how strong the influence of the book is.
Much has been said on Little House on the Prairie (LHOTP) that it leaves almost
nothing to discuss anymore. Some have talked about narrative style, some have analyzed
the themes, and some others have argued the authenticity of the work. However, this
paper aims to discuss ways in which nature and course of events in LHOTP shaped
narrative identity.
Employing textual analysis, the paper looks closely to the textual evidence to
analyze the potential meanings and refer to other sources such as theories and related
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research to support the arguments. It first locates the identities in the LHOTP then
constructs them within the contexts of American history to reveal the narrative identity as
proposed by Ricoeur and Taylor. Finally, it discusses how this narrative identity could be
effective in shaping one nation identity.
Narrative Identity in LHOTP
Little House on the Prairie (LHOTP) was published in 1935 –the time when
Americans suffered from the great depression and had to rely on government incentives
to survive. It is the second book of Laura Ingalls Wilder’s Little House series. In this book,
the Ingallses decide to move to Kansas as Pa Ingalls feels that Wisconsin is getting
crowded. After they sell their house, they make a trip in a covered wagon. On the way to
Osage Indian territory in Kansas, the family has to overcome flood before they arrive
safely in the prairie. Laura is looking forward to see a papoose –an Indian baby, but she
does not meet one until late in the book. Pa and Ma Ingalls, with a help from Mr.
Edwards, a neighbor, build a house with their own hands. While they are making life
there, the family experience sickness, prairie fire and mixed-feelings by Indian visits; yet,
they can go through them. When things look better, the family is forced to leave the
territory as the government decides the land belongs to the Osage. Through the turns of
events in the story, this paper analyzes the self-reliance and humility as the narrative
identities.
McCallum (1999) states that identity is formed “in dialogues with others and with
the discourses constituting the society s/he lives in.” In LHOTP’s case the discourse where
the Ingalls live in is 19th century America when the government encouraged its people to
occupy the vast, empty land to be developed under the Homestead Act of 1862. Hitherto,
Pa Ingalls’ determination to start a living in a territory that he thinks is free: “In the West
the land was level, and there were no trees. The grass grew thick and high. There the
wild animals wandered and fed as though they were in a pasture that stretched much
farther than a man could see, and there were no settlers. Only Indians lived there.” (p.2).
Note that Pa sees the West to be better than the place he currently lives in. Pa stresses
the vast, fertile and rich land in which he could live self-sufficiently. The fact that ‘only
Indians lived there’ shows the attitude held by the White Anglo American at that time
towards the natives –who owned the land. This point of view will be discussed later.
The discourse of pioneer self-reliance is described in more detailed in some
frontier experience episodes in the book: the flood and prairie fire, the house-making, and
the prairie daily life. Shortly in the beginning of the book, Wilder describes the hardship of
overcoming sudden flood while the family is crossing the creek. What was Laura first
thought as a ‘lovely feeling’ turns to be dangerous and terrifying. Wilder spends four
pages depicting the scary experience when the wagon lurches, sways, and jerks and jolts
in fighting the strong current of the creek. It takes a strong determination and hard work
as well as patience to get away from the danger. Similar attitude displays again when the
family has to deal with prairie fire. Due to strong wind of the prairie, fire can easily take
place. Wilder points out the intensity of quick action and decision:
“…Pa plowed a long furrow west of the house and south of the house, and back again east of the
house. (p.277) …Pa and Ma ran staggering to the furrow with the tub. …The wind was rising and
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wildly screaming. Thousands of birds flew before the fire, thousands of rabbits were running. Pa was
going along the furrow, setting fire to the grass on the other side of it. Ma followed with a wet sack,
beating at the flames that tried to cross the furrow.(p.278) …The fire blew wildly, snatching at the
dry grass inside the furrow. Pa and Ma thrashed at it with the sacks, when it got across the furrow
they stamped it with their feet. They ran back and forth in the smoke, fighting that fire (p.279).”

Here the narrative successfully depicts how hard Pa and Ma work against the
dangerous prairie fire. The running back and forth, the beating and stamping are
necessary so that it will not reach and destroy the house. In a land where people were
scarce and help was almost impossible, Pa and Ma have to rely on themselves.
Another construction of self-reliance appears in the episode of house-making.
After Pa decides to live in a particular plot of land in the prairie, Pa and Ma disassembly
the wagon and set a tent in the middle of the prairie. For days Pa hauled logs he took
back and forth from the creek bottoms. Wilder describes in detail how the house is selfmade with what available from nature and small logistic they have:
“All by himself, he built the house three logs high. Then Ma helped him. Pa lifted one end of a log
onto the wall, then Ma held it while he lifted the other end. He stood up on the wall to cut the
notches, and Ma helped roll and hold the log while he settled it where it should be to make the
corner perfectly square.” (p. 58)

We can imagine how hard the wok is since there are only two adults to do so.
Each log must weigh teens of kilos, but Ma does not seem to complain. They even
manage to make doors without nails as Pa makes a wooden latch himself. The fitting of
the roof –at first with canvas, proves to be troublesome too. Only does Pa ask for help of
a neighbor, Mr. Edwards who lives alone two miles away, after Ma got an accident.
Nevertheless, the Ingallses do not want to have debt of any sort. Pa insists on paying off
every nail he owes Mr. Edwards. Even when a neighbor asks one’s help such as when
they have to dig well, each one will return a favor. Pa pays back Mr. Edward by helping
him build his house; then Pa pays back Mr. Scott by helping him dig his own well.
It is interesting to note that there seems to be a code of conduct among the
pioneers or neighbors in the frontier. Being away from civilization these people rely on
themselves. However, good neighbor is necessary. A good neighbor is always reliable
when one needs one; yet, he does not meddle one another. Pa looks about his
neighboring area to see who and where his neighbors are. He helps as much as he can
and informs others when he saw a neighbor’s family is sick. When the Ingalls family is
sick, a neighbor is looking after them. Nevertheless, they respect each other’s space by
not interfering too much.
Self-reliance also occurs in the prairie daily life. Except for a piece of beef Pa got
for helping the cowboys take care of the cattle, he provides food for the family from the
wild game he hunts. They finally get milk because the cowboys give Pa a cow and a calf.
Pa earns money by skinning the fur. Pa makes all furniture and some home appliances.
Ma does all the household chores such as cooking, doing the laundry, and taking care of
the children. The children give a little help in doing daily chores. They play freely in the
open space, with the older minds the younger, and find amusement in picking up flowers
and beads the Indians have left. They even create entertainment for themselves: Pa plays
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violin at dusk with Ma sings along and the children listen to and watch them. Life does
not seem to be complicated since the people are content with what they have.
Nevertheless, frontier discourse most certainly faces nature hardship and conflicts
with Indians. Different from other books in the series, LHOTP shows the family’s
encounter with Indians for several times. When the Ingallses enter the Indian Territory,
Laura is looking forward to meet Indian babies –the papooses, but she does not see any
until last part of the book. The first encounter with Indians is when two Indians come to
the house. Other encounters with Indians leave the family a mixed feeling of
apprehension, prejudice and respect. Wilder’s narrative on Indian occurrences in the book
has dissatisfied many critics as has been mentioned in the beginning of the paper.
However, this paper argues that it is humility which Wilder is trying to construct.
Take a look at this description about Indians in LHOTP:
“They were tall, thin, fierce-looking men. Their skin was brownish-red. Their heads seemed to go up
to a peak, and the peak was a tuft of hair that stood straight up and ended in feathers. Their eyes
were black and still and glittering, like snake’s eyes.” (p.134)
Or another one:
“He was so still that the beautiful eagle-feathers in his scalplock didn’t stir. Only his bare chest and
leanness under his ribs moves a little to his breathing. He wore fringed leather leggings, and his
moccasins were covered with beads.”(p. 228).

Wilder makes reference to Indian black and glittering eyes as well as their lean
bodies and different ways of riding horses several times in the book. If we refer this to
the historical context of the story, it is quite clear that the Whites do not meet people with
black eyes nor people riding horses without saddles too many times –let alone Laura as a
little girl. As a matter of fact, Wilder –through Laura’s eyes admires the Indians’ ability to
carry themselves proudly:
“Brown face after brown face went by. Ponies’ manes and tails blew in the wind, beads glittered,
fringe flapped, eagle feathers were waving on all the naked heads. Rifles lying on the ponies’
shoulders bristled all along the line.” (p.306)

Even the ponies seem to be happy to carry the Indians as “…willingly it came trotting
along the old Indian trail as if it liked to carry the Indian on its back.” (p. 304). It must be
very fascinating although a bit disturbing to find a different kind of men from the people
they know. The depiction of Indians comes from close observation to show how different
they are, not how lack of civilization the Indians are.
The sign of humility more obviously shows in the dialogs between Laura and her
parents when discussing the Indians. When Laura comments the Indians smell awful, her
mother simply says, “That was the skunk skins they wore,” which she later says again to
her husband’s similar exclamation. Pa emphasizes the need to be in good terms with the
Indians. The way Ma changes subject of conversation or Pa abruptly stops his rather
judgmental expressions about the Indians (see chapter Indians in the House) conveys the
parents’ careful measures not to relay their own –most likely Ma’s disapproval of the
Indians to their children.
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The fact that Pa prepares his bullet more than usual may suggest his
apprehension towards Indians. He even might think it is his right to live in the Indian
Territory as he heard words from Washington that the government always let the white
settlers keep the land. Nevertheless, he always tries to speak fairly about them in front of
his children:
“’They are perfectly friendly,’ said Pa. He often met Indians in the woods where he was hunting.
There was nothing to fear from Indians.” (p.263). and
“No matter what Mr. Scott said, Pa did not believe that the only good Indian was a dead Indian.” (p.
301)

Up to this point, the depiction and expressions made by Pa and Ma invite criticism
towards the book’s racist attitude. Countering this accusation, Kilgore (2005) requests
readers not to jump into a conclusion as to deny a truth for the sake of the truth. Kilgore
further calls for Wilder’s portrayal as one pioneer experience, ‘the live subjective moment’
in which Wilder has carefully put forwards questions on her parents’ ambivalent attitude
towards Indian. Romines (1997 as quoted in Kilgore, 2005) points out how Laura raises
question on this Indian issue, “This is Indian country, isn’t it?”,”What did we come to their
country for, if you don’t like them?” (p.47). Laura is troubling with her trust in her
parents’ wisdom and her parents’ attitude:
“’Will the government make these Indians go west?’
‘Yes,’ Pa said. ‘When white settlers come into a country, the Indians have to move on. The
government is going to move these Indians farther west, any time now. That’s why we’re here,
Laura. White people are going to settle all this country, and we get the best land because we get
here first and take our pick. Now do you understand?’
‘Yes, Pa,’ Laura said. ‘But, Pa, I thought this was Indian Territory. Won’t it make the Indians mad
to have to –‘
‘No more questions, Laura,’ Pa said, firmly. ‘Go to sleep.’” (p.237)

This dialog is evident of the way Wilder constructs humility. Given the context of the time
the story takes place, it was quite obvious that the whites take the land and the
government’s side for granted and did not consider the Indians to be part of their life –the
Indians were different kinds of people whom they had better not get involve with.
However, written in 1930s, long before the human rights movement, Wilder attempts to
show that the view was not without a challenge, no matter how small it was.
Further, Wilder emphasizes this construction by the time the story portrays the
Indians leave the territory. The day the Indians ride away, the Ingallses watch them from
the front yard. Unable to understand why the Indians must leave and control herself,
Laura burst into tears and begs for the Indian babies: “It was a shameful cry, but she
couldn’t help it.” (p.309). When Ma asks why she wants an Indian baby, of all things,
Laura answered, “’Its eyes are so black.’ She could not say what she meant.” However,
the readers could see what she means: she feels sorry the Indians have to go because
her family will live in their land. At the end of the day ‘nothing was left but silence and
emptiness’ (p.311) and nobody feels like doing anything or even hungry. Here, it could be
plainly seen that guilt hangs over. They are no better than the Indians.
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Having said this, Wilder’s narrative of LHOTP fits narrative identity proposed by
Ricoeur and Taylor. Both Ricouer and Taylor believe that narrative identity is the
construction of self-identity which is culturally and socially-mediated (Laitinen, 2002).
Wilder mediates narrative identity of self-reliance and humility through the plot and
themes of LHOTP. The book fits the characteristics of narrative identity, especially the
lived and told, fact and fiction, and ‘what is’ and ‘what ought to be.’ Wilder lived the time
of the story of LHOTP and told the story almost 60 years afterwards. Although she based
her characters on true characters, some events are made into fiction. For example, she
makes Laura a bit older in LHOTP, while in fact she was only 3 years old when the family
moved to Kansas. However, the Indian incidents are based on facts that she thoroughly
researched (Clyne, 2012). In writing the story long after it took place, Wilder can afford to
mediate what is and what ought to be –which is strongly present in dealing with the
Indian incidents.
It is quite clear, then, that Wilder communicates what Americans ideals should be
preserved. She reminds the readers –American ones, that it is important to have selfreliance and humility. When Wilder wrote the book, Americans depended so much on the
government as the effect of the Great Depression. Her books, notably LHOTP, encourage
people to depend on their own with anything they have. In addition, debts should be
avoided and paid as soon as possible, while at the same time favors should be taken
respectfully. Even if it romanticizing the frontier (Edwards, 2007), it certainly describes
the hard work of self-reliance: something which is quite difficult to do in our time. On the
other hand, Wilder presents the ambivalent feeling towards the Indians. She must have
realized that cultural and social contexts of the story demand people to act the way they
did. In the case of Indian, she has tried to be honest by presenting prejudice attitude
made by her Ma and Mrs. Scott. However, she must have understood that her parents
had taken a wrong attitude. To make amends, Wilder writes in such crafted language that
at least the family experience guilt and humility. In Taylor’s theory, Wilder has made
explicit what her –and her community’s implicit conception of the good (Laitinen, 2002).
In regards with Haryatmoko’s narrative identity to re-identify national loyals to its
ideals, LHOTP is successful in communicating American ideals. Stories like this written
with vivid description by a gifted writer will enable readers, especially children, embrace
and gain sufficient confidence of what it is to be a member of a nation. In fact, nonAmerican readers could evaluate their own and not unlikely embrace these ideals.

Conclusion
Despite criticism on romanticizing the frontier and racism, Little House on the
Prairie is still appealing for Wilder’s beautiful and crafted language as well as its didactic
themes. The strengths of the book lie, among other, in its construction of self-reliance
and humility. These constructions shape the narrative identity of what becoming American
is. Through a well-plotted and vivid description, stories relay narrative identity to
communicate that these two identities will take us to goodness.
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Because human beings will always evaluate their actions, Taylor proposes that
narrative identity is inevitable as we strive for goodness. Therefore, the result of this
paper shows that narrative is an effective ways to relay ideals. As to communicate
national ideals, narrative should enable readers and listeners to identify self-identity and
its place in the community.
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INDIË, DAN EEN INDISCH HUWELIJK.
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PENGANTAR
Sastra Hindia-Belanda menurut Rob Nieuwenhuys (1978:3) mencakup ‘segala
sesuatu yang ditulis oleh penulis dan penyair Belanda tentang Indonesia, sejak tahuntahun awal masa kompeni sampai saat ini’. Di antara para penulis ini ada sejumlah kecil
penulis wanita. Nieuwenhuys secara khusus mengkategorikan para penulis wanita dari
abad kesembilan belas sebagai ‘penumpang gerbong (khusus) wanita’. Pandangan ini
merefleksikan resepsi atas karya para penulis wanita, karya mereka dianggap tidak dapat
disatukan dalam ‘gerbong’ yang sama dengan penulis pria dari ranah yang sama. Inilah
yang justru menjadi titik tolak untuk memilih dua karya penulis wanita dari ranah ini
sebagai bahan kajian. Karya Marie van Zeggelen Indrukken van een zwervelinge. De
Hollandse vrouw in Indië (1910) dan novel Carry van Bruggen Een Indisch huwelijk
(1921) dipilih untuk memperlihatkan representasi perempuan di wilayah Hindia Belanda.
Representasi yang dihadirkan dalam tulisan ini hanya dibatasi pada hal-hal yang dikaitkan
dengan peran perempuan Belanda (totok) di wilayah koloni Hindia sebagai penjaga
kemurnian ras dan moral.
Misi untuk menjaga kemurnian ras dan hidup ‘bermoral’ di wilayah Hindia muncul
sebagai dampak dari ketakutan terhadap ‘verindischen’ (= menjadi Indis) yang tumbuh
subur pada masyarakat kolonial pada masa peralihan dari abad kesembilan belas menuju
abad kedua puluh. Kontak intens dengan pihak pribumi dan Indis – dalam hal ini terkait
dengan hidup bersama nyai - ditengarai akan membawa dampak buruk bagi orang
Belanda, seperti penyimpangan dari peradapan Eropa dan degenerasi moral.
Melalui telaah terhadap kedua teks dicoba untuk menemukan bagaimana tokohtokoh perempuan Belanda sebagai role model bagi perempuan lain di wilayah koloni dan
seberapa besar kehadiran perempuan Belanda memenuhi tugas yang dibebankan di
pundak mereka. Dalam tulisan ini akan diterapkan pendekatan Maaike Meijer (2005) yang
memusatkan perhatian pada etnisitas dan gender.
PEREMPUAN BELANDA DI HINDIA: MENGAPA MEREKA PERGI KE WILAYAH
KOLONI?
Pada masa kolonial perempuan Belanda pergi ke wilayah koloni dengan berbagai
alasan, antara lain untuk bekerja dan mengunjungi keluarga. Kunjungan dengan alasan
Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

24
yang terakhir itu dapat berlangsung berbulan-bulan lamanya, mengingat jarak yang jauh
antara Belanda dan wilayah koloni. Pada abad kedua puluh alasan-alasan kunjungan ke
koloni bertambah, misalnya untuk alasan ilmiah seperti yang dilakukan oleh Alleta Jacob,
perempuan pertama yang mengenyam pendidikan tinggi di Belanda (De Wever, 2003).
Sebagian besar perempuan berada di wilayah koloni terutama karena pekerjaan suami
mereka.
Sebelum abad kedua puluh jumlah perempuan di Hindia tidak besar. Sedikitnya
jumlah ini menjadikan praktik konkubinasi tumbuh subur (Taylor, 1988). Kebijakan kongsi
dagang Belanda, VOC, dituding berperan besar: karena pertimbangan ekonomis VOC
meminimalisasikan jumlah perempuan Belanda di wilayah koloni (Van Zonneveld 1995:3,
Baay 2010:1-9). Pada awal abad kedua puluh terjadi perubahan, pertumbuhan ekonomi
dan alasan sosial lainnya menjadikan jumlah pendatang perempuan bertambah.
Eropanisasi masuk wilayah koloni. Perempuan Belanda mengemban beban berat: mereka
harus ‘menjaga’ suami mereka dan pada saat yang bersamaan harus menjadi role model
bagi perempuan pribumi dan Indis (Gouda, 1995). Sebagai ‘model’ mereka harus
memberikan contoh kepada sesama perempuan bagaimana menjalani hidup bermoral
(Pattynama 2010).
Marie van Zeggelen-De Kooy mendapat julukan ‘penulis spesialis buku-buku Indis’
dan selalu memperlihatkan keberpihakannya kepada politik Etis. Karyanya yang berjudul
Indrukken van een zwervelinge. De Hollandse vrouw in Indië (1910) masuk dalam
kategori cerita/laporan perjalanan sekaligus merupakan ego dokumen yang berisi refleksi
mengenai keberadaan para perempuan Belanda di Hindia Belanda. Van Zeggelen berada
di pedalaman Sulawesi, sebuah wilayah yang baru saja ditaklukkan Belanda pada akhir
abad kesembilan belas. Karya ini memaparkan pengalaman dan perasaan Van Zeggelen,
sebagai seorang perempuan yang berada di daerah yang sepi dan jauh dari ‘peradaban’.
Meski selalu diselimuti ketidaknyamanan, kesepian, ketakutan, ia menggambarkan
keberadaan di tempat itu sebagai waktu terindah yang pernah dialaminya di Hindia
Belanda.
Carry van Bruggen berasal dari keluarga Yahudi ternama di kota Smilde, Belanda.
Sebagai penulis karyanya diapresiasi dengan baik oleh publik Belanda, ia menghasilkan
tulisan dalam berbagai genre. Mengikuti suaminya, Van Bruggen sempat tinggal di
wilayah perkebunan Deli di Sumatra Utara. Bertolak belakang dengan Van Zeggelen, Van
Bruggen tidak pernah menyukai wilayah Hindia Belanda, ia membangun benteng
sekelilingnya untuk mengambil jarak dari masyarakat koloni. Hal ini jelas tercermin dalam
novel Een Indisch huwelijk (1921) yang menghadirkan tokoh Fenstra, pengusaha
perkebunan di Deli, Sumatra yang meski telah berulang kali menjalin hubungan dengan
‘perempuan lokal’ tetap merasa kesepian dan tidak berterima. Ia mendambakan
perkawinan dengan seorang wanita Belanda untuk mengisi kekosongan hidupnya.
Teks-teks sastra mengenai wilayah koloni menawarkan kemungkinan berbagai
penelitian, juga yang terkait dengan citra kaum perempuan di wilayah koloni. Hellwig
(2007) memperlihatkan peranan yang dimainkan perempuan pada masa perubahan besar
sekitar 1900-an di Hindia Belanda. Hellwig menggarisbawahi ketika pergundikan di Hindia
Belanda makin mendapat kecaman, dan kecenderungan memilih jalur perkawinan
menjadi lebih jelas, perempuan Eropa menangguk keuntungan. Keberadaan mereka
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dianggap mewakili peradaban Barat dan bertanggung jawab ‘meluruskan’ para suami.
Para perempuan ini menguatkan hegemoni kulit putih (Hellwig 2007: 46).
Berbeda dengan pendekatan yang digunakan Hellwig, dalam tulisan ini digunakan
kritik feminis untuk mengkaji representasi sosok perempuan di wilayah koloni. Maaike
Meijer menawarkan pengamatan yang terarah pada gender dan etnisitas, selanjutnya ia
juga menyatakan bahwa respresentasi membentuk sebuah ‘kenyataan’ yang bahkan
memiliki aspek yang konkrit (Meijer 2005: 2).
KESUNYIAN DI WILAYAH YANG ‘LIAR’: ETNISITAS DAN GENDER DALAM
INDRUKKEN VAN EEN ZWERVELINGE. DE HOLLANDSE VROUW IN INDIË
Pengamatan terhadap ‘ras’ perlu dilakukan karena etnisitas memenuhi fungsi
sebagai kategori pembeda dan pembagi dalam representasi terkait dengan gender.
Kategori distingsi dalam hal ini mencakup kulit hitam/putih, Eropa/non-Eropa, Belanda
totok/Belanda peranakan dibangun dalam teks, dipoles dan dinaturalisasikan sehingga
hadir seperti yang ada dalam kenyataan dan ‘dengan sendirinya’. Etnisitas dan gender
karenanya saling berkaitan (Meiyer 2005:115).
Indrukken van een zwervelinge. De Hollandse vrouw in Indië (selanjutnya
disingkat ID) adalah sebuah paparan memuat kesan dan pengalaman nyata dari Marie
van Zeggelen. Dalam buku ini Van Zeggelen adalah fokalisator yang menuturkan dan
mengajak pembaca menikmati memorinya, memory is also the joint between time and
space. (...) Mastering, looking from above, dividing up and controlling is an approach to
space that ignores time as well the density of its lived-in quality (Bal 1997: 147). Pilihan
untuk looking from above menentukan semua pengamatan. Dengan perspektif ini
dibangun superioritas.
Persinggungan berbagai etnisitas terjadi pada sebuah contact zone (Pratt 2002:
8), sebuah tempat yang mempertemukan berbagai etnis dan gender. Dalam kajian
poskolonial, ruang itu menjadi menjadi tempat singgungan dan tempat interaksi terjadi.
Captain (2000) memperlihatkan berbagai pertemuan antara kolonisator dan yang
dikoloninya dalam berbagai ruang gerak. Berbagai faktor bermain dalam interaksi yang
terjalin, ia menyebutkan antara lain perbedaan ras, warna kulit, gender, materi dan status
sosial. Faktor-faktor tersebut mendasari kualitas dan kuantitas interaksi. Karir militer
suami, memaksa Marie van Zeggelen setiap kali harus berpindah tempat. Perpindahan
berbagai tempat persinggungan menjadikan sosok Marie van Zeggelen menjalani
‘kehidupan bak pengembara’. Kehidupannya berubah ketika pada tahun 1906 harus
menetap di pulau Sulawesi. Kehidupannya sebagai satu-satunya perempuan Eropa
memaksanya harus berhubungan dengan penduduk lokal, orang-orang Bugis.
Gambaran Sulawesi yang dihadirkan dalam hal ini jelas-jelas memperlihatkan salah
satu aspek kolonialisme, yang memandang wilayah Hindia Belanda sebagai milik dari
Belanda. Pandangan Van Zeggelen mengenai ruang yang ditempatinya memperkuat
adanya proses ‘kepemilikan’ wilayah koloni. Sebagai perempuan Eropa, posisinya
menjulang tinggi di atas perempuan-perempuan lainnya. Keberadaannya menentukan
potret ruang yang dibuatnya.
Terkait dengan representasi perempuan dalam tulisan ini fokalisasi Van Zeggelen
dibatasi pada pandangannya mengenai dirinya sendiri dan ruang tempat terjadinya
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persinggungan perempuan Belanda dengan perempuan lainnya. Dalam karya Van
Zeggelen tidak ditemukan kesempatan untuk melihat dari perspektif yang berbeda.
Kehadiran wanita Belanda di Hindia Belanda barangkali bukan sebuah keadaan
yang luar biasa pada awal abad keduapuluh. Marie van Zeggelen memandang keberadaan
ini sebagai sebuah perjuangan berat untuk mempertahankan hidup. Harus terus bertahan
agar jiwa tidak mati, kebutuhan rohani harus diupayakan terpenuhi agar hati dan kepala
tetap bisa berfungsi dengan baik. Bila perjuangan itu berhasil, itulah bentuk dukungan
yang dapat diberikan kepada suami. Para suami yang mencari nafkah di Hindia-Belanda
lah yang menjaga agar Hindia Belanda tetap menjadi bagian (=koloni) dari Negeri
Belanda. Dengan pandangannya ini, jelas a matter of becoming and being wanita di
Hindia Belanda dimaknai.
Perjuangan berat itu dipandang upaya mulia karena merupakan perjalanan berat
untuk dapat memasuki dua wilayah sekaligus: ranah domestik (bentuk konkrit dukungan
terhadap suami) dan ranah publik (memberi kontribusi dalam kegiatan ‘menjaga wilayah
koloni’). Gamblang terbaca makna tugas yang diemban para perempuan Belanda di
wilayah koloni.
Pekerjaan yang bukan tanpa resiko dan terkadang harus dibayar mahal. Hindia
Belanda memiliki kekuatan untuk menyedot kekuatan dan keindahan wanita dan
merubahnya menjadi mahluk yang tidak berdaya dan tidak menarik,
(…) want met een dor jaren lang in de Tropen doorgebracht, verzwaakt lichaam ontbreekt dijkwils de kracht
die van haar uit zou kunnen gaan, en zij vroeger, nog met de Hollansche veerkracht, met een sneller
stromende Noordelijke bloed in haar aderen zoo heerlijk had kunnen doen uitstralen! (ID: 11-12)
(…) karena menghabiskan sekian tahun yang membosankan di wilayah tropis, menjadikan raga lemah dan
kekuatan yang ada dalam raga itu terkadang hilang, dan dulu ia, yang penuh dengan kekuatan dan
keluwesan Belanda, dengan darah Belanda Utara yang mengalir di nadinya, membuatnya begitu bersinar!

Dalam sitasi ini menarik untuk mencatat betapa Van Zeggelen dipengaruhi buku
Bas Veth (Het leven in Nederlandsch-Indië, 1900) yang berisi kritik-kritik pedas terhadap
kebusukan kehidupan di Hindia Belanda. Veth menyatakan bahwa ‘perempuan Belanda
yang cantik berubah menjadi mahluk buruk rupa’. Van Zeggelen pastinya telah membaca
buku Veth yang sangat konstruktif itu sebagai bekal sebelum bertolak ke Hindia Belanda.
Perubahan yang digambarkan oleh Van Zeggelen berbeda, secara fisik perempuan
Belanda memang mengalami kemunduran dan ia tidak cantik lagi (ID: 11-12). Secara fisik
perempuan Belanda mengalami kelelahan, tetapi ia juga mendapatkan ‘hadiah’. Ruang
baru mentransformasikannya menjadi mahluk yang berani. Terlihat ada usaha untuk
meninggalkan kriteria cantik sebagai aspek distingsi dan menggantikannya dengan sifat
berani yang biasanya hanya dimiliki lelaki. Pergeseran citraan yang menarik ini lagi-lagi
memperlihatkan hegemoni kulit putih.
Sebagian besar perempuan dari pemberani tersebut adalah para ibu, yang harus
berpisah dengan anak-anaknya yang meneruskan studi di Negeri Belanda untuk waktu
yang lama. Para ibu dihadapkan pada dua pilihan: bertahan di Hindia Belanda ‘menjaga’
suami atau kembali ke Belanda untuk ‘menjaga’ anak-anak mereka. Yang bertahan dan
tinggal di Hindia Belanda dianggap 'berani' karena berhasil memendam keinginan untuk
kembali ke Negeri Belanda (ID: 13-15).
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Hindia Belanda, dalam pandangan Van Zeggelen, bukanlah tempat yang tepat bagi
perempuan terpelajar dan artistik. Dengan cepat ia akan terperangkap dalam kehijauan
alam yang sepanjang tahun tidak berubah, di dalam rumah-rumah yang selalu saja
dikapur warna putih. Hindia Belanda adalah sebuah ruang yang tidak sempurna untuk
perempuan Belanda yang dicitrakan sebagai sosok ‘berkelas’ karena memiliki kecintaan
pada seni dan berintelegensia tinggi. Ketidaksempurnaan Hindia Belanda melengkapi
gambaran koloni sebagai wilayah yang primitif.
Penghuni wilayah koloni digambarkan melakukan kegiatan rutin yang
membosankan, seperti wajib menyambut mereka yang baru datang di wilayah koloni.
Hubungan antar penghuni wilayah koloni yang tidak intens, menimbulkan banyak
prasangka buruk dan berbagai gunjingan. Penghuni lain non-Eropa digambarkan tidak
cukup beradab, bahkan juga bila mereka telah bersinggungan dengan budaya barat.
Sebuah rumah Bugis yang meski telah mendapat sentuhan Barat, tetap memperlihatkan
banyak kekurangan dan sarat dengan nuansa Timur. Pekerjaan pihak Barat rasanya siasia, karena keengganan pihak Timur untuk berubah (ID: 85-88). Superioritas Barat atas
Timur lagi-lagi terproyeksikan.
Interaksi dengan berbagai penduduk pribumi, komunitas Belanda dan kelompok
Indo hadir dalam karya ini. Interaksi yang dibangun terlihat variatif meski tidak semuanya
memperlihatkan intensitas, kedalaman dan keintiman. Motivasi interaksi juga berbeda:
dari yang didasari kebutuhan keseharian (dengan para pembantu ), terkait dengan
pekerjaan suami (berbagai kunjungan di rumah keluarga Belanda di berbagai kota),
dengan berbagai lapisan pada masyarakat pribumi (dengan anak laki-laki yang mengantar
tokoh aku melakukan hal yang disukainya: melukis di alam bebas). Singgungan yang
terjadi pada contact zone yang sama menghasilkan dampak yang berbeda. Menarik untuk
mencatat bahwa justru dengan
penduduk lokal persinggungan tersebut tidak
menemukan kendala yang berarti. Dalam satu fragmen diperlihatkan keberhasilan
perempuan Belanda dan suaminya berinteraksi dengan penduduk pribumi. Mereka
mendapatkan ‘hadiah’ dari kerja keras di Hindia Belanda, sebuah hadiah yang menyentuh
hati, seperti yang diperlihatkan dalam sitasi di bawah ini yang menggambarkan situasi
saat suami tokoh aku harus berpamitan kepada penduduk setempat karena telah
menyelesai tugasnya.
(…) en nu zien wij dat alle menschen naar ons toe komen. Het zijn bewoners uit de omliggende kampongs
(…) Blijkbaar hebben ze op ons gewacht, want ze komen regelrecht op ons af en nu ze bij ons zijn, omringen
ze ons en drukken onze handen (…) Dan gaat hij weer voort: 'We wilden je dit zeggen, Toewan Petro. Je
gaat weg en je zult ons vergeten, want daarbuiten is de wereld; maar wij blijven hier en wij zullen je niet
vergeten. Al is de nieuwe Toewan Petro nog een zoo goed mensch, jij, die hier het eerst gekomen zijt en
van wie wij “geleerd” hebben, jij blijft voor ons allen, diep in ons hart, altijd onze Toewan Petro, onze
eigenlijke vorst.
Er zijn oogenblikken in ons leven die wij nooit zullen vergeten omdat zij zóó mooi zijn, dat zij alle andere, die
teleurstellingen brachten, vernietigen – en dit oogenblik vergeet ik ooit. Ik zie het oude witte hoofd met kleine
songko op, zich buigen op den schouder van mijn man, ik hoor oude stem vol ontroering opeens smeekte: 'Ga
niet weg! Ga niet weg!” (…) en toen schreiden wij allen … mijn man had tranen in zijn oogen, (…)
(ID: 271-272)
(…) dan sekarang kami melihat semua orang itu menuju ke arah kami. Mereka penduduk dari kampungkampung dekat sini (…) Barangkali mereka memang menunggu kami, karena mereka langsung menemui
kami, mengelilingi kami dan memegang erat tangan kami (…) Lalu ia meneruskan: “Kami hanya ingin
menyampaikan hal ini kepada Tuan Petro. Tuan pindah dari sini dan akan melupakan kami, karena di luar
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sana ada dunia yang lain; tetapi kami tetap tinggal di sini dan kami tidak akan melupakan Tuan. Biar Tuan
Petro yang baru nanti orang yang baik, tetapi, Tuan datang lebih dahulu dan dari Tuan kami “belajar”. Untuk
kami semua, di hati kami semua, Tuan Petro, Tuanlah raja kami yang sesungguhnya.'
Ada saat-saat dalam hidup kami yang tidak akan pernah kami lupakan karena momen itu begitu indah, dan
telah berhasil menghilangkan segala kekecewaan yang pernah kami alami, dan saat itu tidak pernah aku
lupakan. Aku melihat kepala lelaki tua yang berambut putih itu yang terbungkus kopiah kecil, tertunduk dekat
bahu suamiku, aku mendengar suara sepuhnya penuh keharuan tiba-tiba memohon: 'Jangan pergi! Jangan
pergi! (…) lalu kami semua menangis … mata suamiku berlinang-linang (...)

Kesedihan penduduk lokal yang ditinggalkan memperlihatkan kedalaman interaksi
yang dibangun. Penduduk lokal menempatkan tokoh aku dan suaminya di tempat yang
tinggi, melebihi penghargaan mereka berikan kepada raja mereka. Lagi-lagi hegemoni
kulit putih dihadirkan. Superioritas diperlihatkan, juga melalui mata pribumi yang
'dipinjam’.
MENDAMBAKAN PENGANTIN PEREMPUAN EROPA: SEBUAH KEINGINAN ILUSIF
DALAM INDISCH HUWELIJK
Telaah etnisitas dan gender juga akan dilakukan terhadap novel Indisch huwelijk
(selanjutnya disingkat IH). Novel ini berlatar tempat perkebunan di Deli, Sumatra. Di
berbagai perkebunan para asisten bekerja membawahi ratusan kuli kontrak. Para asisten
berkebangsaan Eropa, biasanya belum menikah dan terikat pada perjanjian pekerjaan
yang baru memberinya ijin menikah setelah mereka bekerja enam tahun. Menunggu
waktu yang ditentukan, banyak asisten menjalin hubungan dengan perempuan lokal.
Munculnya wacana bahwa perempuan Eropa dapat membawa lebih banyak
peradaban di dunia pengusaha perkebunan, membuat jumlah wanita yang menetap di
Deli bertambah. Banyak asisten yang menggunakan kesempatan cuti besar – setelah
enam tahun bekerja – untuk pergi ke Belanda dan menemukan pengantin perempuannya.
Untuk mereka yang kurang beruntung dan tidak pergi ke Belanda, mereka menikahi
‘sarung tangan perempuan Belanda yang dipilihnya’. Para lelaki ini mendatangkan
pengantinnya dari Belanda, perempuan yang pernah dikenalnya atau yang pernah
ditemuinya di masa lalu dan memboyongnya ke Deli. Dalam novel IH, hal ini juga
dilakukan oleh tokoh utama yang bernama Fenstra. Fenstra yang sebelumnya sudah
berulang kali hidup bersama perempuan lokal, sampai pada kesadaran bahwa dia harus
menyelamatkan dirinya dari degenerasi moral. Hanya seorang perempuan Eropa yang
dapat menolongnya.
Terkait dengan representasi perempuan dalam tulisan ini fokalisasi dibatasi pada
pandangan pencerita mengenai perempuan Eropa dan ruang tempat terjadinya
persinggungan perempuan Belanda dengan perempuan lainnya. Dalam karya Van
Bruggen hadir seorang pencerita yang menggunakan perspektif laki-laki.
Dekor tropis yang sangat berbeda dari karya Van Zeggelen dihadirkan dalam novel
ini. Paparan berbagai etnis dalam masyarakat kolonial dikemas dengan cara yang sangat
kritis dan segar. Jelas terlihat kritik terhadap akseptasi ‘moral ganda’ pada masyarakat
kolonial. Keberadaan sosok laki-laki Eropa dalam novel ini digambarkan sebagai tokoh
yang labil, terombang-ambing antara keinginan untuk hidup menurut standar Eropa dan
kesulitan melepaskan diri dari kesepian hidup di wilayah koloni. Berbagai hubungan yang
dijalaninya dengan perempuan lokal dapat dicermati sebagai upaya membunuh rasa sepi.
Bahkan keinginannya menikah dengan perempuan Belanda, sebuah hasrat ilusif, juga
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harus dimaknai sebagai usaha mengisi kesepian hidup. Keberadaan tokoh Fenstra, seperti
penghuni wilayah koloni lainnya, dideskripisikan sebagai orang-orang yang kekurangan
komunikasi yang hakiki dan manusiawi.
Tidak ada perhatian yang cukup berarti yang membahas wacana yang
menempatkan perempuan Eropa sebagai pembawa peradaban di Hindia Belanda. Van
Bruggen tidak menunjukkan keberpihakannya kepada para perempuan Eropa, bahkan ia
terkesan tidak peduli. Nada ironis justru muncul saat ia memperlihatkan pendapatnya
mengenai perempuan Eropa.
Tokoh perempuan yang didatangkan Fenstra dari Belanda, dikenalnya dari masa
lalu. Ketika perempuan itu turun dari kapal, bukan Truusje yang ramping berambut pirang
seperti yang diingatnya dari foto lama, tetapi Truusje yang bulat, pendek dan berjalan
terhuyung-huyung. Gambaran yang sama sekali berbeda dari yang diharapkannya. Citra
cantik dikaitkan dengan fisik, dan etnisitas. Hal yang paling diinginkan oleh Fenstra
dibingkai dengan paparan positif dan bersifat pemujaan. Kentara diperlihatkan binari yang
kontras: pusat/periferi, dambaan/kenyataan. Apa yang didambakan di wilayah koloni
ternyata hanya keinginan ilusif.
SIMPULAN
Dua karya berbeda genre yang dikaji, memperlihatkan representasi perempuan
Belanda yang sangat berbeda terkait wacana mengenai tugas yang diembannya di
wilayah koloni. Kedua karya ini secara sangat eksplisit menunjukkan intensi penulisnya.
Pandangan kedua penulis terhadap masyarakat kolonial dikemas dengan sudut pandang
dan cara yang berbeda. Meski demikian kedua karya ini menghadirkan superioritas kulit
putih. Pemilihan perspektif penceritaan menjadikan representasi yang terbangun juga
berbeda.
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Comparing the Women in Madame Bovary
and The Awakening: a Study of Women Social
Condition and Identity Construction in 19th
Century France and America
Miftahur Roifah, Evi Eliyanah
State University of Malang
Abstract
This study demonstrates the connection between women social condition in 19th century
France and America and the construction of women identity. The analysis is conducted by comparing
the portrayals of the female characters in Flaubert’s Madame Bovary and Chopin’s The Awakening. It
is found that both novel present comparable gender portrayals – women at that time are mostly
bound to domestic sphere and hardly have freedom in living their lives. Emma is depicted by Flaubert
as a morally corrupted woman meanwhile Chopin portrays Edna as rebellious woman. In order to
pursue their happiness and satisfaction, both Emma and Edna challenge the gender boundaries in
their contemporary. At this point, the two novels differ especially in portraying how each female
character negotiates with the social expectations. Looking at their negotiation in the process of
identity construction, several moral messages can be derived: it is not easy to challenge the deeply
rooted traditional discriminating gender construct on one’s own. Otherwise, the individual would be
considered a psychotic.
Keyword: 19th century women’s social condition, gender portrayal, identity, moral education

Women’s social conditions change from time to time. It is generally followed by
the changing of women’s role in society. The 19th century France and America witnessed
changes in the perception of women’s nature. Women in France and America in this
particular era faced difficult and confusing problems from the fallacy of what society
proposed as their identity and social roles (Koscher, 2006:2). They were mostly restricted
to domestic sphere. They were expected to devote themselves to marriage and
motherhood. This situation provided them with only two options; living as the society
prearranged them or choosing to be free of this oppression (Arnold, 2005:1).
The life of women in 19th France and America is worth study since it will provide
us with knowledge as to the social condition of women at that particular time. Such can
be learned from the then contemporary literature which might provide us with information
of the sort through their intrinsic approach, such as characters, plot, setting, etc. In this
study, Flaubert’s Madame Bovary and Chopin’s The Awakening are picked to be objects of
study as they are contemporaries of 19th century and have been widely acclaimed as the
classic of the era. The different domains, France and America, being presented should
enrich the study and enable the writers to make comparison on how the contemporary
Victorian gender roles have profound effect to the characterization of the main female
characters in both novels. Understanding the socio-cultural situation faced by women in
19th century France and America will also inform us on how women dealt with the
gendered treatment; thus, we not only will be able to find the root of today’s gender
discrimination but also learn how to deal with it.
The study particularly questions how both authors represent women in their
stories and to what extent the contemporary Victorian gender roles influence the
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characterization of their female characters. This study also questions how is the 19th
century women’s social condition contributes to the process of their identity construction
and what moral education the readers may get from the negotiation process of the female
characters’ identity construction.
METHOD
The literary study being pursued in this study is a comparative literature. It
compares the above mentioned novels, Madame Bovary and The Awakening, in terms of
their respective representations of women and the extent to which contemporary
Victorian gender roles influence their character make up. Also this study questions the
connection of 19th France and America women’s social condition with the process of
women identity construction and the moral message the readers get from those process.
Between the schools of comparative literature, this study drew methods from the
American school and the two novels were approached using Aldridge’s analogy which sees
two or more works of literature from their similarities. Furthermore, as the American
school of comparative literature is more interdisciplinary, it is possible to draw necessary
methodologies and/or approach from other disciplines such as sociology, critical theory,
cultural studies, religious studies, history, etc, to produce more thorough analysis. This
study employs comparative literature method with feminist approach.
In doing the comparative study, this study elaborated four points of comparisons.
The first point was elaborating and analyzing the ways being employed by Gustave
Flaubert in depicting his main female character, Emma Bovary. The second point was
elaborating and analyzing the ways Kate Chopin depicts her female character, Edna
Pontellier. Since the novels are written by male and female author respectively, this is
aimed at discovering the similarities and/or differences in the ways the authors portray
women through their main female characters. Afterwards, the similarities and/or
differences were further analyzed as to find the underlying reasons that might inspire the
similarities and/or differences between them. Finally, analysis was made to explore the
extent to which contemporary Victorian gender roles influence the character make-up of
the novel’s main female characters. This includes gender identity construction and
negotiation.
As to the morally didactic elements derived from the novels, these messages were
decoded from the intrinsic structure of the novels, especially the characterization.
RESULT AND DISCUSSION
The term gender here refers to the social, cultural, and psychological traits linked
to males and females through particular social contexts as explained by Lindsey (2005:4).
Gender is very much closely related to sex yet non interchangeable. Sex refers to the
biological characteristics distinguishing male and female based on chromosomes,
anatomy, hormones, reproductive systems, and other psychological components (Lindsey,
2005:4). In short sex can be the point departure of gender. Thus if we try to define what
it is to be a man or a woman, it is necessary to differentiate what are biologically ‘natural’
characteristics of each sex and what is socially and culturally expected behavior of each
gender (Hytonen, 2004:12).
Furthermore, gender is more a social rather than biological construct. It deals with
particular social position and roles an individual hold and perform rather than biological
attributes. To be more specific, a role is the expected behavior, performed according to
social norms, shared rules that guide people’s behavior in specific situations (Lindsey,
2004:2). The concept of role is based on the society’s construction, is a socio-historical
construction, thus it is never fixed and influenced by the historical periods of the society
itself.
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As for depiction itself, it is a portrayal. According to Blumson (2006:1) depiction is
a kind of symbol system, yet not all depictions do. Based on Longman Dictionary of
contemporary English to depict is to describe something or someone in writing or speech.
From those two definitions, it can be said that depiction is a kind of symbol which
describe or represent something or someone in writing or speech. In short, depiction is
the way someone or something is described or shown in a book, film, plat, etc.
Considering the above terms: gender and depiction, here gendered depiction means the
portrayal of becoming a man or a woman in a particular time and cultural setting.
Specifically, this article explores the portrayal of women of the 19th Century France and
America by critically reading the two aforementioned novels in feminist perspective.
Moving on to the results and analysis, an ideal 19th century French women
according to McMillan (2000:44) is deeply connected to domesticity – family, marriage,
and motherhood. Most of the women in 19th century France believed that the ideal of
woman as wife and mother represented not only a moral ideal but an important social
reality. Thus, 19th century French women were obliged to devote themselves to marriage
and motherhood. They had to submit to their husband’s command and take care of the
children in order to be considered as ideal women.
In connection with the idea of identity construction, it was not easy for women in
that era to have self determination. There was pretty small room to negotiate their self
narration in their process of identity construction. As implied by Crossley (2000:67), the
inability to negotiate self narration with the social construct might result in difficulties in
defining who one was, is, and will be.
Referring to the rigid conception on 19th century France womanhood, Emma
Bovary is depicted by Flaubert as a morally corrupted woman. She is simply what a
French woman in the contemporary must not be. In the novel, she is depicted as a
woman who is dissatisfied by her marriage. While she might give her consent to the
marriage, she never thinks that her marriage would be a nightmare. She agrees to marry
in order to give her better access to romantic life experience in the first place. Thus, when
her idea of marriage is shattered due to her “dull” husband, she starts to become
disappointed of the union.
Emma’s dissatisfaction with her marital life causes her to pursue happiness outside
the institution of marriage. Vorlová (2007:5) mentions that home and marriage were the
sources of nineteenth century women’s despair that sometimes they needed to escape
from them. This is indeed apparent in Emma’s case. Emma’s pursuit of happiness outside
the institution of marriage is the way she escapes from her unhappy marriage. She finds
the happiness outside the marriage by being engaged in extramarital affairs. Ladd
(2004:2) confirms this idea that the extramarital affairs committed by Emma become the
momentary escape from her mediocre daily existence and into the life she feels she
deserves.
She then engages in extramarital affairs with two men with whom she expects to
get the happiness she does not get from her husband. Firstly, she dates Rodolphe
Boulanger, a thirty-four-year-old country squire, whom she considers more understanding
and romantic. She finds that Boulanger can fill the empty space in her heart.
Again and again she told herself: ‘I’ve a lover! I’ve a lover!’ revealing in the idea as
though she were beginning a second puberty. At last she was to experience those joys of
love, that delirium of happiness that she had despaired of ever knowing. She was entering
a magical realm where life would be all passion, ecstasy, rapture; a bluish immensity
surrounded her, lofty heights of emotion glittered brightly in her imagination, while
ordinary existence still continued only far, far away, down below, in the shadowy
emptiness between those peaks (p.144).
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In the above quote, it is all clear that this momentary escape from the dull
marriage has provided her with romantic joy she has never found in her home. The
narrator even illustrates her being over-the-moon leaving her empty heart behind. At this
stage, Emma’s happiness becomes the center of the story the writer would like to explore.
Yet, the happiness is told to be short-lived. Emma-Rodolphe relationship does not work as
she has first expected. Emma thinks that she can take the relationship one stage further
as she, who becomes dreadfully sentimental and begins to demand a great deal from
him, mentions her willingness to abandon her marriage and live with Rodolphe.
Surprisingly to Emma, her offer is rejected as Rodolphe considers the relationship a mere
escapism.
At this stage, the narrator seems to mock this main female character, Emma, by
granting her what she wants – romantic love outside her dull marriage despite her
abandoning her gender roles as a woman and a wife of a respectable gentleman. He
allows Emma enjoys the secret love and trespass the boundaries of marriage.
Nevertheless, he does not allow Emma enjoys those happiness for a long time, Emma has
to feel the despair and the disappointment again. She cannot chase Rodolphe and makes
him always stay beside her. It is like bringing her down to the earth again after launching
her off to the moon. She needs to return to real life of the contemporary 19th Century
France society which does not favor such relationship.
Not for long, Emma’s faith to her marriage is again tested. She meets Leon. They
have mutual feeling yet he decides to leave her after knowing that she is married and
they will never be able to live together. Before that, Léon is much bolder and braver
compare to Rodolphe; he declares his love to Emma and asks her to be his lover. It is
obviously a moment which Emma has been waiting. They are then engaged in an
extramarital affair.
The next day was terrible, and the following days even more intolerable because of Emma’s
impatience to repossess her happiness. Hers was a raw craving, inflamed to fever pitch by familiar images,
and to which, on the seventh day, she could surrender without restraint Léon caressing hands. His raptures
were cloaked in effusions of amazement and gratitude. Emma took a judicious, concentrated delight in this
love of his, nurturing it with every amorous resource at her disposal, always a little fearful that, in time, it
might die away (p.238).

However, this later relationship is also doomed to be short lived. At first their
relationship is very romantic and intimate, yet since Emma is too much demanding; Léon
slowly feels bored with their relationship and decides to leave Emma.
These two doomed extra-marital affairs are more a punishment rather than an expression
of liberty granted by Flaubert to his main female character. These imply the moral
corruption suffered by Emma from defying her womanhood and pursues the low
“pleasure of the flesh”. Her thirst for romance makes her yield totally to Léon which
makes him despise her; her desire for passion is so strong that the narrator reveals that
Emma is ‘unaware that she was about to prostitute herself” (Ng Yee Ling, 2008:19).
“He had no notion of what fundamental urge was impelling her to hurl herself ever more recklessly into the
pleasures of the flesh. Increasingly irritable, greedy, and sensual, she would walk beside him in the street
with her head held high, unafraid, she claimed, of being compromised.” (p.245)

Her failure in marital and extra marital love affairs causes Emma to disrespect the
institution of marriage and relationship. She even disregards Charles as the head of the
family. She has far trespassed the cultural boundary set for women in the 19th century
France, who are to dedicate themselves to household management, child rearing, and
devotion to husbands (Abrams, 2001:4). However, Emma does not perform her gender
roles as expected by the society. She neglects her duties as a wife and is ignorant to her
only daughter.
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As identity is never singular, as stated by Hall (1996:4-5), gender identity always
intersects with other identity, for example class.
…identities are constructed through, not outside, difference. This entails the radically disturbing recognition
that is only through the relation of the Other, the relation to what it is not, to precisely what is lacks, to what
has been called its constitutive outside that the ‘positive’ meaning of any term – and thus identity – can be
constructed.

The life track of Emma as told in the novel Madame Bovary to some extent share
similarities to that of Edna Pontellier, the main female character in Kate Chopin’s The
Awakening. Not only that both novels were written in the 19th century but they also
represent the life of women in the era, yet in different geographical setting.
Kate Chopin, who was French by blood, depicts Edna as a rebellious woman. Chopin
portrays her as opposing the contemporary American customs and manners of gender
roles. Edna believes the mainstream gender discourses of 19th century America is quite
unfair to women. Like in France, the American 19th century gender roles were strongly
influenced by the idea of separate sphere for men and women. Based on the ideology of
separate sphere, women were bound to the domestic sphere, while men were free to
move between spaces: the domestic and the public spheres (Morgan, 2007:1). The
domestic sphere bound women to engage in household management and caring for the
children. The main role of every nineteenth century woman was the role of a mother and
a home-maker, in which those roles were believed to be congenital to them (Danielová,
2009:8).
Edna firstly, finds herself tired of the monotony of marital life which mainly
demands her to devote herself to her husband and family. She feels that there must be
something else she deserves to get and she realizes that life is not merely associated to
marriage and motherhood. Thus she decides to struggle for her personal freedom and a
life of her own in which she can do as she pleases. Edna’s life is more widely used to
dedicate herself to her husband but it is not a life of her own. It seems that Edna is only a
valuable possession for her husband collection and not an individual human being. “In
short, Mrs. Pontellier was beginning to realize her position in the universe as a human
being, and to recognize her relations as an individual to the world within and about her
(p.25).” For this reason, she trespass the boundaries of women gender roles. She refuses
her husband’s command and she no longer thinks that her husband’s command is a must
for her to do.
What are you doing out here, Edna? I thought I should find you in bed,” said her husband,
when he discovered her lying there1. He had walked up with Madame Lebrun and left her at
the house. His wife did not reply.
“Are you asleep?” he asked, bending down close to look at her.
“No.” Her eyes gleamed bright and intense, with no sleepy shadows, as they looked into his.
“Do you know it is past one o’clock? Come on,” and he mounted the steps and went into
their room.
“Edna!” called Mr. Pontellier from within, after a few moments had gone by.
“Don’t wait for me, “she answered. (p.59)

With this confinement, Edna begins to feel that her becoming a woman and a wife
is too binding.
“She perceived that her will had blazed up, stubborn and resistant. She could not at
that moment have done other than denied and resisted. She wondered if her
2

porch hammock
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husband had ever spoken to her like that before, and if she had submitted to his
command. Of course she had; she remembered that she had. But she could not
realize why or how she should yielded, feeling as she then did.”(p.60)

The quotation above shows that Edna just realizes that so far up to now, she
always obeys her husband’s command unthinkingly, out of habit. She then confused fails
to understand how she could always submit to her husband’s order before. It indicates
that Edna’s life, her becoming a woman and a wife is too binding. She binds to her
husband and she has to always conform to him.
Furthermore, when she is vacationing at Grand Isle with her family, she develops
a close relationship to Robert Lebrun, a younger single man, whose mother owns the
resorts at Grand Isle. Robert prefers staying at the resorts with Edna than accepting
Edna’s husband to play billiards. Edna and Robert spend their time together; they walk
together and exchange long and pleasurable conversations. Edna enjoys their
togetherness and begins to develop romantic feeling for Robert.
Edna’s decision to struggle for her personal freedom influences her attitude
towards her children. She is no longer showing her attention to their children; she
becomes ignorant.
In addition to Edna’s resistance, the most unacceptable for the society is when she
finally decides to be engaged in a relationship with other men, Robert Lebrun and Arobin.
One of Edna’s friends Mademoiselle Reisz questioning why Edna falls in love with
someone whom she is not allowed to do it.
“Are you in love with Robert?”
‘Yes,’ said Edna. It was the first time she had admitted it, and a glow
overspread her face, blotching it with red spots.
‘Why?’ asked her companion. ‘Why do you love him when you ought not to?’
(p.155)

Edna’s awareness of her becoming a woman, who has restrictions in her life, has
leaded her to find a way to escape from it. Therefore, through the ways Edna escapes
from her limitations as a nineteenth century American woman, Edna is depicted as a
rebel.
Furthermore, Edna’s becoming a woman intersects with her becoming a part of
Creole community, which she assumes upon marrying Mr. Pontellier, who is originally a
Creole. Coming from a non-Creole family, caused Edna feels little bit strange with this
community. She is not able to adapt and blend into this community; hence it leads her to
feel unhappy with her current social position. “Mrs. Pontellier, though she had married a
Creole, was not thoroughly at home in the society of Creoles; never before had she been
thrown so intimately among them (p.17).” Edna’s discomfort with the values as well as
the activities of Creole society makes her dissatisfied and inspires her to skip the
gathering of Creole society frequently.
In comparison, both novels represent women who are discontented with their life,
especially their marital life. Both main female characters, as previously elaborated, are
married and dissatisfied with their lives after marriage although the primary causes of this
dissatisfaction is different in each. Similarly, both act against the common social
prescription of gender. They both nearly abandon their marriage and current family to
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pursue their self determination. The escape route being taken is also similar – that they
are engaged in extramarital love affairs. These similarities cannot be simply taken for
granted.
While this study will not go as far as arguing that Chopin as a writer is highly
influenced by Flaubert, it can be argued that in the 19th century, both in America and
France, the norms applied in regards to marriage and womanhood are more or less
similar as they are represented in both novels under study. Both women are main
characters, who are the centers of the story. This signifies that their deeds are the spring
of plot development. The world in the story revolves around them. When a story is
considered as an echo of life and a means of didactic method to the contemporary
society, it can mean that this case of women dissatisfaction with contemporary 19th idea
of womanhood and class is real and people have to learn from the lives of these
characters.
Furthermore, as being badly frustrated by their life problems, both characters,
Emma and Edna are to end their life with suicide. However, the ways being chosen by
each author in ending the lives of these characters are different. Feeling doomed, Emma
decides to ingest arsenic, Flaubert describes Emma’s death quite long, torturing and very
painful.
In contrast to Emma, Chopin describes Edna’s death beautifully as walking to
heaven. She does not feel any pain and agony while drowning herself into the sea. Edna
goes to the beach, stripes her clothes from her body, and stands as a newborn creature
under the sky. She swims quite far, not realizing until it is too late that she has no
strength to return to the shore. She drowns in the gulf, remembering every moments of
her life.
The above quote shows that the choices of words made by each author in
depicting the end of their characters’ lives are strikingly different. While both are tragically
ended – by committing suicide, Emma’s death is an agony to her as if emphasizing the
bad fate of a bad woman, while Edna’s is a liberation – that she can eternally escapes the
binding life.
Gustave Falubert does not make Emma end her life happily as the characters in
romantic novels she often reads, yet he gives Emma’s pain and suffers during her process
of death. It can be interpreted that Gustave Flaubert intends to punish Emma for what
she has done. He punishes Emma for her being morally corrupted. To this Martin
(1992:64-65) claims that Emma’s ingestion of poison symbolizes male retribution.
While Gustave Flaubert intends to punish Emma by her agonizing suicidal act, Kate
Chopin frees Edna by her drowning into the sea. Chopin ends Edna’s life because she
wants to free Edna from the oppression she suffers both form her family and society.
Edna’s action can be considered as symbolizing her awakening. The suicide in this case
does not mean a defeat; it is Edna’s final rebellion against the society instead because
only in death she can achieve the peace and freedom that she desires (Blažková,
2009:55).
Finally, it is clear that the contemporary 19th century gender construction which
favors separate spheres for men and women has highly influenced the characterization as
well as the identity construction of Emma and Edna as female characters of nineteenth
century fictions, albeit in different areas and is treated with different. Both Emma and
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Edna strive to define or to find themselves in relation to their banal surroundings. They
have different ideas with the society construction in defining a woman and a wife.
Actually, both Emma and Edna do realize their designated position as a woman and a
wife, they do know the boundaries and the social construction, yet they challenge it due
to their ambitions. They are assuming that their gender is not a matter and they should
have chance and freedom to pursue their happiness and satisfaction. At this point, Emma
and Edna are trying to negotiate their identity. They no longer believe that family and
marriage is number one and above everything. They put their happiness and satisfaction
in a first place since they already face difficult life experience in their marital life.
There are several moral messages that can be extracted from both of these
stories, especially in relation to the construction of womanhood. Seeing that both female
characters experience difficult negotiation process in locating themselves in the society.
They are both dissatisfied of the contemporary traditional womanhood and negotiate. Yet,
their negotiation is somehow doomed as the dominant gender discourse is more powerful
than the marginal discourse they propose. The dominant gender discourse is enforced
through institution such as marriage, in which women are obliged to do domestic works
and considered as the property of the husband, in other words more like objects rather
than subjects. Yet, since they had to fight individually with hardly any support from either
other women or other people in the society, their challenges are easily broken. This gives
a message that despite the fact that women suffer from discriminating treatments,
individual struggle against these would often end up futile. Moreover, individual struggle
for gender equality would often be considered as social menace requires punishment,
physical and psychological ones. Challenging the deeply rooted gender construct is not an
easy task to be performed individually.
CONCLUSION AND SUGGESTION
Comparatively, both Gustave Flaubert and Kate Chopin, who both have French
background, take up similar issue in the novel – women dissatisfaction against marriage
and society. Both characters are married to well-to-do men but are not satisfied with their
lives upon marriage. Both seek to resort to extramarital love affairs. Furthermore, both
extramarital relationships are short lived and rejected by their societies. Moreover, both
main female characters are not at peace with their community, albeit for different reasons
– Emma for financial reason and Edna for more social reason. This dissatisfaction is both
portrayed to be difficult to be managed – Emma is involved in debt and Edna is
consistently escaping. Considering the similar time setting of the two novels, it can be
concluded that this particular issue was not a strange case in the contemporary 19th
century both in France and America.
Living in a hard moment allows Emma and Edna to negotiate with their identity.
They are no longer considerate the society construction of how being a wife and a
woman. They construct their own ideal identity as a woman and a wife according to their
own understanding. They being ignorant, egoistic, only because they feel not happy with
the life they have. This point becomes the part in where the moral education is able to be
considered. Even if we have an ambition in our life, a dream, an expectation, does not
mean that we need to do anything to make it comes true. Indeed we should struggle for
it, yet we should considerate the effect if we realize that such decision will harm us in the
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future. The elements of moral lesson in those two novels become so much important to
be considered since the two female characters choose to end their life by committing
suicide due to the inability of pursuing their desires.
Despite the futility of their challenges, several moral messages are to be obtained:
it is not easy to challenge the deeply rooted traditional discriminating gender construct on
one’s own. Otherwise, the individual would be considered a psychotic.
After all, for further studies, it is also suggested that comparatists could dwell on
the geographical difference, education background of the authors, the women activities in
France and America.
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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengungkapkan bentuk transformasi ideologi patriarki
yang terjadi pada ekranisasi Anna and the King, serta (3) mengungkapkan penyebab terjadinya
transformasi ideologi patriarki pada ekranisasi Anna and the King. Ada tiga metode pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan feminisme, pendekatan kebudayaan, dan
pendekatan sastra bandingan. Pendekatan pertama menitikberatkan pada permasalahan
ketimpangan dan ketidakadilan dalam pemberian peran dan identitas sosial berdasarkan jenis
kelamin yang terdapat dalam karya sastra. Sedangkan pendekatan kedua mengacu pada asumsi
bahwa karya sastra erat kaitannya dengan latar dan kebudayaan di mana karya tersebut dihasilkan.
Sementara pendekatan terakhir digunakan untuk membandingkan dua genre yang berbeda yaitu
novel dan film. Hasil analisis menunjukkan bahwa gambaran transformasi ideologi patriarki yang
terjadi dalam ekranisasi Anna and the King tampak melalui beberapa aspek yaitu sudut pandang,
identitas Anna, pekerjaan Anna, serta relasi Anna dengan Raja Mongkut. Aspek-aspek tersebut
tampak dalam novel melalui bagaimana citra perempuan digambarkan; sementara dalam film, aspekaspek tersebut tampak melalui bagaimana gambaran perempuan dicitrakan. Secara umum,
penyebab terjadinya transformasi ideologi tersebut dapat terlihat secara eksplisit dan implisit melalui
proses fetisisme dan voyerisme. Secara eksplisit, perubahan itu memang dibuat untuk kepentingan
komersil, sementara secara implisit, perubahan itu dibuat untuk membentuk penonton menjadi
subjek ideologi patriarki tanpa mereka sadari. Hal ini tentu saja semakin mengukuhkan konsep dan
nilai patriarki yang sudah ada
Kata kunci: transformasi, ideologi, patriarki, ekranisasi

PENDAHULUAN
Dalam menciptakan suatu karya, adaptasi sering dilakukan oleh para seniman.
Adaptasi tersebut antara lain musikalisasi puisi (dari puisi ke musik), dramatisasi puisi
(dari puisi ke drama), ekranisasi (dari novel ke film), dan novelisasi (dari film ke novel).
Salah satu adaptasi yang banyak dilakukan adalah adaptasi novel ke dalam film
(ekranisasi) atau sebaliknya yang selalu menimbulkan perubahan, sebagai akibat dari
perbedaan media dan hasil interpretasi penulis dan sutradara. Perubahan tersebut cukup
beralasan mengingat film dan novel merupakan dua genre yang berbeda. Selain itu, novel
menggunakan media kata-kata sementara film menggunakan media visual. Karena
perbedaan genre dan media itulah seringkali dalam proses ekranisasi terdapat perbedaan
yang cukup signifikan, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian antara cerita asli (novel)
dengan cerita yang sudah divisualisasikan (film). Hal tersebut juga terjadi pada novelnovel asing yang telah difilmkan antara lain The Scarlet Letter, Memoirs of a Geisha,
Harry Potter, Lord of the Ring, Anna and the King dan masih banyak lagi.
Pada tahun 1956 Margaret Landon menulis Anna and The King of Siam. Kemudian
novel tersebut difilmkan dengan judul yang berbeda, yakni The King and I yang dibintangi
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oleh Deborah Kerr dan Yul Brynner. Pada tahun 1999 muncul film serupa yang
disutradarai oleh Andy Tennat dengan aktor dan artis yang berbeda yaitu Jodie Foster
dan Cow Yun Fat. Pada tahun itu juga film tersebut dinovelisasikan oleh Elizabeth Hand
dengan judul yang sama. Dengan demikian Anna and the King telah mengalami dua kali
proses perubahan, yaitu ekranisasi pada tahun 1956 dan novelisasi pada tahun 1999.
Keduanya sangat menarik untuk diteliti, namun karena keterbatasan waktu dan sumber
data, maka penulis hanya akan menganalisis novel Anna and the King of Siam karya
Margaret Landon dan film Anna and the King karya Andy Tennant dengan mengangkat
“Transformasi Ideologi Patriarki dalam Ekranisasi Anna and the King” sebagai judul
penelitian.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengungkapkan bentuk transformasi
ideologi patriarki yang terjadi pada ekranisasi Anna and the King; (2) Mengungkapkan
penyebab terjadinya transformasi ideologi patriarki pada ekranisasi Anna and the King.
Berkenaan dengan topik penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa perspektif
dalam pendekatan feminisme yang digunakan bersama secara ekletik, yaitu perspektif
eksistensialis, psikoanalisis, marxis, dan dekonstruksi. Keempat paradigma dalam
pendekatan feminisme yang digunakan oleh peneliti adalah untuk kepentingan sebagai
berikut: (1) Feminisme eksistensialis digunakan untuk menganalisis keberadaan tokohtokoh perempuan di lingkungan sosial masyarakat Thailand dalam novel dan film Anna
and the King; (2) Feminisme psikoanalisis digunakan untuk menganalisis kejiwaan tokohtokoh perempuan dan respon mereka terhadap ketimpangan gender yang terjadi di
lingkungan tempat tinggal mereka; (3) Feminisme marxis yang digabungkan dengan
konsep kekuasaan digunakan untuk menelaah relasi antara laki-laki dan perempuan serta
relasi antara majikan dan budak dalam hubungannya dengan hierarki kekuasaan dan
ekonomi; (4) Sementara itu, feminisme dekonstruksi digunakan untuk mengungkapkan
hal-hal yang tersembunyi dibalik wacana transformasi ideologi patriarki yang tampak
dalam novel dan film Anna and the King.

Feminisme Eksistensialis, Feminisme Psikoanalisis, Feminisme Marxis, dan
Feminisme Dekonstruksi
Arivia (2003: 123-124) mengatakan bahwa filsafat Sartre yang paling dekat
dengan feminisme adalah etre-pour-les autres (ada untuk orang lain). Ini adalah filsafat
yang melihat relasi-relasi antarmanusia. Bagi Sartre, setiap relasi antarmanusia pada
dasarnya adalah diasalkan pada konflik. Konflik adalah inti dari intersubyektif. Dalam
perjumpaan antara subyek atau kesadaran, aktivitas menidak berlangsung, artinya masigmasing pihak mempertahankan kesubyekannya. Masing-masing mempertahankan
dunianya dan berusaha memasukkan kesadaran lain dalam dunianya, sehingga terjadi
usaha untuk mengobyekkan orang lain. Dalam hal relasi antara laki-laki dan perempuan,
laki-laki mengobyekkan perempuan dan membuatnya sebagai ”yang lain” (other). Dengan
demikian, laki-laki mengklaim dirinya sebagai jati diri dan perempuan sebagai yang lain,
atau laki-laki sebgai subyek dan perempuan sebagai obyek.
Sementara feminisme psikoanalisis adalah suatu pendekatan feminis yang
menolak pemikiran psikoanalisis Freud yang dianggap memperburuk posisi perempuan
dalam sistem masyarakat patriarkal. Mereka berpendapat bahwa posisi serta
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ketidakberdayaan sosial perempuan terhadap laki-laki kecil hubungannya dengan biologi
perempuan, dan sangat berhubungan dengan konstruksi sosial atas feminitas. Berkenaan
dengan ini Friedan dalam Tong (1998: 197) menolak pandangan Freud mengenai
“anatomi adalah takdir”.
Dalam interpretasi Friedan, jika anatomi adalah takdir, maka peran reproduksi,
identitas gender, dan kecenderungan seksual perempuan ditentukan oleh ketidakadaaan
penis pada perempuan, dan setiap perempuan yang tidak mengikuti jalan yang
ditentukan oleh alam adalah “tidak normal”. Feminis psikoanalisis juga menyinggung
masalah “penis envy”. Ketiadaan penis pada perempuan mengakibatkan perempuan
merasa “jijik” jika melihat ibunya dan berpaling kepada ayahnya untuk memperbaiki
kekurangan. Lalu perlahan-lahan ia mulai menginginkan sesuatu lain yang lebih berharga,
yaitu bayi, yang menurutnya adalah pengganti paripurna penis (Tong, 1998: 194).
Dalam pandangan kaum feminis psikoanalis, bukan penis itu sendiri yang
dicemburui oleh perempuan, melainkan kekuasaan dan keistimewaan yang dimiliki atau
diberikan kepada pemilik penis inilah yang diinginkan oleh perempuan. Friedan dalam
Tong (1998: 197) lebih lanjut mengatakan bahwa dengan mendorong perempuan untuk
beranggapan bahwa ketidaknyamanan serta ketidakpuasan perempuan berasal dari
ketidakadaan penis saja, dan bukannya status sosial ekonomi serta budaya yang
diuntungkan yang diberikan kepada laki-laki, Freud mendorong perempuan untuk
percaya, secara salah, bahwa perempuan itu cacat. Lebih dari itu, dengan
mengisyaratkan perempuan kepada perempuan bahwa mereka dapat menggantikan penis
dengan bayi, Freud merayu perempuan untuk masuk ke dalam jebakan mistik feminin.
Selain itu, pemikiran Freud juga telah mendorong perempuan menjadi reseptif, pasif, dan
bergantung pada orang lain dan selalu siap untuk mencapai apa yang seharusnya menjadi
“tujuan akhir” dari kehidupan seksual mereka: penghamilan.
Berbeda dengan feminisme psikoanalisis, para feminis marxis berpendapat bahwa
eksistensi sosial menentukan kesadaran diri. Perempuan tidak dapat membentuk dirinya
sendiri apabila secara sosial dan ekonomi ia masih bergantung ada laki-laki. Kalangan
feminis marxis berkeyakinan bahwa untuk mengerti mengapa perempuan tertindas, kita
harus menganalisis hubungan antara status kerja perempuan dan citra (image) tentang
dirinya. Marxisme menunjukkan bahwa kapitalisme telah membagi masyarakat menjadi
kelas-kelas sosial dalam arti kelas yang memiliki modal dan kelas yang miskin. Adapun
para feminis marxis melihat bahwa secara umum memang tidak bisa diterapkan
untukmeganalisis ketertindasan perempuan karena pada kenyataannya perempuan yang
berlatar belakang ekonomi rendah maupun tinggi sama-sama mengalami eksploitasi.oleh
karena itu, yang ada adalah kelas perempuan dan kelas laki-laki. Keterperangkapan
perempuan adalah bahwa ia bekerja di bidang yang tidak menghasilkan komoditi seperti
laki-laki. Ia bekerja di bidang domestik yang tidak dianggap bernilai. Oleh sebab itu, kelas
perempuan terus-menerus mengalami penindasan oleh kelas laki-laki (Arivia, 2003: 115).
Meskipun feminis postmodern menyalahkan Derrida karena memistifikasi dan
meromantisir perempuan, feminis postmodern menemukan bahwa secara keseluruhan
kritik Derrida terhadap tatanan simbolik bermanfaat untuk tujuan mereka. Sarup dan
Norris dalam Asmarani (2004: 21) mengatakan bahwa bagi Derrida, makna tunggal yang
absolut tidak ada, karena setiap makna mengadung jejak (trace) makna sebelumnya.
Untuk itulah muncul konsep differance yang berasal dari kata to defer yang berarti
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menunda dan to difer yang berarti membedakan. Menurutnya selalu ada makna yang
tertunda, yang tidak tersampaikan dalam proses pencarian makna tersebut karena
pengaruh celah atau spacing antara ketika kata diucapkan/ditulis dan makna
dimunculkan/digali. Derrida mengajak kita untuk mencari perbedaan karena dekonstruksi
adalah permainan untuk menggali asumsi latent dalam teks yang masih tersembunyi.
Ideologi Patriarki dan Ekranisasi
Ideologi patriarki adalah sebutan terhadap ideologi yang melalui tatanan sosial
politik dan ekonominya memberikan prioritas dan kekuasaan terhadap laki-laki dan
dengan demikian secara langsung maupun tidak langsung, dengan kasat mata maupun
tersamar, melakukan penindasan atau subordinasi terhadap perempuan. Patriarki berbeda
dengan sistem patriarkal, yakni sistem kekerabatan yang mendasarkan garis keturunan
melalui hubungan ayah kepada anak laki-laki. Sementara sistem kekerabatan yang
matriarkal yaitu system kekerabatan yang mendasarkan garis kekerabatan atas hubungan
dengan sang ibu, yang belum tentu terbebas dari nilai-nilai patriarki (Budianta, 200: 207).
Sementara
yang
dimaksud
dengan
ekranisasi
ialah
pelayarputihan
atau
pemindahan/pengangkatan sebuah novel ke dalam film (Eneste: 1991: 60). Pemindahan
novel ke layar lebar mau tidak mau mengakibatkan timbulnya berbagai perubahan antara
lain mengubah dunia kata-kata menjadi dunia gambar-gambar yang bergerak
berkelanjutan.
Alat utama dalam novel adalah kata-kata. Cerita, alur, penokohan, latar, suasana,
dan gaya sebuah novel dibangun dengan kata-kata. Pemindahan novel ke layar lebar
mengakibatkan kata-kata tersebut diubah menjadi gambar. Selain itu, dalam proses
penggarapannya pun terjadi perubahan. Ekranisasi dapat berarti juga sebagai perubahan
pada proses penikmatan, yakni dari membaca menjadi menonton. Dengan membaca
novel, seseorang melakukan proses mental. Kata-kata yang ditulis pengarang akan
membangkitkan imajinasi tersendiri bagi pembaca`sehingga kemudian dapat mengerti
apa yang akan disampaikan pengarang. Pada film, penonton disuguhi gambar-gambar
hidup, sehingga seakan-akan penonton sedang menyaksikan objek yang sesungguhnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat tiga jenis perubahan dalam proses ekranisasi
dari novel ke film, yaitu: penciutan, penambahan, dan perubahan bervariasi (Eneste:
1991: 61-66).
Transformasi Ideologi Patriarki dalam Ekranisasi Anna and the King Citra
Perempuan dalam Novel Anna and the King of Siam karya Margaret Landon
Citra perempuan yang ditampilkan dalam Anna and the King of Siam hadir melalui
sudut pandang narator. Hal ini menyebabkan citra perempuan yang ditampilkan menjadi
sangat lengkap dan mendalam. Yang pertama adalah citra perempuan yang terdistorsi
melalui tokoh-tokoh perempuannya terutama Anna Leonowens. Eksistensi Anna mengada
melalui identitasnya selain sebagai istri dan ibu, juga sebagai anak. Identitas dua yang
pertama (sebagai istri dan ibu) juga muncul dalam film, sementara identitasnya sebagai
anak tidak dibahas dalam versi film. Untuk itu, analisis identitas Anna dalam novel akan
difokuskan pada eksistensi Anna sebagai anak. Anna dilahirkan di Carnavon, sebuah kota
di Wales sebagai Anna Harriette Crawford. Ayahnya, Thomas Maxell Craword, adalah
seorang kapten tentara Inggris yang meninggal ketika Anna berumur 7 tahun. Sementara
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ibunya kemudian menikah lagi dengan seseorang yang cukup berpengaruh di
Departemen Pekerjaaan Umum. Semasa kecilnya, Anna digambarkan sebagai gadis yang
cerdas, berani, dan memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar. Menghabiskan masa
kecil di India, yang terdiri dari berbagai macam ras dan warna kulit. Hitam dan putih,
India dan Inggris. Hal tersebut terinternalisasi dalam dirinya dan akhirnya menjadi suatu
keyakinan bahwa warna kulit dan jenis kelamin apapun memilki hak yang sama (Landon,
1943: 5-7). Disatu sisi, Anna ditampilkan sebagai gadis yang berpengalaman luas dan
memiliki banyak kesempatan. Hal ini membuat eksistensinya tampak mutlak. Akan tetapi,
di sisi lain ia tampak tidak bereksistensi sebagai gadis remaja ketika ayah tirinya
melarangnya menjalin cinta dengan seorang perwira muda bernama Major Thomas Louis
Leonowens.
Selain eksistensi, fokus analisis pada penelitian ini adalah kondisi kejiwaan Anna
dalam kaitannya dengan ketimpangan gender dan respon mereka terhadap masalah
tersebut. Sebagai perempuan Anna merasa bahwa selir-selir Raja tak ubahnya barang
yang bisa dimainkan. Meskipun mereka berlimpah harta, namun mereka sebenarnya
terkekang. Mereka dilarang datang dan pergi sesuka mereka. Mereka harus tinggal di
Forbiden City yang dikelilingi tembok besar dan tinggi (Landon, 1943: 62). Anna merasa
prihatin atas kondisi yang terjadi di dalam kerajaan. Hal yang bisa ia lakukan adalah
memberikan pengetahuan dan kesadaran kepada para selir melalui materi-materi yang ia
ajarkan. Meskipun ada yang merasa tertekan, ada pula yang justru merasa senang
dengan posisi mereka sebagai selir raja. Mereka yang merasa senang cenderung reseptif,
pasif, dan bergantung pada orang lain. Hal ini tampak dari ucapan para selir ketika Anna
mengajar mereka (Landon, 1943: 32). Mereka beranggapan bahwa ketika menjadi selir
raja maka kehidupan mereka akan jauh lebih terjamin. Bahkan lebih baik dari pengabdian
kepada Tuhan sekalipun. Ketika Anna mengatakan bahwa keberadaan ia di istana
bukanlah untuk menjadi selir sang Raja melainkan bekerja sebagai governess, mereka
tampak tidak percaya. Mereka heran karena Anna sama sekali tidak tertarik untuk hidup
bersama Raja (Landon, 1943:33). Kehidupan perempuan yang terpasung kebebasannya
juga tampak pada tokoh Khun Ying, istri pertama Kralahome. Namun demikian, Anna
melihatnya sebagai kekuatan tersendiri. Khun Ying harus kuat karena hidup berbagi suami
dan kasih sayang dengan istri-istri Kralahome yang lain. Mereka saling berbagi keyakinan
dan saling menghibur (Landon, 1943: 46).
Di dalam novel, selain sebagai governess, Anna juga berperan sebagai
sekretaris. Selain berkewajiban mengajar istri, selir, dan putera-puteri Raja Mongkut,
Anna juga berkewajiban menanangani maslah surat-menyurat tidak hanya yang
berbahasa Inggris tetapi juga berbahasa Perancis (Landon, 1943: 55). Peran Anna
sebagai governess dan sekretaris sekaligus secara tidak lagsung menunjukkan bahwa
dirinya adalah perempuan yag memiliki subjek atas dirinya sendiri dan bisa diandalkan.
Kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki Anna menjadikan daya tawar tersendiri dan
menyebabkan ia memiliki eksistensi sebagai perempuan. Sementara itu, hubungan Anna
dengan Raja yang tampak dalam novel adalah semata-mata hubungan antara pekerja dan
majikan. Sang majikan adalah raja, sehingga dia mempunyai hak monopoli atas Anna
sebagai pekerja. Oleh sebab itu, Anna tidak tidak punya pilihan ketika raja
mengeksploitasi dirinya dengan cara memberi beban kerja lebih yang tidak sesuai dengan
perjanjian awal.
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Perempuan sebagai Citra dalam Film Anna and the King Karya Andy Tennant
Operasi teks film menghasilkan perempuan sebagai citra. Hal ini didasarkan pada
pemikiran bahwa bentuk dan bahasa film tidak hanya mereproduksi ideologi patriarki,
tetapi juga mereproduksi penontonnya sebagai subjek ideologi patriarki. Begitu pula yang
terjadi dengan Film Anna and the King. Perubahan cerita yang terjadi di dalam versi film
telah menghasilkan gambaran perempuan sebagai citra yang lemah, pasif, tidak memiliki
eksistensi dan kekuatan atas dirinya sendiri. Hal ini direpresentasikan melalui tokoh-tokoh
perempuan dalam film tersebut khususnya Anna Leonowens.
Berikut adalah beberapa aspek perbedaan yang muncul dalam versi novel dan
film.
Tabel 1: Aspek-Aspek Perbedaan antara Novel Anna and the King of Siam danFilm Anna and
Anna and the King of Siam (Novel)
Penceritaan menggunakan sudut pandang narrator
Identitas Anna sebagai anak, istri dan ibu
Anna bekerja sebagai governess sekaligus
sekretaris
Hubungan Anna dan Raja Mongkut: pekerja dan
majikan.

Anna and the King (Film)
Penceritaan menggunakan sudut pandang Pangeran
Chulalongkorn
Identitas Anna sebagai istri dan ibu
Anna bekerja sebagai governess
Hubungan percintaan Anna dengan Raja Mongkut

Sebagai bagian dari struktur dalam sebuah karya sastra, sudut pandang memiliki
peran yang amat penting. Seperti halnya pada Novel Anna and the King of Siam yang
menggunakan narator sebagai orang yang maha tahu. Proporsi narator melalui tokoh
yang berbeda memiliki fungsi tertentu secara bersamaan yaitu menegasi, mengkritik,
maupun mengukuhkan ideologi patriarki. Melalui tokoh Anna, narator berusaha
mengkritik, menegasi sekaligus mendobrak nilai-nilai patriarki yang ada dalam
pemerintahan Raja mongkut di abad 19 tersebut. Sementara melalui tokoh Klarahome,
Raja, serta beberapa tokoh laki-laki lainnya, narator berusaha mengukuhkan nilai-nilai
patriarki yang sudah ada. Bahkan melalui tokoh perempuan pun sang narator juga
berusaha menguatkan ideologi patriarki tersebut. Melalui tokoh permaisuri raja misalnya,
ia mengatakan bahwa sang raja tidak perlu tahu hal-hal kecil yang kurang penting. Fokus
raja adalah pada keberlangsungan rakyat Siam. Sehingga untuk hal-hal kecil yang
sebenarnya justru merepotkan cukup ditangani oleh permaisuri. Pada kondisi ini, sang
permaisuri tidak sadar bahwa dirinya telah terkooptasi oleh pemikiran laki-laki. Melayani
dengan memberikan sebagian waktu dan tenaganya untuk sang suami tanpa memikirkan
kebahagiaannya sendiri.
Adapun dalam versi film, cerita dibuka dengan kemunculan narasi yang disampaikan
oleh Chulalongkorn, putera makhota kerajaan Siam. Dari kutipan narasi tersebut dapat
terlihat bahwa Anna dianggap sebagai
ancaman yang membahayakan. Suara
Chulalongkorn sebagai narator dalam film merepresentasikan kekuasaan yang didominasi
oleh kaum laki-laki. Hal lain yang menyebabkan sudut pandang Chulalongkorn tampak
seperti representasi dari kekuasaan patriarki adalah ketika Lady Tuptim yang semula
dipersembahkan keluarganya untuk sang raja, berbalik menjadi perempuan hina karena
dituduh telah berselingkuh dengan mantan kekasihnya. Melalui perenungan dan
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pemikiran yang matang, Lady Tuptim akhirnya memutuskan menjadi biarawati seperti
kekasihnya tanpa memberitahu kepada sang raja. Seharusnya ia kemudian menjadi
individu yang bebas yang memiliki eksistensi mutlak akan dirinya. Akan tetapi, melalui
sudut pandang Chulalongkorn semua menjadi lain. Lady Tuptim bebas karena berani
melepaskan diri dari sang raja, tetapi kemudian harus mati dipancung karena dianggap
sebagai pembangkang. Sebagai narator, Chulalongkorn berusaha untuk mengukuhkan
ideologi patriarki sebagai pemegang kendali kekuasaan di kebudayaan Siam abad ke 19.
Seperti yang diketahui bahwa Thailand merupakan satu-satunya negara yang
tidak pernah dijajah oleh bangsa manapun. Hubungannya dengan negara-negara lain
khususnya bangsa-bangsa barat berkembang sangat baik. Namun demikian, tetap ada
kekhawatiran dan ketakutan khususnya ketika Perancis dilihat sebagai ancaman. Raja
Mongkut berpikir bahwa dengan memberi konsesi ekonomi pada Inggris serta
memodernisasikan Siam maka Ratu Victoria akan berpihak kepada mereka. Dalam
rangka memenuhi rencana Raja Mongkut tersebut, Anna lah yang diundang untuk datang
ke Siam. Anna sebagai representasi budaya barat memiliki pengaruh kuat yang akan
berbahaya jika digunakan tanpa ada kontrol yang kuat. Sehingga meskipun dibutuhkan,
Anna tidak mendapat perlakuan istimewa.
Dalam menjalankan tugasnya, Anna mengalami berbagai macam kendala. Salah
satu diantaranya adalah sikap dan pandangan orang-orang Siam terhadap dirinya
sebagai perempuan yang dalam hal ini diwakili oleh perdana menteri Kralahom. Pada
saat Anna datang pertama kali ke istana, Kralahom memanggilnya dengan sebutan ”Sir”
dengan alasan bahwa perempuan tidak layak berhadapan dengan Raja dan para pejabat
istana termasuk dirinya. Eksistensi Anna sebagai individu diabaikan karena dirinya
berkelamin perempuan. Sikap dan pandangan masyarakat Siam terhadap perempuan
juga diwakili oleh sang Raja. Hal ini tampak pada saat sang raja mengatakan kepada
Anna sebagai berikut: ”Aku akan membiarkanmu berdiri tegak dihadapanku, namun
jangan membiarkan kepalamu lebih tinggi dariku”. Sekali lagi bahwa kutipan di atas
menunjukkan adanya ketakutan dan anggapan bahwa Anna merupakan ancaman yang
serius bagi mereka. Baik Kralahome maupun Raja Mongkut terlibat konflik dengan Anna.
Mereka berusaha mempertahankan kekuasaan dan wibawa mereka sebagai laki-laki dan
pimpinan dengan cara tetap menjaga jarak terhadap Anna dan menjadikannya sebagai
objek.
Baik Kralahome maupun Raja sama-sama ”mengingatkan” bahwa eksistensi Anna
ada, namun bukan sebagai individu melainkan sebagai istri dan ibu. Hal tersebut tampak
pada saat Kralahome menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan status perkawinannya,
meskipun itu merupakan bagian dari sopan-santun di Siam sebagai basa-basi sebelum
memulai percakapan. Berikut adalah pertanyaan yag ditujukan kepada Anna: ”Tuan,
apakah kau sudah menikah?, berapa lama kau telah kehilangan suamimu?, bagaimana ia
meninggal?”. Pada saat sang Raja mengingatkan Anna untuk tidak ikut campur
menangani masalah budakpun tampak bahwa sang Raja tidak mengakui Anna sebagai
individu melainkan sebagai ibu sekaligus istri. Hal itu tampak melalui kutipan berikut:
”Kurasa sejak kau harus menjadi ibu dan ayah dari anakmu kecenderungan untuk
melindunginya secara berlebih sangat kuat”. Untuk mempertahankan kesubyekkan,
mereka mengobjekkan Anna. Kralahome memberi label istri sementara sang Raja
memberi label ibu sekaligus istri pada Anna. Sangatlah jelas bahwa menjadi istri dan ibu,
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dalam pandangan Beauvoir, adalah dua peran feminin yang membatasi kebebasan
perempuan.
Karakter Anna yang berprofesi sebagai governess memang secara konkret
menegaskan statusnya sebagai sebagai subjek, yaitu sebagai seseorang yang secara aktif
menentukan arah nasibnya. Namun demikian, kesubjekan Anna menjadi tidak mutlak
manakala dirinya dihadapkan pada Raja. Kekuasaan yang dimiliki Raja Mongkut membuat
Anna tak berdaya. Hal itu tampak dalam adegan pada saat Anna menanyakan janji sang
Raja yang akan segera menyediakan sebuah tempat tinggal baginya di luar istana.
Percakapan yang terjadi antara Raja Mongkut dan Anna menunjukkan bahwa relasi Anna
sebagai governess yang dibayar oleh sang Raja sebagai pengguna jasa menyebabkan
kondisi Anna lebih buruk dibandingkan statusnya sebagai istri dan ibu. Terakhir adalah
hubungan percintaan yang terjadi antara Anna dengan Raja Mongkut. Hal ini semakin
mengukuhkan bahwa setegar-tegarnya perempuan seperti Anna, ia tetap butuh lawan
jenis sebagai bentuk dari ketidakmampuannya menghadapi kesendirian dan kesepian
terutama setelah suaminya meninggal.
Tokoh Anna yang mandiri, cerdas, dan berpendirian kuat dapat membahayakan
posisi laki-laki. Oleh sebab itu digunakanlah mekanisme yang mengalihkan ancaman ini
melalui fetisisme. Fetisisme adalah mengubah perempuan menjadi suatu citra yang aman,
dapat dinikmati, dan tidak mengancam dengan mengubah beberapa tubuhnya menjadi
fetis, yaitu dengan memusatkan perhatian pada beberapa aspek perempuan yang dapat
dibuat menjadi menyenangkan, misalnya kaki atau rambut. Berkenaan dengan hal ini,
Anna diubah menjadi perempuan yang bisa dicintai dan dinikmati melalui adegan di mana
Anna hanya mengenakan gaun tidur dan berniat untuk berenang di laut depan rumahnya.
Lalu pada saat ia akan melepas gaun tidurnya, tampaklah betis dan sebagian pahanya
yang langsing dan halus. Tampak pula rambutnya yang panjang terurai keemasan yang
secara tersirat dari ucapan sang Raja bahwa pemandangan tersebut telah menarik
perhatiannya. ”Dan aku selalu percaya wanita Inggris tidur dengan topi”. Pemandangan
ini tentu saja bertolak belakang dengan penampilan sehari-hari yang ia tampilkan didepan
publik, rapat dan rapi. Selain itu, adanya adegan dansa yang diperagakan oleh Anna dan
Raja Mongkut pada saat pesta juga semakin mengukuhkan ideologi patriarki khususnya
perempuan sebagai objek nafsu laki-laki.
Cara lain untuk mengalihkan ancaman adalah dengan cara voyerisme, yaitu
menangani ancaman yang diperlihatkan oleh perempuan dengan mencoba
menginvestigasi, memahami misterinya, kemudian menganggap perempuan sebagai
objek yang diketahui, dikendalikan, dan merupakan subjek kekuasaan laki-laki. Hal
tersebut tampak pada adegan dimana Raja Mongkut seolah-olah memahami apa yang
ada dalam pikiran dan batin Anna, terutama berkaitan dengan kematian suaminya.
Setelah percakapan antara Anna dan Raja terjadi, Anna tampak gelisah. Adegan di mana
ia membuka topi kecil yang biasa ia kenakan pada saat tidur, memandangi wajahnya ke
arah cermin dan akhirnya keluar rumah untuk berenang namun batal karena ternyata
sang Raja telah menunggunya di luar, menunjukkan adanya persetujuan terhadap apa
yang telah dikatakan raja kepadanya. Perubahan cerita yang ditampilkan merupakan
mekanisme budaya patriarki yang direproduksi melalui film dengan menyuguhkan Fantasi
tentang kisah cinta antara Anna dan Raja.
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Penyebab Terjadinya Transformasi Ideologi Patriarki dalam Ekranisasi Anna
and the King
Secara eksplisit, penyebab transformasi ideologi patriarki tersebut adalah adanya
kepentingan bisnis hiburan untuk membuat apa yang ”dijual ” disukai oleh masyarakat
sebagai konsumen. Sehingga, untuk kepentingan tersebut, film dibuat sedemikian rupa
sehingga disukai oleh konsumennya. Sebagai contoh adalah fantasi kisah cinta antara
Anna dengan Raja. Penonton yang cenderung menikmati kisah cinta yang romantis akan
mengafirmasi kondisi dimana Anna bukan lagi sebagai perempuan mandiri yang kuat
melainkan seorang perempuan yang semandiri apapun dia tetap butuh laki-laki
disampingnya. Sehingga secara implisit bentuk dan bahasa film tidak hanya mereproduksi
ideologi patriarki tetapi juga mereproduksi penontonnya sebagai subjek ideologi patriarki.
Dengan mekanisme demikianlah maka konsep dan nilai ideologi patriarki akan tetap
kukuh.
Simpulan
Hasil analisis yang terdapat dalam novel Anna and the King of Siam karya
Margaret Landon dan Anna and the King karya Andy Tennant menunjukkan bahwa bentuk
ideologi patriarki yang dalam dua genre tersebut mengalami transformasi terutama dalam
beberapa aspek antara lain sudut pandang, identitas Anna, pekerjaan Anna dan
hubungan Anna dengan Raja. Aspek tersebut terefleksi dalam novel melalui bagaimana
citra perempuan digambarkan. Sementara dalam film, aspek tersebut tampak melalui
bagaimana gambaran perempuan dicitrakan. Adapun penyebab terjadinya transformasi
ideologi tersebut dapat terlihat secara eksplisit dan implisit melalui teknik voyerisme dan
fetisisme. Secara eksplisit, perubahan itu memang dibuat untuk kepentingan komersil,
sementara secara implisit, perubahan itu dibuat untuk membentuk penonton menjadi
subjek ideologi patriarki tanpa mereka sadari. Hal ini tentu saja akan semakin
mengukuhkan konsep dan nilai patriarki.
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Abstrak
Dalam ilmu sastra, karya sastra tidak hanya dimaknai sebagai hasil pengalaman estetis dan
imajinasi pengarang, tetapi merupakan karya yang penuh dengan pengalaman kehidupan dan
ekspresi semangat zaman dimana karya sastra tersebut lahir. Melalui karya sastra, pembaca dapat
menemukan pengalaman hidup, mengambil nilai-nilai dan pesan-pesan moral dan selanjutnya
digunakan untuk membangun karakter dan identitas diri. Di samping itu, karya sastra juga dianggap
sebagai cermin kehidupan masyarakatnya. Karena cermin itu meniru apa yang dicerminkannya,
sastra dianggap sebagai mimesis atau tiruan untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada yang
ditiru. Jadi, bisa dikatakan bahwa sastra merupakan tanggapan evaluatif terhadap kehidupan. Salah
satu genre karya sastra yang cukup diminati oleh remaja Indonesia saat ini adalah sastra remaja
(teenlit). Sehubungan dengan hal tersebut, karya sastra remaja (teenlit dan chiklit) dapat dikatakan
sebagai cerminan masyarakat remaja Indonesia saat ini. Tulisan ini mengupas tentang gambaran
identitas yang dicapai oleh remaja Indonesia yang terefleksi dalam karya sastra remaja. Dalam
tulisan ini akan dibahas empat kondisi pencapaian identitas diri remaja yang terefleksi dalam teenlit;
kondisi kebingungan/pencarian identitas (Identity Diffused), kondisi penyisipan identitas oleh orang
disekitar remaja tersebut berada (Identity Foreclosure), kondisi menunda untuk memilih identitas di
antara banyak alternatif identitas yang ada (Identity Moratorium), dan kondisi mengevaluasi
sejumlah alternatif dan pilihan memutuskan sendiri pilihan yang akan dilakukan (Identity
Achievement). Idealnya, keempat kondisi pencapaian identitas ini harus mampu dipahami sebagai
seorang tenaga pendidik/psikolog remaja/orang tua, sehingga mampu membawa remaja kepada
pencapaian identitas sampai ia dapat menemukan jati dirinya.
Kata kunci: remaja, identitas, sastra remaja

A. PENDAHULUAN
Sebuah karya sastra sastra tidak lahir dalam suatu kekosongan budaya. Karya
sastra tersebut diciptakan karena dibutuhkan oleh manusia. Minimal ada dua fungsi yang
karya sastra dalam kehidupan yaitu untuk menghibur (entertainment) dan memberikan
manfaat nilai-nilai pembelajaran bagi manusia (didactics). Sastra menghibur dengan cara
menyajikan keindahan dan imajinasi, selain itu sastra juga memiliki unsur didaktis sebagai
sarana untuk menggambarkan semangat zaman serta nilai-nilai yang berkembang di
tengah masyarakat nya. Dalam mengkomunikasikan peran menghibur dan merefleksikan
masyarakatnya, minimal ada tiga komponen yang berperan penting dalam
mengkomunikasikan fungsi tersebut; pengarang sebagai pengirim pesan, karya sastra itu
sendiri sebagai isi pesan, dan pembaca sebagai penerima pesan yang tersirat dalam karya
sastra. Banyak perbedaan pendapat yang terjadi di antara ilmuwan tentang fungsi karya
sastra sebagai sebatas fungsi seni dan fungsi karya sastra sebagai unsur didaktis. Dalam
sejarah kesusasteraan Indonesia pernah terjadi polemik kebudayaan pada tahun 1930
antara Sutan Takdir Alisyahbana dengan Sanusi Pane. Mereka berbeda pendapat tentang
kesenian dan karya seni.
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Ada terdapat dua pendapat yang berbeda waktu itu, satu pihak berpendapat seni
adalah untuk seni dan pihak yang lain berpendirian bahwa sastra harus mampu
memberikan pelajaran tentang kehidupan. Pihak pertama lebih menekankan unsur seni
atau keindahan yang terdapat dalam karya sastra, sedang pihak kedua berpandangan
bahwa suatu karya sastra harus mengandung pelajaran yang bermanfaat bagi
pembacanya. Masing-masing pendapat tentu ada pengikutnya. Di antara kedua pendapat
tersebut tentu tidak perlu dicari mana benar dan yang mana salah. Yang jelas dari
peristiwa tersebut tersirat makna bahwa sastra dianggap sesuatu yang penting bagi
kehidupan manusia.
Dalam perspektif teori sastra karya sastra merupakan dunia imajinatif yang selalu
terkait dengan kehidupan sosial. Goldmann (1978) menjelaskan bahwa sastra selalu
berhubungan dengan kehidupan sosial, intelektual, politik, dan ekonomi pada saat karya
itu dilahirkan. Di samping itu, karya sastra juga dapat dipandang sebagai suatu gejala
sosial (Luxemburg, dkk, 1989: 23). Sastra yang ditulis pada suatu kurun waktu tertentu
langsung berkaitan dengan norma-norma zaman tersebut. Damono (1979) menyebutkan
bahwa karya sastra adalah produk pengarang yang hidup di lingkungan sosial, ia
menjelaskan bahwa karya sastra diciptakan pengarang untuk dinikmati, dipahami, dan
dimanfaatkan oleh masyarakat. Sastra berada di tengah-tengah masyarakat karena sastra
itu sendiri diciptakan oleh pengarang yang sekaligus juga sebagai anggota masyarakat.
Pengarang melahirkan karya-karyanya karena ingin menunjukkan berbagai fenomena
sosial yang terjadi di masyarakat, kepincangan sosial serta berbagai bentuk
penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Abram (1971) menganalogikan bahwa karya sastra merupakan cermin (mirror).
Maksudnya adalah merefleksikan kondisi dari masyarakat dengan ditambah oleh imajinasi
pengarangnya. Karya sastra adalah produk pengarang yang hidup di lingkungan sosial, ia
menjelaskan bahwa karya sastra diciptakan pengarang untuk dinikmati, dipahami, dan
dimanfaatkan oleh masyarakat. Sastra berada di tengah-tengah masyarakat karena sastra
itu sendiri diciptakan oleh pengarang yang sekaligus juga sebagai anggota masyarakat.
Pengarang melahirkan karya-karyanya karena ingin menunjukkan berbagai fenomena
sosial yang terjadi di masyarakat, kepincangan sosial serta berbagai bentuk
penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, jenis-jenis genre karya sastra
juga semakin berkembang. Di antara karya sastra yang digemari oleh masyarakat
pembaca Indonesia khususnya remaja saat ini adalah teenlit. Istilah teenlit berasal dari
kata teenager dan literature. Teenager berarti anak yang berumur 13 hingga 19 tahun.
Literature berarti kesusasteraan, buku-buku, atau bacaan. Berdasarkan penjabaran ini,
secara sederhana tennlit dapat didefinisikan sebagai bacaan untuk mereka yang berusia
antara 13 hingga 19 tahun. Dalam masyarakat Indonesia, mereka yang berusia antara 13
hingga 19 tahun biasa disebut remaja. Umumnya, remaja masih duduk di bangku sekolah
menengah (SMP dan SMA) atau tahun-tahun pertama bangku kuliah. Remaja ini pulalah
yang menjadi pangsa pasar teenlit karena buku-buku teenlit berisi tentang remaja,
mengenai kisah percintaan, romantisme, dan lingkup kehidupan remaja itu sendiri dari
anak SMP sampai dengan anak kuliahan. Teenlit memiliki karakateristik yang unik .
Menurut Nilsen and Donnelson (2000) ada beberapa karakter sastra remaja yang
membuat ia berbeda dengan karya sastra lainnya. Ciri-cirinya antara lain; tokoh
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protagonis selalu remaja, tokoh orang dewasa terkadang dimarjinalkan, menggunakan
gaya bahasa remaja atau slang, menceritakan gaya hidup dan sifat-sifat remaja.
Masyarakat remaja Indonesia usia yang mencapai 36 juta jiwa merupakan potensi
yang cukup besar untuk menjadi pembaca karya sastra, sekaligus mereka menjadi pasar
potensial bagi segala macam produk, termasuk di dalamnya produk sastra. Sebagai
cermin budaya remaja, teenlit juga turut merefleksikan dinamika remaja dalam mencari
identitasnya. Masa-masa remaja tidak sekadar masa-masa ceria belaka, tetapi juga masamasa kritis pencarian jati diri. Tulisan ini membahas tentang bagiamana pencapian
identitas remaja dalam teenlit Indonesia dengan mengambil studi kasus pada kumpulan
cerita Skenario Dunia Hijau karya Sitta Karina.
B. PEMBAHASAN
Dalam fakta kehidupan, banyak hal yang mempengaruhi pencapaian Identitas
remaja Indonesia hari ini. Tantangan terhadap pencapaian identitas remaja Indonesia
terutama muncul dari sikap dan prilaku yang merasa inferior dengan identitas diri,
mondialisme, dan pragmatisme. Fakta-fakta kehidupan seperti itu juga terefleksi dalam
fakta-fakta sastra dalam karya sastra. Inferioritas dengan identitas diri sebagai bangsa
Indonesia terefleksi dalam karya sastra remaja yang terindikasi kurang percaya diri
menggunakan bahasa Indonesia sehingga berusaha mendekatkan bahasa Indonesia pada
bahasa lain. Buktinya, kosakata yang sebenarnya tersedia dalam bahasa Indonesia justru
digantikan oleh kata serapan asing. Akibatnya penggunaan bahasa tidak hanya sebatas
menyerap bahasa asing, akan tetapi berdampak pada rasa dan identitas sebagai bangsa
Indonesia. Selain itu, sikap mondialisme (pencampuran identitas) terlihat dalam kasus
arus globalisasi yang menuntut penutur bahasa Indonesia menguasai bahasa asing
sebagai prasyarat pergaulan internasional.
Sayangnya sikap ini tidak diimbangi dengan penguasaan bahasa Indonesia yang
baik sehingga penggunaannya bercampur. Penggunaan bahasa Indonesia yang tepat
perlu ditekankan sebagai bagian integral dari kesatuan sistem berbangsa. Di Jepang dan
Jerman misalnya, nasionalime generasi muda dibentuk melalui penggunaan bahasa
nasional secara ketat, bahkan meski negara mereka hancur lebur karena perang. Jepang
membangun jati dirinya melalui pengutamaan bahasa Jepang dengan menerjemahkan
semua karya sastra ke dalam bahasa Jepang. Sedangkan di Jerman, kecintaan pemuda
juga dibentuk melalui kecintaan terhadap bahasa.
Selain itu, fakta sastra teenlit juga merefleksikan sikap pragmatisme
menempatkan bahasa sebagai alat komunikasi semata sehingga menghilangkan ideologi
berbahasa. Penutur bahasa Indonesia terkadang lupa dengan semangat kebangsaan dan
ideologi bahasa. Padahal setiap penggunaan bahasa bersifat ideologis, setidaknya jika
ideologi adalah keyakinan atau gagasan yang commonsensical (sesuai akal sehat). Perlu
diingat bahwa Indonesia bersifat ideologis. Ideologi itu menganai penentuan bahasa
Indonesia sebagai bahasa persatuan (pada Sumpah pemuda 28 Oktober 1928) sekaligus
sebagai bahasa negara (UUD 1945 pasal 36). Saat para pemuda memutuskan bahasa
Indonesia sebagai bahasa persatuan sebenarnya mereka sedang mengemban ideologi
kebangsaan yang demokratis dan egaliter. Mereka sadar bahwa kesatuan tidak hanya ada
pada ranah ideologi, tetapi harus diimplementasikan dalam kehiduan yang lebih realistis,
termasuk berbahasa.
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Ideologi berbahasa dalam teenlit sangat tergerus saat ini. Berbahasa telah
dianggap sebagai peristiwa komunikasi semata, sekadar bertukar pesan dan informasi.
Akibatnya, konsistensi berbahasa dianggap tidak perlu dijaga karena lebih mengutamakan
kelancaran komunikasi. Kondisi ini tentu disayangkan, terlabih karena politik bahasa
nasional sepertinya tidak menjadi perhatian penting pemerintah saat ini. Dialektika
berbahasa dibiarkan ‘tergembala’ oleh pengguna bahasa tanpa kendali sehingga
berjalalan menuju bentuk yang tidak dapat dipastikan. Akibatnya, tidak hanya ideologi,
bahasa Indonesia kehilangan martabat kebangsaan yang puluhan tahun lalu melekat
padanya.
Jika di Jakarta bahasa ABG menjadi bahasa sehari-sehari hampir seluruh
penduduk ibukota, di luar Jakarta bahasa remaja ini banyak digunakan dan dimengerti
oleh kalangan remaja di perkotaan. Dalam karya sastra remaja ditemukan formulasi
bahasa yang asing atau tidak lazimnya dalam kosakata bahasa Indonesia. Memang karya
sastra tidak bisa dipaksakan memakai ragam bahasa yang kaku seperti dalam aturan EYD,
tapi paling tidak harus tetap dengan nuansa keindonesiannya. Bukan sebaliknya bersifat
lebih kental nuansa pengaruh bahasa daerah atau bahasa asingnya. Data berikut
menunjukkan kecendrungan prilaku berbahasa yang ada dalam karya sastra remaja.
Santoso (2005) menyatakan bahwa sejumlah teenlit turut memberikan alternatif
pencarian identitas diri, mulai yang normatif, sampai yang memberontak. Para pembaca
bisa menggunakannya sebagai salah satu pertimbangan pilihan identitas diri. Karya sastra
remaja cukup berhasil mengangkat kehidupan remaja ke permukaan. Memang fenomena
yang diangkat masih berupa kehidupan remaja perkotaan.
Minimal ada empat kondisi pencapaian identitas diri remaja yang terefleksi dalam
karya sastra remaja; kondisi kebingungan/pencarian identitas (Identity Diffused), kondisi
penyisipan identitas oleh orang disekitar remaja tersebut berada (Identity Foreclosure),
kondisi menunda untuk memilih identitas di antara banyak alternatif identitas yang ada
(Identity Moratorium), dan kondisi mengevaluasi sejumlah alternatif dan pilihan
memutuskan sendiri pilihan yang akan dilakukan (Identity Achievement).
1.

Kondisi kebingungan/pencarian identitas (Identity Diffused)
Fenomena kebingungan dalam pencarian identitas merupakan suatu efek global
gaya hidup generasi hari ini.Terlepas pengaruh yang terjadi tersebut adalah positif atau
negatif, sepertinya membutuhkan perhatian dari berbagai kalangan. Teenlit Skenario
Dunia Hijau karya Sitta Karina merefleksikan bahwa tidak banyak generasi muda yang
tersentuh dan proaktif dalam menyikapi program penjagaan lingkungan agar tetap hijau.
Program ini hanya menjadi perhatian segelintir remaja yang peduli, bahkan sebagiannya
lagi termasuk orang yang apatis terhadap masalah lingkungan ini, atau berlindung di balik
tameng ketidakpedulian mereka dengah alasan masih mencari jati diri. Hal tersebut
terefleksi dalam kutipan di bawah ini:
Dekra punya pendapat bahwa isu go green yang belakangan begema dimana-mana tak lain adalah
bagian dari komersialisme terselubung. Ya perumahan green living lah, ya hipermarket yang gembargembor soal go green tapi tidak berinisiatif mengganti kantong plastik belanjaan dengan tas kertas.
Tipikal orang-orang yang cuma bisa berkoar dan heboh diawal doang. (h.9)

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

55
Kutipan diatas juga menyampain gagasan bahwa pemikiran menurut perspektif remaja,
seperti pendapat tokoh Dekra yang berpandangan sinis bahwa isu go green itu
sebenarnya adalah komersialisme terselubung. Jika demikian adanya bisa dibayangkan
sebesar apa loyalitas yang akan terbangun untuk program ini. Hanya loyalitas yang semu
karena ingin mendapatkan uang. Bukan sebuah kemurnian cita-cita dan semangat untuk
menjaga agar bangsa dan Tanah air ini tetap bisa terjaga, tidak tenggelam akibat
pencaiaran es di kutub karena pemanasan global dan sebagainya.
2.

Penyisipan identitas oleh orang disekitar remaja tersebut berada (Identity
Foreclosure)
Pemikiran dan paradigma juga ikut menghantarkan remaja pada sebuah cara
pandang yang inferior terhadap apa yang menjadi aset bangsa ini. Hal ini terindikasi dari
gaya hidup remaja yang lebih bangga dengan barang-barang produksi luar negeri atau
impor misalnya. Identitas remaja dalam hal ini disisipi oleh identita-identitas yang ada di
sekitar mereka. Bisa dilihat bagaiamana remaja lebih gandrung dengan pakaian dan
sepatu yang merk luar negeri daripada produksi lokal, karena hal itu dianggap bisa
meningkatkan identitas diri mereka. Pada tingkat yang lebih akut adalah sikap yang mulai
meragukan apa yang bisa diperbuat dirinya dan orang lain yang berasal dari Indonesia.
Kemampuan Indonesia dalam dunia olahraga, sains dan bahkan pendidikan terus
tereduksi. Istilahnya mental remaja yang kalah sebelum bertanding merupakan sikap
mental yang tidak positif dalam membangun harga diri bangsa ini. Kutipan berikut ini
menggambarkan bagaimana remaja melihat perbedaan sekolah milik pribumi dan sekolah
boarding school punya yayasan luar negeri. Kalimat what you are made of Indonesia
mengindikasikan identitas remaja yang tersisipi oleh identitas di sekitar kehidupan remaja
itu.
Perayaan HUT Indonesia nanti kamu akan berhadapan dengan adikku. Tapi bedanya, ini turnamen
antar negara, bukan antar sekolah seperti biasa. Kamu mewakili indonesia. Jadi lihat saja what you
are made of Indonesia. (h.109)

3. Kondisi menunda untuk memilih identitas di antara banyak alternatif identitas yang
ada (Identity Moratorium)
Tidak dipungkiri, sebagai akibat dari arul globalisasi bahwa reaja hari ini menjadi
pribadi yang lebih terbuka terhadap sistem dan struktur global. Orang hari ini tidak lagi
fokus pada satu indentitas, tetapi sudah meluas kepada trans identitas yang memandang
dunia sebagai sebuah desa yang kecil dan nyaris tidak ada batas baik secara geografis
ataupun budaya. Pada taraf berikutnya, identitas dianggap tidak harus terpaku pada
struktur kedaerahan tapi mengikut pada struktur global. Struktur tersebut muncul dalam
bentuk penampilan, pakaian, gaya hidup dan sebagainya. Sangat terasa hegemoni begitu
kuat dampaknya terhadap kehidupan remaja dalam penetapan standarisai-standarisas
sesuatu yang dianggap bernilai dan baik. Kondisi ini membuat remaja harus menunda
untuk memilih identitas di antara banyak alternatif identitas yang ada. Fenomena tersebut
terefleksi sikap hidup remaja dapat dilihat pada kutipan berikut ini:
Cempaka bukan petenis, tapi pengen kakinya bisa seindah Maria Sharapova. Suatu saat tanpa
sengaja ia pernah menggantikan Lauren di Turnamen atletik antar sekolah dan menyabet juara tiga
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dalam kategori sprint. Keikutsertaannya yang aktif dalam klub olharaga ini membuat paradigma
Cempaka berubah. (h.13)

Penyesuaian struktur yang tampil dalam kutipan di atas adalah penyesuaian dalam
struktur penampilan dan gaya hidup. Sehingga akibatnya remaja tidak berbuat sebagai
motivasi internal tapi adalah motivasi mencontoh atau mengidolakan seseorang yang
bukan dari golongan mereka. Dalam taraf yang lebih tinggi hal ini berakibat pada
penundaan untuk memilih identitas-identitas yang ada.
Penundaan pemilihan identitas tidak hanya pada level individu tapi juga institusi
seperti pendidikan. Resistensi institusi pendidikan nasional dan rasa bangga terhada
institusi pendidikan luar negeri (Barat) merupakan suatu hal yang lazim dewasa ini.
Walaupun sebenarnya kebanggaan tersebut bukan pada dasar pengetahuan tentang nilai
lebih atau kurang, tapi pada kebanggaan atau prestise. Kasus ini terjadi pada tokoh
Marina yang lebih suka pindah belajar di sekolah luar negeri dari pada sekolah pribumi:
Marina mau pindah SMA ke luar negeri, tepatnya ke Institute Le Rosey, sebuah boarding school di
Swiss. Jadi ia dan para sahabatnya merencanakan pesta untuk seluruh kelas tiga di garasi luas
benkel mobil papanya pada hari Jumat dua minggu mendatang. (h.21)

Remaja relatif menghadapi inferioritas ketika mereka berada dalam sebuah komunitas
yang mencerminkan ciri-ciri pribumi. Tidak jelas apakah ini karena memang apa yang
berlabel pribiumi bernilai rendah atau semata-mata sebagai sebuah sikap pengagungan
mitos kelebihan barat atas timur. Hal ini terlihat jelas ketika mereka membuat komparasikomparasi antara apa yang melekat pada Indonesia dan luar Indonesia khususnya Barat.
Seperti yang terefleksi dalam kutipan di bawah ini, sikap Tatum dalam menilai kondisi
sekolahnya dan kondisi sekolah United Kingdom Memorial School yang jelas tidak
sepadan:
Sekolah Tatum bersebrangan dengan sekolah internasional United Kingdom Memorial School.
Kadang Tatum prihatin melihat kondisi sekolahnya bila dibandingkan dengan UKMS, bagaimana
mungkin sih pemerintah nggak malu melihat sekolah pribumi reyot begini, yang makin kelihatan
reyot karena UKMS terlalu megah untuk disebut sebagai sekolah. (h.108)

4.

Kondisi mengevaluasi sejumlah alternatif dan pilihan memutuskan sendiri pilihan
yang akan dilakukan (Identity Achievement)
Fitrahnya remaja yang hidup dalam masa pencaharian jati diri, mereka biasanya
sangat dinamis dan penuh dinamika. Tak jarang pilihan-pilihan yang mereka buat
membuat mereka tertipu atau bahkan berakibat tidak baik bagi mereka. Akan tetapi sikap
aktif dinamis yag haus akan perubahan juga berpotensi untuk menjadikan sebuah
perbaikan-perbaikan. Tapi tidaj atau belum semua remaja mampu untuk berbuat seperti
itu. Remaja aktifis dan menyuarakan kepada jati diri malahan terkadang menjadi kaum
noritas dan dianggap asing oleh lingkugan pergaulannya. Hal ini bisa dilihat dari
tanggapan masyarakat umum yang tidak begitu antusias terhadap segala perubahan yang
digaungkan remaja. Bahkan ada yang menganggap “belum tua belum boleh ngomong”.
Padahal dalam konsep sosiologi dikatakan bahwa jika orang yang pasif tidak diubah oleh
segelintir orang yang aktif maka kepasifan akan tetap menjadi tuan di tempat itu.
Ada kesadaran yang terbersit dalam benak Tatum sebenarnya untuk menetuikan
identitas dirinya menjadi remaja yang lebih aktif, akan tetapi hal tersebut belum terwujud
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karena kendala psikologis atau baru sebatas wacana mengerucutkan pada diri pribadi.
Padahal yang namanya sebuah perubahan harus tetap digulirkan ibaratnya sebuah bola
salju yang terus membesar hingga akhirnya dapat menuju muara yang diharapkan. Sikap
Tatum yang belum totalitas dapat dilihat dari kutipan di bawah ini:
Tatum belum menjadi warga negara ndonesia yang baik. Dan kalau ia ingin penilaian kakek tentang
genersainya berubah, semua itu harus dimulai dari dirinya dulu (h 45)

Remaja selalu hidup dalam banyak pilihan-pilihan yang pada akhirnya membuat
mereka bimbang mengambil keputusan. Pilihan-pilihan tersebut mulai dari hal yang
sederhana sampai kepada hal yang krusial. Hal yang sederhana misalnya seperti
bagaimana memilih pacar, kosmetik, pakaian dan sebagainya. Pilihan masalah serius
adalah bagaimana memilih tempat sekolah, organisasi yang dimasuki, memakai pakaian
muslimah bagi perempuan muslim dan sebagainya. Jenar adalah sosok yang gamang
dalam menentuka pilihan antara memakai pakaian yang mahal dan memperbaiki
komputernya. Hal tersebut terefleksi dalam kutipan di bawah ini:
Pilihan yang begitu sulit bagi Jenar. Malam tahun baru sudah direncanakannya bersama Ayumidan
teman-teman baru di Champrey Hotel dengan gaun baru yang harganya selangit dan bikin Jenar
terpaksa membatalkan rencana mengupgrade komputernya. (h.34)

Jelas pilihan yang dijatuhkan Jenar tidak begitu bijak, karena meletakkan sesuatu
yang tidak prioritas sebagai pilan utama. Hal ini menunjukan adanya sebuah sikap
kegamangan dalam memilih identitas, sebuah sikap yang mudah cair karena varian-varian
yanga ada di tengah lingkungannya.
C. SIMPULAN DAN SARAN
Masalah identitas adalah sebuah topik yang perlu dibicarakan lagi hari ini. Maka
tidak heran bila banyak pakar dan ilmuwan yang kembali mencoba untuk menggali
bagaimana konsep keilmuan dan pengajaran bertalian dengan masalah identitas.
Kesusastraan dan produknya adalah sebuah penyumbang dan pencerminan identitas
suatu masyarakatnya. Terlepas identitas semacam apa yang diusung oleh produk sastra
masyarakat tersebut. Teen lit sebagai produk budaya masyarakat remaja Indonesia telah
merefleksikan pencapaian identitas diri oleh remaja. Karya sastra remaja sebagai
kecendrungan bacaan remaja hari ini menunjukan empat tahapan pencapaian identitas
diri remaja Indonesia; kondisi kebingungan/pencarian identitas (Identity Diffused), kondisi
penyisipan identitas oleh orang disekitar remaja tersebut berada (Identity Foreclosure),
kondisi menunda untuk memilih identitas di antara banyak alternatif identitas yang ada
(Identity Moratorium), dan kondisi mengevaluasi sejumlah alternatif dan pilihan
memutuskan sendiri pilihan yang akan dilakukan (Identity Achievement).
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UJANG AND HIS NARRATIVES
a Study on Godi Suwarna’s Sajak Dongeng
Si Ujang
Rd Safrina Noorman
Universitas Pendidikan Indonesia

Abstract
This essay discusses a compilation of Sundanesse poems written by Godi Suwarna entitled Sajak
Dongeng Si Ujang. Using a child’s point of view, the poems explore various social aspect of life with wit and
sensibility that are funny, celebratory, and thought provoking at the same time. With reference to Bhabha’s
proposition about Nation and Narration (1994), the essay argue that the use of a local language and a child’s
perspective which are likely to be part a commonly marginalized has justified the assumption that the
compilation is a narrative of the nation

INTRODUCTION
There is no society without narratives. From the oral traditions of the past (and
present) to modern contemporary stories of the present, narratives have kept societies
alive, documented, learned and learnable. Herman and Vervaeck (2001) maintain that in
the end everything is about narratives. Even for the postmodernists who, according
Herman and Vervaeck, claim that there is no more any transcendental narratives, they
contend “that everything amounts to a narrative, including the world and the self” (1).
This means that narratives can be read and examined to learn (more) about the world
and the self. Studying narratives might lead to an unveiling or unpackaging of meaning
potentials wrapped in the narrated story.
Meaning potentials in narratives can be made into meanings throughthe narrative
forms of
“textual strategies, metaphoric displacements, subtexts and figurative
stratagems” (Bhabha, 1990: 2). These narrative forms are basically built from the
interpretation of events which, Bhabha asserts, has their own history rooted in their own
society or nation. Therefore, as interpretations, narratives carry with it the tensions and
fissures of the world, the nation, and the self. Ricoeur states that
“ an interpretation of the self, in turn, finds in the narrative, amongother signs and
symbols, a privileged form of mediation; the latter borrows from history as well as
fromfiction, making a life story a fictional history or, if one prefers, a historical fiction,
interweaving thehistoriographic style of biographies with the novelistic style of
autobiographies." Ricoeur (1992, 114, fn1)

With reference to Ricoeur’s statement above, the narrative is a kind of special
mediation utilizing signs and symbols which then might construct a fictional history or a
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historical fiction from a life story. The idea of utilizing sign and symbols implies the double
function a narrative might carry. This is similar to Bhabha’s proposition (1996:208) about
a double narrative which refers to discourses placing people as not only as parts of
historical events but also as a complex rhetorical strategy of social reference”. When
disseminated, people, stories, or narration might become part of “the temporality of
culture and social consciousness” and “an evolutionary narrative of historical continuity”
(1990:3). In one case they are part of something relatively fixed and, probably universal,
but in another case they are also more temporary and voiced the current culture and
social consciousness.
NARRATING UJANG
“Sajak Dongeng siUjang” is a compilation of 29 poems written by Godi Suwarna in
the Sundanese language of West Java. The poems which centers on the persona “Ujang”
can be classified as narrative poems because of the stories told in the poems. Kennedy
and Gioia (2006) state that a narrative poem is defined by the story it tells disregarding
the forms and styles it takes. Usually it shares a similar structure as a fiction having the
usual literary devices like characters, plots and setting. As a narrative, it is commonly has
a flexible rhyme pattern. This supports the idea upheld by the selected words in the title:
“sajak” or poems, and “dongeng” or stories.
The 29 poems tell stories about Ujangand his family. Ujang is a traditional
nickname for a little boy in West Java. The stories revolve around Ujang and his family
members. Family members mentioned are Papap (Father), Mamah (Mother), Aa (older
brother), Teteh (older sister), Bibi (aunt/domestic helper), Aki (grandfather) and Nini
(grandmother). The poems can be grouped based on the characters involvement in the
story. There are Ujang poems(Sajak Dongeng Si Ujang, Sajak Gambar Si Ujang, Sajak Si
Ujang Juga, Sajak Si Ujang Jalan-jalan, Sajak Si Ujang Minum Kopi, Sajak Si Ujang Makan
Cireng, Sajak Si Ujang Meriang, Sajak Si Ujang Bengkel, Sajak Si Ujang Lebet Sakola,
Sajak Teman-teman Hujan,),Mamah and Papap poems (Sajak Siapa Tea, Sajak Si Papah
Muncrat, Sajak Sepatu Si Papap, Sajak Kacapi Si Papap, Sajak Koleksi Lukisan Si
Papap,Sajak Pabrik Si Mamah, Sajak Cambang Si Mamah), Teteh and Aa poems(Sajak Si
Teteh Punya Pacar, Sajak Usia Tujuh Belas, Sajak Tentang Air Mata), Si Aa (Sajak Sedih
Kursi Goyang, Sajak Kamar Si Aa, Sajak Aa disambar Kelong, Sajak Si Aa ada Gempanya),
and Aki and Nini poems(Sajak Tokek dan Teman-temannya, Sajak Banyak Laronnya,
Sajak Pigura Emasnya, Sajak Semua Tahun Baruan). This arrangement, according to QAnees (2011), constructs a novel-like description of a family. Q-Anees sees that this family
voices Suwarna’s outlook and restlessness about the world.
Optimizing the wordplay of Ujang, the youngest child of the family, the poems
incorporate different universes into the stories and create a sense of chaos from a child’s
uninhibited imaginations. Ujang’s universe mingle with splashes of the real universe of
adults from Teteh to Aki and Nini and the universe of the society they live in. For
example, in the first poem “Sajak Dongeng si Ujang”, the story is narrated in a
conventional plot where a narrator tells a story of an elephant who plays and swallows a
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wave. The poem begins by establishing a setting by twisting the conventional phrase
“Once upon time” with “Once in the present time” (Jaman ayeuna aya…..):
“Jaman ayeuna aya hiji laut. Di laut nu ieu mah aya gajah tunggang sapedah.
Gajahna bageur pisan. Gajahna ngajakan ameng ka Ombak nu nuju nangis da
sisantokan ku lauk laut. Teras Ombak teh bingaheun pisan. Teras Ombakna surak
ajrag-ajragan. Teras Ombak teh dibonceng ku Gajah kukurilingan dugi ka
lalieureun…”(Suwarna, 2011: 2)2

the story presents the happiness of being befriended and playing. The language and point
of view of a child invites and prepares the readers for an imaginative world. This
particular imagination develops into the following ending:
“….Teras Gajah eueut cai laut. Da Gajah nah gendut, laut oge dugi ka saat dieueut
ku Gajah. Ombak oge seep da ka eueut ku Gajah. Ombak the nangis di lebet
patuangan Gajah nu paroek sareng barau. Teras Gajahna oge nangis da nyerieun
patuangan. Teras patuangan Gajah teh bitu. Teras eusi patuangan Gajah muncrat ka
luar. Aya dudukuy. Aya turis. Aya kolor. Aya kapal selam. Aya Amerika. Dina
patuangan Gajah nah sagala oge aya da!” (Suwarna, 2011: 2)3

Although the poem merely describes Elephant’s swallowing everything, the items
coming out of Elephant’s belly are particular. The choice for dudukuy(a farmer’s
traditional hat), turis (tourist), kolor(underwear), kapal selam (submarine), and Amerika
are seemingly random and therefore permissible. Nonetheless, these are also
questionable as the twist from a child’s innocent wordplays to a well-thought choice of
words that creates a space to think of associations with the world beyond the wordplay
and the poem itself.
Ujang then plays an important role in the meaning making of the poems.Chosen as
a narrator, sometimes, a focalizer, Ujang is decidedly unreliable. The choice for an
unreliable character, according to Booth as cited by Lee (2007), indicates that the author
wants to earn the reader’s confusion because the reader might question the narrator’
fallibility and trustworthiness. This, Booth as cited in Olson (2003) explains, gives the
narrator’s unreliability a function of irony. Olson then argues that “ …Irony provides the
formal means by which distance is created between the views, actions, and voice of the
unreliable narrator and those of the implied author.” Ujang then is a choice which might

2

“Ada sebuah laut. Di laut yang ini mah ada Gajah naik sepeda. Gajahnya baik sekali. Gajahnya ngajak pada Ombak
yang sedang nangis sebab dipatuk terus oleh Ikan. Terus Ombak teh senang sekali. Terus Ombaknya bersorak. Terus
Ombak teh dibonceng oleh Gajah berkeliling sampai pusing…”(Indonesian translation by Yahya); “There is an ocean. In
this ocean there is Elephant riding a bicycle. Elephant is a very kind elephant. Elephant asks Wave to play. Wave is
crying because Fish keeps biting him. So Wave is very happy now. Then Wave cheers. Then Wave gets on the bicycle
with Elephant going round and round and round until they are dizzy…” (English translation by Noorman)
3
Terus Gajah juga minum air laut. Karena Gajah mah gendut, laut juga sampai kering diminum oleh Gajah. Ombak juga
habis sebab terminum oleh Gajah. Terus Ombak teh nangis dalam perut Gajah. Sebab gelap dan bau. Terus Gajahnya
juga nangis sebab sakit perut. Terus perut Gajah teh meletus. Terus isi perut Gajah muncrat keluar. Ada topi. Ada turis.
Ada kolor. Ada kapal selam. Ada Amerika. Dalam perut Gajah mah semua juga ada!; Then Elephant also drinks sea
water. Since Elephant is big, the ocean dries. Wave is gone soaked up by Elephant. Then Wave cries in Elephant’s belly
which is dark and stinks. Then Elephant’s belly explodes. Everything explodes. A hat. A tourist. An nderwear. A
submarine. America. In Elephant’s belly there is just everything!”
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impart ample possibilities for the author to create gaps which, returning to Bhabha’s
statement, display a temporality of culture and social consciousness.
NARRATIVE OF A NATION
In the 29 poems, a universe or story world of Ujang is created. A universe for
Ujang is confined to family, however, the imagination and irony deriving from the choice
of narrator have expanded Ujang universe. The universe for Ujang is established in four
types of settings: (1) the house, (2) places other than the house, (3) things, and (4)
utopian sites. These settings are in no way limiting instead they are made as soil for
questions, dreams, wishes, and irony which go beyond texts.
After a setting is established then the plot escalates, for example:
Di alun-alun aya air mancur. Caina teras we mancer padahal nuju halodo. Sumur di
bumi-bumi oge tos gararing. Malihan Nini Imi mah tos teu tiasaeun nangis da socana
ge panginten kahalodoan. Ayeuna mah tukang es tara daragang, da esna ge teu aya
sareng sarieuneun Tibum deuih. (Sajak Si Ujang Oge)4

The introduction of the word “Tibum” escalates the tension as evidenced from the
text that Tibum makes the ice sellers afraid. Although the Tibum issue is not followed up,
it refreshes a shared memory about Tibum and the role they played in organizing street
peddlers. This is a social issue mentioned in passing as a starting point to relate to the
water and dryness issue.
Similar patterns to rise the sense of tense are evident in other poems as well.
Using unusual and interesting backdrops such as a piece of paper ( Sajak Gambar si
Ujang), storages (Sajak si Ujang Emam Cireng), or more common ones like an office
(Sajak Kucing Dua Lima), a house (Sajak si Aa aya Linian), a narrative evolves about a
society, a nation chaotically absorbing the family in its current. The chaos constructed
from Ujang’s perspective becomes a play of imaginative and insinuating words which
generate the sense of irony because this playful and funny wordings evoke serious
thought stemming from some shared social and cultural consciousness.
Sajak si Ujang Jalan-Jalan (Suwarna, 2011: 8) exemplifies this irony and, thus, the
double narrative. Sunday as a setting hints the idea of a holiday, probably a festive one.
“Di jalan seueur mobil. Badé arangkat ka mana ari mobil ? Mobil badé arameng. Da
ayeuna téh dinten Minggu. Mobilna harérang. Nu tarunggangna diaracuk saé. Sareng
garumujeng baé deuih.”5. [p.8]

4

Di alun-alun ada air mancur. Airnya terus saja mancur padahal sedang kemarau. Sumur di rumah-rumah juga sudah
kering. Malahan Nini Imi mah sudah tak bisa nangis sebab matanya mungkin sudah kemarau. Sekarang mah tukang es
tak pernah berdagang sebab esnya juga tak ada dan takut pada Tibum; There is a fountain the central park. The water
keeps springing even though it is the dry season. Wells in houses have dried. Even Grandma Imi’s could not shed a tear
anymore perhaps the season has dried them, too. Ice sellers do not peddle now because no ice can be found and they are
afraid of Tibum.
5
Di jalan banyak mobil. Mau berangkat kemana ari mobil? Mobil mau bermain. Sebab sekarang teh hari Minggu.
Mobilnya mengkilap semua. Yang menaikinya pakai baju bagus. Dan tertawa terus; Many cars on the street. Where’re
those cars going? Cars are cruising. Today is Sunday. Cars are shiny. People in cars are wearing nice clothes. They are
always laughing.
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This is immediately contrasted with the presence of a funeral car as part of the
Sunday festivities with funny comments like “Héy, naha atuh nganggé maot dinten
Minggu ? Janten wéh teu ngiring ameng ! Kitu saur mobil nu badé ameng.”6. [p.8]
Contrasting ideas presented in this particular poems are built creating the sense of chaotic
merriment of people caught up in a long Indonesian traffic jam.
“Tukang dagang mah baringaheun upami jalan macét téh. Ramé narawiskeun
daganganana. Aya nu dagang elap. Aya nu dagang bandéra. Aya nu dagang balon.
Aya nu ngamén deuih.”7[p.8]

Then, irony is inserted with an exaggeration about the coming of beggars “Sareng
nu baramaen mani riab”8. The words “mani riab” are not easy to translate. It imply things
or people coming at the same time from different directions. This full-packed Sunday
street is made complete by the newspaper sellers shouting about the suicide of a
corruptor :
“Koraaan ! Koraaan ! Koruptor bunuh diri ! Koruptor bunuh diri ! Tukang koran
gogorowokan. Bandéra pajeng. Balon pajeng. Parapatan janten sahéng ku nu
jarajan, sareng ku nu narangis.”9

The commotion from the newspaper seller shouts, the sale of flags and balloons,
people buying snacks, people crying produces at least two things: (1) the fading sense of
urgency and importance to the fact that a corruptor has died, and (2) a sense of jubilation
about the death of the corruptor. These double meanings are then juxtaposed with the
coming of street singers singing a patriotic song. “Teras nu ngamén nyanyi lagu SorakSorak Bergembira. Sadayana ngiring nyanyi. Bandéra dikebut-kebut. Balon
diarapungkeun.”10[p.8].
The celebratory commotion with an ironic and thought-provoking twist creates
fissures in the poem which in turns construct a sense of ambivalence. This brings into the
text an awareness about cultural and social issues which can only be grasped when they
are shared, particularly as they are rooted in ”anarrative of historical continuity” (Bhabha,
1990:3). A historical continuity ‘reminded’ by the patriotic song Sorak-Sorak Bergembira
invite a recall to the nation’s history in its effort to gain independence and the growing
social concerns about corruption and corrupt people. When the sense of irony is achieved,
the child focalizer asserts his comment “Rame teh!” as a closure which pulls readers back
to the child’s universe with new awareness about the ambivalence of meaning of a nation.

6

Hey, kenapa atuh pakai meninggal di hari Minggu?; Why should you die on a Sunday?
Tukang dagang mah senang kalau jalan macet teh. Ramai menawarkan dagangannya. Ada yang dagang lap. Ada yang
dagang bendera. Ada yang dagang balon. Ada yang ngamen;Vendors are jubilant when streets are congested. Noisily
they offer their goods. Some sell napkins. Some sell flags. Some sell balloons. There’re some street singers, too
8
Dan yang mengemis tak terhitung;And so many beggars.
9
Koraan! Koraan! Koruptor bunuh diri! Koruptor bunuh diri! Tukang korang berteriakBendera laku. Balon laku.
Perempatan jadi sahengoleh yang jajan. Dan oleh yang nangis; Newspaper! Newspaper! Corruptor commits suicide!
Corruptor commits suicide! The newspaper seller shouts. Flags sell. Balloons sell. The junction gets noisy by people who
buy and by people who cry.
10
Terus yang ngamen nyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Semuanya ikut nyanyi. Bendera dikibar-kibar. Balon
diterbangkan; The street singers sing “Sorak Sorak Bergembira*”. Everybody sings. Flags are waved. Balloons fly.
7
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The narrative pattern which underpins the voicing of contemporary social and
cultural consciousness from the point of view of Ujang is repeated in almost all of the 29
poems. A relatively conventional narrative structure is set with a display of unusual and
animated backdrops anda plot of events which escalates surrounded by a commotion
narrated by an innocent and imaginative seemingly unstructured children language.
Current social issues or concerns are then inserted as part of the child narration creating
fissures along the reading and opening rooms for questions and thoughts on a range of
cultural and social issues. The issues affixed to the narrative structures are rooted in a
narrative historical continuity about the nation. The issues projected in this way cover
aspect such as poverty and greed (Sajak Gambar si Ujang, Sajak si Ujang Eueut Kopi),
common people and authority (Sajak si Ujang Emam Cireng), global threats (Sajak si
Ujang Emam Cireng, Sajak si Ujang Lebet Sakola, Sajak Saha Eta), orlocal heritage (Saak
Seueur Siraruan). These issues are part of the history in the making. The narrative poems
have made it possible to voice issues otherwise left unsaid in more “official” narratives of
the nation.
Endnotes
Written in the Sundanese language has not made the narrative poems in “Sajak
Dongeng si Ujang” disengaged from the wider issue of the nation. The poems underline
the proposition that the nation and its people are disseminated in narratives which are not
only one. Whereas the government might have its own version of the nation to narrate,
people might produce their own narratives to voice their own cultural and social
consciousness, their own version about history or questions of history. By opting to
explore and exploit the Sundanese language of a child, it has not confined to ideas about
Sunda and Sundanese instead it managed to foreground the nation’s issues and concerns.
“Sajak Dongeng si Ujang” is a narrative about the nation.
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SAJAK SI UJANG JALAN-JALAN

SAJAK SI UJANG JALAN-JALAN

UJANG CRUISING POEM

Di jalan seueur mobil. Badé arangkat ka
mana ari mobil ? Mobil badé arameng. Da
ayeuna téh dinten Minggu. Mobilna
harérang. Nu tarunggangna diaracuk saé.
Sareng garumujeng baé deuih. Tapi teu
sadaya badé arameng. Da aya mobil
jenasah. Sirineu mobil jenasah jejeritan
tarik pisan. Nu tarunggang mobil jenasah
mah teu garumujeng. Nu tarunggangna
narangis baé. Héy, naha atuh nganggé
maot dinten Minggu ? Janten wéh teu
ngiring ameng ! Kitu saur mobil nu badé
ameng. Mobil jenasah mah teras wé nangis
bari tidid-tididan, da jalanna hareurin pisan.
Di caket parapatan, jalanna macét. Mobil
pasedek-sedek. Teu tiasa maju. Macetna
lami pisan. Sadayana kareseleun. Nu maot
ogé keseleun panginten. Jabi panonpoé
molotot baé deuih. Tukang dagang mah
baringaheun upami jalan macét téh. Ramé
narawiskeun daganganana. Aya nu dagang
elap. Aya nu dagang bandéra. Aya nu
dagang balon. Aya nu ngamén deuih.
Sareng nu baramaén mani riab. Kumargi
macetna lami pisan, nu tarunggang mobil
téh lalungsur. Teras caralik sisi jalan bari
barang emam. Nu dina mobil jenasah gé
lalungsur. Nu maotna digarotong ka sisi
jalan. Nu badé arameng sareng nu jarajap
nu maot caralik handapeun tangkal. Nu
dagang elap pajeng pisan, digaraleuhan ku
nu jarajap nu maot, dianggé ngelapan soca
da narangis baé. Koraaan ! Koraaan !
Koruptor bunuh diri ! Koruptor bunuh diri !
Tukang koran gogorowokan. Bandéra
pajeng. Balon pajeng. Parapatan janten
sahéng ku nu jarajan, sareng ku nu
narangis. Teras nu ngamén nyanyi lagu
Sorak-Sorak Bergembira. Sadayana ngiring
nyanyi. Bandéra dikebut-kebut. Balon
diarapungkeun. Ramé téh !

Di jalan banyak mobil. Mau berangkat
kemana ari mobil? Mobil mau bermain.
Sebab sekarang teh hari Minggu. Mobilnya
mengkilap semua. Yang menaikinya pakai
baju bagus. Dan tertawa terus. Tapi tak
semua mau bermain. Sebab ada mobil
jenazah. Sirine mobil jenazah menjerit
keras sekali. Yang menaiki mobil jenazah
mah tidak tertawa. Yang menaikinya nangis
saja. Hey, kenapa atuh pakai meninggal di
hari Minggu? Jadi tak ikut bermain! Kata
mobil yang mau bermain. Mobil jenazah
mah terus nangis sambil tidid-tididan.
Sebab jalannya sempit sekali. Di dekat
perempatan, jalannya macet. Mobil saling
berdesakan. Tak bisa maju. Macetnya lama
sekali. Semuanya kesal. Yang meninggal
juga mungkin kesal. Mana matahari
melotot saja. Tukang dagang mah senang
kalau jalan macet teh. Ramai menawarkan
dagangannya. Ada yang dagang lap. Ada
yang dagang bendera. Ada yang dagang
balon. Ada yang ngamen. Dan yang
mengemis tak terhitung. Karena macetnya
lama sekali, yang naik mobil teh pada
turun. Terus duduk sisi jalan sambil makan.
Yang dalam mobil jenazah juga turun.
Jenazahnya digotong ke sisi jalan. Yang mau
bermain dan yang mengantar jenazah
duduk di bawah pohon. Yang dagang lap
laku sekali. Dibeli oleh yang mengantar
jenazah. Dipakai mengelap mata sebab
nangis terus. Koraan! Koraan! Koruptor
bunuh diri! Koruptor bunuh diri! Tukang
korang berteriak. Bendera laku. Balon laku.
Perempatan jadi sahengoleh yang jajan.
Dan oleh yang nangis. Terus yang ngamen
nyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira.
Semuanya ikut nyanyi. Bendera dikibarkibar. Balon diterbangkan. Ramai teh!

Many cars on the street. Where’re those
cars going? Cars are cruising. Today is
Sunday. Cars are shiny. People in cars are
wearing nice clothes. They are always
laughing. But not all are going cruising.
There’re funeral cars. The siren of funeral
cars shrieking so loud. People in funeral
cars are not laughing. People in those cars
keep on crying. Why should you die on a
Sunday? You couldn’t go cruising then! The
cruising car says. The funeral car keeps
crying honking all the way the jam-packed
street. Near the junction, traffic is
congested. Cars are crammed. Cannot
move. The traffic congested for quite a
while. Everybody starts to fidget. Perhaps
the corpse is fidgeting, too. And the sun
glares mercilessly. Vendors are jubilant
when streets are congested. Noisily they
offer their goods. Some sell napkins. Some
sell flags. Some sell balloons. There’re some
street singers, too. And so many beggars.
Because the congestion is so long, people
get off the cars. They sit on the pavement
and eat. People in the funeral car get off,
too. The corpse is placed on the pavement.
People who are going cruising, who are
going to the funeral sit under a tree.
Napkins sell well, the people in the funeral
car buy lots of them for their tears because
they don’t stop crying. Newspaper!
Newspaper! Corruptor commits suicide!
Corruptor commits suicide! The newspaper
seller shouts. Flags sell. Balloons sell. The
junction gets noisy by people who buy and
by people who cry. The street singers sing
“Sorak Sorak Bergembira*”. Everybody
sings. Flags are waved. Balloons fly. So
exciting!
Notes:

Catatan:
Tidid-tididan: bunyi klakson mobil
Saheng: suara air direbus beberapa saat
sebelum mendidih
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*Sorak-sorak Bergembira” is a patriotic
song about people cheering for the
independence of Indonesia.
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FENOMENA SCHISMOGENESIS DALAM TEKS
CALON ARANG DAN NOVEL JANDA DARI JIRAH
I Gusti Ayu Agung Mas Triadnyani
Jurusan Sastra Indonesia FS Universitas Udayana

I. PENDAHULUAN
Bali dikenal memiliki tradisi budaya yang menarik, mulai dari seni lukis, seni
patung, seni ukir, seni tari, gamelan, sampai seni sastra. Semuanya menonjolkan sisi
kebalian yang dinamis. Kedinamisan ini sering dikaitkan dengan karakter mereka. Gregory
Bateson (1958) menyatakan bahwa unsur kejiwaan yang khas (etos) dari suatu
masyarakat di satu sisi merupakan pengaruh pembawaan lahir (innate), namun di sisi lain
diduga merupakan pengaruh kebudayaan dan lingkungan. Etos tercermin di dalam
tindakan-tindakan individu ketika melakukan interaksi sosial. Interaksi merupakan dasar
dari suatu bentuk proses sosial. Di dalam interaksi terkandung fenomena konflik.
Konflik-konflik yang dibangun pengarang ke dalam teks-teks sastra merupakan
bentuk imitatif dari konflik yang terdapat di dalam realitas. Konflik ini dengan cara-cara
tertentu dapat mengarah kepada terjadinya klimaks tokoh. Klimaks berujung kepada
kehancuran atau kematian salah satu tokoh. Dalam pandangan Bateson peristiwa klimaks
ini menandai terjadinya fenomena schismogenesis. Ia menyimpulkan pula bahwa orang
Bali cenderung menghindari klimaks (Foster, 1979) Teks-teks sastra diketahui
mengandung sejumlah gagasan yang diturunkan melalui tindakan tokoh-tokoh. Salah satu
teks sastra yang layak untuk diteliti adalah novel Janda dari Jirah. Banyak pembaca yang
menduga pengarang (Cok Sawitri) melakukan upaya dekonstruksi atas teks klasik Calon
Arang. Tokoh utama Rangda mengalami pembalikan citra. Imaji Rangda yang biasanya
negatif diubah menjadi positif. Perubahan ini tentu saja membawa sejumlah konsekuensi,
antara lain, perubahan karakter tokoh-tokoh, latar, dan alur cerita.
Makalah ini secara khusus menyoroti interaksi tokoh-tokoh yang terdapat di dalam
teks Calon Arang dan novel Janda dari Jirah. Apakah interaksi yang dibangun mengarah
kepada terciptanya klimaks ataukah pengarang sengaja memutus ketegangan demi
menghindari klimaks? Untuk mencapai tujuan tersebut, di dalam penelitian ini akan
diterapkan model penelitian dualitas simbolik dengan menggunakan konsep
schismogenesis1. Melalui penelitian ini akan diperlihatkan pula kecenderungan pengarang
Bali di dalam mengurai konflik.
Calon Arang atau dikenal dengan Rangda2 merupakan sebuah kisah berlatar
sejarah Kediri abad ke-113. Sampai kini tidak diketahui siapa penulisnya. Teks tersebut
diturunkan melalui kegiatan penyalinan. Suastika menjelaskan (1997:3) bahwa teks Calon
Arang memiliki beragam versi. yaitu teks berbahasa Jawa Kuno, teks berbahasa Jawa
Pertengahan, dan teks berbahasa Bali.
Teks Calon Arang memiliki kedudukan yang penting di dalam kehidupan sosio
kultural masyarakat Bali. Mereka menganggap teks ini mengandung nilai-nilai religius
yang mendalam sehingga patut dipertahankan secara turun temurun. Teks ini termasuk
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salah satu teks ruwatan. Sebagai bagian sebuah tradisi kuno, Calon Arang telah dianggap
sakral. Oleh karena nilai kesakralannya, tidak sembarang orang dapat membaca teks
aslinya4.
Meskipun demikian, sejalan dengan perkembangan tradisi tulis dan cetak, kini
sudah banyak orang yang menerbitkan teks klasik Calon Arang dan sekaligus
menerjemahkannya sehingga dapat dibaca oleh masyarakat luas. Poerbatjaraka adalah
orang pertama yang menerbitkan Calon Arang dengan menggunakan tiga teks5. Soewito
Santoso menerjemahkan Calon Arang dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia.
Pramoedya Ananta Toer menulis kembali mitos Calon Arang. Demikian pula, Toeti Heraty
menulis prosa lirik bercorak feminis yang diilhami oleh cerita Calon Arang. Sementara itu,
tidak terhitung sejumlah peneliti, yang sebagian besar sarjana asing6 yang melakukan
riset terhadap teks-teks Calon Arang.
Sementara itu seorang penulis perempuan yang berasal dari Bali bernama Cok
Sawitri secara khusus menafsirkan ulang tokoh Rangda. Ia melukiskan tokoh Rangda
sebagai seorang Brahmani Buddha yang memiliki kekuatan sebagai ibu alam sekaligus
pemimpin yang tegas, namun lembut. Penggambaran yang dilakukan oleh pengarang
terhadap tokoh Calon Arang (Rangda) bertolak belakang dengan gambaran Rangda yang
dipahami selama ini oleh masyarakat Bali. Rangda dalam tradisi Baliadalah
pengejawantahan Dewi Durga; sosok menyeramkan yang mewakili sifat-sifat negatif.
Dewi Durga dipuja sebagai sakti Dewa Siwa, dewa yang dianggap tertinggi di antara
dewa-dewa lainnya7. Tanpa adanya sakti (istri), dewa-dewa tidak memiliki kekuatan untuk
melakukan sesuatu (mencipta, memelihara dan melebur). Bahkan, di beberapa pura di
Bali, Rangda disakralkan dan dipuja oleh masyarakat sekitarnya.
Melihat kedudukan Rangda yang demikian sentrisnya di dalam masyarakat Hindu
di Bali, tentu saja citra baru yang diciptakan oleh Cok Sawitri menimbulkan kontroversi
tersendiri. Ada pembaca8 yang menduga Cok Sawitri tengah melakukan dekonstruksi
terhadap tokoh Calon Arang (Rangda) di dalam tradisi Bali. Yang lain melihat apa yang
dilakukan pengarang sah-sah saja karena berada dalam konteks sastra yang memang
mengizinkan ambiguitas, bahkan pendobrakan9.
Di dalam upaya menemukan prinsip-prinsip semantik atas tipe-tipe simbolik
paradigmatik dapat digunakan analogi dan oposisi. Kedua prinsip ini menyediakan
kemungkinan bagi potensi pemaknaan penyatuan (unity) dan konflik. Mary Foster (1979)
menerapkan prinsip kognitif ini untuk menganalisis peristiwa ritual orang Bali sekaligus
membantah hasil penelitian Bateson10 bahwa orang Bali tidak memiliki ciri masyarakat
“schismogenic”. Dalam suatu masyarakat schismogenic11, tegangan (tension) dilepaskan
dalam suatu klimaks sebagai akibat interaksi sosial yang intens. Konsep Schismogenesis
mengandung relasi komplementer atau bersifat simetris.
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Skema Schismogenesis:
Keterangan:
1. A menyindir B
2. B balas menyindir
3. A menjadi marah
4. B balik memarahi, dst.
Berdasarkan pembacaan teks Calon Arang secara cermat dapat ditemukan
sejumlah oposisi, yakni
-guru >< murid  Calon Arang >< Guyang, Larung, Lendi, dll
-tua >< muda  Calon Arang >< Ratna Mengali; M. Baradah >< Bahula
-raja >< rakyat  Airlangga >< rakyat (Calon Arang, Guyang, dkk)
-baik >< jahat  Mpu Baradah >< Calon Arang
-cantik >< buruk  Ratna Manggali >< Calon Arang
-sakti >< tidak sakti  Mpu Baradah >< Calon Arang
-kesetiaan >< pengkhianatan  Calon Arang >< Ratna Mengali
-sakit hati >< balas dendam  Calon Arang >< rakyat
-rayuan >< terpikat  Mpu Bahula >< Ratna Mengali
-larangan >< pelanggaran  Durga >< Calon Arang
-janda >< gadis  Calon Arang >< Ratna Menggali
Dari oposisi-oposisi di atas tampak tokoh utama Calon Arang/Rangda memainkan
sejumlah peranan yang penting. Hubungan antara Calon Arang dengan tokoh-tokoh lain
dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Calon Arang (CA) >< Mpu Baradah (MB)
Antara Calon Arang dan Mpu Baradah terdapat relasi simetris. Keduanya
merupakan pasangan besan, sama-sama sakti, memiliki sejumlah murid, dan berasal dari
kalangan Brahmana. Setelah Mpu Baradah mengetahui rahasia kesaktian Calon Arang
terjadi upaya transformasi. Mpu Baradah menjadi lebih mendominasi.
Kedua tokoh ini bertarung secara langsung. Hal ini berbeda dengan relasi Calon
Arang dengan Erlangga yang bersifat tidak langsung. Peristiwa pertarungan Calon Arang
dan Mpu Baradah bersifat komplementer dan regeneratif (diperbaharui) karena
pertarungan ini berlanjut dalam bentuk terciptanya entitas baru, yakni kedamaian. Berikut
ini adalah kutipan yang menunjukkan kehebatan Mpu Baradah.
12b Para Guru mengadakan pemujaan dan Sang Pendeta memohon kepada Sang Hyang
Agni. Kira-kira tengah malam muncullah Sang Hyang Caturbuja dari Sang Hyang Agni.
Kemudian beliau berkata, “Om–om, adalah beliau bernama Sri Munindra Baradah, tinggal di
pertapaan di Semasana di Lemah Tulis. Pendeta yang sempurna.
Berikut ini kutipan tentang kehebatan Calon Arang:
8a… Para prajurit segera mengikat erat-erat Sang Randa, menghunus kerisnya. Ketika
mereka hendak menusuk Randa, tangan prajurit itu terasa berat dan gemetar.
Tiba-tiba Calon Arang terkejut bangun. Keluarlah
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8b api dari mata, hidung, mulut, dan telinga. (Api) menyala berkobar-kobar
membakar prajurit itu. Matilah dua orang prajurit itu.
23b…“Kemudian Calon Arang menari, membalikkan rambut di atas kepala, matanya meliriklirik, bagaikan mata macan yang ingin menerkam orang. Kedua tangan menuding Sang
Pendeta. “Matilah engkau sekarang olehku Pendeta Baradah, barang kali engkau
tidak mengenal besan. Ini pohon beringin besar, hendak saya sihir. Lihat olehmu
Mpu Baradah, “ Segera hancur pohon beringin

Tindakan Calon Arang yang kejam menyebabkan Mpu Baradah berpikir untuk
menyiapkan sebuah siasat demi mengalahkannya. Setelah berhasil mengetahui rahasia
kesaktian Calon Arang, ia mengajak Calon Arang bertarung. Calon Arang secara intuitif
mengetahui bahwa ilmu Sang Pendeta sangatlah hebat. Oleh karena ia merasa tidak
mungkin dapat menaklukkan Mpu Baradah, ia minta diruwat. Hal ini tidak dikabulkan Mpu
Baradah karena Calon Arang dianggap telah melakukan kesalahan/dosa besar. Hanya
kematian satu-satunya jalan untuk menebusnya.
Dari skema di bawah ini ditunjukkan bagaimana tindakan umpan balik (feedback)
positif dari Calon Arang terhadap Mpu Baradah terjadi berulang kali dan semakin
memperkuat perputaran tegangan di antara kedua tokoh ini. Klimaks akhirnya tercapai
dengan kematian Calon Arang.

5

Keterangan

3
1. CA minta diruwat
1
MB

CA
2

2. MB tidak mengizinkan
3. CA marah

4
6

4. MB menantang
5. CA menyihir MB
6. MB balik menyerang
*CA mati

2. Calon Arang (CA) >< Maharaja Erlangga (E)
Di antara kedua tokoh ini terapat relasi komplementer. Artinya Erlangga adalah
seorang raja, sedangkan Calon Arang adalah rakyat biasa yang tinggal di desa Girah.
Interaksi keduanya terjadi secara tak langsung karena mereka sesungguhnya tidak
pernah bertemu muka. Erlangga hanya mendengarkan kejahatan yang dilakukan Calon
Arang dari keterangan Ken Kanuruhan. Berdasarkan keterangan tersebut, ia memberi
perintah kepada prajurit untuk membunuh Calon Arang. Calon Arang malahan semakin
murka akibat serangan mendadak tersebut. Karena bingung dan marah Erlangga
mengumpulkan para pendeta untuk melakukan upacara memohon bantuan para dewa.
Melalui petunjuk Sang Hyang Agni diketahuilah ada seorang pendeta sakti. Berkat
Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

71
pendeta inilah Calon Arang dapat dikalahkan. Kekalahan Calon Arang secara tidak
langsung adalah kemenangan bagi Sang Raja.
Di antara kedua tokoh ini terapat relasi komplementer. Artinya Erlangga adalah
seorang raja, sedangkan Calon Arang adalah rakyat biasa yang tinggal di desa Girah.
Interaksi keduanya terjadi secara tak langsung karena mereka sesungguhnya tidak
pernah bertemu muka. Erlangga hanya mendengarkan kejahatan yang dilakukan Calon
Arang dari keterangan Ken Kanuruhan. Berdasarkan keterangan tersebut, ia memberi
perintah kepada prajurit untuk membunuh Calon Arang. Calon Arang malahan semakin
murka akibat serangan mendadak tersebut. Karena bingung dan marah Erlangga
mengumpulkan para pendeta untuk melakukan upacara memohon bantuan para dewa.
Melalui petunjuk Sang Hyang Agni diketahuilah ada seorang pendeta sakti. Berkat
pendeta inilah Calon Arang dapat dikalahkan. Kekalahan Calon Arang secara tidak
langsung adalah kemenangan bagi Sang Raja.
3

Keterangan:

1

1. CA menyebarkan penyakit

CA

E
2

2. E memerintahkan membunuh CA
3. CA membunuh lebih banyak

4

4. E mengumpulkan pendeta
*Dewa Agni memberi jalan
*CA mendapat lawan tangguh

Putaran umpan balik yang dihasilkan dari tindakan masing-masing tokoh
semakin kuat. Meski keduanya tidak bertarung secara langsung, pembaca
merasakan tegangan bertambah. Klimaks terjadi secara tidak langsung melalui
pertarungan Mpu Baradah dan Calon Arang yang berakhir dengan kematian Calon
Arang.
3. Calon Arang (CA) >< Mpu Bahula (MBh)
Sebagai menantu, kedudukan Mpu Bahula tidak sejajar dengan Calon
Arang, melainkan komplementer. Bukan saja disebabkan dirinya lebih muda dari
segi usia dan pengalaman, tetapi juga pemahaman tentang konsep mertua.
Seorang menantu seyogyanya menghormati mertua sebab kedudukan mertua
sama dengan orang tua. Mpu Bahula adalah menantu yang patuh kepada
mertuanya. Tingkahnya sopan dan sayang kepada Ratna Menggali. Melihat situasi
ini Calon Arang sayang pula pada menantunya. Berikut kutipannya.
16b…Rangda diam, lalu berpikir di dalam hati. Dia sangat senang bermenantukan Mpu
Bahula. lebih lagi mempunyai besan Sang Pendeta, sangat senang rasa hati Calon
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Arang. Kemudian dia berkata, “Mengapalah saya tidak senang, apabila Mpu Bahula hendak
melamar anakku, seperti perintah Sang Pendeta?

Namun, Mpu Bahula menyimpan sebuah rencana, yakni ingin mengetahui
letak kesaktian mertuanya. Artinya, Mpu Bahula memiliki potensi untuk
menentang Calon Arang. Dengan mendekati putri Calon Arang diharapkan ia
dapat mencapai maksudnya. Interaksi di antara keduanya berlangsung dalam
kondisi damai dan tanpa ketegangan. Tidak ada “feedback” yang terjadi.
Keterangan:
MBh

CA

1. MBh bersikap hormat
*CA menerima

4. Calon Arang (CA) >< Ratna Manggali (RM)
Calon Arang sangat mencintai anak satu-satunya. Demikian pula Ratna Manggali
menyayangi ibunya yang sejak lahir mengasuhnya, meski mengetahui ibunya berbuat
kejahatan. Sebagai anak, ia tunduk dan patuh kepada ibunya. Ratna Manggali adalah
subordinat. Boleh jadi ia sebenarnya merasa kasihan melihat rakyat banyak yang mati,
namun ia tidak berani melawan ibunya. Namun setelah menikah dengan Bahula, ia
membocorkan rahasia kesaktian ibunya. Berikut kutipannya:
17b…Mpu Bahula berkata kepada Sang Manggali,“Dinda, adikku tercinta, mengapakah ibu
selalu pergi pada malam hari? Saya khawatir Dinda. Keinginan saya hendak mengikutinya,
hidup atau pun mati saya akan bersama dengan ibu. Beritahulah yang sesungguhnya,
Adikku! Apakah sebenarnya pekerjaan ibu, Dinda! Jika beliau sedang demikianlah, saya
amat khawatir.” Lalu Ratna Manggali berkata kepada suami, “Kakakku akan saya
katakan kepadamu, yang sebenarnya saja. Janganlah kakak mengikutinya
berbuat seperti itu, sebab beliau pergi ke kuburan
18a akan menjalankan sihir, yang menyebabkan kerajaan hancur. Itulah yang
menyebabkan banyak orang mati, mayat memenuhi tegal dan kuburan, banyak rumah
yang kosong. Begitulah tujuan ibu. “Mpu Bahula berkata kepada istrinya, “Adikku permata
hati yang saya cintai, yang menjadi permata dunia. Kakakmu ingin tahu dan melihat
anugerah itu, yang dipegang oleh ibu. Saya ingin mempelajarinya. “ Ketika Calon Arang
sedang pergi ke kuburan, pustaka itu diberikan oleh Sang Manggali kepada kakaknya.

1

Keterangan:
1. CA menyayangi RM

CA

RM
2. RM menyayangi CA
2
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Berikut gambaran perasaan Calon Arang tentang anaknya:
Panjang apabila diceritakan. Tidak disebutkan siang dan malam, berhasillah dipertemukan
Mpu bahula dengan Ratna Manggali. Bahagia perkawinannya saling mencintai, mesra
bagaikan dewa dan dewi siang dan malam.

Dalam skema di atas diperlihatkan bahwa Calon Arang mencintai anaknya. Demikian pula
sebaliknya, Ratna Manggali menaruh hormat dan sayang kepada ibunya.
Dalam interaksi yang kedua, interaksi kedua tokoh berlangsung setelah Ratna
2
Manggali memberitahukan rahasia kesaktian ibunya kepada Mpu Bahula. Ibunya tidak
menyadari keadaan ini, akibatnya ia mati di tangan Mpu Baradah. Betari Bagawati/Durga
yang dipuja oleh Calon Arang di pekuburan pernah menyampaikan nasihat kepada Calon
Arang agar bertindak waspaada. Namun, isyarat ini tidak diperhatikan Calon Arang. Ia
telah melanggar perintah Betari. Akibatnya kematian yang ditemui Calon Arang.
Keterangan:
CA

RM

1. RM mengkhianati ibunya
2. CA tidak waspada

1
5. Calon Arang (CA) >< Betari Durga (D)
Calon Arang adalah subordinat dari Betari Durga. Calon Arang takluk kepada
kekuatan yang lebih tinggi. Ia memohon izin kepada Durga untuk minta kekuatan
menyebarkan penyakit. Setelah mendapat izin, ia menjadi sakti dan berhasil membunuh
banyak orang. Ada syarat yang diberikan oleh Betari Durga. Pertama Calon Arang tidak
boleh membunuh sampai ke tengah kota. Kedua, Calon Arang tidak boleh membunuh
dengan perasaan dendam. Ketiga, Calon Arang harus selalu waspada. Calon Arang
melanggar larangan yang terakhir. Akibatnya, ia mati di tangan Mpu Baradah. Berikut
kutipannya:
22b…Diceritakan Sang Calon Arang, ia sedang memuja di kahyangan kuburan di sana. Baru saja Paduka
Batari Bagawati kembali dihadap, dalam percakapan (rahasia) dengan janda di Girah, Batari memberikan
petunjuk kepada Calon Arang, “Hai, janganlah kamu tidak waspada, maut dekat dengan dirimu.“
Begitulah pesan Batari.

5

Keterangan:

3
1

1. CA memohon izin menyakiti
D

CA
2

2. D merestui
3. CA memohon izin membunuh

4
Dari skema di atas diperlihatkan interaksi antara Calon Arang dan Durga
berlangsung tidak semakin menguat. Setiap permintaan Calon Arang selalu dikabulkan
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oleh Betari Durga. Calon Arang senang, namun hal ini membuatnya tidak waspada. Ia
telah melanggar larangan.
6. Calon Arang (CA) >< murid-murid (M)
Calon Arang memiliki murid berjumlah delapan orang. Berikut kutipannya:
… Adapun nama masing-masing 7a muridnya itu: Si Weksirsa, Mahisawadana, Si Lendya, Si Lende,
Si Lendi, Si Guyang, Si Larung, dan Si Gandi. Itulah yang mengiringkan Sang Randa di Girah. Mereka
(bersama) menari di kuburan itu.

Tak semua muridnya setuju dengan tindakan Calon Arang membunuh rakyat.
Berikut kutipannya:
…Di sanalah janda Girah duduk, dikerumuni oleh semua muridnya. Si Lendya bertanya
kepada Sang Randa, “Mengapa Tuanku berbuat seperti sekarang, terhadap
kemarahan Sang Raja? Labih baik mencari keselamatan, menyembah di hadapan
Sang Pendeta yang hendak menunjukkan sorga kematian.” Lalu Si Larung berkata,
“Apakah yang dikhawatirkan terhadap kemarahan Sang Raja, sebaliknya, diperkuatlah
9b penyerangan sampai ke wilayah tengah.” Mereka (semua) mendukung ucapan Si Larung
(mengikuti). Ni Calon Arang menurut. Kemudian dia berkata, “Ya, diperkuatlah tujuanku
Larung.

Dari kedelapan muridnya tersebut hanya dua orang yang mendapat pengampunan
dari Mpu Baradah, yakni Weksirsa dan Mahisawadana. Keduanya diampuni karena mau
bertobat. Keduanya tidak dapat diruwat oleh Sang Pendeta. Berikut kutipan:
25a …Kini Si Weksirsa dan Mahisawadana sama mendapatkan didikan (brahmana), minta dijadikan wiku oleh
Sang Pendeta. Apakah sebabnya demikian? Sebab tidak mampu turut diruwat
25b bersama janda di Girah. Mereka berdua dijadikan wiku oleh Sang Pendeta.

1
Keterangan:
CA

M
2

1. CA pergi ke kuburan
2. M patuh mengiringi

Meskipun ada beberapa murid yang tidak setuju dengan tindakan Calon Arang,
semuanya menuruti dan melaksanakan apa yang diperintahkan gurunya. Sebagai murid
mereka adalah subordinat Calon Arang. Dalam skema di atas tidak terjadi ketegangan
yang semakin menguat.
Tabel Analisis Teks Calon Arang
1. Rangda vs Ratna Manggali: komplementer --> simetris (intensitas tidak terjadi krn Rangda lalai)
2. Rangda vs Mpu Bahula: komplementer, intensitas tidak terjadi (Bahula patuh)
3. Rangda vs Durga: komplementer, intensitas tidak terjadi (Durga merestui)
4. Rangda vs murid-murid: komplementer, intensitas tidak terjadi (murid patuh)
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5. Rangda vs Erlangga: simetris, intensitas menguat, klimaks tak langsung)
6. Mpu Baradah vs Kanuruhan : komplementer, intensitas tidak terjadi (Kanuruhan patuh)
7. Mpu Baradah vs Rangda: simetris --> komplementer (intensitas menguat, klimaks terjadi)

Sementara, dari pembacaan novel Janda dari Jirah diperoleh sejumlah oposisi, yaitu:
- guru >< murid  Rangda >< Guyang, Larung, Lendi, dll
- tua >< muda  Rangda >< Ratna Mengali, M. Baradah >< M.Bahula
- raja/pemimpin >< rakyat  Rangda >< rakyat; Airlangga >< rakyat
- baik >< jahat  Rangda >< kerabat istana
- sakti >< tidak sakti  Rangda >< tentara kerajaan
- perempuan >< laki-laki  Rangda >< Mpu Baradah, Raja Airlangga
- pendeta(mpu) >< umat  Rangda, Mpu Baradah >< Narotama, Guyang
- mertua >< menantu  Rangda >< Mpu Bahula
- kesetiaan >< pengkhianatan  Rangda >< pejabat kerajaan
- sakit hati >< balas dendam  kerabat istana >< Airlangga
- rayuan >< tidak terpikat  Narotama >< Rangda
- larangan >< pelanggaran  Rangda >< tentara/pejabat kerajaan
Dari oposisi-oposisi di atas dapat diketahui Rangda memainkan peranan yang besar dalam
menggerakkan cerita ini. Hubungan Rangda dengan tokoh-tokoh lain dapat digambarkan
sebagai berikut:
1. Rangda (R) >< Rakyat Kabikuan (RK)
Rakyat Kabikuan Jirah terdiri dari berbagai makhluk hidup, yakni murid-murid,
berbagai satwa (burung hantu, kumbang malam, kunang-kunang, cengkerik dan
sebagainya), aneka pepohonan dan tanaman (pohon kepuh, ketapang, jarak, alang-alang,
keladi, padma dan sebagainya). Mereka digambarkan dapat bercakap-cakap sebagaimana
manusia biasa. Mereka memiliki kepekaan seperti manusia. Hubungan antara Rangda dan
rakyat Kabikuan adalah hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Rangda adalah
penguasa Setra11 Gandamayu yang terletak di Kabikuan Jirah. Ia bukan hanya seorang
pemimpin, tetapi ibu bagi seluruh penghuni setra tersebut. Berikut kutipan:
“Ada yang datang Ibu.”
“Dua lelaki ramping, tangkas, dan liat…”
“Hendak bertamu di tengah malam. Biarlah mereka menunggu pagi.”
….
“Tak juga kalian belajar tata karma…”
“Tak ada yang tidur di Setra Gandamayu…” Burung tuu memekik keranjingan, mengibaskan ekornya kuatkuat, penuh kemenangan mengulangi seruannya.
“Diamlah,…Tidurlah ini perintah Ibu…,” bujuk pohon-pohon tua. (hlm. 2-5)

Sebagai seorang pemimpin yang sakti, Rangda memiliki kekuatan batin yang
tinggi. Kekuatan tersebut dihubungkan dengan sifat keperempuanannya. Ia dapat melihat
segala sesuatu yang terjadi tanpa melihat. Rangda menggunakan hatinya untuk

11

Setra artinya kuburan. Rangda adalah penguasa kuburan.
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mendengar. Berikut kutipan:”…Bibir yang tersenyum. Tanda tidur yang
goyah…Dalam tidur, hatilah yang mendengar. Hatilah yang bercakap (hlm.2).

1

Keterangan:
RK

R
2a

tak

2b

1. R memberi perintah RK
2a. Sebagian menolak perintah,
2b. Sebagian patuh

Skema di atas memperlihatkan interaksi Rangda dan rakyat Kabikuan terjadi
melalui aturan yang dibuat Rangda. Aturan tersebut berisi perintah kepada seluruh
penghuni setra untuk tidur karena malam hari adalah saatnya mereka beristirahat. Berikut
kutipannya:
“Mereka memasuki pondok Ibu…”
“Diamlah. Diamlah…tidurlah…Ibu sudah meminta kita: malam tidurlah, biarkan tubuh istirahat…”
(hlm.9)

Namun, pada malam itu sebagian penghuni menolak perintah karena mereka
melihat ada tamu tak diundang datang memasuki wilayah kekuasaan ibu Rangda.
Sebagian lagi yang patuh pada aturan mengingatkan teman-temannya. Tegangan di
antara mereka tidak terjadi, meskipun sebagian penghuni menolak perintah. Rangda tidak
marah sebab sebagai ibu yang penuh kasih sayang, ia mengerti maksud penentangan
tersebut. Dengan adanya pemahaman tersebut klimaks dapat dihindari.

2. Rangda (R) >< Penyelundup (P)
Penyelundup yang dimaksud adalah dua orang lelaki yang diutus oleh raja
Airlangga. Mereka datang mengendap-endap ingin membunuh Rangda yang sedang tidur
pulas. Mereka adalah anggota pasukan rahasia kerajaan, namun bersikap tidak ksatria
karena bermaksud membunuh Rangda yang sedang tertidur. Di dalam teks klasik,
penggambaran adegan upaya pembunuhan secara diam-diam ini terjadi di tengah-tengah
kisahan. Pengarang Cok Sawitri justru sengaja menempatkan adegan tadi pada awal
pengisahan. Ia memandang penting persoalan tindakan tidak ksatria yang dilakukan para
ksatria. Bagaimana mungkin para ksatria yang seharusnya menjunjung nilai-nilai ksatria
(tidak membunuh lawan secara sembunyi) melakukan pengkhianatan. Bagi pengarang,
tindakan ksatria harus tetap ditegakkan dalam melaksanakan tugas apa pun, sekalipun itu
upaya membunuh musuh. Berikut kutipannya:…”Sampaikan pada yang mengutus kalian.
Sungguh tidak perwira membunuh orang yang tengah tertidur…” Dua lelaki itu
ternganga, terpaku nyeri menatap ke arah balai. Suara itu begitu halus, menyusup jauh
ke dada. Keduanya terhuyung bagai tertikam.
Di dalam teks klasik digambarkan ketika Rangda akan dibunuh oleh tentara
rahasia, ia amat murka. Pengarang melukiskan kehebatan api yang keluar dari mata,
hidung dan telinga Rangda. Namun, di dalam novel ini, gambaran api itu sama sekali
dihilangkan. Api yang berkobar-kobar justru digantikan dengan angin yang dingin. Mata
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yang melotot dan wajah yang mengerikan telah diganti oleh senyum ibu yang tenang.
Berikut kutipannya.
Lalu mata perempuan yang tertidur itu terbuka lembut, bibirnya lebar
tersenyum. Matanya juga tersenyum. Angin dingin tiba-tiba menyentuh kuduk kedua
lelaki itu yang lagi terpana. Seperti ditiupkan dengan kuat dan pasti. Angin itu membuat
keduanya menggigil dalam kuyup keringat yang menderas hebat…keris-keris mereka
terjatuh ke pangkuan perempuan…(hlm.11)

Interaksi antara Rangda dan penyelundup bersifat menguat. Penyelundup
tersebut mencoba membunuh Rangda, namun Rangda tidak mengalami luka apa pun.
Percobaan pembunuhan menyebabkan ketegangan meningkat dan memicu tindakan
umpan balik. Rangda menjadi marah dan Rangda terpaksa menghabisi nyawa kedua
lelaki itu dengan alasan takdir. Berikut kutipannya:…tunggulah di tengah setra, agar tak
sia-sia hidup kalian. Mati perwira akan memberi kalian jalan, itu jalan yang kalian
pilih…Aku akan datang menggenapi tugas kalian.” Yang menarik adalah bahwa
penggambaran ekspresi kemarahan Rangda dibuat sedemikian halus.
Keterangan:

1

3
P

R

1. P mencoba membunuh R
2. R marah dan membunuh P

2

Di dalam skema di atas dapat dilihat bagaimana klimaks di antara keduanya tidak
dapat dihindari. Penyelundup mati oleh takdirnya sendiri.

3. Rangda (R) >< Airlangga (A)
Interaksi antara Rangda dan Airlangga terjadi tidak secara langsung. Keduanya
tidak pernah berhadapan langsung. Sebagaimana di dalam teks klasik, interaksi keduanya
berlangsung dalam tataran metafisik. Keduanya dimediasi oleh Narotama. Rangda sebagai
penguasa Kabikuan Jirah dan Airlangga sebagai penguasa Kediri memiliki kedudukan yang
setara. Keduanya merupakan pemimpin yang bijaksana. Akan tetapi, di dalam pandangan
Narotama, Rangda lebih sakti. Berukut kutipannya: “Mohon diampunkan dan
dinasihatkan, Pangeran Airlangga muda dan jauh pengetahuan dari Yang Mulia
Ratu yang cendekia, beribu pengikut bairawa yang cerdas dan utama…” (hlm.59).
1

Keterangan:
A

R

1. R menyindir A sebagai raja menantu

2
2. Tidak terjadi interaksi karena mereka
tidak pernah berhadapan langsung.
4. Rangda (R) >< Ratna Manggali (RM)
Hubungan Rangda dan anaknya, Ratna Manggali digambarkan sangat dekat.
Ibunya dengan sabar berusaha menenangkan kerisauan yang dialami putrinya. Ratna

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

78
Manggali memiliki kemampuan batin untuk melihat masa depan. Oleh karena itu Ratna
sering merasa risau dengan apa yang dilihatnya. Berikut kutipannya.
Ratna Manggali menahan nafas. di bayang air, dari permukaan kolam, terawang
wajah seorang lelaki kembali merebak. Telah ia sampaikan kepada ibunya tentang
terawang wajah yang terus menerus muncul, membawa pesan yang merisaukan.
“Apa yang mesti dihindarkan dalam hidup? Ada yang tak terhindarkan dan ada
yang menghindar tanpa kita hindari,” sahut ibunya dengan sabar. (hlm.35)

Keterangan:

1
RM

2

R

1. RM mengadu karena risau
2. R menasihati dengan sabar

Dalam skema di atas diperlihatkan interaksi antara Ratna Manggali dan Rangda
tidak semakin menguat karena ibunya dengan sabar menasihati anaknya agar tetap tegar
menghadapi kenyataan.
5. Rangda (R) >< Mpu Baradah (MB)
Interaksi antara Rangda dan Mpu Baradah terjadi ketika Mpu Baradah mengantar
putranya (Mpu Bahula) menemui Ratna Manggali. Mpu Baradah digambarkan masih
menyimpan rasa marah terhadap Rangda karena mengetahui Samarawijaya berguru
kepada Rangda. Berikut kutipannya. “Aku menanti di sini, anakku, biarkan aku sejenak
mengheningkan diri…” “…Rangda ing Jirah tersenyum, “Tak surut juga kadar
amarahnya…” (hlm.153) Sebaliknya yang terjadi di dalam teks klasik, Rangda justru
digambarkan sebagai orang yang lekas marah. Di dalam novel Janda dari Jirah,
tampaknya ada upaya mempertentangkan peristiwa dan karakter di dalam teks klasik.
Interaksi yang kedua antara Rangda dan Mpu Baradah berlangsung ketika mereka
berdebat perihal tanah-tanah Kabikuan. Berikut kutipannya:
“Kakanda Purohita istana Kadiri, penasihat utama Rake Halu Dharmmawangsa
Airlangga, hamba tak akan menyoalkan. Tak akan. Apakah apabila hamba mendidik
keturunan Dharmmawangsa Tguh menjadi soal bagi Purohita istana Kadiri? Ingatlah
kakanda yang suci, tanah kabikuan senantiasa terbuka memberi perlindungan kepada siapa
pun. Hamba tidak memimpin istana raja yang memilah penghuninya dalam kesetiaan dan
ketidaksetiaan…”
Bharadah tersentak. Menatap lurus ke arah Rangda ing Jirah. Dahinya
berkerut, jemarinya menarik rumput, tanda amarahnya mendaki kepala,
“Engkau membuka jalan perang saudara, adikku. Putri mahkota telah ditetapkan dan
Samarawijaya akan mengajukan tuntutannya…” (hlm. 161-162)

Di dalam skema di bawah ini dapat dilihat interaksi antara Rangda dan Mpu
Baradah mengalami ketegangan yang semakin menguat. Keduanya menganggap diri
mereka berada dalam posisi yang benar karena itu mereka tidak mau mengalah.
Sesungguhnya pertarungan Rangda dan Mpu Baradah di dalam teks klasik merupakan
pertarungan fisik, sementara di dalam novel modern pertarungan keduanya terjadi
melalui adu argumentasi. Tidak ada darah yang tercecer dan tidak ada kematian.
Perdebatan di antara keduanya berakhir tanpa penyelesaian.
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5

Keterangan:

7

1.R menyatakan tanah Kabikuan
diserahkan kepada Samarawijaya

3
1

2. MB protes
MB

R

3. R menjelaskan
2

4. MB tidak terima
4
5. R menjelaskan lagi

6
8

6. MB menuduh R berpihak

Dalam skema di atas ditunjukkan bahwa pengarang memutus interaksi antara
Rangda dan Mpu Baradah sehingga klimaks tidak terjadi. Akan tetapi, kita dapat melihat
perseteruan mereka berlangsung dengan damai.
6. Airlangga (A) >< Kerabat Istana (KI)
Interaksi antara Airlangga dan kerabat istana dipicu oleh adanya kecemburuan.
Pihak kerabat istana tidak suka Airlangga menjadi pemimpin karena Airlangga dinilai
bukan keturunan langsung Wangsa Isana. Menurut tata karma negara yang berhak
menempati kedudukan sebagai raja adalah keturunan langsung Wangsa Isana.
Sementara, Airlangga hanya putra seorang raja Bali, Udayana yang menikah dengan adik
Dharmawangsa Teguh (Raja Kediri). Tegangan menguat pada diri Airlangga. Ia
mengalami konflik batin yang besar. Ia merasa dirinya berhak menduduki tahta karena ia
menikah dengan putri mahkota. Berikut kutipannya.
Alangkah biadab pesan itu, hanya untuk mengatakan, “Saya tak berhak
mendampingi sepupu saya, yang mulia putri mahkota. pewaris tahta raja yang
sesungguhnya. Mereka lupa, siapa ibu saya, siapa paman saya. Dan saya bukan tak paham
di mana posisi saya.”Adakah yang meragukan, apakah Wangsa Isana telah lupa, saya pun
keturunan ibu saya, ratu utama pula dari keluarga mereka. Paman saya mengikuti aturan
tata krama, itu sebabnya saya diminta pulang kemari…” (hlm.21).

Sayangnya, dalam pesta pernikahan yang berubah menjadi medan pertempuran
itu, putri mahkota tewas. Adegan konflik batin Airlangga tidak terdapat di dalam teks
klasik. Peristiwa ini diadaptasi dari rekaman sejarah. Pengarang menganggap momen ini
penting untuk dimasukkan ke dalam cerita sebab keputusan Airlangga berpengaruh
terhadap suksesi kekuasaan di kerajaan Kediri. Para kerabat istana menginginkan
Airlangga kembali ke Bali, tapi Airlangga telah menetapkan diri untuk menjadi raja di
Kediri: …Isyarat mereka jelas, mereka menginginkan saya balik kembali ke Bali. Tapi
jawaban saya, saya akan menutup jalan-jalan menuju ibukota, agar Wura Wuri
tahu, saya akan menjawab pesan mereka…” (hlm.21).
3

Keterangan:
1
1. KI menggertak A
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2. A bertahan
3. KI mengancam A
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A

KI
2
4

Skema interaksi di atas memperlihatkan terjadinya umpan balik yang positif.
Kerabat istana menyatakan tidak menyetujui Airlangga menjadi raja. Airlangga tetap
bersikeras. Kerabat istana terus mengancam. Ketegangan semakin menguat. Airlangga
memutuskan menyerang ibukota kerajaan.
Interaksi kedua antara Airlangga dan kerabat istana terjadi karena ketidakpuasan
kerabat istana terhadap kebijakan Airlangga. Berikut kutipannya.
…Semenjak para prajurit dilatih berbagai keterampilan, membantu perbaikan
ladang dan sawah rakyat, kehidupan di karang-karang pelatihan menjadi lebih baik, karena
para prajurit dalam sekejap mata dapat membuat tanggul yang kokoh.
Dalam beberapa kali panen, hasil bumi dari karang pelatihan bersaing dengan hasil
bumi dari desa-desa Jirah. Hal ini tentu saja mendatangkan penghasilan yang besar
bagi karang pelatihan, mengubah rumah-rumah perwira yang semula sederhana
menjadi istana-istana kecil, membuat kerabat istana dilanda ketidakpuasan luar
biasa…(hlm.109)

7

Keterangan:

9

1. KI menyebar isu penyerbuan
5
2. A memerintahkan parade

3

3. KI terkejut
1
4. A menangkap salah satu kerabat

A

KI
2

5. KI cemas A melakukan penangkapan
6. A tetap menyerang W

4
6

8

10

Dalam skema di atas diperlihatkan tegangan yang semakin menguat. Keduanya
tidak mau mengalah. Keduanya saling bernafsu menghancurkan. Klimaks berupa
penyerangan kerajaan Kediri terhadap Wura Wuri tidak tercapai karena tegangan ditunda
oleh pengarang. Cerita beralih ke tokoh Narotama.
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7. Narotama (N) >< Patih Utama (PU)
Interaksi antara Narotama dan patih utama terjadi didorong oleh perdebatan
tentang Kabikuan Jirah. Narotama membela orang-orang Jirah, sementara sang patih
bersikap sebaliknya. Keinginan patih utama adalah menyerang Kabikuan Jirah. Ia takut
kejadian pralaya akan terulang kembali. Berikut kutipannya.
“Jangan mengajari aku, hei, Mpu Narotama. Aku prajurit, kesetianku hanya kepada
raja. Jika enam desa itu tidak dibersihkan, tidak lama lagi, pasukan Wura Wuri akan
bersekutu dengan orang-orang Jirah. Jika kita lalai membiarkan diri terkagum-kagum atas
kecendekiaan mereka. Kita akan mengulang cerita lama…” Patih Utama menggerakkan
tangannya, meniru tusukan keris…(hlm.41)
….
….
Orang Jirah kini sudah membeli tanah-tanah di hampir enam arah angin. Itu
artinya apa, Mpu? Mereka meluaskan kekuasaan…(hlm.42)

3

Keterangan:

1

1. N menasihati PU (curiga)
PU

N

2. PU bersikeras
2
4

3. N melarang PU mengirim

Dalam skema di atas dapat dilihat, Narotama berupaya menasihati Patih utama
untuk tidak mengirim telik sandi (mata-mata) ke Kabikuan Jirah sebab mereka mengalami
sakit ingatan setiap selesai melaksanakan tugas. Namun, Patih Utama bersikeras dan
memandang perlu memata-matai setiap gerakan di Kabikuan Jirah. Narotama sekali lagi
menyarankan untuk menahan diri, namun Patih Utama mengungkapkan alasan perlunya
menyerang Kabikuan Jirah. Narotama terdiam. Ketegangan diputus. Tindakan Narotama
yang tidak bersedia melayani perdebatan lebih jauh mengakibatkan tidak terjadi klimaks.
Interaksi kedua antara Narotama dan Patih Utama terjadi ketika mereka berdebat
tentang sepak terjang pendeta Jirah, yakni Rangda. Berikut kutipannya.
“… Pendeta Jirah memang selalu menjadi duri dalam daging,” lanjutnya dengan
suara datar, tanpa senyum sinis yang biasanya menyertai ucapannya mengenai Kabikuan
Jirah.
“Adakah dia berambisi menjadi purohita istana?”
“Tidak, Mpu Baradah adalah kakak seperguruannya…” Narotama menjawab
dengan suara tertahan.
“Namun bukankah sudah lama tersiar, bahwa para pendeta Budha dalam garis
Budha Tantra menolak mendampingi kekuasaan?”
“Apa bedanya Budha Baradah dengan mereka?”
“Manusianya yang berbeda, Tuanku!” Narotama membiarkan dirinya lebih ketus
dari biasanya. (hlm.64)
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4
2

Keterangan:

6

1. PU menyindir R
PU

N
1
3
5

2. N membela R
3. PU menuduh R berambisi menjadi
purohita istana
4. N membela R
5. PU mengejek R dan MB sebagai
pendeta yang tergiur kekuasaan
6. N marah
7. Ketegangan diputus oleh pengarang

Dari skema di atas ditunjukkan Narotama dan Patih Utama memperdebatkan
orang lain (R) dan bukan mengenai diri mereka, namun karena Narotama berada di pihak
Rangda maka ia membela Rangda. Aksi yang sebenarnya mengarah kepada Rangda,
ternyata ikut dirasakan oleh Narotama. Akibatnya terjadi reaksi yang semakin menguat di
pihak Narotama. Klimaks tidak terjadi karena pengarang memutus interaksi.
8. Narotama (N) >< Rangda (R)
Tokoh Narotama dan Rangda memiliki relasi komplementer. Rangda adalah
perempuan pemimpin yang digambarkan memiliki kesaktian. Berikut kutipannya.
Dari kejauhan, barisan pelita nampak melayang rapi, mengawal sebuah tandu
yang diusung murid-murid utama Jirah hampir bagai melayang, “Ibu telah tiba…,” seisi
Gandamayu makin riuh tenggelam sorak sorai. Malam pun menggetarkan gelapnya
menyambut kedatangan pemimpin Jirah. (hlm.51).

Sebagai tanda bahwa Rangda lebih berkuasa, pejabat kerajaan harus minta izin
untuk memasuki Kabikuan Jirah: Panji-panji istana diizinkan ditancapkan (hlm.55). Sikap
tubuh Narotama juga digambarkan lebih rendah daripada Rangda. Narotama
mendudukkan dirinya bagai calon sisia yang pertama kali mengajukan diri untuk diuji.
Membungkukkan bahunya hampir setinggi rumput. Mencium tanah sebagai
kepasrahan…(hlm.55).
Interaksi antara Narotama dan Rangda Jirah diawali dengan pembicaraan tentang
keberadaan Rangda yang menimbulkan pro dan kontra. Rangda mengungkapkan
keprihatinan atas nasibnya yang kelak mendapat tentangan. Namun, Narotama
memperlihatkan sikap mendukung Rangda. Narotama datang sebagai utusan untuk minta
pertimbangan Rangda dalam rangka penobatan Airlangga. Rangda menyindir Narotama.
Berikut kutipannya: “Masih juga risau karena merasa bukan anak sang paman?”
senyum Rangda ing Jirah menukik tajam, mengaduk isi hati Narotama…(hlm.59).
Meskipun sindiran itu ditujukan kepada Airlangga, Narotama sebagai pendukung raja
merasakan pula hal itu. …Narotama menghela nafas…(hlm.60).
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5
Keterangan:

3
1

1. N menghadap R
R

N

2. R menyindir N
3. N bersikeras

2
4

Dalam skema di atas diperlihatkan interaksi yang terjadi antara Narotama dan
Rangda. Narotama datang menghadap Rangda untuk meminta pertimbangan. Rangda
menyindir sikap Airlangga. Narotama merasakan sindiran tersebut dan bersikeras minta
nasihat. Rangda menyarankan Narotama untuk tidak ikut campur. Narotama akhirnya
menerima/patuh. Ketegangan diputus.
9. Narotama (N) >< Tetua Desa (TD)
Narotama digambarkan sebagai pemimpin pasukan dengan tujuan menyerbu
Wura Wuri. Ketika sampai di batas desa, mereka menghentikan perjalanan. Pasukan tidak
diizinkan melewati tanah-tanah dalam wilayah Kabikuan. Maka upaya diplomasi pun
dilakukan oleh Narotama. Ia mesti menghadapi tetua desa.

Keterangan:

5

1. N menjelaskan alasan melewati desa

3
1

2. TD menolak halus
TD

N
2
4

3. N menekankan bahwa tanah-tanah itu
milik Kediri
4. TD tetap keberatan
5. N memaksa dengan halus

Skema di atas memperlihatkan interaksi yang terjadi antara Narotama dan Tetua
Desa. Narotama sebagai pemimpin pasukan perang memiliki kewajiban untuk membawa
pasukan melewati desa tersebut karena tidak ada jalan lain untuk menuju ke Wura Wuri.
Oleh sebab itu Narotama berupaya membujuk tetua desa. Ketegangan terjadi karena
Narotama memaksakan kehendak. Akhirnya, Tetua Desa mengalah sehingga klimaks
dapat dihindari. Berikut kutipannya. “Apabila kehendak raja memasukkan petugaspetugas negara ke tanah Kabikuan, hamba yang bodoh mohon diri Tuanku,“ tetua desa
dengan lesu berpamitan (hlm.137).
10. Narotama (N) >< Perwira (P)
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Narotama bertugas sebagai pemimpin pasukan. Dengan demikian ia memiliki
kedudukan lebih tinggi dibandingkan para perwira. Interaksi yang terjadi antara Narotama
dan perwira pasukan semakin menguat. Meskipun para perwira tidak memiliki kekuasaan
untuk memberi perintah, mereka memiliki pengaruh yang besar di hadapan prajurit.
Narotama ingin mendengar terlebih dahulu pendapat Tetua Desa, tetapi para perwira
yang tidak sabar ini tidak setuju. Mereka menginginkan Narotama tidak perlu membuangbuang waktu untuk berdiskusi. Namun, Narotama bersikeras. Maka, timbullah keresahan
di antara para perwira. Akhirnya para perwira memutuskan melewati desa Kabikuan tanpa
menunggu perintah Narotama.
7

Keterangan:

5

1. N ingin memanggil tetua desa soal
penyebab matinya para penyamar

3
1
P

N

2. P tidak setuju
3. N masih ingin menunggu Bahula

2
4

4. P tidak mau menunggu
5. N bersikeras tidak memberi izin
6. P melanggar melewati desa kabikuan
7. Klimaks terjadi: pertumpahan darah

Dari skema di atas diperlihatkan interaksi yang semakin menguat terjadi di antara
Narotama dan para perwira. Keduanya tidak bersedia mengalah. Akibatnya kehancuran
tidak dapat dihindari. Meskipun, yang mengalami kehancuran bukan Narotama secara
pribadi, pelanggaran yang dilakukan para perwira dengan membuka jalan secara paksa
telah menyebabkan pertumpahan darah di bumi Kediri. Hal ini mengakibatkan kesedihan
bagi Narotama. Berikut kutipannya.
…Para peladang dan petani yang tengah bekerja tersentak oleh datangnya
pasukan pembuka jalan Kadiri.
“Perintah Raja, kalian menyingkir atau mati…”
….
Enam desa yang dilewati para pembuka jalan, yang memilih jalan ladang dan
persawahan memercikkan darah, membantai dengan cepat petani dan peladang yang
berusaha menghalangi dan mengingatkan, “Ini tanah Kabikuan, Tuan-tuan…” (hlm.145)
….
Para perwira dengan suara marah memerintahkan, “Panji Kediri tancapkan
segera!”
“Kenapa kalian bergerak tanpa perintahku?” Narotama menyahut
marah…
Bukannya surut, para perwira menuding Narotama (hlm.147)

Pengarang sengaja membiarkan terjadinya klimaks karena para perwira dianggap
telah melakukan tindakan pelanggaran. Setiap pelanggaran harus mendapatkan
hukuman. Situasi inilah yang ingin ditekankan oleh pengarang.
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Tabel Analisis Novel Janda dari Jirah
1. Rangda vs Rakyat Kabikuan: komplementer, intensitas tidak menguat krn Rangda mencintai rakyatnya)
2. Rangda vs Penyelundup: komplementer, intensitas menguat, klimaks terjadi (ada
pelanggaran)
3. Rangda vs Airlangga: simetris, intensitas tidak terjadi (interaksi tak langsung)
4. Rangda vs Ratna Manggali: komplementer, intensitas tidak terjadi (Rangda mencintai anaknya)
5. Rangda vs Mpu Baradah: simetris, intensitas menguat, klimaks tidak terjadi (pengarang memutus
interaksi)
6. Airlangga vs Kerabat Istana: komplementer, intensitas menguat, klimaks terjadi pada
interaksi pertama (mengikuti alur sejarah); pada interaksi kedua pengarang memutus interaksi.
7. Airlangga vs Mpu Baradah: simetris, intensitas menguat (pengarang memutus interaksi)
8. Airlangga vs Narotama: komplementer, intensitas tidak terjadi (Narotama patuh)
9. Narotama vs Tetua Desa: komplementer, intensitas menguat (Tetua Desa mengalah)
10. Narotama vs Perwira: komplementer, intensitas menguat, klimaks terjadi (ada
pelanggaran)

III. KESIMPULAN
Di dalam teks Calon Arang, interaksi antara Mpu Baradah dan Calon Arang
semakin menguat disebabkan kedua belah pihak menjalani tuntutan atas peran masingmasing. Mpu Baradah berperan sebagai tokoh baik dan Calon Arang sebagai tokoh jahat.
Keduanya berperang mempertahankan pendirian untuk mencapai tujuan masing-masing.
Dalam kasus ini, kehancuran salah satu tokoh atau individu tidak dapat dihindari.
Fenomena inilah yang disebut Bateson sebagai bentuk perilaku “schismogenesis”.
Di dalam novel Janda dari Jirah, klimaks terjadi antara tokoh Rangda dan
penyelundup. Pengarang menganggap tindakan tidak ksatria merupakan hal yang
prinsipal sehingga hukuman kematian harus diterima mereka. Klimaks kedua terjadi ketika
Airlangga dan kerabat istana saling bersitegang. Akibatnya klimaks berupa penyerangan
Airlangga ke ibukota terjadi. Klimaks ini mengikuti tuntutan alur dalam sejarah, yakni
merebut kembali tahta kerajaan Kediri. Klimaks ketiga terjadi antara Narotama dan
perwira yang menyebabkan pertumpahan darah. Klimaks ini terjadi akibat adanya
pelanggaran terhadap aturan.
Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kedua teks mengandung
fenomena schismogenesis. Penulis teks Calon Arang dan novel Janda dari Jirah
membiarkan terjadinya klimaks. Klimaks terjadi akibat pelanggaran aturan yang bersifat
prinsip, yakni masalah takdir, perbuatan tidak ksatria, mengikuti alur sejarah, dan
pelanggaran aturan hukum. Beberapa pasangan yang mengalami konflik dapat
menghindari klimaks berkat sikap mengalah dan patuh yang dilakukan salah satu tokoh.
Umumnya sikap patuh dan mengalah terjadi karena adanya relasi hirarkis. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa salah satu solusi untuk sebuah konflik adalah bersikap
mengalah atau patuh.
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Catatan:
1

Schismogenesis is a process of differentiation in the norms of individual behaviour resulting from cumulative
interaction between individuals (Bateson, 1958: 175).
2
Ditampilkan dalam wujud raksasa perempuan yang mengerikan. Ia digambarkan memiliki rambut gimbal
panjang, mata membelalak, lidah yang menjulur panjang sampai ke perut, taring yang besar dan tajam, dan
payudara yang menggelayut. Dalam tradisi Bali, kehadiran Rangda sering dipertentangkan dengan Barong.
3
Kapan pastinya teks itu ditulis tidak diketahui. Orang hanya bisa memperkirakan waktu peristiwa yang terjadi
dalam kisah ini adalah pada masa pemerintahan Raja Airlangga, yaitu abad 11 Masehi. Di samping itu, ada
sebuah prasasti berbahasa Sansekerta (Prasasti Calcutta, tahun 1032 M) yang menyebut raja Airlangga
berperang dengan seorang raksasa perempuan pada tahun Saka 954. Poerbatjaraka menafsirkan “perempuan
sangat sakti seperti raksasi” itu adalah Calon Arang (lihat Hariani Santiko, 1987:230)
4
Cok Sawitri menjelaskan bagaimana ia harus menjalani proses ritual tertentu untuk dapat mempelajari teksteks Calon Arang.
5
Poerbatjaraka, “De Calon Arang”,1926.
6
Diantaranya adalah C. Hooykaas (1933) dan J. Gonda (1933)
7
Lihat I Made Titib, Teologi dan Simbol-Simbol Agama Hindu, hlm. 239-325
9
Bagi orang awam, mitos adalah sesuatu yang benar terjadi, suatu kebenaran. Northrop Frye via Umar Junus
(1981) menyatakan bahwa mitos memiliki dua fungsi. Pertama bertugas mengukuhkan sesuatu yang
disebutnya mitos pengukuhan (myth of concern). Mitos jenis ini biasanya terdapat di dalam karya sastra
klasik. Kedua bertugas untuk merombak sesuatu, yakni suatu mitos pembebasan (myth of freedom). Mitos
pendobrakan ini umumnya kita jumpai dalam karya sastra modern.
10
Gregory Bateson melakukan penyelidikan tentang kebudayaan Iatmul dan berhasil membangun suatu model
sintagmatik tentang dualitas simbolik. Hasil penelitian Bateson ini terdapat dalam buku Naven (1958). Teori
Schismogenesis didasarkan pada teori sistem sibernetik:…”consider a positive feedback loop in which A is
acting on B acting on A acting on B and so on, each loop amplifying the action on the other, resulting in
progressive disorder and increasing entropy. The entire system, A dan B, will inevitable collapse, unless the
loops are broken.” (www.webpages.uidaho.edu/-rfrey/PDF) Diunduh 20 Januari 2012.
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11

Schismogenesis secara harafiah bermakna "creation of division". Istilah ini berasal dari bahasa Yunani
skhisma "membelah" (dipinjam dari bahasa Inggris schism "division into opposing factions"),
dan genesis "generation, creation" (diturunkan dari istilah gignesthai "be born or produced, creation, a
coming into being"). en.wikipedia.org/wiki/schismogenesis, diunduh 20 Januari 2012
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PEMBELAJARAN SASTRA POPULER DALAM
PENGENALAN KESETARAAN DAN KEADILAN
GENDER PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH
ATAS
Siti Hikmah.S.Pd, M.Pd dan Dra. Nurhaeda Gailea M.Hum
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten
Abstrak
Akhir-akhir ini tingkat kekerasan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagaimana
tayangan berita yang diberitakan baik dikoran maupun siaran Televisi menggambarkan tingkat
kekerasan semakin meningkat. Tingkat kekerasan dikalangan remaja yaitu perkelahian antara
sekolah maupun sesama sekolah, atau terjadi pelecehan terhadap kaum perempuan. Oleh karena
itu, tugas guru tidak terlepas dari tanggung jawab sebagai seorang pendidik untuk dapat memikirkan
cara mengatasi permasalahan yang terjadi dikalangan pelajar. Untuk itu nilai-nilai moral lebih
dikedepankan dalam poses belajar mengajar lewat pembelajaran sastra populer dengan mengangkat
pengenalan kesetraan dan keadilan gender. Hal ini telah tercamtum dalam peraturan pemerintah
melalui Departemen Pendidkan Nasional merespon masalah demokrasi, hak asasi manusia, gender.
Masalah tersebut ditayangkan dalam kurikulum 2004 yang dikenal dengan (KBK) Kurikulum Berbasis
Kompentensi. Pengenalan kesetaraan dan keadilan gender tidak ada mata pelajaran khusus ditingkat
sekolah Menengah Atas, oleh karena itu lewat novel-novel populer melalui kegitan apresiasi dapat
dikenalkan pada anak didik. Pembelajaran sastra adalah dapat membangkitkan potensi siswa.
Memperkenalkannya pada karya yang dapat memperlias dunianya, memberinya pilihan dan
alternative serta tanggung jawab. Sehingga siswa mempunyai pengalaman yang bervariasi dan
berkarakter. Penyajian materi sastra secara tidak langsung dapat mengasah, khususnya sikap dan
karakter siswa lebih bermoral sebab akhir-akhir ini banyak terjadi tingakat kekerasan dikalangan
remaja. Oleh karena itu penyajian kegiatan apresiasi sastra seorang guru dituntut lebih kreatif
menyajikan materi yang tidak membosan bagi siswa, contohnya menyajikan puisi dengan membawa
sekuntu bunga mawar untuk membahas subjek ‘Cinta” atau apresiasi karya novel dapat disajikan
karya-karya yang lagi booming. Penyajian materi seorang guru melakukan observasi untuk
memperoleh menu yang lezat dan nikmat sehingga ini lebih menarik dan bermanfaat. Karya-karya
novel dapat digunakan tidak saja karya-karya lama tetapi juga novel populer atau saat kini. Untuk
memperoleh nilai-nilai kesetaraan gender perlu seorang guru memilih novel-novel yang mengangkat
pembelajaran kesetaraan kaum laki-laki dan perempuan sehingga dapat diharapkan siswa akan
mengenal nilai budaya yang tidak memberi hak dan kesempatan yang sama antara perempuan dan
laki-laki dalam keluarga maupun didalam masyarakat. Pandangan tersebut sudah perlu digeserkan
dalam pemahaman generasi muda.
Kata kunci: kekerasan, kesetaraan, keadilan, gender, novel populer, apresiasi. RUU, KKG.

A. PENDAHULUAN
Langguage is ever so good at naturalising the distinction between men and women and Literature
would play a critical part in that because the construction of women in literature, and the
construction of women as readers, is a very powerful weapon in the construction of female rules
(Brinddley, 1996).

Isu kesetraan gender dipropagandakan dengan argumen bahwa selama ini kaum
perempuan merupakan kelompok tertindas, marjinal dan tersubordinat akibat perlakuan
yang diskriminatif (tidak adil) dalam berbagai hal akibat status keperempuanannya. Oleh
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karena itu, mereka berusaha menyadarkan perempuan dan mengdorong bangkit melawan
ketidak adilan gender dengan cara merekonstruksikan peran gender yang selama ini
dianut masayarakat.
Menurut kaum feminist, adanya diferensiasi peran gender bukan disebabkan oleh
faktor nature (biologis) tapi akibat kontruksi sosial budaya. Dalam hal ini, persepsi agama
yang tidak benar dan budaya dianggap bertanggung jawab dalam membentuk dan
melanggengkan diferensiasi peran gender sehingga perlu dilakukan transformasi sosial
yang revolusioner untuk mengubahnya. Maka dengan menggunakan paradigma sosial
konflik yang sarat dengan faham Marxis maka digugatlah sistim patriarkhi yang dianggap
sebagai penyebab utama ketidak adilan gender.
Sebagaimana diketahui adanya Gender Development Index (GDI) dan Gender
Empowerment Measure (GEM) merupakan barometer membuat pemerintah bersegera
menyambut ide kesetaraan gender sehingga berbagai kebijakan yang dibuat tampak
berwawasan dan sensitive terhadap persoalan gender terus berkembang dalam
kehidupan masyarakat. Dengan adanya Menteri Pemberdayaan Perempuan diharapkan
dapat meciptakan aturan-aturan yang memberikan kesempatan yang sama dalam
pembangunan.
Dalam dekade akhir-akhir ini,upaya pengajaran gender menjadi perhatian serius
dikalangan aktivis perempuan, dunia pendidikan, keluarga bahkan dikalangan politisi.
Perbincangan dilakukan sebab banyaknya kejadian-kejadian atau kekerasan dalam
kehidupan masayarakat yang bias gender sehingga merugikan kaum perempuan maupun
masyarakat secara keseluruhan. Kejadian-kejadian atau ketidak adilan gender akan
makin meruncing bila tidak ada pengenalan pembelajaran keseteraan dan keadilan
gender kepada anak didik sedini mungkin. Hal ini dimulai dari keluarga dan selanjutnya
anak didik mengenyam pendidikan di sekolah atau baik pendidikan formal maupun
pendidikan non formal.
Materi pembelajaran di sekolah sesuai dengan peraturan pemerintah melalui
Depertemen Pendidikan Nasional yang tercantum dalam kurikulum 2004 yang dikenal
dengan kurikulum Berbasis Kompotensi perlu mengangkat materi berbasis kesetaraan dan
keadilan gender. Oleh karena itu, guru dalam memberikan materi pembelajaran perlu
mempertimbangkan masalah keseteraan gender. Disamping itu, seluruh
instansi
pemerintah maupun non pemerinta bekerja sama, khususnya pihak sekolah sehingga
sejalan dengan aturan pemerintah sebagaimana saat ini di DPR sedang kencang dibahas
RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang diusulkan pemerintah.
Menunjang program pemerintah sebaiknya materi pembelajaran tidak memuat
ketidak adilan gender. Untuk itu peran guru dalam menerapkan materi pembelajaran bias
gender perlu meluruskan pemahaman tersebut. Untuk mengenalkan anak didik ditinkat
sekolah menengah atas dengan menghadirkan apresiasi sastra yaitu memberikan atau
memilih materi sastra yang menarik, misalnya dengan menganalisa novel-novel popular.
Dengan menganalisis novel-novel populer yang bertemakan kesetaraan gender, siswa
diharapkan memperoleh ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kesetaraan dan
keadilan gender. Kegiatan proses pembelajaran dapat diminta siswa membaca atau
memutar filim dengan mengarahkan kegiatan yang akan dilakukan yaitu termasuk
membantu memilih novel-novel pupulet yang lagi booming dikalangan remaja. Metode
pembelajaran dapat diterapkan dengan menggunakan metode pembelajaran mandiri.
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B. PEMAHAMAN GENDER
Di abad dua puluh kata gender telah memasuki perbendaharaan disetiap diskusi
dan tulisan disetiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di
dunia ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang program
pembangunan masyarakat maupun pembangunan dikalangan organisasi non pemerintah
diperbincangkan masalah gender.
Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dalam bahasa Inggeris kalau dilihat
dalam kamus, tidak secara jelas dibedakan pengertian kata seks dan gender. Untuk
memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dan seks (jenis kelamin).
Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin
manusia yang dibentuk secara biologis yaitu dikenal dengan jenis kelamin perempuan dan
laki-laki.
Yang dimaksud dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki adalah perempuan
memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur,
memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui, sedangkan kaum laki-laki mempunyai
penis dan memproduksi sperma. Oleh karena itu, secarah biologis alat-alat tersebut tidak
dapat dipertukarkan dan secara permanen tidak dapat diubah atau sering dikatakan
sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.
Adapun konsep lainnya mengenai pandangan gender yaitu suatu sifat yang
melekat pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan yang dikontruksi secara sosial
maupun kultural. Gambaran sifat yang melekat pada diri perempuan adalah lemah
lembut, cantik,emosional atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat rasional,
jantan, perkasa. Menurut Fakih (1999) sifat kedua jenis tersebut dapat dipertukarkan.
Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada
perempuan yang kuat, rasional, perkasa.
Selanjutnya Anderson (1997) bependapat bahwa gender refer to the socially
learned behaviorurs and expectations that are associated with the two sexes in which
maleness and femaleness are biolgical facts, becoming a woman or becoming a man is a
cultural process. Gender diidentifikasikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan
perempuan yang ditinjau dari aspek budaya dan sosial. Pandangan dari aspek tersebut
menimbulkan ketidak adilan gender yaitu dari kedua kelompok yang berbeda jenis
kelamin secara bilogis.
C. PERBEDAAN GENDER MELAHIRKAN KETIDAK ADILAN
Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak
melahirkan ketidak adilan gender (gender inequalities). Namun yang menjadi persoalan
ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidak adilan gender, baik bagi
kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan,
Pandangan atas adanya perbedaan antara la ki-laki dan perempuan yang
dikukuhkan melalui agama dan tradisi. Dengan demikian, laki-laki diakui dan dikukuhkan
untuk mengusai perempuan. Kemudian hubungan laki-laki dan perempuan yang hierarkis
(dianggap) sudah benar. Gambaran ini adalah hasil belajar manusia dari budaya
patriarkhi.dalam budaya ini, berbagai ketidak adilan muncul di berbagai bidang dan
bentuk
ketidak adilan gender tersebut terdapat dalam berbagai wilayah kehidupan,
yaitu dalam wilayah negara, masyarakat, organisasi, tempat bekerja atau dilingkungan
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sekolah, keluarga dan diri pribadi. Menurut A.Nunuk (2004) bentuk dari berbagai
ketidaadilan gender karne adanya marginalisasi, stereotip, subordinasi, beban ganda dan
kekerasan terhadap perempuan.
Kebijaksanaan pemerintah berupa peraturan tentang perempuan, selalu dikaitkan
dengan tanggung jawab keluarga. Perempuan lemah, karna itu, istri bersetatus
mendamping suami saja. Dalam era orde baru, stereotip tersebut sangat nyata. Jabatan
mentri dalam kabinet pemerintah orde baru, diberikan kepada perempuan berdasarkan
kepantasannya yaitu antara lain; mentri sosial, mentri urusan peranan wamita. Ketige
orde baru tumbang meskipun isu gender sudah lebih mendapatkan apresiasi namun
belum tuntas, contoh kasus megawati meskipun partai mereka menang dalam pemilu tapi
diganjal tidak memperoleh kesempatan duduk dikursi presiden namun akhirnya dapat
diangkat tapi karena darurat.
Selanjutnya pada era Reformasi gerakan feminesme lebih vokal dan makin pesat
perkembangannya. Femenisme bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebagian telah
termanefestasikan dalam berbagai langkah instrumental pada struktur pemerintahan.
Meskipun stigmatisasi terhadap perempuan sebagai orang kedua tetap terasa kuat.
Saat ini di DPR sedang kencang dibahas RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender
(KKG) yang diusulkan pemerintah. Sejak awal RUU KKG itu menuai protes, penentangan
dan penolakan dari berbagai elemen termasuk ormas-ormas muslimah. RUU KKG tersebut
dinilai bertentangan dengan islam, berbahaya dan merusak bagi masyarakat.
Dengan adanya RUU KKG dapat memberikan kesempatan lebih besar kepada
kaum perempuan untuk berkipra di dalam pembanguan. Sebagaimana tertera pada pasal
1, “kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki
untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan memperoleh
maanfaat pembangunan disemua bidang kehidupan. Sedangkan Keadilan Gender adalah
suatu keadan dan perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan hak dan kewajiban
perempuan dan laki-laki sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat dan warga
negara. Pada pasal 1 tersebut jelas memberikan hak dan kewajiban dalam pembangunan
yang sama tampa membedakan antara perempuan dan laki-laki.
D. NOVEL POPULER
Novel adalah cerita, dan cerita tentu digemari oleh anak-anak hingga orang
dewasa. Novel merupakan karya sastra yang digemari manusia pada ceritanya, entah itu
faktual, atau berhubungan dengan gurauan, atau sekadar ilustrasi dalam percakapan.
Bahasa novel juga bahasa denotatif , tingkat kepadatan dan makna gandanya sedikit.
Oleh karena itu novel mudah dibaca dan dicermat. Disamping itu, novel mengandung
suspense dalam alur ceritanya, yang gampang menimbulkan sikap penasaran bagi
pembacanya.
Novel adalah genre sastra dari Eropah yang muncul dilingkungan kaum borjuasi di
Inggris dalam abad 18 yang pada waktu itu judul dari novel pertama dikenal atau disebut
dengan karya novel adalah “Pamela”. Menurut Sumardjo (1999) novel adalah pruduk
masyarakat kota yang terpelajar, mapan, cukup waktu luang untuk membacanya. Hal ini
digambarkan pada masa orde baru dapat dikatakan cukup banyak golongan pembaca
wanita dari lingkungan menengah atas terpalajar. Pada era Reformasi pembaca novel
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tidak terbatas pada orang tertentu baik dari kaum remaja hingga berbagai golongan
menyukai novel. Novel dapat dibaca dimana saja dan kapan saja.
Pengkajian terhadap novel populer lebih menarik kepada “apa yang mereka baca”.
Tingkat apresiasi novel populet Indonesia sebenarnya sangat tinggi, dilingkungan kaum
terpelajar. Pengkajian terhadap novel lebih menarik untuk dibahas tentang apa yang
mereka tulis, novel-novel ini ditulis dengan kepedulian lingkungannya. Ada minat untuk
bersuara, untuk mengatakan tentang lingkungan hidupnya.
Beberapa pendapat yang membedakan antara novel populer dan novel serius.
Salah satu ciri dari novel serius adalah kepedulian kepada masalah-masalah lingkungan
hidupnya. Asal sosial, pendidikan, pekerjaan dari penulis novel serius dapat menjelaskan
latar belakang mengapa dibahas masalah tertentu untuk masyarakatnya, inilah
pendekatan kausalitas yang dapat menjelaskan mengapa pada suatu masa para
novelisnya memilih tema tertentu, gaya penulisan tertentu. Apa yang ditulis dalam novelnovel serius, meskipun lingkungan pembacanya terbatas, menjadi penting untuk sejarah
intelektual suatu masyrakat . sedangkan novel poupler bersifat eskapisme menolak
keterlibatan dengan masalah lingkungan kehidupan. Dalam segala cuaca situasi sosial
politik apapun, kalau genre detektif atau roman percintaan sedang digemari, maka jenis
itulah yang ditulis (Sumardjono,1999).
Selanjutnya disinggung, novel populer ditentukan oleh jumlah oplah dan cetak
ulang. Dengan mudah novel populer mudah disambar oleh kepentingan dagang dan
industri. Bukan persoalan masyarakat yang diangkat dalam novel, tetapi persoalan yang
sedang digemari oleh pembacanya. Hal lainnya adalah tujuan akhir dari novel serius
adalah kebenaran sedang tujuan akhir seni populer melayani apa yang disenangi
konsumennya (“kebenaran” konteksnya).
Kesimpulannya antara novel populer dan serius pada perkembangan akhir-akhir ini
tidak ada perbedaan diantara kedua jenis karya sastra tersebut. Karya populerpun akhirakhir ini mengankat permasalahan yang dalam pada kehidupan masyarakat, contohnya
“Ketika Cinta Bertasbih” mengangkat permasalahan Ketidak adilan gender yang sangat
kental. Penulisan kedua novel tersebut tidak ada perbedaan yang menonjol di Amerika
pada akhi-akhir ini. Para sastrwan justru jenderung untuk menghilangkan perbedaan dan
tidak ada batas diantaranya. mereka kini ingin melenyapkan batas-batas tersebut. Pada
intinya kedua novel tersebut membutuhkan kreativitas yang sama, tingkat intelektual
yang sama, muatan ilmu pengetahuan yang sama, hanya kadang-kadang ada novel yang
ditulis mementing masalah atau gaya yang lagi disukai atau booming.
E. PEMBELAJARAN KKG MELALUI NOVEL POPULER
Pembelajaran sastra disekolah tingkat dasar, pertama, menengah maupun di
tingkat Universitas memerlukan strategi yang tepat agar proses tranformasi ilmu dan
nilai-nilai budaya melalui karya sastra menghasilkan manusia Indonesia yang berbudi.
Untuk menanamkan nilai menghargai kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki
sebagaimana didalam kurikulum 2004 salah satu tujuannya adalah mengangkat masalah
gender. Oleh karena itu, perlunya pemilihan materi sastra yang berhubungan dengan
ketidak adilan gender. Karya-karya sastra baik karya serius maupun populer dapat
disajikan dan didiskusikan secara mendalam. Pengenalan kesetaraan dan keadilan gender
dapat dianggat atau diperkenalkan lewat karya karya sastra yang lagi booming atau
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dikatakan novel populer seperti “Ketika Cinta Bertasbeh” atau “Perempuan Berkalung
Sorban” dan dapat diangkat juga novel-novel zaman yang lalu, “Layar Terkembang” dan
sebagainya sebagai pembanding. Kegiatan proses belajar dapat digunakan metode
mandiri.
Untuk menyajikan materi sastra yang menarik sebagaimana disebutkan diatas,
“Perempuan Berkalung Sorban” oleh abida. Novel tersebut telah dilayar lebarkan dan
menyedot banyak penonton antaranya kaum remaja. Di Indonesia novel yang benarbenar menggugat posisi subordinate perempuan belum banyak ditulis. Novel “Perempuan
Berkalung Sorban” menjadi salah satu perintis yang secara gamblang memperjuangkan
kesetaraan gender. Abidah menggambarkan satu sisi kehidupan manusia, pemberontakan
terhadap dominasi kekuasaan laki-laki. Meskipun telah banyak orang yang berbicara soal
gender baginya hanyalah berbicara diruang kosong. Realitanya perempuan banyak
mengalami kekerasan, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Tokoh Anisa
menggambarkan perempuan muslim yang tidak radikal, tokoh feminis yang mengangap
gugatannya tidak dengan amarah, bersifat plural dan terbuka. Mengkiritisi dunia laki-laki,
dunia patriaki.
“Perempuan Berkalung Sorban* dapat didiskusikan siswa dengan arahan guru
menyangkut ketidak adilan gender dalam keluarga yaitu cara orang tua memperlakukan
anak laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan di rumah, contoh dialog antara Nisa
dan ibunya:
“Nisa,Nisa ...! Ayo keluar, bantu ibu didapur:. “Nisa ada PR, yang belum digarap, Bu ,Nanti
bisa kena strap. “Mengapa tidak digarap sepulang sekolah. Bu berlalu kedapur Dengan muka kesal.
Dengan kesal pula kuintip ibu yang tak sedikitpun menengo ke arah kamar Rizal atau Wildan. Lalu
dari pintu kamar Rizal, sesosok kepala nongol Disana sambil nyelutuk, dasar pemalas.

Dialog tersebut diatas memberi informasi penting bagi siswa bahwa pola asuh
dalam keluarga menggambarkan ketidak setaraan gender. Pola tersebut sudah perlu
dihilangkan. Oleh karena itu, anak perempuan maupun anak laki-laki posisinya sama
dalam hal melaksanakan tugas rumah. Informasi penting lainnya yaitu siswa memperoleh
pembelajaran tentang kekerasan yang sering dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya
sering ditemukan dalam kehidupan rumah tangga. Tokoh Khodori dan Samsudin sangat
berbeda. Khodori sangat menghargai dan memperlakukan perempuan dengan baik,
sedangkan Samsudin yaitu mantan suami Anisa sangat melecehkan kaum perempuan.
Dari gambaran kedua tokoh laki-laki tersebut, siswa akan memperoleh nilai-nilai penting
memperlakukan istri dengan baik. artinya seorang suami tidak dapat sewenang-wenang
menguasai istrinya tetapi memberi ruang bagi istrinya dalam mengeksperisikan hidupnya,
sebagaimana yang dilakukan oleh Khodori terhadap istrinya. Penyajian gender dalam
pembelajaran sastra dapat disajikan pada karya-karya yang booming difilimkan dan
dibanjiri penonton dari kalangan remaja antara lain, “Ketika Cinta Bertasbih”
menggambarkan tokoh perempuan Annah yang berani mengambil keputusan atau
memberi suara sebelum ikatan perkawinan diikrarkan. Tokoh Furkon menggambarkan
sosk laki-laki yang menghargai perempuan, khususnya istri. Tokoh Forgon merasa
terkena penyakit kelamin sehingga dia tidak ingin istrinya keturan penyakit yang sama.
Nilai-nilai yang terdapat dalam karya-karya sastra akan memberi informasi penting dalam
pembelajaran menghargai kaum perempuan serta dapat membentuk karakter siswa
dalam hal moral.
Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

94
F. KESIMPULAN
Pembelajaran
sastra
adalah
dapat
membangkitkan
potensi
siswa.
Memperkenalkannya pada karya yang dapat memperlias dunianya, memberinya pilihan
dan alternative serta tanggung jawab. Sehingga siswa mempunyai pengalaman yang
bervariasi dan berkarakter. Penyajian materi sastra secara tidak langsung dapat
mengasah, khususnya sikap dan karakter siswa lebih bermoral sebab akhir-akhir ini
banyak terjadi tingakat kekerasan dikalangan remaja. Oleh karena itu penyajian kegiatan
apresiasi sastra seorang guru dituntut lebih kreatif menyajikan materi yang tidak
membosan bagi siswa, contohnya menyajikan puisi dengan membawa sekuntum bunga
mawar untuk membahas subjek ‘Cinta” atau apresiasi karya novel dapat disajikan karyakarya yang lagi booming. Penyajian materi seorang guru melakukan observasi untuk
memperoleh menu yang lezat dan nikmat sehingga ini lebih menarik dan bermanfaat.
Karya-karya novel dapat digunakan tidak saja karya-karya lama tetapi juga novel populer
atau saat kini. Untuk memperoleh nilai-nilai kesetaraan gender perlu seorang guru
memilih novel-novel yang mengangkat pembelajaran kesetaraan kaum laki-laki dan
perempuan sehingga dapat diharapkan siswa akan mengenal nilai budaya yang tidak
memberi hak dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga
maupun didalam masyarakat. Pandangan tersebut sudah perlu digeserkan dalam
pemahaman generasi mudah.
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PEMBELAJARAN SASTRA TRADISIONAL
DISEKOLAH GUNA MENUMBUHKAN KECINTAAN
TERHADAP KEBUDAYAAN INDONESIA
Anjar Setianingsih
Universitas Muhammadyah Purworejo

Kebiasaan guru bercerita kepada peserta didik berbagai kisah yang menarik
merupakan fakta dalam kehidupan. Tujuannya untuk menyenangkan hati anak. Kisahkisah tersebut juga membukakan cakrawala yang lebih luas tentang dunia, kehidupan,
dan alam semesta. Cerita yang disampaikan kepada peserta didik haruslah cerita yang
relevan dengan dunia anak. Sehingga cerita tersebut dapat dijangkau oleh daya pikir dan
emosi anak yang sesuai dengan usia dan perkembangan jiwanya. Untuk itu sebagai
seorang guru harus memiliki perbendaharaan cerita yang banyak kerena begitu guru
bercerita anak akan menuntut untuk diceritakan kembali.
Sastra tradisional merupakan bentuk ekspresi manusia pada masa lampau dan
disampaikan secara lisan. Sepanjang kehidupan manusia membutuhkan orang lain untuk
berkomunikasi dan berekpresi. Berekpresi secara lisan merupakan salah satu sarana yang
paling efektif. Hal ini dikarenakan pada masa lalu manusia belum bisa membaca. Cerita
dan berbagai bentuk yang kini dikenal dengan sastra oleh masyarakat disampaikan secar
lisan. Cerita-cerita tradisional itu dapat berwujud legenda, motos, fabel, atau cerita rakyat
yang lain.
Pembelajaran sastra tradisional disekolah diarahkan terutama pada proses
pengalaman dalam bersastra. Peserta didik diajak untuk mengenal bentuk dan isi sebuah
karya sastra. Melalui kegiatan mengenal dan mengakrabi cipta sastra ini dapat
menumbuhkan pemahaman dan sikap menghargai cipta sastra sebagai suatu karya yang
indah dan bermakna.
Pembelajaran sastra tradisional itulah nantinya akan dapat mengembangkan
kecintaan terhadap kebudayaan nasional. Dewasa ini berbagai cerita tradisional sudah
berkembang dan dibukukan. Berbagai kisah berasal dari daerah yang ada di Indonesia
bahkan dari penjuru dunia. Hal ini semakin menanbahkecintaan peserta didik terhadap
kebudayaan Indonesia.

1. Pembelajaran Sastra Tradisional Merupakan Media untuk Meningkatkan
Pengetahuan Budaya
Sastra tradisional memiliki kedudukan strategis untuk memenuhi manfaat
kebudayaan. Karya sastra adalah rekaman budaya masyarakat tertentu yang meliputi
organisasi, lembaga, hukum, etos kerja, seni, agama dan sebagainya. Oleh karena itu
belajar sastra berarti belajar budaya masyarakat produsennya. Dengan demikian, karya
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sastra tradisional dapat dipandang sebagai refleksi kehidupan sosial budaya masyarakat
yang menjadikan latar karya. Hal ini terjadi karena sastra tradisional tidak lahir dallam
situasi kekosongan budaya. Tetapi sastra tradisional muncul pada masyarakat yang telah
memiliki tradisi, adat istiadat, konvensi, keyakinan, pandangan hidup, cara hidup, cara
berfikir, pandangan tentang estetika dan lain-lain yang semuanya merupakan wujud
kebudayaan.
Sastra tradisional merupakan media ekspresi dan eksistensi untuk mengungkapkan
berbagai pola kehidupan masyarakat. Karena dalam hal ini sastra tradisional
mencerminkan keadaan kehidupan sosial budaya masyarakat itu. Pesan-pesan yang
terdapat dalam sastra tradisional juga berupa nilai-nilai yang ada kaitanya dengan nilainilai latar belakang sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu orang yang membaca
sastra tradisional suatu masyarakat tertentu dapat dikatakan membaca dan mempelajari
budaya suatu masyarakat tertentu. Misalnya, membaca sastra tradisional dari Jawa pada
hakikatnya berarti mempelajari kebudayaan Jawa lewat kesastraan. Lewat sastra seolaholah pemnaca diterjunkan langsung pada situasi kehidupan sosial budaya masayarakat
Jawa sehingga dapat memperoleh berbagai contoh wujud operasionalisasi konsep budaya
dalam sikap dan tingkah laku kehidupan sehari-hari baik verbal maupun non verbal.
Norton dan Norton (1994 : 355) mengatakan bahwa telah tersedia begitu banyak
buku cerita tradisional yang berasal dari berbagai belahan masyarakat lama di dunia. Hal
ini berarti membaca cerita dari berbagai daerah, disamping diperoleh kenikmatan
membaca cerita, juga akan diperoleh pengetahuan , wawancara dan pemahaman tentang
kebudayaan masayrakat yang bersangkutan. Hal ini apabila dibaca oleh anak, maka anak
akan mempelajari budaya lintas multikultural. Sastra tradisional merupakan salah satu
sumber penting dalam pemahaman berbagai budaya dan sekaligus untuk manamkan
kesadaran dalam diri anak bahwa ada budaya lain selain budaya sendiri. Misalnya, cerita
Seribu Satu Malam berasal dari Irak yang amat terkenal. Di Indonesia juga telah banyak
terjemahannya. Hal inilah yang nantinya bisa dijadikan sebagai pemahaman budaya lintas
nasional.
Sulanjari dalam Jurnal Volume 1 Nomor 2 Desember 2011 mengatakan bahwa
pengajaran sastra merupakan media untuk meningkatkan pengetahuan budaya. Karya
sastra adalah rekaman budaya masyarakat tertentu yang meliputi organisasi, lembaga,
hukum, etos kerja, seni, agama dan sebagainya. Oleh karena itu belajar sastra berarti
belajar budaya masyarakat produsennya. Pengajaran sastra tradisional dapat
mengantarkan peserta didik berkenalan dengan budaya, tokoh-tokoh masa lampau
beserta pola pikirnya. Tentu saja tujuan utamanya bukan membawa peserta didik kembali
ke masa lampau yang bahkan sering mereka anggap “jadul”, „jaman dulu
banget.
Pengetahuan tentang perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai oleh suatu
peradaban, itulah yang terpenting. Pengetahuan tentang hal ini akan membawa
kebanggaan tersendiri bagi peserta didik.Istilah “tradisional” dalam kesastraan
menunjukkan bahwa bentuk itu berasal dari cerita yang telah mentradisi, tidak diketahui
kapan mulainya dan siapa penciptanya dan dikisahkan secara turun temurun secara lisan
(Nurgiyantoro, 2010 : 22). Hal ini menyatakan bahwa masyarakat pada zaman dahulu
menciptakan sastra tradisional berdasarkan cerita yang sudah mendarah daging di
masyarakat. Penyampaian cerita tersebut diturunkan kepada anak-anaknya secara lisan.
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Cerita dan tradisi menceritakan sudah dikenal sejak manusia belum mengenal
tulisan. Cerita digunakan manusia untuk menunjukkan eksistensi jati diri manusia. Sastra
tradisional juga digunakan untuk memahami dunia dan mengekpresikan gagasan, ide-ide
dan nilai-nilai. Tetapi juga digunakan sebagai sarana untuk memahamkan dunia kepada
orang lain. Menyimpan sastra tradisional dan mewariskan kepada generasi penerusnya.
Artinya bahwa sastra tradisional diceritakan orang tua kepada anak-anaknya, kelak juga
diceritakan kepada anak-anaknya setelah menjadi orang tua.
Berdasarkan penjelasan di atas, pembelajaran sastra tradisional merupakan media
untuk meningkatkan kebudayaan. Baik budaya yang ada di dalam negeri maupun di luar
negeri. Selain itu sastra tradisional juga sarat dengan kebudayaan suatu daerah tertentu.
Sehingga, bagi pembaca selain mendapat mamfaat dari membaca juga mempelajari
budaya tersebut.
2. Pembelajaran sastra tradisional di sekolah guna menumbuhkan kecintaan
terhadap kebudayaan Indonesia
Pendidikan sastra dan bahasa Indonesia mempunyai peranan yang penting
didalam dunia pendidikan. Di sekolah dasar, pembelajaran sastra dimaksudkan untuk
meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasikan karya sastra. Pembelajaran sastra di
SD adalah pembelajaran sastra anak. Sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus
dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak, yaitu
anak yang berusia antara 6-13 tahun. Sifat sastra anak adalah imajinasi semata, bukan
berdasarkan pada fakta. Unsur-unsur imajinasi ini sangat menonjol dalam sastra anak.
Hakikat sastra anak harus sesuai dengan dunia dan alam kehidupan anak-anak yang khas
milik mereka dan bukan milik orang dewasa. Sastra anak mampu bertumpu dan bermula
pada penyajian nilai dan imbauan tertentu yang dianggap sebagai pedoman tingkah laku
dalam kehidupan.
Dalam hal ini pembelajaran sastra anak difokuskan dalam pembelajaran sastra
tradisional. . Sastra tradisional terdiri dari berbagai jenis seperti mitos, legenda, fabel,
cerita rakyat, nyanyian rakyat, dan lain-lain. Pembelajaran sastra tradisional dapat
menunjang pembentukan watak dan kepribadian anak. Namun, dalam pembelajaran
sastra tradisional di sekolah belum maksimal. Sekolah lebih mengutamakan materi yang
berkaitan dengan UN dari pada materi tentang sastra. Sehingga pelajaran sastra hanya
dikesampingkan oleh guru. Hal inilah yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Pembelajaran sastra tradisional merupakan mata pelajaran yang mengandung banyak
muatan kebudayaan. Pembelajaran sastra tradisional dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan psikologis yang paling dalam. Hal tersebut tidak saja berkaitan dengan
kebutuhan pemahaman antar budaya saja melainkan juga berkaitan dengan perpekstif
historis, kultural, estetis, dan spiritual. Pembelajaran sastra tradisional di sekolah tersebut,
diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan terdapat berbagai macam kebudayaan yang
ada di Indonesia.
Macam-macam sastra tradisional diantaranya adalah (1) mitos; (2) legenda; (3)
cerita binatang; (4) dongeng; (5) cerita wayang; dan (6) nyanyian rakyat.
Mitos adalah salah satu jenis cerita lama yang sering dikaitkan dengan dewa-dewa
atau kekuatan-kekuatan supranatural yang lain yang melebihi batas-batas kemampuan
manusia. Macam-macam mitos antara lain, (1) mitos penciptaan adalah mitos yang
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menceritakan dan atau menjelaskan awal mula kejadian sesuatu; (2) mitos alam adalah
cerita yang menjelaskan hal-hal yang bersifat alamiah seperti formasi bumi, pergerakan
matahari dan bumi, perbintangan, dll; (3) mitos kepahlawanan adalah mitos yang
mengisahkan seorang tokoh yang menjadi pahlawan karena kualifikasi dirinya yang
memiliki keajaiban tertentu di luar nalar kemanusiaan.
Legenda sama halnya dengan mitos, legenda juga termasuk bagian dari cerita
rakyat. Perbedaan antara mitos dan legenda tidak pernah jelas. Keduanya sama-sama
menampilkan cerita yang menarik dengan tokoh-tokoh yang hebat yang berada di luar
batas-batas kemampuan manusia lumprah. Hal yang membedakannya adalah bahwa
mitos dikaitkan dengan dewa-dewa dan atau kekuatan supranatural yang di luar
jangkauan manusia. Sebaliknya, walau sama-sama menghadirkan tokoh-tokoh yang
hebat, legenda mengaitkan dengan tokoh, peristiwa atau tempat yang nyata yang
mempunyai kebenaran sejarah (Lukens, 2003 : 27). Macam-macam legenda antara lain,
(1) legenda tokoh merupakan sebuah cerita legenda yang mengisahkan ketokohan
seorang tokoh; (2) legenda tempat peninggalan adalah legenda tentang tempat-tempat
peninggalan atau cerita asal-usul dimaksudkan sebagai cerita yang berkaitan dengan
adanya peninggalan-peninggalan tertentu dan atau asal-usul terjadinya sesuatu dan
penamaan tempat-tempat tertentu; dan (3) legenda peristiwa adalah peristiwa-peristiwa
besar tertentu yang kemudian menjadi legenda karenanya. misalnya legenda Rawa
Pening, legenda tokoh Jaka Tingkir, legenda Gunung Tangkuban Perahu, dsb.
Cerita binatang adalah adalah salah satu bentuk cerita (tradisional) yang
menampilakan binatang sebagai tokoh cerita. Macam-macam cerita binatang atau fabel
antara lain, (1) fabel klasik adalah cerita binatang yang sudah ada sejak zaman Yunani
klasik dan India kuno. Misalnya Janaka dan Pancatantra; dan (2) fabel modern adalah
secara prinsipil tidak ada perbedaan antara fabel klasik dan fabel modern kecuali bahwa
yang disebut belakangan ditulis relatif belum lama dan sengaja dan sengaja dimaksudkan
sebagai bahan bacaan sastra. Misalnya, Keledai yang Dungu.
Dongeng merupakan salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya.
Kegiatan membaca dan mengapresiasi dongeng merupakan salah satu upaya yang dapat
dilakukan untuk menjalin komunikasi. Pembentukan nilai moral akan sangat efektif jika
ditanamkan pada anak-anak semenjak usia dini yakni jenjang Sekolah Dasar kelas rendah
(Febriani dalam Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia volume 1 nomor 1 Tahun
2012). Macam-macam dongeng, (1) dongeng klasik adalah dongeng-dongeng yang hanya
dikenal oleh masayarakat empunya dongeng. Misalnya, cerita Rakyat dari Betawi (Rahmat
Ali), cerita rakyat dari Jogayakarta dan cerita rakyat dari Surakarta (keduanya disusun
oleh Bakdi Sumanto), dll; dan (2) dongeng modern adalah cerita fantasi modern.
Misalnya, Harrya Potter (J.K Rowling)
Cerita wayang adalah wiracarita yang berpakem pada dua karya besar yaitu,
Ramayana dan Mahabarata. Sedangkan nyanyian rakyat adalah salah satu bentuk sastra
tradisional yang banyak dikenal dan dinyanyikan hingga kini. Misalnya, tembang macapat
(Jawa).
Pembelajaran sastra tradisional di sekolah khususnya Sekolah Dasar sangat sesuai
dengan karakter anak. Namun, materi yang digunakan juga harus disesuaikan dengan
kondisi anak. Berikut merupakan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk
pembalajaran sastra tradisional di Sekolah Dasar.
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Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar

Kelas I,
Semester I
Mendengarkan
Memahami bunyi bahasa, perintah dan
dongeng yang dilisankan
Semester II
Mendengarkan
Memahami wacana lisan tentang deskripsi
benda-benda di sekitar dan dongeng
Kelas II
Semester II
Mendengarkan
Memahami pesan pendek dan dongeng yang
dilisankan
Kelas III
Semester I
Membaca
Memahami teks dengan membaca nyaring,
membaca intensif, dan membaca dongeng
Kelas V
Semester I
Mendengarkan
Memahami penjelasan narasumber dan
cerita rakyat secara lisan
Kelas VI
Semester I
Mendengarkan
Memahami teks dan cerita anak yang dibaca

Menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita

Menyebutkan isi dongeng

Menceritakn kembali
didengarnya

isi

dongeng

yang

Menceritakan isi dongeng yang di baca

Mengidentifikasi unsur cerita tentang cerita
rakyat yang didengarnya

Mengiden-tifikasi tokoh, watak, latar, tema,
atau amanat dari cerita anak yang dibaca

Merujuk dari standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pembelajaran sastra
tradisional di atas, maka pembelajaran sastra tradisional di Sekolah Dasar menggunakan
media pembelajaran yang menarik. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran sastra
trasional dapat dipahami oleh peserta didik. Sehingga peserta didik akan cinta terhadap
kebudayaan Indonesia. Berikut disajikan contoh pembelajaran sastra tradisional di
Sekolah Dasar kelas V semester I,
Contoh materi pembelajaran Cerita Rakyat
Legenda Danau Tondano
Alkisah, beribu-ribu tahun yang lalu terdapat gunung yang tinggi. Disekitarnya terdapat dua daerah,
selatan dan utara. Masing-masing dipimpin oleh seorang Tonaas.
Tonaas yang berkuasa atas wilayah utara hanya memiliki seorang anak. Anak mereka seorang
perempuan. Dia bernama Marimbow. Dia terkenal sangat cantik. Disamping itu, dia pun sangat patuh pada
kedua orang tuanya. Bahkan dia bersumpah tidak akan menikah selama orang tuanya masih hidup
Tonaas yang berkuasa di wilayah selatan mempunyai seorang anak laki-laki. Dia bernama
Maharimbaw. Dia tampan, rajin bekerja dan patuh kepada ornga tua. Maharimbaw juga bersumpah tidak
akan menikah selagi orang tuanya masih hidup.
Kedua Tonaas memikirkan masa depan daerahnya. Tonaas utara memikirkan siapa yang akan
menggantikan dia. Dia risau karena anaknya seorang perempuan. Sementara itu, Tonaas wilayah selatan
berfikir, siapakah yang akan mendampingi anaknya kelak.
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Suatu saat Marimbow berunding dengan ayahnya. Keduanya sepakat bahwa mulai saat ini Marimbow
akan berperilaku sebagai laki-laki.
Pada suatu hari Marimbow melihat seorang pemuda tidur di bawah pohon di wilayahnya. Marimbow
pun ingin mengusirnya. Pemuda yang diusir itu ternyata Maharimbow. Ia curiga apakah orang itu benar-benar
seorang pria. Maharimbow pun ingin membuktikannya.
Pada pertemuan berikutnya kedua pemuda itu saling berselisih. Dengan suatu pertarungan
terbukalah rahasia Marimbow. Maharimbow mengetahui bahwa Marimbow ternyata seorang perempuan.
Keduanya pun menyatakan ikrar menjadi suami istri. Sehari setelah peristiwa itu penduduk di dua derah itu
heboh. Tonaas pun bingung. Akhirnya, terjadilah malapetaka akibat sumpah keduanya yang dilanggar.
Gempa yang dahsyad menimpa daerah itu. Selanjutnya gunung api di wilayah itu meletus. Semuanya
musnah. Akibat letusan itu, terjadilah danau yang sekarang disebut Danau Tondano.
Sumber : Cerita Rakyat dari Minahasa
Di kutip dengan pengubahan

Berikut contoh Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar,
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )
Sekolah

:

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Kelas / Semester

: 5/I

Standar Kompetensi

: Memahami penjelasan nara sumber dan cerita rakyat secara
lisan.

Waktu

: 2 X 35 Menit

MENDENGARKAN
A. Kompetensi Dasar
1.2. Mengidentifikasi unsur cerita rakyat yang didengar
B. Tujuan Pembelajaran:


Siswa dapat Mendengarkan cerita rakyat.



Siswa dapat Mendaftar nama-nama tokoh cerita yang didengar.



Siswa dapat Mencatat latar dan alamat cerita rakyat yang didengar.



Siswa dapat Memberikan tanggapan mengenai isi cerita rakyat yang didengar.

 Karakter siswa yang diharapkan :

Dapat dipercaya ( Trustworthines), Rasa hormat dan
perhatian ( respect ), Tekun ( diligence ), Tanggung
jawab ( responsibility ) Berani ( courage ) dan
Ketulusan ( Honesty )

C. Materi Pokok


Cerita Rakyat
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D. Pengalaman Belajar


Kegiatan Awal

Apersepsi dan Motivasi :



-

Tanya jawab tentang Materi yang akan dipelajari

-

Mengajukan pertanyaan tentang penjelasan nara sumber

Kegiatan Inti

 Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru:
 Mendengarkan cerita rakyat.
 Mendaftar nama-nama tokoh cerita yang didengar.

 Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru:
 Mencatat latar dan alamat cerita rakyat yang didengar.
 Memberikan tanggapan mengenai isi cerita rakyat yang didengar.

 Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
 Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa
 Guru bersama siswa bertanya jawab
memberikan penguatan dan penyimpulan


meluruskan

kesalahan

pemahaman,

Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru:
 Mengerjakan soal-soal latihan
 Membaca buku cerita dan melaporkan isi buku secara tertulis

E. Metode/Sumber Belajar


Metode : Tanya jawab,diskusi,penugasan/Multi Metode



Sumber Belajar : Teks, Bina Bahasa Indonesia Kurikulum 2006 KTSP

F. Penilaian
Indikator Pencapaian

 Siswa dapat mendengarkan
cerita rakyat.

Teknik
Penilaian

Bentuk
Instrumen

Contoh Instrumen

 Lisan.

Lembar penilaian

 Tulislah daftar na-ma-

 Tertulis

Produk

 Siswa dapat mencatat nama-  Tugas

nama tokoh ceri-ta yang
di dengar!

nama tokoh dalam cerita

 Buatlah catatan latar dan

 Siswa dapat menjelaskan

alamat cerita rakyat yang
didengar!

sifat tokoh dengan tepat.

 Siswa dapat memberikan
tanggapan mengenai isi
cerita rakyat yang didengar.
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FORMAT KRITERIA PENILAIAN

 PRODUK ( HASIL DISKUSI )
No.

Aspek

Kriteria

Skor

1.

Konsep

* semua benar

4

* sebagian besar benar

3

* sebagian kecil benar

2

* semua salah

1

 PERFORMANSI
No.

Aspek

Kriteria

Skor

1.

Pengetahuan

* Pengetahuan

4

* kadang-kadang Pengetahuan

2

* tidak Pengetahuan

1

* aktif Praktek

4

* kadang-kadang aktif

2

* tidak aktif

1

* Sikap

4

* kadang-kadang Sikap

2

* tidak Sikap

1

2.

3.

Praktek

Sikap

LEMBAR PENILAIAN
No

Nama
Siswa

Performan
Produk
Pengetahuan

Praktek

Sikap

Jumlah
Skor

Nilai

1.
2.
3.
4.
5.
CATATAN :
Nilai = ( Jumlah skor : jumlah skor maksimal ) X 10.



Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan Remedial.

Dengan materi pembelajaran cerita rakyat di atas yang berasal dari Minahasa.
Diharapkan peserta didik belajar kebudayaan yang berada di Minahasa. Seperti kata
‘Tonaas’ yang berarti ‘raja’. Dengan demikian, peserta didik dapat mempelajari
kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia. Karena sastra tradisional yang berada di
Indonesia sangat banyak dan beragam. Serta menumbuhkan kecintaan terhadap
kebudayaan yang ada di Indonesia.
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PERAN SASTRA ANAK DALAM PEMBIASAAN
MEMBACA SEJAK ANAK USIA DINI SEBAGAI
PONDASI PEMBENTUKAN KARAKTER YANG
BERIDENTITAS NASIONAL
Dr. Juanda, M.Hum
Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar
Abstrak
Sastra anak merupakan salah satu dimensi dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia
yang perlu di kembangkan seiring dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sastra
anak merupakan pondasi utama dalam pembentukan moral bangsa Indonesia yang berkarakter
identitas nasional bangsa Indonesia. Pembiasaan membaca sejak anak usia dini dalam hal ini
pemerolehan keaksaraan adalah proses kognitif untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan
keaksaraan dalam hal ini membaca. Pembelajaran keaksaraan sangat kompleks dan menggunakan
berbagai macam media antara lain sastra anak. Peran sastra anak dan pembiasaan membaca dapat
ditelusuri melalui manfaat sastra anak. Melalui karya sastra, anak-anak melihat bagaimana tokoh
menangani masalah yang dihadapi. Proses identifikasi dengan tokoh membuat mereka dapat
mengatasi masalahnya sendiri. Selain itu, mereka akan memahami perasaan orang lain; Karya sastra
membantu perkembangan bahasa, perkembangan kognitif,perkembangan kepribadian, dan
perkembangan sosial anak.
Pembentukan karakter dan identitas nasional yang berbasis sastra anak dapat dilakukan
dengan memberikan bacaan sastra anak kepada anak-anak sejak usia dini. Sastra anak berfungsi
sebagai media pendidikan dan hiburan, membentuk karakter anak, serta menuntun kecerdasan
emosi anak. Pendidikan dalam sastra anak memuat amanat tentang moral. Salah satu contoh sastra
anak di Bugis “ Batu Badaong” di dalamnya berisi berbagai nasihat dan mengajarkan perlunya
mematuhi perintah orang tua..
Kata kunci: Sastra anak, membaca, dan karakter

I. Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
Sastra anak merupakan karya sastra yang diperuntukkan bagi anak-anak yang dibuat
oleh orang dewasa dan anak-anak itu sendiri. Sastra anak dapat berupa cerpen, dongeng,
puisi, dan drama. Bahasa yang digunakan dalam sastra anak ringan, kosa katanya mudah
dipahami oleh anak-anak; Kalimat-kalimat yang digunakan singkat. Secara keseluruhan
sastra anak dapat dibaca dalam waktu singkat karena ceritanya pendek.
Anak-anak perlu dibiasakan membaca sejak usia dini dengan pemerolehan
keaksaraan. Pemerolehan keaksaraan
adalah proses kognitif pengetahuan dan
keterampilan keaksaraan untuk membaca. Mary Eming Young mengemukakan
Kemampuan keaksaraan sebagai salah satu proses belajar sangat dipengaruhi oleh
kondisi sosial kultural anak. Keaksaraan oleh (Barton, 1994 dalam Juanda, 2010: 5)
adalah bagian dari pemerolehan yang dikenal higher psychological process. Pembelajaran
keaksaraan sangat kompleks dan menggunakan berbagai macam media antara lain sastra
anak. Sastra anak memiliki banyak unsur pendidikan yang dapat disampaikan kepada
anak dalam bentuk penyampaian yang menghibur karena ceritanya memiliki penokohan
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dan alur yang sederhana. Anak- anak senang belajar sambil bermain. Peran sastra anak
sebagai hiburan berperanan penting dalam menyampaian pesan-pesan sastra anak
tersebut.
Pembiasaan membaca sejak usia dini perlu ditumbuhkembangkan pada anak dengan
memberikan contoh dari orang tua yang selalu membiasakan diri membacakan sastra
anak dihadapan mereka. Orang tua perlu memberikan bacaan sastra, memilih sastra anak
yang sesuai dengan umur anak. Selain itu, harus memperhatikan kondisi sosial budaya
anak dengan bacaan yang dibacakannya atau sastra anak yang mereka baca. Anak perlu
dituntun membaca sastra anak secara rutin. Pada tingkat awal disuguhi bacaan yang
memuat berbagai gambar yang menarik dengan warna-warni yang mencolok sehingga
menjadi fokus perhatian mereka.
Perkembangan seorang anak sangat penting. Para ahli psikologi perkembangan dan
pendidikan menyatakan bahwa perkembangan anak juga harus secara umum dipahami
jika seseorang ingin mendekati dan menguasai dunia (sastra) anak. Perkembangan
perilaku dan karakter generasi muda Indonesia sekarang cenderung ke arah yang negatif.
Tawuran antar pelajar dan antar mahasiswa sering ditemui dengan adanya korban jiwa
antara kedua belah pihak yang bertikai. Oleh karena itu, perlu diantisipasi dalam waktu
panjang dengan menggalakkan pembentukan karakter generasi muda sejak anak usia dini
yang bercirikan budaya atau identitas Indonesia. Pembentukan karakter tersebut dimuali
di lingkungan keluarga yang seterusnya berkembang di lingkungan sekolah dan
masyarakat. Pembentukan karakter tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan
sastra anak sebagai media sejak anak usia dini.
B. Rumusan Masalah
1. Apa peran sastra anak dalam pembiasaan membaca sejak anak usia dini
2. Bagaimanakah pembentukan karakter dan identitas nasional yang berbasis sastra
anak.
II. PEMBAHASAN
A. Peran Sastra Anak Dalam Pembiasaan Membaca Sejak Anak Usia Dini
1. Sastra Anak
Pada awalnya kita hanya mengenal istilah sastra. Berdasarkan perkembangan bentuk
dan isi muncullah istilah sastra anak, sastra remaja dan sastra orang dewasa. Kategorikategori sastra tersebut muncul untuk kepentingan pendidikan (Stewig, 1980; Huck,
dkk., 1987). Banyak orang mendefinisikan sastra anak sebagai buku bacaan anak.
Sastra anak mencakup pengungkapan pengarang, penderitaan, hal-hal manarik, maksud,
jasa, kejadian nyata yang diungkapkan dalam teks sebagai tema-tema yang dapat
memperkaya sastra anak (Mitchell, 2004: 4).
Secara teoretis sastra anak adalah sastra yang dibaca oleh anak-anak dengan
bimbingan dan pengarahan anggota masyarakat, sedang penulisnya juga dilakukan oleh
orang dewasa (Davis, 1967 dalam Sarumpaet, 2010: 2). Sastra anak adalah sastra
yang terbaik yang mereka baca dengan karakteristik berbagai ragam, tema, dan format.
Kita mengenal sastra anak yang khusus anak-anak usia dini, seperti buku berbentuk
mainan, buku-buku untuk anak bayi, buku memperkenalkan alphabet, buku mengenal
angka dan hitungan, buku mengenai konsep dan berbagai buku lain yang membicarakan
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pengalaman anak seusia itu. Selain itu, hal yang paling diminati anak usia dini adalah
buku bergambar. Kisah-kisah yang merupakan cerita rakyat , fantasi, puisi, cerita realistik,
fiksi kesejarahan biografi, serta buku informasi.
Sastra berarti karya seni imajinatif
dengan unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa. Kata anak diartikan
sebagai manusia yang masih kecil umur 6-13 tahun, usia anak sekolah dasar. Secara
sederhana sastra anak adalah seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya dominan
yang bermediumkan bahasa baik lisan maupun tertulis yang secara khusus dapat
dipahami oleh anak-anak tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Istilah cerita
anak semata-mata bergendre prosa seperti dongeng, legenda, mite yang diolah kembali
menjadi cerita anak.
Sesuai dengan sasaran pembacanya sastra anak dikemas dalam bentuk yang berbeda
dengan sastra orang dewasa sehingga dapat diterima anak dan dipahami mereka dengan
baik. Sastra anak merupakan pembayangan atau pelukisan kehidupan anak yang
imajinatif ke dalam bentuk struktur bahasa anak. Sastra anak merupakan sastra yang
ditujukan untuk anak bukan sastra tentang anak. Sastra tentang anak bisa saja isinya
tidak sesuai dengan anaktetapi sastra untuk anak sudah tentu sengaja dan disesuaikan
untuk anak selaku pembacanya (Puryanto, 2008: 2).
Banyak tokoh besar yang telah menanamkan pentingnya perhatian terhadap
perkembangan psikologi anak, landasan utama pendidikan dan pemahaman atas anak.
John Locke (1632-1704), filsuf Inggris yang menyebut pikiran anak yang baru lahir
sebagai tabula rasa. Filsuf Prancis Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) yang percaya
pada pentingnya perkembangan
moral.
Emile menuntut pendidikan anak yang
memerdekakan dan “Learning by doing.’ Bapak psikoanalisis Sigmund Freud (1856-1939)
menganggap pengalaman masa kanak-kanak sebagai sesuatu yang sangat penting
dalam menunjang perkembangan mereka.
Maria Montessori (1870-1952), tokoh
perkembangan psikologis anak di Sekolah Taman Kanak-Kanak.
2. Pembiasaan Membaca Sejak Anak Usia Dini
Kemampuan membaca merupakan kemampuan yang kompleks, artinya banyak
segi dan faktor yang mempengaruhinya. Anderson (1985) menunjuk motivasi, lingkungn
keluarga (orang tua), dan guru sebagai faktor yang sangat berpengaruh. Gillet dan
Temple (1985) dalam (Akhadiah, 1999:24) mengemukakan faktor bahan bacaan.
(1)
Motivasi
Motivasi merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kemampuan
membaca. Kerap kali kegagalan dalam bidang membaca disebabkan oleh rendahnya
motivasi.
(2)
Lingkungan Keluarga
Orang tua yang memiliki kesadaran akan pentingnya kemampuan membaca
berusaha agar anak-anaknya memiliki kesempatan membaca. Kebiasaan orang tua
membacakan cerita untuk anak-anak yang masih kecil merupakan usaha yang besar
sekali artinya dalam pertumbuhan minat baca maupun perluasan pengalaman serta
pengetahuan anak. Pembicaraan orang tua serta anggota keluarga lainnya di rumah
juga mempengaruhi kemampuan membaca anak. Pembicaraan yang berisi pengalaman
yang melibatkan berbagai konsep, istilah, pandangan, dan sebagainya akan memperluas
pengalaman serta wawasan yang diperlukannya dalam memahami berbagai topik bacaan.
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial yang baik akan lebih
memungkinkan orang tua menyediakan sumber-sumber bacaan. Sumber bacaan ini bagi
orang tua yang memiliki pendidikan yang memadai sumber bacaan itu secara langsung
akan menolong anak memperluas wawasannya.
(3) Bahan Bacaan
Bahan bacaan akan mempengaruhi seseorang dalam minat maupun kemampuan
memahaminya. Bahan bacaan yang terlalu sulit untuk seseorang akhirnya akan
mematahkan selera untuk membacanya. Seorang anak yang diberi bacaan yang disajikan
bacaan dalam struktur kalimat serta istilah-istilah yang terlalu tinggi baginya akhirnya
akan menolak untuk membacanya. Sebaliknya bahan bacaan yang terlalu kekanakkanakan jika diberikan kepada anak yang sudah dewasa atau telah memiliki kemampuan
baca tingkat tinggi juga tidak akan diminati.
Sehubungan dengan bahan bacaan di atas ada beberapa faktor yang perlu
diperhatikan
(a) Topik: Topik yang sesuai dengan kehidupan pembaca tentu akan lebih menarik dan
lebih mudah dipahami daripada yang tidak sesuai.
(b) Keterbacaan Bahan:Faktor keterbacaan merupakan faktor yang sangat penting dalam
pemilihan bahan bacaan. Keterbacaan ini berhubungan erat dengan taraf kesulitan
bacaan. Keterbacaan dan kesulitan bacaan berbeda-beda bagi tingkatan-tingkatan
kemampuan membaca. Sehubungan dengan keterbacaan bahan dibedakan tiga
tingkatan, yaitu bebas ‘independent,’ instruksional ‘instructional’, dan frustasi’
frustration’ (Gillet dan Temple, 1986). Suatu bahan berada pada tingkat bebas jika
bahan itu dapat dipahami tanpa bantuan atau bimbingan guru. Jika suatu bahan
hanya dapat dibaca/dipahami siswa dengan bimbingan guru, bahan bacaan termasuk
instruksional. Selanjutnya, bila bahan bacaan tidak juga dapat dipahami siswa
meskipun sudah dipelajari dengan bimbingan guru, bahan tersebut digolongkan
tingkatan frustasi.
Kemampuan membaca yang dimiliki anak memperkaya bahasa anak. Anak-anak
yang sudah pandai membaca sejak usia dini, (selanjutnya disebut anak-anak pembaca
dini) memperoleh nilai lebih tinggi dalam tes bahasa dibandingkan dengan anak bukan
pembaca dini. Cazden menyatakan bahwa anak-anak pembaca dini seringkali mencoba
menerapkan bahasa buku /bahasa sastra
dalam mengungkapkan kejadian yang
dialaminya sehari-hari (Morrow, 1993:67). Mereka menguasai kosakata yang banyak dan
kerapkali menggunakan pola kalimat orang dewasa. Dengan kemampuan membaca yang
baik mereka lebih mudah memahami sumber-sumber informasi dalam bidang studi lain.
Goodman
(1986) menyatakan bahwa kemampuan berbahasa dan kemampuan
keaksaraan memberdayakan anak. Dengan kemampuan bahasa dan kemampuan
keaksaraan yang dimiliki, anak dapat meraih berbagai pengetahuan dan informasi yang
diperlukannya.
Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca (1) bersifat
konstruktif; (2) memerlukan motivasi; (3) memerlukan startegi;(4) memerlukan proses
dasar sehingga lancer ;(5) memerlukan latihan, pengembangan, dan penyempurnaan
secara berkelanjutan; (6) berkembang sejak usia dini; (7) berkorelasi positif dengan
kemampuan bahasa dan hasil belajar lainnya.
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3. Peran Sastra Anak Dalam Pembiasaan Membaca Sejak Anak Usia Dini
Sastra anak sangat berperan penting dalam menumbuhkan kebiasaan membaca
anak sejak usia dini. Sastra anak yang dikemas dalam bentuk buku kecil atau tipis yang
disertai dengan aneka gambar dan warna yang mencolok dapat menarik perhatian anak
sebelum membaca cerita yang ada di dalamnya. Pemahaman anak terhadap teks, karya
sastra memerlukan buku bacaan yang baik. Untuk mengembangkan konsep tentang buku
dan pemahaman teks itu dapat diterapkan berbagai teknik. Untuk melaksanakan teknikteknik tersebut dapat memanfaatkan karya sastra. Morrow (1993) menyimpulkan bahwa
(1)Perkembangan kemampuan keaksaraan adalah bagian perkembangan bahasa;
(2)Perkembangan bahasa adalah bagian perkembangan simbol;(3)Perkembangan simbol
adalah bagian perkembangan makna sosiokultural.
Sastra anak berperan untuk menghibur dan mendidik. Karya sastra anak
menghibur memiliki syarat: menyenangkan, penggunaan bahasa yang segar sesuai
dengan bahasa anak-anak; seluruh unsurnya fungsional; surprise (jujur, spontan dan
tulus). Sastra anak yang mendidik yaitu hal-hal yang harus ada dalam sastra anak, yaitu:
keteladanan yang logis, ada petualangan- petualangan (Durachman, 2010: 95-96).
Kebiasaan dan budaya baca paling tidak ada tiga tahapan yang harus dilalui, yaitu
pertama, dimulai dengan kegemaran karena tertarik bahwa buku-buku tersebut dikemas
dengan menarik, baik disain, gambar, bentuk dan ukurannya. Kedua, setelah kegemaran
dipenuhi dengan ketersediaan bahan dan sumber bacaan yang sesuai dengan selera
ialah terwujudnya kebiasaan membaca. Kebiasaan itu dapat terwujud manakala sering
dilakukan dengan baik atas bimbingan orang tua, guru atau lingkungan sekitarnya
maupun atas keinginan anak. Ketiga, jika kebiasaan membaca itu dapat terus dipelihara
tanpa gangguan media elektronik yang bersifat entertainment. Oleh karena itu, seorang
pembaca terlibat secara konstruktif dalam menyerap dan memahami bacaan, maka tahap
selanjutnya membaca menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Setelah tahapan-tahapan
tersebut dilalui maka pada diri seseorang mulai terbentuk budaya baca (Akbar, 2008:
http:/meidi-aa.web.ugm.ac.id, diunduh 5 Mei 2008).
Untuk keperluan membaca dan membacakan cerita untuk anak diperlukan bukubuku bacaan yang baik. Huck, Hepler, dan Hickman dalam hal ini mengemukakan
beberapa kriteria untuk menilai buku cerita untuk anak.
Alur
Alur cerita untuk anak sebaiknya tidak rumit. Cerita sebaiknya dikembangkan
secara logis; suatu peristiwa tidak terjadi karena faktor kebetulan, melainkan harus dapat
diramalkan.
Latar
Latar harus jelas dan nyata. Latar imajinatif perlu dirinci dengan hati-hati
sehingga tercipta cerita yang dapat dipercaya. Hal ini sangat perlu diperhatikan pada
cerita-cerita khayalan/dongeng. Latar cerita sangat penting dalam menciptakan suasana,
keautentikan, dan keterpercayaan.
Tema
Tema cerita anak tentu saja harus bersifat positif, mengandung nilai pendidikan.
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Perwatakan
Tokoh-tokoh dalam cerita hendaknya nyata dan hidup. Tokoh-tokoh itu
memperlihatkan wataknya masing-masing secara jelas. Dalam tulisan, watak tokoh-tokoh
itu disajikan dengan berbagai teknik, yaitu: Melalui penjelasan, penceritaan;Melalui
percakapan;Melalui deskripsi tentang pandangan /pikiran tokoh, atau melalui
perbuatan/tindakan tokoh.
Sudut Pandang
Dalam cerita anak sudut pandang apa pun yang dipilih, tema, dan tokoh-tokoh
cerita beserta wataknya harus dapat ditangkap dengan baik oleh anak. Selain itu, cerita
dapat mengembangkan perbendaharaan kata dan wawasan tentang berbagai
permasalahan dan nilai-nilai kehidupan.
Format
Format buku meliputi ukuran, bentuk, illustrasi, ukuran huruf, kualitas kertas,
desain halaman serta sampul (kulit luar) dan penjilidannya. Buku untuk anak harus dapat
menarik minat baca anak, tidak mudah koyak dan tidak mudah bercerai berai. Illustrasi
pada sampul yang disajikan dengan tepat serta menunjukkan/menyajikan salah satu
bagian cerita yang menarik, akan mengundang minat anak untuk membaca.
Dari uraian di atas jelas bahwa buku untuk anak dinilai dengan
mempertimbangkan apakah: alur ceritanya mengalir dengan jelas, temanya bermakna
bagi kehidupan anak, latarnya autentik, sudut pandang yang dipilih menumbuhkan
kepercayaan, dengan perwatakan yang meyakinkan, gaya yang tepat, format yang
menarik,dan bahasa yang mudah dipahami anak.
B. Pembentukan Karakter Dan Identitas Nasional Yang Berbasis Sastra Anak
1. Karakter dan Identitas Nasional
Pembentukan karakter dan identitas nasional bangsa Indonesia dapat dimulai
sejak anak usia dini di lingkungan keluarga yang dilanjutkan pada usia sekolah di
lingkungan sekolah dan dikembangkan di lingkungan masyarakat. Sastra anak sangat
memegang peranan penting dalam pembentukan karakter bagi anak. Suyanto (2009)
mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap
individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa,
maupun negara. Pembentukan karakter adalah pembentukan perilaku yang dilandasi
oleh nilai-nilai berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum/konstitusi, adat istiadat
dan estetika (Kemendiknas, 2011: 245) sesuai dengan rincian yang terdapat dalam
peraturan undang-undang untuk SK/KD di seluruh matapelajaran tingkat sekolah dasar
sebagai berikut:
religius, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreativitas,
kemandirian, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air,
menghargai prestasi, bersahabat komunikatif, cinta damai, senang membaca, peduli
sosial, peduli lingkungan, dan tanggung jawab.
Nilai-nilai tersebut merupakan implementasi dari peraturan UU nomor 20/2003
tentang sistem Pendidikan Nasional, Inpres 1/2010 tentang percepatan pelaksanaan
prioritas
pembangunan
nasional
menyatakan/menghendaki
memerintahkan
pengembangan karakter peserta didik melalui pendidikan di sekolah. Semua nilai-nilai
karakter tersebut dapat disisipkan dalam setiap pelajaran melalui pembelajaran membaca
cerita atau sastra anak
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Istilah identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Kata
identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang pengertian harfiah; ciri, tanda atau jati
diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu sehingga membedakan dengan
yang lain. Jadi, identitas nasional adalah pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa,
filsafat pancasila dan juga sebagai Ideologi Negara. Identitas Nasional Indonesia antara
lain bahasa nasional atau bahasa Persatuan yaitu bahasa Indonesia dan
kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai Kebudayaan Nasional. Unsur-unsur
pembentuk identitas, yaitu: Suku bangsa, Agama, Kebudayaan, dan
bahasa.
Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh
suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain.
Menurut Berger dalam The Capitalist Revolution, era globalisasi dewasa ini, ideologi
kapitalisme yang akan menguasai dunia. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia tetap
eksis dalam menghadapi globalisasi maka harus tetap meletakkan jati diri dan identitas
nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan
kreatifitas budaya globalisasi. Berbagai negara di dunia, era globalisasi yang cenderung
menghancurkan nasionalisme, muncullah kebangkitan kesadaran nasional.
2. Peran Sastra Anak Dalam Pembentukan Karakter Bangsa dan Indentitas
Nasional
Peran sastra anak dalam pembetukan karakter bangsa dan identitas nasional
dapat dilakukan dengan menyebarluaskan sastra anak yang telah ada dan menciptakan
sastra anak yang sesuai dengan karakter dan identitas bangsa Indoenesia. Oleh karena
itu, perlu penciptaan karya sastra anak yang berbasis budaya lokal bangsa Indonesia.
Dalam hal ini perlu menggali karya-karya sastra lama. Haryadi (1994) mengemukakan
sembilan manfaat yang dapat diambil dari sastra lama, yaitu (1) dapat perperan sebagai
hiburan dan media pendidikan, (2) isinya dapat menumbuhkan kecintaan, kebanggaan
berbangsa dan hormat pada leluhur, (3) isinya dapat memperluas wawasan tentang
kepercayaan, adat-istiadat, dan peradaban bangsa, (4) pergelarannya dapat
menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, (5) proses penciptaannya menumbuhkan
jiwa kreatif, responsif, dan dinamis, (6) sumber inspirasi bagi penciptaan bentuk seni
yang lain, (7) proses penciptaannya merupakan contoh tentang cara kerja yang tekun,
profesional, dan rendah hati, (8) pergelarannya memberikan teladan kerja sama yang
kompak dan harmonis, (9) pengaruh asing yang ada di dalamnya memberi gambaran
tentang tata pergaulan dan pandangan hidup yang luas.
Pembentukan karakter dan identitas nasional yang berbasis sastra anak. Lakoff
mengemukakan bahwa kesopanan dikembangkan oleh masyarakat dalam mereduksi
perselisihan dalam interaksi personal, tidak menyenangkan, sikap mental masyarakat dari
berbagai hal yang tidak sesuai. Sastra anak berfungsi sebagai media pendidikan dan
hiburan, membentuk karakter anak, serta menuntun kecerdasan emosi anak. Pendidikan
dalam sastra anak memuat amanat tentang moral.
Sastra anak sangat relevan dengan pendidikan karakter sejak anak usia dini. Karya
sastra sarat dengan nilai-nilai pendidikan akhlak seperti dikehendaki dalam pendidikan
karakter. Fungsi sastra menurut Horace adalah dulce et utile, artinya indah dan
bermanfaat. Dari aspek gubahan, sastra disusun dalam bentuk, yang apik dan menarik
sehingga membuat orang senang membaca, mendengar, melihat, dan menikmatinya.
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Sementara itu, dari aspek isi ternyata karya sastra sangat bermanfaat. Di dalamnya
terdapat nilai-nilai pendidikan moral yang berguna untuk menanamkan pendidikan
karakter.
Pembelajaran sastra diarahkan pada tumbuhnya sikap apresiatif terhadap karya
sastra, yaitu sikap menghargai karya sastra. Dalam pembelajaran sastra ditanamkan
tentang pengetahuan karya sastra (kognitif), ditumbuhkan kecintaan terhadap karya
sastra (afektif) , dan dilatih keterampilan menghasilkan karya sastra (psikomotor).
Kegiatan apresiatif sastra dilakukan melalui kegiatan (1) reseptif seperti membaca dan
mendengarkan karya sastra, menonton pementasan karya sastra, (2) produktif, seperti
mengarang, bercerita, dan mementaskan karya sastra, (3) dokumentatif, misalnya
mengumpulkan puisi, cerpen, membuat kliping tentang infomasi kegiatan sastra. Kegiatan
apresiasi sastra pikiran, perasaan, dan kemampuan motorik dilatih dan dikembangkan.
Melalui kegiatan semacam itu pikiran kritis, perasaan peka dan halus, memampuan
motorik terlatih. Semua itu merupakan modal dasar pengembangan pendidikan karakter.
Penulis karya sastra akan memilih diksi, menggunakan gaya bahasa yang tepat,
dan sebagainya. Sementara itu, pada benak pengarang terbersit keinginan untuk
menyampaikan amanat, menanamkan nilai-nilai moral, baik melalui karakter tokoh,
perilaku tokoh, ataupun dialog. (Hayadi, 2012: http://staff uny.ac.id., diunduh 17
Oktober 2012).
Cerita rakyat ”Batu Badaong” di Sulawesi Selatan, Indonesia mengandung nilai
pendidikan tentang kemanusiaan, perlunya saling membantu antara sesama, gotong
royong, duduk bersama membicarakan sesuatu untuk mencapai mufakat, menghargai
pendapat orang tua serta akibat buruk bila tidak mematuhi perintah orang tua. Cerita
binatang ”Kancil dan Siput” mengandung pendidikan tentang harga diri, sikap kritis, dan
akibat jelek keangkuhan. Cerita asal mula ”Ikan Duyung” dari daerah sulawesi Tengah
Indonesia mengandung pesan-pesan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam
kehidupan sehari-hari. Salah satu pesan moral adalah akibat buruk dari sifat kasar dan
tidak menghargai seseorang. Nilai pendidikannya bahwa anak harus taat pada perintah
orang tua.
III. PENUTUP
Sastra anak sangat berperan penting dalam menumbuhkan kebiasaan membaca
anak sejak usia dini. Sastra anak yang dikemas dalam bentuk buku kecil atau tipis yang
disertai dengan aneka gambar dan warna yang mencolok dapat menarik perhatian anak
sebelum membaca cerita yang ada di dalamnya.
Sastra
anak
berperan
untuk
menghibur dan mendidik. Karya sastra anak menghibur memiliki syarat: menyenangkan,
penggunaan bahasa sesuai dengan bahasa anak-anak; seluruh unsurnya fungsional;
surprise (jujur, spontan dan tulus). Sastra anak yang mendidik yaitu hal-hal yang harus
ada dalam sastra anak, yaitu: keteladanan yang logis, petualangan- petualangan .
Peran sastra anak dalam pembetukan karakter bangsa dan identitas nasional
dapat dilakukan dengan menyebarluaskan sastra anak yang telah ada dan menciptakan
sastra anak yang sesuai dengan karakter dan identitas bangsa Indoenesia. Oleh karena
itu, perlu penciptaan karya sastra anak yang berbasis budaya lokal bangsa Indonesia.
Dalam hal ini perlu menggali karya-karya sastra lama.
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MEMASYARAKATKAN TRADISI
MENDONGENG UNTUK MENINGKATKAN
KEBIASAAN MEMBACA: PELUANG DAN
TANTANGAN PELAKSANAAN PERDA
KEBAHASAAN DI KOTA BANDUNG
Taufik Ampera
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran

Abstrak
Pemerintahan Kota Bandung pada tahun 2012 ini telah menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda. Pada Bab V mengenai
Peran Serta Masyarakat ditegaskan bahwa implementasi Perda di bidang kemasyarakatan, salah satunya
adalah pemasyarakatan tradisi mendongeng dalam Bahasa Sunda dengan mengangkat kembali cerita daerah
setempat di lingkungan keluarga. Pemasyarakatan kembali tradisi mendongeng akan menumbuhkan dan
mengembangkan kembali kebiasaan bercerita yang kemudian akan dapat berdampak pada upaya
peningkatan kebiasaan membaca karena cerita yang menjadi sumber konsumsi anak-anak tidak hanya
terbatas pada cerita lisan, melainkan dapat pula bersumber dari cerita fiksi popular, ilmiah, dan cerita faktual
yang telah diterbitkan dalam bentuk buku bacaan.
Membacakan cerita melalui teknik mendongeng dapat menjadi contoh yang efektif bagi anak
bagaimana aktivitas membaca harus dilakukan. Bercerita dapat menstimulasi minat dan kebiasaan membaca.
Menstimulasi minat baca anak lebih penting daripada mengajar mereka membaca. Menstimulasi memberi efek
menyenangkan, sedangkan mengajar mereka membaca justru dapat mengurangi minat baca anak, apalagi
bila hal tersebut dilakukan secara paksa. Di samping itu, kegiatan bercerita dengan buku menjadi sarana
untuk melatih dan mendekatkan anak pada buku bacaan. Para akhli berkeyakinan bahwa budaya baca tidak
dapat dilatihkan ketika anak memasuki usia dewasa. Melatih anak gemar membaca harus dimulai sejak dina.
Kegiatan bercerita dengan buku akan merangsang rasa tahu anak yang kemudian akan tertarik untuk
membacanya.
Niat baik Pemerintahan Kota Bandung dengan ditetapkannya Perda Penggunaan, Pemeliharaan, dan
Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Akasara Sunda, mendapat beragam sambutan, salah satu diantaranya
ada kekhawatiran masyarakat terhadap pelaksanaan kebiasaan mendongeng di lingkungan keluarga yang
berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Perda. Namun, tidak sedikit masyarakat
Kota Bandung yang menyambut baik dengan diterbitkannya Perda tersebut. Hal itu akan memberikan peluang
dan tantangan dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan tradisi mendongeng di lingkungan keluarga
untuk meningkatkan kebiasaan membaca. Perda Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa,
Sastra, dan Akasara Sunda yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung akan menjadi landasan untuk
pelestarian tradisi mendongeng dan mengembangkan budaya baca masyarakat di tengah arus perkembangan
budaya popular.
Kata kunci: Perda Kebahasaan, tradisi mendongeng, kebiasaan membaca.
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I. PENDAHULUAN
Permasalahan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia sampai saat ini adalah
adanya data berdasarkan temuan penelitian dan pengamatan yang menunjukkan bahwa
minat baca masyarakat Indonesia relatif masih sangat rendah. Sehingga kenyataan
tersebut masih menjadi tema yang cukup aktual. Tema ini sering dijadikan bahan diskusi
oleh para pemerhati dan para pakar yang peduli terhadap perkembangan minat baca di
Indonesia. Upaya menumbuhkan minat baca bukannya tidak dilakukan. Pemerintah
melalui lembaga yang relevan telah mencanangkan program minat baca.
Upaya Pemerintah Kota Bandung dengan menetapkan Perda tentang Penggunaan,
Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda pada hakikatnya
bertujuan pula untuk menumbuhkan minat baca warga kota melalui bidang pendidikan
dan kemasyarakatan. Dalam perda yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah
Kota Bandung, pada implementasi di bidang kemasyarakatan tercantum upaya
pemasyarakatan tradisi mendongeng dalam bahasa Sunda dengan mengangkat kembali
cerita daerah setempat di lingkungan keluarga. Kebijakan tersebut, merupakan langkah
nyata dalam melestarikan dan menghidupkan kembali tradisi mendongeng di lingkungan
keluarga, yang nyaris punah tergerus perkembangan zaman dan perubahan ekonomi baru
yang menyebabkan kurangnya kesempatan bagi orang tua untuk berkumpul dengan
anak-anaknya.
Untuk saat ini tradisi mendongeng bukan sekedar sebuah tradisi bercerita, tetapi
mendongeng dapat dijadikan sebagai kegiatan untuk menumbuhkan minat baca pada
anak. Pembacaan dongeng yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, bukan hanya
dapat memacu minat baca anak, tetapi juga akan meningkatan kekompakan antar
keluarga.Dengan demikian, diharapkan para orangtua akan terus memberikan kasih
sayang kepada anaknya dengan cara membacakan dongeng sebelum tidur.

II. PELUANG DAN TANTANGANPELAKSANAAN PERDA KEBAHASAAN DI KOTA
BANDUNG
Menguatnya kesadaran akan pentingnya mengembalikan peradaban dan
kebudayaan Sunda di Jawa Barat, mulai terasa sejak tiga dekade belakangan. Hal itu
tercermin dengan lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Jabar No 6 Tahun 1996 tentang
Pelestarian, Pembinaan,dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda. Perda
tersebut kemudian diperbarui dengan Perda No 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan
Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah. Perda ini dilengkapi pula dengan Keputusan Gubernur
Jawa Barat No 3 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi
Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003. Perda terntang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan
Aksara Daerah ini memuat 9 bab dan 14 pasal yang mengatur berbagai upaya
pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara di Jawa Barat.Dalam perda ini dijelaskan bahwa
yang dimaksud dengan bahasa daerah di Jawa Barat adalah bahasa Sunda, Bahasa
Cirebon, dan Bahasa Melayu Betawi yang tumbuh dan berkembang di Jawa Barat.
Setelah lahir Perda Propinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan
Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah, Pemerintah Kabupaten Kuningan yang memiliki
persinggungan kebahasaan dengan Cirebon dan Brebes Jawa tengah, hanya memerlukan
waktu tiga tahun untuk melahirkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No 6 Tahun
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2006 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah. Perda tersebut
merupakan perda pertama yang dimiliki Kota dan Kabupaten di Jawa Barat.
Pada bulan Mei 2012 Pemerintah Daerah Kota Bandung Mengeluarkan Perda
tentang Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara
Sunda. Perda ini dapat menjadi landasan kuat dalam perencanaan bahasa (language
planning) yang menempatkan bahasa Sunda sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
strategi atau politik kebudayaan daerah di Jawa Barat dan nasional. Lahirnya perda ini
didasari pada kesadaran bahwa bahasa, sastra, dan aksara Sunda memiliki nilai-nilai luhur
dalam kehidupan sosial budaya sebagaimana warisan leluhur dan menjadi jati diri
masyarakat kota Bandung yang terkenal santun, ramah, dan bermartabat.
Tujuan utama Perda Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa,
Sastra, dan Aksara Sunda Pemerintah Daerah Kota Bandung, adalah agar masyarakat
Sunda menyadari bahwa bahasa Sunda merupakan milik masyarakat Sunda dan
sebaiknya digunakan dalam keseharian, menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa
Indonesia. Karena itu tujuan pun kemudian dipertajam dengan berusaha agar
penggunaan bahasa Sunda hidup di lingkungan keluarga, sekolah, dan perkantoran,
termasuk pemerintahan.
Ada tiga bidang utama yang menjadi sasaran Perda Penggunaan, Pemeliharaan,
dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda sebagaimana tercantum dalam
Bab II Bagian Keempat Pasal 5, yaitu pendidikan, kemasyarakatan, dan pemerintahan,
dengan uraian sebagai berikut. Sasaran penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan
bahasa, sastra, dan aksara Sunda adalah : (1) kegiatan belajar mengajar pendidikan
bahasa, sastra, aksara, dan pendidikan formal dan pendidikan non-formal sesuai dengan
tuntutan kurikulum muatan lokal wajib. (2) kehidupan masyarakat yang santun dan
bermartabat dengan berbahasa Sunda yang baik dan benar. (3) kegiatan di pemerintahan
terhadap penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara
Sunda. (4) kegiatansebagaimana dimaksud dalam huruf (c) diatur lebih lanjut dengan
keputusan Walikota.
Pada Perda tentang Penggunaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Bahasa,
Sastra, dan Aksara Sunda Pemerintah Daerah Kota Bandung, Strategi yang disusun lebih
operasional dibandingkan dengan Perda Propinsi Jawa Barat No 5 Tahun 2003 tentang
Pemeliharan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah. Strategi tersebut sebagaimana
tercantum dalam Bab VI Pasal 10 adalah sebagai berikut. (1) menetapkan dan
mengembangkan materi pengajaran bahasa, sastra, dan aksara Sunda dalam kurikulum
muatan lokal wajib di setiap jenjang dan satuan pendidikan formal dan non-formal. (2)
menetapkan hari Rabu sebagai hari berbahasa Sunda dalam semua kegaitan Pendidikan,
Pemerintahan, dan Kemasyarakatan. (3) Menuliskan aksara Sunda untuk nama-nama,
tempat, jalan dan bangunan yang bersifat publik selain penggunaan bahasa lainnya. (4)
mendorong dan memfasilitasi organisasi dan lembaga kemasyarakatan dalam
penggunaan, pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara Sunda. (5) memberikan
penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi
kepantingan penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara
Sunda, khususnya bagi guru bahasa Sunda, juru dakwah, dan pemuka masyarakat. (6)
memperkaya buku bahasa Sunda di perpustakaan, dan (7) memperbanyak Al-Quran
dalam terjemahan bahasa Sunda.
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Salah satu implementasi pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan
aksara Sunda di bidang kemasyarakatan antara lain adalah pemasyarakatan tradisi
mendongeng dalam bahasa Sunda dengan mengangkat kembali cerita daerah setempat di
lingkungan keluarga, seperti tercantum pada Pasal 9 ayat 3 huruf (b). Implementasi
kebijakan itu dimaksudkan untuk memasyarakatkan kembali tradisi mendongeng di
lingkungan masyarakat Kota Bandung. Untuk di tingkat keluarga, salah satu cara yang
paling efektif adalah dengan mendongeng (bercerita), para orang tua diharapkan
membiasakan diri mendongeng kepada anak-anaknya dengan menggunakan bahasa
Sunda.
Dengan adanya kebijakan untuk memasyarakatkan kembali tradisi mendongeng,
maka membuka peluang kebiasaan mendongeng di kalangan keluarga atau masyarakat
akan tumbuh kembali. Kegiatan mendongeng atau bercerita di lingkungan keluarga
merupakan upaya untuk membina hubungan emosional antara anak dengan orang tua.
Melalui kegiatan bercerita aktivitas komunikasi di lingkungan keluarga akan terbina
dengan baik. Sebagaimana dinyatakan oleh Schulze (1996:10) bahwa aktivitas komunikasi
dalam keluarga dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu (1) bercerita, (2) mendengarkan,
dan (3) berempati.
Tidak dapat dipungkiri, realitas saat ini menunjukkan bahwa kenyataan ekonomi
baru menuntut orang tua harus lebih keras bekerja, akibatnya orang tua semakin
kekurangan waktu untuk berkumpul bersama anak-anak. Kondisi itu semakin diperparah
dengan hadirnya televisi sebagai media hiburan yang ekonomis, menarik, dan praktis.
Sehingga kebiasaan bercerita di lingkungan keluarga telah berganti dengan kebiasaan
menonton tayangan televisi. Kita perlu menyadari
bahwa tayangan di televise,
sebagaimana dikatakan Edward Markey, adalah seperti gambar roti, di mana anak-anak
akan tetap terdorong untuk menyukainya, meskipun tidak tahu apakah itu bergizi atau
tidak. Sebagaimana pengetahuan bergizi tidaknya roti memerlukan penjelasan orang tua,
demikian juga pengetahuan tentang bermanfaat tidaknya sebuah acara televise
memerlukan penjelasan dari orang tua (Hidayati. 1998:3).
Upaya memasyarakatkan kembali tradisi mendongeng di lingkungan keluarga akan
membuka peluang lain bagi orang tua, yaitu dapat menciptakan kembali sistem
komunikasi di lingkungan keluarga. Orang tua sebagai pihak pertama dan utama dalam
membentuk karakter anak hendaknya mampu menyediakan waktu luang untuk anak dan
mengisinya dengan kegiatan bercerita. Kegiatan tersebut pada akhirnya akan
menumbuhkan dan mengembangkan kebiasaan membaca pada anak.
Minat membaca perlu ditanamkan dan ditumbuhkan sejak dini, tetapi hal ini tidak
terlepas dari peran orang tua di lingkungan keluarga. Pendidikan di lingkungan keluarga
merupakan konsekuensi rasa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, termasuk
upaya menumbuhkan minat baca. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh orang tua
terhadap anaknya maka dalam hal ini merangsang minat baca pada anak merupakan
tugas yang harus dilakukan oleh orang tua.
Namun demikian, implementasi tersebut banyak mengundang pertanyaan dari
berbagai kalangan, khususnya orang tua di Kota Bandungbertalian dengan pengawasan
terhadap orang tua yang diwajibkan mendongeng (bercerita) kepada anak-anaknya
sebelum tidur dengan menggunakan bahasa Sunda. Banyak pihak yang beranggapan
bahwa aturan yang mewajibkan orang tua untuk mendongeng dengan bahasa Sunda sulit

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

117
diawasi pelaksanaannya, apalagi dalam perda itu tidak ada sanksinya. Tidak adanya
sanksi bagi yang tidak melaksanakan perda, menyebabkan timbul anggapan bahwa perda
itu dinilai tidak efektif. Pertanyaan dan tanggapan mengenai hal itu merupakan tantangan
bagi Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan perda yang telah disusun dan
ditetapkan. Pemerintah Kota Bandung harus merumuskan mekanisme dalam pelaksanaan
dan pengawasan kegiatan mendongeng di lingkungan keluarga. Untuk sementara waktu,
soal sanksi dikembalikan kepada kesadaran masyarakat. Kalaupun tidak ada sanksi yang
berlaku terhadap pelanggaran itu, mekanisme pelaksanaannya bisa dibalik, yakni dengan
memberikan penghargaan kepada warga kota yang menjalankan perda itu. Penghargaan
yang dimaksud tidak harus selalu dalam bentuk materi, banyak cara untuk memberikan
penghargaan bagi masyarakat.

III. MEMASYARAKATKAN TRADISI MENDONGENG DALAM MENUMBUHKAN
MINAT BACA
Membaca adalah proses untuk memperoleh pengertian dari kombinasi beberapa
huruf dan kata. Juel (1988) mengartikan bahwa membaca adalah proses untuk mengenal
kata dan memadukan arti kata dalam kalimat dan struktur bacaan. Hasil akhir dari proses
membaca adalah seseorang mampu membuat intisari dari bacaan. Untuk dapat membuat
intisari bacaan tentunya harus dimulai dengan proses pembacaan. Proses pembacaan
harus didasari adanya minat untuk membaca. Dengan demikian, minat membaca adalah
kekuatan yang mendorong anak untuk memperhatikan, merasa tertarik dan senang
terhadap aktivitas membaca sehingga mereka mau melakukan aktivitas membaca dengan
kemauan sendiri. Aspek minat membaca meliputi kesenangan membaca, frekuensi
membaca dan kesadaran akan manfaat membaca.
Salah satu upaya untuk menumbuhkan minat baca di kalangan anak adalah
dengan cara memberikan bahan cerita dalam bentuk dongeng. Melalui pembacaan
dongeng secara dini, anak akan mendengarkan cerita yang diceritakan lalu berimajinasi
bagaimana jalan cerita dan perwatakan tokoh yang diceritakan. Terlebih lagi apabila di
sela-sela mendongeng, orang tua menceritakan cerita tersebut dengan improvisasi yang
baik, tentu akan menimbulkan imajinasi sehingga cerita terasa lebih hidup. Dalam
bercerita, sebaiknya orang tua memberikan waktu pada anak untuk mencerna kata demi
kata, kalimat demi kalimat. Selain itu, anak juga perlu diberi kesempatan untuk
berimajinasi sehingga anak akan semakin penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya dan
akhirnya memilih untuk membaca sendiri. Secara bertahap, hal ini mampu memacu minat
baca anak sejak dini.
Pembacaan dongeng yang dilakukan orangtua kepada anaknya, bukan hanya
dapat memacu minat baca anak, tetapi juga akan meningkatan kekompakan antar
keluarga, orangtua akan menceritakan dongeng kepada anaknya dengan sepenuh hati
dan rasa kasih sayang, anak akan mendengarkan dongeng dengan penuh perhatian.
Malam hari sebelum tidur adalah waktu yang tepat untuk pembacaan dongeng.
Keakraban antar keluarga juga akan terbina dengan cara seperti ini.
Mendongeng bila dilakukan dengan pendekatan yang sangat akrab akan
mendorong terbukanya cakrawala pemikiran anak, sejalan dengan pertumbuhan jiwa
sehingga mereka akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya dan
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dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk (Priyono. 2001: vi). Dari aspek
cerita, dongeng sebagai sebuah kisahan mampu menggugah semangat anak untuk
belajar lebih mendalam. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Lenox (2000), bahwa
bercerita atau mendongeng dapat dimanfaatkan untk menarik minat belajar anak di
samping memperluas kesadaran dan pengetahuan tentang keberagaman lingkungan.
Cerita juga dapat membantu mengatasi kendala kultur (budaya), di samping membangun
jembatan pemahaman.
IV. SIMPULAN
Dengan ditetapkannya Perda Kota Bandung tentang Penggunaan, Pemeliharaan,
dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda dengan implementasi
pemasyarakatan tradisi mendongeng dalam bahasa Sunda dengan mengangkat kembali
cerita daerah setempat di lingkungan keluarga, akan membuka peluang kebiasaan
mendongeng di kalangan keluarga atau masyarakat Kota Bandung akan tumbuh kembali.
Di samping itu, akan memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menciptakan
kembali sistem komunikasi di lingkungan keluarga. Namun demikian, Pemerintah Kota
Bandung sudah sepantasnya merumuskan mekanisme dalam pelaksanaan dan
pengawasan kegiatan mendongeng di lingkungan keluarga, sehingga perda tersebut akan
efektif sebagai sebuah kebijakan dalam pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra,
dan aksara Sunda.
Pemasyarakatan tradisi mendongeng di Kota Bandung dapat dijadikan pula
sebagai upaya untuk menumbuhkan minat baca di kalangan anak. Cerita yang dijadikan
bahan untuk mendongeng dapat diambil dari cerita setempat. Hal ini pun merupakan
upaya mengangkat dan memperkenalkan kembali kekayaan budaya lokal. Pembacaan
dongeng yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, bukan hanya dapat memacu
minat baca anak, tetapi juga akan meningkatan kekompakan antar keluarga.
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Abstract
Some experts claimed that most novels published by Balai Poestaka, a publishing house
funded by the Dutch colonial government, were regarded as the pioneers of the Indonesian
literature. Some novels published by other private publishers were regarded as illicit readingmaterials so that they are not worth consuming by Indonesian readers. Those of Balai Poestaka, so
to speak, enjoyed being canonized, whereas those of private publishers suffered from political
discrimination. The ultimate reason was in relation to the political efforts of the Dutch colonial
government in controlling the reading materials for and the reading habits of the indigenous people.
It is, therefore, I argue in this paper that the people’s reading habits cannot be separated from
literary works. After scrutinizing the history of the early Indonesian literature, I found out two
distinctive kinds of literature, based on its contents and/or politically subversive intent/purpose,
namely: the didactic literature and the l’art pour l’art literature. The literary school of Balai Poestaka
had a strong belief that all kinds of literature worth publishing and launching to the general public
should be didactic in characteristic in order that they were in line with its politically-subversive intent
to control the indigenous people’s reading habits. The l’art pour l’art literature, no matter how it was
creatively composed, was declined to being published by the Balai Poestaka’s editors. Thus, this fact
inspires me to theoretically infer that any literature written for the consumption of both children and
adult readers will not only improve but may also have serious impact on the reading habits of its
target readers, let alone, if it is related to the building of a national literature, such as: the
Indonesian literature.
Keywords: reading habit, Indonesian literature, Balai Poestaka, didactic content, legitimacy,
canonization, politically subversive intent

Introduction
Nobody will disagree, I believe, to a statement saying that literature is an example of
‘work of arts’ or, to use a laymen’s term, of ‘literary products’. As a matter of fact, not
everybody has ever taken an ample time to think of the reason why people need to create
such a kind of products. The common answer to that rhetoric question is that literate
people badly need something enjoyable to read. Thus, literature is usually used for
enjoyment or pleasure. The common dictum in regards to the purpose of literature is
“dulce et utile” or, to say in other words, a piece of literature must contain “beauty and
utility”. The translation of ‘beauty’ into ‘artistic values’ perhaps is easier to discern than
that of ‘utility’ into ‘the betterment of people’s life’, especially whenever I try to fish an
answer to another rhetoric question, “what utility and for whom”. In this case, I need to
identify first who those people are: the producers or the readers (consumers) in general?
Therefore, I would like to start this article with a discussion on the identification of the
people involved in the process of literary production.
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1. The Process of Literary Production
When an author finishes writing a final draft of novel, s/he will try to send it to a
publishing house in order to have the novel published in the form of a book. The
publishing house usually hires some editors who are in a position to select, evaluate and
decide if the draft is worth publishing. From this brief description on the process of the
novel publication, I can identify that a literary producer consists of the author, editors,
lay-out men, and the owner of the publishing house. However, theoretically, I will
categorize them into two different parties only, namely: the author and the editors
(including the lay-out men and the owner).
My decision is based on the common dictum of dulce et utile as mentioned above.
In my opinion, literary works must be not only ‘artistic’ (dulce) but also (socially) ‘useful’
(utile) in characteristics. It is, therefore, literary products are always the result of
collaborative works between, at least, the author (who has highly artistic taste) and the
editors (who play a role as the representatives of ‘ideal’ readers) although the latter may
consist of one or several persons in number.12 Their main task is to represent actual
readers and to appropriately gauge the literary taste of the target readers in general so
that the editors will have legitimated rights to edit and permit a certain literary draft to be
worth publishing. In brief, the process of literary production is not different from the
process of meaning making in the study of discourse analysis as Fairclough states that
“the production of the text puts the focus on the producers, authors, speakers, writers;
the reception of the text puts the focus on interpretation, interpreters, readers, listeners”
(2008:10).
It is, therefore, my decision to sever the producers of literary products into two
parties only proves to be even more reasonable in the sense that the main producer is
‘the author’ and the assistant producer is ‘the editors’, who can play a role as the
representative of an ideal literary institution and actual consumers or target readers at the
same time. Thus, before any literary draft comes into the printing process, it must have
been edited or, to use another strong word, censored by the editors. The criteria of
censorship used by the editors must also be in accordance with some considerations,
which are literary and non-literary in characteristics. I will call the non-literary
considerations as ideological criteria.
The concrete form of what I mean by ideological criteria is the social, cultural,
political and economical factors that the editors have to take into account; though, in my
opinion, the ultimate factors are those related to social and political ones so that the
editors often use them to legitimate their decisions, when they are selecting, censoring or,
in other strong words, discriminating against some literary drafts. Their common ground
for discrimination is, they assume, that the contents of those rejected drafts may
jeopardize the social and political values or policies prescribed by their publishing
company. In this case, the editors undergo a process of meaning making by interpreting
and evaluating the literary contents of the potential drafts they have closely read before
they make any decision to let the draft be published. Such a process of meaning making
12

The number of editor(s) working for a publishing house can be one or more. From ideological viewpoint,
however, the number is not quite important because as Vološinov states that “the individual consciousness is
a social-ideological fact” (1986:12).
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in the realm of literary production is not quite different from one out of sixteen definitions
of ‘ideology’, which is “the process of production of meanings, signs, values in social life”
as proposed by Eagleton (1991:1). This definition leads me to interpret that, the tasks of
the editors, as literary connoisseur when selecting literary drafts, are (a) to make the
‘meaning’ of the literary drafts they have closely read before editing and doing
censorship; (b) to give a kind of sign, which means that the given draft meets a
prescribed standard of quality; and (c) to consider the given draft as having some
‘preferable’ social and political values.
On the other hand, some literary drafts that the editors have rejected are
considered as below the prescribed standard of quality so that they are not worth reading
by the target readers. However, before the editors make any decision to either publish or
reject any literary draft, they must equip themselves with a kind of ‘legitimacy’.
Unfortunately, most kinds of legitimacy needed by the editors are oftentimes related to
more social and political factors than artistic or literary ones. Therefore, in the previous
paragraphs, I consider the non-literary considerations as the ideological criteria to be
complied by the editors in the process of literary production.
2. Can (National) Literature Be Engineered?
In the previous section, I argued that the process of literary production is depended
on not only the author but also the editors. In practice, the role of the editors is even
more decisive than that of the author. This fact leads me to have an inference that the
author must work in collaboration with the editors to meet the ideological criteria
legitimated by the publishing house prior to publishing a certain kind of literary works. On
the legitimacy of an ideology, Eagleton writes “perhaps the most common answer is to
claim that ideology has to do with legitimating the power of a dominant social group or
class” (1991:3). It means that the ideological criteria of the editors, agreed by the author,
must be in correlation with the power of a dominant social group (class or government)
emulated by any literary institution/publisher to which the editors belong. Thus, I can
draw a tentative inference that ‘legitimacy’ becomes a crucial key-word for the editors to
found an ‘ideal literary institution’.
The ideal literary institution can be the representation of a national literature
(supported by a certain government) or of a dominating literary publisher/school. The
story of promoting national literatures is not current news. For a good example, it ever
happened in Germany in the years of 1830-1870, when the government realized that
formal education was the most important channel to influence the students’ reading
habits, as shown in a quotation below:
On the lower and middle levels of instruction in German, biblical stories, fairy tales, travel accounts,
and the like are used to prepare the students for the reception of literature in the narrower sense.
That task begins in the Sekunda (the sixth and seventh years of secondary school), where Herder’s
Cid, the Nibelungenlied, patriotic lyric poetry by Edward von Kleist and Karl Wilhem Ramler, and some
of Klopstock’s odes are read. In addition, Hiecke recommended selected dramas by Goethe and
Schiller, such as Götz von Berlichingen or Wilhelm Tell and possibly Wallenstein. Only in the Prima (the
eighth and ninth years) was the strict classical canon of German literature to be studied (Hohendhal
1989:193).
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Based on the quotation above, I can point out that the impact of literature on students’
(readers’) habits is not merely my own assumption. A couple of centuries ago, some
literary experts in Germany did a kind of literature engineering via formal education at the
levels of primary and secondary schools. What I want to focus on, in this case, is that the
correlation of schools and literature with readers’ reading habits is quite significant.
What happened in Germany is similar to the policy set up by the Nederland East
Indies (NEI) government in this country circa 1900s. The NEI government issued
Regeering Reglement (Government Regulation) in 1856, which was followed up by
another regulation on primary education in 1871 (see Hendrarti 2008:51). The
consequence was that the NEI government had to set up some primary schools for
children of indigenous people and of foreign descendents so that the number of literate
people was quite significant in 1900s. Seeing the fact, the NEI government realized the
fact that its schooling project would be in vain if there was no effort to maintain the
people’s literacy by providing them with good reading materials.
Then, the NEI government founded Commisie voor de Inlandsche School-en
Volkslectuur (Commission for Indigenous Schools and People’s Reading = Komisi Sekolah
Boemipoetera dan Batjaan Rakjat) in 1908 (see Hendrarti 2004b:128), whose main tasks
were to manage school curriculum and to provide literate people with good reading
materials. The task of the commission reminds me of the similar policy set up by the
German government discussed in the previous paragraphs. Although the commission
might be different in form from that in Germany, both most likely had similar ideological
criteria. One thing for sure is that both commissions (in NIE and in Germany) dealt with
the procurement of reading materials in the form of: (a) school textbooks, and (b)
literature. For practical purposes of this very paper, however, I would prefer to discuss
the crucial matters of literature managed by Komisi Batjaan Rakjat in the 1920s decade.
3. The Ideological Criteria of Balai Poestaka
The Komisi Batjaan Rakjat was responsible for the procurement and the publication of
reading materials for literate people in the country under the NIE government. The
popular name of this commission was Balai Poestaka (BP). It enjoyed financial funds and
socio-political power legitimated by the NIE government. The consequence was that BP,
including its editors, had to conform and comply with socio-political policies set up by the
NIE government. It is just what I have meant by the ‘ideological criteria’ of BP.
In terms of literature publication, the ideological criteria of BP can be seen in its
strategies of action plan, which cover: 1) the selection of editors, 2) the networks of book
distribution, 3) the literary criteria, 4) the dominating literary criticisms (see Hendrarti
2004c:147). All those kinds of strategies are assumed to be very necessary to meet the
ultimate goal of BP, which is to provide the literate and indigenous people with the most
appropriate reading materials. Out of these four kinds of BP’s strategies, I would like
discuss the selection of editors and the literary criteria.
First, BP selected and hired some editors, who derived from teachers’ schools and
from Minangkabau ethnic group, for example: Armijn Pane and Sutan Takdir Alisjahbana.
In my opinion, it is very reasonable because those editors must have preferred the use of
High Malay (Melajoe Tinggi) to that of Low Malay (Melajoe Rendah). According to
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Purwoko (2008:94), the High Malay variety had been promoted by the VOC13 government
in Batavia long before the 1900s as he quoted from Adam as follows:
According to Francis Valentyn, the famous cleric and student of the Malay language in
Ambon, from at least 1660 the authorities at Batavia had been promoting High Malay, and
in 1677 and 1678 they sent out orders for it to be used instead of the “low, common and
intelligible (although degenerate) language”. The VOC’s directors also expressed concern
about the corrupted form of Malay and wished that it be “restored to its old purity” (Adam
1995:10).

Later in the first decade of 1900s, the High Malay was elaborated by the NIE government
and considered as “the standardized Malay” soon after the publication of Kitab Logat
Melajoe by Ch.A. van Ophuysen (1901) supported by two bilingual dictionaries, Maleisch
Woordenboek, Maleisch-Nederlandsch, Nederlandsch-Maleisch, by P.S. van Ronkel (1918)
and Nieuw Nederlandsch-Maleisch Woordenboek, by H.C. Klinkert, (1926); this language
variety was also popularly known as Bahasa Melajoe Balai Poestaka or Balai Poestaka
Malay (see Hendrarti 2004a:89-90).
Secondly, in line with its literary criteria, BP accepted literary drafts written in High
Malay variety only and rejected all cerita cabul dan takhyul (indicent and superstitious
stories), which BP would never reckon them as ‘good reading materials’ (see Anonymous
1948:10). In other words, there are two essential issues which meet the literary criteria of
BP; they are the High Malay variety and the concept of ‘good readings’. The first issue is
truly pertaining to socio-political or (I would say) ‘ideological’ considerations. The second
issue sounds to be very prescriptive, normative or, I would say in a positive connotation,
‘didactic’. That BP had a didactic mission is not very surprising to me and it is also
detected by Jedamski, who writes that BP is “not only a publisher but a multifunctional
agency of socialization” (1992:23), so that I also dare to speculate that BP must have
carried out some hidden socio-political agenda (cf. Purwoko 2008:101). To present a
striking evidence of its didactic mission, I can refer back to the qualification of the
selected editors. They graduated from teachers’ schools. To support my argument on
such evidence, I would zero-in on a certain genre of literature produced by BP, which is
popularly known as roman or novel in English term.
4. Didactic novels of Balai Poestaka
In the 1930s decade, many literary scholars believed that BP’s roman (novels) was
‘didactic’ in characteristic whereas other stories, in Melajoe Rendah (Low Malay),
published by private publishers might not be quite ‘didactic’, if seen from the viewpoints
of the BP editors, so that most of those stories were considered as bacaan liar or ‘illicit
readings’ (cf. Soenoto 1980:162-3) and, due to the price, as roman picisan or stuivers
roman or ‘dime novels’.14
In fact, most private publishers that produced non-didactic stories commonly
belonged to the Chinese or Indo-European ethnic groups. As profit-oriented companies,

13

Verenigde Oost-Indische Compangnie (VOC) is a name of a Dutch trading company closed down due to
corruption.
14
The term, roman picisan, had lingered on up to 1950s (see Teeuw 1979:13; Rolvink 1958:159; Oshikawa
1990:18).
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they published any genres of printed materials that I have ever summarized elsewhere
(cp. Purwoko 2008:110) in Table below:
Genres of Printed Materials

Examples

1) Translated Chinese novels

Sam Kok (1859)

Lawah-lawah Merah (1875)

2) Translated European novels

Robinson Crusoe (1900)

Le Comte de Monte Christo

3) Malay Hikayat (Stories)

Hikajat Sultan Ibrahim

Hikajat Amir Hamsa

4) Asian Stories

Siti Akbari

Hikajat Jan Pietersooncoen

5) Nyai Stories (prose & plays)

Njai Isah

Raden Beij Sorio Retno

6) Nyai Stories (syair = lyrics)

Sja’ir Rosina

Sja’ir Njai Dasima

7) Real Stories

Tjerita si Tjonat

Oey See

8) Short Stories

Doenia Pertjintaan 101 Tjerita jang soenggoe terdjadi...

9) Fables or Myths

Cerita Abu Nawas

Hikayat Pantja Tanderan

10) Popular Stories & Crime Stories

Mata Gelap

Doenia Bergerak

11) Historical Novels

Surapati

Robert Anak Surapati

12)Tendenz Roman (Political Novels)

Hikayat Kadirun

Regent Nekat

13) Cerita Silat (Cloaks & Gagger Stories)

Hikajat Louw Djeng Tie atawa Garuda Mas ... Siao Liem

Tabel: Various Genres Published by Private Publishers (Non-BP)

Some private publishers also published daily newspapers, while BP had never
published any single newspaper at all. They also published some stories or novels in the
newspapers in the form of feuilletons (series). The fact is not quite surprising to me
because it reminds me of Pamela, the first English novel, written by Samuel Richardson in
England.
From my brief discussion in the previous paragraph, I can draw an inference that
BP, facilitated by the socio-political legitimacy of the NIE government, enjoyed the rights
to do censorship on or to discriminate against non-BP stories or novels and, at the same
time, to canonize those of its own. To prove that BP novels were claimed to be the
canonized genre and considered as the ‘good literature’ worth reading is not difficult.
Some Dutch literary scholars, for example, claim that the first modern novel in this
country is Salah Asuhan (published by BP in 1920), by Abdul Muis (see Hoykaas 1965 and
Teeuw 1967 in Hendrarti 2004c:144). Their claim implies that other novels (published by
private publishers) are not modern yet, let alone ‘canonized’.
As a matter of fact, the publication of Salah Asuhan itself is not without
controversy. Its original draft had been censored by the BP editors before the printing
process. Hendrarti (2004c:149) observes that there is a sensitive issue of racism on the
Indo-Eurasian heroine, Corrie, who is described as having a bad and promiscuous
character. Such a bad character definitely deviates from the ‘didactic mission’ of BP. Only
had it been revised to meet the literary criteria of BP, the editors let the novel be
published. From Watson (1982:40), I also learn that, in the era of BP, Abdoel Muis
composed some novels in Low Malay published by private publishers; for example,
Saidjah, which was published in the form feuilletons (series) in Hindia Serikat newspaper,
in 1913. Some copies of his novels are now safely reserved in the library of the Universiti
Kebangsaan Malaysia (see Purwoko 2008:109-10).
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There is another controversial case of BP’s publication which is also related to
Abdoel Muis’ novel, Soerapati. It causes me to question that BP did not implement the
‘didactic’ literary criteria consistently. The novel was declined by the editors of BP though
it had been published by Abdul Muis in the form of feuilletons in Kaoem Moeda newspaper
in 1913. Only in 1950 was it finally published by BP in the form of a book. Its year of
publication becomes a crucial matter for me to argue here. There are, I think, two
possible reasons for its publication. The first reason is in relation to its linguistic variety,
and the second is in relation to its central theme, which I will discuss in the following
paragraph.
First, the original draft of the novel might likely be composed in Low Malay variety,
suitable for the Low Malay newspaper. If it was the case, it must have been rejected by
BP due to its campaign to promote High Malay or, at least, Balai Poestaka Malay.
Secondly, the central theme addressed by Abdul Muis in Soerapati was against the sociopolitical policy of the NIE government. The protagonist of the novel performed rebellious
acts against the government officers. That is why the novel was considered to be
acceptable by the editors of BP in 1950, when the dominating socio-political power of the
NIE government was over or no longer in effect. Thus, now I can safely point out that the
main character in Soerapati was considered as a public enemy in the era of BP under
the NIE government in 1920s but, on the contrary, the same character was regarded as a
national hero in the era of BP under the new RI government in 1950s.
At this very moment, I can end up with a critical question questioning the real
purpose of BP in its novel publications: “Why did BP prefer such a literary genre (didactic
roman), when providing the literate people with ‘good reading materials’, to any other
various genres as I have summarized in the Table?” I learn from Bakhtin that some
genres of literature can be classified according to “how the image of the main hero is
constructed: the travel novel, the novel of ordeal, the biographical (autobiographical)
novel, and the Bildungs Roman” (2002:10-19). The Bildungs Roman is also popularly
known as the Erziehungs Roman (the novel of education). That is why it is quite easy for
me to get an answer to my own rhetoric question questioning the real purpose of BP,
which preferred the didactic roman (the Bildungs Roman or the novel of education) to
other genres of literature. The main reason is that the didactic novel is the most
appropriate genre to be used by BP to ‘educate’ the literate indigenous readers and, at
the same time, to influence their reading habits. It is in line with its ideological criteria.
Conclusion
The central point I have discussed so far proves that the second party, which are
the editors (including the lay-out men and the owner), becomes a very decisive in the
process of literary production (please refer back to section 1). Having equipped with the
legitimacy and been supported by socio-political power of the dominating group, class or
government, the editors have the rights to discriminate against any literary drafts they
assume to be ‘literary objectionable’ or, to use a technical term in literary studies, they
have the rights to canonize and/or to debase any literary drafts. That BP preferred
didactic novel to other genres proves that BP did a kind of ‘canonization’. According to
Rabinowitz, “canonization is, at least, a process by which certain texts are privileged” and,
he adds that, “canons are always ideological at base, not only in terms of their treatment
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of content, but even more in their treatment of form” (1987:212). Thus, if my
understanding of canonization done by the editors of BP is true, it will be easy for me to
conclude that its literary production is a striking example of socio-political engineering
when a dominating publisher (or group or literary school or government) tries to influence
the reading habits of its target readers.

Bibliography
Adam, A.B. 1995. The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian
Consciousness (1855-1913), Ithaca: Cornell University Press.
Anonymous. 1948. Balai Pustaka Sewadjarnja 1906-1942, Djakarta: Balai Pustaka.
Bakhtin, M.M. 2002. Speech Genres and Other Late Essays. Translated by Vern W. McBee,
edited by Caryl Emerson & Michael Holquist, Austin: University of Texas Press.
Eagleton, Terry. 1991. Ideology: an Introduction, London: Verso.
Fairclough, N. 2008. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. New York:
Routledge.
Hendrarti, I.M. 2004a. “Bahasa pada Awal Mula Sastra Indonesia”, in Herudjati Purwoko &
I.M. Hendrarti. 2004. Rekayasa Bahasa dan Sastra Nasional, Semarang: Masscom
Media, pp.79-105.
Hendrarti, I.M. 2004b. “Menciptakan Kalangan Publik yang Signifikan”, in Herudjati
Purwoko & I.M. Hendrarti. 2004. Rekayasa Bahasa dan Sastra Nasional,
Semarang: Masscom Media, pp.107-142.
Hendrarti, I.M. 2004c, “Institusi Literer: Pra dan Pasca Perang Kemerdekaan”, in Herudjati
Purwoko & I.M. Hendrarti. 2004. Rekayasa Bahasa dan Sastra Nasional,
Semarang: Masscom Media, pp.143-171.
Hendrarti, I.M. 2008. “Ragam Melayu-Rendah dan Publik Pemakainya”, a paper for
Seminar on Pengaruh Dialek Melayu-Tionghoa pada Perkembangan Bahasa
Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, in collaboration with
Masyarakat Tjerita Silat, Semarang 27 October 2008, pp.45-68.
Hohendhal, Peter. 1989. Building a National Literature: the Case of Germany 1830-1870.
Ithaca: Cornell University Press.
Jedamski, D. 1992. “Balai Pustaka – A Colonial Wolf in Sheep’s Clothing” in Archipel
44:23-47
Oshikawa, N. 1990. “Patjar Merah Indonesia and Tan Malaka: A Popular Novel and
Revolutionary Legend” in George Kahin (ed.), Reading Southeast Asia, Ithaca:
Cornell University Press, pp.9-39.
Purwoko, Herudjati. 2008. “Kontribusi Melayu-Rendah bagi Negeri Ini”, a paper for
Seminar on Pengaruh Dialek Melayu-Tionghoa pada Perkembangan Bahasa
Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, in collaboration with
Masyarakat Tjerita Silat, Semarang 27 October 2008, pp.91-127.
Rabinowitz, Peter J. 1987. Before Reading: Narrative Conventions and the Politics of
Interpretation. Ithaca: Cornell University Press.
Rolvink, R. 1958. “Roman Pitjisan Bahasa Indonesia” in Pokok dan Tokoh dalam
Kesusatraan Indonesia Baru, A.Teeuw (ed.), Jakarta: PT Pembangunan, 4th
edition, pp.159-173.
Soenoto, F. 1980. “Tinjauan Bahasa Roman Indonesia Sebelum Perang” in Archipel
20:161-175.
Teeuw, A. 1979. Modern Indonesian Literature, vol 2, The Hague: Martinus Nijhoff.
Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

127
Vološinov, V.N. 1986. Marxism and the Philosophy of Language, Cambridge: Harvard
University Press.
Watson, C.W. 1982. “A New Introduction to Modern Indonesian Literature” in Indonesian
Circle 29, November, 33-40.

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

128

TRANSFORMASI WUJUD CERITA HIKAYAT
MENJADI KOMIK SEBAGAI ALTERNATIF BACAAN
SASTRA ANAK
Nurhayati
PBSI Universitas Muhammadiyah Purworejo
E-mail: bu_dhesy@yahoo.com

Abstrak
Fenomena kegemaran anak dan remaja membaca komik dapat dijadikan sebagai sarana
apresiasi sastra. Komik dapat dijadikan sebagai salah satu media belajar anak untuk menanamkan
nilai-nilai kepribadian dan budi pekerti yang luhur. Pemilihan komik sebagai media tranformasi wujud
cerita hikayat didasarkan pada (1) kegemaran anak dengan dunia gambar, (2) masih minimnya
komik untuk anak di Indonesia yang bersumber dari khasanah kebudayaan sendiri, (3) komik
Indonesia didominasi dengan cerita silat sarat dengan adegan kekerasan dan cerita remaja yang
menonjolkan kisah percintaan.
Upaya tranformasi wujud cerita hikayat menjadi komik dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan
analisis struktural terhadap hikayat. Baru kemudian dilakukan tranformasi dari alur, tokoh, nilai
moral/budaya. Penelitian ini memilih Hikayat Syahrul Indra sebagai hikayat yang ditransformasi
bentuknya. Pemilihan hikayat ini didasarkan pada (1) tema kepahlawanan sesuai dengan
karakteristik anak (usia 6-12 tahun) yang menyukai figur tokoh idola pahlawan (hero), (2) hikayat ini
termasuk ke dalam cerita pelipur lara (hiburan) dan berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai moral
yang tinggi, yaitu pendidikan budi pekerti dan pendidikan kepemimpinan..
Kata kunci: hikayat, komik, sastra anak

PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia memiliki peninggalan budaya masa lampau berupa karya sastra
dalam bentuk naskah-naskah kuno. Salah satu bentuk naskah kuno yang dimaksud
adalah hikayat. Hikayat adalah jenis sastra yang menggunakan bahasa Melayu sebagai
wahananya. Naskah sastra klasik yang berupa hikayat ini hanya dimiliki oleh tempattempat tertentu saja dan hanya dibaca oleh orang-orang tertentu saja karena faktor
bahasa yang sulit dipahami (bahasa daerah/Melayu klasik). Sebagai warisan budaya
bangsa diperlukan usaha memperkenalkan, melestarikan, dan menggali khasanah
kekayaannya.
Usaha memperkenalkan hikayat kepada generasi penerus bangsa khususnya anakanak dapat dilakukan dengan memberdayakan naskah-naskah ini agar menjadi bacaan
yang mudah dipahami terutama bagi anak-anak. Salah satu cara yang dapat dilakukan
adalah dengan mentransformasikan wujud cerita hikayat menjadi bentuk yang baru tanpa
meninggalkan khasanah nilai-nilai pada bentuk aslinya. Fakta di lapangan menunjukkan
anak-anak lebih mengenal cerita luar negeri (Doraemon, Naruto, Batman, Donal Bebek,
Mickey, dll) dibanding dengan khasanah karya sastra negeri sendiri.
Komik adalah salah satu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak
bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Anak-anak
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lebih tertarik membaca komik daripada membaca novel. Hal ini dikarenakan anak-anak
(usia 6-12 tahun khususnya) lebih menyukai media gambar daripada tulisan. Mereka jauh
lebih tertarik dan mudah untuk menginterpretasi, memahami dan mengapresiasi gambargambar yang menarik daripada tulisan yang panjang-panjang. Media gambar dapat
memberikan sentuhan nuansa yang berbeda, menarik dan tidak monoton. Berbeda
dengan buku cerita yang hanya menampilkan banyak tulisan dengan sedikit gambar dan
tebal.
Fenomena kegemaran anak dan remaja membaca komik dapat dijadikan sebagai
sarana apresiasi sastra. Komik dapat dijadikan sebagai salah satu media belajar anak
untuk menanamkan nilai-nilai kepribadian dan budi pekerti yang luhur. Dalam hal ini,
orang tua dan guru dapat memanfaatkan media komik ini untuk memberikan pelajaran
yang berguna bagi putra-putri mereka baik di sekolah maupun di rumah.
Penelitian mengenai transformasi wujud cerita hikayat menjadi komik ini
mengambil Hikayat Syahrul Indra (selanjutnya disingkat HSI) sebagai hikayat yang akan
ditransformasi bentuknya. HSI dapat digolongkan ke dalam cerita pelipur lara. Cerita
pelipur lara ini pada zamannya diceritakan lisan oleh tukang cerita (sahibul hikayat) dan
digunakan sebagai sarana hiburan masyarakat (Fang, 2010: 33). Cerita jenis ini biasanya
berkisah tentang istana yang indah dengan seorang kesaktian raja dan permaisuri yang
elok parasnya. Kehidupan istana sentris dan kejadian mistis di luar nalar dalam cerita
akan membangun imajinasi anak-anak. Mengingat pembaca komik sebagian besar adalah
mereka yang berusia di bawah dewasa, maka penghadiran tokoh-tokoh yang mendekati
dewa penting untuk merangsang imajinasi pembaca (Mahayana dalam www.mahayanamahadewa.com).
HSI berasal dari Batavia dan ditulis oleh Hasannudin pada 20 Januari 1896.
Hikayat ini merupakan hasil sastra zaman peralihan. Oleh karena itu, disebut “Hikayat
Zaman Peralihan” (Sayekti, 1996: 2). Isi cerita hikayat ini mendapat 2 pengaruh, yaitu
Hindu dan Islam. Seperti tertera di halaman awal hikayat ini.
Bismi l-Lāhi r-Rahmani wa bihi nasta’inu bi l-Lāhi.
Ini Hikayat Raja Syahrul Arifin yang tela masyur habarnya, wartanya di tana manusia sampai
ke tana jin dan peri, mambang, dan dewa. Ialah kepada zaman itu terbilang di dalam
peperangan, lagi gagah dan berani tambahan sakti lagi arif dan bijaksana. Syahrul Arifinlah
yang membunu Raja Dewa Samsu Indra dan ialah bertemu dengan Dewa Prabu Sakti.
Kepada Raja Dewa itulah Syahrul Arifin mendapat ilmu hikmat dan Raja Dewa Prabu Saktilah
yang menukarkan nama Syahrul Arifin ialah Syahrul Indra (HSI: 1).

Unsur Islam terlihat dari adanya kata-kata Arab atau penyebutan nama Tuhan
misalnya Bismi l-Lāhi r-Rahmani wa bihi nasta’inu bi l-Lāhi yang berarti dengan nama
Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Pemurah. Unsur-unsur Hindu terdapat pada isi
ceritanya yang biasanya menceritakan seorang keturunan raja dewa berparas elok dan
sakti.
Sayekti menjelaskan di halaman muka bahwa HIS mendapat pengaruh Hindu
karena (1) cerita seorang raja yang dapat menjelma binatang, (2) cerita orang yang
makan bunga menjadi hamil, (3) cerita tentang dewa yang dapat menciptakan berbagai
binatang (Sayekti, 1996: 1).
HSI bertema kepahlawanan yang menampilkan tokoh hero. Cerita dengan tokoh
demikian sesuai dengan karakteristik anak usia 6-12 tahun yang suka mencari figur tokoh
idola. Isi cerita dalam HSI banyak mengungkap aspek pendidikan moral. Pendidikan moral
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yang terkandung dalam hikayat ini adalah pendidikan budi pekerti dan kepemimpinan.
Oleh karena itu, cerita ini tepat jika dijadikan sebagai media bacaan sastra anak. Selain
banyak ditemukan aspek pandidikan moral, latar belakang budaya Hindu-Islam yang
terdapat dalam hikayat ini dapat juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan sejarah
munculnya kebudayaaan di nusantara.
SASTRA ANAK DAN BACAANNYA
Sastra anak adalah sastra yang dibaca anak-anak dengan bimbingan dan arahan
anggota dewasa, dan penulisannya dilakukan oleh orang dewasa (Sarumpaet, 2010: 2).
Lebih lanjut dijelaskan bahwa bacaan sastra anak harus diciptakan dengan berbagai
ragam, tema, dan format. Karena diperuntukkan untuk anak-anak maka proses
penciptaanya harus mempertimbangkan aspek-aspek tertentu yang sesuai dengan
psikologi perkembangan anak.
Sastra anak membentang luas sekali di sekeliling kita baik berwujud lisan (cerita,
nyayian, dongeng sebelum tidur, dll) maupun tertulis (cerita fiksi cerita tradisional, komik,
dll) sehingga kesemuanya itu dapat dimanfaatkan untuk membangun karakter anak agar
menjadi manusia yang bermartabat (Nurgiyantoro, 2010: 29). Seperti halnya orang
dewasa, anak-anak juga memerlukan media hiburan dan informasi untuk hidup mereka.
Namun, mereka belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Oleh karena itu,
usaha pemenuhan kebutuhan itu antara lain dapat ditempuh dengan menyediakan sastra
anak agar dikonsumsi oleh anak-anak.
Bacaan sastra anak yang paling diminati adalah buku bacaan bergambar. Melalui
bacaan bergambar (biasa disebut komik), anak dapat memahami bacaannya dengan
banyak mendapat bantuan dari gambarnya yang indah dan informatif. Namun, komik
yang disajikan di toko-toko buku dewasa ini lebih didominasi oleh komik manga dari
Jepang. Sementara itu, komik anak-anak asli Indonesia sendiri kalah bersaing dan sudah
sulit ditemukan di toko-toko buku (khususnya sastra klasik). Yang lebih miris lagi, Boneff
(2008: 37) mencatat bahwa komik Indonesia lebih didominasi dengan cerita silat yang
identik dengan kekerasan dan cerita remaja yang menonjolkan kisah percintaan.
Salah satu faktor yang membuat komik Indonesia kalah bersaing di pasaran
adalah menurunnya kualitas bacaan yang disajikan di samping sedikitnya penulis
Indonesia yang mau terjun ke dunia penulisan sastra anak. Indriasari (2012) menyatakan
pendapatnya di Harian Kompas bahwa sastra anak masih terpinggirkan dalam khazanah
kesusastraan Indonesia. Beliau menambahkan bahwa sampai saat ini tidak banyak penulis
yang terjun ke dunia penulisan sastra anak untuk mengembangkan tema cerita rakyat
nusantara. Bahkan, dicontohkan sampai saat ini ada 25 cerita Bawang Merah Bawang
Putih dengan berbagai macam versi. Padahal, Indonesia memiliki khazanah peninggalan
budaya (khususnya karya sastra) masa lampau yang banyak tetapi belum tergali
seluruhnya.
Upaya pengangkatan kembali tema cerita rakyat dilakukan oleh Murti Bunanta
(Pendiri sekaligus Ketua Kelompok Peduli bacaan Anak) dengan meriset manuskrip dan
menggali cerita langsung dari penduduk setempat (www.kompas.com). Selain upaya
pengangkatan kembali tema cerita rakyat, Badan Bahasa juga telah berusaha semaksimal
mungkin untuk menyelamatkan manuskrip yang sudah lapuk dimakan usia dengan
mengusahakan transliterasinya. Bahkan kebanyakan di antaranya telah diterbitkan seri
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buku cerita anak yang ditulis berdasarkan manuskrip aslinya tetapi bahasanya telah
disesuaikan dengan bahasa anak sehingga mudah dipahami. Namun demikian, usaha
Badan Bahasa tersebut tidak dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat karena
beberapa faktor, salah satunya distribusi yang tidak merata. Oleh karena itu, usaha dari
Badan Bahasa ini perlu dukungan oleh banyak pihak.
Tulisan ini dapat dikatakan menjadi salah satu bentuk apresiasi untuk
menindaklanjuti usaha transliterasi dari penelitian sebelumnya baik oleh Badan Bahasa
maupun filolog. Hal ini bertujuan agar manuskrip yang telah ditransliterasi memiliki
tingkat keterbacaan yang lebih luas dibandingkan jika hanya berada di museum saja atau
hanya dapat dinikmati oleh berberapa kelompok tertentu saja. Selain itu, usaha untuk
menggali khasanah kesusastraan lama tidak hanya terbatas pada cerita rakyat di daerah
saja tetapi khazanah Kesusastraan Melayu Indonesia juga dapat memberikan sumbangan
besar untuk menjadi sumber cerita komik.
KOMIK SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN SASTRA ANAK
Kata komik berarti sebuah kata benda yang merujuk pada gambargambar/lambang-lambang yang tertata dalam urutan tertentu dan berfungsi untuk
menyampaikan informasi dan mencapai tanggapan estetis dari pembacanya. (Cloud,
2008: 9). Sementara itu, Bonnef (2008: 7) menyebut komik sebagai ‘sastra gambar’. Di
Indonesia, komik merupakan cerita bergambar dalam majalah, surat kabar, atau
berbentuk buku yang umumnya mudah dicerna dan lucu (KBBI, 2008: 583). Selain
gambar, komik juga dilengkapi dengan teks untuk menunjang gambar.
Eisner (1985) dalam Sundusiah (2009: 10) menyatakan bahwa komik merupakan
karya seni rupa naratif modern. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebagai karya seni modern
komik tidak hanya menampilkan gambar semata tetapi juga menyimpan kompleksitas
pikiran, bunyi, aksi, ide yang disusun dalam gambar berurutan di dalam kotak. Oleh
karena itu, sifat karya seni komik dapat digunakan sebagai media hiburan. Hyacinth
(2007) menyatakan bahwa komik memiliki kategori menyenangkan yang tinggi. Selain
digunakan sebagai media hiburan, komik dapat digunakan sebagai media pembelajaran.
Sebagai contoh, beberapa penerbit telah menerbitkan komik untuk pelajaran seperti
Komik Matematika, Komik Fisika, dan Komik Sains Quark. Hal ini dilakukan untuk
menumbuhkan minat belajar anak dan menghilangkan asumsi belajar ilmu eksak itu
susah lagi membosankan.
Sudjana dan Rivai (2001: 26) menyatakan bahwa penggunaan media komik dalam
kegiatan proses belajar mengajar dapat meningkatkan minat belajar dan mengefektifkan
pembelajaran sehingga mempengaruhi minat apresiasi siswa juga. Komik sebagai sarana
hiburan yang menyenangkan dan paling umum dibaca remaja dan anak-anak dapat
dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyisipkan nilai-nilai kebaikan untuk menggugah
hati pembaca.
UPAYA TRANSFORMASI WUJUD CERITA HIKAYAT MENJADI KOMIK
Upaya transformasi HSI menjadi komik mengikuti usaha tranformasi yang
dilakukan oleh Suci Sundusiah, Yulianeta, dan Halimah pada penelitian sebelumnya pada
Hikayat Raja Kerang. Transformasi yang dimaksud adalah transformasi lintas bentuk,
yaitu dari prosa lama menjadi komik (karya seni modern). Penerapan tansformasi
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menggunakan teori penerapan hipogram sebagai naskah asal. Teori penerapan hipogram
tersebut adalah ekspansi, konversi, modifikasi, dan ekserp yang dikemukakan oleh
Riffatere.
Sundusiah (2009: 7-8) menjelaskan dalam tulisannya tersebut ekspansi berarti
penambahan terhadap unsur semula yang asalnya tidak ada, konversi adalah pemutar
balikan hipogram, modifikasi adalah manipulasi yang dipengaruhi oleh tuntutan zaman
sehingga diperlukan perubahan tokoh untuk kepentingan tertentu, ekserp diartikan
semacam intisari suatu unsur atau episode dari hipogram. Dari keempat teori penerapan
yang disampaikan kategori ekspansi dan modifikasi banyak berperan.
Upaya mentransformasi wujud cerita hikayat menjadi komik dapat dilakukan
dengan melakukan analisis struktur hikayat terlebih dahulu. Dari hasil analisis struktur ini
barulah dilakukan proses tranformasi menjadi komik. Berikut diuraikan upaya tranformasi
dari hasil analisis struktur hikayat menjadi komik.
1. Transformasi Alur
Berdasarkan hasil analisis, urutan peristiwa yang terdapat di dalam HSI terbagi
menjadi beberapa bagian cerita. yaitu:
1. Asal-usul Syahrul Indra
2. Episode penculikan Syahrul Arifin (Syahrul Indra) oleh Maharaja Samsu Indra
3. Episode Tuan Putri Kumkumah Johari
4. Episode Dewa Lila menculik Putri Kumkumah Johari
5. Episode penyelamatan Putri Kumkumah Johari
6. Pertempuran Dewa Lila dengan pasukan penolong Syahrul Indra (Bujangga Lila
dan Raja Balidanta indra)
Dari keenam bagian cerita tersebut di atas disusun menjadi enam seri cerita komik
dengan judul berikut ini.
Seri
1
2
3
4
5
6

Judul
Syahrul Indra
Penculikan Syahrul Indra
Putri Kumkumah Johari
Penculikan Putri Kumkumah Johari
Penyelamatan Putri Kumkumah Johari
Perang Penghabisan

Pada bagian awal cerita komik ditambahkan cerita pengantar untuk pembaca. Cerita
pengantar tersebut merupakan kisah Syahrul Indra sebagai raja yang sakti dan hebat
sebelum cerita asal-usulnya. Penambahan cerita ini disebut ekspansi.
2. Tranformasi Tokoh
Penokohan dalam HSI terdiri dari ± 79 tokoh yang terdiri dari 2 tokoh sentral, 66
tokoh bawahan, dan 10 tokoh tambahan. Syahrul Indra dan Maharaja Samsu Indra
merupakan tokoh sentral dalam HSI. Semua tokoh dalam HSI digambarkan
sebagiamana penokohan dalam hikayat, kecuali Maharaja Samsu Indra.
Tokoh Syahrul Indra digambarkan sebagai orang yang elok rupawan, gagah, sakti,
berani, sakti, bertanggungjawab, arif dan bijaksana. Tokoh Maharaja Samsu Indra
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digambarkan sebagai seorang yang gagah berani dan bersifat kejam. Karena tokoh
Maharaja Samsu Indra merupakan tokoh antagonis, maka penokohannya diperjelas
dengan gambaran fisik selain tinggi dan gagah, juga bermuka angker. Penambahan
semacam ini berarti ekspansi. Paksi Purnama adalah seekor unggas yang berubah
menjadi manusia dan kemudian berganti nama menjadi Bujangga Lila. Paksi
Purnama digambarkan elok rupawan, pandai berbicara, rendah hati, humoris, arif,
dan bijaksana. Raja Balidanta Indra digambarkan sebagi tokoh yang sakti, suka
menolong dan berbakti kepada orang tua. Putri Kumkumah Johari adalah seorang
perempuan cantik dan setia kepada suaminya. Raja Tabalbun digambarkan seorang
yang sakti dan memiliki kasih sayang terhadap anak-anaknya. Sementara itu, tokohtokoh yang lain yang belum dibahas disesuaikan dengan penokohan dalam hikayat.
3. Tranformasi Latar
Hikayat Sahrul Indra berlatar belakang budaya Hindu-Islam. Latar kerajaan pada
zaman peralihan Hindu–Islam dalam hikayat ini semaksimal mungkin dideskripsikan
dalam gambar yang bernuansa Hindu-Islam pada zaman itu pula. Proses tranformasi
semacam ini disebut ekspansi.
4. Tranformasi Bahasa
Transformasi bahasa dilakukan dari bahasa Melayu ke dalam bahasa Indonesia.
hal ini dimaksudkan agar mudah dipahami anak-anak. Dialog-dialog yang terdapat di
dalam Hikayat ditranformasikan menjadi dialog di dalam komik. Transformasi bahasa
dilakukan berdasarkan kebutuhan dialog sesuai dengan alur cerita yang dipilih. Usaha
tranformasi semacam ini melibatkan proses tranformasi modifikassi dan ekspansi.
5. Tranformasi Nilai Moral dan Budaya
Nilai-nilai pendidikan moral yang terdapat dalam HSI ditransformasikan ke dalam
komik melalui peristiwa dan karakteristik gambar tokoh khususnya melalui ekspresi
wajah. Melalui ekspresi kasih sayang, kearifan, kebijaksanaan, kesetiaan, dan
kepemimpianan pada gambar diharapkan anak dapat menginterpretasikan sendiri
nilai-nilai moral yang dimaksud. Jadi, tranformasi nilai moral dan budaya dari hikayat
ke dalam komik tidak dicantumkan kata penunjuk langsung nilai moral dan budaya
yang dimaksud. Proses tranformasi semacam ini merupakan transformasi ekspansi,
yaitu nilai moral dan budaya dalam bahasa tulis menjadi bahasa tubuh.
PENUTUP
Penelitian ini baru sekadar sumbangan ide mengupayakan transformasi dari wujud
cerita narasi menjadi cerita bergambar. Oleh karena itu, perlu tindak lanjut dan dukungan
dari berbagai pihak agar upaya transformasi menjadi final. Misalnya, menggandeng
komikus untuk merealisasikan Hikayat Syahrul Indra ini menjadi cerita berbentuk komik.
Selain komikus, keterlibatan pakar di bidang sastra dan pendidikan juga diperlukan untuk
mengkaji kesesuaian, kepentingan, kemudahan dan kemanfaatan dari bidang-bidang ilmu
yang berkaitan.
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REMAJA DAN PEMUJAAN ATAS TUBUH
Witakania, S.Kom

Kata adolescence atau masa remaja berasal dari verba bahasa Latin adolescere
yang berarti menjadi lebih besar (ad = menuju, olescere = tumbuh, menjadi lebih besar)
atau dari nomina adulescens yang berarti pria muda. Adolescence adalah sebuah fase
dalam rentang kehidupan manusia yang berlangsung kurang lebih selama 10 tahun.
Sebagai masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, status dan peran
remaja sering membingungkan : anak-anak bukan, dewasa juga bukan; ingin mandiri,
namun, dalam beberapa hal, masih tergantung kepada orang tua. Sebuah fase yang
penuh gejolak, sehingga sering disebut sebagai periode negatif, karena remaja tampil
sebagai individu yang tidak seimbang, tidak stabil, dan tidak terduga.
Masa remaja adalah masa pembentukan identitas diri. Kepribadian remaja
berkembang seraya mencari jawaban atas pertanyaan “siapa aku?”. Bila sebelumnya
identitas diri selalu dikaitkan dengan keluarga, maka seiring dengan kemandirian dan
semakin luasnya lingkungan tempatnya bergaul, remaja mulai membentuk identitasnya
sendiri sesuai dengan potensi diri yang dimilikinya. Hal ini yang kemudian menjadi sumber
dari hadirnya rasa percaya diri. Kepercayaan diri juga muncul pada saat remaja merasa
diterima oleh lingkungannya, dalam hal ini lingkungan teman sebaya yang memegang
peranan sangat penting. Penerimaan teman sebaya menentukan penerimaan diri.
Masalah penerimaan diri menjadi salah satu tema yang kerap diangkat dalam
karya sastra remaja. Karena sifat mimetisnya, karya sastra memberikan gambaran
tentang manusia dan kehidupannya yang dapat digunakan oleh pembacanya agar
memahami dunia, sekaligus memahami diri sendiri dan kehidupannya. Nilai edukatif yang
menjadi satu elemen dari karya sastra anak dan remaja mampu membawa pembaca
muda tumbuh menjadi homme cultivé, yaitu manusia yang berpikir, mampu menjalani
dan memahami dunia, kehidupan serta seluruh pengalamannnya untuk kemudian mampu
memahami orang lain sekaligus memahami dirinya sendiri.
Petite karya Genevieve Brisac adalah sebuah novel yang mengajak publik remaja
pembacanya untuk melihat dan memahami masalah yang sangat dekat dengan kehidupan
mereka, yaitu masalah penerimaan diri.
Remaja dan Citra Tubuh
Seiring dengan mulainya masa pubertas, tubuh remaja bertransformasi, kerap
ditandai dengan kenaikan berat badan dan masalah pada kulit akibat perubahan hormon.
Di sisi lain, penampilan fisik menjadi hal yang sangat krusial pada masa remaja. Maka
munculnya jerawat, misalnya, bisa berarti akhir dunia bagi seorang remaja. Si remaja
kerap merasa bagai si itik buruk rupa.
Sejalan dengan perubahan fisik yang terjadi, maka terjadi pula perubahan cara
pandang remaja tentang tubuhnya yang melahirkan sebuah citra tubuh. Gagnier
mendefinisikan citra tubuh sebagai relasi personal antara individu dengan tubuh dan
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penampilannya. Hal ini merepresentasikan kepercayaan, persepsi, pemikiran, emosi, dan
perilaku yang bersangkutan mengenai tubuh atau citra tubuhnya (2007: 19). Pemikiran
positif terhadap tubuh akan menghasilkan kepuasan, sementara pemikiran negatif
terhadap tubuh akan menghasilkan ketidakpuasan. Nouk, tokoh utama roman Petite,
merasa tidak puas dengan tubuhnya yang terlalu gemuk dan bulat :
À dix ans, j’étais une petite fille ronde, et j’avais peur de l’eau. J’étais certaine
que mon poids m’entraînerait nécessairement au fond de la piscine. (p. 17)
Di usia 10 tahun, tubuhku bulat, dan aku takut air. Aku yakin berat badanku
yang membuatku tenggelam ke dasar kolam renang. (hlm.17)

Ketidakpuasan terhadap tubuh berkaitan dengan evaluasi-evaluasi negatif
terhadap ukuran tubuh, bentuk tubuh, sifat otot, serta berat tubuh, hal ini biasanya
melibatkan perbedaan-perbedaan yang terasa antara evaluasi seseorang terhadap
tubuhnya dengan tubuh idealnya (Cash & Szymanski dalam Grogan, 2007: buku digital).
Nouk selalu merasa dirinya gemuk, meski pada kenyataannya ia tidaklah segemuk yang
dipikirkannya. Dia merasa harus terus menurunkan berat badannya
La nourriture envahit ma vie, mon corps remplit mon espace mental, je me
trouve énorme, malgré les preuves des balances et des mesures. (p. 27)
Makanan memenuhi hidupku, tubuhku mengambilalih mentalku, aku merasa
gemuk sekali, meskipun timbangan menunjukkan hal yang berbeda.
(hlm.27)

Untuk memastikan bahwa ia mampu memenuhi obsesinya, yaitu menjadi kurus,
yang berarti juga mampu mengontrol tubuhnya sendiri, maka Nouk secara terus menerus
mengukur berat badan, mengukur lingkar lengan
Plusieurs fois par jour, je mesure le tour de mes cuisses avec un mètre ruban
jaune, en trichant, dans un sens ou dans un autre, pour me convaincre que
j’ai encore perdu un centimètre ou, au contraire, pour me meurtrier de
n’avoir pas assez perdu. Je serre les cuisses pour vérifier que le jour passe
bien entre elles, je mesure aussi mes bras. A chaque balance, je me pèse,
plusieurs fois de suite, en cherchant souvent un appui, pour tricher encore (p.
26-27)
Berkali-kali dalam sehari, aku mengukur lingkar paha dengan pita meteran
berwarna kuning, seraya berbuat curang, dengan satu dan lain cara, untuk
meyakinkanku bahwa aku telah menghilangkan satu centimeter lagi, atau,
sebaliknya, untuk membunuhku karena tidak cukup menurunkan berat
badan. Kurapatkan kedua pahaku untuk melihat apakah cahaya masih bisa
menerobos di antara keduanya, aku juga mengukur lenganku. Setiap melihat
timbangan, aku mengukur, terus-terusan, terkadang sambil berpegangan,
kecurangan lainnya. (hlm. 26-27)

Semua dilakukan agar dia bisa menyakinkan dirinya sendiri bahwa ia selalu berada dalam
jalan yang tepat untuk memiliki tubuh ideal yang diinginkannnya :
Je peux maintenant entourer mon biceps de mon pouce et mon majeur
noues. Je répète ce geste cent fois par jour, comme une vérification de moi-
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même. (p. 38)
Sekarang aku bisa melingkari bisep dengan jempol dan telunjuk. Kuulangi
gerakan ini seratus kali dalam sehari, pengecekan untukku sendiri . (hlm.38)

Remaja dan Gangguan Makan
Perilaku obsesif yang ditunjukkan oleh Nouk merupakan gejala dari anoreksia
nervosa, sebuah penyakit gangguan pola makan di mana penderita mencoba membatasi
asupan makanan seminimum mungkin untuk menurunkan berat badan. Tak peduli sekuat
apa pun ia berjuang untuk mencapai berat badan yang diinginkan atau sekuat apa pun ia
membiarkan dirinya kelaparan, ia selalu merasa tak pernah cukup kurus.
Untuk menghilangkan lemak dan kelebihan berat badan, penderita cenderung
melakukan aktivitas fisik secara berlebihan, meminum obat stimulan, dan terkadang
memuntahkan makanan yang telah terlanjur ditelan
Je vomis. Je mange, très peu, le minimum, juste ce qu’il faut pour éviter
d’autres affrontements physiques. Je vomis, et je m’améliore, je vomis de
mieux en mieux. Bientôt, il ne m’est plus nécessaires de mettre un doigt dans
ma gorge, un simple mouvement abdominal suffit, j’appuie sur mon plexus,
je me sens nettoyée et propre, et nouveau maîtresse de mon destin. (p. 5253)
Aku muntah. Aku makan, sangat sedikit, seminimum mungkin, hanya untuk
mengurangi tantangan fisik lainnya. Aku muntah, dan aku merasa lebih baik,
aku makin ahli dalam memuntahkan. Dalam waktu singkat, tak perlu lagi
memassukkan jari ke tenggorokan, hanya butuh gerakan perut sederhana,
aku mengandalkan pembuluh darah, merasa dicuci dan bersih, dan berkuasa
atas nasibku. (hlm.52-53)

Salah satu ciri dari anoreksia nervosa adalah penurunan berat badan yang ekstrim,
hingga terkadang mencapai 50% berat normal. Pembatasan asupan makanan seperti ini
tentulah akan menimbulkan efek yang buruk pada tubuh : insomnia, kerontokan rambut,
rasa lelah yang berkepanjangan, rasa dingin, berkurangnya daya ingat, gangguan
menstruasi. Jika pembatasan makin intens, maka konsekuensi pun semakin buruk :
kekurangan kalsium, osteoporosis, penurunan tekanan darah hingga ancaman kematian
(http://www.doctissimo.fr)
Nouk vomit tout, les rivières se mêlent, jeuner devient un esclavage. Le corps
pur de Nouk est meurtri par le froid, ses bras s’allongent et ses dents lui font
mal, ses pieds se couvrent d’engelures, sa bouche se craquelle, et ses ongles
se cassent, les os de ses fesses saillent et lui font mal quand elle s’assoit. (p.
70)
Nouk memuntahkan semuanya, air
penguasaan. Tubuh Nouk sekarat
memanjang, gigi-gigi membuatnya
radang, tulang pantat menyembul
(hlm.70)

sungai yang bercampur, puasa menjadi
karena kedinginan, lengannya tampak
kesakitan, tungkainya bengkak karena
dan menyakitinya setiap kali ia duduk.
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Bagi penderita anoreksia nervosa, membatasi asupan makanan menghasilkan
perasaan puas karena berhasil mengontrol tubuh. Jadi, tidak makan berarti mengalahkan
keinginan, termasuk rasa lapar. Menguasai rasa lapar dan mengontrol tubuh memberikan
perasaan berkuasa, (http://www.doctissimo.fr).
Je vis avec la faim, je la mate, je la dompte, je l’apprivoise, je l’endors. Apres
avoir été cruelle, elle se calme toute seule, il suffit d’attendre. … J’aime la
sentir toute la journée, juste en dessous du plexus, un courant d’air qui me
réunit à l’air du ciel. Je considère que la faim me donne une énergie
immense, une légèreté de sarcasme. Mes pieds ont moins à porter, et même
si la surveillante générale m’a dit que j’étais longue comme un jour sans pain,
et qu’on me trouvait désormais agressive et méchante – alors qu’il me semble
ne dire quasi rien à personne et passer comme une danseuse – je suis fière
de mon entreprise. J’allège le monde. (p. 31)
Aku hidup dengan rasa lapar, aku mengendalikan rasa lapar, aku
menundukkan rasa lapar, aku menjinakkan rasa lapar, aku menidurkan rasa
lapar. Setelah ia begitu kejam, kini ia menjadi tenang, hanya perlu
menunggu… Aku suka merasakan lapar sepanjang hari, tepat di atas
pembuluh darah, aliran udara yang menyatukanku dengan udara di langit.
Bagiku rasa lapar memberiku sebuah energi besar, sarkasme yang luwes.
Kakiku terasa lebih ringan, bahkan ketika pengawas sekolah berkata bahwa
membosankan dan sejak orang-orang menilaiku agresif dan jahat –
sementara aku hampir tak mengatakan apa pun pada siapa pun dan berlalu
bagaikan seorang penari – aku bangga dengan rencanaku. Aku membuat
hidup lebih ringan. (hlm.31)

Remaja dan Pemujaan atas Tubuh
Anoreksia nervosa adalah gangguan pola makan yang disebabkan oleh keinginan
untuk mengontrol tubuh demi mendapatkan tubuh ideal. Gangguan pola makan seperti ini
muncul karena persepsi tubuh yang salah, yaitu selalu merasa gemuk meski pada
kenyataanya tidak demikian. Hal ini muncul karena citra tubuh yang negatif, yang
dipengaruhi, antara lain standar kecantikan yang harus diikuti oleh perempuan.
Penelitian P. Perrot (dalam Guillemot & Laxenaire, 1997) menggambarkan bahwa
standar kecantikan selalu berevolusi. Pemakaian bra sebagai pengganti korset yang
muncul pada awal abad ke-20 memunculkan siluet baru yang kemudian melahirkan le
culte de la minceur (pemujaan atas kelangsingan). Citra tubuh kurus dianggap sebagai
keberhasilan pemasaran oleh industri mode, yang kemudian menjadi standar dari budaya
kecantikan dalam masyarakat industri yang makmur abad ke-20 (Gordon dalam Grogan,
2007: buku digital).
Tekanan untuk mengikuti “aturan” langsing dijawab dengan pemunculan artikelartikel tentang diet dan pelangsingan tubuh di majalah-majalah. Budaya waktu luang,
terutama liburan musim panas, menjadikan langsing sebagai seuatu keharusan. Tak ada
satu pun majalah untuk perempuan yang tidak menampilkan artikel tentang cara-cara
melangsingkan, mulai dari diet hipokalori lengkap dengan resep-resep makanan yang
sesuai hingga operasi pelangsingan tercanggih, mulai dari olah raga ketat hingga, kalau
perlu, membiarkan diri kelaparan, seperti yang disarankan oleh Marie-Claire yang terbit
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pada musim gugur 1989 : Maigrir, tous les trucs pour ne pas craquer (menjadi kurus,
satu-satunya cara agar tidak kalah) (Guillemot & Laxenaire, 1997: 52).
Langsing, selain identik dengan cantik, juga identik dengan keberhasilan. Sebuah
studi yang dilakukan Rothblum dkk pada 1988 (dalam Guillemot & Laxenaire, 1997: 56)
menunjukkan sebuah apriori negatif, yaitu skor yang lebih rendah terhadap mereka yang
gemuk. Kelangsingan juga diidentikkan dengan kontrol diri, yang dianggap sebagai akar
kesuksesan dan keberhasilan sosial. Sementara kegemukan adalah bukti tidak adanya
kontrol diri, tidak adanya keinginan, dan sikap seenaknya. Hal ini kemudian melahirkan
nilai moral bahwa mereka yang langsing pasti baik, sementara yang gemuk pasti tidak
baik.
Pemujaan atas tubuh langsing juga dipengaruhi oleh keinginan untuk tetap muda.
Pengagungan kemudaan menuntut upaya mempertahankan penampilan muda selama
mungkin. Dan bagi para penderita anoreksia, tubuh remaja sebelum pubertas menjadi
tubuh ideal yang harus dipertahankan :
J’avais treize ans, et fini de grandir. On mange pour grandir. Je ne grandirai
plus, m’étais-je. (p.9)
Usiaku tiga belas tahun, dan pertumbuhan sudah selesai. Kita makan untuk
tumbuh. Aku tak akan tumbuh lagi, kataku. (hlm. 9)

Pemujaan atas tubuh langsing disebarluaskan oleh ikon-ikon kecantikan, yang
dikenal bahkan saat kita kecil, misalnya boneka Barbie. Penelitian yang dilakukan John
Greenwald pada 1996 melaporkan bahwa 99% anak perempuan di Amerika Serikat
memiliki setidaknya 1 Barbie (dalam Rogers, 2003 : 5). Ukuran Barbie (95 56 82), jelas
bukan ukuran yang realitis bagi perempuan manapun, namun anak-anak tetap diijinkan
bermain bersama Barbie, meski orang tua menyadari saat bermain tersebut si anak
belajar bersosialisasi, berintegrasi dengan kode dan nilai-nilai lingkungan. Maka, keinginan
untuk menjadi kurus telah tertanam di benak anak perempuan semenjak ia kecil.
Namun begitu, Barbie bukanlah satu-satunya pendorong pemujaan atas tubuh
kurus. Pencarian dalam menjadi kurus juga turut dipengaruhi oleh media yang terus
menerus membombardir para remaja dengan gambar sosok yang menarik,
berpenampilan sempurna, yang menyampaikan pesan bahwa kesempurnaan fisik adalah
hal yang pantas untuk diperjuangkan bila ingin sukses. Di sisi lain gambar yang terkadang
tidak realistik tersebut juga menimbulkan kekecewaan bagi mereka yang merasa tubuh
mereka tidak memenuhi standar.
Gambaran para model yang ditampilkan media merepresentasikan trio kualitas
yang harus dicapai, yaitu muda, cantik, dan ramping. Pada tahun 70-an citra tubuh kurus
bak anak pra-remaja dan mirip anak laki-laki menjadi acuan kecantikan dengan ikonnya
yang amat terkenal, yaitu Twiggy :
Il s’adresse à moi sérieusement, il me parle en adulte, je ne dois pas me
laisser entrainer par une mode ridicule, par les magazines, par ce mannequin,
Twiggy. Le charme féminin, ce sont des formes, …. (p. 49)
Ia berkata padaku dengan serius, ia seperti berbicara kepada orang dewasa,
bahwa aku tak perlu membiarkan diriku diarahkan oleh mode aneh, oleh
majalah-majalah, oleh model Twiggy. Daya tarik perempuan justru di lekuk
tubuhnya… (hlm. 49)

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

140
Promosi tubuh kurus sebagai tubuh ideal yang dipaparkan oleh media kepada
publiknya, termasuk publik remaja, menanamkan pemujaan atas tubuh kurus. Mode
seperti inilah yang mendorong Nouk, seperti juga banyak sekali remaja-remaja lainnya,
untuk mengembangkan pola makan yang salah. Membatasi jumlah makanan seminimum
mungkin dan membiarkan diri kelaparan selain menjadi jalan untuk mendapatkan tubuh
ideal juga mereprensentasikan kontrol atas tubuh.
Kesimpulan
Persepsi negatif tentang tubuh mendistorsi citra tubuh, hingga melahirkan
ketidakpuasan. Paparan sosok-sosok langsing di berbagai media membentuk standar
kecantikan yang ingin diikuti. Kedua hal ini kemudian melahirkan gangguan makan, salah
satunya adalah anoreksia nervosa.
Fenomena ini diangkat sebagai sebagai tema dalam kesusastraan remaja sebagai
sarana edukasi bagi pembacanya agar memahami apa yang terjadi dan kemudian
mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh tokoh fiktif yang hadir dalam cerita.
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Abstrak
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan dan minat baca anak-anak
Indonesia sangat rendah. Ada berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya minat dan
kemampuan membaca anak-anak Indonesia, di antaranya adalah terbatasnya bahan bacaan
yang menarik minat anak, sistem pembelajaran yang kurang memberikan kesempatan anak
untuk terbiasa membaca, minimnya peran orang tua dalam menumbuhkan minat baca anak,
serta kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya meningkatkan kemampuan dan
minat baca anak. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius berbagai pihak untuk
meningkatkan minat dan kemampuan membaca anak. Salah satunya adalah melalui karya
sastra.
Kata kunci: minat baca, anak, karya sastra, kemampuan membaca

“Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang berbudaya membaca”.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia saat
memberikan sambutan dalam salah satu gelar acara Gebyar Perpustakaan Nasional di
salah satu stasiun televisi nasional, 21 Oktober 2012. Doman (1991) menyatakan bahwa
membaca merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam hidup. Semua proses
belajar didasarkan pada kemampuan membaca. Bahkan muncul ungkapan bahwa
membaca merupakan jendela dunia.
Melalui budaya baca, masyarakat akan melangkah menuju masyarakat belajar.
Sebaliknya, rendahnya minat dan budaya baca mengakibatkan rendahnya kualitas sumber
daya suatu bangsa. Bahkan, hasil penelitian Sarah miles dan Deborah Stipek dari
Stanford University School of Education, California, Amerika Serikat (Januari 2006)
menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa TK dan SD yang rendah
mengakibatkan anak-anak bertindak agresif, yakni suka berkelahi, tidak sabaran, suka
mengganggu, dan kebiasaan menekan anak lain ( bullying). Anak-anak yang kemampuan
membacanya rendah, frustasinya menumpuk sehingga membuat mereka semakin agresif.
Bertolak dari kondisi tersebut, dipandang perlu upaya menumbuhkan dan
menanam-kan minat baca siswa. Penanaman minat baca pada siswa lebih efektif jika
dilakukan sejak dini. Permasalahannya, saat ini upaya tersebut belum secara optimal
dilakukan, baik di rumah maupun di sekolah. Meskipun dalam Kurikulum dicanangkan
bahwa pembelajaran di sekolah dasar ditekankan pada pengembangan kemampuan
membaca, menulis, dan berhitung, kenyataannya pelaksanaan pembelajaran di sekolah
masih belum secara optimal dapat menumbuhkan minat dan kemampuan membaca
siswa.
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Mengapa Minat Baca Anak-anak Rendah?
Membaca merupakan kegiatan yang sangat penting bagi seseorang, terutama
memasuki era informasi. Perkembanagan informasi yang sangat pesat menuntut
seseorang untuk dapat memahami, memilih, dan memilah serta memanfaatkannya sesuai
dengan keperluan secara cepat. Perkembangan informasi direkam dalam bentuk tulisan
dan disebarluaskan melalui berbagai media, termasuk media massa cetak, elektronik,
buku, dan sebagainya. Untuk memahami dan memanfaatkan informasi tersebut mutlak
diperlukan kemampuan membaca untuk memahami dan menilai isinya.
Membaca adalah proses sosiopsikolinguistik. Kegiatan tersebut dapat
dideskripsikan sebagai transaksi atau interaksi antara pikiran pembaca dan bahasa teks
dalam situasi dan konteks sosial tertentu (Weaver dalam Tompkins, 1991). Makna bacaan
diperoleh pembaca ketika pembaca bertransaksi dengan teks. Akan tetapi, pemahaman
bacaan tidak cukup dilakukan hanya dengan memahami teks. Pembaca harus mampu
menghubungkannya dengan konteks situasional dan konteks sosiolinguistik. Konteks
situasional langsung meliputi pengetahuan pembaca tentang topik, tujuan memabaca,
dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan langsung dengan lingkungan. Konteks
soiolinguistik meliputi komunitas bahasa pembaca yang berhubungan atau tidak dengan
bahasa yang digunakan dalam teks, kebiasaan pembaca berdasarkan harapan tentang
membaca, dan harapan pembaca sendiri terhadap kegiatan membaca berdasarkan
pengalaman.
Kemampuan membaca melibatkan berbagai keterampilan, seperti mengenali huruf
dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi, maknanya serta menarik kesimpulan
mengenai maksud penulis. Anderson dkk. (1985) mengemukakan bahwa proses yang
harus dilalui oleh pembaca dimulai dari mengenali huruf, kata, ungkapan, frasa, kalimat,
dan wacana serta menghubungkannya dengan bunyi dan maknanya. Bahkan lebih jauh
dari itu, pembaca menghubungkannya dengan maksud penulis berdasarkan
pengalamannya.
Sehubungan dengan itu, secara garis besar terdapat dua aspek penting
keterampilan dalam membaca, yaitu keterampilan mekanik dan keterampilan
pemahaman. Pertama, keterampilan yang bersifat mekanis dapat dianggap berada pada
urutan yang lebih rendah (membaca permulaan). Keterampilan yang termasuk ke dalam
kategori ini meliputi (a) pengenalan bentuk huruf, (b) pengenalan unsur-unsur linguistik
(fonem, kata, frase, pola klausa, kalimat, dan lain-lain), dan (c) pengenalan hubungan
pola ejaan dan bunyi (kemampuan menyuarakan bahan tulisan). Kedua, keterampilan
yang bersifat pemahaman (comprehension skill) dipandang sebagai keterampilan yang
berada pada urutan yang lebih tinggi (membaca lanjut/membaca pemahaman). Aspekaspek keterampilan yang dituntut dalam membaca lanjut/ membaca pemahaman
mencakup (a) memahami pengertian sederhana (leksikal, gramatikal, dan retorika), (b)
memahami makna (signifikansi) yang meliputi maksud dan tujuan penulis, relevansi
kebudayaan, dan reaksi pembaca, (c) mengevaluasi atau melakukan penilaian (isi,
bentuk), dan (d) kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah disesuaikan dengan
tujuan, jenis bacaan, bahasa bacaan, dll. Hal itu menunjukkan bahwa kegiatan membaca
memerlukan kegiatan berpikir tingkat tinggi.
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Kondisi seperti itulah yang menyebabkan seseorang tidak gemar membaca.
Apalagi jika terus-menerus dihadapkan pada bahan bacaan yang kurang menarik untuk
dibaca. Akibat selanjutnya, seseorang kesulitan membaca. Mengingat begitu kompleksnya
keterampilan yang diperlukan untuk membaca, dapat dipahami jika minat membaca anakanak, bahkan sampai usia remaja di Indonesia masih tergolong rendah. Kemampuan
membaca siswa di Indonesia juga tergolong rendah.
Hasil penelitian yang dilaksanakan Programme for International Student
Assessment (PISA, 2003) menunjukkan bahwa tingkat kemampuan membaca siswa di
Indonesia sangat rendah. Siswa Indonesia berada di urutan ke 38 dari sejumlah 41
negara yang diteliti. Tidak jauh berbeda dengan itu, hasil penelitian PISA tahun 2009
menunjukkan bahwa tingkat kemampuan membaca siswa Indonesia berada pada posisi
ke-57 dari sejumlah 65 negara yang diteliti. Demikian juga hasil ujian nasional siswa SMA
yang diaksanakan tahun 2012 menunjukkan bahwa pencapaian nilai hasil belajar Bahasa
Indonesia siswa SMA paling rendah di antara tiga matapelajaran yang diujikan secara
nasional.
Hasil penelitian Ismed (2012) menyebutkan bahwa penyebab rendahnya
pencapaian hasil ujian nasional siswa SMA pada matapelajaran bahasa Indonesia di
antaranya adalah sikap meremehkan pelajaran bahasa Indonesia dan rendahnya minat
dan kebiasaan membaca siswa (Ismed, 2012). Selanjutnya, rendahnya minat baca
ditunjang dengan sikap meremehkan pelajaran Bahasa Indonesia mengakibatkan
rendahnya kemampuan memahami bacaan (kemampuan membaca) dan kemampuan
bernalar.
Ada beberapa indikator rendahnya minat baca anak, baik di sekolah, di rumah,
maupun di masyarakat. Di sekolah, perpustakaan yang disediakan masih jarang
dikunjungi siswa. Jam istirahat yang terbatas dan kebiasaan “jajan” yang masih tinggi,
mengakibatkan anak-anak di sekolah tidak tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan.
Mereka lebih tertarik untuk membeli jajanan di kantin daripada berkunjung ke
perpustakaan. Kondisi tersebut ditunjang lagi dengan jumlah koleksi bahan bacaan di
perpustakaan yang relatif terbatas dan buku-buku yang disediakan juga kurang menarik
minat siswa untuk membaca. Koleksi perpustakaan masih didominasi buku pelajaran.
Di Indonesia terdapat 169.031 Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (LPMP
Jawa Timur). Jika setiap sekolah memiliki satu perpustakaan, maka seharusnya ada
169.031 perpustakaan. Kenyataannya, hingga tahun 2011, Kementerian Pendidikan
Nasional mencatat 55,39 persen SD belum memiliki perpustakaan sekolah. Dari 143.437
Sekolah Dasar (SD), ada 79.445 sekolah belum punya perpustakaan. Adapun di SMP,
39,37 persen sekolah (13.558 dari 34.511 sekolah) tidak punya perpustakaan. Kondisi
perpustakaan ini juga baru sebatas jumlah dan belum menyangkut seberapa banyak
koleksi buku yang dipunyai. Belum lagi masalah pengelolaannya yang masih sangat
terbatas karena petugas khusus yang mengelola perpustakaan juga belum tersedia,
khususnya untuk perpustakaan SD.
Dalam pembelajaran, kondisinya tidak jauh berbeda. Siswa dihadapkan pada
tugas-tugas mengerjakan LKS yang cenderung melatih anak mengerjakan soal-soal yang
menuntut jawaban singkat dan pilihan ganda. Sungguh merupakan pekerjaan yang
membosankan bagi anak, terutama bagi anak usia SD yang sebenarnya masih merupakan
usia bermain.
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Di rumah kondisinya juga belum secara optimal mendukung tumbuhnya minat
baca anak. Tidak banyak keluarga yang menyediakan buku-buku bacaan yang menarik
minat baca anak. Di rumah, anak-anak pada umumnya membaca jika ditugasi oleh guru
untuk mengerjakan pekerjaan rumah, yang biasanya juga terbatas mengerjakan lembar
kegiatan siswa (LKS). Akibatnya, siswa mengalami kejenuhan dan malas membaca.
Di masyarakat, kondisinya tidak jauh berbeda. Perpustakaan-perpustakaan yang
disediakan tidak banyak dikunjungi pembaca. Hal itu menunjukkan bahwa minat baca
masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Data yang dihimpun Badan Pusat Statistik
(BPS) tahun 2006 (Karyono, 2007) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum
menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber utama mendapatkan informasi. Orang
lebih tertarik menonton acara di televisi (85,9%) dan mendengarkan radio (40,3%)
dariapada membaca koran (23,5%).
Education for All Global Monitoring Report tahun 2005 mengungkapkan bahwa
Indonesia merupakan negara ke-8 dengan populasi buta huruf terbesar di dunia, yakni
sekitar 18,4 juta orang buta huruf (kompas 20 Juni 2006). Rasio antara konsumsi satu
surat dengan jumlah pembaca, di Indonesia (1:45) juga tertinggal jauh dengan negaranegara lain, bahkan negara tetangga seperti Srilangka sudah 1:38 dan Filipina 1:30.
Idealnya satu surat kabar dibaca oleh 10 orang atau dengan ratio 1:10.
Di sisi lain, jam bermain anak Indonesia masih tergolong tinggi. Di samping
dimanfaatkan untuk menonton tayangan televisi, sebagian besar waktu yang dimiliki anak
di Indonesia dimanfaatkan untuk bermain game, play station dan permainan lainnya. Di
Amerika Serikat, jumah bermain anak-anak antara 3-4 jam per hari. Di Korea dan
Vietnam, jam bermain anak-anak dalam sehari hanya satu jam. Demikian juga di Jepang,
anak-anak menonton acara televisi hanya satu jam dalam sehari. Selebihnya, waktu anakanak dimanfaatkan untuk belajar, membaca buku, dan beristirahat. Budaya baca mereka
memang sudah tergolong tinggi.
Rendahnya minat dan budaya baca masyarakat Indonesia juga diakui oleh Kepala
Perpustakaan Nasional Indonesia. Sebagaimana diungkapkan dalam sambutannya dalam
salah satu acara di Metro TV (21 Oktober 2012) bahwa budaya baca dan minat baca anak
Indonesia masih sangat rendah. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian yang
serius oleh berbagai pihak karena membaca merupakan pintu utama mencerdaskan anak
bangsa. “Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berbudaya baca tinggi.” Dalam rangka
mewujudkan budaya baca itu pula, Perpustakaan Nasional Indonesia mencanangkan
program budaya baca yang ditargetkan akan dapat dicapai hingga tahun 2014.
Upaya Peningkatan Minat Baca
Kondisi minat dan budaya baca anak Indonesia sebagaimana dipaparkan sangat
memprihatinkan. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian yang serius untuk menumbuhkan
dan meningkatkan minat baca anak. Sesuai dengan permasalahannya yang kompleks,
diperlukan upaya secara sinergis antara pihak sekolah, keluarga dan masyarakat.
Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat
baca anak sebagai berikut.
Di sekolah, perlu disediakan waktu yang cukup bagi anak untuk memperoleh
kesempatan membaca. Hal itu dapat dilakukan melalui kegiatan belajar pada semua jenis
mata pelajaran maupun pada jam-jam tertentu yang memungkinkan anak membaca.
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Pembelajaran membaca sebaiknya tidak hanya ditumpukan pada matapelajaran bahasa
Indonesia. Semua matapelajaran seharusnya mengarahkan anak untuk belajar membaca
(Literacy). Di Inggris, Literacy ditetapkan sebagai strategi utama pencapaian kurikulum.
Pembelajaran membaca dan menulis mendapatkan prioritas utama pada siswa sekolah
dasar. Semua matapelajaran mengemban amanat mengembangkan kemampuan dan
minat baca siswa. Hal itu dilaksanakan melalui Crass Curricular.
Di samping ditanamkan melalui semua matapelajaran, penumbuhan dan
penanaman minat dan kemampuan membaca juga dilakukan melalui penugasan khusus
secara terstruktur kepada anak untuk membaca. Dalam setiap satu minggu, minimum
anak harus membaca sebuah buku bebas di rumah dan hasil membacanya “ditagih” di
kelas untuk disampaikan secara lisan maupun tulis. Untuk itu, disediakan waktu khusus di
sela-sela jam matapelajaran untuk “menagih” hasil membaca siswa di rumah, yang
dipandu oleh seorang guru khusus, di luar guru matapelajaran. Dengan strategi seperti
itu, mula-mula siswa dipaksa dan merasa terpaksa, tetapi lama kelamaan menjadi
terbiasa. Bahkan, dengan banyak yang mereka baca, banyak pula yang mereka ketahui.
Pada akhirnya, dapat terjadi pada diri anak bahwa membaca bukanlah merupakan
kewajiban yang harus dilakukan karena ada tugas dari guru, melainkan bisa menjadi
kebutuhan bagi anak untuk membaca.
Program pembiasaan membaca di sekolah, sudah tentu menuntut fasilitas baca
yang memadai. Buku-buku perlu disediakan secara memadai, bukan hanya dari segi
jumlah, melainkan juga dari segi jenis dan relevansinya dengan tingkat perkembangan
anak usia sekolah. Pengenalan pada buku kepada anak sejak dini diharapkan dapat
menstimuli keingintahuan anak pada isi buku yang selanjutnya diharapkan mampu
menumbuhkan minat bacanya. Jika sikap dan kegemaran membacanya sudah tumbuh,
anak akan merasa membutuhkan bahan bacaan untuk mengembangkan pengetahuannya
tentang dunia.
Di rumah, orang tua sharusnya menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa
senang membaca. Hal itu dapat dilakukan dengan cara orang tua memberikan contoh
membaca kepada anak, menyediakan bahan bacaan yang menarik dan mendidik bagi
anak, mengajak anak untuk mengunjungi perpustakaan atau toko buku.
Sebagaimana dialami oleh Jack (Zintz, 1980), salah seorang anak yang hidup
dalam keluarga yang senang membaca. Ayah dan Ibu Jack sama-sama bekerja. Sepulang
kerja, mereka selalu membaca apa saja di rumah. Hal itu disaksikan oleh Jack sejak masih
bayi. Ketika Jack berusia 18 bulan, ibunya selalu mengandung lagi adik Jack. Ketika
ibunya melahirkan, Jack ditemani oleh neneknya yang juga senang membelikan Jack
buku-buku cerita. Sepulang iunya dari rumah bersalin, ibunya selalu membacakan buku
cerita untuk Jack Hal itu dilakukan setiap hari sambil menanti kepulangan ayahnya.
Ketika Jack berumur tiga tahun, ia selalu meminta dibacakan cerita oleh ibunya
sebelum tidur dengan susunan kalimat yang sudah tegolong rumit. Tampaknya,
perkembangan keterampilan berbahasanya sangat cepat. Ia belajar menyimak,
mengamati, dan menyukai buku.
Meskipun di negara tempat Jack tinggal tidak ada pendidikan Taman Kanak-kanak,
Jack telah mendapatkan pengalaman dan pembelajaran membaca bersama ibu dan
adiknya di rumah. Dia belajar bagaimana mengurutkan gagasan, bagaimana menjelaskan
secara sederhana dan hati-hati. Dengan demikian, Jack masuk di kelas satu sekolah dasar
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dengan bekal kemampuan berbahasa yang sangat pesat. Dia mampu mendengarkan
dengan pemahaman yang baik dan memahami banyak lelucon sederhana yang
disampaikan ibu dan ayahnya. Dia juga sangat senang pergi ke sekolah karena merasa
sudah siap untuk belajar. Ketika ia ditanya tentang ibu dan ayahnya, selalu dijawabnya
dengan baik. Dia bisa membedakan judul-judul buku yang dimilikinya, bukan hanya
karena perbedaan gambar sampulnya melainkan juga dari tulisannya. Pada saat dia
masuk sekolah, Jack dan saudaranya memiliki perpustakaan hampir 200 buku, sebagian
besar diperoleh dari berbagai supermarket. Tidak heran jika Jack masuk kelas satu
sekolah dasar sudah mampu membaca dan memiliki percaya diri yang tinggi.
Keberhasilan belajar Jack berlawanan dengan Ernesto. Ernesto adalah siswa kelas
5. Ia tinggal dengan orang tua yang berbahasa Spanyol. Di rumah, semua anggota
keluarganya hanya berbicara dengan bahasa Spanyol. Ernesto hanya belajar bahasa
Inggris pada saat di sekolah. Di rumah juga tidak tersedia buku-buku bacaan seperti yang
dialami Jack. Orang tuanya juga tidak suka membaca seperti orang tua Jack. Akibatnya,
Ernesto dan saudara perempuannya mengalami kesulitan menguasai kosakata dan
struktur bahasa Inggris. Meskipun sudah kelas 5 SD, Ernesto masih mengalami kesulitan
membaca. Dia juga tidak senang membaca.
Cerita Jack dan Ernesto membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang sangat
mencolok pada diri anak yang mendapatkan pengalaman sehari-harinya di rumah secara
berbeda. Anak yang berada dalam lingkungan yang gemar membaca dan telah dikenalkan
bahan bacaan sejak dini ternyata mengalami perkembangan kemampuan berbahasa yang
sangat pesat. Demikian juga dengan pembacaan cerita yang dilakukan oleh orang tua
kepada anak sejak usia didi, ternyata mampu menumbuhkan dan mengembangkan minat
bacanya yang tinggi pula. Sebaliknya, anak yang tinggal dalam lingkungan keluarga yang
tidak senang membaca dan tidak pernah dibacakan cerita, ternyata kemampuan
berbahasanya juga berkembang sangat lambat. Begitu juga dengan pertumbuhan minat
dan kesenangan membacanya sangat rendah.
Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa cerita (karya sastra) memiliki peran
yang sangat penting dalam rangka menumbuhkembangkan minat dan kemampuan
membaca anak.
Sastra sebagai Media Peningkatan Minat Baca Anak
Peristiwa dan pengalaman hidup Jack dan Ernesto membuktikan bahwa
kemampuan dan minat membaca tidak diperoleh secara alamiah, tetapi melalui proses
belajar yang sangat panjang. Proses tersebut berlangsung cukup lama dan melalui upaya
yang sungguh-sungguh. Adapun tahapan perkembangan kemampuan membaca secara
umum dapat dikategorikan sebagai berikut. Tahap pertama merupakan tahap mengenal
lambang-lambang bunyi berupa tulisan, baik dalam bentuk huruf maupun kata-kata.
Tahap kedua merupakan tahap memahami rangkaian kata-kata menjadi sebuah kalimat,
rangkaian kalimat menjadi paragraf dengan mengggunakan kata-kata sederhana (yang
dikenal umum). Tahap ketiga mengenal dan memahami penggunaan kata-kata dengan
tingkat kompleksitas struktur kalimat yang lebih tinggi. Tahap keempat memahami
bacaan yang sangat beragam, baik dari segi isi maupun ragam bahasanya.
Jika diperhatikan kembalipengalaman hidup Jack dan Ernesto, muncul pertanyaan,
“Mengapa karya sastra yang senantiasa dibacakan kepada anak mampu menumbuhkan
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minat baca dan mengembangkan kemampuan membaca dengan sangat pesat?” Untuk
mendapatkan jawabannya, diperlukan pemahaman terhadap hakikat karya sastra dan siapa
sebenarnya anak.
Ada berbagai pandangan tentang hakikat karya sastra. Secara sederhana, Quinn
(dalam Sarumpaet, 2010) memaknai karya sastra sebagai tulisan yang khas, dengan
pemanfaatan kata yang khas, tulisan yang beroperasi dengan cara yang khas dan
menuntut pembaca yang khas pula. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit mengenai
penggunaan kata yang khas dalam karya sastra, hal itu secara implisit menyiratkan
makna bahwa bahasa karya sastra berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam karya
nonsastra. Penggunaan kata yang khas, yang diungkapkannya dengan cara yang khas
pula, menuntut penyikapan yang khas pula kepada pembacanya.
Karya sastra, baik genre puisi maupun prosa fiksi, merupakan sistem lambang
budaya yang intersubjektif dari suatu masyarakat (Cassirer, 1987; Kuntowijoyo, 1989).
Karya sastra bukan hanya menyajikan keindahan, melainkan juga realitas sosial
kemasyarakatan. Karya sastra tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan masyarakat
beserta budayanya. Melalui karya sastra, realitas sosial diungkapkan dengan berbagai
metode simbolis. Dengan demikian, peminat dan penikmat karya sastra selain dapat
menikmati keindahan karya sastra juga dapat memperoleh gambaran dan dapat menilai sendiri
realitas sosial yang terungkap dalam karya sastra.
Baik karya ilmiah maupun karya sastra, sama-sama mengungkapkan realitas
(Teeuw, 1984). Perbedaannya terletak pada cara mendekati, memandang, memahami,
dan memperlakukan realitas serta cara mengungkapkan atau menyampaikannya. Hal itu
disebabkan oleh penggunaan bahasa karya sastra cenderung berupa simbol-simbol dan
lambang-lambang yang sangat kaya makna. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap karya
sastra dilakukan melalui pemahaman dan penafsiran simbol-simbol yang digunakan
pengarang dalam karyanya.
Melalui kebebasan menggunakan simbol-simbol dan lambang tersebut sastrawan
dapat mengungkapkan realitas sosial secara lebih hidup dan bahkan menantang.
Pengarang memberikan kebebasan kepada pembaca untuk memberikan makna dan
memaknai realitas yang diekspresikan melalui karya sastra. Kebebasan yang diberikan
kepada pembaca untuk memaknai realitas dalam karya sastra, menjadikan pembaca
dapat merasakan seolah-olah mereka menemukan sendiri realitas, permasalahanpermasalahan beserta cara pemecahannya. Dengan cara itu, pembaca tidak merasakan
adanya pemaksaan untuk mengakui realitas tersebut. Hal itulah yang dapat memberikan
kepuasan dan kenikmatan tersendiri pada diri pembaca atau penikmat sastra.
Pemahaman tersebut akan sangat berbeda nilainya jika diperoleh melalui karya selain
karya sastra. Dalam karya ilmiah, misalnya, realitas diungkapkan melalui pernyataan dan
penjelasan secara analitis-konseptual, deskriptif, empiris, dan rasional, sedangkan dalam
karya sastra, realitas diungkapkan dan diekspresikan secara dialogis, ekspresif,
transformatif, metaforis. Melalui proses imajinatif, realitas yang diungkapkan dalam karya
sastra telah mengalami internalisasi dan sofistifikasi psikologis dan filosofis pengarangnya
(Mangunwijaya, 1986; Kleden, 1988).
Hal itulah yang mampu menjadikan pembaca sastra terlibat batiniahnya ke dalam
realitas yang digambarkan oleh pengarangnya. Keterlibatan batiniah pembaca ke dalam
cerita yang diekspresikan dalam karya sastra akan dapat menumbuhkan kerinduan
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pembaca untuk terus membacanya. Hal itu tidak atau jarang ditemukan dalam karya
ilmiah. Bagaimana dengan Sastra Anak?
Peran Sastra Anak dalam Peningkatan Minat dan Kemampuan Membaca
Masa kanak-kanak merupakan saat-saat yang penuh keceriaan, kelucuan, dan
kepolosan. Semua itu mereka ekspresikan secara verbal maupun nonverbal tanpa ditutuptutupi. Ucapan-ucapannya yang lucu, lugu, tanpa menanggung beban pertimbangan,
membuatnya terlihat ceria tanpa beban. Tingkahnya yang selalu ingin tahu membuatnya
tampak tidak pernah lelah. Hal itulah yang membuatnya berbeda dengan dunia orang
dewasa.
Sebagaimana karakteristik anak-anak yang sangat berbeda dengan orang dewasa,
menjadikan sastra anak memiliki keunikan yang membedakan dengan karya sastra pada
umunya. Hunt (Nurgiantoro, 2005:8) mendefinisikan sastra anak sebagai bacaan yang
dibaca oleh, yang secara khusus cocok untuk, dan yang secara khusus pula memuaskan
anak. Agar bisa dibaca oleh anak, tentu bahasa yang digunakan dalam sastra anak
berbeda dengan sastra pada umumnya. Bahasa yang sederhana, sesuai dengan tingkat
perkembangan bahasa anak menjadi salah satu karaktersitik sastra anak.
Banyak hal yang menyebabkan sastra anak sebagai sebuah teks yang unik, yang
memiliki karakter berbeda dengan sastra dewasa. Target cerita (pembaca) sastra anak
adalah anak, yang memiliki kehidupan berbeda dengan orang dewasa. Keluguan,
kepolosan, keterbatasan kemampuan berbahasa dan berpikir mengakibatkan karya sastra
anak memiliki karakteristik tertentu, baik dari segi gaya bahasa, isi, dan tema serta alur
ceritanya berbeda dengan karya sastra dewasa.
Mengingat karakteistiknya yang berbeda dengan sastra dewasa pada umumnya,
mengakibatkan tidak banyak penulis maupun pembahas sastra anak. Sampai saat ini,
tidak banyak penulis yang terjun ke dunia penulisan sastra anak untuk mengembangkan
tema cerita bersumber budaya Indonesia (Indriasari, 2012). Hal ini dapat berdampak
pada keterasingan anak terhadap budaya nasionalnya. Meskipun sebenarnya, sastra anak
memiliki peran yang cukup penting dalam membentuk watak seseorang yang berimbas
pada cara berpikir hingga perilakunya dalam kehidupan dewasanya. Sebagaimana
dikemukakan Burhan Nurgiyantoro (2005) bahwa sastra anak memiliki kontribusi yang
sangat penting dalam perkembangan emosional, intelektual, imajinasi, rasa sosial, rasa
etis, serta religiusitas dari seseorang atau sebuah komunitas. Yang tidak kalah penting
adalah peran sastra anak dalam menumbuh kembangkan minat dan kemampuan
membaca anak.
Simpulan
Kemampuan membaca anak-anak Indonesia masih tergolong rendah. Rendahnya
kemampuan membaca di antaranya disebabkan oleh rendahnya minat baca. Dalam hal ini ada
beberap kondisi yang menyebabkan rendahnya minat baca anak, di antaranya adalah
keterbatasan bahan bacaan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat
perkembangan siswa, sistem pembelajaran yang kurang mendukung, lingkungan keluarga yang
kondusif bagi anak untuk menyukai membaca. Untuk itu diperlukan perhatian dan aya yang
sungguh-sungguh dan tepat untuk menumbuhkan minat baca anak, di antaranya adalah
melalui karya sastra.
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Dominasi Maskulin dalam “4 Fiksi Istimewa”
Majalah Femina15
Lina Meilinawati Rahayu
Staf Pengajar Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran

Abstrak
Tulisan ini membahas empat cerpen yang ditulis oleh laki-laki dalam majalah wanita
Femina. Penganalisisan lebih dahulu diawali dengan asumsi bahwa para penulis laki-laki itu
menyadari siapa yang akan menjadi khalayak pembacanya sehingga mereka tidak bisa
melepaskan diri dari kesadaran tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kekerasan simbolik dari Bourdieu. Teori ini menjelaskan bagaimana tatanan yang telah
mapan dilestarikan dengan sedemikian mudah dan seringkali hadir dalam kondisi yang
berterima bahkan sebagai kondisi yang alamiah. Hasil penelitian atas empat cerpen karya
penulis laki-laki ini membuktikan ada kekerasan simbolik sebagai pelestarian dominasi
maskulin.
Kata kunci: dominasi, maskulin, kekerasan simbolik,

PENGANTAR
Barangkali tidak berlebihan ketika Majalah Femina menamai bonus ulang tahun
ke-39-nya (Oktober, 2011) sebagai fiksi istimewa yang disebutnya sebagai “4 cerpen
juara”. Ada beberapa hal yang menyebabkan itu menjadi istimewa; (1) ada empat buah
cerpen dalam satu terbitan, (2) Keempat cerpen itu ditulis oleh laki-laki, dan (3)
Keempatnya merupakan penulis yang sudah malang-melintang dalam dunia penulisan
fiksi maupun skenario film. Para penulis laki-laki itu tampaknya diminta secara khusus
untuk membuat cerpen dalam rangka ulang tahun majalah Femina. Mungkin tidak perlu
berdebat mengapa para penulis laki-laki yang dipilih untuk mengisi bonus istimewa
majalah wanita ini, tetapi yang lebih penting bagaimana para lelaki itu menulis. Boleh jadi
mereka “terbebani” dengan embel-embel “majalah wanita” dan berusaha menyesuaikan
diri dengan selera Femina. Dapat pula mereka berempati dan berpihak pada nasib wanita.
Ini baru merupakan hipotesis yang nanti akan dibuktikan dalam analisis.
Asumsi ini didasari pula oleh pengantar redaksi yang berbunyi, “Untuk edisi ulang
tahun 39, Femina mengundang empat penulis fiksi/skenario film, untuk menulis cerita
pendek. Tema Menarik tentang wanita, anak, dan lingkungan sosial” (Femina 38/XXXIX,
2011: 173). Pengantar ini sekaligus menegaskan bahwa keempat laki-laki ini sengaja
diundang untuk menulis cerpen. Dengan demikian, mereka tentu akan memikirkan
pembaca yang menjadi khalayak sasarannya. Hal ini diakui salah satu dari keempat
penulis cerpen, Fajar Nugroho. Dia mengatakan bahwa “Untuk mencari tahu, majalah apa
itu Femina, jawabannya satu: menurut saya, emansipasi wanita”. Dia juga mengaku
bahwa membaca Femina dua kali untuk mencari ide yang tepat sebelum menulis
15

Istilah “Dominasi Maskulin” terinspirasi dari buku Pierre Bourdieu dengan judul sama.
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cerpennya. Dengan demikian, mereka dengan sadar memikirkan khalayak pembacanya
dan berusaha menyesuaikan diri dengan isinya. Bila seorang penulis dengan sadar
mengetahui khalayak yang akan membaca tulisannya, dia akan berusaha menyelami,
mendekati, dan boleh jadi memihak atau membela target audiensnya. Tentu hal ini
sesuatu yang wajar.
Bila ditilik dalam sejarah sastra Indonesia, penulis laki-laki jumlahnya lebih banyak
daripada penulis perempuan. Para penulis laki-laki ini memilih tema dalam spektrum yang
luas dan beragam termasuk di dalamnya tentang perempuan. Tokoh-tokoh perempuan
diciptakan oleh para penulis laki-laki. Bisa disebutkan beberapa contoh perempuan dalam
karya sastra yang ditulis oleh laki-laki: Siti Nurbaya (Siti Nurbaya: Kasih Tak Sampai karya
Marah Rusli), Tini dan Yah (Belenggu karya Armijn Pane), Tuti dan Maria (Layar
Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana), “Sri Sumarah” dan “Bawuk” karya Umar
Khayam, Srintil (Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari) Larasati karya Pramudya
Ananta Toer, juga tidak ketinggalan Bu Muslimah (Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.
Berkaitan dengan pengambaran perempuan dalam karya sastra, Damono dalam
“Pengantar” buku Kritik Sastra Feminis (2000) menyebutkan bahwa tokoh-tokoh
perempuan di atas digambarkan berpikiran maju, jauh lebih maju dari tokoh laki-laki di
sekitar mereka. Bandingkan misalnya dengan tokoh Sri (Pada sebuah Kapal karya Nh.
Dini), Laila, Yasmin, dan Shakuntala (Saman karya Ayu Utami), Nayla (Nayla karya Djenar
Maesa Ayu). Menurut Damono, tokoh perempuan yang ditulis oleh perempuan tampak
lebih merupakan “manusia perempuan” dan bukan sekadar “konsep” mengenai
bagaimana seharusnya menjadi perempuan (maju). Ini baru satu masalah saja. (2000:xii)
Oleh sebab itulah, tulisan ini akan meneliti empat cerpen karya penulis laki-laki yang ada
dalam majalah wanita. Penelitian ini diawali dengan asumsi dasar bahwa para penulis
laki-laki itu sadar siapa yang akan menjadi khalayak pembacanya sehingga mereka tidak
bisa melepaskan diri dari kesadaran tersebut.
KERANGKA TEORETIS
Kekerasan simbolis seperti yang dijelaskan Jenkins (1992, 155-166) pertama
dikemukakan Bordieu dalam buku Reproduction in Education, Society and Culture pada
tahun 1970. Teori ini dikembangkan berdasarkan penelitian pada sistem pendidikan di
Perancis. Secara sederhana Jenkins menjelaskan bahwa kekerasan simbolis adalah
pemaksaan sistem simbolis (misalnya kebudayaan) terhadap kelompok atau kelas
sedemikian rupa sehingga hal tersebut dialami sebagai sesuatu yang sah. Legitimasinya
meneguhkan relasi kekuasaan yang menyebabkan pemaksaan tersebut berhasil. Selama
dia diterima sebagai sesuatu yang sah, kebudayaan memperkuat dirinya melalui relasi
kekuasaan tersebut. Dalam proses ini relasi kekuasaan tidak dipersepsikan secara
objektif, tetapi yang menjadikan mereka sah di mata pemeluknya.
Penjelasan Jenkins di atas sekaligus menyederhanakan kalimat-kalimat Bourdieu
yang disebut sebagai penulis “keluarga besar”. Bourdieu gemar membuat kalimat yang
beranak pinak hingga beberapa “keturunan”. Oleh sebab itu penyederhanaan Jenkins di
atas menjelaskan maksud Bourdieu tentang teori kekerasan simbolis. Dalam penjelasan
Bourdieu (2010,2-6) tentang kekerasan simbolis disebutkan bahwa kekerasan semacam
itu sangat lembut, tidak terasa, tidak terlihat bagi korban-korbannya. Kekerasan itu
dilakukan dengan melibatkan komunikasi dan pengetahuan yang keduanya murni bersifat
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simbolik. Dalam relasi sosial akan ditemukan kesempatan istimewa untuk menangkap
logika dominasi yang dilakukan atas nama suatu prinsip simbolik yang diketahui dan
diakui baik oleh dia yang mendominasi maupun oleh dia yang didominasi.
Relasi sosial seperti dijelaskan di atas terjadi dalam kerja kolektif. Hal itu
merupakan sosialisasi atas segala yang biologis dan biologisasi atas segala yang sosial.
Dominasi dalam ruang domestik dapat dihubungkan dapat dihubungkan dengan lembagalembaga semacam sekolah dan negara. Lembaga-lembaga itu merupakan tempat-tempat
diberlakukannnya elaborasi dan pemberlakuan prinsip-prinsip dominasi yang diberlakukan
juga di tengah dunia yang paling pribadi. Bourdieu (2010:7) lebih jauh menjelaskan lakilaki dan perempuan adalah objek penelitian tentang dominasi karena mereka sudah
membentuk struktur-struktur historis tatanan maskulin dalam bentuk beberapa skema tak
sadar yang mengatur persepsi dan apresiasi seseorang. Bourdieu mengingatkan bahwa
ketika memikirkan dominasi maskulin, kita menghadapi risiko menggunakan lagi pola pikir
yang merupakan produk dari dominasi itu sendiri.
Ringkasnya, bagi Bourdieu, seluruh tingkatan pedagogis (tindakan) baik itu yang
dilakukan di rumah, sekolah, media atau di mana pun memiliki muatan kekerasan
simbolik selama pelaku memiliki kuasa dalam menentukan sistem nilai atas pelaku
lainnya, sebuah kekerasan yang berakar pada relasi kuasa antara kelas-kelas dan atau
kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, kekerasan simbolik
bekerja dengan menggunakan simbol-simbol sebagai instrumen “pemaksa” terhadap
kelompok subordinat yang turut berperan mereproduksi tatanan sosial sesuai dengan
keinginan kelompok dominan (Bourdieu, 1991:170). Jadi, asumsi yang mendasari seluruh
teori yang ditawarkan Bourdieu bahwa setiap masyarakat (kelompok sosial) selalu ada
yang mendominasi dan yang didominasi. Dominasi tidak selalu melahirkan penolakan
bahkan seringkali disetujui oleh korbannya.
SUMBER DATA
Empat Fiksi Istimewa: “Lagu untuk Ibu” karya Sitok Srengenge,” Kado Ulang
Tahun” karya Erdian Aji, “Tiang Listrik di Ujung Gang” karya Fajar Nugroho, dan “Lagi,
Jakarta Baru tahun ini” dalam Majalah wanita mingguan Femina No.38/XXXIX. 1-7
Oktober 2011

HASIL DAN PEMBAHASAN
Femina: Majalah Wanita tertua di Indonesia
Femina adalah majalah wanita tertua di Indonesia. Nama Femina sebagai majalah
tidak hanya ada di Indonesia, tetapi telah ada lebih dulu di India. Femina di India
diterbitkan setiap dua minggu. Menurut en.wikipedia.org/wiki/Femina_(India) majalah ini
dimiliki oleh Media di seluruh dunia , patungan 50:50 antara BBC Worldwide dan The
Times Group. Femina pertama kali diterbitkan pada Juli 1959.
Di Indonesia Femina dimiliki oleh Femina Group. Majalah ini pertama kali terbit
pada bulan September 1972 oleh Mirta Kartohadiprodjo di garasi keluarganya dengan
bantuan temannya Widarti Gunawan dan Atika Makarim. Sebagai majalah perempuan
pertama pada waktu itu, Femina diterbitkan untuk mengakomodasi inspirasi Bahasa
Indonesia dan mengoptimalkan potensi mereka, tanpa kehilangan identitas diri
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mereka. Pada tahun-tahun awal, Femina diakui sebagai platform untuk novelis
perempuan Indonesia, tren fashion terbaru dan referensi untuk resep rumah tangga.
(en.wikipedia.org/wiki/Femina_(Indonesia))
Femina sebagai majalah perempuan pertama di zaman itu bertujuan untuk
mengakomodasi seluruh aspirasi kaum wanita Indonesia agar mampu pengoptimalkan
segala potensinya tanpa kehilangan jati dirinya sebagai perempuan. Femina pada
mulanya terbit sebagai majalah bulanan. Sejak dan tahun 1973, berubah menjadi majalah
dwimingguan. Akhirnya, sejak tahun 1980 terbit tetap sebagai majalah mingguan.
Awalnya terbit setiap senin, tetapi kini terbit setiap kamis.
Rubrik dalam Femina meliputi mode, cantik dan bugar, kuliner, artikel, dan fiksi.
Femina dianggap majalah yang memproduksi karya sastra: cerita pendek dan cerita
bersambung. Femina memberi kontribusi yang tidak sedikit dalam perkembangan sastra
Indonesia.
Beberapa
penulis
Indonesia
lahir
dari
Femina.
Dalam
http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/570/Femina
menyebutkan
Femina
dianggap sebagai perintis bagi lahirnya para novelis perempuan di Indonesia. Sekadar
contoh, penulis Marga T. menjadi terkenal sebagai novelis berkat cerita bersambungnya
berjudul "Bukan Impian Semusim" yang dimuat dalam Femina tahun 1974. Dari penulis
Marianne H. Katoppo terdapat novel Raumannen dan dari Marga T. terdapat novel
Sebuah Ilusi yang keduanya berasal dari cerber dalam Femina . Para sastrawan yang
sudah mapan pun juga memberikan karyanya lewat majalah ini, seperti Nh. Dini dengan
cerbernya “Amir Hamzah Pangeran dari Seberang”, Gerson Poyk dengan cerbernya
"Requiem untuk Seorang Perempuan", dan Yudhistira Ardi Noegraha dengan kumpulan
cerpennya “Penjarakan Aku dalam hatimu”.
Majalah yang memuat karya sastra selalu kekurangan naskah yang baik menurut
ukuran masing-masing. Tentang hal ini Damono (1983,60) menyebutkan bahwa majalah
Femina pernah memasang iklan di Horison, mencari cerpen; tentu saja cerpen yang
selera Femina. Lebih jauh Damono menegaskan bahwa iklan ini didasarkan pada
kepercayaan bahwa para penulis cerpen di Horison juga mampu menulis cerpen untuk
Femina. Selanjutnya untuk menyiasati kekurangan naskah Femina menyelenggarakan
lomba cerpen dan cerber setiap tahun. Pada awal lomba Femina melibatkan H.B. Jassin
sebagai tim juri, kemudian dilanjutkan oleh Sapardi Djoko Damono dan sekarang
digawangi oleh Ayu Utami. Dari lomba ini dapat ditemukan naskah-naskah yang sesuai
dengan selera Femina. Di samping itu juga Femina memiliki bank naskah dari lomba ini.
Dengan demikian, Femina sebagai salah satu majalah wanita memberikan kontribusi
dalam perkembangan sastra Indonesia.
Pokok Cerita Empat Cerpen Karya Penulis Laki-laki
Cerpen “Lagu Untuk Ibu” Karya Sitok Srengenge
Cerpen dengan sudut pandang maha tahu ini berkisah tentang seorang anak
wanita yang amat mencintai ibunya. Pencerita bertutur dari sudut pandang Siwi, nama
anak perempuan, yang berusaha mengingat semua kebaikan ibunya dan berusaha ingin
menyenangkannya. Pada saat ibunya berulang tahun, ayahnya memberi kado sehelai kain
batik, Andien –sahabat Siwi- memberi hadiah parfum titipan ibunya. Sementara Siwi
hanya menyanyikan sebuah lagu untuk ibunya.
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Cerpen “Kado Ulang Tahun” Karya Erdian Aji
Si Aku (Rindu) dilarang ibunya berpacaran dengan Cemburu dengan alasan tidak
sederajat. Diam-diam Rindu tetap menjalin hubungan dengan pacarnya walaupun dengan
jalan sembunyi-sembunyi. Suatu saat ketika Rindu menerima telepon dari Cemburu,
ibunya jatuh pingsan. Hasil diagnosis dokter menunjukkan bahwa jantungnya bermasalah
dan ginjal ibunya tidak berfungsi lagi. Hidupnya akan tetap bertahan bila jantungnya
dioperasi dan ginjalnya diganti. Untuk itulah diperlukan pendonor. Kondisi ibunya yang
sangat mengkhawatirkan ini membuat Rindu merasa bersalah. Dia menganggap bahwa
hubungan dengan Cemburulah yang menyebabkan ibunya seperti ini. Jalan keluarnya
memutuskan hubungan dengan Cemburu, tidak menerima teleponnya, dan
melupakannya.
Kebahagian Rindu muncul ketika menerima kabar ada seseorang yang rela
mendonorkan ginjalnya. Operasi jantung berhasil dan ibunya kembali pulih dengan satu
ginjal pemberian. Pada saat ulang tahun, Rindu dikejutkan oleh rangkaian bunga, surat,
dan CD yang dititipkan Cemburu pada perawat. CD pemberian Cemburu baru bisa
didengarkan saat semua urusan kesehatan ibunya sudah selesai. Lagu-lagu kenangan
mereka berdua mengalun satu per satu hingga tiba lagu penghabisan. Setelah lagu
terakhir, terdengar suara Cemburu yang menyatakan bahwa dia akan pergi untuk selamalamanya tapi sebagian tubuhnya ada di tubuh ibunya.
Cerpen “Tiang Listrik di Ujung Gang” Fajar Nugroho
Pencerita dalam cerpen ini adalah tiang listrik yang setiap malam dipukul oleh
perempuan –si gadis- pembantu rumah tangga. Pukulan itu adalah tanda pada pacarnya
bahwa dia telah menunggu. Pacarnya, seorang sopir di rumah lain, seringkali datang
terlambat karena banyak urusan yang harus diselesaikan dengan nyonya majikannya.
Begitulah setiap malam mereka habiskan bersama di pos ronda. Tiang listrik merupakan
saksi dari pertemuan-pertemuan dan pembicaraan mereka. Suatu ketika si gadis sambil
menangis memukul tiang listrik agar pacarnya datang. Lama menunggu sopir tak kunjung
datang. Yang datang hansip mengabarkan bahwa sopir telah diusir oleh tuan majikannya
karena ketahuan berselingkuh dengan nyonya majikannya.
Cerpen “Lagi, Jakarta Baru Tahun Ini” Salman Aristo
Cerpen ini merupakan fragmentasi dari tiga cerita. Kisah Pertama, Preman
bernama Marbun yang kehabisan uang untuk membeli minuman pada malam tahun baru.
Dia berusaha merampas dompet seorang banci, tapi banci itu melawan. Terpaksa dia
menusukkan belati pada banci itu. Kisah kedua, Sekar yang bekerja di Salon. Dia
sebenarnya laki-laki. Dia kekerja keras mengumpulkan uang untuk bisa membiayai
operasi kelamin. Kapan pun dia bekerja walau malam tahun baru sekalipun. Saat pulang
kerja di malam tahun baru, seorang preman mencegat dan ingin merampas dompetnya.
Sekar melawan hingga menyebabkan si preman meradang. Belati ditusukkan pada perut
sekar. Dia merangkak dalam sekarat. Kisah ketiga seorang perempuan bernama Raya
yang pada malam tahun baru ditinggal pacarnya, Eric, untuk suatu pekerjaan. Dalam
kesepian dia ingin membereskan apartemen pacarnya yang kebetulan kuncinya dimiliki
bersama. Di dalam apartemen tengah duduk seorang wanita belia yang disuruh
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menunggu oleh Eric. Ternyata Eric tidak pergi ke luar kota seperti yang dikatakannya.
Emosi Raya pun memuncak. Dia mencari Eric ke tempat biasa membeli minuman keras.
Cerita ditutup dengan menyatukan potongan kisah di atas. Ketiganya bersatu di sebuah
warung minuman. Seorang preman akan membeli minuman dari uang hasil menodong.
Eric bergegas memacu motor karena melihat mobil raya datang. Seorang banci sedang
merangkak sambil mengambil sebongkah batu besar untuk melempar si preman. Preman
menghindar dari lemparan hingga batu jatuh tersungkur. Batu mengenai kepala Eric yang
menjadikan kepalanya tertumbuk aspal. Sementara preman yang tersungkur tak sengaja
tergilas mobil Raya.
Dominasi Maskulin dalam Empat Cerpen Femina
Hasil analisis dari keempat cerpen tersebut dapat diperoleh gambaran tokoh
perempuan seperti di bawah ini.
Judul Cerpen

Gambaran perempuan

“Lagu untuk Ibu”
“Kado Ulang Tahun”

Perempuan (ibu) disanjung-sanjung.
Perempuan sebagai makhluk yang tidak logis, mengambil keputusan
dengan tergesa-gesa dan berujung dengan penyesalan  korban
Perempuan sebagai korban: sebagai pembantu rumah tangga
dianiaya, sebagai pacar dihamili, sebagai seorang yang sedang
berduka dimanfaatkan. korban
Perempuan dibohongi, dijadikan objek pemuas laki-laki.  korban

“Tiang Listrik di Ujung Gang”

“Lagi, Jakarta Baru Tahun Ini”

Dalam cerpen “Lagu untuk Ibu” perempuan digambarkan sebagai sosok yang
“sengaja” diagung-agungkan. Sudut pandang maha tahu dengan tokoh utama anak-anak
menjadikan cerpen ini lebih tepat untuk anak-anak (?) dibandingkan dihadirkan dalam
majalah wanita dewasa. Penulis cerpen ini melakukan telling (bercerita) bukan showing
(memperlihatkan). Hal ini mengakibatkan pembaca terasa diceramahi dengan sesuatu
yang sudah diketahui bersama. Misalnya ketika menunjukkan jasa seorang ibu, penulis
perlu mengatakan, “Alangkah mulia semua ibu di dunia. Sejak di dalam kandungan, hidup
anak-anak sudah tergantung pada mereka” (h. 175). Sanjungan seperti ini sekaligus
menandakan bahwa perlakuan yang diterima perempuan/ibu tidaklah demikian.
Sudah dijelaskan di atas bahwa seluruh tindakan baik itu yang dilakukan di rumah,
sekolah, media atau di mana pun memiliki muatan kekerasan simbolik selama pelaku
memiliki kuasa dalam menentukan sistem nilai atas pelaku lainnya. Dominasi simbolis
dalam cerpen pertama karya Sitok Srengenge diawali dengan menempatkan pengarang
sebagai pembela. Penulis cerpen ini seolah-olah punya kewajiban untuk membela
perempuan atau ibu dengan cara menyanjung-nyanjung. Dengan memosisikan diri
sebagai pembela, jelas dia memandang seseorang yang harus dibela adalah korban.
Dengan demikian, kondisi ini justru mengukuhkan dominasi yang selama ini terjadi.
Lagu untuk ibu merupakan kado ulang tahun dari Siwi untuk ibunya. Penulis sengaja
membangun suasana romantis dengan hadiah berupa lagu dikontraskan dengan hadiah
kain batik dan parfum. Lagi-lagi penulis perlu berceramah tentang kehebatan tokoh ibu
dengan mengatakan,
Tanpa terasa kedua pipi Siwi basah oleh air mata. Ia menangis bahagia. Ya, ia bahagia punya seorang
ibu yang mulai. Selama bernyanyi, terbayang olehnya semua kemuliaan Ibu. Sejak Siwi masih kecil,
Ibu selalu sabar merawatnya. Ibu mengajarkan segala yang baik dan yang buruk. (h. 176)
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Dengan demikian penggambaran perempuan dalam cerpen ini terasa artifisial dan
berlebihan. Lebih-lebih penggambaran itu melalui tokoh anak-anak. Hampir tidak mungkin
anak-anak memiliki kesadaran sedemikian rupa. Hal ini mungkin perlu dilakukan penulis
cerpen mengingat pembaca Femina adalah ibu-ibu. Untuk menghargai pengorbanannya
perlu disanjung-sanjung dengan cara demikian. Keperpihakan dan penyanjungan
semacam ini terasa pura-pura dan dibuat-buat. Jadi, penyanjungan ini sekaligus bukti
bahwa sebenarnya perempuan selalu menjadi korban.
Cerpen “Kado Ulang Tahun” memposisikan perempuan sebagai makhluk yang tidak
rasional. Ibu melarang anaknya berpacaran dengan alasan tidak sepadan –
ketidaksepadanan dalam hal apa- tidak dijelaskan. Si anak serta merta memutuskan
hubungan karena ibunya sakit. Tindakan kedua tokoh perempuan, ibu dan anak,
mengukuhkan posisi perempuan yang dianggap tidak rasional. Celakanya,
ketidakrasionalan tokoh perempuan dikontraskan dengan tokoh laki-laki.
Tokoh laki-laki dalam cerpen ini digambarkan sangat superior: penyayang, rela
berkorban, dan bukan pendendam. Walaupun dibenci ibu pacarnya, dia tetap baik. Walau
telah diputuskan, dia tetap menyayangi. Yang tidak kalah hebatnya tokoh laki-laki itu rela
berkorban untuk memberikan satu ginjal pada orang yang tidak menyukainya dan
menukarkan nyawanya sendiri. Paradoks ini sekaligus menempatkan posisi laki-laki dan
perempuan dalam dua kutub yang berbeda.
Cerita diakhiri dengan penyesalan tokoh perempuan. Keputusan yang tergesagesa dan tanpa memikirkan perasaan orang lain menyebabkan tokoh perempuan
bertindak dramatis sekaligus tragis. Penyesalan tokoh perempuan seperti tampak dalam
kutipan di bawah ini.
Rokok yang telah lama kutinggalkan dan kini terpaksa kurindukan, terjatuh dan baranya
menempel di pahaku, melumat daging, melewati aroma hangus dari kain yang ditembusnya. Aku tak
peduli. Aku tak peduli. (h.181)

Dalam cerpen “Kado Ulang Tahun” tokoh perempuan –ibu dan anak perempuannyahanya bermain-main dengan perasaan. Hal ini sekaligus mengukuhkan yang mendominasi
dan didominasi.
Cerpen “Tiang Listrik di Ujung Gang” tidak jauh berbeda dengan cerpen kedua.
Posisi perempuan dalam cerpen ini paling tragis dibandingkan cerpen-cerpen lainnya.
Perempuan dalam cerpen ini hampir tidak punya pilihan: dia bertahan menjadi pembantu
rumah tangga walau dianiaya. Dia bersikeras tidak mau meninggalkan majikannya karena
membayangkan mencari pekerjaan yang begitu sulit. Dia rela setiap tengah malam
menunggu laki-laki dekat tiang listrik sementara si laki-laki selalu datang terlambat
dengan berbagai alasan. Si gadis menerima keterlambatan ini sebagai sesuatu yang
wajar. Walaupun kerapkali kesal, si gadis luluh dengan rayuan si laki-laki.
Si gadis tampak cemberut.
“Mau maafin aku?” tanya si laki-laki itu.
Si gadis mengangguk pelan,
“Aku mencintaimu,” kata si laki-laki
dan si gadis tersenyum malu.
Malam saat purnama itu, akhirnya aku tahu, bagaimana cara merayu. (h. 182)

Dalam cerpen ini si laki-laki sadar bahwa dirinya sedang mempedaya si gadis.
Namun, kesadaran yang sama tidak dimiliki si gadis. Baru pada akhir cerita diketahui
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bahwa keterlambatannya menemui si gadis karena berselingkuh dengan nyonya
majikannya.
Si gadis tidak dapat berbuat banyak. Dia hanya menangis ketika mengetahui si
sopir telah meninggalkannya. Sementara si laki-laki jelas mengetahui dirinya tengah
hamil. Tragisnya, kondisi ini dimanfaatkan hansip, “...Dia sudah pergi. Si sopir sudah
diusir tuan majikannya karena ketahuan bermain serong dengan nyonya majikan, “ ujar si
hansip, tangannya mulai membuka kancing seragam hijaunya satu per satu” (h. 183).
Ketidakberdayaan tokoh perempuan ini pun ternyata dimanfaatkan oleh si aku (tiang
listrik) sebagai pencerita yang memosisikan dirinya sebagai “laki-laki”, seperti dalam
kutipan di bawah ini.
Si gadis terus memeluk tubuhku dengan erat, seolah meminta pertolongan. Tapi, apa yang bisa
aku lakukan? Aku hanya tiang listrik berkarat yang baru pertama kali merasakan kehangatan, saat si
gadis memeluk tubuhku dengan erat, ketika bajunya dilucuti satu demi satu (h. 183).

Penulis cerpen ini tampaknya ingin memberi awas-awas pada pembaca
(perempuan) bahwa di mana pun laki-laki memiliki karakter dasar yang sama (sopir,
hansip, bahkan tiang listrik). Dia akan memanfaatkan kelemahan perempuan untuk
keuntungannya.
Cerpen “Lagi, Jakarta Baru Tahun Ini” menampilkan perempuan modern yang hidup di
kota besar dan punya banyak pilihan. Namun, digambarkan sebagai perempuan yang
dibohongi dan disiasati oleh laki-laki. Namun, dia tidak diam seperti tokoh-tokoh
perempuan dalam ketiga cerpen terdahulu. Dia bergerak, mencari, mengambil keputusan
untuk hidupnya.
Raya meliarkan mobilnya. Berusaha merampatkan emosinya. Mencari pembenaran dan pemaklumam
dalam cintanya. Seperi biasa. Namun, kali ini gagal. Setelah memutari Semanggi tiga kali, Raya
memutuskan mencari Eric. Dibensini nafsu untuk melumatnya. Minimal menyodoknya hingga jatuh dari
motor besarnya. (h. 186)

Dari hasil analisis atas keempat cerpen di atas tiga di antaranya mendudukkan
perempuan pada posisi yang sama: korban. Perempuan pada cerpen “Tiang Listrik di
Ujung Gang” sama sekali tidak punya pilihan. Menjadi korban adalah pilihannya.
Perempuan pada cerpen “Kado ulang tahun” membuat pilihan yang disesalinya sendiri.
Perempuan dalam “Lagi, Jakarta Baru Tahun Ini” menyadari dirinya dijadikan korban dan
melakukan tindakan atas ketidaksenangan yang diterimanya.
Penutup
Keempat cerpen yang ditulis oleh laki-laki dalam bonus istimewa Femina
menunjukkan dominasi maskulinitas. Para penulis secara sadar mengetahui sasaran
pembacanya. Mereka berusaha “memihak” pada perempuan dalam cerpen-cerpennya.
Satu cerpen ditulis dengan menyanjung-nyanjung perempuan. Hal ini menjadikan
keberpihakan terasa berlebihan dan artifisial. Tiga cerpen memosisikan perempuan
sebagai korban. Sebagai korban adalah potret nyata perempuan. Para penulis tampaknya
ingin memberikan awas-awas pada perempuan untuk selalu berhati-hati. Namun, di sisi
lain awas-awas itu justru makin mengekalkan dominasi maskulinitas tersebut. Hanya satu
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cerpen “Lagi, Jakarta Baru Tahun Ini” yang menyadari bahwa perempuan sebagai
korban.
Mungkin memang kita (perempuan) dikutuk untuk didominasi. Namun, yang lebih
penting adalah “kesadaran” bahwa perempuan didominasi dan bukan menerimanya
sebagai sesuatu yang alamiah. Tulisan ini akan ditutup oleh puisi Goenawan Muhamad:
Yang ada hanya aku:
tangan yang menulis
pada sabak hitam
ketakutanku
telah pulang
Dosa telah dilenyapkan
Senja telah dibersihkan
Dan langit telah lapang
Tapi aku tak bisa pulang
Tubuh itu juga
(“Sajak Perempuan Yang Dirajam Menjelang Malam”)
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BAGAI KACANG LUPA KULIT:
CERITA ANAK DAN HILANGNYA KARAKTER
BANGSA
Oleh: Sudaryanto
PBSI FKIP Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Abstrak
Dari hari ke hari, bangsa ini terus mengalami kemerosotan kualitas hidup. Salah satu
indikatornya ialah dengan merosotnya karakter atau akhlak generasi muda. Mereka dinilai telah
melupakan atau mengabaikan sejumlah nilai-nilai luhur, seperti hormat kepada orangtua/guru,
santun, disiplin, bersikap jujur, empati terhadap penderitaan orang lain, dan bertanggung jawab.
Pendek kata, generasi muda bangsa ini dianggap tidak memiliki karakter positif.
Seperti bunyi pepatah “Bagai kacang lupa kulitnya”, begitulah kondisi bangsa kita yang karutmarut ini. Melihat realitas itu, kiranya sastra dapat terpanggil untuk ikut membenahinya, salah
satunya ialah melalui cerita anak. Mengutip Soekanto SA, penulis cerita anak dan mantan redaktur
majalah anak Si Kuncung, cerita anak bisa menanamkan nilai dan moral yang baik seawal mungkin,
dan itu bisa menjadi bekal bagi manusia ketika dewasa kelak.
Dengan demikian, cerita anak menjadi sarana penanaman nilai pertama kali dalam satu fase
terpenting pertumbuhan manusia (fase anak-anak). Umumnya, pada fase pertumbuhannya, anakanak lebih menyenangi hal-hal atau cerita yang bersifat imajinatif, alurnya sederhana, dan diambil
dari kejadian sehari-hari. Untuk itu, cerita anak yang baik, menurut penulis, ialah memenuhi unsurunsur tersebut, serta yang tak kalah penting, memberikan nilai-nilai edukatif.
Dalam tulisan singkat ini, penulis mengambil dan menganalisis beberapa cerita anak dari surat
kabar, buku, dan majalah anak-anak. Cerita-cerita tersebut dikupas dari segi imajinasi, alur cerita,
serta nilai-nilai edukatif atau karakter yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, harapannya,
para pembaca cerita tersebut, khususnya anak-anak, dapat termotivasi untuk berbuat baik, hormat
kepada orangtua, disiplin, dan berempati terhadap orang lain.
Berikutnya, para orangtua di rumah dan guru di sekolah dapat mempergunakan cerita-cerita
anak ini sebagai bahan memperkaya pelajaran moral atau karakter bagi anak-anak. Harapannya,
cerita-cerita anak itu dapat menjadi sarana efektif dalam membentuk karakter anak bangsa saat ini
sehingga kualitas hidup bangsa dapat lebih baik dan bermanfaat. Sebagai orangtua dan guru, kita
perlu memikirkan hal tersebut.
Kata Kunci: cerita anak, karakter bangsa

A. Pengantar
Tulisan ini saya akan awali dari kegelisahan Soekanto SA (Soedjati Ananda),
seorang penulis cerita anak dan mantan redaktur majalah Si Kuncung. “Masya Allah,
anak-anak sekarang itu lebih suka main game, nonton TV daripada membaca atau
mendengarkan cerita. Anak-anak jadi gelisah,” kata Soekanto16. Saya kira, tak hanya
Soekanto yang memiliki kegelisahan semacam itu. Sebagian besar orangtua dan guru saat
16

Dimuat di majalah Tarbawi Edisi Spesial “Belajar dari Para Mahaguru”; wawancara khusus dengan
Soekanto SA (76), penulis cerita anak dan mantan redaktur majalah Si Kuncung “Membabad Alas Cakrawala
Pengetahuan” hal. 24-28.
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ini juga mengalami kegelisahan seperti Soekanto. Pasalnya, globalisasi yang melanda
dunia sekarang ternyata cenderung berdampak negatif bagi perkembangan anak-anak,
tak terkecuali para remaja/pelajar.
Misalnya, baru-baru ini kita mendengar berita tawuran pelajar di Jakarta yang
merenggut nyawa dua orang remaja, Alawy Yusianto Putro (siswa SMAN 6 Jakarta) dan
Denny Januar (siswa SMA Yayasan Karya 66 Jakarta). Tawuran pelajar merupakan
fenomena gunung es dari merosotnya karakter atau akhlak generasi muda. Mereka dinilai
telah melupakan, mengabaikan, dan bahkan menghilangkan sejumlah nilai-nilai luhur,
seperti hormat kepada orangtua/guru, santun, disiplin, bersikap jujur, empati terhadap
penderitaan orang lain, dan bertanggung jawab.
Padahal, bangsa ini di masa-masa silam lebih dikenal sebagai bangsa yang religius,
disiplin, dan beretos kerja keras. Namun, seperti bunyi pepatah bijak, “Bagai kacang lupa
kulitnya”, bangsa ini cenderung melupakan nilai-nilai luhur atau karakter yang pernah
dimiliki oleh nenek moyang dulu. Walhasil, dari hari ke hari bangsa ini terus mengalami
kemerosotan kualitas hidup. Salah satu indikatornya ialah kian merosotnya karakter
sebagian masyarakat kita, termasuk generasi muda. Muncul pertanyaan, bagaimana
respons dunia sastra, khususnya sastra anak dalam menyikapi realitas tersebut?
Pada hemat saya, sastra anak atau lebih tepatnya cerita anak merupakan salah satu
sarana pendidikan bagi anak yang dapat memotivasi perilaku cerdas, berbudi pekerti,
santun, serta saling tolong-menolong. Sekaligus menjauhi anak dari sifat tamak, dengki,
picik, atau mudah diperdaya. Mengutip Soekanto SA, cerita anak bisa menanamkan nilai
dan moral yang baik seawall mungkin, dan itu bisa menjadi bekal bagi manusia ketika
dewasa kelak17. Dengan diberikan cerita anak, kelak anak memperoleh pembelajaran
untuk membedakan antara yang baik dan jahat; antara yang tulus dan tidak tulus; antara
yang rendah hati dan tinggi hati.
Dengan demikian, harapannya cerita anak dapat menjadi sarana penanaman nilai
pertama kali dalam satu fase terpenting pertumbuhan manusia (fase anak-anak).
Umumnya, pada fase pertumbuhannya, anak-anak lebih menyenangi hal-hal atau cerita
yang bersifat imajinatif, alurnya sederhana, dan diambil dari kejadian sehari-hari yang
menyentuh hati. Selain itu, yang tak kalah penting dalam cerita anak tersebut memiliki
nilai edukatif yang tinggi. Seperti halnya rasa hormat kepada orangtua, persahabatan,
empati terhadap sesama, dan saling tolong-menolong.
B. Mengungkai Cerita-cerita Anak Kita
Dalam tulisan sederhana ini, saya akan mengungkai beberapa cerita anak yang
dimuat di surat kabar, buku, dan majalah anak. Cerita-cerita anak tersebut dikupas dari
segi imajinasi, alur cerita, dan nilai-nilai edukatif atau karakter yang terkandung di
dalamnya. Harapannya, para pembaca cerita tersebut, khususnya anak-anak dapat
termotivasi untuk berbuat baik, hormat kepada orangtua/guru, disiplin, dan berempati
terhadap orang lain. Adapun judul-judul cerita anak, pengarang, dan sarana publikasinya
terjabarkan dalam tabel berikut.

17

Ibid, hal. 25.
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Tabel 1
Daftar Judul Cerita Anak, Pengarang, dan Sarana Publikasi
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Judul Cerita Anak
Semut Saja Bisa Akur
Sudah Saya…
Pak Kebun, Gorengkan Sukun
Ibu Jambi
Tangga Menuju Kebahagiaan
Ronin Pemain Violin
Telur Emas

Pengarang
Rita Nuryanti
Rita Nuryanti
Soekanto SA
Soekanto SA
Rae Sita Patappa
Saokat
Eko Cahyono
(Terjemahan)

Sarana Publikasi
Kedaulatan Rakyat (6-3-2011)
Kedaulatan Rakyat (20-5-2012)
Orang-orang Tercinta (2005)
Orang-orang Tercinta (2005)
Majalah Bobo (25-1-2007)
Majalah Bobo (25-1-2007)
Majalah Bobo (25-1-2007)

1. Imajinasi Cerita Anak
Dari segi imajinasi, cerita-cerita anak yang dipilih dalam tulisan ini sebagian besar
diambil dari kejadian sehari-hari, seperti cerita “Semut Saja Bisa Akur”, “Sudah Saya…”,
“Pak Kebun, Gorengkan Sukun”, dan “Mamang Sayur”. Apabila imajinasi cerita anak yang
dimaksudkan itu berupa daya khayalan atau fantasi yang tinggi, cerita “Tangga Menuju
Kebahagiaan”, “Ronin Pemain Violin”, dan “Telur Emas” dapat dimasukkan ke dalam
kategori tersebut. Terlepas dari hal itu, ide semua cerita di atas dapat dikatakan
sederhana, tetapi sarat dengan pesan yang tidak menggurui anak-anak.
Dalam cerita “Semut Saja Bisa Akur” karya Rita Nuryanti, misalnya, pertengkaran
dua orang sahabat, Puput dan Novi merupakan cerita yang biasa dari kejadian seharihari. Namun, narator (pengarang) mengilhamkan salah seorang tokohnya, Puput, dengan
melihat semut-semut yang beriringan dari arah berlawanan, saling berdekatan seakan
bersalaman. Kemudian, dari relung hatinya, Puput tiba-tiba mendengarkan bisikan,
“Semut saja bisa akur!” Dengan teknik semacam itu, menurut hemat saya, pengarang
seolah-olah tidak menggurui para pembacanya, khususnya anak-anak.
2. Alur Cerita Anak
Dari segi alur cerita, cerita-cerita anak yang dipilih dalam tulisan ini sebagian besar
menggunakan alur maju, meskipun ada satu cerita yang menggunakan alur sorot balik
(flashback), seperti cerita “Semut Saja Bisa Akur”. Penggunaan alur maju pada sebagian
besar cerita anak ini, menunjukkan bahwa cerita anak yang ditulis lebih menitikberatkan
pada pesan moral yang tersirat ketimbang bentuk cerita itu sendiri. Selain itu, cerita anak
ditulis dengan disesuaikan tingkat berpikir anak-anak yang masih sederhana dan belum
sekompleks remaja atau dewasa. Selain alurnya sederhana, konflik dalam cerita anak
biasanya cukup satu kali terjadi dan kemudian memasuki tahap penyelesaian konflik dan
penutup.
Sekadar contoh, cerita “Pak Kebun, Gorengkan Sukun” karya Soekanto SA layak
dikupas di sini. Cerita itu bermula dari kunjungan anak-anak ke rumah temannya, Nini.
Saat itu, Nini tengah bercermin diri di dekat jendela kamarnya, kemudian ia dikagetkan
oleh suara teman-temannya itu. Cerita pun mengalir, Nini dan sebelas kawannya
bersepeda menuju ke sekolah mereka. Di sana, mereka melihat Pak Kebun yang sedang
berada di atas pohon sukun. Pak Kebun akhirnya turun dan menemui Nini dan kawankawannya itu. Ternyata Nini dan kawan-kawannya itu membawakan bingkisan untuk Pak
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Kebun. Kata Nini, “…Tanda sayang kami semua kepada Bapak yang selalu rajin
membersihkan sekolah, membersihkan kelas, menjaga supaya tidak ada pencuri masuk,
menjaga supaya kalau kami datang sukun gorengnya sudah masak…”.
Sebagai pembaca, saya menilai bahwa cerita ini menggunakan alur maju, selain
kata-katanya mudah dicerna oleh anak-anak, serta yang tak kalah penting, memiliki
pesan moral yang cukup baik guna ditanamkan pada diri anak-anak saat ini.
3. Nilai-nilai Edukatif dalam Cerita Anak
Seperti disinggung di awal, cerita anak yang baik selain diambil dari kejadian seharihari dan alur ceritanya sederhana, juga mengandung nilai edukatif yang tinggi. Dalam
cerita-cerita yang dipilih dalam tulisan ini, hampir sebagian besar memiliki nilai edukatif.
Sekadar contoh, kita kupas dua cerita anak di antaranya, “Mamang Sayur” karya
Soekanto SA, dan “Tangga Menuju Kebahagiaan” karya Rae Sita Patappa.
Cerita “Mamang Sayur” mengisahkan seorang tukang sayur yang biasa disapa Mang
Sayur. Disapa demikian, karena tokoh tersebut orang Sunda dan setiap kali bertutur
dengan para pelanggannya menggunakan kata-kata bahasa Sunda, seperti “Poho deui
nya?” (“Lupa lagi, ya?”), “Awis pisan” (“Mahal sekali”), dan “Buntut naon ieu teh, mang?”
(“Buntut apa ini, mang?”). Selaku narator, Soekanto SA menggambarkan sosok Mang
Sayur yang mudah tersenyum kepada siapa pun. Meski terlihat agak bodoh, tetapi ia
ternyata teliti dalam menghitung harga sayur-sayuran yang dijualnya. Selain itu, sayuran
yang dijual oleh Mang Sayur selalu pilihan, yang baik-baik. Nilai-nilai edukatif yang
terkandung dalam cerita ini ialah agar kita selalu ramah kepada siapa pun, teliti dalam
bekerja, jujur, serta berbuat yang terbaik demi orang lain.
Selanjutnya, cerita “Tangga Menuju Kebahagiaan” mengisahkan seorang saudagar
kaya raya yang bernama Divo. Meski kaya raya, saudagar Divo tidak bahagia. Ia memiliki
ambisi ingin lebih kaya lagi dan takut tidak memiliki umur panjang dalam menikmati
hartanya yang berlimpah. Ketidakbahagiaannya itu ia ceritakan kepada pembantunya
Logi. Logi pun lantas menyarankan agar tuannya mencari tangga kebahagiaan. Singkat
cerita, Divo pun tersadarkan oleh perkataan Logi bahwa dengan berbuat baik, maka kita
bisa abadi di hati semua orang. Pula dengan bersyukur, kita akan bahagia bagai memiliki
harta berlipatganda, juga akal kita lebih penting daripada kesaktian dan harta. Kata-kata
tokoh Logi itulah nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam cerita ini.
C. Penutup
Menyimak uraian di atas, kiranya tidaklah berlebihan agar para orangtua di rumah
dan guru di sekolah dapat mendayagunakan cerita-cerita anak ini sebagai bahan
memperkaya pelajaran moral atau karakter bagi anak-anak. Harapannya, melalui
pendayagunaan cerita-cerita anak ini anak-anak akan memperoleh pembelajaran budi
pekerrti, selain juga menjadi sarana efektif dalam pembentukan karakter anak bangsa
saat ini sehingga kualitas hidup bangsa dapat lebih baik di masa-masa mendatang.
Saya percaya apabila sejak dini anak-anak dikenalkan dengan cerita anak yang
menyentuh hati dan memiliki nilai edukatif tinggi, kelak hidupnya dapat memiliki integritas
yang kuat, serta karakter-karakter positif yang berguna bagi dirinya dan terutama orang
lain (baca: masyarakat). Sebagai orangtua dan guru, rasa-rasanya kita perlu memikirkan
hal tersebut, serta yang tak kalah penting memberikan keteladanan dan memberi
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motivasi anak-anak kita agar berperilaku cerdas, berbudi pekerti, bersahaja, saling tolongmenolong dengan tulus, serta menjauhi sifat-sifat yang negatif. Waallahu a’lam.[]
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Perempuan Menjadi Korban Zamannya: Sebuah
Analisis Kritis Puisi “Sebungkus Sabu dan
Perempuan Lugu” Karya A. Slamet Widodo18
Maria Josephine Mantik
Abstrak
Makalah ini menelaah puisi A. Slamet Widodo yang berjudul Sebungkus Sabu dan Perempuan
Lugu menggunakan pendekatan kesetaraan gender. Dalam keterbasannya, sosok perempuan dalam
puisi tersebut diperalat demi keuntungan orang lain dan bukan demi keuntungan diri sendiri. Status
sebagai isteri, didesak kebutuhan ekonomi yang tinggi memaksa perempuan mau diperlakukan apa
saja, termasuk menjadi kurir perdagangan narkoba. Ia tidak sadar telah diperalat oleh jaringan
dominasi kekuasaan kaum laki-laki.
Kata Kunci: kesetaraan gender, dominasi laki-laki, kurir narkoba, kesuksesan instan dan eksekusi
mati.

1. Pengantar
Perempuan selalu menjadi korban zamannya. Dalam pandangan masyarakat,
kedudukan perempuan masih dianggap lemah dan berada di bawah laki-laki.
Ketidakmampuan perempuan dalam menyetarakan dirinya dengan kaum laki-laki
membuat perempuan terbelenggu dalam dominasi kekuasaan laki-laki. Dalam banyak
kasus yang terjadi, seringkali perempuan menjadi korban, sehingga dapat dikatakan
bahwa perempuan merupakan kelompok yang rentan menerima berbagai tindak
kekerasan dan kejahatan.
Kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan menjadi makin sulit tertangani oleh
karena pengaruh dominasi budaya patriarkat yang sudah sangat melekat pada pola pikir
umat manusia. Budaya patriarkat seolah-olah sudah sangat menyatu dalam kebudayaan
di masyarakat. Kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dibandingkan perempuan.
Hingga saat ini, misalnya, kesempatan meraih pendidikan yang diberikan kepada
perempuan masih sangat terbatas apabila dibandingkan laki-laki. Tidak heran jika tingkat
melek huruf perempuan pun masih lebih lemah jika dibandingkan dengan laki-laki. Dari
sinilah ketidakadilan gender terjadi menimpa kaum perempuan.
Permasalahan yang menimpa kaum perempuan tidak jarang dituangkan dalam
karya sastra. Karya sastra dapat berkaitan dengan refleksi sosial masyarakat. Karya
sastra sebagai hasil karya manusia dapat menjadi media untuk mengangkat berbagai
permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk permasalahan perempuan.
Kritikan terhadap masalah sosial dalam karya sastra disampaikan dengan cara yang cukup

18

Abstrak makalah ini diajukan dalam Konferensi Internasional Kesusasteraan yang diselenggarakan
oleh Universitas Negeri Yogyakarta dan HISKI, 7-9 November 2012.
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unik dan berbeda, sehingga menarik untuk dibaca. Dapat dikatakan bahwa karya sastra
menampilkan realitas yang terjadi di masyarakat sehingga dapat ditelusuri maknanya.
Salah satu karya sastra yang memuat permasalahan perempuan adalah puisi
berjudul “Sebungkus Sabu dan Perempuan Lugu” karya A. Slamet Widodo. Dalam puisi
tersebut digambarkan nasib seorang perempuan, yang karena kemiskinannya, menjadi
korban dari dominasi lawan jenisnya. Widodo berusaha menggambarkan dalam puisinya
bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, kaum perempuan menjadi subordinasi kaum laki
laki sebagai akibat dari kebodohan, kelemahan, kepasrahan, keterbatasan, dan
kemiskinan dari kaum perempuan itu sendiri.
2. Sekilas Mengenai A. Slamet Widodo
Sebelum membahas lebih lanjut puisi “Sebungkus Sabu dan Perempuan Lugu”,
berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai jati diri pengarang. Aloysius Slamet
Widodo lahir di Solo pada 29 Februari 1952. Ia adalah arsitek yang saat ini memiliki usaha
di bidang konsultan teknik, pengembang dan pertambangan. A. Slamet Widodo memiliki
kegemaran menulis puisi meskipun ia tidak pernah belajar sastra. Beberapa puisi yang
pernah ditulisnya antara lain “Puisi Seorang Ndoro untuk Babunya”, “Puisi Babu kepada
Ndoronya”, “Guantanamo”, “Palu Keadilan”, “Tempe”, dan “Ciliwing Teater Orkestra”.
Menurut penyair Sapardi Djoko Damono, Slamet Widodo telah mengambil jalan
glenyengan dalam puisinya dengan segala konsekuensi resepsinya.19
Sebagai bagian dari masyarakat, sastrawan banyak dipengaruhi oleh
lingkungannya. Begitupun puisi-puisi karya A. Slamet Widodo banyak mengangkat
permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam puisi “Ciliwung Teater Orkestra”,
misalnya, ia mengangkat kehidupan masyarakat miskin yang berada di pinggir kali
Ciliwung. “Palu Keadilan” berisi kritik mengenai hukum yang dapat dibeli. Sementara itu,
“Puisi Seorang Ndoro untuk Babunya” dan “Puisi Babu untuk Ndoronya” berkisah
mengenai kehidupan masyarakat perkotaan yang sangat bergantung pada kehadiran
pekerja rumah tangga.
Jika pada umumnya puisi banyak ditulis menggunakan bahasa-bahasa indah,
penuh kiasan, perumpanaan, dan bermakna konotatif, tidak demikian dengan puisi-puisi
karya Widodo. Gaya bahasa yang digunakan oleh A. Slamet Widodo sangatlah gamblang
dan cenderung bermakna denotatif. Untaian kata demi kata yang terangkai dalam puisipuisi karya Widodo lebih bersifat sebagai sebuah cerita. Namun bukan berarti tidak ada
makna yang dapat digali di balik puisi-puisi tersebut. Oleh sebab itu, dalam makalah ini
penulis akan menggali permasalahan apa saja yang terungkap di balik puisi “Sebungkus
Sabu dan Perempuan Lugu”
3. Konsep Gender dan Relasi Gender
Pemahaman terhadap konsep gender sangatlah diperlukan mengingat analisis
puisi yang akan dilakukan dalam makalah ini menggunakan pendekatan gender.
Perspektif gender berguna untuk menggali persoalan-persoalan ketidakadilan yang
menimpa sosok perempuan dalam puisi ”Sebungkus Sabu dan Perempuan Lugu”. Menurut
Handayani dan Sugiarti, terdapat kaitan erat antara perbedaan gender (gender
19
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differences) dan ketidakadilan gender dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara
lebih luas.20 Analisis gender yang dilakukan, pada umumnya berupaya memahami pokok
persoalan ketimpangan relasi gender, yakni pada sistem dan struktur sosial yang tidak
adil yang merugikan salah satu pihak.
Gender adalah pandangan yang hidup dalam kelompok masyarakat yang
membedakan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
Perbedaan yang ada dalam masyarakat tersebut disebabkan adanya konstruksi sosial,
yaitu pandangan yang tumbuh dan disepakati dalam masyarakat. Pandangan ini dapat
diubah sesuai perkembangan zaman.21 Konsep gender itu sendiri adalah adalah
pembedaan sifat, sikap, dan peran yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang
dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan
tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan.
Hubungan yang didasarkan atas gender disebut relasi gender. Bhasin
mengatakan istilah relasi gender merujuk kepada relasi kekuasaan di antara perempuan
dan laki-laki yang diungkapkan dalam serangkaian praktik, ide, representasi, termasuk
pembagian kerja, peran, dan sumber penghasilan di antara perempuan dan laki-laki, serta
anggapan bahwa mereka memiliki kemampuan, sikap, keinginan, watak kepribadian, pola
kepribadian, dan sebagainya yang berbeda.22
Lebih lanjut Bashin menyatakan relasi gender dibentuk oleh dan membantu
membentuk praktik-praktik serta ideologi ini di dalam interaksi dengan struktur hierarki
sosial yang lain, seperti kelas, kasta, dan ras. Mereka dapat dilihat sebagian besarnya
sebagai konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai waktu dan tempat. Dengan demikian,
sama halnya dengan gender, relasi gender tidak sama di setiap masyarakat dan tidak pula
statis di dalam sejarah. Relasi gender bersifat dinamis dan berubah sesuai waktu.
Meskipun demikian, Bashin menilai seseorang dapat menggeneralisir dan mengatakan
bahwa dalam kebanyakan masyarakat relasi gender bersifat timpang.23
Menurut Bashin, di dalam relasi gender terdapat istilah ”politik” yang merujuk
kepada fakta mengenai permainan kekuasaan di dalam hubungan apapun.24 Karena
orang-orang diberikan jumlah kekuasaan, otoritas, dan kontrol yang berbeda, permainan
kekuasaan atau politik yang halus atau menyolok terjadi di antara gender di dalam
keluarga, di tempat kerja, dan di dalam masyarakat secara umum. Secara teoretis,
hierarki gender dapat diartikan sebagai dominasi dari gender manapun, tetapi dalam
praktiknya hampir selalu laki-laki merupakan pihak yang mendominasi dan sebaliknya
perempuan didominasi.25 Hal ini terjadi karena kehidupan masyarakat didominasi oleh
laki-laki.
Peran gender yang berbeda juga menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi
perempuan. Beberapa manifestasi ketidakadilan gender adalah marginalisasi, subordinasi,
stereotipe, beban ganda, dan tindak kekerasan terhadap perempuan. Manifestasi

20

Trisakti Handayani dan Sugiarti, Konsep dan Teknik Penelitian Gender (Malang: UMM Press, 2002), 4.

21

Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 8.
Kamla Bashin, Memahami Gender Cet I (Jakarta:Teplok Press, 2001), 35-36.
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ketidakadilan gender tidak dapat dipisah-pisahkan karena saling berkaitan dan
berhubungan, serta saling memengaruhi secara dialektis (Parwieningrum, 2005).
Marginalisasi menurut Murniati berarti menempatkan atau menggeser
perempuan ke pinggiran.26 Proses marginalisasi mengakibatkan terjadinya kemiskinan
pada kaum perempuan. Marginalisasi perempuan tidak saja terjadi di tempat kerja, tetapi
juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat, kultur, dan bahkan negara. Marginalisasi
terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas
anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat
istiadat maupun tafsir keagamaan.27
Sementara itu, subordinasi menurut Murniati adalah memposisikan perempuan
dengan segala atributnya lebih rendah daripada laki-laki.28 Perempuan seringkali
dipandang tidak sebanding kemampuannya bila dibandingkan dengan laki-laki. Bila
kemampuannya dianggap sama, terdapat faktor lain yang tetap memosisikan perempuan
lebih rendah daripada laki-laki. Ditinjau dari sudut laki-laki, pandangan yang hidup di
masyarakat itu menyebabkan mereka dianggap wajar dan sah untuk tidak memberi
kesempatan kepada perempuan, baik sebagai anggota kelompok dalam masyarakat
maupun sebagai pribadi yang utuh. Salah satu contoh subordinasi dalam rumah tangga
adalah anggapan mengenai kedudukan suami yang dipandang lebih tinggi daripada
kedudukan istri. Suami bertindak sebagai kepala keluarga, sementara istri bertugas
sebagai pendamping suami.
Stereotipe, juga disebut sebagai pelabebelan merupakan penandaan terhadap
suatu kelompok tertentu. Menurut Murniati, stereotipe adalah pembakuan diskriminatif
antara perempuan dan laki-laki. Perempuan secara stereotipe dinilai mewarisi sifat-sifat
feminin, yaitu emosional, pasif, inferior, bergantung, lembut, dan perannya dibatasi pada
bidang keluarga; sedangkan laki-laki dinilai mewarisi sifat-sifat maskulin, yaitu rasional,
aktif, superior, berkuasa, keras, dan menguasai peran dalam masyarakat.29 Kenyataan
yang ada di dalam masyarakat, akibat dari adanya pelabelan atau stereotipe, justru kaum
perempuanlah yang selalu dirugikan, karena merekalah yang selalu menerima
ketidakadilan itu.
Bentuk ketidakadilan gender selanjutnya adalah beban ganda terhadap
perempuan. Pekerjaan yang diberikan kepada perempuan lebih lama pengerjaannya jika
dibandingkan dengan pekerjaan untuk laki-laki. Perempuan yang bekerja di sektor publik
masih dibebani untuk mengerjakan tugas rumah tangga, kegiatan di masyarakat, kantor,
organisasi, meskipun secara ekonomi sebenarnya mereka mampu menyerahkan tugastugas tersebut kepada pembantu rumah tangga.30
Selanjutnya adalah kekerasan (violence) terhadap perempuan karena adanya
perbedaan gender. Berbagai macam bentuk kekerasan menimpa perempuan, mulai dari
yang ringan hingga yang berat (mengancam jiwa). Banyak sekali kekerasan terjadi pada
perempuan yang ditimbulkan oleh adanya stereotipe gender. Perbedaan gender dan
sosialisasi gender yang amat lama mengakibatkan kaum perempuan secara fisik lemah
26
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dan kaum lelaki umumnya kuat. Hal itu tidak menimbulkan masalah sepanjang anggapan
lemahnya perempuan tersebut tidak mendorong dan memperbolehkan lelaki untuk dapat
seenaknya memukul dan memperkosa perempuan. Banyak terjadi pemerkosaan justru
bukan karena unsur kecantikan, melainkan karena kekuasaan dan stereotipe gender yang
dilabelkan pada kaum perempuan.31
4. Analisis Puisi Sebungkus Sabu dan Perempuan Lugu
Puisi “Sebungkus Sabu dan Perempuan Lugu” terdiri atas 25 bait. Berikut ini akan
ditampilkan pembahasan puisi karya A. Slamet Widodo tersebut.
Bait pertama puisi ini dibuka dengan kisah sosok perempuan lugu yang akan
segera menerima hukuman mati karena permohonannya untuk mendapatkan
pengampunan hukuman telah ditolak.
Perempuan lugu itu
Sebentar lagi
Dieksekusi mati
Presiden telah menolak grasi

Bait-bait selanjutnya dari puisi ini menceritakan rangkaian kisah yang dialami oleh
perempuan lugu yang menyebabkan ia dijatuhkan hukuman mati.
Melalui bait kedua, diketahui mengenai latar pekerjaan sosok perempuan lugu,
yaitu sebagai pelayan café, sebelum akhirnya ia menjalin hubungan dengan seorang pria
asal negara lain, dan akhirnya menikah dengan pria asing tersebut. Setelah menikah,
kehidupan ekonomi perempuan tersebut mengalami perbaikan. Seperti terungkap pada
penggalan bait ketiga berikut ini.
Uang tak lagi jadi masalah
Hidupnya tak lagi susah

Namun setelah menikah, masalah lain menghampiri. Perempuan tersebut dibuat
kecanduan obat-obatan terlarang. Perempuan itupun dipaksa menjadi kurir narkoba.
Pelakunya tidak lain adalah suaminya sendiri, yang ternyata merupakan anggota sindikat
pengedar narkoba. Perempuan tersebut tidak mampu menolak perintah sang suami. Hal
ini terlihat pada bait keempat.
Menolak ia tak bisa
Menolak… mengancam jiwanya
Karena ia milik suaminya

Malang menimpa sang perempuan. Di bandara ia tertangkap tangan membawa
sebungkus sabu. Akibatnya, ia harus mendekam dalam rumah tahanan (bait kelima).
Bait keenam dan tujuh, mengungkapkan alasan sang perempuan mau menerima
pinangan dari pria asing. Himpitan ekonomi yang menimpanya, menyebabkan ia mau
menikah dengan siapa saja, asalkan banyak harta. Demi menghidupi keluarga yang
tinggal di desa, ia rela melakukan perbuatan apa saja. Perempuan tersebut tidak sempat

31
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mengenyam pendidikan tinggi. Kebodohan dan keluguannya pun dimanfaatkan oleh sang
suami, yang menjebaknya masuk ke dalam jurang bencana.
Dari pembahasan bait 1 sampai dengan 7 di atas, terlihat bahwa perempuan lugu
tersebut terjebak oleh asumsi alamiah yang berlaku di masyarakat. Pemikiran bahwa
“dengan status memiliki pasangan” perempuan akan dianggap mampu untuk mengangkat
harkat dan martabat perempuan di segala bidang, termasuk di dalamnya menaikkan
status sosialnya di masyarakat yang mampu mengangkatnya dari jurang kemiskinan.
Namun, semua itu ternyata menjadi lingkaran setan dan bomerang yang menutup
kehidupannya sendiri karena perempuan menjadi korban zamannya. Ia tidak sadar telah
diperalat oleh jaringan dominasi kekuasaan kaum laki-laki.
Permasalahan perempuan yang menjadi kurir narkoba adalah salah satu bukti
adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Sejumlah pihak menduga, Indonesia kini
bukan lagi sebagai tempat transit pemakai narkoba, tetapi juga sudah menjadi negara
produsen. Anastasia mengutip pernyataan Geovani yang menyebutkan bahwa salah satu
modus operandi dalam peredaran narkoba adalah dengan menjadikan perempuan
sebagai kurir narkoba. Bisnis narkoba makin tak terkendali karena produsen dan bandar
besar memanfaatkan anak-anak dan perempuan sebagai kurir.32
Selanjutnya, Anastasia juga mengutip pernyataan Chris Corrin yang menegaskan
bahwa hampir di semua negara penyebab utama keterlibatan perempuan dalam rantai
peredaran global narkoba adalah kemiskinan. Kemiskinan tak hanya memarginalkan
perempuan di berbagai sendi kehidupan, tetapi juga kian menyeret perempuan ke dalam
kriminalitas, selain pelacuran. Namun di balik kemiskinan dan akibat kemiskinan tersebut
telah terjadi kekerasan dalam ranah privat yang membuat perempuan menjadi pelaku
kriminal seperti kurir narkoba. Tidak sedikit dari perempuan ini menjadi kurir narkoba
karena adanya paksaan dengan unsur kekerasan oleh orang terdekat mereka.33
Pernyataan tersebut sangat tepat jika dikaitkan dengan kisah perempuan lugu
pada puisi ini. Sosok perempuan lugu mau menikah dengan siapapun asalkan mampu
mengangkatnya dari kemiskinan. Faktor kemiskinan telah menempatkan sosok
perempuan lugu pada posisi tawar yang lemah untuk dapat mengambil suatu tindakan.
Terlebih lagi perempuan tersebut memiliki ketergantungan finansial penuh kepada sang
suami. Keputusan untuk menikah justru menyebabkan ia terjebak dalam sindikat narkoba
dan suaminyalah yang menjebloskan dirinya ke jurang bencana. Ketika menyadari bahwa
dirinya telah dimanfaatkan untuk sebuah aktivitas kriminal, ia tetap tidak dapat menolak.
Ketakutan terhadap ancaman jiwa menyebabkan ia tidak dapat berbuat banyak.
Selanjutnya, kisah saat perempuan tersebut berada di dalam penjara tidak kalah
memilukan, seperti terlihat pada bait ke-8 dan 9 puisi ini.
Ketika di penjara…
Tak ada keluarga yang menjenguknya
Suaminya melupakannya
Semua orang mencerca
Oh miris… siapa pun mengalaminya
Di saat ia sakauw di penjara
32
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Tak ada yang menolongnya
Tak kuat menahan rasa
Ia benturkan kepala
Darah segar muncrat dari luka
“pingin bunuh diri rasanya’

Harapan pembelaan yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat bahkan teman
bisnisnya tidak pernah ia terima. Semua lepas tangan bahkan mendakwanya seperti
mahluk terkutuk yang harus segera dibinasakan dan disirnakan dari muka bumi.
Saat berada di pengadilan pun, hukum tidak pernah berpihak kepadanya. Jaksa,
hakim, dan semua orang mengeroyok perempuan tidak berdaya tersebut. Bahkan,
pengacara yang ditunjuk oleh negara pun terlihat tidak sepenuh hati membelanya.
Jaksa…
Membeberkan semua kesalahannya
Mendramatisir tuntutannya
Dan menuntutnya hukuman mati (bait ke-11)
Hakim…
Tak mau tahu latar belakang hidupnya
Tak mau tahu sindikat yang menjeratnya
Atas nama Tuhan hakim mencabut nyawanya (bait ke-12)

Atas nama hukum, perempuan tersebut dijatuhi hukuman berat. Diharapkan
penjatuhan hukuman tersebut dapat memberikan efek jera kepada masyarakat (bait ke13). Perempuan lugu itu pun tidak punya pilihan. Baginya, mati sekarang ataupun nanti
tidak ada bedanya karena ia merasa sebenarnya ia telah lama mati (bait ke-14).
Dari gambaran di atas terlihat bahwa perempuan mengalami kekerasan berlapis.
Kekerasan berlapis yang dimaksud di sini adalah bahwa perempuan kurir narkoba tidak
hanya mengalami satu bentuk kekerasan yang hanya dilakukan oleh seorang pelaku saja,
melainkan mereka menerima berbagai bentuk kekerasan lainnya, seperti kekerasan fisik,
seksual, dan psikis. Adanya pembedaan gender telah mengopresi kedudukan perempuan
di dalam keluarga serta relasi personal dan masyarakat secara luas yang kemudian
membawa, menjerat, atau menjebak perempuan dalam aktivitas kriminal perdagangan
gelap narkoba. Bahkan di dalam kelompok kriminal ini pun, perempuan kembali
diperlakukan secara keras, dieksploitasi dan direndahkan.
Di satu sisi, kita dapat melihat bahwa sebenarnya perempuan kurir narkoba telah
terjebak dalam suatu tindakan kriminal, sehingga selazimnya ia diposisikan sebagai
korban. Namun kenyataannya, perempuan tersebut justru ditempatkan sebagai pelaku
utama. Sementara otak di balik perbuatan kriminal tersebut terbebas dari segala
hukuman. Seperti terlihat pada bait ke-22 dan 23 puisi ini.
Lihatlah…
Para bandar besar
Tak bersedih atas vonis hukum matinya
Mereka berpesta makan telor kaviar
Ke mana-mana dengan kapal pesiar
Selingkuh dengan film star

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

171
Beribu perempuan lugu mati
Menjadi korban keganasan jaman
Dan selalu akan menjadi korban
Tapi para bandar tak tersentuhkan

Dalam bisnis jual beli barang haram ini, perempuan yang bertugas sebagai kurir
narkoba sebenarnya bukanlah pihak yang mendapat keuntungan besar. Seperti
diungkapkan oleh Anastasia, yang mengutip Jacobs dan Miller, perempuan-perempuan ini
telah dimanfaatkan oleh para pelaku sebenarnya atas keterbatasan dan kelemahan yang
dimiliki oleh mereka sebagai perempuan.34 Selanjutnya Anastasia juga mengutip
pernyataan Collin yang menyatakan kekerasan berlapis yang dialami oleh perempuan
didapatkan dimulai dari saat terjerumusnya mereka hingga tertangkap dan dihukumnya
mereka.35
Proses hukum tidak pernah berpihak kepada perempuan. Dalam proses peradilan
ia mengalami opresi karena jenis kelaminnya yang perempuan dan karena ia miskin.
Agenda memberantas narkoba yang didengung-dengungkan oleh aparat yang berwenang
membuat mereka mengabaikan latar kisah di balik kejadian kejahatan tersebut. Mereka
hanya memikirkan bagaimana caranya agar masyarakat menjadi jera, sehingga
menjatuhkan hukuman seberat-beratnya menjadi pilihan mereka.
Sosok perempuan lugu dalam puisi ini pun menyadari bahwa tidak akan ada
keadilan untuk dirinya. Ia pesimis dengan proses hukum yang dijalaninya. Hal ini terlihat
pada bait ke-17 puisi ini.
Berita acara pemeriksaan perkara
Kamu tanda tangani tanpa dibaca
Karena kamu tak tahu apa gunanya
Semua hal kamu kemukakan apa adanya
Grasimu ditolak kamu biasa saja

Pandangan stereotipe mengenai perempuan yang hanya bersikap pasrah dan
nrimo terlihat pada baris ke-15 sampai dengan 17 puisi ini, seperti terlihat dalam
penggalan berikut.
…
Kemiskinan, kebodohan dan nasib buruk
Kamu arungi dengan tabah
Semua kamu terima dengan ikhlas
Menerima takdir dengan semeleh
Kamu tak pernah mengeluh
Kamu tak menyalahkan siapa saja
Kamu tak kecewa keluarga tak menengok
Kamu tak kecewa semua orang menyalahkan
Kamu tak kecewa pengadilan yang tak adil
Bahkan tak pernah menyalahkan suamimu
Sumber semua bencana
…
Aku pasrah dan lego lilo menerimanya”

34
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5.

Penutup

Berdasarkan analisis di atas, terlihat bahwa sosok perempuan lugu dalam puisi
“Sebungkus Sabu dan Perempuan Lugu” karya A. Slamet Widodo mengalami beberapa
kekerasan berbasis gender (gender based violence). Kekerasan berbasis gender
disebabkan karena adanya penyalahgunaan kekuasaan, marginalisasi, subordinasi, serta
diskriminasi gender yang terjadi akibat budaya patriarki. Akar penindasan atau opresi
terhadap perempuan sepertinya telah terkubur dalam sistem gender yang ada pada
kehidupan masyarakat patriarki.
Perlu dilakukan suatu upaya untuk mengubah
pandangan hukum dan masyarakat bahwa perempuan kurir dalam perdagangan narkoba
bukanlah seorang kriminal melainkan seorang korban yang telah mengalami berbagai
kekerasan.
Sebuah puisi tak ada arti
Menyentuh keadilan di bumi ini
Sampai perempuan lugu tadi
Kelanjur dieksekusi ditembak mati
Puisi sebungkus sabu
Dan perempuan lugu
Menjadi saksi bisu
Dunia memang tak adil
Tapi itulah kehidupan!
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Pembelajaran Sastra Anak: Membentuk Karakter
Siswa Sekolah Dasar melalui Program Pendidikan
Nilai (LVEP)
Muh. Arafik

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar dan pembentukan karakter siswa
Sekolah Dasar yang terintegrasi dalam pembelajaran sastra anak melalui Living Values Eucational
Program (LVEP).
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan empat siklus dengan
materi pembelajaran cerita, drama, dan puisi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas III.1 SD Muh.
Mutihan Wates Kulonprogo yang berjumlah 32. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah tes hasil belajar, lembar observasi, dan pedoman wawancara. Jenis tindakan dalam penelitian
ini adalah penerapan LVEP untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter melalui pembelajaran sastra
anak. Data hasil belajar yang diperoleh melalui instrumen tes hasil belajar dianalisis secara
kuantitatif. Data implementasi nilai yang diperoleh melalui instrumen lembar observasi dianalisis
secara kuantitatif, sedangkan data implementasi nilai yang diperoleh melalui pedoman wawancara
dianalisis secara kualitatif. Kriteria keberhasilan secara kuantitatif jika rata-rata hasil belajar siswa
mencapai rentang skor 76–99 atau KKM>75% dan skor rata-rata hasil observasi implementasi nilai
mencapai (76–99%) atau rentang skor 97,28–126,72. Secara kualitatif, tindakan dikatakan berhasil
jika penerapan pembelajaran dengan metode LVEP dapat membentuk karakter yang meliputi nilai
ketaatan beribadah, cinta dan kasih sayang, tanggung jawab, serta kerja sama.
Peningkatan hasil belajar ditunjukkan dengan rata-rata nilai ulangan harian dari siklus I
sampai dengan siklus IV berturut-turut adalah 77,81; 80,46; 77,18; 85,15 dari rentang skor 76–99.
Peningkatan nilai ketaatan beribadah dari siklus I sampai dengan IV berturut-turut adalah 90,00;
98,00; 102,00; 116,00 dari rentang skor 97,28–126,72. Peningkatan nilai cinta dan kasih sayang
berturut-turut dari siklus I sampai dengan IV adalah 84,00; 92,00; 98,00; 116,00 dari rentang skor
97,28–126,72. Peningkatan nilai tanggung jawab dari siklus I sampai dengan IV berturut-turut
86,00; 96;00; 100,00; 114,00 dari rentang skor 97,28–126,72. Peningkatan nilai kerja sama
berturut-turut dari siklus I sampai dengan IV adalah 82,00; 84,00; 86,00; 112,00 dari rentang skor
97,28–126,72. Hasil wawancara menunjukkan sebagian besar siswa sangat antusias dan merasa
senang dalam mengikuti pembelajaran dan mereka jauh lebih memahami materi yang disampaikan.
Implementasi nilai-nilai karakter juga lebih sering dilakukan siswa walaupun belum didasari atas
kemauan dan kesadaran dalam diri, namun karena diwajibkan oleh guru. Penerapan metode LVEP
untuk mengimplementasikan nilai-nilai karakter melalui pembelajaran sastra anak menurut guru
sudah sesuai, karena LVEP merupakan metode pembelajaran yang komprehensif berbasis nilai.
Sekolah, orang tua, komite, dan yayasan juga sangat mendukung adanya program pengembangan
pendidikan karakter.

Pendahuluan
Setditjen Pendidikan Dasar dan Menegah Kemendiknas Judiani, S menyatakan
(2010:1) “siapa yang tidak mengelus dada melihat pelajar yang tidak punya sopan
santun, suka tawuran, minum minuman keras, mabuk-mabukan, senang narkotika, dan
hobi begadang serta kebut-kebutan mengendarai motor di jalan raya?” Ini jenis
kenakalan pelajar yang paling umum, sedangkan kenakalan lainnya seperti mencontek,
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menjiplak karya orang lain, melakukan sabotase, vandalisme halaman buku perpustakaan,
membolos sekolah, mencuri, berjudi, dan banyak lagi. Namun, pelajar yang patut
dibanggakan juga ada, seperti mereka yang menjuarai olimpiade sains, baik di tingkat
nasional maupun internasional. Bahkan, pelajar Indonesia menjadi juara umum dalam
International Conference of Young Scientists (ICYS) atau Konferensi Internasional
Ilmuwan Muda se-Dunia yang diikuti ratusan pelajar SMA dari 19 negara di Bali pada
12−17 April 2010. Mencontek telah menjadi budaya lembaga pendidikan kita. Hal ini
bukan hanya berkaitan dengan kelemahan individu per individu, melainkan telah
membentuk sebuah kultur sekolah yang tidak menghargai kejujuran. Masifnya perilaku
ketidakjujuran ini telah merambah dalam diri siswa, pendidik, dan anggota komunitas
sekolah.
Kondisi memprihatinkan tersebut, tidak luput dari penilaian banyak pihak yang
menuding bahwa sekolah kurang berhasil mendidik para siswanya. Pendidikan di sekolah
belum mampu membentengi para siswanya dari perilaku menyimpang. Pentingnya
pendidikan karakter digalakkan kembali salah satunya didasari atas kenyataan betapa
keringnya nilai-nilai moral dalam pendidikan kita (Mustainah, Kedaulatan Rakyat, 8 Juli
2010).
Pembangunan karakter dan pendidikan karakter menjadi suatu keharusan
karena pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas, juga mempunyai budi
pekerti dan sopan santun, sehingga keberadaannya sebagai anggota masyarakat menjadi
bermakna baik bagi dirinya maupun orang lain. Pembinaan karakter yang termudah dilakukan
adalah ketika anak-anak masih duduk di bangku SD. Itulah sebabnya pemerintah
memprioritaskan pendidikan karakter di SD. Bukan berarti pada jenjang pendidikan lainnya
tidak mendapat perhatian namun porsinya saja yang berbeda (Mendiknas, 2010).
Penanaman nilai-nilai karakter sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Menurut
Ircham Machfoedz, Mas’ud Tomali, dan Suhartoyo (2008: 9-11), bacaan anak-anak dapat
berpengaruh pada perkembangan kecakapan atau bahkan jiwanya. Bacaan yang menarik
dapat menjadi suatu kebutuhan yang mendorong untuk berbuat sesuatu (need for
achievement). Bahan bacaan dengan tema nilai dan moral yang menarik apabila diberikan
kepada anak secara secara terus-menerus, maka akan dapat membuat anak tersebut
berperilaku sesuai dengan karakter yang diinginkan. Bacaan yang mempunyai tema
karakter bisa ditemukan dalam sastra anak.
Karya sastra merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan anak. Anak dengan dunianya yang penuh imajinasi menjadi begitu bersahabat
dengan sastra. Lewat sastra, anak bisa mendapatkan dunia yang lucu, indah, sederhana,
dan nilai pendidikan yang menyenangkan, sehingga tanpa dirasakan, sastra menjadi
sangat efektif dalam menanamkan karakter dan edukasi pada anak (Heru Kurniawan,
2009: 2).
Mengingat pentingnya nilai-nilai karakter yang banyak terdapat dalam materi
pembelajaran sastra anak, maka perlu dicarikan suatu strategi, pendekatan, metode,
teknik atau program pengajaran sastra anak yang tepat sehingga dapat memberikan
kontribusi penanaman nilai-nilai karakter untuk siswa. Strategi, pendekatan, metode,
teknik atau program yang tepat diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat
kepada siswa untuk dapat berperan serta lebih baik di dalam proses kegiatan belajar
mengajar dan menerapkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai karakter.
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Tidak kalah pentingnya membuat suasana yang menyenangkan bagi siswa dalam belajar
bahasa Indonesia khususnya sastra anak.
Penanaman aspek nilai-nilai karakter yang terintegrasi dalam sastra anak bisa
dilaksanakan melalui jenis-jenis kegiatan yang bervariasi dalam proses pelaksanaan
kegiatan belajar mengajar. Aktivitas atau jenis kegiatan tersebut antara lain adalah:
refleksi, berimajinasi, latihan relaksasi, ekspresi seni, aktivitas pengembangan diri dan
membangun ketrampilan sosial. Mengacu pada ciri-ciri progam aktivitas pembelajaran
tersebut, maka LVEP (Living Values Educational Program) tepat diterapkan untuk
meningkatkan hasil belajar dan implementasi nilai-nilai karakter siswa antara lain nilai
ketaatan beribadah, cinta dan kasih sayang, tanggung jawab, serta kerja sama yang
diintegrasikan dalam pembelajaran sastra anak.
Alasan pemilihan LVEP karena program ini dirancang untuk memotivasi siswa dan
mengajak mereka untuk lebih aktif, kreatif, melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh
kesadaran dan perasaan senang, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan
belajar yang penuh dengan makna. Konsep, makna, pesan, amanat dan nilai-nilai yang
dipelajari dalam sastra anak bisa tertanam untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharihari, sedangkan guru berperan sebagai pembimbing atau fasilitator.
Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Tindakan Kelas. PTK
sebagai suatu bentuk investigasi yang bersifat reflektif, partisipatif, kolaboratif dan spiral,
yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja,
proses, isi, kompetensi, atau situasi. Pelaksanaan penelitian berdasar pada hasil siklus
yang sudah dilakukan dengan cara mengevalusai hasil pada setiap siklus, lalu
merencanakan kembali sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk siklus berikutnya.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas III.1 SD Muh. Mutihan Wates Kulonprogo.
Jenis tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penerapan metode LVEP
untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter melalui pembelajaran sastra anak dan sebagai
hasilnya adalah peningkatan hasil belajar dan implementasi nilai-nilai karakter yang terdiri
dari (menaati ajaran agama, cinta dan kasih sayang, tanggung jawab, serta kebersamaan
dan kerjasama). Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan tes dengan
menggunakan instrumen berupa lembar observasi, pedoman wawancara, dan tes hasil
belajar. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif
dan kuantitatif. Data penelitian kualitatif dianalisis dari catatan lapangan dan transkrip
wawancara. Data penelitian kuantitatif dianalisis secara deskriptif dengan penyajian tabel
dan persentase. Data dalam bentuk persentase dideskripsikan dan diambil kesimpulan
tentang masing-masing komponen dan indikator berdasarkan kriteria yang ditentukan.
Pembelajaran Sastra Anak
Pembelajaran sastra anak di sekolah tidak berdiri sendiri sebagai sebuah mata
pelajaran yang mandiri, melainkan manjadi bagian mata pelajaran bahasa dan sastra
Indonesia. Seorang guru bahasa Indonesia juga berarti guru apresiasi sastra.
Penggabungan sastra ke dalam pengajaran bahasa Indonesia mempunyai landasan
bahwasannya bahasa adalah sarana pengucapan sastra, bahasa merupakan salah satu
unsur bentuk sastra yang paling penting.
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Pembelajaran sastra anak bertujuan agar siswa mampu memahami, menikmati,
dan memanfaatkan karya sastra guna mengembangkan kepribadian, memperluas
wawasan kehidupan, meningkatkan pengetahuan, dan kemampuan berbahasa.
Pembelajaran sastra anak ditekankan pada upaya untuk meningkatkan kemampuan siswa
dalam mengapresiasi karya sastra, karena sastra merupakan penggambaran kehidupan
dan pikiran imajinasi ke dalam bentuk dan struktur bahasa.
Sastra selalu berbicara tentang kehidupan, sastra sekaligus juga memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan itu sendiri. Pemahaman tersebut datang
dari eksplorasi terhadap berbagai bantuk kehidupan, rahasia kehidupan, penemuan dan
pengungkapan berbagai macam karakter manusia, dan lain-lain informasi yang dapat
memperkaya pengetahuan dan pemahaman pembaca.
Menurut Dermawan dalam Harry Poerwanto (2007: 144-145), sastra anak
mencerminkan wawasan, perasaan, pikiran, dan pengalaman anak pada masa lalu, masa
kini, dan masa depan; temanya bersifat nilai moral, pengetahuan, sikap, dan ketrampilan;
mengamanatkan tentang nilai pendidikan, dan relevan dengan karakteristik dan alam
kehidupan jiwa anak. Jika anak mempelajari sastra, maka mereka akan memperoleh
manfaat tertentu. Manfaat apresiasi sastra antara lain adalah: melatih ketrampilan
berbahasa; menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia; membantu
mengembangkan diri pribadi, membantu pembentukan watak, memberi kenyamanan,
keamanan, kepuasan melalui kehidupan manusia dalam cerita fiksi; dan meluaskan
dimensi kehidupan dengan pengalaman baru, sehingga melarikan diri sejenak dengan
kehidupan sebenarnya.
Sesuai dengan sasaran pembacanya, sastra anak dituntut untuk dikemas dalam
bentuk yang berbeda dari “sastra orang dewasa” hingga dapat diterima anak dan
dipahami mereka dengan baik. Sastra anak merupakan lukisan kehidupan anak yang
imajinatif ke dalam bentuk struktur bahasa anak. Sastra anak merupakan sastra yang
ditujukan untuk anak, bukan sastra tentang anak. Sastra tentang anak bisa saja isinya
tidak sesuai untuk anak-anak, tetapi sastra untuk anak sudah tentu sengaja dan
disesuaikan untuk anak-anak selaku pembacanya (Edi Puryanto, 2008: 2).
Sastra mengandung eksplorasi mengenai kebenaran kamanusiaan. Sastra juga
menawarkan berbagai bentuk motivasi manusia untuk berbuat sesuatu yang dapat
mengundang pembaca untuk mengidentifikasinya. Apalagi jika pembaca itu adalah anakanak yang fantasinya baru berkembang dan dapat menerima segala macam cerita
terlepas dari cerita itu masuk akal atau tidak. Masih banyak lagi bermacam kandungan
yang ditawarkan dan diperoleh lewat bacaan sastra karena sastra bukan tulisan yang
biasa. Isi kandungan yang memberikan pemahaman tentang kehidupan secara lebih baik
itu diungkap dalam bahasa yang menarik.
Pendidikan Sastra Anak di SD
Kebijakan Nasional Pemerintah Republik Indonesia dalam membangun karakter
bangsa menjelaskan bahwasannya pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan
peserta didik guna membangun karakter pribadi dan/atau kelompok yang unik-baik
sebagai warga negara. Hal itu diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dalam
mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil
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dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu melibatkan aspek
pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Menurut Thomas
Lickona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif, dan
pelaksanaannya pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan
pendidikan karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi
adalah bekal terpenting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena
dengannya seseorang akan dapat berhasil dalam menghadapi segala macam tantangan,
termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis (William & Ratna Megawangi, 2007).
Adapun menurut Koesoema (2007:194), pendidikan karakter merupakan usaha
yang dilakukan secara individu dan sosial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif
bagi pertumbuhan kebebasan individu itu sendiri. Ia juga menuliskan dalam bukunya
yang berjudul “Pendidikan Karakter yang Membebaskan”, bahwa hanya melalui
pendidikan sebagai proses pembebasanlah individu mampu membebaskan diri dari
berbagai manipulasi dan rekayasa pendidikan oleh penguasa demi status quo. Pendidikan
yang menonjolkan nilai keterbukaan dan demokrasi, misalnya, akan membantu individu
menghayati hidupnya sebagai bagian integral dari masyarakat dan negara, yang memiliki
hak untuk berpartisipasi dalam proses politik demi mewujudkan kesejahteraan bersama.
Pada tingkat individu, pendidikan karakter yang membebaskan akan membantu
seseorang memahami determinisme dan segala kelemahan tubuhnya—faktor yang
membuat seseorang mudah berperilaku tidak bermoral—agar ia bisa bertumbuh secara
penuh sebagai manusia. Melalui pendidikan yang membebaskan pula manusia mampu
menegaskan komitmen-komitmen moralnya dan terus mengobsesikan perilaku-perilaku
ideal yang akan direalisasikan di masa depan.
Dalam prosesnya, pendidikan karakter hendaknya mampu: (1) mengembangkan
unsur-unsur karakter Ngerti, Ngroso, Nglakoni dengan praktik pendidikan yang
mementingkan tumbuhnya kesadaran diri (tidak mekanik); (2) menggunakan pendekatan
komprehensif dan holistik, dengan prinsip-prinsip ing ngarsa sung tuladha, ing madya
mangun karsa, dan tut wuri handayani. Pendidikan nilai dalam rangka pendidikan karakter
dapat terintegrasi melalui berbagai macam (dunia nilai/mata pelajaran) maupun melalui
berbagai program program dan kultur sekolah yang kondusif mampu menghadirkan
(menginternalisasikan) nilai-nilai pada siswa (Akbar, 2011: 17).
Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter sebagaimana
diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan
saat ini, maka pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program
prioritas pembangunan nasional. Pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan
untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu “mewujudkan masyarakat berakhlak
mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah pancasila”.
Penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah harus berpijak kepada nilai-nilai
karakter dasar, yang selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak
atau lebih tinggi (yang bersifat tidak absolut atau bersifat relatif) sesuai dengan
kebutuhan, kondisi, dan lingkungan sekolah itu sendiri. Menurut para ahli psikolog,
beberapa nilai karakter dasar tersebut adalah: cinta kepada Allah dan ciptaan-Nya
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(alam dengan isinya), tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli,
dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan
kepemimpinan; baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta persatuan.
Pendapat lain mengatakan bahwa karakter dasar manusia terdiri dari: dapat dipercaya,
rasa hormat dan perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab; kewarganegaraan,
ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil, dan punya integritas.
Berdasarkan
pembahasan
di
muka
dapat
ditegaskan
bahwa
karakter
merupakan
perilaku
manusia
yang
berhubungan
dengan
Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang
terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan normanorma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Orang yang
perilakunya sesuai dengan norma-norma disebut berkarakter mulia.
Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya,
yang ditandai dengan nilai-nilai seperti percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis,
kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar,
berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil,
rendah hati, dan nilai-nilai lainnya. Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang
terbaik atau unggul, d a n i n di v i du j u ga m am pu be r t i n da k s e s u a i po t e n s i da n
kesadarannya tersebut.
Living Values Educational Program
Pengertian LVEP menurut Diane Tillman (2004: ix), adalah program pendidikan
nilai-nilai. Program ini menyajikan berbagai macam aktivitas pengalaman dan metodologi
praktis bagi para guru untuk membantu siswa mengeksplorasi dan mengembangkan nilainilai kunci pribadi dan sosial: kedamaian, penghargaan, cinta, tanggung jawab,
kebahagiaan, kerja sama, kejujuran, kerendahan hati, toleransi, kesederhanaan, dan
persatuan.
The Living Values Educational Program values activities are designed to motivate students and to
involve them in thinking about themselves, others, the world and values in ways that are relevant.
They are designed to provoke the experience of values within and build inner resources. They are
designed to empower and to elicit potential, creativity, and inner gifts. (Diane Tillman, 2000: 4
http://www.livingvalues.net /books.html).

Living Values Educational Program (LVEP) dirancang untuk memotivasi siswa dan
mengajak mereka untuk memikirkan diri sendiri, orang lain, dunia, dan nilai-nilai dalam
cara yang saling berkaitan. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk merasakan pengalaman
di dalam diri sendiri dan untuk membangun sumber daya diri. Kegiatan-kegiatan ini
bertujuan untuk memperkuat dan memancing potensi, kreativitas, dan bakat-bakat tipa
siswa. Para siswa diajak untuk berefleksi, berimanjinasi, berdialog, berkomunikasi,
berkreasi, membuat tulisan, menyatakan diri lewat seni, dan bermain-main dengan nilainilai yang diajarkan. Melalui proses tersebut, akan berkembang keterampilan pribadi,
sosial, dan emosional, sejalan dengan keterampilan sosial yang damai dan penuh kerja
sama dengan orang lain. Nilai-nilai ini telah disusun sedemikian rupa sehingga
menyediakan serangkaian keterampilan yang dibangun satu di atas yang lain. Latihanlatihan yang ada termasuk membangun keterampilan menghargai diri sendiri,
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keterampilan komunikasi sosial yang positif, keterampilan berpikir kritis, dan meyatakan
diri lewat seni dan drama.
Menurut Tillman dan Pilar Quera Colomina (2004: 170), maksud dari LVEP adalah
memberikan bimbingan prinsip dan sarana bagi pengembangan manusia keseluruhan,
menyadari bahwa seorang individu terdiri dari dimensi fisik, intelektual, emosi, dan
spiritual. Tujuan-tujuan yang ada dalam progam pendidikan nilai antara lain sebagai
berikut: (1) membantu siswa memikirkan dan merefleksikan nilai-nilai yang berbeda dan
implikasi praktis bila mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam hubungannya dengan diri
sendiri, orang lain, masyarakat, dan seluruh dunia; (2) memperdalam pemahaman,
motivasi, dan tanggung jawab saat menentukan pilihan-pilihan pribadi dan sosial yang
positif; (3) menginspirasikan siswa dalam memilih nilai-nilai pribadi, sosial, moral dan
spiritual dan menyadari metode-metode praktis dalam memperdalam serta
mengembangkan nilai-nilai tersebut; (4) mendorong guru untuk memandang pendidikan
sebagai sarana memberikan pemahaman kajian filsafat dalam dalam kehidupan kepada
para siswa, dengan demikian dapat memfasilitasi pertumbuhan, perkembangan, dan
pilihan-pilihan mereka sehingga mereka mampu berintegrasi dengan masyarakat dengan
rasa hormat, percaya diri, dan tujuan yang jelas.
Rancangan aktivitas yang ada dalam LVEP akan dituangkan melalui pembelajaran
sastra anak. Pembelajaran sastra anak semestinya memberikan kesempatan kepada siswa
untuk berpartisipasi aktif. Guru hendaknya dapat megembangkan proses pembelajaran
yang aktif dan komunikatif, sehingga partisipasi siswa dalam pembelajaran dapat
meningkat. Dengan adanya partisipasi yang optimal, maka pengalaman belajar yang
diperoleh siswa akan semakin mantap dan pencapaian tujuan belajar lebih efektif dan
efisien.

Pelaksanaan Siklus I
Tahap pelaksanaan pembelajaran sastra anak yang terintegrasi dengan nilai-nilai
karakter dengan menggunakan metode LVEP pada siklus I menetapkan kompetensi dasar
mendengarkan cerita anak untuk dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan
watak tokoh dalam cerita. Penelitian tindakan kelas pada siklus I menerapkan metode
LVEP dengan berbagai macam bentuk aktivitas pembelajarannya antara lain adalah butirbutir refleksi, berimajinasi, tanya jawab, bercerita, diskusi, refleksi dan bernyanyi. Dengan
aktivitas pembelajaran yang beragam tersebut akan terjadi perubahan positif pada proses
kegiatan pembelajaran. Perubahan yang terjadi adalah peningkatan kemampuan dan
penampilan guru dalam menerapkan metode LVEP dengan segala macam bentuk
aktivitasnya. Melalui tindakan ini pula, akan terjadi perubahan hasil belajar siswa dan
implementasi nilai-nilai budi pekerti terutama nilai menaati ajaran agama, menumbuhkan
cinta dan kasih sayang, bertanggung jawab, dan kerja sama siswa.
Pelaksanaan Siklus II
Tahap pelaksanaan pembelajaran sastra anak yang terintegrasi nilai-nilai karakter dengan
menggunakan metode LVEP pada siklus II menetapkan kompetensi dasar membaca puisi
dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sesuai dengan isi puisi. Aktivitas pembelajaran
yang diterapkan adalah butir-butir refleksi, relaksasi, tanya jawab, membaca puisi,
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diskusi, refleksi, bernyayi. Tindakan yang diterapkan pada siklus II menjadikan perubahan
pada proses pembelajaran terutama kemampuan dan penampilan guru. Guru mampu
menciptakan suasana pembelajaran berbasis nilai dengan nilai-nilai stimulus yang lebih
komprehansif dan terimplementasikannya semua komponen-komponen yang ada dalam
metode LVEP. Peran serta guru sebagai motivator dan fasilitator akan membuat siswa
lebih aktif dalam proses pembelajaran. Melalui tindakan yang akan dilaksanakan pada
siklus II akan terjadi peningkatan hasil belajar siswa dan terimplementasikannya niali-nilai
karakter (menaati ajaran agama, cinta dan kasih sayang, tanggung jawab, serta kerja
sama).
Pelaksanaan Siklus III
Menetapkan kompetensi dasar menirukan dialog dengan ekspresi yang tepat dari
pembacaan teks drama anak yang didengarnya. Aktivitas pembelajaran yang dilakukan
adalah butir-butir refleksi, permainan, tanya jawab, bermain peran, diskusi, kerja
kelompok, mengerjakan LKS, refleksi. Pada siklus III terjadi peningkatan kemampuan dan
penampilan guru dalam proses pembelajaran. Guru dapat membimbing siswa untuk lebih
aktif dalam kegiatan diskusi dan saling menjalin hubungan kerja sama yang lebih baik.
Implementasi nilai yang belum banyak dilakukan sebagai wujud indikator dari nilai-nilai
karakter diharapkan pada siklus III terjadi perubahan ke arah yang lebih positif.
Pelaksanaan Siklus IV
Tahap pelaksanaan pembelajaran sastra anak yang terintegrasi dengan nilai-nilai
karakter dengan menggunakan metode LVEP pada siklus IV menetapkan kompetensi
dasar yang ingin dicapai adalah menulis puisi anak berdasarkan gambar dengan pilihan
kata yang menarik. Aktivitas pembelajaran yang ditetapkan adalah butir-butir refleksi,
relaksasi, resolusi konflik, tanya jawab, menulis kreatif atau reflektif, diskusi dan refleksi.
Pada siklus IV guru mampu menjaga penampilan dan kemampuan dalam proses
pembelajaran seperti yang dilakukan pada siklus III. Siswa juga mampu
mengimplementasikan nilai-nilai karakter menjadi lebih baik.
Pelaksanaan Pembelajaran dengan Metode LVEP
Persentase peningkatan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru
kelas III.1 SD Muh. Mutihan Wates Kulonprogo, dengan metode LVEP melalui
pembelajaran sastra anak yang terintegrasi dengan nilai-nilai karakater terlihat pada
Gambar 1 berikut ini.

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

182

100
50
0
Siklus I

Siklus II

Siklus III

Siklus IV

Gambar 1
Grafik Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembelajaran
dengan Metode LVEP
Dari grafik terlihat adanya peningkatan dari siklus I sampai dengan siklus IV.
Persentase peningkatan pelaksanaan pembelajaran dihitung berdasarkan perbandingan
antara banyaknya komponen metode LVEP yang dilaksanakan guru dengan semua
komponen yang ada dalam metode LVEP. Metode LVEP terdiri atas pengembangan
suasana pembelajaran berbasis nilai, penggunaan nilai stimulus, diskusi, eksplorasi ide,
pengembangan keterampilan, pengintegrasian nilai dalam kehidupan, dan evaluasi. Dari
komponen tersebut dijabarkan menjadi 25 indikator yang harus dilaksanakan guru dalam
proses kegiatan pembelajaran. Pada siklus I, II, III, dan IV guru berhasil melaksanakan
komponen dalam metode LVEP dengan nilai persentase sebesar 70%, 90%, 100%, dan
100%. Berdasarkan keterangan guru yang diperoleh, komponen dalam metode LVEP
yang paling berat dilakukan guru adalah menciptakan suasana berbasis nilai, karena
dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi dan pendekatan personal siswa yang membutuhkan
layanan berbeda-beda sesuai dengan karakter masing-masing yang dimiliki siswa.
Hasil Belajar Siswa
Ketuntasan hasil belajar yang ditetapkan adalah (>75%). Hasil data selengkapnya
dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1
Data Ketuntasan Hasil Belajar Siswa
Siklus

Nilai
Rata-Rata

I
II
III
IV

77,81
80,46
77,18
85,15

Siswa
Tuntas
Belajar
22
25
27
32

Siswa Belum
Tuntas Belajar

Persentase
Ketuntasan

Keterangan

10
7
5
0

68.75%
78,12%
84,37%
100%

Belum tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
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Grafik rata-rata hasil belajar siswa dari siklus I sampai dengan IV dapat dilihat
pada Gambar 2 berikut.
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Gambar 2
Grafik Rata-rata Nilai Hasil Belajar Siswa
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan metode LVEP untuk
mengintegrasikan nilai-nilai karakter melalui pembelajaran sastra anak dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Hal senada juga diuangkapkan oleh Benninga, dkk.
(2006: 448-449), sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis karakter
memberikan peningkatan terhadap motivasi siswa dalam meraih prestasi akademiknya.
Kelas-kelas yang yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter
menunjukkan penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat
keberhasilan akademik.
Pembelajaran sastra anak yang terintegrasi nilai-nilai karakter dengan metode
LVEP yang diterapkan berdasar pada pendekatan pendidikan nilai yang komprehensif dan
pembelajaran sastra anak secara terpadu. Ada empat tema nilai yang ditanamkan yaitu
ketaatan beribadah, cinta dan kasih sayang, tangungg jawab, serta kerja sama. Dari
keempat tema tersebut dipadukan dengan keterampilan menyimak, membaca, berbicara,
dan menulis. Keemapat keterampilan tersebut dituangkan dalam materi pembelajararan
sastra anak yang meliputi, cerita, drama, dan puisi. Penilaian yang ditetapkan untuk
mengukur ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang terpadu pada kategori tes
kesastraan tingkat konsep, perspektif, dan apresiatif. Pengembangan program
pembelajaran sastra anak yang dipadukan nilai-nilai budi pekerti dengan metode LVEP
dapat digambarkan pada Gambar 3 sebagai berikut.
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Gambar 3
Pengembangan Pembelajaran Sastra Anak
Dalam kegiatan pembelajaran, antara komponen tujuan, materi yang diajarkan,
dan penilaian terhadap hasil kegiatan pembelajaran berkaitan erat. Materi pembelajaran
hendaklah dijabarkan berdasarkan tujuan, tujuan itu sendiri dimungkinkan tercapai jika
ditunjang oleh materi yang sesuai. Kadar ketercapaian tujuan atau tingkat penguasaan
materi akan diketahui melalui kegiatan penilaian, sedang penilaian akan ada artinya jika
dalam kaitannya dengan tujuan dan materi yang telah diajarkan. Hal itu berlaku pula
untuk pembelajaran apresiasi sastra (Burhan Nurgiyantoro, 2001: 320).
Hasil belajar dari penerapan metode LVEP yang terintegrasi nilai-nilai karakter
melalui pembelajaran sastra anak membentuk keterpaduan yang memberikan dampak
langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung pembelajaran (instructional effects)
dilihat dari tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Dampak pengiring (nurturant
effects) nampak dari keterlibatan siswa dalam berbagai aktivitas pembelajaran yang khas
yang dirancang oleh guru, dalam hal ini dampak tidak langung dapat dilihat dari hasil
implementasi nilai-nilai karakter (menaati ajaran agama, cinta dan kasih sayang,
tanggung jawab, dan kerja sama).
Implementasi Nilai
Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

185
Berdasarkan hasil penelitian, skor implementasi nilai-nilai karakter yang terdiri dari
nilai ketaatan beribadah, menumbuhkan nilai cinta dan kasih sayang, memiliki nilai
tanggung jawab, serta memiliki nilai kebersamaan dan kerja sama diperoleh dari hasil
observasi implementasi nilai selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan kegiatan
tambahan diluar proses pembelajaran. Hasil observasi dari siklus I sampai dengan IV
dapat dilihat pada Gambar 4 berikut ini.
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Ketaatan Beribadah
Cinta & Kasih Sayang
Tanggungjawab
Kerjasama

Gambar 4
Grafik Skor Persentase Implementasi Nilai
Hasil pendidikan karakter tidak semata-mata hanya memahami pengetahuan
tentang karakter semata, melainkan diharapkan siswa dapat mengimplementasikan
pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa jauh pengetahuan tersebut
tertanam dalam jiwa dan seberapa besar nilai-nilai itu terimplementasi menjadi karakter
dalam diri siswa.
Mengevaluasi implementasi dalam bentuk perilaku secara akurat tidaklah mudah,
dibutuhkan pengamatan (observasi) dalam jangka waktu relatif lama dan dilakukan
secara terus-menerus. Menurut Diane Tillman dan Pilar Quera Colomina (2004: 131),
ketika mengkaji nilai-nilai, kita menyadari bahwasannya kita berhubungan dengan suatu
cara yang rumit, tetapi kaya dengan suatu proses di mana waktu bukanlah sesuatu yang
mendesak, melainkan lebih sebagi suatu sumber keyakinan dalam evolusi dan kemajuan.
Akan tetapi, dalam jangka pendek dapat dilihat hasilnya dengan mengamati perilaku
siswa di dalam kelas.
Untuk meminimalisasi kesalahan penafsiran perilaku siswa yang muncul
dibutuhakan seorang pengamat atau pengobservasi yang sudah mengenal secara
mendalam siswa yang akan diobservasi, untuk itu selain peneliti sendiri yang dibantu oleh
1 orang peneliti sejawat guru menjadi sumber pengobservasi utama. Tidak semua bentuk
perilaku diamati. Kriteria perilaku yang diamati hanyalah perilaku yang tampak
(apparent), bukan perilaku yang tidak tampak (unapparent) sesuai dengan kriteria
indikator nilai-nilai budi pekerti yang telah disepakati.
Penutup
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:
1. Penerapan metode LVEP melalui pembelajaran sastra anak (cerita, puisi, drama)
mampu meningkatkan hasil belajar (menyimak, membaca, berbicara, menulis) dan
implementasi nilai-nilai karakter (nilai menaati ajaran agama, cinta dan kasih sayang,
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tanggung jawab, serta kerja sama) siswa kelas III SD Muh. Mutihan Wates
Kulonprogo.
2. Peningkatan terjadi baik dalam hasil belajar maupun implementasi nilai menaati ajaran
agama, cinta dan kasih sayang, tanggung jawab, serta kerja sama dari siklus I sampai
IV. Peningkatan hasil belajar dari siklus I sampai dengan IV berturut-turut adalah
77,81; 80,46; 77,18; 85,15 dari rentang skor 76–99. Peningkatan skor implementasi
nilai menaati ajaran agama 90,00; 98,00; 102,00; 116,00; nilai cinta dan kasih sayang
84,00; 92,00; 98,00; 116.00; nilai tanggung jawab 86,00; 96,00; 100,00; 114,00; dan
nilai kerja sama 82,00; 84,00; 96,00; 112,00; dari rentang skor 97,28–126,72.
3. Hasil wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa dengan berbagai jenis aktivitas
pembelajaran yang ada dalam metode LVEP untuk mengintegrasikan nilai-nilai budi
pekerti melalui pembelajaran sastra anak, siswa menjadi lebih antuasias dan merasa
senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Guru juga berpendapat bahwa
penerapan metode LVEP untuk mengintegrasikan nilai-nilai budi pekerti melalui
pembelajaran sastra anak sudah cocok dan sesuai, artinya beragam aktivitas
pembelajaran yang ada dalam metode LVEP cocok dengan materi sastra anak yang
disampaikan dan karakteristik metode LVEP sesuai digunakan untuk mengintegrasikan
nilai-nilai karakter. Kepala sekolah sebagai salah satu penentu kebijakan juga sangat
mendukung adanya program pengembangan pendidikan karakter.
Beberapa saran yang dapat peneliti kemukakan berdasarkan pada hasil penelitian
ini adalah:
1. Bagi para guru bahasa Indonesia di sekolah dasar, hendaklah pembelajaran bahasa
Indonesia dilakukan secara fungsional, salah satunya dengan mengintegrasikan
pendidikan karakter dalam pembelajaran sastra anak, sebagai upaya pembentukan
budi pekerti luhur siswa. Dengan demikian pembelajaran bahasa Indonesia akan
memiliki kebermaknan ganda, yaitu dapat mencapai hasil belajar sekaligus
pembentukan karakter bagi para siswa.
2. Penanaman nilai-nilai karakter akan sangat strategis dan efektif jika digunakan metode
pembelajaran berbasis nilai yang komprehensif, salah satu metode pendidikan karakter
yang komprehensif adalah metode LVEP. Untuk itu disarankan bagi para guru untuk
menggunakan metode LVEP yang disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah
masing-masing.
3. Bagi kepala sekolah, hendaklah memulai menerapkan kebijakan pendidikan budi
pekerti dengan pembentukan kultur sekolah yang berkarakter, dengan dukungan
seluruh komponen sekolah yang ada, orang tua serta masyarakat sekitar sekolah.
4. Untuk kesempurnaan penelitian ini, disarankan kepada para peneliti yang lain untuk
mengadakan penelitian lanjutan dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada
mata pelajaran lain, dengan aspek nilai-nilai yang lebih banyak, serta menambah
waktu penelitian yang lebih panjang.
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IZINKAN KAMI TETAP SEKOLAH: PERJUANGAN
MELAWAN DISKRIMINASI GENDER DALAM
PENDIDIKAN DALAM
NOVEL-NOVEL INDONESIA
Wiyatmi
Fakultas Bahasa dan Seni UNY
Abstrak
Bagi sebagian orang, terutama yang berada dalam kelas menengah ke atas dan perkotaan,
pemerataan dan kesetaraan gender di bidang pendidikan mungkin tidak menjadi masalah yang perlu
diperbincangkan. Hal ini karena, kelas sosial ekonomi dan lokasi geografis tempat mereka tinggal
memungkinkan mereka meraih semua kesempatan dan keinginan yang ada. Namun, tengoklah apa
yang dialami oleh anak-anak yang tinggal di pedalaman Papua (misalnya Asmat), desa-desa terpencil
di Maluku Utara atau kepulauan Riau, betapa sulit mereka mendapatkan kesempatan untuk tetap
sekolah. Kondisi tersebut, secara empiris dapat disimak dari catatan para volunteer pengajar muda
yang bergabung dalam Yayasan Indonesia Mengajar maupun secara simbolis dalam sejumlah novel
Indonesia. Makalah ini mencoba menguraikan perjuangan kaum perempuan terutama dari kalangan
masyarakat kelas bawah, daerah terpencil, dan masyarakat yang didominasi oleh kultur patriarkat
untuk mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan dengan mengambil sampel empat buah
novel, yaitu Atheis dan Widyawati yang mewakili karya periode kolonial dan awal kemerdekaan,
Namaku Teweraut dan Perempuan Berkalung Sorban untuk mewakili karya periode saat ini yang
berlatar daerah terpencil dan kultur patriarkat yang dominan.
Kata kunci: diskriminasi gender, pendidikan, novel

Pendahuluan
Bagi sebagian orang, terutama yang berada dalam kelas menengah ke atas dan
perkotaan, pemerataan dan kesetaraan gender di bidang pendidikan mungkin tidak
menjadi masalah yang perlu diperbincangkan. Hal ini karena, kelas sosial ekonomi dan
lokasi geografis tempat mereka tinggal memungkinkan mereka meraih semua
kesempatan dan keinginan yang ada. Namun, tengoklah apa yang dialami oleh anak-anak
yang tinggal di pedalaman Papua (misalnya Asmat), desa-desa terpencil di Maluku Utara
atau kepulauan Riau, betapa sulit mereka mendapatkan kesempatan untuk tetap sekolah.
Kondisi tersebut, secara empiris dapat disimak dari catatan para volunteer pengajar muda
yang bergabung dalam Yayasan Indonesia Mengajar maupun secara simbolis dalam
sejumlah novel Indonesia seperti Namaku Teweraut dan Perempuan Berkalung Sorban
untuk karya periode skarang, maupun Atheis dan Widyawati untuk karya beberapa
periode sebelumnya.
Makalah ini mencoba menguraikan perjuangan kaum perempuan terutama dari
kalangan masyarakat kelas bawah, daerah terpencil, dan masyarakat yang didominasi
oleh kultur patriarkat untuk mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan. Untuk
dapat tetap bersekolah mereka harus berjuang melawan diskriminasi gender,
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keterbatasan ekonomi, tantangan alam, bahkan nilai-nilai sosial budaya yang
melingkunginya. Makalah ini mengkaji empat buah novel, sebagai sampel, yaitu Atheis
dan Widyawati yang mewakili karya periode kolonial dan awal kemerdekaan, Namaku
Teweraut dan Perempuan Berkalung Sorban untuk mewakili karya periode saat ini yang
berlatar daerah terpencil dan kultur patriarkat yang dominan.
Metode
Permasalahan perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan kesempatan
dalam menempuh pendidikan dalam novel Atheis, Widyawati, Namaku Teweraut, dan
Perempuan Berkalung Sorban akan dipahami dengan menggunakan penelitian kualitatif
interpretif dengan dua buah pendekatan yaitu pendekatan historis dan kritik feminis.
Penelitian kualitatif interpretif mempelajari benda-benda di dalam konteks alamiahnya
dan berupaya untuk memahaminya atau menafsirkan maknanya yang dilekatkan pada
manusia (peneliti) kepadanya (Denzin & Lincoln, 1994:2). Untuk memahami makna dari
benda-benda atau fenomena sosial, penelitian kualitatif menekankan sifat realita yang
terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan
tanpa melupakan situasi yang membentuk penyelidikan (Denzin & Lincoln, 1994:6).
Dalam hal ini masalah perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan kesempatan
menempuh pendidikan yang digambarkan dalam empat buah novel Indonesia yang
mewakili periode prakemerdekaan, awal kemerdekaan, dan masa kini ditempatkan dalam
konteks alamiahnya akan dipahami maknanya dengan menggunakan pendekatan historis
dan kritik feminis.
Pendekatan historis (sejarah) yang digunakan dalam penelitian ini khususnya
sejarah wanita (perempuan). Seperti dikemukakan oleh Kuntowijoyo (1994:101-105)
bahwa pendekatan ini digunakan untuk memahami tulisan tentang wanita (perempuan),
seperti peranan wanita (perempuan) dalam sektor-sektor sosial ekonomi dan gerakan
wanita (perempuan). Kuntowijoyo (1994:99-102) menyebutkan ada tiga pendekatan
sejarah wanita (perempuan), yaitu sejarah sosial, sejarah kebudayaan, dan sejarah
politik. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarah politik. Politik
dalam hal ini menurut Kuntowijoyo adalah politik seks. Politik seks mengacu pada posisi
ketika para perempuan berhadapan dengan kaum laki-laki dalam memperebutkan
hegemoni dan kekuasaan. Pendekatan ini muncul dari kalangan gerakan feminis yang
mencoba melawan gambaran dunia yang seksist dalam hubungan sosial, ekonomi, politik,
bahkan keagamaan (Kuntowijoyo (1994:102). Pendekatan kritik feminis digunakan untuk
memberikan kerangka bagi pemahami berbagai
aspek yang berkaitan dengan
penggambaran perjuangan kaum perempuan mendapatkan kesempatan menempuh
pendidikan yang digambarkan dalan teks-teks novel yang dikaji. Olesen (dalam Denzin &
Lincoln,ed., 1994:162-164) mengemukakan adanya tiga model penelitian feminis, yaitu
penelitian sudut pandang feminis, empirisme feminis, dan postmodernisme. Perbedaan
ketiga penelitian tersebut menurut Olesen dalam Denzin & Lincoln,ed., 162-164) adalah
sebagai berikut.
Penelitian sudut pandang feminis dikemukakan oleh Sandra Harding, menekankan
suatu pandangan tertentu yang berpijak pada atau bersumber dari pengalaman nyata
kaum perempuan. Penelitian empirisme feminis melakukan penelitian dengan kepatuhan
yang tinggi dan sadar pada standar aturan penelitian kualitatif yang berlaku, apa pun
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disiplin keilmuannya. Penelitian bertumpu pada asumsi intersubjektivitas dan secara
umum menciptakan makna dan “realitas” antara peneliti dengan partisipan. Dengan
memfokuskan perhatian pada sulitnya menghasilkan lebih dari sekedar kisah penggalan
tentang kehidupan kaum perempuan dalam konteks penindasan secara terus menerus,
para peneliti feminis posmodernis memandang “kebenaran” sebagai sebuah khayalan
yang merusak. Peneliti memandang dunia sebagai kisah-kisah atau teks-teks tanpa akhir
yang banyak darinya mendukung integrasi kekuasaan dan penindasan serta pada
akhirnya menjadikan kita sebagai subjek dalam kekuasaan yang menentukan.
Penelitian ini menggunakan penelitian sudut pandang feminis dengan asumsi
bahwa gambaran tentang keterdidikan dan peran perempuan dalam masyarakat yang
terdapat dalam nove-novel yang dikaji tidak dapat dilepaskan dari pengalaman nyata
kaum perempuan yang dipersepsi oleh pengarangnya. Selain berpijak pada atau
bersumber dari pengalaman nyata kaum perempuan, pendekatan kritik feminis digunakan
untuk memahami aturan-aturan masyarakat dan pengalaman yang membatasi
kesempatan, pengalaman dan otonomi perempuan dalam hidup keseharian. Konsepkonsep yang dipakai dalam kritik feminis menyangkut kelas seks dan perannya dalam
penindasan perempuan (Reinharz (2005:209).
Dengan mengikuti kerangka analisis wacana feminis, seperti yang dikemukakan
oleh Reinharz (2005:213), maka novel-novel Indonesia, yang dalam hal ini dianggap
sebagai artefak budaya digunakan sebagai sumber data untuk meneliti perempuan secara
individual atau kelompok, hubungan antara perempuan dengan laki-laki, hubungan
antarperempuan, persinggungan antara indentitas ras, gender, kelas, usia, lembaga,
pribadi, dan pandangan yang membentuk hidup para perempuan, yang dalam penelitian
ini difokuskan pada keterdidikan dan perannya dalam masyarakat. Dalam konteks kritik
sastra, pendekatan sejarah perempuan dan kritik feminis tersebut sejajar dengan kritik
sastra feminis yang dikembangkan oleh Elaine Showalter (1985) yang memberikan
perhatian kepada posisi tokoh-tokoh perempuan dalam karya sastra maupun perempuan
sebagai penulis karya sastra yang selama ini cenderung diabaikan.
Izinkan Kami Tetap Sekolah: Perjuangan Melawan Diskriminasi Gender dalam
Pendidikan dalam Novel-novel Indonesia
Persoalan pendidikan menjadi hal yang mengemuka dalam sejumlah novel
Indonesia. Novel Indonesia tradisi Balai Pustaka, Azab dan Sengsara (1920) dan Sitti
Nurbaya (1922), yang oleh Junus (1974) dan Teeuw (1980) dianggap sebagai karya yang
menandai pertumbuhan novel Indonesia telah membahas persoalan pendidikan,
khususnya pendidikan anak perempuan pada masa kolonial Belanda. Kedua novel
tersebut menggambarkan bagaimana orang tua telah memiliki kesadaran untuk
memberikan pendidikan formal kepada anak perempuan, walaupun hanya sampai tingkat
pendidikan dasar. Namun, kedua novel tersebut masih mengandung bias gender di
bidang pendidikan, karena tokoh laki-laki di kedua novel tersebut, mendapatkan
kesempatan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan bekerja setelah lulus dari
sekolahnya. Setelah lulus pendidikan dasar, baik Mariamin maupun Nurbaya harus
kembali tinggal di rumah sampai saatnya harus menikah dengan laki-laki yang
menginginkannya.
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Makalah ini tidak akan membahas kedua novel tersebut, yang telah banyak
dibahas para peneliti lainnya. Yang dibahas dalam makalah ini adalah novel Atheis dan
Widyawati untuk mewakili karya periode kolonial dan awal kemerdekaan, Namaku
Teweraut dan Perempuan Berkalung Sorban untuk mewakili novel setelah kemerdekaan.
Sejumlah tokoh perempuan dalam keempat novel tersebut harus mengalami putus
sekolah, yang sebenarnya masih ingin menempuh dan melanjutkan sekolahnya, secara
sementara maupun permanen karena orang tua memintanya (memaksanya)
meninggalkan sekolah karena kendala ekonomi, jarak sekolah, maupun untuk menikah.
Atheis menggambarkan seorang perempuan (Kartini) untuk meninggalkan
sekolahnya di MULO kelas dua karena harus menikah dengan seorang Arab yang sudah
tua pilihan ibunya.
Ternyata bahwa Kartini itu dipaksa kawin oleh ibunya dengan seorang rentenir
Arab yang kaya. Arab itu sudah tua, tujuh puluh tahun lebih umurnya, sedang Kartini baru
tujuh belas, gadis remaja yang masih sekolah Mulo, baru naik ke kelas dua. Tapi karena
dipaksa kawin, maka gadis itu terpaksa keluar dari sekolahnya. Ibunya memaksa kawin
dengan si Arab itu, semata-mata untuk mencari keuntungan belaka....
Alangkah malangnya bagi Kartini, karena ia sebagai gadis remaja yang masih suka
berplesiran dan belajar dalam suasana bebas, sesudah kawin dengan Arab tua itu
(notabene sebagai istri nomor empat) seakan-akan dijebloskan ke dalam penjara, karena
harus hidup secara wanita Arab dalam kurungan.
(Mihardja, 1997:38)

Dari kutipan tersebut tampak bahwa Kartini harus putus sekolah karena orang tua
(ibu) yang memaksa anaknya menikah dengan orang yang tidak dikenal anaknya hanya
demi alasan keuntungan ekonomi. Dalam hal ini anak mengalami dua penderitaan
sekaligus, dipaksa berhenti dalam menuntut ilmu dan menikah dengan orang yang tidak
dikenal. Gambaran mengenai laki-laki yang menikahinya adalah seorang Arab dengan usia
lebih dari tujuh puluh tahun, rentenir, mengurungnya di rumah menunjukkan penderitaan
yang berlipat ganda yang harus ditanggung Kartni. Oleh karena itu, setelah ibunya
meninggal dunia, Kartini melarikan diri dari kungkungan laki-laki Arab itu (Mihardja,
1997:38).
Dalam novel Widyawati, yang berlatar cerita masa kolonial Belanda, sebagian
besar perempuan dari kalangan bangsawan hanya mendapatkan pendidikan sekolah
dasar (HIS), setelah lulus mereka harus kembali dipingit dan menunggu saatnya menikah
dengan laki-laki yang dipilih oleh orang tuanya. Roosmiati, Murtinah, Ruwinah tidak
mendapatkan kesempatan melanjutkan sekolah, seperti halnya Widyawati, setelah lulus
HIS. Mereka harus tinggal di rumah belajar berbagai keterampilan perempuan yang akan
mendukungnya sebagai calon ibu rumah tangga dan istri: merawa rumah, membuat baju,
dan menyulam (Purbani, 1979:59). Berbeda dengan teman-temannya yang berasal dari
keluarga bangsawan tersebut, Widyawati, yang ayahnya seorang Jaksa, mendapatkan
kesempatan melanjutkan sekolahnya ke pendidikan guru di Betawi (Jakarta) dan
kemudian menjadi guru (Purbani, 1979:59-60).
Berbeda dengan tokoh Kartini yang harus meninggalkan sekolah karena masalah
ekonomi, maka penyebab para perempuan dalam novel Widyawati tidak mendapatkan
kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi adalah faktor budaya.
Budaya Jawa yang patriarkat, yang dianut dengan ketat oleh keluarga bangsawan dalam
novel tersebut menyebabkan kaum perempuan tidak mendapatkan kesempatan
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melanjutkan sekolahnya. Melalui tokoh Widyawati, novel ini mencoba menggambarkan
bagaimana seorang perempuan (Widyawati), yang dibesarkan dalam lingkungan masyarakat Jawa, terutama dari kalangan bangsawan yang masih memegang adat pingitan dan
domestikasi terhadap perempuan, telah dibebaskan oleh ayahnya dari tradisi pingitan
tersebut. Melalui tokoh Widyawati novel ini menggambarkan ruang gerak perempuan
yang telah melampaui batas geografis untuk menuntut ilmu dan bekerja. Widyawati
semula tinggal bersama orang tuanya di Klaten, menempuh pendidikan guru di Betawi
(Jakarta), bekerja sebagai guru di Palembang, dan berencana menjadi perawat di
Nederland.
Dalam Namaku Teweraut yang berlatar tempat Asmat, Papua digambarkan
perjuangan ibu Teweraut untuk memberikan kesempatan kepada anak perempuannya
mendapatkan pendidikan formal. Cipcowut (ibu Teweraut) harus berdebat dengan
saudara-saudaranya karena dalam masyarakat mereka mengirim anak ke sekolah,
terlebih perempuan, adalah tabu (Sekarningsih, 2006: 11-12). Selain itu, perjuangan
kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan di suku Asmat dalam novel Namaku
Teweraut tidak terlepas dari peran tokoh dari luar (Mama Rin) yang memiliki kepedulian
terhadap kondisi masyarakat Asmat yang terbelakang. Dalam dialognya dengan Teweraut
tampak pandangan Mama Rin tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan.
Apalagi menurut pendangan mama, pendidik wanita merupakan soko guru pembinaan
generasi pembangunan? Aku teringat kembali kata-katanya yang terpilih cermat. Menasihatiku.
“Wanita itu seperti tanah Irian ini, Tewer. Kaya. Subur. Padat dengan unsur-unsur yang
melimpahkan napas kehidupan bagi segala sesuatu yang tumbuh di atasnya. Bumi Pertiwi ini rela
memberi segenap isinya sekalipun menjadi objek penderitaaan dalam menghadapi keserakahan
oknum-oknum tertentu…
“Dalam tanganmu, tergenggam kekuatan kemauan itu. Kemampuan untuk menegakkan
kedisiplinan dalam bersikap, berpikir, menumbuhkan etos kerja. Kamu harus belajar dan berusaha
mengembangkan diri.”
….
“Kalau wanita selalu siap mencerdaskan diri, ia juga mampu memberikan kecerdasan pada
anaknya. Intinya cuma kesabaran, dan ketekunan menimba pengetahuan-pengetahuan pendukung
untuk mendidik…”
(Sekarningsih, 2006:271)

Nasihat Mama Rin tersebutlah yang memotivasi Teweraut untuk senantiasa
meningkatkan wawasan dan pengetahuannya, termasuk dalam keterampilan yang
mendukung kesejahteraan kehidupan rumah tangga, seperti halnya keterampilan
manjahit pakaian (Sekarningsih, 2006: 272).
Dari kutipan tersebut, di samping tampak adanya perjuangan melawan
diskriminasi pendidikan dalam kultur budaya Asmat yang patriarkats, dalam novel
Namaku Teweraut juga tampak perjuangan yang dilakukan oleh Mama Rin dan kawankawannya dari Jawa untuk memberikan pendidikan pada para perempuan di daerah
terpencil. Dalam kutipan tersebut tampak Mama Rin memberikan kesadaran kepada
Teweraut arti pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan.
Perjuangan melanjutkan sekolah juga dilakukan oleh tokoh Anisa (Perempuan
Berkalung Sorban). Kebiasaan orang tua mengawinkan anak-anak perempuannya dalam
usia yang masih muda akan menyebabkan sang anak harus putus sekolah. Novel
Perempuan Berkalung Sorban menggambarkan perkawinan (kawin paksa) di bawah
umur. Sebelum lulus sekolahnya di Tsanawiyah, oleh orang tuanya, Anisa dikawinkan
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dengan Samsudin. Walaupun perkawinan tersebut sempat membuatnya tidak masuk
sekolah selama dua minggu, tetapi Anisa tetap memiliki semangat untuk tetap
melanjutkan sekolah. Pada umumnya, anak-anak perempuan yang menikah tidak akan
melanjutkan sekolahnya, bahkan ada sekolah yang menolak siswanya yang sudah
menikah untuk sekolah. Melalui tokoh Anisa novel ini mencoba mendobrak kebiasaan
tersebut. Meskipun sudah menikah, Anisa tetap melanjutkan sekolahnya. Bahkan dia
memiliki semangat yang luar biasa untuk belajar dan menyelesaikan sekolahnya agar
dapat melawan tradisi patriarkat yang membuatnya tak berdaya.
Maka, sekalipun sudah hampir dua minggu aku absen dari panggilan guru, kupaksakan diri
ini untuk kembali ke sekolah Tsanawiyah. Dengan penuh keyakinan bahwa segalanya akan berubah
ketika lautan ilmu itu telah berkumpul di sini, dalam otakku. Atas nama kecintaanku pada lek
Khudori, atas nama ilmu dan atas nama perubahan, aku bergegas masuk ke dalam kelas. Kulahap
semua yang diajarkan para guru dengan sepenuh hati dan kemampuan berpikirku. Tiga tahun
berlalu dan kini aku telah lulus dengan menduduki rangking kedua setingkat kabupaten.
(El-Khalieqy, 2001:113)

Keinginannya untuk tetap sekolah mendapat dukungan dari pamannya, Lek Khodori.
Menurut lek Khudhori, satu-satunya cara agar aku tetap bangkit adalah terus belajar.
Melanjutkan sekolah sampai sarjana. Dan nasehat itulah yang pada saat ini harus kuperjuangkan.
Dunia boleh menderaku, Samsudin boleh memperkosaku setiap malam, selagi aku masih bodoh dan
kurang pendidikan. Tetapi pada saatnya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dan
semuanya pula telah tersedia balasan. Tunggulah sampai lidahku fasih menjawab semua persoalan
dunia. Ketika otakku menjadi panah dan hatiku menjadi baja. Aku pasti datang, dan akan berbicara
lantang untuk menagih seluruh hutang-hutang yang tak pernah kau bayangkan, seberapa besar
kau harus membayarnya.
(El-Khalieqy, 2001:113)

Melalui tokoh Anisa, novel Perempuan Berkalung Sorban mencoba
menggambarkan bagaimana seorang perempuan, yang telah menjadi korban kawin paksa
dalam usia muda dan KDRT tetap berjuang untuk dapat menyelesaikan pendidikannya
sampai tingkat perguruan tinggi agar mampu melawan ketidakadilan.
Adanya gambaran kaum perempuan yang mendapatkan diskriminasi untuk
menempuh pendidikan dalam sejumlah novel tersebut menunjukkan betapa dalam
masyarakat patriarkat, kaum perempuan senantiasa dianggap sebagai warga kelas dua
karena laki-laki ditempatkan laki dalam posisi dominan, sering kali bahkan menindas, dan
mengeksploitasi perempuan (Walby, 1989:213-220). Masyarakat patriarkat menganut
ideologi patriarki. Walby membedakan patriarki menjadi dua, yaitu patriarki privat dan
patriarki publik. Inti dari teori tersebut adalah bahwa telah terjadi ekspansi wujud
patriarki, dari ruang-ruang pribadi dan privat seperti keluarga dan agama ke wilayah yang
lebih luas yaitu negara. Ekspansi ini menyebabkan patriarki terus menerus berhasil
mencengkeram dan mendominasi kehidupan laki-laki dan perempuan. Dari teori tersebut,
dapat diketahui bahwa patriarki privat bermuara pada wilayah rumah tangga. Wilayah
rumah tangga ini dikatakan Walby (1989) sebagai daerah awal utama kekuasaan laki-laki
atas perempuan. Sedangkan patriarki publik menempati wilayah-wilayah publik seperti
lapangan pekerjaan dan negara. Ekspansi wujud patriarki ini merubah baik pemegang
"struktur kekuasaan" dan kondisi di masing-masing wilayah (baik publik atau privat).
Dalam wilayah privat misalnya, dalam rumah tangga, yang memegang kekuasaan berada
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di tangan individu (laki-laki), tapi di wilayah publik, yang memegang kunci kekuasaan
berada di tangan kolektif.
Dari pembahasan tersebut tampak bahwa kaum perempuan harus berjuang dan
mendapatkan dukungan dari keluarganya untuk mendapatkan kesempatan menempuh
pendidikan, khususnya pendidikan lanjutan. Hal ini karena di dalam keluargalah
sebenarnya kuasa patriarkat, --yang membatasi gerak kaum perempuan--, termasuk
dalam menempuh pendidikan, beroperasi. Sejumlah novel tersebut menunjukkan bahwa
dari keluarga yang tidak lagi memegang teguh kuasa patriarkatlah para perempuan
mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan lanjutan dan melawan tradisi
masyarakat yang mendomestikasi perempuan.
Perjuangan kaum perempuan untuk dapat menempuh pendidikan lanjutan tidak
hanya tergambar dalam novel Indonesia sebelum kemerdekaan (Atheis dan Widyawati),
tetapi juga setelah kemerdekaan, bahkan yang berlatar waktu sekitar 2000-an (Namaku
Teweraut dan Perempuan Berkalung Sorban). Dari femonema yang terganbar dalam
Namaku Teweraut dan Perempuan Berkalung Sorban menunjukkan bahwa sampai saat
ini, di kelompok msyarakat tertentu masih terjadi kesenjangan gender di bidang
pendidikan. Oleh karena itu, masalah tersebut tidak bisa diabaikan. Masyarakat harus
memberikan dukungan terhadap perjuangan mencapai kesetaraan gender di bidang
pendidikan yang menjadi salah satu program Depdikbud sejak awal 2000-an, yang
sebenarnya tidak terlepas dari program Perserikatan Bangsa-bangsa, Education for All
yang dideklarasikan pada tahun 2000 di Dakar, Sinegal, serta tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals atau MDGs). Pendidikan untuk semua dan kesetaraan
gender di segala bidang tercantum dalam tujuan MGDs, yang dirumuskan tahun 2000
oleh para pemimpin dunia yang bertemu di New York. Secara keseluruhan tujuan
Millennium Development Goals (MGDs) adalah (1) memberantas kemiskinan dan
kelaparan ekstrem, (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan angka kematian anak, (5)
meningkatkan kesehatan ibu, (6) memerangi HIV dan AIDS, malaria, serta penyakit
lainnya, (7) memastikan kelestarian lingkungan, (8) mengembangkan kemitraan global
untuk pembangunan (Millennium Development Goals, http://www.undp.org/mdg/basics.shtml).
Gambaran mengenai perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan
pendidikan, yang merupakan masalah bersama bangsa-bangsa di dunia, khususnya dunia
ketiga, dalam novel-novel tersebut menunjukkan bahwa masalah kseteraan gender dan
pendidikan bagi perempuan tidak hanya menjadi masalah dalam realitas kehidupan, tetapi
juga menjadi isu yang tergambarkan dalam karya sastra (novel-nove sampai saat ini. Hal
ini karena karya sastra merupakan sebuah fenomena sosial budaya. Dalam sebuah karya
sastra dunia nyata dan dunia rekaan saling berjalinan, yang satu tidak bermakna tanpa
yang lain. Keberadaan karya sastra berdampingan dengan dunia realita (ChamamahSoeratno, 1994a:189-190). Apa yang terjadi dalam kenyataan sering kali memberi
inspirasi pada pengarang untuk menggambarkannya kembali dalam karya sastra yang
diciptakannya. Dalam hal ini, sastra selalu berurusan dengan diri pribadi manusia, diri
manusia dalam masyarakat, dan dengan masyarakat yang menjadi lembaga tempat
manusia berkiprah (Chamamah-Soeratno, 1994b:10). Oleh karena itu, ketika isu
pentingnya keterdidikan perempuan telah menjadi perhatian sejumlah pemikir dan
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organisasi kemasyarakatan sejak sebelum kemerdekaan sampai saat ini, munculnya
sejumlah novel Indonesia yang mengangkat isu tersebut merupakan hal yang tidak dapat
dihindari. Maraknya sejumlah novel Indonesia yang mengangkat isu keterdidikan
perempuan tersebut secara langsung maupun tidak langsung juga menunjukkan adanya
kepedulian para pengarang Indonesia terhadap problem-problem yang berhubungan
dengan keterdidikan perempuan. Hal itu karena di dalam masyarakat karya sastra
memiliki salah satu fungsi sebagai sarana menyuarakan hati nurani masyarakat, di samping fungsi-fungsi lainnya. Sejak zaman dahulu ciptaan sastra dipersepsi sebagai produk
masyarakat yang mampu memberi makna bagi kehidupan, mampu menyadarkan masyarakat akan arti hidup, mampu meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan (ChamamahSoeratno, 1994b:14). Dalam konteks ini, dengan banyaknya novel Indonesia yang
mengangkat berbagai isu gender, termasuk isu keterdidikan perempuan yang menjadi
fokus cerita diasumsikan dapat membuat masyarakat pembaca menjadi lebih peka dan
responsif terhadap berbagai masalah relasi dan ketidakadilan gender yang ada di
sekitarnya.
Simpulan
Dari pembahasan terdapat empat buah nove Indonesia yang menggambarkan
perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan
sejak masa sebelum kemerdekaan sampai saat ini menunjukkan bahwa novel-novel
Indonesia telah ikut berperan dalam melakukan kritik terhadap hegemoni patriarkat yang
berlaku dalam masyarakat, sejak masa kolonial sampai sekarang yang penuh dengan
ketidakadilan gender, khususnya di bidang pendidikan. Dengan mengritisi ketidaadilan
gender di bidang pendidikan tersebut diharapkan pembaca novel secara pelan-pelan juga
ikut menyadari adanya berbagai ketidakadilan yang terjadi di sekitarnya, sehinggar
tergerak untuk mengatasi dan menghindarinyaa. Semoga.
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Abstrak
Mendedah dwilogi novel PD dan CDG dilakukan untuk mengungkap pemikiran pengarang terkait
eksistensi perempuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat Belitung. Eksistensi perempuan yang
menghadapi berbagai problematika, seperti kemiskinan, budaya patriarki masyarakat, dan syari’at
Islam, menginspirasi pengarang melahirkan pemikiran yang dapat dianalisis berdasarkan teori
feminisme liberal. Penggunaan teori feminisme liberal walaupun merupakan “teori” barat, akan tetapi
keutamaan dan karakter objek kajian mengalami adaptasi ke arah yang beretika. Artinya, rasionalitas
memperjuangkan hak dalam lingkup feminisme liberal (lih. Umar, 2010:58), masih termasuk paling
moderat di antara kelompok feminis (radikal, dan marxis-sosialis). Aspirasi feminisme sebagai objek
kajian terkait pemikiran pengarang dalam dwilogi novel PD dan CDG meliputi, antara lain keberadaan
perempuan yang tangguh dan memiliki cita-cita, hak dan kebebasan perempuan dalam keluarga,
mengambil alih peran dan fungsi laki-laki terkait pekerjaan dan cinta, tidak bersetuju dengan praktik
poligami, dan melawan laki-laki dalam pertandingan catur, serta dalam pertarungan politik. Proposisi
ilmiahnya adalah kebebasan perempuan mendapatkan hak. Hak kesetaraan, hak untuk tidak lagi
memiliki suami, hak menolak dipoligami, dan hak melawan laki-laki walaupun hukum syari’ah dalam
agama Islam melarang hal itu terjadi. Dalam perspektif pemikiran pengarang, feminisme liberal
beretika memiliki konsep rasionalitas hak perlawanan perempuan dan bahkan mengalahkan laki-laki
dalam pertandingan catur dibolehkan, namun dalam pelaksanaannya perempuan diwajibkan
menggunakan cadar atau burkak.
Kata kunci: Pemikiran pengarang, dan feminisme liberal beretika.

A. PENDAHULUAN
Karya sastra sebagai wujud proses kreatif pengarang, merupakan refleksi tentang
hidup dan kehidupan yang dipadu dengan daya imajinasi dan kreasi, juga didukung oleh
pengalaman dan pengamatan atas kehidupan tersebut. Hakikat karya sastra adalah suatu
bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya
dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya.
Pengarang yang hidup di tengah-tengah masyarakat, merupakan individu yang
mengenal dan memahami seluk beluk keberadaan masyarakat sosial itu sendiri. Menurut
Swingewood (dalam Faruk, 2010:103), sastrawan (pengarang) sebagai individu biasa
yang menjadi anggota masyarakat sering kali terlibat dalam pergulatan dengan persoalan
nilai-nilai sosial.
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Mengenal dan memahami kehidupan masyarakat secara universal, menjadi sumber
inspirasi bagi pengarang menuangkan ide-ide atau gagasan ke dalam karya sastra.
Kehidupan masyarakat yang universal, berkaitan dengan hal-hal seperti cinta kasih,
kebahagiaan, penderitaan, dan lain-lain, yang akan selamanya berlaku tanpa terikat oleh
waktu dan tempat (Darma, 2004:43).
Ide atau gagasan pengarang yang dituangkan dalam karya sastra merupakan
pemikiran yang hendak disampaikan kepada khalayak pembaca. Wellek dan Warren
(1989:136) mengemukakan bahwa mempelajari pemikiran, dapat melalui berbagai
disiplin: fisafat, pemikiran ilmiah, teologi, dan kesusastraan. Khusus bidang kesusastraan,
mempelajari pemikiran (pengarang) merupakan upaya memahami dan mengungkap
makna yang tersirat dalam karya sastra. Dalam sumber yang sama, dijelaskan pula
bahwa, permasalahan masuknya pemikiran dalam kesusastraan baru muncul, kalau
pemikiran mulai diwujudkan dalam tekstur karya sastra dan menjadi bagian dari karya
tersebut. Dengan kalimat lain, ini terjadi kalau pemikiran berubah dari pemikiran dalam
arti biasa menjadi simbol atau mitos (Wellek dan Warren, 1989:152). Bahkan lebih lanjut,
dicontohkan pula bahwa novel dan drama Dostoyevsky mengandung pemikiran yang
diwujudkan langsung dalam alur, tokoh, dan adegan, serta dalam frase dan kata-kata
kunci, yang harus dipelajari secara semantik.
Darma (2004:42), mengemukakan bahwa, pemikiran pengarang dalam dunia sastra
tidak bisa melepaskan diri dari keadaan lingkungannya. Keadaan lingkungan sebagai
sebuah realitas diungkapkan kembali secara kreatif dan imajinatif dalam wujud karya
sastra. Artinya, melalui proses kreatif dan imajinatif, karya sastra (novel) yang dihasilkan
pengarang menjadi sarana untuk mengungkapkan berbagai permasalahan yang muncul
dalam kehidupan (terutama sosial kemasyarakatan), di samping fungsi-fungsi yang lain.
Semakin kompleks permasalahan kehidupan, semakin kompleks pula fungsi dan muatan
pemikiran dalam karya sastra.
Terkait kehidupan masyarakat sebagai sumber inspirasi pengarang, maka
keberadaan kaum perempuan –bagian dari kehidupan masyarakat– dengan segala
problematikanya, juga menjadi sumber inspirasi dalam menulis karya fiksi khususnya
novel. Beberapa karya fiksi novel yang menyuarakan eksistensi perempuan dengan latar
belakang problematika yang berbeda-beda, diantaranya seperti Siti Nurbaya karya Marah
Rusli, Layar Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana, Belenggu karya Armijn Pane, Sri
Sumarah dan Bawuk karya Umar Kayam, Pada Sebuah Kapal karya Nh. Dini, dan lain-lain
(Hellwig, 2003:11).
Beragamnya problematika yang dihadapi kaum perempuan, seperti ketidakadilan
dalam arena publik yang belum banyak diberikan kepada kaum perempuan, diskriminasi
dan praktik kekerasan yang dilakukan kaum laki-laki, perempuan dipojokkan ke dalam
urusan-urusan kerumahtanggaan (keluarga) seperti menjaga rumah dan mengasuh anak,
perempuan dipaksa melakukan sterelisasi melalui program Keluarga Berencana,
perempuan –oleh sebagian kelompok masyarakat (laki-laki)– dengan dalih tafsir agama
(syari’at) masih diharamkan melawan laki-laki, bahkan juga diharamkan di tempat-tempat
tertentu menjadi decision maker atau pengambil keputusan, dan lain-lain; pun hingga kini
masih berlanjut (Umar, 2010:74; dan Nurhayati, 2012:xi).
Kiprah dan tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia akhir-akhir ini banyak
mendapat sorotan. Beberapa diantaranya, seperti diberitakan dalam salah satu media

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

200
cetak Jawa Pos pada Sabtu, 10 Maret 2012 hlm. 11 (Sara Moriarty, Najwa Shihab, Dewi
Lestari, dan Suzy Hutomo) –dua hari sesudah perayaan Hari Perempuan Sedunia pada
Kamis, 8 Maret– bahwa, partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
sudah lebih baik, namun hal itu dinilai belum cukup; hingga kini, masih sedikit perempuan
yang memiliki peran penting seperti decision maker atau pengambil keputusan,
perempuan Indonesia masih cenderung berupaya menyenangkan orang lain (laki-laki)
tanpa memperhatikan dirinya sendiri, kurang percaya diri padahal memiliki potensi
kemampuan yang maksimal, dan memiliki empati lebih tinggi dibanding kaum laki-laki.
Kondisi sosial keberadaan perempuan Indonesia yang mengemuka di atas,
merupakan refleksi dari kenyataan yang teramati pada kehidupan masyarakat umumnya.
Masyarakat yang hingga kini masih memperlihatkan adanya budaya patriarki, yang
berdampak pada permasalahan kesetaraan gender (Gumelar, 2012:11).
Mencermati kondisi sosial perempuan di tengah-tengah masyarakat pada umumnya,
tampaknya tidak jauh berbeda dengan keberadaan perempuan yang digambarkan Andrea
Hirata, pengarang muda Indonesia era tahun 2000-an yang sukses dengan novel Laskar
Pelangi (2005). Melalui dwilogi novel, yakni Padang Bulan dan Cinta di Dalam Gelas
(2010), Andrea Hirata melakukan terobosan dengan ‘mengangkat’ persoalan yang dialami
kaum perempuan pada masa lalu hingga masa kini. Disebut dwilogi, karena kedua novel
ini memiliki ciri cerita berlanjut tentang eksistensi perempuan di tengah-tengah
masyarakat suku Melayu, Sawang, dan Tionghoa di Belitung, dan mendapat apresiasi
sebagai novel fenomenal yang memotret kehidupan sosial masyarakat terutama kaum
perempuan di Indonesia dengan representasi masyarakat Melayu di Belitung.
Berbagai permasalahan yang dihadapi tokoh cerita perempuan dalam dwilogi novel
PB dan CDG, seperti budaya (patriarki), kemiskinan, kecemburuan, pendidikan, fanatisme
agama (syari’at Islam), dan lain-lain; disajikan pengarang sebagai alasan untuk
menyampaikan pemikiran. Permasalahan dimaksud, meskipun dialami dan merupakan
bagian dari pengalaman pengarang yang pernah berada di tengah-tengah masyarakat
yang dominan suku Melayu di Belitung, namun permasalahan tersebut tidak hanya
bersifat lokal, akan tetapi juga telah menjadi representasi untuk wilayah yang lebih luas,
yakni mewarnai kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
Pilihan terhadap dwilogi novel PB dan CDG sebagai objek, bertujuan untuk
mendedah pemikiran pengarang terkait aspirasi feminisme. Aspirasi feminisme
mengandung makna, adanya dominasi peran tokoh cerita perempuan yang berjuang
memperbaiki dan membebaskan dirinya dari tekanan sosial, budaya, politik, dan agama di
tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Implikasi menganalisis aspirasi feminisme terhadap dwilogi novel adalah dengan
menerapkan pendekatan feminisme. Pendekatan feminisme, erat kaitannya dengan
penggunaan teori feminisme dalam aktivitas analisis yang maksimal. Memanfaatkan teori
feminisme, terutama teori feminisme liberal sebagai pijakan dalam memaknai pemikiran
pengarang, merupakan pintu masuk mengungkap makna tersembunyi.
Berawal dari feminisme sebagai sebuah gerakan, tidak hanya benar-benar terjadi
dalam dunia nyata. Akan tetapi, gerakan tersebut terepresentasi melalui daya kreatif
pengarang dalam teks sastra (karya fiksi) yang diolah secara imajinatif berdasarkan
pengalaman pengarang. Semangat feminisme yang dimunculkan pengarang dalam
karyanya merupakan sebuah pemikiran yang ditawarkan kepada pembaca.
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Akar teori feminisme liberal adalah memperjuangkan kesamaan hak (Budianta,
2002:200), “hak” harus diberikan sebagai prioritas di atas “kebaikan” (Tong, 2004:16).
Dalam hak individu, terdapat kerangka kerja di mana setiap individu diberikan kebebasan
untuk memilih kebaikan menurut individu itu sendiri, meskipun dengan satu catatan
bahwa pilihan tersebut tidak boleh merugikan orang lain. Jika memang demikian, maka
kebebasan seseorang untuk beragama atau tidak beragama misalnya, sudah pasti
keduanya dibolehkan karena ini berkaitan dengan soal “hak”, dan karenanya juga
keduanya harus dijamin (Arivia, 2003:88). Dalam kalimat lain, feminisme liberal bertumpu
pada kebebasan dan kesetaraaan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional,
kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan
laki-laki.
Feminisme liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan, memiliki
kebebasan secara penuh mengembangkan diri (Tong, 2004:18). Aliran ini menyatakan,
bahwa kebebasan dan kesetaraan berakar pada rasionalitas, perempuan mempunyai
kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, memisahkan antara dunia privat
dan publik. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena
disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri
agar mereka bisa bersaing dalam kerangka "persaingan bebas", dan memiliki kedudukan
setara dengan lelaki.
Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan perempuan, bahwa mereka
adalah golongan tertindas, seperti pekerjaan yang dilakukan perempuan di sektor
domestik, dikampanyekan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan perempuan
pada posisi subordinat. Para perempuan pun tergiring ke luar rumah (sektor publik),
berkarier dengan bebas dan tidak tergantung lagi pada laki-laki. Dalam kalimat lain,
feminisme liberal bertumpu pada kebebasan dan kesetaraaan rasionalitas. Perempuan
adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi
hak yang sama juga dengan laki-laki.
Feminisme liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan, memiliki
kebebasan secara penuh mengembangkan diri (Tong, 2004:18). Aliran ini menyatakan,
bahwa kebebasan dan kesetaraan berakar pada rasionalitas, perempuan mempunyai
kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, memisahkan antara dunia privat
dan publik. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena
disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri
agar mereka bisa bersaing dalam kerangka "persaingan bebas", dan memiliki kedudukan
setara dengan lelaki. Namun, meskipun feminisme liberal memiliki dasar pemikiran bahwa
semua manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang, serasi dan semestinya
tidak terjadi penindasan antara satu dengan lainnya; kelompok ini, tetap menolak
persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Umar (2010, 57-58)
mengemukakan, dalam beberapa hal, terutama yang berhubungan dengan fungsi
reproduksi, aliran ini masih tetap memandang perlu adanya pembedaan (distinetion)
antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi
perempuan membawa konsekuensi logis di dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi,
perempuan dilibatkan dalam berbagai peran, seperti dalam peran sosial, ekonomi, dan
politik. Organ reproduksi bukan merupakan penghalang terhadap pera-peran tersebut.
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Ditambahkan pula bahwa, feminisme liberal termasuk paling moderat di antara kelompok
feminis –radikal dan marxis-sosialis.
B. PEMBAHASAN
1. Catatan Berangkai
Dwilogi novel PB dan CDG yang terbit pada tahun 2010 merupakan karya yang
dikelompokkan ke dalam jenis karya sastra (novel) motivasi. Novel motivasi adalah karya
fiksi inspiratif yang menghadirkan cerita tentang anak-anak atau orang-orang, dan atau
tokoh cerita yang luar biasa, pantang menyerah, dan mampu melahirkan semangat serta
kreativitas yang mencengangkan. Dalam pengertian lain, novel motivasi merupakan karya
yang sangat menggerakkan hati untuk berbuat lebih banyak, terkait pesan moral.
Melalui karya inspiratif (dwilogi novel PB dan CDG) ini, Andrea Hirata menghadirkan
cerita dengan protagonis perempuan suku Melayu bernama Enong, seorang gadis
berumur 14 tahun murid kelas VI SD Muhamadiyah Belitung Timur yang mempengaruhi
dan membentuk pola pikir kedua orang tuanya yang miskin (terutama sang ayah), bahwa
belajar bahasa Inggris dan bercita-cita menjadi guru bahasa Inggris merupakan bekal
untuk masa depan. Sepeninggal ayahnya, Enong berhenti sekolah, dan demi menafkahi
kehidupan ibu dan ketiga adik perempuannya. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat
yang di dominasi suku Melayu dikuti suku Sawang dan suku Tionghoa, Enong menjadi
perempuan pertama sebagai penambang/pendulang timah di daerahnya. Enong
melanjutkan pendidikan melalui lembaga kursus bahasa Inggris, dan menyelesaikannya
dengan hasil lulusan terbaik kelima (dalam waktu bersamaan oleh narator, nama Enong
diubah menjadi Maryamah binti Zamzami). Enong menceraikan Matarom suaminya, pada
saat mengetahui bahwa Matarom telah beristeri dan sedang hamil. Di tengah-tengah
masyarakat yang mengharamkan perempuan melawan laki-laki berdasarkan hukum
syari’ah, Maryamah tetap tampil “mencairkan kebekuan” akibat pelarangan tersebut
dengan cara bertanding melawan, dan bahkan hingga memenangkan permainan catur
melawan laki-laki.
2. Aspirasi Feminisme Liberal Beretika dalam Dwilogi Novel PB dan CDG
“Mulai sekarang, jangan kau cemas lagi, Nong, Ayah akan belikan kamus untukmu. Kamus Bahasa
Inggris Satu Miliar Kata!” (PB, hlm. 12).

Peran seorang ayah mendukung keinginan dan cita-cita seorang anak merupakan
hal yang mutlak. Sosok Zamzami sebagai ayah yang taat pada agama, bahkan penganut
syari’ah, adalah seorang yang dinilai sebagai pembaca Alquran yang lebih baik daripada
membaca huruf Latin (PB, hlm. 3), merupakan ambivalen dengan cita-cita Enong anaknya
menjadi guru bahasa Inggris. Mendukung Enong belajar dan mendalami bahasa Inggris,
adalah salah satu bentuk pemikiran pengarang yang mengedepankan kondisi kekinian.
Enong berhak menentukan keinginan dan cita-cita demi masa depan.
Belajar bahasa Inggris, walaupun sudah merupakan mata pelajaran favorit bagi
Enong, akan tetapi ciri khas Enong sebagai sosok yang taat pada ajaran agama tetap
diperlihatkan melalui penampilan, seperti pada kutipan berikut.
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“Menjelang pukul 10, pesaing Enong berdatangan. Mereka adalah gadis-gadis muda berbadan padat
dan berbibir penuh. Make up tebal macam perempuan di televisi, potongan rambut masa kini, berbaju
bak orang kota. Merona-rona. Sementara Enong, pakaiannya seperti orang yang mau mengaji khatam
Quran. Jilbabnya lusuh.” (PB, hlm. 33).

Pemandangan kontras diperlihatkan pengarang dengan menampilkan dua sisi yang
berbeda terkait keberadaan perempuan. Perempuan yang modern, kontras perempuan
tradisional yang lugu dan miskin. Tipe yang pertama tergolong perempuan sekuler,
sedangkan yang kedua sakral. Khusus tipe sakral, keberadaannya menampilkan nilai-nilai
agama (mengaji khatam Quran, dan jilbaban). Simbol-simbol agama (jilbab) yang melekat
terkait keberadaan perempuan, merupakan kebiasaan yang mengetengahkan nilai
spiritual bagi perempuan suku Melayu.
“Usai salat subuh, ia melilit jilbabnya kuat-kuat, mengemasi pacul, dulang, dan sepeda, mencium
tangan ibunya, menggendong adik-adiknya sebentar, lalu muncul dengan sukacita sambil menyiulkan
lagu-lagu kebangsaan menuju bantaran danau. Kadang kala ia menyiulkan lagi anak-anak berbahasa
Inggris yang dulu pernah diajarkan Bu Nizam padanya: If you’re happy and you know it, clap your
hands. Ia adalah pendulang perempuan pertama dalam sejarah penambangan timah. Usianya tak lebih
dari 14 tahun.” (PB, hlm. 50).

Sosok perempuan yang miskin, dan taat melaksanakan perintah agama ini merupakan
perempuan yang putus sekolah (tidak tamat SD), penyayang keluarga, pekerja keras
(pendulang timah pertama di Belitung), namun menggandrungi pelajaran bahasa Inggris
merupakan gambaran perempuan Melayu di Belitung. Perempuan yang bercita-cita
menjadi guru bahasa Inggris (bukan guru ‘ngaji), dengan tidak meninggalkan status
perempuan muslimah yang sholeha.
Fenomena perempuan dalam novel CDG yang diperlihatkan pengarang melalui tokoh
cerita Enong adalah mengambil alih pekerjaan laki-laki sepeninggal ayahnya, sehingga
menjadi perempuan pendulang timah pertama di kampungnya. Perempuan yang mampu
bekerja ini telah mendapatkan hasil. Seperti pada kutipan berikut.
“Enong, bekerja keras menjadi pendulang timah sejak usianya baru 14 tahun. … Ia memenuhi apa yang
diperlukan ketiga adiknya dari seorang ayah. … membelikan mereka baju Lebaran” (CDG, hlm. 9).

Tanpa keberadaan sosok laki-laki yang menjadi andalan untuk bekerja, seorang
perempuan yang bekerja sebagai pendulang timah ternyata mampu dan menguasai
sektor ekonomi sehingga dapat menghidupi keluarganya. Perempuan bekerja sebagai
buruh tambang (pendulang timah), merupakan bentuk pekerjaaan yang berada di arena
publik. Tempat di mana antara perempuan dan laki-laki seolah berlomba bekerja
mendapatkan hasil timah.
Di samping menjadi buruh tambang, Enong melanjutkan pendidikan melalui lembaga
kursus bahasa Inggris, dan menyelesaikannya dengan hasil lulusan terbaik kelima (dalam
waktu bersamaan oleh narator cerita, nama Enong diubah menjadi Maryamah binti
Zamzami), seperti tampak dalam kutipan berikut.
Ibu Indri, direktur kursus naik podium dan berpidato. Pada akhir pidatonya, ia mengumumkan lima
lulusan terbaik. Lulusan terbaik pertama adalah seorang wanita muda Tionghoa berkaca mata tebal
yang tampak sangat cerdas. Hadirin bertepuk tangan untuknya. Terbaik kedua, seorang anak muda
Melayu kelas dua SMA. Lulusan ketiga dan keempat juga adalah anak-anak kelas tiga SMA.
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“Lulusan terbaik kelima,” kata Bu Indri. Ia menunda menyebutkan namanya, mungkin karena sangat
istimewa. Wajahnya tegang bercampur gembira.
“Maryamah binti Zamzami!”
Enong menutup mulutnya. Matanya terbelalak. Ia sangat terkejut mendengar namanya disebut Bu Indri
(CDG, hlm. 30)

Kutipan di atas, secara eksplisit memperlihatkan keberadaan perempuan sebagai
pemimpin sebuah lembaga pendidikan kursus bahasa Inggris, dan perempuan yang
memiliki kecerdasan. Memimpin sebuah lembaga tentunya terkait erat dengan
pengambilan keputusan, dan tanggung jawab organisasi. Perempuan (Ibu Indri) selaku
direktur memperlihatkan ketegasan, naik podium dan berpidato. Di sisi lain, kecerdasan
yang dimiliki perempuan dalam menyelesaikan kursus bahasa Inggris, membuahkan hasil
sebagai lulusan terbaik (pertama dan kelima).
Ketegasan sosok perempuan diperlihatkan Enong terkait dengan kelanjutan
kehidupan rumah tangganya. Keberadaan rumah tangga yang dibangun sejak Syalimah
(ibunya) masih hidup tampaknya tidak dapat dipertahankan. Seperti dalam kutipan
berikut.
Tak seperti perkawinan ibu dan ketiga adiknya, Enong tidak beruntung. Kelakuan buruk suaminya telah
tampak sejak awal perkawinan, namun ia bertahan. Seburuk apapun ia diperlakukan, ia menganggap
dirinya telah mengambil keputusan dan dia selalu berusaha menjaga perasaan ibunya. Namun,
pertahanan Enong berakhir ketika suatu hari datang seorang perempuan yang mengaku sebagai isteri
Matarom. Perempuan itu dalam keadaan hamil. Ia tidak datang dengan marah-marah karena tahu apa
yang telah terjadi bukan kesalahan Enong. Enong meminta maaf dan mengatakan bahwa sepanjang
hidupnya ia tak pernah mengenal lelaki dan tak tahu banyak tentang Matarom. Enong mengakhiri
perkawinannya secara menyedihkan. Ia minta diceraikan (CDG, hlm. 17).

Posisi kedua perempuan dengan status sebagai isteri, tampaknya tidak ada yang
diuntungkan. Keduanya merupakan korban laki-laki yang sama, yakni Matarom. Matarom
yang pada awalnya telah beristeri dan sedang hamil, mengawini perempuan lain bernama
Enong, perempuan pendulang timah yang lugu dan pekerja keras. Mengetahui Matarom
ternyata telah berkeluarga maka Enong pun meminta diceraikan. Tampaknya Matarom
adalah sosok laki-laki yang hendak melaksanakan praktik poligami, namun ternyata hal
tersebut tanpa disadari mendapat penolakan Enong, perempuan yang sudah sempat
dinikahinya.
Nasib yang sama juga dialami tokoh cerita perempuan yang lain, bernama Selamot.
Selamot yang juga merupakan sahabat Enong, telah dinikahi seorang lelaki bersarung
berasal dari daerah seberang yakni Bagan Siapi-api. Selamot belakangan mengetahui
bahwa lelaki bersarung yang menikahinya ternyata telah memiliki isteri dan lima anak
(hlm. 103) adalah sosok laki-laki yang hendak melaksanakan praktik poligami. Akan tetapi
mendapat penolakan Selamot.
Arus penolakan di tengah-tengah masyarakat yang mengharamkan perempuan
melawan laki-laki berdasarkan hukum syari’ah, pun diungkap pengarang seperti dalam
kutipan berikut.
“Alasanku menolak Maryamah adalah karena pertimbangan syariat. Tak perlu aku berpanjang-panjang
dalih. Tak perlu kusitir ayat-ayatnya. Di dalam Islam, perempuan tak bole berlama-lama bertatapan
dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Dalam pertandingan catur, hal itu akan terjadi, dan hal itu nyata
melanggar hukum agama” (CDG, hal.:96).
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Pertandingan catur yang memperhadapkan antara perempuan dan lelaki, mendapat
reaksi penolakan dari sebagian masyarakat penganut Islam syari’ah. Masyarakat yang
menolak tetap beranggapan bahwa antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrimnya
tidak diperkenankan saling berhadapan, dan bertatapan dalam waktu yang lama.
Walaupun telah muncul antara pro dan kontra terkait perlawanan antara perempuan
dan lelaki dalam pertandingan catur, namun oleh pengarang, melalui muatan
pemikirannya berhasil menjembataninya. Seperti dalam kutipan berikut.
“Maryamah hanya tampak garis matanya karena ia memakai burkak. Burkaknya penuh wibawa. Rasanya
aku tak percaya melihat sebuah papan kecil di atas meja bertulisan nama Maryamah berseberangan
dengan papan nama Aziz Tarmizi. Pertama kali terjadi dalam sejarah kejuaraan catur hari kemerdakaan,
perempuan ikut bertanding dan akan melawan laki-laki. Di tengah meja pertandingan telah dipasang
selendang berwarna merah sehingga kedua pecatur tak dapat saling memandang” (CDG, hlm. 126).

Pertandingan catur antara perempuan dan laki-laki tetap dilaksanakan. Pengarang tetap
mengakomodasi masyarakat yang pro dan kontra, melalui sosok perempuan yang
menggunakan burkak sedangkan meja tempat pertandingan dipasang selendang
berwarna merah.
Demikian beberapa contoh analisis terkait aspirasi feminisme liberal beretika sebagai
pemikiran pengarang dalam dwilogi novel PD dan CDG.
C. SIMPULAN
Dwilogi novel PB dan CDG mengandung banyak pemikiran. Berbagai pemikiran
terkait keberadaan perempuan di tengah-tengah masyarakat Belitung dapat dicermati
berdasarkan aspirasi feminisme liberal. Feminisme liberal yang menempatkan perempuan
memiliki kebebasan secara penuh mengembangkan diri, digunakan untuk mendedah
pemikiran pengarang dalam dwilogi novel PB dan CDG.
Proposisi ilmiahnya adalah kebebasan perempuan mendapatkan hak. Hak
kesetaraan, hak untuk tidak lagi memiliki suami, hak menolak dipoligami, dan hak
melawan laki-laki walaupun hukum syari’ah dalam agama Islam melarang hal itu terjadi.
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Abstrak
Sastra anak Indonesia kurang menjadi perhatian kita bersama. Bahkan keberadaan sastra
anak masih terpinggirkan dalam khazanah kesusastraan di Indonesia. Sampai saat ini tidak banyak
penulis yang terjun ke dunia penulisan sastra anak. Sementara ini, belum ada penulis sejarah sastra
anak, apalagi memaknai cerita anak dalam sebuah zaman. Sastra anak sebuah teks yang unik, yang
memiliki karakter amat berbeda dengan sastra dewasa. Target pembaca sastra anak adalah.
makhluk yang spesifik, yang memiliki kehidupan yang berada dalam fase anak-anak. Mereka bukan
harus dipandang sebagai pembaca inferior, karena mereka memiliki kecerdasan, imajinasi, dan
kearifannya sendiri. Hal itu cukup beralasan sebab sastra mengandung nilai etika dan moral yang
berkaitan dengan hidup dan kehidupan manusia. Demikian halnya dengan sastra anak.
Perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan akses terhadap sastra anak semakin
mudah baik dalam bentuk cetak maupun internet. Sastra anak tersebut kebanyakan berasal dari luar.
Sampai saat ini perkembangan sastra anak Indonesia dapat dikatakan belum cukup baik. Belum
adanya legitimasi posisi sastra anak dalam bingkai kesusasteraan di Indonesia bahkan
keberadaannya masih terpinggirkan. Hal ini disebabkan terbatasnya tulisan-tulisan sastra anak yang
berkualitas, jurnal-jurnal khusus sastra anak serta kajian dan kritik sastra anak. Perlunya strategistrategi baru untuk memposisikan sastra anak Indonesia sebagai bagian genre sastra. Bukankan
bacaan sastra anak yang khas Indonesia menjadi penting karena anak bagaikan anak panah yang
akan dilesatkan pada satu arah yang kita inginkan..
Pada kenyataannya sastra anak masih diidentikan dengan cerita dongeng lama. Kiranya
perlu strategi untuk memodifikasi sastra anak Indonesia sebagai kekuatan kultural untuk
menanamkan budi pekerti pada anak lebih memanusia menjadi penting. Dengan memperhatikan
keunikan-keunikan dan problematika anak, serta secara profesional mengkaji, mendiskusikan dan
mengkritisi untuk menulis karya-karya sastra anak yang sesuai. Para sastrawan, pemerhati anak,
penulis sudah waktunya kita memikirkan bersama tentang keberadaan sastra anak yang masih
berada di persimpangan jalan. Sastra anak Indonesia adalah salah satu sumber terpenting untuk
membangkitkan kesadaran hakiki tentang keberadaan manusia yang mampu memilah dan memilih
antara kebenaran dan ketidakbenaran dalam realitas khidupan. Sastra anak adalah salah satu
sumber terpenting untuk kesadaran itu. Dengan kemajuan teknologi dan informasi dan semakin
terbukanya akses anak terhadap sarana itu, maka perlu semacam format yang tepat terkait dengan
keberadaan sastra anak berbasis Teknologi Informasi (TI). Hal ini bukan pekerjaan mudah tetapi
perlu diskusi bersama untuk memikirkannya.
Kata-kata kunci: eksistensi sastra anak, kesusasteraan Indonesia, perkembangan TI

A. Pendahuluan
Sastra anak sebagai hasil kreatifitas yang dikembangkan oleh anak-anak atau
ditulis orang dewasa yang memahami anak, perlu mendapatkan perhatian. Mengapa
demikian? Karena sastra anak yang baik dapat berkontribusi terhadap investasi generasi
penerus masa depan. Sastra menyajikan banyak hal yang terkait dengan nilai-nilai
kehidupan yang bermanfaat. Sastra mampu memberikan kesadaran tanpa paksa
terhadap seseorang. Melalui membaca karya sastra seseorang akan lebih berasa dalam
menyikapi segala realita kehidupan. Hal ini disadari bahwa hadirnya sastra untuk
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memberikan nilai hiburan dan manfaat bagi pembaca. Bukan tidak mungkin seseorang
setelah membaca karya sastra, ia akan membuat dirinya berubah dari yang jahat
menjadi baik. Sentuhan-sentuhan yang ditampilkan dalam karya sastra akan mampu
menggerakkan nurani pembaca secara perlahan-lahan. Oleh karena itu, ketika seseorang
membaca karya sastra secara total maka ia seolah-olah berada pada dunia baru dan cara
menghayatinyapun juga menyesuaikan dengan dunia tersebut.
Dalam sejarah perkembangan kesusasteraan Indonesia sastra anak belum
mendapatkan perhatian yang cukup serius apabila dibandingkan dengan sastra orang
dewasa. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama. Pada hal mendekatkan sastra pada anak
sangatlah penting karena nilai-nilainya dalam memahami hidup. Ungkapan jiwa, nuansa
kehidupan , keindahan, semuanya tercipta dalam sastra. Melalui sastra pula, anak-anak
dapat menemukan berbagai kemanusiaan yang mereka miliki ( M. Noor, 2011: 13).
Lebih lanjut nilai nilai yang diresapi oleh anak secara tidak sadar merekonstruksi
sikap dan kepribadian mereka. Karya sastra dapat digunakan sebagai penanaman nilai-nilai
dan karakter serta merangsang imajinasi kreativitas anak berpikir kritis melalui rasa
penasaran akan jalan cerita dan metafor-metafor yang terdapat di dalamnya. Oleh karena
itu perhatian terhadap sastra anak menjadi penting. Memposisikan sastra anak dalam
sejarah sastra Indonesia sebagai mainstream membutuhkan perjuangan untuk
mewujudkannya. Kepedulian berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk membangun
sinergisitas.
Pembicaraan tentang anak dalam perkembangan hidup manusia tidak dapat
dipungkiri selalu melalui fase kehidupan anak. Pada masa ini menjadi starting point untuk
menginpirasi dengan sesuatu yang dapat dipahami oleh dunia anak, termasuk terkait
dengan bacaan cerita/sastra. Tidak dapat dipungkiri di toko-toko buku telah beredar
ribuan buku sastra anak yang notabene dalam bentuk terjemahan berasal dari luar
Indonesia. Dunia penerbitan di Indonesia telah memainkan peranan penting untuk
menerbitkan sastra anak yang ditulis oleh pengarang luar. Sementara ini, sastra anak di
Indonesia justru belum mendapat perhatian yang cukup. Belum ada penulisan sejarah
sastra anak, apalagi memaknai cerita anak dalam sebuah zaman. Sebuah kelalaian yang
dapat menjadi kesalahan karena menafikan dunia imajinasi anak sebagai satu hal yang
tidak penting dalam sejarah sastra, dalam pendidikan, dan perkembangan budaya
(Wicaksono, 2010)
Sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anakanak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak, yaitu anak yang berusia
antara 6-13 tahun. Sifat sastra anak adalah imajinasi semata, bukan berdasarkan pada
fakta. Unsur imajinasi ini sangat menonjol dalam sastra anak. Hakikat sastra anak harus
sesuai dengan dunia dan alam kehidupan anak-anak yang khas milik mereka dan bukan
milik orang dewasa. Sastra anak bertumpu dan bermula pada penyajian nilai dan
imbauan tertentu yang dianggap sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan
(Wahidin , 2009).
Di sisi lain, sastra anak merupakan sebuah teks yang unik, yang memiliki karakter
amat berbeda dengan sastra dewasa. Target pembaca sastra anak adalah. makhluk
yang spesifik, yang memiliki kehidupan yang berada dalam taraf persiapan menuju
kedewasaan Mereka bukan harus dipandang sebagai pembaca inferior, karena merekapun
memiliki kecerdasan dan kearifannya sendiri. Namun bahwa pada masa ini kelengkapan
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berpikir untuk menerima 'apa saja, dengan cara bagaimana saja' belum terbangun.
Selanjutnya perlu membuat teks yang ditujukan pada mereka memiliki persyaratan persyaratan tertentu: teks yang mampu membagi pengetahuan tanpa harus menempatkan
pembacanya pada posisi subordinat baik secara sadar maupun tidak sadar (Widiyastuti,
2010).
Burhan Nurgiyantoro (dalam Wicaksono, 2010) sebenarnya pernah mencatat,
bagaimana kontribusi sastra anak dalam perkembangan emosional, intelektual, imajinasi,
rasa sosial, rasa etis, serta religiusitas dari seseorang atau sebuah komunitas. Namun,
penelitian seperti itu —yang begitu minimnya—sangatlah tidak memadai untuk
mengetahui dari mana sebenarnya gairah penemuan, daya kreatif, perkembangan sebuah
bahasa, wawasan multikultural, hingga sebuah nasionalisme itu bersemi. Sastra anak
adalah salah satu sumber terpenting untuk kesadaran itu.
Keterbatasan persediaan karya sastra anak yang memberdayakan anak,
terkadang kita memberikan karya apa saja pada anak. Sementara itu, cukup berbahaya
apabila kita salah untuk memilih karya sastra untuk diceritakan/dibaca oleh dan atau
kepada mereka. Karya sastra yang kita pilih seharusnya mampu melibatkan emosi anak
sehingga menjadikan interes anak sesuai dengan yang diharapkan Sastra anak dapat
digunakan sebagai alat untuk memperkembangkan budi pekerti manusia. Yang dimaksud
budi pekerti adalah alat batin yang merupakan panduan akal dan perasaan untuk
menimbang baik dan buruk. Muatan budi pekerti dalam sastra anak maksudnya adalah
identifikasi budi pekerti yang dapat dikandung oleh oleh sejumlah unsur dalam karya
sastra anak itu (Sugihastuti dalam Sujarwanto, Jabrohim. 2001: 252).
Berdasarkan pemikiran di atas memposisikan sastra anak dalam sejarah
kesusasteraan kita menjadi penting karena sampai saat ini , sastra anak di Indonesia
justru belum mendapat perhatian yang cukup. Belum adanya penulisan sejarah sastra
anak serta pemaknaanya dalam sebuah zaman. Selain itu, kenyataan memperlihatkan,
studi atau pendalaman terhadap peran, posisi, atau fungsi sastra anak dalam masyarakat
masih sangat minim. Dalam sejarahnya, sastra anak sebenarnya memiliki peran cukup
penting dalam membentuk watak seseorang yang berimbas pada cara berpikir hingga
perilakunya dalam kehidupan dewasanya (Wicaksono, 2007). Akan tetapi, kondisi yang
ada menunjukkan bahwa keberadaan sastra anak lebih banyak didominasi sastra anak
yang datang dari luar dan telah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oleh
karena kegelisahan kondisi itulah maka pembahasan makalah ini akan diuraikan berbagai
hal: pengertian sastra anak; bagaimana dengan genre satra anak? ; mungkinkan sastra
anak menjadi genre tersendiri?
B. Pembahasan
1) Pengertian Sastra Anak
Pada dasarnya sastra menawarkan berbagai bentuk kisah yang merangsang
pembaca untuk memahami sesuatu. Demikian pula dengan sastra yang diperuntukan bagi
anak akan menyajikan berbagai pengalaman, pengetahuan yang memberikan inspirasi
anak untuk melakukan sesuatu. Sastra anak maupun sastra orang dewasa memiliki muara
yang sama yakni menyajikan sesuatu yang menarik sehingga pembaca mampu
melibatkan diri sesuai dalam cerita. Apalagi pembacanya adalah anak-anak yang
fantasinya baru berkembang dan menerima segala macam cerita terlepas dari cerita itu
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masuk akal atau tidak. Sebagai karya sastra tentulah berusaha menyampaikan nilai-nilai
kemanusiaan, mempertahankan, serta menyebarluaskannya termasuk kepada anak-anak
(Rohmansyah, 2009).
Di satu sisi, kehadiran sastra anak akan memberikan pengalaman tersendiri bagi
pembaca karena ia akan memperoleh sesuatu darinya. Lukens (dalam Kurniawan,
2009:22) mendefinisikan sastra anak adalah sebuah karya yang menawarkan dua hal
utama : kesenangan dan pemahaman. Sastra hadir kepada pembaca, pertama-tama
adalah dengan memberikan hiburan yang menyenangkan karena menampilkan cerita
yang menarik, mengajak pembaca untuk memanjakan fantasi, membawa pembaca ke
suatu alur kehidupan yang penuh dengan daya suspence, daya yang menarik hati
pembaca untuk ingin tahu dan terikat karenanya. Di samping itu, sastra juga memberikan
pemahaman yang lebih baik pada pembaca tentang kehidupan. Pemahaman itu datang
dari eksplorasi dari kehidupan, rahasia kehidupan, penemuan dan pengungkapan
berbagai karakter manusia, dan lain-lain. Informasi inilah yang kemudian memperkaya
pengetahuan dan pemahaman pembaca anak-anak (Nurgiyantoro, 2005:3).
Sesuai dengan sasaran pembacanya, sastra anak harus dikemas dalam bentuk
yang berbeda dari sastra orang dewasa sehingga dapat diterima anak dan dipahami
mereka dengan baik. Sastra anak merupakan pembayangan atau pelukisan kehidupan
anak yang imajinatif ke dalam bentuk struktur bahasa anak. Sastra anak merupakan
sastra yang ditujukan untuk anak, bukan sastra tentang anak. Sastra tentang anak bisa
saja isinya tidak sesuai untuk anak-anak, tetapi sastra untuk anak sudah tentu sengaja
dan disesuaikan untuk anak-anak selaku pembacanya (Puryanto, 2008: 2). Demikian pula
menurut Hunt (dalam Witakania, 2008: 8) mendefinisikan sastra anak sebagai buku
bacaan yang dibaca oleh, yang secara khusus cocok untuk, dan yang secara khusus pula
memuaskan sekelompok anggota yang kini disebut anak. Jadi sastra anak adalah buku
bacaan yang sengaja ditulis untuk dibaca anak-anak. Isi buku tersebut harus sesuai
dengan minat dan dunia anak-anak, sesuai dengan tingkat perkembangan emosional dan
intelektual anak, sehingga dapat memuaskan mereka.
Selanjutnya buku anak-anak adalah buku yang menempatkan mata anak-anak
sebagai pengamat utama, mata anak-anak sebagai fokusnya. Sastra anak adalah sastra
yang mencerminkan perasaan dan pengalaman anak-anak masa kini, yang dapat dilihat
dan dipahami melalui mata anak-anak (Tarigan, 1995: 5). Dalam hal ini ditekankan bahwa
sifat sastra anak adalah imajinasi semata, bukan berdasarkan pada fakta. Unsur imajinasi
ini sangat menonjol dalam sastra anak. Hakikat sastra anak harus sesuai dengan dunia
dan alam kehidupan anak-anak yang khas milik mereka dan bukan milik orang dewasa.
Sastra anak bertumpu dan bermula pada penyajian nilai dan imbauan tertentu yang
dianggap sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan (Wahidin, 2009).
Pada dasarnya perkembangan anak akan berjalan wajar dan sesuai dengan
periodenya apabila disugui bahan bacaan yang sesuai pula. Sastra yang dikonsumsi oleh
anak harus mengandung tema yang mendidik, alurnya lurus dan tidak berbelit-belit,
menggunakan setting yang ada di sekitar mereka atau ada di dunia mereka, tokoh dan
penokohan mengandung peneladanan yang baik, gaya bahasanya mudah dipahami tetapi
mampu mengembangkan bahasa anak, sudut pandang orang yang tepat, dan imajinasi
masih dalam jangkauan anak (Puryanto, 2008: 2). Bahkan Sarumpaet mengatakan
persoalan-persoalan yang menyangkut masalah seks, cinta yang erotis, kebencian,
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kekerasan dan prasangka, serta masalah hidup mati tidak didapati sebagai tema dalam
bacaan anak. Begitu pula pembicaraan mengenai perceraian, penggunaan obat terlarang,
ataupun perkosaan merupakan hal yang dihindari dalam bacaan anak. Artinya, tema-tema
yang disebut tidaklah perlu dikonsumsi oleh anak (dalam Puryanto: 2008: 3).
Akan
tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, tema-tema bacaan anak pun berkembang dan
semakin bervariasi. Jenis-jenis bacaan anak misalnya, pada sepuluh tahun yang lalu
sangat sedikit atau bahkan tidak ada, sangat mungkin telah hadir sebagai bacaan yang
populer tahun-tahun belakangan ini.
Jenis sastra anak meliputi prosa, puisi, dan drama. Jenis prosa dan puisi dalam
sastra anak sangat menonjol. Berdasarkan kehadiran tokoh utamanya, sastra anak dapat
dibedakan atas tiga hal, yaitu: (1) sastra anak yang mengetengahkan tokoh utama benda
mati, (2) sastra anak yang mengetengahkan tokoh utamanya makhluk hidup selain
manusia, dan (3) sastra anak yang menghadirkan tokoh utama yang berasal dari manusia
itu sendiri (Wahidin, 2008). Apabila Ditinjau dari sasaran pembacanya, sastra anak dapat
dibedakan antara sastra anak untuk sasaran pembaca kelas awal, menengah, dan kelas
akhir atau kelas tinggi. Sastra anak secara umum meliputi (1) buku bergambar, (2) cerita
rakyat, baik berupa cerita binatang, dongeng, legenda, maupun mite, (3) fiksi sejarah, (4)
fiksi realistik, (5) fiksi ilmiah, (6) cerita fantasi, dan (7) biografi. Selain berupa cerita,
sastra anak juga berupa puisi yang lebih banyak menggambarkan keindahan paduan
bunyi kebahasaan, pilihan kata dan ungkapan, sementara isinya berupa ungkapan
perasaan, gagasan, penggambaran obyek ataupun peristiwa yang sesuai dengan tingkat
perkembangan anak (Saryono 2009: 52—56).
2) Bagaimana dengan Genre Sastra Anak?
Dalam ragam sastra, genre mengacu pada jenis, tipe atau kelompok dalam sastra
berdasarkan pada bentuknya (KKBI, 2003: 354). Selain berdasarkan pada bentuk ,
pengelompokan genre sastra ini juga didasarkan pada bahasa dan isinya. Bahasa lebih
mengacu pada sarana kebahasaan terkait dengan gaya bahasa, diksi, struktur kalimat,
sedangkan isi merujuk pada sebagian sarana kesatraan yang membentuk yaitu tema,
pesan. Adapun bentuk lebih mengacu pada tata wajah (tipografi). Hal ini sesuai dengan
pendapat Mitchel (dalam Kurniawan, 2009: 27) genre menunjk pada pengertian tipe atau
kategori penghelompokan karya sastra yang biasanya berdasarkan pada gaya, bentuk,
atau isi. Selanjunya genre penting yang harus diungkapkan dalam sastra anak yaitu (1)
untuk memberi kesadaran kepada kita bahwa kenyataannya terdapat berbagai genre
sastra anak selain cerita atau lagu-lagu bocah yang telah familiar, telah dikenal dan
diakrabi; (2) elemen structural sastra dalam tiap genre berbeda ; (3) memperkaya
wawasan terhadap adanya kenyataan sastra yang bervariasi, yang kemudian dapat
dimanfaatkan untuk memilihkannya untuk anak (Nurgiyantoro: 2005: 13-14).
Sastra anak adalah sastra yang khas milik anak-anak. Sastra yang dihadirkan
adalah sastra yang terbaik dan diusahakan dengan baik karena pemahaman atas
kehidupan anak yang khas sekaligus kompleks. Oleh sebab itu, sastra anak, betapapun
maksudnya untuk menghibur tetapi tetap saja ia bersifat mendidik. Justru karena itulah,
harus mempertimbangkan perkembangan anak secara psikologis, pedagogis, dan
memerhatikan segala keperluan dan lingkup kehidupan khasnya yang lain, ranah ini
menjadi sangat istimewa (Sarumpaet, 2010: 14) Ditinjau dari segi fungsi pragmatiknya,
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sastra anak berfungsi sebagai pendidikan dan hiburan. Fungsi pendidikan pada sastra
anak memberi banyak informasi tentang sesuatu hal, memberi banyak pengetahuan,
memberi kreativitas atau keterampilan anak, dan juga memberi pendidikan moral pada
anak. Di samping itu, sastra anak memiliki ciri dan syarat seperti yang diungkapkan
Puryanto (2008:7) yaitu (1) cerita anak mengandung tema yang mendidik, alurnya lurus
dan tidak berbelit-belit, menggu- nakan setting yang ada di sekitar atau ada di dunia
anak, tokoh dan penokohan mengandung peneladanan yang baik, gaya bahasanya
mudah dipahami tapi mampu mengembangkan bahasa anak, sudut pandang orang yang
tepat, dan imajinasi masih dalam jangkauan anak; (2) puisi anak mengandung tema yang
menyentuh, ritme yang meriangkan anak, tidak terlalu panjang, ada rima dan bunyi yang
serasi dan indah, serta isinya bisa menambah wawasan pikiran anak.
Karya-karya tradisional yang berisi kebijaksanaan, kasih sayang, dan impian sebuah
kelompok dan komunitas yang menjadi milik bersama , bahkan menjadi acuan kehidupan
mereka. Karya-karya semacam ini disebut folklor. Kekayaan budaya yang masih hidup
seperti dongeng, pepatah, cerita binatang, fabel, cerita rakyat, mitos, legenda dan
sebagainya merupakan suatu kekayaan budaya yang perlu terus dikembangkan. Namun
perlu dipikirkan seperti : bagaimana merekonruksi dongeng-dongeng tersebut untuk bisa
memenuhi target pembaca atau pendengar yang berada pada kurun waktu sekarang ini.
Sesuatu mesti dilakukan untuk menyegarkan dongeng-dongeng dengan berbagai 'modifikasi'
dalam pengkarakteran, struktur dan pembahasaan sehingga ia tidak akan semakin
ditinggalkan anak-anak karena kenaifannya. Apabila dongeng masih akan dijadikan
andalan, maka dekonstruksi terhadapnya mesti dilakukan agar ia mampu berkompetisi
dalam lautan teks pop yang dahsyat (Purbani, 2009).
Dengan demikian sudah seharusnya kita memikirkan bersama genre sastra
anak yang khas Indonesia. Hal ini menjadi tugas penting kita mengingat semakin
membludaknya sastra-sastra dari luar dalam kemasan yang menarik dalam bentuk
cetak maupun elektronik. Bagaimanapun kondisinya anak-anak Indonesia perlu
dikenalkan bahwa sastra anak Indonesia adalah salah satu sumber terpenting untuk
membangkitkan kesadaran hakiki tentang keberadaan manusia yang mampu memilah
dan memilih antara kebenaran dan ketidakbenaran dalam realitas kehidupan dan
sekaligus sebagai sumber kekuatan kultural yang perlu ditumbuhkembangkan secara
terus menerus..
Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan karakter,
sastrapun diharapkan sebagai sumber penyemaian pembentukan karakter anak di masa
depan. Kita menyadari bahwa perkembangan era teknologi dan komunikasi tidak dapat
dihindari yang berdampak cukup signifikan dalam membentuk karakter anak masa
depan. Sementara sastra anak Indonesia yang berkarakter masih sangat terbatas.
Padahal sastra anak yang berkarakter mampu memberikan pencerahan batin yang cukup
signifikan pada kehidupan anak. Hal ini terjadi karena sastra mampu memberikan inspirasi
serta imajinasi kepada anak untuk membangun keinginan-keinginannya. Sesuai dengan
fungsi sastra anak adalah menyenangkan dan berguna/bermanfaat.
Untuk mengembangkan dan memajukan sastra anak berkarakter perlu dilakukan
kajian atau penelitian secara intensif. Memposisilkan sastra anak berkarakter khas
Indonesia sepertinya sudah tidak dapat ditawar lagi. Untuk membentuk karakter bangsa
ini, sastra diperlakukan sebagai salah satu media atau sarana pendidikan kejiwaan. Hal itu
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cukup beralasan sebab sastra mengandung nilai etika dan moral yang berkaitan dengan
hidup dan kehidupan manusia. Sastra tidak hanya berbicara tentang diri sendiri
(psikologis), tetapi juga berkaitan dengan Tuhan (religiusitas), alam semesta (romantik),
dan juga masyarakat (sosiologis). Sastra mampu mengungkap banyak hal dari berbagai
segi (Septiningsih, 2007).
3) Mungkinkah Sastra Anak menjadi Genre Tersendiri
Usaha untuk mewujudkan sastra anak memiliki genre tersendiri sebuah pemikiran
yang harus didiskusikan bersama antara sastrawan, budayawan, pemerhati anak, penulis
cerita anak. Untuk memposisikan sastra anak yang digali dari bumi nusantara Indonesia
tidaklah mudah. Sementara ini yang berkembang dalam masyarakat bacaan-bacaan cerita
anak mayoritas berasal dari sastra anak terjemahan yang beredar di Indonesia. Ini
menunjukkan keprihatinan kita bersama sementara di Indonesia banyak pengarangpengarang terkenal yang telah menghasilkan puluhan bahkan ratusan karya.
Dalam sejarah perkembangan kesusasteraan Indonesia sastra anak belum
dimasukkan genre tersendiri. Pada kenyataannya sastra anak masih terpinggirkan dalam
khazanah kesusastraan di Indonesia. Sampai saat ini belum banyak penulis yang terjun ke
dunia penulisan sastra anak. Sementara orang berpikir bahwa sastra anak masih
diidentikan dengan cerita dongeng lama, jadi masih termasuk sastra klasik. Untuk sastra
modern sebagaimana yang berkembang cukup pesat, sastra anak hampir sedikit ada
kalau tidak boleh dikatakan tidak ada..
Apabila kita cermati bahwa sastra anak Indonesia, belum kaya dengan ceritacerita yang melibatkan anak secara emosional dan kognitif seiring dengan
pertumbuhan jiwa mereka. Sangat sedikit karya sastra anak (yang memang ditujukan
untuk dan mengenai dunia mereka), anak/remaja yang tertarik membaca kemudian
lebih suka menekuni karya-karya Enyd Blyton atau seri-seri Disney atau Doraemon,
karena karya-karya tersebut, harus diakui, memang bicara tentang mereka sekaligus
problematika kehidupan yang mereka hadapi. Pada karya-karya ini pula tersedia lahan
yang cukup bagi daya imaginasi mereka yang liar (Purbani, 2009)
Kita menyadari bahwa selama ini belum ada argumentasi yang cukup kuat
menjelaskan mengapa sastra anak dipinggirkan dari diskursus kebudayaan kita, dari
perhitungan sejarah pendidikan, politik, seni, dan seterusnya. Apakah ini akibat lain dari
kolonialisme Belanda? Atau karena dunia anak dianggap bukan variabel penting dalam
perjalanan dan pembentukan adab serta kebudayaan sebuah masyarakat (bangsa)?
Sebuah rintisan yang mencoba memaknai secara lebih baik sastra anak baru dilakukan
pada 1976 oleh Riris K Sarumpaet dalam bukunya, Bacaan Anak-anak. Sarumpaet
membahas hakikat, sifat, corak bacaan anak-anak, serta minat anak pada bacaan. Pada
masa itu, betapa pun tidak diperhitungkan dalam wacana besar, menurut Sarumpaet,
sekurangnya lima penerbit komersial cukup serius menerbitkan berbagai karya sastra
anak-anak, seperti Indra Press, Balai Pustaka, Djambatan, Gunung Mulia, dan Pustaka
Jaya (Wicaksono, 2010).
Selain itu, Sarumpaet (2010) juga menulis Pedoman Penelitian Sastra Anak
edisi revisi yang di dalamnya memberikan arahan cukup jelas bagaimana sebenarnya
melakukan riset-riset tentang sastra anak beserta perangkat yang harus dipenuhi.
Namun perjuangan yang dilakukan Sarumpaet perlu didukung oleh berbagai kalangan
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peneliti, pemerhati sastra anak sehingga akan memberikan titik terang tentang genre
sastra anak khas Indonesia. Mendesain bersama untuk kepentingan tersebut tentu
butuh waktu yang cukup panjang. Akan tetapi harus terus dilakukan baik dalam bentuk
penelitian, memunculkan jurnal khusus sastra anak yang dapat dilakukan secara
bersama oleh banyak pihak yang peduli akan pentingnya apresiasi dan krtik terhadap
sastra anak. Sekiranya juga perlu ruang apresiasi sastra anak baik melalui koran atau
majalah sastra. Selanjutnya secara kelembagaan dunia akademik/kampus perlu
melakukan seminar diskusi tentang sastra anak: urgensinya, peta politiknya,
keterpinggirannya. Dari seminar atau diskusi tersebut dijadikan sebagai kekuatan
utama untuk menjadikan isu menasional bahkan sampai mengglobal.
Sekiranya perlu dipikirkan bersama untuk memposisikan sastra anak sebagai
genre tersendiri. Hal ini didasarkan atas potensi dan kekuatan yang dimiliki Indonesia
antara lain : (1) populasi anak di Indonesia cukup besar; (2) secara kelembagaan PTN
dan PTS memiliki Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Budaya serta Prodi Bahasa Sastra
Indonesia dan Daerah; (3) pengarang-pengarang Indonesia yang produktif sangat
banyak; (4) pakar-pakar sastra sangat banyak;
(5) dukungan pemerintah yang
membidangi langsung yaitu Kemendikbud salah satunya pendidikan karakter yang harus
diintegrasikan ke semua lini kepentingan pendidikan. Di samping itu, pihak-pihak media
cetak dan elektronik yang memiliki kepedulian tentang sastra anak Indonesia cukup
banyak. Sehubungan dengan hal ini sinergisitas menjadi modal dasar serta dibutuhkan
inisiator yang cerdas dan berani untuk menggerakkan dan mengembangkan secara
bertahap dan berlanjut pada sastra anak. Ini pekerjaan yang tidak mudah tetapi dengan
kekuatan yang ada masa depan sastra anak khas Indonesia akan menjadi lebih baik..
C. Penutup
Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan hal-hal secara
berikut.
1) Kehadiran sastra anak akan memberikan pengalaman tersendiri bagi anak karena ia
akan memperoleh sesuatu darinya baik kesenangan maupun pemahaman. Isi cerita
sesuai dengan minat, dunia anak-anak, serta dengan tingkat perkembangan emosional
dan intelektual anak, sehingga dapat memuaskan diri anak.
2) Genre sastra anak dapat digali melalui karya-karya tradisional yang memiliki nilai-nilai
luhur budaya bangsa. Dalam penyajian cerita
dapat 'dimodifikasi' dalam
pengkarakteran, struktur dan pembahasaan sehingga ia tidak akan semakin
ditinggalkan anak-anak. Hal ini perlu dilakukan agar dapat mengimbangi dan bahkan
berkompetisi dengan teks-teks pop yang berkembangan cukup pesat.
3) Memposisikan genre sastra anak dalam bingkai kesusasteraan Indonesia menjadi
agenda
penting. Untuk merealisasikan itu semua membutuhkan kerja keras dan
dedikasi yang tinggi. Hal penting yang perlu dilakukan adalah sinergisitas dari berbagai
pihak untuk mewujudkan keinginan tersebut.
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Abstrak
Pendidikan karakter menjadi fokus penting untuk mengembangkan generasi bangsa.
Pembentukan karakter lebih efektif diberikan sejak usia dini. Salah satu upaya untuk
membentuk karakter anak adalah melalui cerita. Anak-anak banyak meniru karakter dari
tokoh-tokoh cerita yang mereka baca. Cerita rakyat budaya lokal menjadi bahan bacaan
untuk anak karena tokoh dalam cerita tersebut berkarakter. Cerita tersebut dapat
dimodifikasi agar sesuai dengan tahap perkembangan anak. Untuk memudahkan anak
memahami cerita dan tokoh-tokohnya perlu dibantu dengan ilustrasi gambar. Gambargambar dibuat menarik, dan disesuaikan dengan tahap imajinasi anak, bersahabat,
tidak membuat anak takut dan dekat dengan lingkungan anak.
Kata kunci: cerita rakyat, pendidikan karakter, anak usia dini

Pendahuluan
Kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa Indonesia tahun 2011-2025
mendefinisikan pendidikan karakter sebagai usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik
guna membangun karakter pribadi dan/atau kelompok yang unik-unik sebagai warga
negara (Faslil Jalal, 2011; 30). Usaha ini semakin mendesak untuk dilakukan karena
semakin banyak permasalahan negara terkait dengan karakter. Suyanto mengidentifikasi
berbagai permasalahan negara tersebut yaitu antara lain: disorientasi dalam implementasi
nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa;
dan melemahnya kemandirian bangsa. (2012; 6). Dengan demikian, pendidikan karakter
merupakan usaha untuk memperbaiki permasalahan negara tersebut untuk melibatkan
pengetahuan, perasaan, dan perilaku yang baik sehingga terbentuk perwujudan kesatuan
antara perilaku dan sikap hidup.
Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan awal pembentukan manusia.
Pada usia ini otak berkembang 80 persen sampai usia 8 tahun. Penelitian menunjukkan
bahwa anak dilahirkan dengan 100 milyar sel otak. Ketika memasuki usia dini, koneksi
tersebut berkembang sampai beberapa kali lipat dari koneksi awal yaitu sekitar 20.000
koneksi (Jalongo, Mery Renck, 2007; 77). Potensi ini menyebabkan anak mampu
menyerap segala sesuatu dari lingkungannya. Lingkungan yang diserap oleh anak dapat
berupa lingkungan positif atau negatif. Semakin sering anak melihat dan mendapatkan
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penguatan terkait dengan nilai karakter yang baik maka pendidikan karakter semakin
efektif untuk dilakukan.
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) mencetuskan
paradigma pendidikan karakter untuk anak usia dini yaitu pertama, pendidikan karakter
adalah upaya penanaman nilai dan sikap, bukan pengajaran, sehingga memerlukan pola
pembelajaran fungsional. Kedua, pendidikan karakter menuntut pelaksanaan oleh tiga
pihak secara sinergis yaitu orang tua, lembaga pendidikan dan masyarakat. Ketiga, materi
dan pola pembelajaran disesuaikan dengan pertumbuhan psikologis peserta didik.
Keempat, materi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Kelima, materi pendidikan
karakter diintegrasikan kedalam materi pembelajaran lain (Kemendiknas, 2010; 1).
Dengan demikian pendidikan karakter untuk anak usia dini diberikan secara kontekstual,
alamiah dan membutuhkan kerjasama antar berbagai pihak di lingkungan anak sebagai
contoh teladan.
Nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada anak-anak adalah nilai universal
yang dapat menjadi perekat bagi seluruh anggota masyarakat walaupun berbeda latar
belakang budaya, suku dan agama (Faslil Jalal, 2011; 32). Nilai-nilai tersebut yaitu
religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu,
semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif,
cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab
(Kemendiknas, TT; 1). Pengembangan nilai karakter tersebut sedikit berbeda dengan PP
No. 58. Nilai-nilai yang dianggap baik dan penting untuk dikenalkan dan diinternalisasikan
untuk anak usia dini sesuai suplemen PP No.58 yaitu mencangkup antara lain: kecintaan
terhadap Tuhan YME, kejujuran, disiplin, toleransi dan cinta damai, percaya diri, mandiri,
tolong menolong, kerjasama dan gotong royong, hormat dan sopan santun, tanggung
jawab, kerja keras, kepemimpinan dan keadilan, kreatif, rendah hati, peduli lingkungan,
cinta bangsa dan tanah air (Direktorat PAUD, TT; 1). Penelitian ini memfokuskan pada
pengembangan nilai sopan santun, kerjasama dan tanggung jawab. Nilai tersebut diambil
untuk dikembangkan karena berdasar pada kebutuhan kelas yang diperoleh dari hasil
wawancara dan pengamatan dengan guru.
Penanaman karakter untuk anak usia dini dapat dilakukan dengan berbagai cara.
Salah satu cara yang efektif adalah melalui cerita. Penelitian tentang otak manusia
mengatakan bahwa seseorang memiliki kemampuan lebih baik untuk memahami dan
mengingat informasi ketika itu disajikan dalam bentuk cerita (Jalongo, Mery Renck, 2007;
128). Cerita-cerita yang berkembang pada usia dini menumbuhkan kecintaan anak pada
literasi. Cerita tersebut tergolong dua yaitu cerita dalam bentuk teks naratif dan teks
ekspositori (Jalongo, Mery Renck, 2007; 129). Teks ekspositori dirancang untuk
menjabarkan, mendeskripsikan atau menyajikan pendapat secara logika, seperti teks
tentang politik, olah raga dan lain sebagainya. Teks naratif disebut juga cerita karena
tersaji dalam bentuk cerita yang dapat benar-benar terjadi seperti biografi atau dari
imajinasi seperti cerita rakyat.
Cerita rakyat menurut Muh. Nur Mustakim (2005; 53) yaitu cerita yang
disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi lainnya yang tidak
diketahui nama pengarangnya. Kiefer, Barbara Z (2010; 227) juga mengatakan hal yang
sama dalam kutipannya yaitu : “folktales have been defined as all forms of narrative,
written or oral, which have come to be handed down through the years”. Cerita yang
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tergolong cerita rakyat yaitu epik, balada, legenda, mitos dan fabel. Karakteristik cerita
untuk anak menurut Tadkiroatun Musfiroh (2008: 33-45) terlihat dalam nuansa tema,
amanat, plot, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, dan sarana kebahasaan.
Berikut penjelasan karakterisitk tersebut.
Tema untuk anak TK sebaiknya tunggal bertema sosial maupun keTuhanan,
bersifat tradisional (bertentangan baik dan buruk, kebenaran dan kejahatan). Amanat
dapat diartikan sebagai pesan moral. Untuk anak usia dini amanat harus ada baik eksplisit
maupun implisit. Guru berperan dalam memilih cerita yang mengandung amanat kepada
anak. Hal ini mempengaruhi ketertarikan anak terhadap cerita. Guru disarankan untuk
memilih cerita yang mengandung amanat tidak terlalu dekat dengan permasalahan anak
karena jika terlalu dekat maka anak merasa sebagai objek sindiran dalam cerita tersebut.
Plot atau alur dalam cerita untuk anak usia dini harus sederhana, tidak terlalu rumit untuk
dipahami, berurut, berulang dan mudah untuk ditebak, durasi waktu cerita tidak terlalu
lama, mengingat anak memiliki rentang perhatian yang cukup pendek. Tokoh dan
penokohan untuk anak bersifat rekaan, memiliki kemiripan dengan individu dalam
kehidupan yang sesungguhnya, jelas dan sederhana (memiliki sifat baik saja atau buruk
saja), jumlah terbatas, mudah diingat, dan dikenal anak. Sudut pandang harus
memudahkan anak untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, dan memahami cerita
dengan bantuan pencerita yang menyampaikan tentang tokoh, peristiwa, tindakan, dan
motivasi dari cerita tersebut. Latar cerita untuk anak dapat bebas dalam latar apapun,
sesuai dengan perkembangan kognitif dan moral anak, latar yang tepat dapat digunakan
untuk menceritakan hari yang akan datang dan sekarang, sebaiknya hindari rincian waktu
agar anak tidak terbebani mengingat detail waktu tersebut, dan biasanya waktu tidak
dijelaskan secara detail.
Sarana kebahasaan cerita untuk anak harus disesuaikan dengan tahap
perkembangan bahasa anak dalam hal kosakata dan struktur kalimat. Kosakata untuk
anak berisi kata-kata yang mudah, berisi beberapa konsep numerik dasar, beberapa kata
sifat, kata adverb, kata rujukan orang preposisi, dan kata sambung. Kosakata sebaiknya
tidak bermakna ganda dan tidak konotatif, kata sering diulang-ulang, terutama kata yang
penting, sederhana, tepat, mudah dicerna dan diingat anak. Struktur kalimat dalam cerita
untuk anak berisi 4 kata satu kalimat untuk anak usia 4 tahun, 5 kata untuk 5 tahun, 6
kata untuk 6 tahun. Kalimat pendek, kadang-kadang berisi kalimat negatif, kalimat lebih
banyak kalimat aktif daripada kalimat pasif, berisi sedikit kalimat majemuk bertingkat,
berisi kalimat langsung dan literal.
Namun pada kenyataannya, belakangan ini menyampaikan cerita rakyat pada
anak-anak merupakan kegiatan yang jarang dilakukan orang tua di rumah. Demikian juga
dengan guru, guru di sekolah juga jarang menggunakan cerita rakyat untuk menanamkan
nilai moral pada anak. Hal ini disebabkan karena berbagai kendala. Pertama, keterbatasan
pengetahuan pendidik terkait dengan pengaruh cerita terhadap kemampuan anak untuk
menyerap informasi dalam hal ini memahami dan mengingat informasi. Kedua, kurangnya
buku-buku literatur yang dapat digunakan oleh pendidik dan anak untuk bercerita dan
membaca cerita. Buku-buku cerita rakyat yang beredar di pasaran kebanyakan
diperuntukkan bagi anak-anak sekolah dasar. Buku tersebut berisi tulisan-tulisan dan tidak
dilengkapi dengan ilustrasi gambar. Buku-buku demikian tidak dapat dibaca anak usia dini
karena pada usia tersebut anak usia dini belum dapat membaca. Hal ini terkait dengan
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tahap perkembangan kognitif anak usia dini. Piaget mengatakan anak usia dini masuk
pada tahap praoperasional konkrit (Martini Jamaris, 2011: 37-38). Ciri anak pada tahap ini
adalah anak memiliki keterbatasan dalam memahami sesuatu yang bersifat abstrak. Anak
membutuhkan bantuan benda-benda atau simbol-simbol yang tergambar secara konkrit
untuk membantunya memahami sesuatu. Ketiga, rata-rata cerita rakyat memiliki alur
cerita yang panjang dan kompleks. Jika cerita demikian diberikan untuk anak usia dini
maka dapat diperkirakan anak akan mengalami kebosanan dan yang terpenting anak tidak
dapat menangkap informasi yang disampaikan melalui cerita tersebut. Untuk itu perlu ada
penyesuaian alur cerita berdasarkan karakteristik anak usia dini agar cerita rakyat dapat
diminati. Selain itu, cerita rakyat harus dibuat sesederhana mungkin agar dapat dipahami
oleh anak tanpa mengurangi inti cerita tersebut.
Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari cerita rakyat terhadap
pengembangan karakter anak usia dini. Penelitian ini dilaksanakan di TK Pedagogia,
Yogyakarta, kelompok B2 dengan jumlah 14 anak terdiri dari 5 orang anak laki-laki dan 9
orang anak perempuan. Alasan dilakukannya penelitian ini di tempat tersebut yaitu
karena TK tersebut menggunakan model pembelajaran berbasis budaya lokal. Pada
pelaksanaannya model pembelajaran tersebut belum menggunakan cerita rakyat sebagai
salah satu kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan karakter.
Kegiatan pra penelitian dilakukan dengan memberi pretest untuk mengukur
pengenalan karakter anak terhadap nilai tanggung jawab, sopan santun dan kerjasama.
Instrumen yang digunakan diujicobakan terlebih dahulu untuk menguji validitas dan
reliabilitas. Instrumen yang valid berjumlah 16 dari 19 indikator terkait dengan karakter
yang ingin dikembangkan. Uji validitas menggunakan Pearson Correlation dan uji
reliabilitas menggunakan Cronbach’s alpha.
Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif
dilakukan dengan cara mengolah data awal untuk mencari rata-rata, median, modus, nilai
maksimum dan nilai minimun. Kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan
membandingkan hasil sebelum dan sesudah pemberian cerita. Hasil analisis dibandingkan
satu persatu pada masing-masing responden dan dilihat kemajuannya. Pengujian
hipotesis dilakukan dengan melihat kemajuan dari jumlah skor sebelum dan sesudah
perlakuan. Hipotesis diterima jika terjadi peningkatan jumlah skor posttest.
Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan data yang telah dianalisis maka terlihat peningkatan skor pretest dan
posttest sejumlah 20% dari skor awal. Hasil ini bervariasi pada setiap anak namun 90
persen anak dalam kelas tersebut mengalami peningkatan dalam skor posttest.
Keberhasilan penelitian ini didukung oleh berbagai faktor. Pertama, guru cakap dalam
membawakan cerita. Untuk menarik perhatian anak terhadap cerita, guru harus berusaha
untuk hafal cerita, mampu mencocokkan gambar dengan cerita, dan terampil
mengkomunikasikannya pada pendengar (Tadkiroatun Musfiroh, 2008; 127). Dalam
pelaksanaannya, guru diminta untuk mempelajari gambar yang sudah disiapkan peneliti
terkait dengan ilustrasi gambar cerita rakyat yang akan diberikan pada anak. Setelah itu,
guru diminta untuk membaca cerita dan memahami cerita tersebut lalu mendiskusikannya
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dengan peneliti tentang beberapa bagian cerita yang kurang sesuai untuk disampaikan
pada anak, misalnya tentang kegiatan bertapa untuk mencapai kesempurnaan atau
tentang tokoh cerita yang kurang masuk akal.
Kedua, cerita rakyat yang diberikan pada anak telah dimodifikasi sehingga alur
cerita lebih sederhana dan mudah dipahami oleh anak. Cerita rakyat yang tersaji panjang
dan sulit untuk dipahami anak kemudian disederhanakan dalam penyampaiannya kepada
anak. Adapun tujuannya agar anak tidak mengalami kesulitan dalam memahami cerita
tersebut. Penelitian ini menggunakan sembilan cerita rakyat dari Yogyakarta. Cerita
tersebut antara lain Karangwaru, Desa Kembang, Terjadinya Kedung Bolong, Mbok Randa
Bintara dan Lurah Cakrajaya, Kisah Rusa Menjadi Bertanduk, Kijang dan Lintah, Kunangkunang Kelip dan Impiannya (Dhanu Priyo Prabowo, 2008; 1, 47, 61, 95, 113, 129, 143),
Kali Gajah Wong (Henry Artiawan Yudhistira, 2012; 1), dan Asal Mula Nyamuk
Berdengung (Samsuni, 2012; 1) Semua cerita dalam penelitian ini dimodifikasi agar
mudah dipahami oleh anak.
Ketiga, kegiatan bercerita ini menggunakan gambar sebagai ilustrasi dari cerita,
warnanya menarik dan rasio ukuran gambar seimbang dengan jumlah anak. Untuk
kepentingan penelitian ini, peneliti berusaha untuk membuat ilustrasi gambar dari cerita
rakyat yang panjang. Setiap judul cerita rakyat hanya disajikan dalam enam sampai tujuh
ilustrasi gambar. Gambar diusahakan sesuai dengan imajinasi anak dan cocok dengan
cerita. Peneliti dan ilustrator melakukan diskusi untuk mendapatkan gambar yang sesuai
dengan jalan cerita. Ilustrator sebelumnya diminta untuk membaca naskah cerita terlebih
dahulu agar dapat menggambarkan cerita dalam bentuk visual.
Keempat, cerita rakyat yang dipilih disesuaikan dengan minat anak dan dekat
dengan lingkungan anak. Anak-anak menyukai cerita bertema binatang. Hal ini terlihat
dari antusiasme anak ketika mendengarkan cerita rakyat bertema binatang pada saat
pelaksanaan penelitian. Indikator lain dari ketertarikan anak pada cerita ini yaitu
kemampuan anak untuk mengingat jalan cerita dan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut.
Terlihat berbeda ketika guru memberikan cerita rakyat yang bukan bertema binatang.
Anak pada waktu itu mampu menjawab dan menceritakan kembali namun untuk
menyebutkan tokoh-tokoh tersebut, anak memerlukan bantuan dari guru. Hal ini terjadi
karena nama tokoh tersebut hampir mirip dan sulit untuk dibedakan.
Kelima, cerita tidak terlalu panjang sehingga anak tidak bosan. Peneliti dan guru
memahami bahwa rentang perhatian anak usia dini sangat pendek. Untuk itu strategi
yang harus dilakukan untuk meningkatkan perhatian anak ketika mendengarkan cerita
adalah dengan membuat cerita yang panjang menjadi lebih sederhana. Cerita tersebut
seperti dikatakan sebelumnya dibuat dalam enam sampai tujuh gambar saja, hal ini
bertujuan agar anak dapat berimajinasi terkait dengan bagian-bagian cerita yang tidak
tersaji secara visual. Dengan demikian, diharapkan proses ini dapat mempertahankan
pusat perhatian anak agar dapat mendengarkan cerita dengan baik. Gambar yang
menarik, warna yang cerah dan jelas mampu pula menarik perhatian anak.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data maka hasil penelitian ini berhasil membuktikan
hipotesis bahwa cerita rakyat dapat mengembangkan karakter untuk anak usia dini. Hal
ini terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu kecakapan guru ketika membawakan cerita,
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cerita rakyat sudah dimodifikasi sehingga lebih sederhana dan mudah dipahami, kegiatan
ini dilengkapi dengan media gambar sebagai ilustrasinya, tema cerita rakyat dipilih sesuai
dengan minat anak dan karakteristik anak, dan cerita tidak terlalu panjang sehingga anak
tidak bosan.
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TEKS PELANGI: SASTRA ANAK MINI DAN
PENGENALAN LITERASI DINI
Tadkiroatun Musfiroh
Fakultas Bahasa dan Seni UNY

ABSTRAK
Mengenalkan sastra pada anak dapat dilakukan bersama dengan mengenalkan membaca.
Keduanya harus dilakukan dengan benar menyangkut isi yang benar dan prosedur yang benar pula.
Sastra anak (usia dini), tetaplah menjadi konsumsi auditoris baru visual. Artinya, sastra anak,
pertama-tama tetaplah dibacakan, barulah setelah itu, anak akan memiliki kematangan untuk
membacanya sendiri. Pengenalan sastra yang dimaksudkan juga sebagai pengenalan membaca pada
anak harus memenuhi kriteria Teale and sulzby (1991), yakni: (1) dilakukan secara natural, (2) ada
interaksi antara anak dengan teks, (3) ada bantuan dari orang dewasa, (4) terkait dengan pajanan
lingkungan, (5) melihat masa peka. Dengan demikian, besar kemungkinan anak memperoleh literasi
awal secara aman dan alami karena karena keterlibatan kerja kognitif, sosial, emosi, dan unsur
fisiologis alat ucap (steinberg, 2001). Untuk itu diperlukan teks yang tepat.
Teks pelangi merupakan teks bermuatan sastra anak mini yang mengakomodasi isi dan
prosedur pengenalan membaca. Disebut sastra anak mini karena teks pelangi berisi cerita mini,
kurang lebih 5-10 kalimat, yang diperuntukkan anak usia 4-6 tahun. Teks ini dilengkapi dengan
gambar, dibuat dengan standar warna aksara, dibuat dalam tiga tingkat kesulitan, dan dilakukan
sambil bermain. Sesuai tingkat persepsi anak, teks ini mengenalkan literasi dini pada anak melalui
bacaan yang berfokus pada warna, baru kemudian berfokus bentuk, dan kacauan keduanya.
Teks pelangi pernah diuji-coba lapangan kepada 80 anak di 4 KB-TK di DIY selama 2 bulan,
dan diperoleh hasil bahwa teks pelangi dapat (1) meningkatkan minat baca anak dari 30,18 ke 34,16
(berdasarkan dimensi minat baca Linda Baker dan Allan Wigfield), (2) meningkatkan keaksaraan
main dari 14,02 ke 15,77, (3) meningkatkan akuisisi literasi baca dari 4,08 ke 5,98 (standar akuisisi
literasi dini). Selain itu, teks pelangi memiliki fleksibilitas isi, karena teks dapat diganti sesuai dengan
tujuan pendidik, seperti mengenalkan flora-fauna, membina karakter, atau menyajikan cerita.
Dibandingkan dengan metode fonik, teks pelangi sebagai bagian dari metode akuisisi literasi ini,
lebih diminati anak karena mengandung cerita, mengandung unsur bermain, dan dilakukan dengan
kaca pembesar. Berdasarkan uji media diketahui bahwa teks pelangi terkategori layak sebagai media
pengenalan membaca anak karena mengandung ketercukupan dimensi bentuk, dimensi fungsi,
pemenuhan standar alat, dan ketersediaan.
Kata kunci: literasi dini, teks pelangi, sastra anak mini

A. PENDAHULUAN
Membuka-buka buku, melihat gambar penuh warna dalam rangkaian cerita
merupakan kegiatan mengenal literasi dini yang menyenangkan bagi anak. Kegiatan ini
tidak sesederhana yang diperkirakan orang dewasa karena sesungguhnya anak tengah
melakukan kegiatan konstruksi membaca. Anak sedang belajar menjadi pembaca.
Belajar membaca merupakan hak dasar anak dalam dunia yang terus berubah.
Untuk mencapai kesuksesan di sekolah dan di dunia yang lebih luas, anak harus
menguasai baca tulis. Banyak bukti menunjukkan implikasi yang signifikan dari
pemcapaian literasi tidak hanya untuk individu dalam kehidupan pribadi mereka tetapi
juga untuk kehidupan sosialnya (Heckman, 2002).
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Pada anak usia dini, membaca bukanlah kegiatan akademik yang diajarkan dalam
situasi formal. Membaca untuk mereka merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan
kegiatan yang lain, seperti bermain, ke toko buku, mendongeng, menemani ayah
membaca, menyimak cerita, dan menggambar. Pendek kata, semua hal yang terkait
keaksaraan merupakan lahan baik untuk menyemaikan kegiatan membaca pada anak
melalui cara-cara yang aman dan efektif.
Di lain pihak, sastra perlu dikenalkan sejak dini kepada anak. Bukan pada nilai
sastra yang terkandung di dalamnya, tetapi pada kecintaan akan teks sehingga anak
belajar tentang hakikat bahasa tulis melalui karya tersebut. hal ini berarti, mengenalkan
sastra pada anak dapat dilakukan bersama dengan mengenalkan kegiatan membaca. Hal
yang menyatukan keduanya adalah bahwa sastra anak dan buku bacaan anak merupakan
dwitunggal, keduanya harus memiliki ciri: (a) ekonomis kata-kata, (b) ilustrasi yang
menarik, (c) membangkitkan rasa ingin tahu dan plot dibuat cepat bergerak, (d) tema
universal. Buku-buku semacam itu juga penting untuk mengembangkan kemampuan
bahasa, kemampuan keaksaraan, dan pengetahuan umum (Rudman, 1993).
Meskipun demikian, kondisi di lapangan belum memenuhi harapan. Pembacaan
buku sebagai pengenalan sastra anak sejak dini dilakukan terpisah dengan pengenalan
membaca. Pun, pengenalan membaca yang ada yakni sistem mendaras dan variannya
cenderung membuat anak-anak jenuh. Buku dan metode yang ada belum sepenuhnya
berpihak pada anak, belum mampu mengundang rasa ingin tahu anak, belum
memfokuskan perhatian anak, belum sesuai dengan tingkat perkembangan membaca
anak.
Mengenalkan sastra anak dan membaca bukanlah mengajari anak membaca.
Sastra anak sebagai buku latihan membaca, mula-mula, tetaplah merupakan konsumsi
auditoris baru visual. Artinya, sastra anak, pertama-tama tetaplah dibacakan, barulah
setelah itu, anak akan memiliki kematangan untuk membacanya sendiri. Pengenalan
sastra yang dimaksudkan juga sebagai pengenalan membaca pada anak harus memenuhi
kriteria Teale and sulzby (1991), yakni: (1) dilakukan secara natural, (2) ada interaksi
antara anak dengan teks, (3) ada bantuan dari orang dewasa, (4) terkait dengan pajanan
lingkungan, (5) melihat masa peka. Dengan demikian, besar kemungkinan anak
memperoleh literasi awal secara aman dan alami karena karena keterlibatan kerja
kognitif, sosial, emosi, dan unsur fisiologis alat ucap (Steinberg, 2001). Untuk itu
diperlukan teks yang tepat.
Salah satu teks yang tepat untuk konsumsi literasi dini adalah adalah “teks
pelangi”. Teks ini dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan visual spasial anak dan
tahap akuisisi literasinya. Teks ini dikemas dalam bentuk cerita dan puisi, serta berisi
pengetahuan umum, karakter, budaya. Huruf dalam teks pelangi dibuat berwarna sesuai
dengan ketentuan yang dibuat, untuk mengenalkan huruf, silabel, dan kata pada anak
sesuai dengan tingkatan usia mereka.
B. PEMBAHASAN
“Teks Pelangi” merupakan teks latihan baca untuk anak-anak dibuat dalam
kalimat-kalimat pendek dan berisi pengetahuan umum serta karakter. Teks pelangi
berbentuk cerita atau puisi. Teks pelangi dapat dikategorikan sebagai teks bermuatan
sastra anak mini yang mengakomodasi isi dan prosedur pengenalan membaca. Disebut
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sastra anak mini karena teks pelangi berisi cerita mini, kurang lebih 5-10 kalimat, yang
diperuntukkan anak usia 4-6 tahun. Teks ini dilengkapi dengan gambar, dibuat dengan
standar warna aksara, dibuat dalam tiga tingkat kesulitan, dan dilakukan sambil bermain.
Sesuai tingkat persepsi anak, teks ini mengenalkan literasi dini pada anak melalui bacaan
yang berfokus pada warna, baru kemudian berfokus bentuk, dan kacauan keduanya.
Selama kegiatan permainan ini, anak-anak sibuk mencari simbol-simbol yang sama
dengan alat pembesar, lalu melingkarinya. Permainan ini menantang bagi anak-anak,
menimbulkan rasa ingin tahu, dan sekaligus menguatkan memori anak melalui
pengulangan yang mengasyikkan.
Pemfokusan “Teks Pelangi” dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni dengan
teropong atau lokalisasi objek langsung dari mata ke objek, melalui kaca pembesar, dan
melalui cahaya. Pemfokusan dengan kaca pembesar adalah permainan pemfokusan
dengan alat bantu kaca pembesar ukuran kecil. Objeknya adalah huruf, silabel, atau kata
yang tercetak dalam buku. Buku yang dimaksud berisi gambar baik gambar tunggal
maupun gambar tematik. Di bawah gambar terdapat teks. Pemfokusan dengan cahaya
adalah permainan pemfokusan di ruang gelap dengan cahaya senter atau lampu yang
menyoroti tulisan dalam buku atau media di dinding. LCD juga dapat dimanfaatkan
sebagai ganti lampu. Meskipun demikian, LCD memerlukan program yang berisi kata-kata
yang atraktif sehingga menimbulkan rasa tertarik anak
Teks pelangi merupakan produk R & D, salah 1 dari 4 permainan dalam “Akuisisi
Literasi” yang dirancang mulai tahun 2010, diujicoba tahun 2011, dan diuji-produk tahun
2012. Teks ini merupakan bagian dari empat permainan integratif keaksaraan natural
yang disebut “akuisisi literasi”. Teks ini bertumpu pada pemfokusan, linguistik, dan visual
spasial. Teks ini pernah diuji coba di empat TK dengan 80 anak menggunakan tiga
instrumen, yakni instrumen minat baca anak, instrumen keaksaraan main, dan instrumen
tahap literasi reseptif. Uji coba dilakukan selama 2 bulan, yakni pada bulan Juli hingga
September 2011.
Dalam praktiknya teks pelangi dibagi menjadi tiga permainan, yakni permainan
memburu jejak, mencari jejak, dan detektif huruf. “Memburu Jejak” merupakan
permainan yang menitikberatkan pada kemampuan persepsi visual warna. Anak-anak
memang diajak mencari huruf yang sama dengan huruf model, tetapi suasana yang
ditimbulkan seperti memburu jejak sebuah benda di antara kerumunan benda yang lain.
Permainan “Memburu Jejak” lebih menitikberatkan pada kemampuan mengenali warna
daripada mengenali simbol. Pada tahap ini, sesuai dengan tahap perkembangannya, anak
diberi tantangan menemukan benda yang berwarna sama. Hanya saja, benda tersebut
berupa huruf. Meskipun demikian, secara tidak sengaja, anak sebenarnya juga mememori
bentuk simbol.
Permainan “Mencari Jejak” merupakan permainan baca-tulis yang berfokus pada
pencarian simbol tunggal yang sama pada teks lengkap berbentuk wacana cerita dengan
dasar fitur bentuk. Anak menemukan huruf bukan berdasarkan warna lagi, tetapi benarbenar berdasarkan bentuknya di antara konteks huruf yang lain dalam teks utuh.
Permainan ini menguatkan memori anak melalui pengulangan dan kegiatan mengenal
kembali. Permainan “Mencari Jejak” juga mengasyikkan karena anak tidak merasa
terpaksa menemukan simbol yang sama. Peran kaca pembesar menimbulkan efek
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penasaran dan penjlimetan sehingga anak tertantang untuk bertahan dan menyelesaikan
permainan.
Permainan Deteksi Huruf” merupakan permainan yang menitikberatkan pada
kemampuan persepsi bentuk dalam warna-warna yang berbeda. Anak-anak diajak
mencari huruf yang sama dengan huruf model, tetapi harus mengabaikan warna
pengecoh. Tingkat kesulitan permainan ini relatif agak tinggi. Meskipun demikian, suasana
yang ditimbulkan mengasyikkan karena anak berperan teliti seperti seorang detektif.
Permainan “Detektif Huruf” lebih menitikberatkan pada kemampuan mengenali fitur
simbol (huruf) dengan warna sebagai pengecoh. Permainan ini merupakan permainan
tahap ketiga dari permainan pemfokusan huruf, dan penguatan dari permainan
sebelumnya dengan fitur warna dan bentuk semata-mata.

Teks Pelangi, Sastra Anak Mini, dan Minat Baca Anak
Teks Pelangi mengandung unsur sastra anak dalam pengertian: (a) memberikan
informasi dan pemahaman tentang kehidupan kepada anak, (b) menempatkan sudut
pandang anak, (c) mengandung unsur-unsur yang baik, dan (d) menggunakan bahasa
yang menarik anak. Apabila menggunakan pendapat Nurgiyantoro (2004) tentang genre
sastra anak, “Teks Pelangi” masuk dalam kategori buku bergambar.
Buku bergambar, sebagaimana pendapat para ahli, menarik perhatian anak untuk
berinteraksi dengannya. Anak-anak tertarik dengan gambar karena mereka berada pada
masa-masa peka icon tetapi belum cukup baik menguasai simbol. Demikian halnya, anakanak pun tertarik dengan “Teks Pelangi” antara lain adalah karena unsur gambar di
dalamnya. Sesuai dengan hipotesisnya, teks ini berhasil meningkatkan minat baca anak
melalui 10 dimensi yang diadaptasikan dari Linda Baker dan Allan Wigfield, 1999. Secara
kasat mata terlihat, bahwa anak-anak terlibat aktif dalam kegiatan keaksaraan ini. Pada
saat guru membacakan teks, anak menyimak. Pada saat diberi kesempatan menceritakan
kembali cerita yang disimak, anak-anak juga terlibat aktif. Mereka juga menyimak
instruksi terkait permainan teks pelangi. Demikian halnya saat teks dan kaca pembesar
dibagikan, anak-anak langsung memulai permainan sesuai gaya masing-masing. Contoh
teks pelangi dapat dilihat pada halaman lampiran.
berbeda dengan teks yang lain, teks pelangi dimulai dari fokus warna, baru
bentuk, lalu urutan atau konstruksi sintagmatik. Teks pertama “Memburu Jejak”, benarbenar difokuskan pada warna huruf. Tiap-tiap huruf yang ingin dikenalkan pada anak
diberi warna yang sama. Anak-anak usia 3 tahun menyukai permainan ini dan sebagian
besar berhasil menemukan huruf yang sama (karena warnanya sama). Gradasi
penyampaian menurut SWA (Standar Warna Aksara) memudahkan anak untuk menguasai
huruf demi huruf secara mudah. Teks kedua “mencari Jejak” telah difokuskan pada huruf,
tidak ada pewarnaan dalam teks ini. Anak telah mengetahui huruf berdasarkan bentuknya
dan tidak lagi berpedoman pada warna. Setelah dua minggu bermain “Memburu Jejak”
berdasarkan warna, anak-anak siap memasuki permainan “Mencari Jejak” berdasarkan
huruf. Setelah 3 minggu, anak siap bermain “Detektif Huruf” Kegiatan bermain teks
pelangi tahap 3 ini menantang bagi mereka yang telah menyelesaikan permainan
sebelumnya, tetapi membuat frustasi anak-anak yang tidak memperoleh dasar permainan
teks pelangi warna dan huruf.
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Berdasarkan observasi yang dilakukan di 4 TK, diketahui bahwa permainan teks
pelangi menarik minat anak melalui 10 dimensi berikut. Dimensi-dimensi tersebut
diobservasi selama perlakuan. Dimensi tersebut dikembangkan menjadi 17 indikator.
Tiap-tiap indikator dibuat dalam 3 skala likert.
Matriks 1. Dimensi dan Indikator Minat Baca Anak
DIMENSI
Curiousity

INDIKATOR
Punya rasa ingin tahu terkait bacaan atau tulisan
Bertanya pada orang lain terkait bacaan atau tulisan
Involvement
Terlibat dalam setiap kegiatan keaksaraan
Tidak mau tertinggal dalam kegiatan keaksaraan
Importance
Menyadari akan pentingnya membaca
Recognisi
Mengaku senang membaca
Grades
Tahap perkembangan relatif tinggi untuk anak seusianya
Competition
Senang mengajak sebaya lomba membaca atau menulis
Selalu ingin menyamai anak di atas gradenya
Self-Efficacy
Menunjukkan bahwa dirinya mampu membaca
Merasa diri mampu melaksanakan tugas keaksaraan
Challenge
Merasa tertantang oleh tugas keaksaraan
Selalu merasa bisa melakukan tugas keaksaraan
Work Avoidance
Tidak menghindari “tugas” keaksaraan
Menerima tugas dengan senang hati
Compliance
Selalu berusaha memiliki waktu baca
Meminta orang lain untuk membantu keberaksaraannya
(Diadaptasikan dari Linda Baker & Allan Wigfield, 1999)

Berdasarkan hitungan skala 3 untuk 17 indikator, dengan nilai konversi 17-24, 2531, 32-38, 39-45, 46-51 diperoleh hasil pre-test (observasi awal) minat baca anak di 4 TK
sebesar 30,18. Nilai tersebut termasuk dalam kategori rendah. Setelah memperoleh
perlakuan selama 2 bulan, minat baca anak mengalami kenaikan sebesar 3,98 menjadi
34,16 (kategori sedang). Ada pun nilai uji-t sebesar 26,456. Nilai tersebut terkesan besar,
karena tidak dijumpai anak yang mengalami penurunan minat. Hal ini menunjukkan
bahwa teks pelangi cukup efektif untuk meningkatkan minat keaksaraan (dalam hal ini
minat baca) anak usia dini.
Selain itu, dibandingkan dengan metode fonik, teks pelangi sebagai bagian dari
metode akuisisi literasi ini, lebih diminati anak karena mengandung cerita, mengandung
unsur bermain, dan dilakukan dengan kaca pembesar. Meskipun demikian, sebagai bagian
dari model akuisisi literasi, teks pelangi tidak dimaksudkan sebagai buku latihan membaca
dengan metode buttom-up. Teks pelangi lebih difokuskan sebagai media bermain
keaksaraan demi menumbuhkan minat dan kemampuan baca secara natural
developmental.
Kondisi di atas didukung oleh riset terdahulu bahwa pengenalan membaca tidak
akan berhasil apabila tidak didasarkan pada dua hal, yakni kemunculan literacy anak
(emergent literacy) dan kebermaknaan belajar membaca bagi anak. Ini berarti,
pembelajaran membaca akan efektif ketika diberikan pada saat anak membutuhkan dan
menginginkan. Oleh karena itu, langkah terbaik adalah menstimulasi anak agar mereka
tertarik membaca, senang terhadap tulisan, dan memiliki kesadaran fonem dan leksikal.
Menurut Jalongo dan kawan-kawan, buku-buku yang penuh gambar dengan sedikit
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tulisan justru efektif untuk mendorong anak senang membaca (Jalongo, et al. 2002).
Dengan demikian, buku cerita bergambar menjadi faktor penting yang mendorong minat
baca. Di sinilah buku ”sastra anak” berperan penting.
Selain itu, menurut beberapa ahli, kemunculan bahasa tulis pada anak dapat
dirangsang melalui berbagai macam kegiatan, antara lain melalui rekonstruksi cerita dari
buku bergambar. Menurut penelitian Kraayenoord & Paris (1996), kegiatan
mengkonstruksi cerita dari buku bergambar dapat membangkitkan bahasa tulis anak,
terutama karena berkaitan dengan aktivitas memaknai dan mengkonstruksi pemahaman.
Kegiatan ini dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuan anak mendekoding makna
teks
Teks Pelangi dan Keaksaraan Main
Nilai sebuah buku anak terlihat ketika anak mengalami kemajuan dalam proses
interaksinya. Mula-mula anak mungkin hanya sedikit terlibat dan belum melakukan
eksplorasi, tetapi kemudian mulai menggunakan strategi tertentu untuk mendapatkan
abilitas yang lebih baik. Pendek kata, buku untuk anak, menarik untuk anak, dapat
dimanfaatkan anak, dapat terus dieksplorasi anak, dan mampu mencapai tujuan
utamanya. Demikian halnya dengan “Teks Pelangi” ini.
“Teks Pelangi” memang berisi cerita dan sajak anak. Meskipun demikian, teks
tersebut dibuat bergradasi, dimainkan dengan strategi tertentu, sehingga nilai keaksaraan
yang dikandungnya muncul secara bertahap. Berbeda dengan fonik yang memfokuskan
diri pada kemampuan decoding teks dengan latihan intensif dan sistematis, “Teks Pelangi”
justru mengajak anak bermain dengan warna-warna. Fitur bahasa tulis diperoleh sejak
pertama anak menyimak pembacaan “Teks Pelangi” dari guru dan melihat teks sebagai
simbol visual dari apa yang disimaknya. Aspek pengulangan dari fonik juga terdapat pada
teks ini. Hanya saja, pengulangan pada “Teks Pelangi” merupakan latihan yang bersifat
informal. Anak melihat huruf tertentu dengan warna yang sama berulang-ulang tanpa
merasakan kebosanan. Menemukan huruf dalam permainan tentu berbeda dengan
menirukan dalam jumlah tertentu. Hal ini berbeda dengan pengulangan imitasi.
Kebermaknaan menjadi kunci yang diterapkan dalam teks ini selain sifat informalnya.
“Teks Pelangi” mendukung literasi anak melalui peningkatan keaksaraan main
meliputi kegiatan mengidentifikasi warna (dengan secara bawah sadar mengidentifikasi
bentuk), mengidentifikasi bentuk (dengan secara bawah sadar melakukan korespondensi
bentuk bunyi), mendecoding teks, memaknai kata dan kalimat, serta menarik informasi
dari teks.
Matriks 2. Dimensi dan Indikator Keaksaraan Main
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DIMENSI
Warna
Bentuk Tunggal
Bentuk berpasangan
Bentuk kesatuan
Korespondensi 1-1
Mengeja
Leksikal
sintaktis
Wacana
Komprehensi teks

INDIKATOR
Menemukan kata, silabel, huruf, yang sama warna
Menemukan huruf yang sama
Menemukan silabel yang sama
menemukan kata yang sama
Menyebutkan nama-nama huruf
Mengeja huruf menjadi silabel
Membaca kata-kata
Membaca kalimat
Membaca paragraf
Menjawab pertanyaan bacaan
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Berdasarkan 10 indikator tersebut permainan keaksaraan anak dipetakan.
Indikator pertama mengandung 3 capaian yang bertumpu pada warna dan dimulai dari
konstruksi yang lebih besar, yakni menemukan kata sama warna, silabel sama warna, dan
huruf sama warna. Pada keaksaraan main tahap dua, identifikasi bentuk dimulai dari
konstruksi terkecil yakni huruf, baru kemudian silabel, lalu kata. Setelah itu, keaksaraan
didasarkan pada kesadaran grafofonemik, lalu baru masuk kemampuan membaca yang
sesungguhnya yakni melafalkan kata-kata dan kalimat disertai dengan pemahaman
maknanya. Kemampuan ini bertingkat dari kata, kalimat, paragraf (sebagai wacana), dan
evaluasi komprehensinya. di Dengan demikian, Apa pun capaian anak merupakan
informasi dari tahap tersebut. Bagaimana anak berinteraksi dengan teks menunjukkan
tingkat kerumitan yang dapat mereka cerna. Di sinilah keliterasian diskalakan minimal 10
dan maksimal 30 dan hanya bertumpu pada teks ini.
IUji-coba terhadap “Teks Pelangi” selama dua bulan menunjukkan hasil yang
cukup baik. Pada mulanya subjek memperoleh skor 14,02 saat awal bermain dengan data
terbesar anak dapat menyebutkan sebagian huruf (korespondensi 1-1) tetapi meningkat
menjadi 15,77 dengan data kemampuan terbesar pada mengeja dan membaca kata-kata
sebagian besar kata-kata. Hasil dengan konversi lima menunjukkan bahwa keaksaraan
main anak-anak TK pada mulanya adalah sangat rendah (10,00-14,99) dan setelah
menggunakan “Teks Pelangi” keaksaraan main anak-anak meningkat ke tahap rendah
(15,00 – 18,00).
Teks Pelangi dan Literasi Baca
Semua metode yang terkait dengan baca-tulis anak, baik dengan perspektif formal
maupun informal, melalui metode latihan maupun bermain, tujuan akhirnya adalah
mengembangkan literasi baca dan literasi tulis anak. Demikian halnya dengan “Teks
Pelangi” ini. Serangkaian kegiatan, mulai dari menyimak teks, bertanya jawab, mencari
satuan lingual berdasarkan warna, menemukan simbol yang sama, mengeja, membaca
kata hingga membaca sendiri teks dan memahami isinya merupakan kegiatan literasi
yang benar-benar bertahap. “Teks Pelangi” menyiapkan anak untuk mencapai tahaptahap tersebut.
Pada tahap diferensiasi (anak baru dapat membedakan fitur gambar dan tulisan),
dan tahap membaca pura-pura anak dihadapkan pada warna. Satuan lingual tulis
tidaklah penting, karena anak baru memakna warnanya. Dalam proses ini penjlimetan
dilakukan agar anak mampu melihat unsur dan komposisi satuan kata dari huruf-huruf
pembangunnya. Para tahap membaca gambar, anak distimulasi dengan permainan
menemukan bentuk-bentuk yang sama (tidak lagi bertumpu pada warna), bahkan
komposisi bentuk dalam “Mencari Jejak”. Permainan ini mempersiapkan tahap membaca
acak. Apabila tahap membaca acak telah dicapai anak, anak disuguhi permainan
penjlimetan dalam “Detektif Huruf”. Barulah setelah lepas landas, anak disuguhi teks yang
sesungguhnya. Semua gradasi dalam permainan “Teks Pelangi” memiliki korelasi dengan
tahap pencapaian literasi baca anak. Berikut ini indikator dari tahap literasi baca anak.
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Matriks 3. Tahap Literasi Baca Anak dan Indikatornya
diferensiasi
Membaca Pura-pura

Membedakan gambar dan tulisan
Bergaya membaca
Membaca tetapi tidak ada kaitan lafal dan simbolnya
Membaca Gambar
Membaca dengan memerhatikan gambar
Membaca Acak
Mengenal kata dalam lingkungan simbol yang sama
Mengenali kembali kata dalam konteks yang berbeda
Lepas Landas
Mengeja Huruf-Silabel
Mengeja Silabel-Kata
Membaca lambat tanpa nada
Tahap Independen
Membaca independen awal
Membaca independen
(Diolah dari Sumber Musfiroh, 2009)

Uji-coba “Teks Pelangi” selama 2 bulan pada 200 subjek menunjukkan bahwa
“Teks Pelangi” meningkatkan literasi baca anak, dari 4,08 ke 5,98. Hal ini memberikan
informasi bahwa pada mulanya rerata anak-anak berada pada tahap membaca acak
pertama. Setelah memperoleh perlakuan selama 2 bulan anak-anak mencapai tahap
membaca acak kedua hingga tahap lepas landas. Adapun nilai t untuk tahap keaksaraan
ini adalah 16,742. Nilai ini menunjukkan angka signifikansi yang tinggi.
Selain relatif baik dari segi uji-coba permainan, “Teks Pelangi” juga memenuhi
syarat dengan media. Berdasarkan uji media diketahui bahwa “Teks Pelangi” terkategori
layak sebagai media pengenalan membaca anak karena mengandung ketercukupan
dimensi bentuk, dimensi fungsi, pemenuhan standar alat, dan ketersediaan. Walaupun
tidak terkait langsung dengan peningkatan literasi baca anak, uji media menunjukkan
bahwa “Teks Pelangi” aman, fungsional, efektif, dan mudah diperoleh. Ciri ini
memudahkan pendidik memenuhi kebutuhan anak sehingga memudahkan capaian literasi
yang diinginkan.
Kaitan antara “Teks Pelangi” dengan literasi baca dikuatkan oleh pendapat para
peneliti terdahulu, bahwa permainan keaksaraan dapat dikaitkan kemunculan keaksaraan.
Permainan keaksaraan terkaitkan pula dengan faktor-faktor berikut.
(1) Buku cerita
Riset selama tiga dekade menunjukkan bahwa buku bacaan merupakan prediktor
terkuat keberhasilan membaca seperti halnya kesadaran fonemik (Pellegrini et al,
1991). Teks yang berilustrasi, dengan font yang mencolok juga menarik dan
menimbulkan diskusi bagi anak (Yaden, 1993).
(2) Permainan dramatik
Permainan dramatik merupakan area untuk mengembangkan keterampilan umum
di dalamnya penuh dengan penerapan berbagai domain lain, termasuk membaca
dan menulis (Pellgrini & Galda, 1993). Permainan ini menyediakan kesempatan
anak untuk membangun kognisi penting dan kecakapan linguistik yang
dibutuhkan.
(3) Pemerolehan bentuk-bentuk metabahasa (seperti huruf, kata, cerita) sama
baiknya kesadaran tentang bahasa tulis melalui peristiwa-peristiwa pembacaan
buku (Goodman, 1986). Kesadaran metalinguistik tentang bahasa lisan dan
bahasa tulis muncul secara developmental, dari kesadaran tacit tentang teks
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mulai berfokus pada elemen makna menuju refleksi-refleksi yang lebih eksplisit
terkait dengan konvensi buku dan aspek-aspek huruf dan kata itu sendiri.
Belajar keaksaraan secara informal mencapai hasil yang lebih baik dalam
kesadaran fonemik selama belajar membaca (Richgels, 1995). Anak-anak belajar dari
keaksaraan inkonvensional ke keaksaraan konvensional. Anak-anak juga mengkonstruksi
sendiri pengetahuan keaksaraan, dan kemunculan keaksaraan itu terjadi dalam situasi
informal (Teale, 1986).

C. KESIMPULAN
Anak KB dan TK memerlukan permainan untuk pengenalan membaca teks yang
sesuai dengan tahap perkembangan bahasa tulis mereka. “Teks Pelangi” merupakan teks
permainan keaksaraan yang memberi peluang pada anak untuk memfokuskan pandangan
mereka (visual-spasial) ke simbol, baik huruf, silabel, maupun kata, sehingga memiliki
kebertahanan konsentrasi pada saat memerhatikan aspek keaksaraan tersebut. Sebagai
bagian dari sastra mini genre buku bergambar, “Teks Pelangi” berhasil menarik minat
membaca anak, meningkatkan kekasaraan main anak, dan mengembangkan tahap
keaksaraan baca anak.
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MEMASYARAKATKAN KEGIATAN MENULIS
KREATIF NASKAH DRAMA PADA SISWA SEKOLAH
DASAR DENGAN STRATEGI MENULIS
TERBIMBING (SMT)
Tuti Kusniarti
Universitas Muhammadiyah Malang

Abstrak
Sastra anak adalah karya sastra yang secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi
tentang dunia yang akrab dengan anak-anak, yaitu anak yang berusia antara 6-13 tahun. Sifat sastra
anak adalah imajinasi semata, bukan berdasarkan pada fakta. Unsur imajinasi ini sangat menonjol
dalam sastra anak. Hakikat sastra anak harus sesuai dengan dunia dan alam kehidupan anak-anak
yang khas milik mereka dan bukan milik orang dewasa. Sastra anak bertumpu dan bermula pada
penyajian nilai dan imbauan tertentu yang dianggap sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan.
Sastra anak dapat berkisah tentang apa saja, bahkan yang menurut orang dewasa tidak masuk
akal. Isi cerita tidak harus yang baik-baik saja, namun anak juga dapat menerima cerita yang “tidak
baik” dengan tujuan cerita anak yang ditulis dapat memberikan informasi dan pemahaman yang baik
tentang kehidupan itu sendiri. Sebagai contoh adalah pembelajaran sastra di SD.
Di Sekolah Dasar, Pembelajaran Sastra dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa
mengapresiasikan karya sastra. Menurut Huck (1987 : 630-623) bahwa pembelajaran sastra di SD
harus memberi pengalaman pada siswa yang akan berkontribusi pada 4 tujuan, yakni : 1) Pencarian
kesenangan pada buku; 2) Menginterprestasikan bacaan sastra; 3) Mengembangkan kesadaran
bersastra; 4) Mengembangkan apresiasi.
Sebagai upaya meningkatkan pembelajaran apresiasi sastra di sekolah, guru yang kreatif
pada akhirnya menjadi prasyarat yang tidak dapat ditawar-tawar. Kreativitas guru dipertaruhkan
untuk menghadapi tantangan memasuki abad pengetahuan, di mana guru harus mampu
meningkatkan pembelajaran apresiasi sastra di tengah iklim yang tidak menguntungkan dan penuh
keterbatasan. Untuk mengembangkan kreativitas bersastra anak khususnya menulis kreatif, guru
memang harus memiliki kemampuan menggunakan berbagai macam model atau strategi
pembelajaran.
Kata kunci : menulis kreatif, naskah drama, strategi menulis terbimbing, sekolah dasar

Pendahuluan
Pembelajaran apresiasi sastra dalam tataran praktis di Sekolah Dasar kurang
mendapatkan perhatian dan terkesan tidak terlalu penting. Jika diamati, terdapat
beberapa aspek yang menjadi kendala dalam mengembangkan pembelajaran apresiasi
sastra. Aspek pertama terkait dengan masalah kebijakan yang dikeluarkan oleh penentu
kebijakan itu sendiri, kurangnya lembaga pendidikan mengeluarkan kebijakan yang
berkaitan dengan pengembangan pembelajaran apresiasi sastra. Aspek yang kedua,
keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran sastra. Oleh karena keterbatasan
tersebut, maka pembelajaran apresiasi sastra tidak menjadi sesuatu yang harus ada
dalam proses belajar mengajar bahasa dan sastra khususnya pembelajaran menulis
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naskah drama. Aspek lain yang juga menjadi kendala adalah keterbatasan bahan bacaan
guru dan minimnya publikasi sastra, serta alokasi jam pelajaran.
Salah satu upaya untuk meningkatkan pembelajaran apresiasi sastra, guru yang
kreatif pada akhirnya menjadi prasyarat yang tidak dapat ditawar-tawar. Kreativitas guru
dipertaruhkan untuk menghadapi tantangan memasuki abad pengetahuan, di mana guru
harus mampu meningkatkan pembelajaran apresiasi sastra di tengah iklim yang tidak
meng-untungkan dan penuh keterbatasan.
Kreativitas guru yang didukung oleh kompetensi kedramaan yang cukup, sangat
menunjang keberhasilan pembelajaran apresiasi drama, khususnya menulis kreatif naskah
drama. Pemolaan dan pengelolaan kreativitas pembelajaran menulis naskah drama dapat
dilakukan dengan berbagai cara. Dari segi temporal, kreativitas pembelajaran menulis
naskah drama dapat dilaksanakan baik pada permulaan pembelajaran, selama kegiatan
inti pembelajaran, maupun sesudah pembelajaran berlangsung. Pada tahap awal
pembelajaran, kreativitas perencanaan pembelajaran dapat diwujudkan dengan
penyusunan rencana pembelajaran yang efektif. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran,
kreativitas dalam memanajemen KBM tampak dalam penciptaan suasana pembelajaran
yang menyenangkan dan bermakna. Pada tahap pascapembelajaran, kreativitas dapat
teramati dari keandalan dan keakuratan perangkat evalusi dalam mengukur hasil
pembelajaran.
Kreativitas penting lainnya yang harus dimiliki oleh guru adalah kreativitas dalam
menggunakan strategi pembelajaran. Dari berbagai strategi yang ada, strategi menulis
terbimbing (SMT) dapat dioptimalkan penggunaanya untuk meningkatkan kreativitas
pembelajaran menulis naskah drama. Pembelajaran menulis dengan SMT di kelas, dapat
diawali dengan pemberian model yang berorientasi pada pendekatan proses. Proses ini
melibatkan proses berpikir dan proses menulis melalui beberapa tahapan mulai dari
pramenulis, menulis draf, menulis, revisi dan publikasi.
Berbicara tentang pembelajaran apresiasi sastra di sekolah barangkali peribahasa
Jauh panggang dari api tidaklah berlebihan mendeskripsikan keadaan sebenarnya. Karena
itulah yang diperlukan sekarang adalah bagaimana memulai sebuah upaya untuk secepat
mungkin keluar dari situasi yang tidak menguntungkan ini. Kompleksitas permasalahan
pembelajaran drama tidak seharusnya menghilangkan semangat berkarya, lebih-lebih
menghilangkan kreativitas dan produktivitas. Dalam upaya meningkatkan pembelajaran
apresiasi drama di sekolah, khususnya menulis kreatif naskah drama kreativitas pada
akhirnya menjadi kata kunci.
Pembelajaran Menulis Sebagai Sebuah Proses
Menulis sebagai sebuah proses mengandung makna bahwa menulis meliputi
serangkaian aktivitas yang aktif dan dinamis. Rangkaian aktivitas tersebut tidak berurutan
secara ketat tetap bersifat luwes dan berulang-ulang karena proses menulis tidak bersifat
linier melainkan bersifat interaktif dan rekursif. Hal ini berarti bahwa dalam proses
menulis, antara tahap yang satu dan tahap yang lain saling berkaitan dan berulang secara
fleksibel.
Mengenai tahapan-tahapan dalam menulis, Tompkins (1988) menguraikan lima
tahapan proses menulis. Kelima tahap tersebut yaitu pramenulis (prewriting), penyusunan
dan penerapan konsep (drafting), perbaikan (revising), penyuntingan (editing), dan
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penerbitan (publishing). Adapun Hamp–Lyons dan Heasbey (dalam Kholik, 1999)
mengemukakan tiga tahapan proses menulis yakni pramenulis, menulis dan menulis
kembali, dengan demikian, proses menulis pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan
produktif yang terdiri atas beberapa level aktivitas yang bermuara pada hasil atau produk
tulisan. Setiap level aktivitas tentunya berisi kegaitan kolaboratif antara siswa dengan
guru maupun sesama siswa.
Menulis merupakan keterampilan mekanis yang dapat dipahami dan dipelajari.
Tahapan-tahapan yang telah disebutkan sebelumnya dapat mempermudah pemahaman
dan pemerolehan keterampilan yang dimaksud. Lima tahapan menulis sebagaimana yang
telah diuraikan Tompkins akan menjadi acuan dalam penelitian ini. Kelima tahapan
tersebut merupakan pengalaman yang harus dilakukan dalam mengonstruksi sebuah teks
dan sudah tentu memiliki aktivitas dan strategi masing-masing.
Konsep Dasar Strategi Menulis Terbimbing (SMT)
SMT merupakan suatu strategi yang digunakan untuk membimbing dan
mengarahkan siswa. Blake dan Spenato’s (dalam Hatmiati. 2004) menyatakan bahwa
bimbingan dapat diberikan kepada siswa, baik secara individual maupun kelompok.
Pembelajaran menulis dengan SMT dapat membuat peran guru yang selama ini hanya
sebagai pemberi tugas akan beralih dalam bentuk kerjasama dengan siswa melalui proses
menulis, termasuk menulis naskah drama sehingga kemampuan siswa akan dapat
ditingkatkan.
Lebih lanjut, Blake dan Spenato’s menyatakan bahwa SMT dapat digunakan untuk
meningkatkan kemampuan menulis siswa. Melalui strategi ini, siswa dapat
menghubungkan skemata yang dimilikinya dengan permasalahan yang dihadapi sehingga
siswa dapat memahami kendala-kendala dalam menulis dan menemukan cara mengatasi
kendala tersebut melalui SMT selain itu, SMT memungkinkan untuk membimbing dan
mengarahkan siswa dalam setiap tahapan menulis yang dilaluinya. Bimbingan guru dapat
diberikan kepada siswa baik secara individu maupun kelompok agar setiap kendala yang
dihadapinya dalalm menulis dapat segera diketahui dan diatasi.
Bimbingan yang diberikan guru, mulai dari pramenulis hingga merevisi hasil, pada
dasarnya hanya merupakan pembuka jalan bagi siswa untuk mencapai suatu tingkat
keterampilan menulis secara mandiri. Bimbingan yang dilakukan bukan berarti
mengurangi kreativitas siswa dalam mengembangkan gagasannya. Siswa tetap memiliki
kemampuan secara kreatif untuk menulis dan menuangkan daya imajinasinya sesuai
dengan minat, pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Keberadaan guru sebagai
pembimbing bukan penentu hal yang harus ditulis siswa melainkan berfungsi sebagai
fasilitator dan motivator yang mengarahkan siswa dalam memilih dan menentukan tema
yang akan ditulis. Kemudian, siswa mengembangkannya sesuai dengan skemata yang
dimiliki. Melalui bimbingan secara bertahap ini, siswa diharapkan dapat termotivasi untuk
meningkatkan kemampuan menulisnya.
Tahap-Tahap Strategi Menulis Terbimbing (SMT)
Sebagai motivator, fasilitator, dan pembimbing, guru dapat mengarakkan siswa
menulis naskah drama melalui beberapa tahapan pembelajaran menulis terbimbing.
Tahapan-tahapan tersebut meliputi tahapan pramenulis, pemburaman atau pengedrafan,
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dan tahapan perevisian. Tahapan-tahapan ini harus dilakukan secara runtut dan
sistematis sebagaimana yang diungkapkan Akhdiah (1990) bahwa kemampuan menulis
hanya dapat dicapai dengan melalui latihan dan bimbingan yang sistematis. Hal ini berarti
seorang guru dapat membimbing siswa dalam setiap tahapan menulis yang akan
dilaluinya. Senada dengan sistematisasi penyajian pembelajaran menulis yang
disampaikan Akhadiah, Blake dan Spenatos (dalam Hatmiati. 2004) mengemukakan
bahwa bimbingan yang diberikan kepada siswa dapat diterapkan mulai dari memilih dan
menentukan topik, memformulasikan pertanyaan, menyusun draf, membaca draf, dan
menulis draf final.
Kegiatan menulis naskah drama dengan menggunakan SMT akan mengajak setiap
siswa mengalami proses dalam beberapa tahap dalam kegiatan menulis. Kegiatan yang
dilewati itu meliputi memilih topik, sumbang saran untuk mengembangkan topik yang
terpilih untuk menjadi kerangka, menyusun draf yang dikembangkan dari kerangka,
membaca draf yang sudah terbuat, mengedit draf atau merevisi, dan menulis draf final
menjadi naskah utuh.
Strategi Menulis Terbimbing (SMT) memudahkan siswa untuk mengatasi kendalakendala menulis yang dihadapinya. Melalui strategi tersebut, siswa mendapatkan
bimbingan dari guru yang akan mengarahkannya dalam setiap tahapan menulis yang
dilaluinya. Melalui strategi ini pula, guru akan berupaya memberikan model proses dan
praktis menulis naskah drama yang terarah serta umpan balik yang membantu siswa
untuk mengembangkan tulisannya.
Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan SMT dapat membantu guru untuk memberikan bimbingan dan arahan
kepada siswa dalam setiap tahapan menulis yang dilaluinya. Dengan bimbingan yang
teratur dan sistematis, kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam menulis dapat segera
diketahui dan diatasi dengan baik. Oleh karena itu, strategi ini menuntut guru tidak hanya
memberikan pengetahuan teoritis tetapi juga mampu memberikan bimbingan dan balikan
dalam setiap kesulitan menulis yang dihadapi tanpa harus menghilangkan kreativitas
siswa.
Penggunaan SMT dalam Pembelajaran Menulis Naskah Drama
Pembelajaran keterampilan menulis kreatif disekolah dasar berdasarkan Kurikulum
Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP)
mensyaratkan kemampuan standar berupa
kemampuan mengungkapkan pikiran, dan perasaan secara lisan dalam diskusi dan
bermain drama. Untuk mencapai standar kompetensi sebagaimana yang diamanatkan
dalam kurikulum, pembelajaran sastra kreatif di sekolah harus dimulai dengan mengenal
naskah drama lalu menuliskannya dalam bentuk naskah dengan bimbingan guru
(Mulyasa, 2002).
Salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran
menulis kreatif naskah drama adalah Strategi Menulis Terbimbing (SMT). Untuk
menerapkan strategi ini, siswa akan dibimbing oleh guru dalam setiap tahapan menulis
yang dilaluinya sehingga kendala-kendala menulis naskah drama yang ditemui siswa
dalam kegiatan penulisan dapat diketahui dan diatasi dengan baik.
Proses pembelajaran menulis naskah drama dengan SMT dapat dilakukan secara
bertahap yaitu tahap pramenulis, pemburaman atau pengedrafan, dan perevisian. Setiap
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tahapan dalam menulis naskah drama tersebut akan dievaluasi sesuai dengan ramburambu yang akan ditetapkan. Tahapan-tahapan dalam menulis naskah drama tersebut
dapat dicermati dalam uraian berikut.
Tahap Pramenulis
(1) Guru menjelaskan tugas belajar (tujuan penggunaan dan pengerjaan kartu serta
cara pembuatan kelompok cerita);
(2) Guru melakukan tanya jawab untuk mengetahui skemata awal siswa berkaitan
dengan struktur naskah;
(3) Guru membimbing siswa dalam kegiatan membaca model naskah drama dan
diskusi tentang penggarapan struktur naskah yang telah dibaca;
(4) Guru membimbing siswa dalam pengerjaan kartu struktur naskah yang terdapat
dalam model naskah drama;
(5) Guru membimbing siswa membuat kluster struktur naskah drama yang telah
dibaca.
Tahap Pengedrafan
(1) Guru bertanya jawab dengan siswa berkaitan dengan struktur naskah dan
penulisan sebuah naskah drama untuk mengetahui peningkatan pemahaman
setelah mengikuti pembelajaran pada tahap pramenulis;
(2) Guru membimbing siswa untuk melakukan sumbang saran dengan siswa untuk
menentukan atau mengembangkan struktur naskah. Siswa tetap diperkenankan
memilih struktur sesuai naskah model;
(3) Guru membimbing siswa menentukan struktur naskah dan mengembangkannya
melalui pengerjaan kartu struktur naskah dalam membentuk draf awal;
(4) Guru mengajak siswa berbagi hasil pengerjaan kartu strukutur naskah dengan
membacakan hasil pengerjaannya dan mengemukakan perbedaan pendapatnya.
Dalam tataran ini, kemungkinan penambahan, pengurangan, penghilangan,
pengembangan, bahkan perubahan struktur elemen naskah drama dapat terjadi;
(5) Guru membimbing siswa menyusun naskah drama berdasarkan kartu struktur
naskah yang telah mengalami penambahana, pengurangan, penghilangan atau
pengembangan.
Tahap Perevisian
Guru membimbing siswa merevisi draf naskah melalui kegiatan konferensi dan
diskusi. Fragmen atau dramatisasi naskah juga dapat dijadikan acuan perevisian ulang.
Tahap Publikasi
(1)
Guru membimbing siswa membacakan naskah drama;
(2) Guru membimbing siswa mendramatisasikan naskah jadi (draf final hasil revisi
ulang) dengan format penyajian pentas yang lebih lengkap;
(3) Guru membimbing siswa menggelar lokakarya pascapentas untuk penyempurnaan
akhir naskah drama.
Untuk mempermudah kegiatan tersebut, dalam proses bimbingannya guru dapat
membuat alat bantu untuk mempermudah siswa mengembangkan gagasan yang
ditemuinya setelah membaca naskah model. Alat bantu yang ditawarkan dalam kegiatan
ini berupa kartu-kartu yang terdiri dari kartu pembagian cerita, kartu rangkaian peristiwa,
kartu tema, dan kartu pelaku, seperti contoh berikut.
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Kartu Pelaku
Nama Kelompok / Kelas
:
………………………………………
Naskah drama/penulis
: ……………………………………
Fisik
...........................................................................
...........................................................................
Non Fisik
............................................................................
............................................................................

Kartu Pembagian Cerita
Nama Kelompok / Kelas
Naskah drama/penulis

: ………………………………
: …………………………….

Bagian Awal
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Bagian Tengah
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Bagian Akhir
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Kartu Rangkaian Peristiwa
Nama Kelompok / Kelas
Naskah drama/penulis

: …………………………………………
: …………………………………………

Peristiwa 1
............................................................................................
.............................................................................................
Peristiwa 2
.............................................................................................
.............................................................................................
Peristiwa 3
…..........................................................................................
..............................................................................................

Kartu Tema
Nama Kelompok / Kelas
Naskah drama/penulis
•
•
•

: ………………………………………………..
: ………………………………………………..

Tema
…………………………………………..…………
Alasan
...............................................................................
...............................................................................
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Pembelajaran Menulis Drama dengan SMT
Fokus pembelajaran menulis dengan menggunakan SMT ditekankan pada
tahapan-tahapan dalam menulis naskah drama dengan bantuan naskah model. Tahapantahapan dalam menulis naskah drama yang dinilai meliputi tahap pramenulis,
pemburaman atau pengedrafan, dan perevisian. Peran guru dalam pembelajaran menulis
naskah drama dengan SMT ini lebih banyak membimbing dan memotivasi siswa dalam
menulis naskah drama. Oleh karena itu, penilaian tidak hanya dilakukan setelah proses
penulisan selesai tetapi juga dilakukan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung.
Senada dengan apa yang disampaikan Nunan (1991) bahwa pembelajaran menulis
didasarkan interaksi antara pendekatan yang berorientasi proses dan yang berorientasi
hasil (produk). Bentuk produk dalam hal ini adalah naskah drama karangan siswa dengan
karakteristik karangan meliputi kelengkapan penggunaan struktur elemen naskah drama:
tema, tokoh dan karakter, latar cerita, dialog yang membangun plot (bagian awal, tengah
dan akhir).
Berdasarkan pemaparan di atas, teknik evaluasi penyekoran dapat dipakai untuk
menilai pembelajaran menulis berkaitan dengan produk dengan ditujukan terhadap satu
aspek utama atau karakteristik tertentu dari suatu karangan. Satu aspek itu mengacu
pada kualitas bentuk karangan naskah drama, oleh karena itu penilaian dengan satu
aspek utama itu tidak menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan tujuan dari penilaian itu
sendiri yang menitikberatkan pada bagian atau aspek yang dianggap dominan.
Penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada prosedur penilaian dapat
didasarkan pada ciri-ciri dominan suatu bentuk tulisan. Bentuk tulisan yang berwujud
naskah drama dinilai berdasarkan indikator penulisan naskah drama yang disusun dengan
mengacu ciri-ciri utama sebuah naskah drama terutama berkaitan dengan struktur
elemen naskah dan penggarapannya. Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui
kemajuan pembelajaran menulis dan kemampuan menulis siswa dilakukan melalui tiga
jenis kegiatan yakni,(1) pemantauan secara informal proses menulis siswa, (2) penilaian
proses menulis siswa, dan (3) penilaian produk penulisan siswa (Tompkins, 1988).
Sebagai sesuatu yang muldimensional, menulis tidak dapat diukur secara tepat
dengan hanya menghitung nilai atau kualitas komposisi yang ditulis siswa. Memantau
secara informal kegiatan menulis siswa melalui kegiatan observasi, diskusi, dan
pengumpulan hasil karangan siswa dalam bentuk portofolio membuat guru dapat
berinteraksi dengan siswa serta dapat mendokumentasikan kemajuan menulis yang
dicapai siswa.
Ada empat komponen yang dievaluasi saat pembelajaran menulis naskah drama
berlangsung, yaitu:(1) aktivitas siswa saat memahami struktur elemen naskah drama
melalui kegiatan membaca model, (2) pengetahuan tentang hasil pemahaman struktur
elemen naskah dalam kegiatan menulis naskah drama beserta aplikasinya, (3) aktivitas
siswa selama proses menulis berlangsung, dan (4) kualitas cerita yang ditulis siswa
(Tompkins,1988).
Menggagas Pembelajaran Menulis Kreatif di Sekolah Dasar
Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar meliputi penguasaan
kebahasaan, kemampuan memahami, dan mengapresiasi sastra (termasuk di dalamnya
menulis karya sastra sederhana), serta kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia baik
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lisan maupun tulis, yang keseluruhannya dalam pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan
secara terpadu tanpa memisahkan per aspek namun dalam kegiatan pembelajaran, guru
dapat memfokuskan pada salah satu komponen (Depdikbud, 1993).
Sejalan dengan uraian di atas kiranya perlu dicermati kembali pelaksanaan
pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar khususnya pada materi keterampilan
menulis yang dikaitkan dengan kegiatan bersastra. Pada kenyataannya pembelajaran
yang berhubungan dengan masalah kesasteraan sering terasa kurang mengenai sasaran,
dikarenakan banyak guru yang tidak memiliki kompetensi kesasteraan (Kusniarti, 2008).
Hal ini nampak pada pembelajaran di kelas bahwa guru masih menganggap menulis
merupakan kegiatan yang membutuhkan waktu pertemuan lebih dari jadwal yang sudah
ditentukan apalagi jika kegiatan itu menulis naskah drama.
Pada kegiatan menulis kreatif, guru tidak langsung menyuruh siswa menulis
naskah drama, tetapi siswa diberi sebuah contoh naskah drama yang disebut naskah
model, naskah ini wajib dibaca oleh siswa Melalui bimbingan guru yang menerapkan
Strategi Menulis Terbimbing dengan pemberian kartu-kartu untuk mengidentifikasikan
hasil bacaan naskah model tadi, kegiatan menulis menjadi lebih hidup dan tulisan yang
dihasilkan oleh siswa menjadi lebih berkembang dari model naskah drama yang sudah
ada. Kegiatan ini tidak memerlukan jam tambahan di dalam kelas. Oleh sebab itu, untuk
mendapatkan tulisan yang tujuannya mengajak siswa lebih apresiatif guru lebih kreatif.
Bertolak dari pentingnya sebuah kegiatan menulis yang dilakukan oleh siswa,
ternyata masih ada guru yang tidak mengajarkan kegiatan ini karena pada umumnya
para guru lebih sering memberikan tugas sastra dalam bentuk menyuruh siswa membaca
cerita lalu membuat sinopsis dan melakukan kegiatan analisis unsur –unsur pembangun
karya sastra. Tugas lain yang sering diberikan oleh guru selain menganalisi karya sastra
adalah kegiatan menulis opini atau memberikan tanggapan, kegiatan ini tidak termasuk
dalam kelompok menulis kreatif. Kegiatan ini pun hanya sebatas memberikan semacam
pendapat terhadap suatu masalah yang sedang populer, tugas itu dikerjakan dalam
bentuk paragraf-paragraf yang sangat sederhana.
Kesulitan memunculkan sebuah ide untuk dijadikan tulisan seringkali membuat
siswa tidak dapat menentukan topik apa yang cocok untuk dibahas, walaupun sebenarnya
banyak topik yang menarik di sekeliling mereka. Topik yang ditulis siswa biasanya hanya
sebatas kegiatan yang dialami ketika berada di dalam lingkungan sekolah. Hal ini
menunjukkan bahwa siswa kurang sekali dalam hal mengembangkan topik penulisan agar
lebih menarik.
Selain memunculkan ide, kebanyakan siswa kesulitan menyusun gagasan yang
telah mereka tuliskan dan menjadi lebih sulit dipahami. Tulisan yang muncul tidak
sistematis dan berurutan, sehingga alur berpikirnya meloncat-loncat dan berputar di
tempat. Kenyataan yang mereka alami adalah mereka jadi lebih sering mengulang-ulang
kata yang sudah mereka tulis.
Hal lain yang menjadi permasalahan di sekolah pada umumnya adalah
kurangnya bahan bacaan siswa untuk bahan rujukan, karena guru jarang menggunakan
buku rujukan lain selain buku teks Bahasa dan Sastra Indonesia yang sudah dimiliki oleh
siswa. Ketidakseringan guru menyuruh siswa membaca bahan bacaan lain dikarenakan
guru tidak ingin membebani siswa dengan tambahan buku lain, namun pada akhirnya
guru sendiri mengalami kesulitan ketika akan mengajarkan materi tentang menulis naskah
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drama.
Kegiatan pembelajaran sastra yang termudah menurut guru dan siswa adalah
menulis puisi, karena kegiatan ini tidak memerlukan bahan bacaan pendamping atau
sumber lain ketika siswa menulis puisi.
Penutup
Seperti telah disebutkan di awal, bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia di
sekolah dasar bertujuan untuk pencarian kesenangan pada buku, menginterprestasikan
bacaan sastra, mengembangkan kesadaran bersastra, dan mengembangkan apresiasi
maka sebaiknya guru memang lebih sering mengajak siswa ke arah pengalaman
berapresiasi terhadap permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah.
Gagasan menuju pembelajaran sastra kreatif memang sudah selayaknya
dikembangkan, agar siswa mempunyai bekal untuk mampu mengapresiasi dan
mengembangkannya dalam bentuk pementasan naskah yang telah mereka tulis
berdasarkan naskah model. Dengan mencoba mengembangkan kemampuan menulis
kreatif, pada kegiatan ini siswa juga diajak untuk memupuk minat, menghargai, dan
selanjutnya memiliki selera positif terhadap drama hasil karya sendiri.
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Abstract
Adopting the idea carried by the patriarchal society, men are placed in a superior
position than women. Ideal women then are those who willingly or even blindly accept men’s
command, bear patiently their suffering, and also accept that they are victims of the
circumstances of life. Women are portrayed as passive, powerless, mindless, and dependent
creature and only with the ‘help’ of men then their life would be meaningful and financially
secured. The idea that states each woman is a valuable person possessing the same
privileges, rights, and voice as every man would be highly opposed the patriarchal system.
The social system of the patriarchal society is a system which enables men to dominate
women in all social relations. The system is known in feminist discourse as ‘patriarchy’ - refers
to the possession of phallus, which entails the possession of power. Men see knowledge, in
other words, as something to be mastered, in the way that women are to be mastered.
(Ruthven, 1984). Remy Sylado was aware to this phenomenon that he smartly pictured the
Indonesia women’s role, power, and position in Hindia Belanda (Indonesia) where the control
of society mostly ruled by patriarchal system. Ca- Bau-Kan tells a story about Tinung as the
central female character whose life journey was started when she was fourteen and married
to an old man who had got other four wives. The suffering life of financial lack, humiliation
and pressure from her husband’s senior wives, and the complaint of her parents as a family
burden after the death of her husband forced her to sell the only thing she had that was her
body before she finally got her ‘life’ back as a ca-bau-kan. Ca-bau-kan is a call addressed to a
native Indonesia woman who was illegally married by a Indo-Chinese. Through her silence,
obedience, and her strong women intuition, she showed her role, obedience, and power in
supporting her illegal Indo-Chinese husband to keep being nationalist to defend the nation.
Syllado also beautifully portrayed the role, position, and the power of women through another
female character, Jeng Tut, who was described oppositely from Tinung for she was an
independent middle-age Indonesia woman who stayed in Siam and had power to control a
business of weapons and ammunitions that she was called ‘boss’ by her male workers.
Keywords : role, power, position

Introduction
The issues on men’s superiority over women seem to be endless. The roots of
prejudice against women, say some feminists, perhaps have been started from the Biblical
narrative that places the blame for the fall of humanity on Eve, not Adam. Because Eve
was being weak, she was easily influenced to take a wrong initiation and dragged humans
to ‘a miserable everlasting mistake’. Since the early life of human being, it was then
signaled that the first woman, who was created from one of the rib bones of the first
man, was never ready to make a decision. This prejudice did not end simply that way.
Aristotle, a famous Greek philosopher, asserted that ‘the male is by nature superior, and
the female inferior, and the one rules and the other ruled.’ His assertion weakened the
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women power, roles, and positions in the society. Aristotle was not alone. Darwin, in The
Descent of Man, noted that women an inferior of men, who are physically, intellectually,
and artistically superior.
Time passed and for centuries men continued to articulate and determine the
social role and cultural and personal significance of women. Women voice was finally
heard in the late 1700s when Mary Wollstonecraft, the author of A Vindication of the
Rights of Women, maintained that women must stand up for their rights not allow their
male-dominated society to define what it means to be a woman, instead women
themselves must lead the articulation determining who they are and what role they play
in the society. This early breakthrough led women to vocalize their roles in education,
literature, and even politics though one cannot doubt that equality with men in these
arenas remained outside their grasp. The bias role that places women as if as equal as
man was then captured by Remy Sylado that in his novel Ca-Bau-Kan (Hanya Sebuah
Dosa) he tried to give readers vivid description of women’s roles, power, and positions
through two female characters who described differently still each played her own part in
men lives.
Women’s Role, Power, and Position in Ca-Bau-Kan (Hanya Sebuah Dosa)
Ca-Bau-Kan (Hanya Sebuah Dosa) tells readers about the life of a low-class
Javanese woman namely Tinung whose beauty, simple life principles, and dedication
drove her further to the life of Indo-Chine society that made her a famous ca-bau-kan.
Her being a cabo did not directly make her life prestige and finance soared but it did give
if not less then quite obvious contribution of nationalism. As a ca-bau-kan of an influential
and powerful Indo-Chinese man whose position was considered a thread for other IndoChinese people pro Dutch and the Dutch government that ruled Hindia Belanda
(Indonesia) before its independence, she endangered her life to play her roles and power
under certain positions. Her endurance toward the patriarchal oppression, her being a
political commodity, and her patience showed nothing but woman power. Her simple life
principles of serving and accepting made men feel like men, as a superior party, which
affect a feeling of addiction of her existence. Tinung was not the only woman in this
novel, clearly directs readers’ mind about women’ role, power, and position in a
patriarchal society. Jeng Tut, another woman character, gave other perspectives of
women as opposed to Tinung. As an independent woman with ‘men’ power, she
positioned men under her conditions. Jeng Tut had a bargaining power which led her to
take control over certain crucial situations toward men. She occupied men capacity of
ruling, deciding, and bargaining. Both women played their roles, maintaining their powers,
and stating their positions in two diverse ways.
Tinung, the Oppressed Party
Tinung and her life represented Indonesia women and lives during the colonial
era. Women were the second class society whose position was minor and marginal who
assumed to have no roles in society. Women were truly housewives whose areas of power
were only about house, kitchen, and children. Those three scopes were their world.
Women were the Other as written by Beauvoir (1949) in The Second Sex that is women
have been made inferiors and the oppression has been compounded by men’s beliefs that
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women are inferiors by nature woman is riveted into a lopsided relationship with man,
“He is the One, she is the Other.” In line with this, Sylado in his novel seemed to
visualized the portray of women under capitalism as Deborah states that women position
in capitalist patriarchy is viewed as both sexually and economically exploitative as means
of production and reproduction (Deborah, 2000). Siti Nurhayani or Tinung was married at
the age of 14 to an old rich businessman who had got four other wives before her. Her
marriage was approved by her parents whose prestige was lifted by their daughter’s
merry marriage. Tinung’s golden time as a wife of that respected man lasted only for 5
months. She was expelled from the husband’s family after her husband’s death and sent
back to her parents’ house. The humiliation did not end after being refused by her late
husband’s family. She was isolated from her society and drawn back to the lowest
position in her society with no significant role as a being for she was just a widow. In a
patriarchal system where men owned the power over women, being a widow meant
facing a dead end. Even her own family accused her as a family burden as her mother
forced her to earn money by selling her body as a cabo. It came to one’s realization,
including Tinung’s mother, that the only way to survive as a widow was to sell herself for
there would be zero chance that a man would want her as a wife. It was tragic, actually,
where a women claimed to be weaker than men, got no protection but oppression to
stand strongly on her own feet in one or other ways. The idea of men power was not
stuck in men’s minds but women as well though they were also the victims of men power.
Tinung’s mom represented this condition by not defending and protecting but dragging
her daughter deeper into accepting patriarchal values of the position of a widow and took
it as women destinies.
A Cabo and ca-bau-kan had a slight difference in meaning. In Hok-Kian, a ca-baukan simply meant a woman. However, the meaning shifted to address native Indonesia
woman who built relationships to Indo Chinese man, either to please them in free
relationship (as cabo) or to have an illegal marriage to an Indo-Chinese man (as ca-baukan). Regarding to the switch of role, the differences of meaning was blurring. Apart from
its call, Tinung’s new life began. Her life is about a transaction; body for money. Men
were users and women were providers.
Di sana Tinung memulai babak baru dalam kehidupannya, memulai babak baru kehidupannya,
mengalami perasaan tertentu sambil menolak dan membuang perasaan-perasaan itu dari
ingatannya. Setelah kencan pertama ini usai, masih ada malam-malam lain, malam kedua,
ketiga, kesepuluh, keduapuluh, dan seterusnya. (Ca-Bau-Kan,p: 16)

It did not take long for her to be the most popular cabo. Her popularity was even
much bigger than another cabo, Saodah, who introduced Tinung the world of being a
cabo or a ca-bau-kan. An irony was seen here. Men were crazy about Tinung for they
entitled her ‘Chixiang’ meant ‘the most famous-the most wanted’ for her passive,
innocent, powerless offers. On the other hand, Saodah who was entitled ‘Si Mingyanren’
meant ‘a soft-hearted person’ for her ability to entertain men by singing classical Chinese
songs, was less popular as a cabo. In here, it was clear that for men, women were not
appreciated for skills and abilities bit more to how they could sexually please men.
‘Pleasing’ accepted here was how they could use their bodies without any ‘necessary
reactions’ to let men satisfy their needs and desires.
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“Di malam harinya, Tinung, seperti kebanyakan perempuan Indonesia waktu itu, menganggap
buka baju, telanjang bulat, dan mengangkang di ranjang, demi kepuasan lelaki, adalah fitrah.
Dia mesti diam, tidak melakukan respon. Artinya, untuk perbuatan ini, perempuan-perempuan
Indonesia pada waktu itu menganggap dirinya memenuhi syarat keibuan, yang dapat berarti
juga kebabuan, apabila dalam kedudukan itu, dia membiarkan dirinya menjadi seperti sawah
atau ladang yang melulu diam jika dipacul atau dibajak sebelum ditanami padi”(Ca-Bau-Kan,
p: 83)

Analyzing that phenomenon, men’s power was ambiguous which meant they were
in the middle position of showing their strength or fragility toward women. The binary
opposition was seen clearly here. As men power could not be measured without women
existence, there was a need to prove men superiority by oppressing women, wiping men
fear of being a weaker party.
Tinung’s life as a cabo was not without a risk. Her popularity placed her life in high
risks. Escaping from Kali Jodo, a river where she served her customers on a house boat
was when Tinung was kept as a private living doll by an Indo Chinese man. His brutal life
as a creditor forced Tinung to run away from him. Being left by Tinung was taken as a
humiliation to him, especially after she was in other men’s hugs. He took revenge by
killing any men closed to Tinung, even he ordered to kill Tinung as well. Her escaping was
not simply a betrayal. It signaled that man’s failure to keep his power over a woman. To
cover his fear and failure meant to silent the woman. It showed men’s disability to endure
the difficult situation which led to his weakness.
Women vocalization was then threatening men power. Therefore, women who
could position themselves as men’s desire were more acceptable to men. When this
system was understandable by both parties, a mutual relationship reached to its deal.
Men were pleased to be able to keep their roles as superiors to women and women who
were able to please men got rewards for their passiveness and obedience. They were
financially supported by men, and if they were lucky enough these women were kept as
men’s treasure to be used as they wanted. Tinung, the illiterate woman, seemed to
understand this pattern. In line with the idea of victim feminism that urges women to
identify with powerlessness even at the expense of taking the power they do posses,
Tinung knew exactly how to deal with men. She knew how to play her role and positioned
herself in front of men that brought her to her popularity as a ca-bau-kan. Examining that
situation from different point of view, putting aside women as sex objects, women
actually showed their power as men conquerors. Tinung successfully determined her
power to make men compete to get her by offering her their best to ‘own’ Tinung.
“Lu boleh tinggal di sini,” kata Tan Peng Liang. “Lu cocok sama aku.”
Tinung menundukkan kepala. Dengan lugu dia coba memahami itu. “ Bagaimana
Koh?” katanya.
“Pokok-e ciamik. Lu tinggal dikasih sarung-kebaya sing mahal, jadi ratu dahsini,”kata Tan Peng Liang. “Mau toh?”
“Tinggal di sini, Koh?”... “Aye punya orok di rumah, Koh,” katanya.
“Wis toh, lu ndak usah sungkan. Bawak-o sini orokmu. Tinggal dah sini.”
“Singkat cerita, Tinung akhirnya pindah ke rumah Gang Chaulan bersama anak perempuannya
dari Tan Peng Liang asal Gang Tamim, Bandung...di sini dia merasa seperti suatu mimpi yang
menyenangkan. Tan Peng Liang asal Gang Pinggir, Semarang ini memperlakukannya dengan
kelembutan yang hampir tidak masuk akal. (Ca-Bau-Kan, p: 83-84).”
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In an era of colonialism when life was hard for all people, men were slaves for
others and women were appreciated as no more than objects, Tinung was able to put her
position in an important position in society. Here were three classes of society existed at
that time, the Dutchmen, the first class-the conquerors; the Indo-Chinese, the second
class-one with strong economy, and the native Indonesia, the conquered party. This
woman, Tinung, had conquered a noble Indo-Chinese man by giving him a satisfaction
that he let Tinung stay honorably in his house with her daughter from another man.
Viewing this situation, to call women as the powerless party seemed like underestimating
women. Tinung is definitely the weaker side who actually had a big power over men.
Along with her strong financial condition, Tinung’s prestige in her society was soaring.
She was called as a respectable woman,”Kali ini dia datang ke kampong ini sebagai
perempuan yang dipujikan.” (Ca-Bau-Kan, p. 96). She came visiting her parents in her
glamour fashion and accessories and generously distributing money to everyone
welcoming her. Tinung had erased the society past perception toward her, which in other
words signaled society fragility to measure one’s position.
Jeng Tut, the Powerful Party
Different from Tinung, whose life was a total surrender of a woman and accepted
everything as what she called ‘destiny’, Jeng Tut was described as a powerful woman.
She was a ‘boss’ referring to its denotative meaning of someone with power over
something. Jeng Tut was a woman with her own principles. As an Indonesian staying
Siam, she successfully ran a business of gun and ammunition, the business identical to
man world. To survive living in another country is quite difficult, even for men, but Jeng
Tut answered this challenge by proving her role, position, and power. She was a woman
ruler. Her men respected her for the power that she had.
“Kalau Tuan serius, saya bisa kenalkan dengan bos kami. Bos pasti senang kalau Tuan
bisa menjalin bisnis dengan dia. Memang dia sedang mencari orang yang tangguh. Punya
uang, berjiwa petualang, berani bertaruh….Ternyata gambaran tentang ‘bos’ yang ada
dalam pikiran Tan Peng Liang itu meleset…” (p. 269)

Jeng Tut was aware of her position and power for she was able to set a high
bargaining power of respect. As the idea of power feminist (Wolf, 1993) that examines
closely the forces arrayed against a woman so she can exert her power more effectively,
knows that poverty is not glamorous; want women to acquire money, both for their own
dreams, independence and security, and for social change, and sees that neither women
nor men have a monopoly on character flaws; does not attack men a gender, but sees
disproportionate male power, and the social valuation of maleness over femaleness, as
being wrong, Jeng Tut played her role as a business woman totally. She judged her
relation to men was a business relation, a seller to a buyer, referencing to profitable deal
to both parties. She did not let men control over her life. Indeed, she was mostly the
decision maker over a deal, she defined the conditions or requirements of the business
and set the price as she wished. Her attitudes brought respects from men. No men
underestimated her regarding to her sex, for she had conquered the men world.
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Her keys of success were her awareness of how to deal with men, how to place
herself as equal as men, putting aside her personal life of a woman, and how to read men
world. Jeng Tut did not expose her personal life too much for she knew that business
needed to be separated from personal life.
“Bos yang disebut Karto Hadi itu seorang wanita setengah baya. Tak jelas, sebelum dia
sendiri mengaku, jikapun dia mau, apakah dia berstatus istri atau janda. Yang jelas, dia
wanita tegar, tak memanfaatkan airmata untuk perisai.” (p. 269)

The second key of her success of maintaining her role, position, and power was
her adaptation to the men world. The business she chose showed her power, her
knowledge of politics she earned supported her toughness, and her masculine attitudes
defined her strong characteristics. To survive in a business world, she needed to equip
herself with enough knowledge about politics, economics, and other related issues.
Business was not a gambling. Business was business.
Jeng Tut broke the stereotypes of women in that era. That women were designing
to have lower position than men, that women were financially relied on men, that women
were relying on intuition than ratio, that women had to accept all situations in the name
of ‘destiny’, and that women’s world was all about chores and children, were far apart
from her life principles. She was financially independent.
“…jari-jarinya bercincin permata berwarna ungu semuanya. Menarik perhatian, sebab
cincin-cincin itu tidak dipakai di jari yang lazim, yaitu di jari manis, yaitu di jari jempol,
telunjuk, dan kelingking tangan kiri dan kanan. Yang di tangan kanan berjajar amethyst di
jempol, zoiste di telunjuk, dan lapis-lazuli di kelingking, lalu yang di tangan kiri, berjajar
iolite di kelingking, spinel di telunjuk, da axinite di jempol…, bahwa juga di kalung dan
anting-anting yang dipakai Jeng Tutsemua dipenuhi oleh batu-batu permata berwarna
ungu.” (p.270)

She was rich, knowledgeable, and respectful. She decided what was good for her
life; when to start, when to end, when to accept, and when to refuse. She even decided
when she would like to smoke, even when and with whom she would like to have sex
with. Jeng Tut earned all the qualities of masculine like.
Conclusion
Analyzing the roles, positions, and power of women in shaping the society are
both interesting and challenging. In Ca-Bau-Kan (Hanya Sebuah Dosa), women’s roles,
positions, and power are represented by two female characters through how they get
through their lives in diverse ways. Tinung, viewed from victim feminism, was successful
to play her role as the oppressed party and let men use her as the ways she conquer and
control men with her weakness by then she was economically strong.
On the other hand, Jeng Tut, occupying the masculine trait was successfully
played her role as a ruler over men, a rich business woman, for she gained their respects
and had power over them. Through this novel, it is obviously seen that the shape of the
society was blur and unstable. Under a patriarchal system which put men more superior
than women, the society judge women as the uncounted or second class citizens. Their
pride, position, and destiny were determined under men’s measurement. However, in a
colonial era when life was hard for everyone and money seemed to be the only matter
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important, this patriarchal system was then adjusted. Women who were financially strong
were respected more by society regardless their occupations and situation.
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Abstrak
Pada dekade 2000-an sampai sekarang, dunia sastra Indonesia diramaikan oleh pengarang
pengarang belia yang berusia antara 9-12 tahun. Mereka merupakan pengarang karya sastra anak
yang sangat diminati oleh anak-anak. Hal tersebut terbukti dengan dicetakulangnya beberapa buku
sastra karya anak-anak tersebut. Karya sastra anak-anak itu tidak saja berisi dunia mereka yang
penuh imajinasi, namun juga berisi kritikan mereka terhadap fenomena-fenomena yang mereka
temui dalam kehidupan. Misalnya permasalahan bullying, kekerasan, pencemaran lingkungan,
ketidakjujuran, dan juga cara berperilaku. Bagi pembaca yang juga masih belia, karya sastra yang
diciptakan oleh anak-anak tersebut sangat mencerminkan dunia mereka karena disampaikan dengan
bahasa yang mudah mereka cerna, sehingga membaca karya sastra anak tersebut merupakan
kegiatan yang sangat menyenangkan. Mereka pun tidak segan untuk meniru apa yang dilakukan
tokoh dan digambarkan oleh pengarang. Jadi, layaklah jika sastra anak karya anak tersebut dijadikan
salah satu media pedidikan moral dan pembentukan karakter anak.

I.

Pendahuluan
Pendidikan moral dan pembentukan karakter dimulai jauh sebelum anak-anak
menginjak remaja. Artinya, pendidikan moral dan karakter mereka dapatkan sejak
mereka berusia dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial yang
ada di sekeliling mereka. Anak-anak mudah sekali meniru. Mereka akan bertingkah laku
sesuai dengan apa yang mereka lihat dan mereka contoh. Untuk itu, anak-anak perlu
mendapatkan contoh yang baik agar dia juga mempunyai karakter dan moral yang baik.
Kata karakter berasal dari bahasa Yunani yaitu charassein yang berarti mengukir
sehingga terbentuk sebuah pola. Dalam arti kata, seorang anak tidak serta merta
mempunyai karakter baik jika tidak diajarkan oleh sekolah, lingkungan, dan keluarga.
Karakter yan dimiliki oleh seorang anak tidak serta merta berubah begitu saja. Pritchard
(1988: 467) mengatakan bahwa karakter merupakan sesuatu yang berkaitan dengan
kebiasaan hidup yang dimiliki oleh manusia yang bersifat menetap dan biasanya bersifat
positif.
Terbentuknya karakter (kepribadian manusia ditentukan oleh dua faktor yaitu
(1) fakor alami atau fitrah (nature), dan (2) faktor pengasuhan dan pendidikan (nurture).
Manusia secara alami sudah diciptakan untuk mencintai kebaikan, namun itu tidak cukup
jika dalam pengasuhan manusia tidak diberikan pendidikan mengenai kebaikan tersebut,
juga tidak diperlihatkan contoh dan teladan dari orang-orang yang bersikap baik yang
ada di lingkungannya. Manusia terlahir baik, namun tidak tiba-tiba pula menjadi baik jika
lingkungan, sekolah, dan keluarga tidak mengajarkan kebaikan. Sama halnya dengan
apa yang sudah dikemukakan oleh Filsuf Prancis kelahiran Swis Jean Jacques Rousseau
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pada abad ke-18 yang mengemukakan pandangan kebaikan bawaan (innate goodness)
yang menekankan bahwa anak-anak pada dasarnya baik, mereka seharusnya
diperbolehkan berkembang dan tumbuh secara alamiah dengan panutan dan
pembatasan dari orang tua (Santrock, 2002: 8).
Salah satu media yang bisa digunakan untuk pendidikan moral dan pembentukan
karakter adalah karya sastra. Sastra merupakan eksplorasi mengenai keberadaan
kehidupan dan kemanusiaan. Sastra mampu secara tidak langsung membuat pembaca
untuk berbuat sesuatu. Bagi pembaca anak-anak yang fantasinya baru berkembang dan
menerima segala macam cerita terlepas dari cerita itu masuk akal atau tidak, karya
sastra mampu memuaskan rasa penasaran mereka dan objek peniruan mereka terhadap
tokoh yang tercipta dalam karya sastra. Sebagai contoh, anak-anak seringkali meniru
tokoh fiktif yang mereka temui dalam karya sastra ataupun yang mereka tonton, seperti
berlaku layaknya super hero, Dora Emon, bahkan menjadi penyihir seperti Harry Potter,
karena anak-anak mudah sekali meniru, anak-anak akan meniru sikap dan tingkah laku
yang mereka lihat (Mulyadi, 1997:xv). Sama halnya dengan sastra yang diperuntukkan
untuk orang dewasa, sastra yang diperuntukkan untuk anak pun berusaha
menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan, mempertahankan, serta menyebarluaskannya.
Sesuai dengan usia pembacanya yang masih kanak-kanak, sastra anak dituntut untuk
dikemas dalam bentuk yang berbeda dari sastra orang dewasa hingga dapat diterima
anak dan dipahami mereka dengan baik. Sastra anak merupakan penggambaran
kehidupan anak yang imajinatif ke dalam bentuk struktur bahasa anak. Sastra anak
merupakan sastra yang ditujukan untuk pembaca kanak-kanak, bukan sastra tentang
kanak-kanak, karena sastra tentang anak bisa jadi berisi permasalahan yang tidak sesuai
dengan dunia dan logika kanak-kanak.
Sastra anak merupakan karya sastra yang secara khusus diperuntukkan untuk
anak dan dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan
anak-anak, yaitu anak yang berusia antara 6-12 tahun (Sarumpaet, 2010: 2). Seperti
pada jenis karya sastra umumnya, sastra anak juga berfungsi sebagai sesuatu yang
bermanfaat dan menghibur, Bermanfaat di sini yaitu karya sastra menjadi media
pendidikan, membentuk kepribadian anak, serta menuntun kecerdasan emosi anak.
Sebagai media pendidikan, sastra anak berguna untuk mengajarkan moral, membentuk
karakter (character building), dan juga membantu mengembangkan imajinasi dan
kreativitas anak. Namun demikian, sastra bukanlah ajaran tentang etika dan moral
karena sastra pada dasarnya hanyalah memberikan keteladanan kehidupan yang
diidealkan, teladan kehidupan orang yang berkarakter. Dengan demikian, sastra boleh
dikatakan mampu menunjang pembentukan karakter anak yang masih dalam tahap
pekembangan (Nurgiyantoro. 2010:32).
Di Indonesia, karya sastra anak sangat banyak, baik yang berbentuk fiksi, puisi,
maupun drama; baik yang diterjemahkan dari bahasa asing, maupun yang diciptakan
dalam bahasa Indonesia; baik yang tradisional seperti cerita rakyat, dongeng, dan
legenda, maupun yang modern, seperti komik dan lain-lain. Sastra anak tersebut ada
yang diciptakan oleh orang dewasa , ada juga yang diciptakan oleh anak-anak. Ramainya
karya sastra anak-anak tersebut tidak lepas dari peran penerbit. Ada beberapa penerbit
di Indonesia yang memfokuskan penerbitan karya anak-anak tersebut, seperti Penerbit
Mizan Pustaka Utama, Penerbit Lingkar Pena, dan Penerbit Gramedia. Penerbit Mizan
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Pustaka Utama menamai karya anak-anak tersebut dengan Kecil-kecil Punya Karya
(KKPK), sedangkan Penerbit Lingkar Pena menamainya dengan Penulis Cilik Punya Karya
(PCKP). Sudah ratusan karya anak-anak tersebut diterbitkan, dan yang paling banyak
adalah genre fiksi (Hayati. 2012).
Anak-anak yang menciptakan karya berusia di antara 9-12 tahun. Karya sastra
yang diciptakan oleh anak-anak itu dibaca oleh anak-anak dalam rentang usia yang
sama. Jadi terlihat seperti anak-anak bercerita dengan teman sebaya, dan pembaca
tersebut mendapat ‘sesuatu’ dari teman sebaya yang pasti akan berbeda jika mereka
mendapatkan dari orang dewasa, karena secara psikologis anak-anak sangat mudah
dipengaruhi oleh teman sebaya. Menurut hasil penelitian diketahui bahwa anak-abak
berinteraksi dengan teman sebaya 10 persen dari waktu siang mereka pada usia 2
tahun, 20 persen pada usia 4 tahun, dan lebih dari 40 persen pada usia 7-11 tahun
(Barker dan Wright dalam Santrock. 2002:347). Hasil penelitian itu juga memperlihatkan
bahwa anak-anak dalam interaksi tersebut mendapat pengaruh yang sangat kuat dengan
teman sebaya mereka. Dalam hal ini sastra anak karya anak berfungsi sebagai teman
sebaya bagi pembaca anak yang secara tidak langsung juga mempengaruhi pendidikan
moral dan pembentukan karakter mereka. Hal itu sejalan dengan apa yang dijelaskan
oleh Burhan Nurgiyantoro (2010:4) yang menyatakan bahwa pembaca (baik dewasa
mupun anak-anak) baik secara emosi maupun pikiran, secara kognitif maupun afektif,
terbawa arus cerita sehingga penderitaan maupun kebahagiaan tokoh yang diempatinya
seolah-olah menjadi penderitaan dan kebahagiaan dirinya pula.
II.

Fungsi Sastra Sebagai Dulce et Utile
Secara pragmatis, sastra berfungsi sebagai media pedidikan dan hiburan. Horatius
dalam Ars-Poetica-nya yang terkenal menggunakan istilah utile dan dulce bagi fungsi
satra yang dihasilkan oleh pengarang. Tujuan penyair (pengarang) adalah berguna dan
memberi nikmat (Teew. 2003.151). Artinya, sebuah karya sastra harus mampu
mengandung dua fungsi sekaligus yaitu berguna dan menghibur.
Berguna, dalam hal ini sastra dapat dimanfaatkan sebagai media pendidikan. Banyak
nilai pendidikan yang bisa didapatkan melalui karya sastra, seperti nilai moral dan nilai
agama. Seperti yang sudah dibicarakan pada bagian terdahulu, sastra juga bisa
dimanfaatkan sebagai media pembentukan karakter bagi anak.
Karakter ada dua, yaitu karakter baik (sehat), dan karakter buruk (tidak sehat.
Karakter sehat meliputi (1) afiliasi tinggi (mudah menerima orang lain sebagi sahabat,
toleran, mudah bekerja sama, (2) power tinggi (cenderung menguasai teman-teman
dalam arti positif/pemimpin), (3) achieve (selalu termotivasi untuk berprestasi, (4)
asserte (lugas, tegas, tidak banyak bicara), (4) adventure (suka petualangan dan
mencoba hal-hal baru). Karakter buruk (tidak sehat) meliputi (1) nakal, (2) tidak teratur,
(3) provokator, (4) penguasa, dan (5) pembangkang. (Zulhan. 2010:2-5).
Pusat Kurikulum dan Kementerian Pendidikan Nasional (2011:10) merumuskan
tentang materi pendidikan karakter yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut: (1)
religius, (2) jujur, (3) toleran, (4) disiplin, (5) keja keras, (6) kreatif, (7) mandiri,
(8)demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12)
menghargai prestasi, (13) bersahabat dan komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar
membaca, (16) peduli lingkungan, dan (17) peduli sesama dan bertanggung jawab. Hal
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itulah yang diharapkan secara tidak langsung bisa diambil oleh pembaca yang dalam hal
in anak-anak dalam karya sastra khususnya sastra anak.
Di samping berguna atau bermanfaat, sastra juga berfungsi sebagi penghibur.
Membaca karya sastra dapat membuat anak merasa bahagia atau senang membaca,
senang dan gembira mendengarkan cerita ketika dibacakan atau dideklamasikan, dan
kadangkala mampu menimbulkan respon non verbal ketika sastra dibacakan atau
dinyanyikan
III. Pendidikan Moral dan Pembentukan Karakter dalam Sastra Anak Karya
Anak
Berdasarkan hasil pengamatan penulis, ada banyak sekali anak-anak yang
mencipta karya sastra, baik itu berbentuk novel, cerpen maupun puisi. Karya sastra yang
diciptakan oleh anak-anak itu menyajikan dunia khas anak-anak dengan bahasa anakanak pula. Imajinasi-imajinasi yang tergambar secara verbal menggambarkan imajinasiimajinasi yang dimiliki oleh anak-anak pada umumnya.
Seperti yang sudah disinggung pada bagian pendahuluan, bahwa membaca sastra
anak karya anak membuat pembaca anak-anak seperti berbagi dan bercerita dengan
teman sebaya. Hal itu sejalan dengan apa yang dikemukan oleh Santrock (2002: 268)
yang mengatakan bahwa teman sebaya mempunyai peran penting bagi perkembangan
sosial emosi anak. Salah satu fungsi kelompok teman sebaya yang penting ialah
menyediakan suatu sumber informasi dan perbandingan tentang dunia di luar keluarga.
Anak-anak mengevaluasi dari apa yang mereka lakukan dalam arti apakah ini lebih baik
daripada, sebagus, lebih jelek daripada apa yang dilakukan anak-anak lain. Dalam hal ini
sastra anak karya anak berfungsi sebagai teman sebaya bagi pembaca anak, tempat
anak-anak menerima informasi-informasi dan merefleksikan diri mereka.
Dalam tulisan ini akan memngemukakan contoh-contoh dari karya sastra anak
yang bisa mempengaruhi karakter anak. Karrya sastra anak yang akan dijadikan bahan
analisis tulisan ini yaitu; kumpulan cerpen Red ‘n Blue Quartet Girls karya Aini, novel
Always Sahabat Baik Selalu Terkenang karya Tazkia (11 tahun), dan novel Spy Twins
karya Rana Khairunnisa (13 tahun). Kumpulan Cerpen Red’n Blue Quartet Girls memuat
sepuluh buah cerpen, kesepuluh cerpen tersebut menceritakan tentang tokoh anak-anak
dengan dunia mereka yang penuh imajinasi. Cerpen-cerpen tersebut adalah (1) ”Red ‘n
Blue”, (2) “Gulden Vilage”, (3) “Bunga”, (4) “Quartet Girls”, (5) “Three Wizards”, (6)
“Ih,Jijik”, (7) “”Teliti Dulu, (8) “Lala”, (9) “Caitlyn, The Babysitter””, (10) Si Gajah Putih”.
Saat kumpulan cerpen ini diterbitkan Aini sebagi pengarang baru berusia 13 tahun, dan
dia mendapat penghargaan MURI sebagai penulis kumpulan cerpen termuda.
Novel Always Sahabat Baik Selalu Terkenang karangan Tazkia (11 tahun)
menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Chrissie Alice Geward
yang berusia 10 tahun. Dia merupakan anak korban bencana tsunami Aceh pada tahun
2004 yang lalu. Bencana tersebut menyebabkan kedua orangtuanya meninggal dan dia
tinggal dengan neneknya Nek Ata di Jakarta. Di Jakarta dia mempunyai banyak teman.
Ada yang suka dan juga ada yang tidak menyukai Chrissie. Namun, Chrissie tetap
menghadapi teman-teman yang tidak menyukainya dengan senang hati tanpa dendam
dan amarah. Salah satu sahabat terbaiknya bernama Melody. Chrissie sangat
menyayangi Melody, tapi sayangnya Melody meninggal dunia dalam usia yang masih
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teramat muda karena sakit jantung ketika chrissie sedang berlibur di Singapura. Chrissie
sangat sedih, namun dia berusaha tegar dan tetap mengingat Melody sebagai sahabat
terbaiknya.
Rana Khairunnisa dalam novel Spy Twins menceritakan tentang dua anak kembar
yang ditinggal ibunya karena meninggal dunia. Mereka berdua hidup dengan nenek dan
kakek yang sangat menyayangi mereka, sementara itu ayahnya tinggal di kota lain.
Suatu ketika mereka pergi mengunjungi ayah mereka dan di sana mereka berkenalan
dengan seorang perempuan yang merupakan calon istri dari ayah mereka. Mereka
melakukan penyelidikan terhadap perempuan tersebut. Ternyata perempuan itu
menggunakan identitas palsu untuk menarik perhatian ayah mereka dan untuk
menguasai harta kakek dan nenek dari pihak ayah. Perempuan itu juga sudah melakukan
kejahatan dengan membunuh nenek dan ibu mereka. Akhirnya, anak kembar itu berhasil
mengungkap jati diri calon ibu tiri mereka, dan mereka pun berbahagia hidup dengan
ayah, serta kakek dan nenek.
Melalui pembahasan ketiga satra anak karya anak tersebut, penulis menemukan
beberapa contoh nilai dasar pendidikan moral dan pembentukan karakter seperti yang
dirumuskan oleh Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasioanal sebagi berikut.
a.

Bertaqwa (religious)
Aspek bertaqwa (religious) ini merupakan aspek yang paling banyak digambarkan
dalam sastra anak karya anak. Umumnya, yang paling sering digambarkan adalah
kegiatan-kegitan yang menyangkut ibadah, seperti sholat dan berdoa dan kegiatan yang
menyangkut amal seperti mengucapkan salam dan sedekah, seperti yang terlihat dalam
kutipan berikut ini.
“Setelah beberpa lama, tiba-tiba adzan maghrib terdengar. Moza, Vira, dan Zira pun segera
menghentikan permainan dan berwudhu untuk shalat. Mereka shalat berjemaah” (Aini.
2011:7).
“Saat shalat Zuhur, Chrissie berdoa agar ayah, bunda dan kakaknya, kak Zahra, tenang di
alam sana” (Tazkia, 2012: 30).

Banyaknya penggambaran aspek religius dalam karya sastra anak memungkinkan
pembaca anak juga akan meniru perbuatan tokoh-tokoh yang digambarkan tersebut.
Hal itu lebih jauh akan mempengaruhi karakter anak dalam kehidupan sehari-hari
mereka. Karena penamaman nilai-nilai agama (religius) yang baik pada anak akan
membawa pengaruh baik pula pada karakter dan moral anak. Selanjutnya
penggambaran aspek religius tersebut diharapkan akan mampu menggugah atau
menjadi motor penggerak sikaf, afektif (inner territority) (Agustian, 2009:42) yang
mendorong anak untuk belajar nilai-nilai luhur dan pada akhirnya menerapkannya
dalam kehidupan sehari-hari.
b.

Bertanggungjawab (responsible) dan Berdisiplin (dicipline)
Bertanggungjawab dan berdisiplin merupakan sikap yang harus ditanamkan sejak
masa kanak-kanak. Apalagi sejak masa usia 6 hingga 11 tahun anak-anak sudah
meningkatkan pengendalian diri mereka (Santrock, 2002:23). Pengendalian diri
tersebutlah yang akan mengontrol sikap anak, sehingga anak-anak lebih
bertanggungjawab terhadap sesuatu yang dilakukan dan berdisiplin dalam hidup.
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Sikap bertanggungjawab dan berdisiplin banyak digambarkan dalam sastra anak karya
anak. Sikap bertanggungjawab terlihat dari penggambaran tokoh yang melakukan
kegiatan-egiatan yang baik, contohnya terlihat dalam cerpen “Red ‘n Blue” (Ain, 2011: 137). Cerpen ini menceritakan tentang tiga orang anak perempuan yang belajar berbisnis
sendiri. Mereka menggunakan uang tabungan mereka sebagai modal usaha. Mereka juga
mempersiapkan segala sesuatu seperti belanja, merancang dan membuat pembatas
buku, memasak kue, juga latihan bernyanyi sendiri-sendiri tanpa bantuan orang tua
mereka. Akhirnya, bisinis mereka berhasil dan meraih keuntungan. Dalam cerpen ini
ketiga anak perempuan ini digambarkan sebagai anak yang bertanggungjawab terhadap
apa yang mereka lakukan.
Sikap berdisiplin digambarkan oleh pengarang anak dalam karya sastra yang
mereka buat melalui penggambaran sikap dan tingkah laku tokoh-tokoh cerita yang
bangun pagi selalu tepat waktu, sekolah tidak pernah terlambat, shalat pada waktunya
(awal), selalu mengerjakan pekerjaan rumah, dan belajar dengan tekun.
Dua sikap (karakter ini digambarkan dalam sastra anak tidak secara langsung, akan
tetapi melalui penggambaran tingkah laku tokoh, melalui peristiwa-peristiwa, dan melalui
dialog antar tokoh. Hal itu membuat pembaca anak tidak merasa didikte atau dipaksa
untuk bertanggungjawab dan berdisiplin.
c.

Jujur (honest)
Sikap jujur adalah sikap yang harus dimiliki oleh manusia. Dalam hal ini,
pengarang anak dalam karya sastra mereka selalu menjunjung tinggi kejujuran seperti
tidak mencontek ketika ujian, tidak berlaku curang, tidak menyembunyikan kejelekan,
dan memandang negatif pada orang-orang yang tidak berlaku jujur. Hal itu
memperlihatkan bahwa anak-anak tersebut sudah mampu bersikap kritis terhadap
banyaknya ketidakjujuran yang mereka temui dalam kehidupan mereka. Pengarang
anak-anak tersebut selalu menggambarkan ketidakjujuran sebagai sikap yang tidak
terpuji dan harus dihindari, seperti yang terlihat dalam novel Spy Twins karangan Rana
Khairunnisa.
Dalam novel ini tokoh-tokoh anak-anak yaitu si kembar Cherryl dan Lovexia juga
Ben sangat tidak suka pada tokoh Diana yang berusaha menipu ayah mereka dengan
menyamar menjadi Alexa. Alexa bermaksud menguasai harta ayah mereka dengan
menikahi sang ayah. Anak-anak tersebut berusaha membongkar jati diri Alexa
sesungguhnya, dan mereka berhasil ( Khairunnisa, 2011: 75-12).
Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita temui peristiwa-peristiwa menyedihkan yang
berawal dari ketidakjujuran, seperti banyaknya pejabat-pejabat korup yang mengambil
uang yang bukan haknya menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Di sisi lain banyak
sekolah-sekolah yang sudah mulai menanamkan sikap jujur pada siswa sejak dini seperti
dengan dibukanya kantin-kantin kejujuran.
Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Michael dan Paterson dalam
Santrock (2002: 288) bahwa anak-anak yang dilatih untuk jujur dan teguh pendirian
akan lebih berhasil mengatasi godaan yang ada di sekitarnya dari pada anak-anak yang
tidak. Hal itu terlihat dari hasil investigasinya pada anak-anak pra sekolah yang diminta
melakukan pekerjaan yang membosankan. Di dekatnya ada badut mesin yang lucu yang
mencoba membujuk anak-anak untuk bermain dengannya. Anak-anak yang telah dilatih
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untuk mengatakan pada diri mereka sendiri, “Aku tidak akan melihat Pak Badut ketika
Pak Badut memintaku untuk melihatnya” mengendalikan perilaku mereka dan terus
melakukan pekerjaan yang membosankan itu lebih lama daripada anak-anak yang tidak
dilatih untuk mengucapkannya.
Hasil investigasi tersebut menunjukkan bahwa sikap jujur tidak serta merta dimiliki
oleh anak-anak. Perlu penekanan yang terus-menerus agar sikap jujur tersebut melekat
pada jiwa anak-anak. Penekanan tersebut bisa juga dilakukan dengan memberikan
bahan bacaan yang juga mampu meransang kognisi dan afeksi mereka bahwa bersikap
jujur itu adalah suatu hal yang mutlak dan tidak boleh ditawar.
d.

Sopan (polite), Peduli (care), Toleransi (tolerate)
Hampir semua orang tua menyenangi anak-anak yang sopan, peduli pada sesama,
dan bersikap toleransi terhadap perbedaan. Dalam novel Always Sahabat Baik Selalu
Terkenang (Tazkia.2012) ketiga sikap itu sangat jelas tergambar, seperti yang terlihat
melalui tokoh Chriisie yang sopan, selalu mencium tangan Nek Ata ketika akan pergi dan
pulang sekolah, bertutur kata sopan, tidak bersikap kasar, dan lain-lain. Crhssie juga
sangat peduli. Ketika Melody sahabatnya sakit jantung, dialah yang selalu menemani dan
memintakan izin pada Bu Guru. Dia juga selalu berdoa di setiap shalatnya agar Melody
diberi kesembuhan. Chrissie juga peduli pada lingkungan yang tergambar dari sikapnya
yang tidak mau membuang sampah sembarangan. Sikap peduli lingkunag ini disebut
juga sebagai kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan seseorang untuk peka terhadap
lingkungan (Mulyadi, 1998: 57)
Sikap Toleransi ditunjukkan oleh seorang anak bernama Imel atau Melda dalam
cerpen “Bunga” (Aini 2011: 54-68). Imel tidak suka ikut campur dalam urusan pribadi
temannya yang bernama Bunga, seorang anak baru di kelasnya. Teman-teman sekelas
Imel banyak yang tidak menyukai Bunga, karena mereka menganggap Bunga anak
miskin dan tidak pantas ada di kelas mereka. Namun, Imel tetap menghargai Bunga,
karena menurut Imel tidak semua anak dilahirkan cantik, pintar, dan kaya. Di akhir
cerpen ini, terdapat ungkapan yang menarik yaitu.
“Hmmm….memang kita nggak bisa menilai orang lain dari luarnya, ya. Don’t judge a book
by its cover” (Aini. 2011:68).

Ungkapan itu seperti menyindir pembaca (baik anak maupuan dewasa) yang masih suka
membedakan-bedakan orang berdasarkan status, rupa, dan kepintaran, juga sering
menilai orang dari penampilan luarnya saja.
e.

Kerja Keras (hard work), Kreatif (creative) dan Mandiri (independent)
Tiga sikap ini tidak dipunyai oleh semua anak. Namun, sebenarnya anak-anak
wajib mempunyai sikap kerja keras, kreatif, dan mandiri ini, karena tiga hal ini akan
menujukkan apakan seseorang itu cerdas apa tidak. Mulyadi (1998:51) mengungkapkan
bahwa kecerdasan adalah suatu keseluruhan kemampuan individu untuk melakukan
tindakan yang bertujuan, berpikir secara rasional, dan untuk menghadapi lingkungan
secara efektif.
Dalam sastra anak karya anak, ketiga sikap ini tergambar melalui cerpen Aini yang
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anak yang kreatif, yang suka bekerja keras, dan mandiri. Kreativitas mereka terlihat dari
kegiatan-kegiatan mereka yang positif seperti berbisnis, menggali potensi yang mereka
miliki seperti bernyanyi dan menari. Mereka juga bekerja keras untuk mewujudkan mimpi
mereka, dan mereka tidak mengandalkan orang lain selain diri mereka sendiri. Dua
cerpen ini mengajarkan pada pembaca bahwa seorang anak harus mempunyai sikap
kreatif, kerja keras, dan mandiri.
Dari penggambaran karakter-karakter di atas, kita dingatkan pada teori Hoeward
Gardner (1993), tentang multiple intelligences dalam bukunya yang berjudul Multiple
Inteligencees- The Theory in Practice dan buku Frame of Mind. Dalam buku ini, Gardner
menulis bahwa untuk keberhasilan anak di masa depan, di samping kecerdasan verbal,
matematik-logika, seorang anak harus juga mempunyai kecerdasan musikal, kecerdasan
visual, kecerdasan kinestetik, kecerdasan inter-personal, dan kecerdasan intra-personal.
Kecerdasan-kecerdasan yang terkait dengan karakter-karaker di atas adalah kecerdasan
yang berkaitan dengan kecerdasan inter-personal, dan kecerdasan intra-personal.
Kecerdasan inter-personal berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk peka
terhadap perasaan orang lain. Hal ini akan membuat anak-anak mampu memahami,
peduli dan bertoleransi dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan mereka.. Karena
kecerdasan ini berhubungan dengan orang lain, kecerdasan ini juga sering disebut
dengan kecerdasan sosial. Sementara itu, kecerdasan intra-personal merupakan
kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan dirinya sendiri. Kecerdasan ini
menjadikan seorang anak mampu mengintrospeksi diri sendiri, dan kemudian akan
memperbaiki diri.
Dalam sastra anak karya anak, digambarkan sikap-sikap positif dan juga negativ
para tokoh. Pengarang anak selalu memberikan apresiasi yang baik terhadap sikap
positif dan selalu menggambarkan bahwa sikap negativ tidak boleh dimiliki. Oleh karena
itu, membaca sastra anak karya anak ini membuat pembaca anak medapat banyak
contoh sikap dan resiko yang akan mereka hadapi dalam hidup.
f.

Semangat kebangsaan (Nationality Spirit)
Aspek ini, merupakan aspek yang tidak ditemui dalam sastra anak karya anak.
Tidak saja dalam tiga karya sastra yang dibahas dalam tulisan ini, tetapi juga dalam
karya sastra anak yang lain seperti (1) The Magig Book dan (2) Me VS Robot karya
Darryl Khalid Aulia, (4) My Little Strawberry karya Echa, (5) Cyber Adventure karya Izzati
dkk., (6) Every Day is Beautyful karya Kirey, (7) Mostly Spooky karya Adam Putra
Firdaus, (8) Negeri Tanpa Cermin karya Qonita, (9) Rodeu and The Golden Crystal Ball
karya Rahmi, (10) Adventure Day karya Salsa, (12) Magic Cookies karya Thia dkk, dan
(12) Space Fun Park karya Yunda.
Dalam karya sastra itu penulis tidak menemui penggambaran semangat
kebangsaan dan cinta tanah air. Bahkan menurut penelitian yang penulis lakukan
tentang ”Penggunaan Bahasa Asing dalam Sastra Anak Karya Anak di Indonesia tahuan
2012” terhadap karya-karya tersebut, penulis menemukan pengarang anak-anak
cenderung menggunakan bahasa asing (Inggris) dalam karya sastra mereka.
Penggunaan bahasa Inggris ini terlihat dari penamaan tokoh, penamaan tempat, dan
penamaan benda. Mereka lebih suka menggunakan bahasa Inggris karena dianggap
lebih ‘gaul’daripada Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional yang harus dijunjung
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tinggi. Padahal salah satu wujud sikap semangat kebangsaan dan cinta tanah air adalah
dengan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan seperti yang
tercantum dalam Sumpah Pemuda.
IV.

Penutup
Moral dan karakter yang baik tidak serta merta dimiliki oleh anak-anak tanpa
pengasuhan yang baik. Anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua yang baik belum tentu
akan memiliki moral yang baik apabila dalam pengasuhan dan perkembangan mereka
tidak dididik dengan baik. Salah satu media mengajarkan moral dan karakter yang baik
adalah sastra anak karya anak. Melalui kegiatan membaca karya sastra anak-anak
tersebut anak-anak seperti bercerita dan berbagi dengan teman sebaya yang mempunyai
peran penting dalam mempengaruhi sikap dan perilaku anak. Ada beberapa aspek
pembentukan karakter yang terdapat dalam sastra anak karya anak tersebut seperti
religius, sopan, disiplin, bertanggung jawab, jujur, mandiri, dan kreatif. Di harapkan
dengan membaca karya sastra anak-anak in,i pembaca anak akan meniru perbuatanpebuatan baik tokoh-tokoh dalam cerita.

Daftar Pustaka
Daftar Rujukan
Agustian, Ary Ginanjar. 2009. “Upaya Membentuk Pendidikan Karakter” dalam Darmiyanti
Zuhdi (ed) Pendidikan Karakter, Grand Design dan Nilai-nilai Target. Yogyakarta:
UNY Press, hlm 34-35.
Gardner, Howard. 1993. Multiple Intelligences. New York: Basic Book-Harpercollins Publ.
Inc.
Hayati, Yenni. 2012. “Penggunaan Bahasa Asing dalam Sastra Anak Karya Anak di
Indonesia, disampaikan dalam Persidangan Antarabangsa Memartabatkan
Bahasa Melayu di Universitas Sultan Idris, Malaysia, pada tanggal 15-16 Oktober
2012.
Kemendiknas. 2010. Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama.
Jakarta.
Mulyadi, Seto. 1997. Anakku, Sahabat, dan Guruku (Seri Psikologi Anak). Jakarta: Elex
Media Komputindo.
Mulyadi, Seto. 1998. Meransang Kecerdasan Sejak Usia Dini. (Seri Psikologi Anak).
Jakarta: Elex Media Komputindo.
Nurgiyantoro, Burhan. 2010. “Sastra Anak dan Pembentukan Karakter”, dalam Jurnal
Cakrawala Pendidikan, Mei 2010 tahun XXIX edisi khusus Dies Natalis UNY.
Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Santrock, John W. 2002. Life Span Development alih bahasa Juda Damanik dan Achmad
Chusairi. Jakarta: Erlangga.
Sarumpaet, Riris K. 2010. Pedoman Penelitian Sastra Anak. Jakarta: yayasa Obor.
Teeuw. A. 2003. Sastera dan Ilmu Sastera. Jakarta: Pustaka Jaya.
Daftar Karya
Aini. 2011. Red ‘n Blue Quartet Girls. Jakarta: PT. Lingkar Pena.
Khairunnisa, Rana. 2011. Spy Twins. Jakarta: PT. Lingkar Pena.
Tazkia. 2012. Always Sahabat Baik Selalu Terkenang. Bandung: Mizan Pustaka.

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

256

Kesenian Ludruk:
Wahana Pendidikan Budi Pekerti Anak Bangsa
Prof. Dr. Maryaeni, M.Pd.*
Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang
Abstrak
Ludruk adalah kesenian khas Jawa Timur yang menyuguhkan pertunjukan bersumber dari
cerita rakyat, legenda, mite, kepercayaan masyarakat. Sebagai kesenian tradisional, ludruk
menyajikan hal-hal yang sederhana, bisa dimengerti masyarakatnya. Pada zamannya, ludruk
dimanfaatkan oleh penguasa negeri ini sebagai media propaganda. Selain berfungsi sebagai hiburan,
ludruk difungsikan juga sebagai media penyampaian pesan oleh lembaga-lembaga tertentu. Dalam
kidungan dan ceritanya, ludruk selalu menyampaikan pesan-pesan moral, pendidikan budi pekerti,
etika termasuk di dalamnya tata cara pergaulan bagi sesama dalam suatu masyarakat. Keinginan
untuk hidup rukun, damai, dan sejahtera selalu dikumandangkan oleh seniman ludruk. Karena itu,
ludruk sebagai kesenian daerah sangat tepat jika dijadikan wahana pendidikan karakter bangsa yang
saat ini digalakkan.
Kata kunci: ludruk, pendidikan karakter

PENDAHULUAN
Kebudayaan, sebagaimana juga halnya alam, tidak dapat dibiarkan berkembang
dengan sendirinya. Andaikata kebudayaan dibiarkan berkembang dengan sendirinya,
maka mereka yang kuat dan kaya akan menjadi makin kuat dan kaya, sedangkan mereka
yang lemah dan miskin akan semakin lemah dan melarat. Kekuatan dan kelemahan, serta
kekayaan dan kemelaratan dalam hal ini bukan hanya menyangkut kehidupan jasmani
belaka, namum juga, menyangkut kehidupan rohani.
Kebudayaan, sementara itu, bukan sekadar masalah kemaslahatan, namun juga
masalah jatidiri. Masalah jatidiri, sementara itu, tidak lain adalah masalah nilai-nilai.
Karena itu, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Edi Sedyawati, “bangsa, atau
biasa juga disebut nation, adalah himpunan manusia yang disatukan oleh nilai-nilai …
yang sama.”
Kebudayaan, dengan demikian, mencakup dua masalah pokok, yaitu masalah
kemaslahatan dan masalah jati diri. Kemaslahatan menyangkut aspek jasmani dan rohani,
sementara jatidiri menyangkut nilai-nilai. Strategi kebudayaan, dengan demikian,
ditujukan untuk mencapai dua titik pokok, yaitu kemaslahatan dan jatidiri. Makna
kebudayaan, dengan sendirinya, amat luas. Semua aspek kehidupan, sebagaimana
misalnya tradisi, pola berpikir, perilaku, estetika, agama, dan sekian banyak aspek
kehidupan lain, pada hakikatnya adalah kebudayaan. Karena makna kebudayaan amat
luas, sebenarnya kebudayaan tidak bisa dipersempit menjadi kesenian.
Penyempitan makna “kebudayaan” menjadi “kesenian,” tentunya juga mempunyai
alasan sendiri. Ada dua hal pokok dalam kesenian, yaitu selera estika dan cara ekspresi
estetis. Selera estetika dan ekspresi estetis, khususnya pada jaman dahulu, berhubungan
erat dengan dengan kepercayaan dan agama. Namun, lepas dari apakah selera estetika
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dan ekspresi estetis terkait dengan kepercayaan dan agama, selera dan ekspresi tersebut
tetap dianggap sebagai bagian dari kebudayaan. Alasannya, tidak lain, karena selera dan
ekspresi tidak lain adalah pencerminan reaksi masyarakat atau seniman dalam
menanggapi realita.
Pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan, sebagaimana kebudayaan di
berbagai daerah yang lain di Indonesia, bisa menampilkan suatu corak yang khas
(Koentjaraningrat, 1986:263). Pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan yang khas
tersebut tidak berarti menolak unsur-unsur budaya luar daerah dan budaya asing, tetapi
dapat menerimanya terutama berbagai unsur budaya yang dapat memperkaya khazanah
budaya nasional dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia (Penjelasan
UUD 1945, pasal 32). Penggabungan dua unsur budaya atau lebih tersebut disebut
akulturasi. Proses akulturasi atau kontak budaya seperti itu wajar terjadi dalam berbagai
kehidupan sosial, karena pada dasarnya kelompok manusia dihadapkan pada unsur-unsur
kebudayaan di luar daerahnya dan unsur kebudayaan luar itu tanpa menyebabkan
kehilangan jati dirinya (Koentjaranigrat, 1986: 248).
Salah satu dampak akulturasi budaya itu adalah generasi muda, khususnya para
remaja Jawa, sedikit sekali yang mengetahui kebudayaannya sendiri. Dalam akulturasi
budaya Jawa, kalau mereka tidak mengetahui bahasa Kawi, misalnya, hal itu tidaklah
menjadi masalah. Akan tetapi, apabila mereka tidak mengenal dan mengetahui bahasa
Jawa sebagai bahasa ibu, hal itu merupakan suatu yang memprihatinkan (Hartoko,
1979:254). Disamping itu, berbagai unsur kebudayaan, misalnya, filsafat, kepercayaan,
kesenian, kesusasteraan, mode pakaian, dan adat istiadat populer mencerminkan
pandangan hidup suatu masyarakat (Danandjaja, 1988:8).
Pandangan hidup Jawa, misalnya, tercermin dalam kehidupan sehari-hari orang
Jawa yang berpandangan bahwa wong ngalah luhur wekasane 'orang yang suka
mengalah akan memperoleh kebahagiaan kelak' dan alon-alon waton kelakon 'perlahan
tapi pasti'. Sabar, sungkan ‘merasa enggan’ dan isin ‘malu’ merupakan pandangan hidup
yang harus diugemi ‘dipatuhi’ dan diuri-uri ‘dilestarikan’ sehingga rasa isin dan sungkan
tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sikap dan perilaku manusia Jawa
(Magnis Suseno,1984). Masalahnya saat ini adalah mengapa pandangan hidup tersebut
mulai luntur, pudar, kalau tidak boleh dikatakan hilang dari alam pikir dan alam bermain
remaja Timur? Apakah hal ini akibat dari pendidikan budi pekerti yang kurang mendapat
perhatian dari berbagai pihak, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat?
Ludruk
Pertunjukan ludruk memiliki dua unsur, yaitu verbalisasi kata-kata dan visualisasi
gerak. Hal ini berarti pertunjukan ludruk memiliki unsur tarian (rema) serta nyanyian
(kidung), lawak, dan cerita yang terjalin melalui dialog. Visualisasi gerak dapat berupa
tarian yang dilakukan pemain pada saat mengidung (istilah Zoetmulder) dan lakuan yang
terjalin dalam cerita ludruk secara keseluruhan. Berdasarkan pengertian tersebut,
pertunjukan ludruk memiliki performansi yang khas.
Pada akhirnya, setiap pertunjukkan ludruk merupakan kebulatan dari: ngrema (tari
kepahlawanan), dhagelan (lawak), dan cerita (Peacock, 1968:29--32). Di samping itu,
ludruk termasuk salah satu bentuk teater rakyat yang membawakan suatu cerita dan
cerita tersebut berakar pada folklor dan folktale (Danandjaja, 1983). Namun demikian,
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sebagai suatu kenyataan ludruk kiranya dapat dipakai sebagai ciri khas kebudayaan etnis
tertentu, khususnya Jawa Timur.
Pertunjukan ludruk menggunakan bahasa Jawa sebagai medianya. Karena itu,
ludruk dapat dikategorikan ke dalam wacana lisan. Pemakaian bahasa dalam ludruk
menunjukkan adanya ragam tertentu dalam komunikasi berkesenian di Jawa Timur.
Wacana lisan sebagai situasi komunikasi dalam peristiwa kesenian ludruk merupakan
fenomena budaya dan fenomena kebahasaan yang memiliki keunikan kaidah dan materi
yang spesifik. Materi verbal dalam situasi komunikasi yang ditimbulkan pertunjukan ludruk
memberikan gambaran yang jelas adanya wacana khusus yang dapat dikaji melalui
berbagai pendekatan. Karena itu, bahasa dalam ludruk merupakan gejala komunikasi
yang khas. Sebagai gejala komunikasi yang khas, ludruk memberi implikasi bahwa di
dalamnya terdapat penutur (performer) dan penanggap (audience), pesan, dan wujud
konkret berupa paparan bahasa. Dengan demikian, komunikasi verbal dalam ludruk dapat
dikategorikan ke dalam wacana, sedangkan paparan bahasa yang digunakan oleh pelaku
dikategorikan dalam teks. Teks terdiri atas (1) seperangkat hubungan internal yang
mengatur koherensinya, (2) seperangkat hubungan asosiatif yang mengaitkannya dengan
teks-teks lain dalam sebuah korpus budaya, dan (3) seperangkat acuan yang menunjuk
pada satuan-satuan, kondisi, dan kejadian yang ada di luar teks (Fox, 1986:44).
Rema/Kidung
Kidung adalah nyanyian, syair yang dinyanyikan (Poerwadarminta, 1984: 507).
Kidung adalah pralambang, rerepi, rerepen (Winter dan Ranggawarsita, 1987: 86).
Sindunegara (1979:83) mengartikan kidung sebagai nyanyian, dan tembang yang
semuanya diambil dari sebuah konteks berbahasa kawi. Kata kidung dan kata-kata yang
diturunkannya seperti mangidung dan sebagainya berarti ‘lagu’ atau ‘menyanyi’
(Zoetmuler, 1985:170). Sesuai dengan pernyataan tersebut, Peacock (1968:174--175)
menyebutkan bahwa kidung merupakan nyanyian yang dibawakan oleh penyanyi laki-laki,
wanita, dan pelawak, baik secara solo (sendiri) maupun duet (berdua) atau koor yang
berbentuk puisi lirik diiringi gamelan khas Jawa.
Kita putra bhakti sareng pembukane
‘Kita putra bakti sesuai pembukaan’
mula menika sampun wanci nira ing ngriki menghibur katur para pamiarsa
‘karena sudah saatnya saya di sini menghibur bagi para pemirsa’
sugeng rawuhipun widada sami raharja sami raharja
‘Selamat datang semoga bahagia semoga bahagia’
Sugeng rawuh piatur kula dhumateng para pamiarsa
‘Selamat datang saya ucapkan kepada para pemirsa’
amriksani kesenian kita ludruk putra bhakti ingkang nama
‘menyaksikan kesenian kita ludruk putra bakti namanya’
unit yonif lima tiga belas brigif dua brawijaya.
‘unit yonif lima tiga belas brigif dua brawijaya’
Sampun dados tata lan cara yen lepat nyuwun gunge pangapsama
‘Sudah jadi tata dan cara bila bersalah mohon maaf ‘
langkung prayogi amaringana kritik saha pemanggih ingkang prasaja.
‘lebih baik berilah kritik dan pendapat yang bijaksana’
Menika watak lan pendiriane ludruk putra bakti saking Malang.
Ini watak dan pendiarannya ludruk putra bakti dari Malang’
Anjasmara ari mami mas mirah kulaka warta
‘Anjasmara adikku pergi mencari berita’
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Dasih mutan wurung layon aning kitha Probolingga
‘Sampai meninggal di kota Probolingga’.
Iwak bandeng njero segara
‘Ikan bandeng di dalam laut’
Ayo tumandang mbangun negara.
‘Ayo bekerja membangun negara’
Sekar melati mekare sore
‘Bunga melati mekar sore’
Putra bhakti 513 sing duwe.
‘Putra bhakti 513 yang punya’
Eman-eman dieman saya tuman.
‘Sayang sayang disayang semakin terbiasa’
Tekan sabang nganti merauke iku wilayah Indonesia.
‘Dari Sabang sampai Merauke itu wilayah Indonesia’
Mula negara kita wis ana dhasare nganggo dhasar pancasila.
‘Maka negara kita sudah ada dasarnya menggunakan dasar pancasila’
Pancasila dhasare negara duweni maksud limang perkara.
‘Pancasila dasarnya negara memiliki maksud lima hal’
Sila sing siji temekan sila sing lima ja sampek salah nggunakna.
‘Sila yang satu sampai sila yang lima jangan sampai salah menerapkan’
dan seterusnya

Lawak
Kekhasan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa Timur merupakan
fenomena kebahasaan dan sosial. Fenomena tersebut terjadi khususnya pada bahasa
lisan yang bersifat informal, fleksibel, dan pendek-pendek (Wijana, 1996). Lebih lanjut
dikatakan bahwa kekhasan kebahasaan menyangkut seluruh aspek kebahasaan, yaitu
fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Kekhasan dari sisi ini dapat dikatakan sebagai
plesetan atau blenderan (Padmosoekotjo, 1960). Akhir-akhir ini, plesetan merupakan
fenomena yang terjadi dimana-mana, baik kehidupan sehari-hari sebagai dampak
psikologis maupun media massa terutama televisi, yaitu munculnya berbagai acara yang
menekankan pada aspek humor. Humor, menurut Wijana (1996) adalah salah satu
bentuk permainan. Berikut pernyataan Wijana tentang humor.
Sebagai homo ludens manusia gemar bermain. Humor bagi orang dewasa
adalah rekreasi tetapi bagi anak-anak adalah sebagian dari proses belajar…..Hal ini
disebabkan humor dapat menyalurkan ketegangan batin yang menyangkut
ketimpangan norma masyarakat yang dapat dikendurkan melalui tawa. Humor
adalah segala bentuk rangsangan, baik verbal atau nonverbal, yang potensial
memancing senyum dan tawa penikmatnya. Senyum dan tawa merupakakn
indikasi yang paling jelas bagi terjadinya penikmatan humor.
Ludruk, kesenian khas Jawa Timur selain wayang kulit/orang dan kethoprak,
merupakan kesenian yang diorientasikan untuk menyalurkan humor dilihat dari asal mula
lodrok (Pigeaud,1928; Brandon,1968) dan seni pertunjukan lain di Asia. Apabila dicermati
ludruk berfungsi sebagai entertainment (Soedarsono,1986) yang berfungsi pula sebagai
penglipur lara (Dananjaya, 1984). Kekhasan-kekhasan ludruk terletak pada elemen
dhagelan dan cerita. Kajian ini, secara khusus, mengacu pada kekhasan ludruk, terutama
plesetan sesuai yang disampaikan Padmosoekotjo (1946). Hal ini dilakukan karena
fenomena bahasa dalam ludruk, khusus dalam elemen dhagelan dan cerita, lebih banyak
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mengacu pada plesetan. Bukan berarti bahwa elemen kidung tidak memiliki plesetan.
Kidung yang diplesetkan adalah kidung yang berbentuk pantun yang memiliki pokok
masalah atau tema yang beragam.
Dengan demikian, materi lawak, dengan bahasa yang spontan sangat beragam
topik pembicaraannya. Spontanitas bahasa dalam lawak sangat kental sehingga
memungkinkan munculnya istilah atau kata yang biasa dan tidak biasa dalam tuturan
sehari-hari. Namun, Bahasa Jawa dalam genre ini pada umumnya merupakan kekayaan
kosa kata masing-masing pelawak dan kreatifitasnya sehingga dapat berkembang
sedemikian rupa. Berikut adalah kutipan tentang materi lawak dalam kidung ludruk.
CeritaYu Paintên kêtiban kêlapa
Mbakyu Painten tertimpa kelapa’
Namung sêmantên atur kula
Hanya sekian sajian saya
’Yu Gintên klêlêkên timba
‘Mbakyu Ginten makan timba’
Namung sêmantên kidungan kula
‘Hanya sekian kidungan saya’

Pertunjukan ludruk menggunakan BJ sebagai medianya. Karena itu, ludruk dapat
dikategorikan ke dalam wacana lisan. Pemakaian bahasa dalam ludruk menunjukkan
adanya ragam tertentu dalam komunikasi berkesenian di Jawa Timur. Wacana lisan
sebagai situasi komunikasi dalam peristiwa kesenian ludruk merupakan fenomena budaya
dan fenomena kebahasaan yang memiliki keunikan kaidah dan materi yang spesifik.
Materi verbal dalam situasi komunikasi yang dimunculkan pentas seni ludruk
menggambarkan adanya wacana khusus yang dapat dikaji melalui berbagai pendekatan.
Karena itu, bahasa dalam ludruk merupakan gejala komunikasi yang khas. Sebagai gejala
komunikasi yang khas, ludruk memberi implikasi bahwa di dalamnya terdapat penutur
(performer) dan penanggap/pendengar (audience), pesan, dan wujud konkret berupa
paparan bahasa. Dengan demikian, komunikasi verbal dalam ludruk dapat dikategorikan
ke dalam wacana, sedangkan paparan bahasa yang digunakan oleh pelaku dikategorikan
ke dalam teks.
Teks terdiri atas (1) seperangkat hubungan internal yang mengatur koherensinya,
(2) seperangkat hubungan asosiatif yang mengaitkannya dengan teks-teks lain dalam
sebuah korpus budaya, dan (3) seperangkat acuan yang menunjuk pada satuan-satuan,
kondisi, dan kejadian yang ada di luar teks (Fox, 1986:44). Wacana lisan dalam ludruk
memiliki ciri-ciri (1) tuturan lisan dibantu oleh gerak-gerik nonverbal, (2) kalimat-kalimat
yang digunakan tidak lengkap, cenderung pendek-pendek,
(3) beberapa unsur
dinyatakan secara implisit, dan (4) pola wacana tidak tetap.
Cerita
Di atas disinggung bahwa ludruk bersumber pada folktale. Folktale adalah narasi
lisan. Folktale juga merupakan salah satu hiburan dalam masyarakat di samping berfungsi
moral (Amos, 1992:105). Folktale berasal dari tradisi kecil. Hal ini sangat beralasan sebab
folktale diceritakan oleh golongan petani, masyarakat kelas rendah, atau masyarakat
tradisional yang sangat minim pengetahuannya dalam hal tulis-menulis (Amos,
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1992:101). Ludruk dapat dikategorikan ke dalam folktale karena ludruk mengandung
unsur cerita. Cerita ludruk berakar pada mite, legende, dongeng, babad, dan cerita
sehari-hari masyarakat Jawa, khususnya Jawa Timur, dan ludruk termasuk genre di dalam
kesenian daerah yang dapat dinikmati dalam situasi-situasi tertentu. Fungsi moral yang
dimaksud antara lain adalah mengembangkan sikap teng-gang rasa dan dapat
mempererat hubungan antaranggota masyarakat karena nilai-nilai pendidikan dan nilainilai budaya luhur yang terkandung di dalam ludruk.
Dalam perkembangan selanjutnya, folktale tidak hanya menjadi milik masyarakat
seperti disebutkan di atas, tetapi lebih banyak diakui sebagai milik kelompok pemilik cerita
dan dilihat dari penyebaran folktale ini menjadi milik tradisi yang kuat, etnik, atau
pandangan yang berdasarkan pada regional atau imitasi cerita (Amos, 1992:101). Hal ini
berarti bahwa folktale yang berasal dari masyarakat kelas rendah dan atau petani desa
pada akhirnya menjadi milik tradisi besar yang bersifat regional atau nasional. Label
regional maupun nasional yang mendasari suatu jenis kesenian daerah pada dasarnya
bersumber pada ide kultural, konvensi, tujuan, makna, dan arti narasi yang khas dalam
kesenian itu yang dapat diangkat menjadi kesenian bertaraf nasional (Amos, 1992: 102).
Di samping itu, suatu jenis kesenian dapat dibedakan dengan jenis kesenian lain dari
daerah lainnya berdasarkan unsur-unsur tersebut dan genrenya sekaligus (Amos,
1992:102).
Seperti halnya seni pertunjukan, ludruk memiliki dua fungsi, yaitu primer dan
sekunder (Soedarsono, 1985). Fungsi primer seni pertunjukan ludruk adalah (a) bersifat
ritual, (b) estetis (tontonan), dan (c) sebagai hiburan pribadi. Adapun fungsi sekunder
seni pertunjukan ludruk adalah (1) sebagai alat pendidikan masyarakat, (2) sebagai alat
penebal perasaan solidaritas kolektif, (3) sebagai alat yang memungkinkan seseorang
dapat bertindak bijaksana sesuai dengan kedudukan dan kekuasaan terhadap orang yang
menyeleweng, (4) sebagai alat untuk mengeluarkan protes terhadap ketidakadilan yang
terjadi di masyarakat, (5) memberi kesempatan kepada seseorang melarikan diri untuk
sementara dari kehidupan nyata yang membosankan ke dunia khayal yang terjadi di
masyarakatnya yang indah, dan (6) pengendali terhadap pelanggaran norma-norma yang
berlaku pada masyarakatnya.
Pemain teater dapat mengekspresikan hal-hal yang dilarang atau tabu dalam
bentuk keseleo lidah (Danandjaja, 1983: 80--89). Apabila dilihat sepintas, maka fungsi
tersebut dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu fungsi individual dan fungsi
sosial. Fungsi individual seni pertunjukan ludruk adalah untuk hiburan diri sendiri
(pemeran) dan pemirsa secara individual. Apabila diamati dari sisi pementasan, maka
fungsi ludruk dapat dikatakan sebagai media pendidikan masyarakat, media perjuangan,
media kritik sosial, media pembangunan, dan media sponsor.
Predikat tradisional dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang sesuai dengan
tradisi, sesuai dengan kerangka pola bentuk dan penerapan yang selalu berulang
(Sedyawati, 1981:48). Hal ini berarti bahwa ludruk sebagai teater tradisional memiliki ciriciri (1) pertunjukan dilakukan secara improvisatoris atau spontan; (2) konvensi-konvensi
yang khas ludruk, misalnya pemeran ludruk sebagian besar adalah pria, lagu seniman
disebut kidungan, tari rema, dan lakon-lakon dari cerita rakyat yang telah dikenal oleh
masyarakatnya; dan (3) nyanyian khas yang disebut jula-juli yang berbentuk syair dan
pantun yang tentu saja lebih cenderung menyajikan dan mengumandangkan hal-hal yang
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berisi nasehat, pendidikan, kritik, dan lain-lain yang sangat dekat dengan kehidupan
masyarakat.
Satu hal yang menarik bagi ludruk sebagai teater tradisional adalah pengambilan
atau pengangkatan sumber cerita yang ditengarai dari cerita rakyat dan sudah barang
tentu yang ditularkan dari mulut ke mulut. Fenomena ini menarik untuk dijadikan bahan
dalam rangka mendalami kekhasan kesenian daerah di Nusantara; misalnya ludruk yang
ada di Jawa Timur. Istilah rakyat di sini tampaknya sejajar dengan folk, sekelompok orang
yang biasanya mengacu pada masyarakat desa (Hutomo, 1991 dan Danandjaja, 1984),
kelas bawah, dan milik Tradisi Kecil (Kartodirdjo, 1986).
Ciri khusus yang menandai bahwa teater dapat dikategorikan teater rakyat, seperti
yang diberlakukan pada ludruk adalah (1) lakon ludruk yang dipentaskan adalah ekspresi
kehidupan rakyat sehari-hari, yang juga mengisahkan keseharian masyarakat, dan juga
sejarah; (2) iringan musik berupa gamelan dengan lagu jula-juli yang akrab dengan
penikmatnya; (3) tatabusana menggambarkan kehidupan rakyat sehari-hari yang
sederhana; (4) aspek bahasa disesuaikan dengan lakon yang dipentaskan yang pada
umumnya memakai bahasa daerah dan dalam lakon-lakon tertentu menggunakan bahasa
Indonesia dan bahasa daerah lain; (5) kidungan terdiri atas bentuk pantun dan syair; dan
(6) sifat pertunjukan sederhana, spontan, dan menyatu dengan penonton yang dapat
dijadikan tolok ukur bahwa ludruk adalah kesenian rakyat yang sangat akrab dengan
permasalahan masyarakatnya.
Jawa Timur merupakan suatu wilayah yang memiliki kesenian asli dan khas.
Kesenian khas dan benar-benar asli Jawa Timur adalah ludruk (Peacock, 1968;
Zoetmulder, 1985). Kata ludruk juga bermakna 'jembek, jeblok', 'gluprut', 'badut', dan
'teater rakyat' (Pigeaud, 1928:224). WJS. Poerwadarminta (1982: 610) menyatakan
bahwa ludruk adalah 'teledhek dan badhut/ pelawak atau pertunjukan sandiwara yang
dilakukan dengan cara menari dan menyanyi'. Keaslian ludruk sebagai kesenian tradisonal
ditandai oleh aspek cerita yang pada umumnya diangkat dari cerita rakyat dan
kepercayaan rakyat, sedangkan kekhasan ludruk tampak pada tari rema dengan kidung
jula-juli dan lawak (Hutomo, 1986; A.Teeuw, 1984; RM. Soedarsono, 1986; dan Peacock,
1968), serta bahasa Jawa dialek Jawa Timur sebagai media utama¬nya. Dengan
demikian, ludruk sebagai seni pertunjukan memiliki tiga genre penting, yaitu tari rema,
dhagelan/lawak, dan cerita. Ketiga genre tersebut merupakan kesatuan dalam kesenian
ludruk (Clifford Geerzt, 1960; Koentjaraningrat, 1984; Peacock, 1968; Mauriel SavilleTroike, 1986).
Sebagai kesenian tradisional pertunjukan ludruk merupakan salah satu bagian
folklor, yaitu folklor sebagian lisan karena di dalamnya terdapat gabungan unsur bahasa
dan gerak (Danandjaja, 1984)). Dilihat dari sisi cerita, ludruk dapat dikatakan sebagai
sastra lisan karena cerita dalam pertunjukan ludruk dituturkan secara murni lisan. Sastra
lisan menggunakan bahasa lisan yang di dalamnya mengandung banyak perubahan dan
improvisasi yang dilakukan oleh para pemerannya. Bahasa yang digunakan dalam
pertunjukan ludruk adalah bahasa Jawa lisan dialek Jawa Timur. Bahasa Jawa lisan dialek
Jawa Timur merupakan bahasa pergaulan sehari-hari yang mencerminkan atau menjadi
identitas masyarakat Jawa Timur ( Soeseno Kartomihardjo, 1991; Geerzt, 1960). Sebagai
identitas masyarakat, bahasa Jawa dalam ludruk mengekspresikan hal-hal yang dapat
dimengerti oleh masyarakat Jawa Timur. Sebagai salah satu jenis kesenian, ludruk dapat
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dikategorikan sebagai genre dalam tindak komunikasi (periksa Troike, 1986:137). Sebagai
salah satu genre, komunikasi yang terjalin dalam ludruk dapat dikaji me-lalui komponen
komunikasi. Selain itu, sebagai kesenian tradisional, ludruk berfungsi pula sebagai media
penyampai pesan. Dalam penyampaian pesan, tidak menutup kemungkinan para seniman
ludruk menggunakan ragam bahasa lain selain bahasa Jawa.
ISU POKOK
Pada bagian kedua ini dibahas isu pokok ludruk sebagai media pendidikan
karakter.
Isu pokok yang dipaparkan berupa masalah yang dikedepankan untuk
ditanggapi, diperhatikan, dan ditindaklanjuti adalah modernisasi ludruk terkait dengan
program jangka panjang pemerintah tentang pendidikan karakter anak bangsa. Isu pokok
yang dibahas mencakup kondisi objektif performansi ludruk dan muatan pendidikan
karakter dalam ludruk.
Kondisi Objektif Peformansi Ludruk
Pertunjukan ludruk menggunakan bahasa Jawa sebagai medianya. Karena itu,
ludruk dapat dikategorikan ke dalam wacana lisan. Pemakaian bahasa dalam ludruk
menunjukkan adanya ragam tertentu dalam komunikasi berkesenian di Jawa Timur.
Wacana lisan sebagai situasi komunikasi dalam peristiwa kesenian ludruk merupakan
fenomena budaya dan fenomena kebahasaan yang memiliki keunikan kaidah dan materi
yang spesifik. Materi verbal dalam situasi komunikasi yang ditimbulkan pertunjukan ludruk
memberikan gambaran yang jelas adanya wacana khusus yang dapat dikaji melalui
berbagai pendekatan. Karena itu, bahasa dalam ludruk merupakan gejala komunikasi
yang khas. Sebagai gejala komunikasi yang khas, ludruk memberi implikasi bahwa di
dalamnya terdapat penutur (performer) dan penanggap (audience), pesan, dan wujud
konkret berupa paparan bahasa. Dengan demikian, komunikasi verbal dalam ludruk dapat
dikategorikan ke dalam wacana, sedangkan paparan bahasa yang digunakan oleh pelaku
dikategorikan dalam teks (Fox, 1986:44).
Apabila dicermati, selain tiga elemen ludruk, yaitu kidungan, dhagelan, dan cerita,
masih terdapat elemen lain, yaitu prolog, epilog, dan kidung selingan. Pertunjukanpertunjukan ludruk acap kita nikmati pada saat tertentu, misalnya dalam rangka
memperingati hari kemerdekaan Indonesia, acara-acara pernikahan dan sunatan,
memperingati hari jadi kota tertentu dan seterusnya. Itu pun pertunjukan ludruk yang
tidak sesuai dengan “pakem”; yang ditampilkan adalah cerita-cerita keseharian dan lebih
cenderung ke ludruk lawak, misalnya Kartolo, Sidik Cs, Kirun Cs, Bagio Cs dan lain-lain.
Sementara itu, kelompok ludruk yang mempertahankan pakem sangat jarang
menampilkan karya-karya. Hal ini disebabkan sifat dan corak ketradisonalan ludruk yang
masih kental dan berdurasi panjang dalam pementasannya. Di sisi lain, masyarakat kita
sudah mendekati kejenuhan untuk menonton pertunjukan yang bersifat serius,
memerlukan pikiran atau hal-hal yang sudah lama terlewatkan, dan berlama-lama.
Pandangan dan perubahan paradigma masyarakat terhadap kesenian pada
umumnya sesuai dengan perkembangan zaman yang lebih mengedepankan sesuatu yang
praktis; ibarat makanan adalah makanan yang siap saji dan siap santap. Tidak jauh
berbeda terhadap ludruk yang mempertahankan pakem dengan cerita bertajuk sejarah,
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mitos, dan syiar; yang ditinggalkan oleh penontonnya. Berikut pernyataan Peacok tentang
kondisi objektif ludruk saat ini.
Ludruk ikut tenggelam dalam kecenderungan itu. Lakon-lakon dalam ludruk tak
lagi mementaskan gambaran karakter-karakter orang kampung yang homogen, seperti
dalam ludruk gaya Besutan yang populer pada 1930-an. Ludruk makin mengidealisasikan
masyarakat ekstra-kampung yang heterogen dan menjadikan warga kampung bahan
tertawaan.
Tidaklah salah jika terjadi perubahan positif terhadap ludruk dan perkembangan
tersebut dapat dicermati 20 tahun terakhir ini. Produk budaya, ludruk, juga mengikuti
perubahan dan perkembangan cara pandang, pemikiran, paradigma, dan gaya hidup
masyarakat pemilik budaya tersebut. Karena itu, tidaklah mengherankan jika pertunjukan
ludruk saat ini lebih “minimalis”..
Tolek iwak nang kenjeran diwadahi panci
Ngene iki rasane awak katut pendidikan.....

Pendidikan Karakter dalam Ludruk
Character education ought not to be seen as a threat to the nation's current
emphasis on academics. In fact, it can help achieve academic goals. Educators report that
literature, social studies, and even science become more interesting to students when
they can focus on social and ethical issues embedded in subject matter. And they say that
focusing on such issues leads students to a deeper level of engagement and
understanding of the curricular content we want them to master (Eric Schaps, Esther F.
Schaeffer, and Sanford N. McDonnell)
Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang
terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan
sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri
atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya,
dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan
karakter masyarakat dan karakter bangsa.
Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui
pengembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam
ligkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang
hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang berangkutan. Artinya,
pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses
pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial,budaya
masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila;
jadi pendidikan budaya dan karakter bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Dengan kata lain, mendidik budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan nilainilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik.
Istilah karakter berasal dari istilah Yunani charassein yang berarti “mengukir corak
yang tetap dan tidak terhapuskan”. Menurut Ki Hadjar Dewantara – seorang tokoh
pendidikan nasional dan bapak pendidikan kita– karakter atau watak adalah “paduan
segala tabiat manusia yang bersifat tetap sehingga menjadi tanda yang khusus untuk
membedakan orang yang satu dengan yang lain”. Karena itu, lanjut Dewantara, karakter
itu merupakan “imbangan antara hidup batin seseorang dengan segala perbuatan
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lahirnya; oleh karena itu, seolah-olah menjadi sendi dalam hidupnya, yang selalu
mewujudkan sifat atau perangai yang khusus bagi masing-masing manusia. Ini
menunjukkan bahwa karakter merupakan keseluruhan sifat kejiwaan, kepribadian, dan
akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang manusia dengan manusia lainnya.
Bisa disimpulkan, karakter adalah keseluruhan sifat manusia yang meliputi
kemampuan, kebiasaan, kesukaan, perilaku, potensi, nilai, dan pola pikir seorang
manusia. Manusia berkarakter kuat memiliki ciri (a) keimanan dan ketakwaan yang baik,
(b) spiritualitas yang kuat, (c) emosionalitas yang mantap, (d) kedisiplinan yang tinggi,
(e) sikap dan tindakan yang adil dan arif, (f) keberanian bertanggung jawab yang tinggi,
(g) kemampuan menghargai dan menghormati orang lain, (h) orientasi pada keunggulan
dan kesempurnaan, (i) kemampuan bekerja sama dengan pihak lain, (j) sikap dan
perilaku demokratis dan hak asasi atau kemampuan menjunjung demokrasi dan hak
asasi, dan (k) sikap dan perilaku yang mengutamakan kebenaran.
Mengapa pendidikan karakter bangsa begitu penting?
Persoalan karakter bangsa menjadi sorotan tajam masyarakat. Sorotan itu
mengenai berbagai aspek kehidupan, tertuang dalam berbagai tulisan di media cetak,
wawancara, dialog, dan gelar wicara di media elektronik. Selain di media massa, para
pemuka masyarakat, para ahli, dan para pengamat pendidikan, dan pengamat sosial
berbicara mengenai persoalan karakter bangsa di berbagai forum seminar, baik pada
tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Persoalan yang muncul di masyarakat
seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan
ekonomi yang konsumtif, kehidupn politik yang tidak produktif, dan sebagainya menjadi
topik pembahasan hangat di media massa, seminar, dan di berbagai kesempatan.
Berbagai alternatif penyelesaian diajukan seperti peraturan, undang-undang,
peningkatan upaya pelaksanaan dan penerapan hukum yang lebih kuat.
Perjalanan bangsa ini (Indonesia) adalah perjalanan yang sangat panjang dan tidak
mulus. Dari dekade ke dekade diwarnai oleh sejumlah peristiwa yang cukup
mencengangkan (bagi yang memperhatikan). Mari kita segarkan ingatan kita tentang
“lengsernya” orde baru. Gerakan mahasiswa dan masyarakatlah yang mengharuskan
penguasa Orba turun dari tahtanya. Siapakah yang tidak memahami bahwa berlama-lama
dalam satu jabatan bisa mengubah karakter manusia, dari sikap hidup sederhana, tutur
kata yang halus pebuh kewibaan, bijaksana dan lain-lain berubah dalam waktu yang
realtif singkat. Masih ingatkah kita tentang ulah segelintir orang yang tidak bertanggung
jawab yang memporak-porandakan pulau Dewata, akibatnya Indonesia menjadi terpuruk
di mata dunia, peristiwa Mariot salah satu hotel di ibu kota yang dibom oleh kelompok
tertentu, tawuran pelajar, protes mahasiswa yang cenderung anarkhis, perampokan,
pembunuhan istri dan anak kandung, pemerkosaan anak di bawah usia, jual beli anak
manusia, korupsi merajalela, baik dari pejabat rendah maupun pejabat tinggi negara dan
seterusnya.
Apakah ini merupakan bukti bahwa ramalan Ranggawarsito benar adanya, “zamane
zaman edan, yen ora melu edan ora keduman” atau perubahan perilaku dan pandangan
hidup manusia sudah mulai melenceng dari Ketuhanan menjadi kebendaan..... apakah
ajining diri saka lathi diputarbalikan dengan pandai bersilat lidah dan menipu bangsa
sendiri dan apakah ajining raga saka busana dimaknai memperkaya diri sendiri meniru

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

266
gaya hidup jetset, high class, dan konsumtif, yang berakhir pada pola hidup dan cara
berpikir yang “ngawur”.“ . Ada semboyan generasi muda yang bisa dipikirkan muda
berfoya-foya, tua bahagia, mati masuk surga.
Alternatif lain yang banyak dikemukakan untuk mengatasi, paling tidak mengurangi,
masalah budaya dan karakter bangsa yang dibicarakan itu adalah pendidikan. Pendidikan
dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun
generasi baru bangsa yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif,
pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam
berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah
budaya dan karakter bangsa. Memang diakui bahwa hasil dari pendidikan akan terlihat
dampaknya dalam waktu yang tidak segera, tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang
kuat di masyarakat.
Sisi lain, berbagai media dapat digunakan untuk melaksanakan pendidikan karakter
bangsa, salah satunya adalah berkesenian ludruk. Ludruk adalah teater rakyat, yang
akrab dan dekat dengan rakyat. Muatan apa pun akan ditangkap oleh penonton, yang
jelek maupun yang bagus dan seterusnya. Pada zamannya, ludruk sangat efektif sebagai
media penyampai pesan, sebagai media untuk “merangkul” dan “membakar” hati
masyarakat.
PENUTUP
(1) Isu pokok dalam ludruk yang mendasar meliputi kondisi objektif dan media
pendidikan karakter. Kedua ha tersebut memiliki kedudukan penting, baik content
maupun pertunjukan ludruk, yakni sebagai komponen yang perlu diperhatikan
dalam rangka modernisasi ludruk..
(2) Modernisasi ludruk, content dan performance , merupakan media yang efektif untuk
menyampaikan pesan dan atau pendidikan karakter anak bangsa.
(3) Pentingnya pendidikan karakter anak bangsa diperlukan langkah operasional untuk
direalisasikan, bukan berupa slogan, seminar, diskusi dan lain-lain.
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Abstrak
Artikel ini membahas tentang Cerita Rakyat Aji Saka sebagai sarana pembelajaran aksara
Jawa. Legenda Aji Saka merupakan salah satu bentuk dari cerita rakyat. Dalam legenda Aji Saka
diceritakan kisah antara Dora dan Sembada yang bertengkar, dan berdasarkan cerita tersebut
dikaitkan dengan munculnya aksara Jawa. Cerita rakyat merupakan sarana yang efektif untuk
pembelajaran bagi anak-anak, melalui cerita minat anak dalam mempelajari aksara Jawa.
Kata kunci: cerita rakyat, legenda, Aji Saka, aksara Jawa

A.

Pendahuluan
Setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia mempunyai cerita rakyat yang
dituturkan secara lisan sebagai cerminan budaya lokal dengan karakter yang khas. Pada
mulanya cerita rakyat dilisankan berfungsi untuk menghibur sebagai cerita pengantar
tidur. Sekarang sudah digeser oleh berbagai bentuk hiburan yang lebih menarik dalam
berbagai jenis siaran melalui televisi, radio, surat kabar, dan lain sebagainya. Cerita rakyat
merupakan budaya lokal warisan leluhur yang disampaikan secara turun temurun.
Dalam dunia tradisional, hubungan antara sastra dan masyarakat tempat sastra itu
lahir sangat erat. Sastra beredar di masyarakat dan menjadi miliknya selama beberapa
waktu sebelum dicatat. Jika pada suatu saat ada orang menulis , mencatat, maupun
membukukan, ia tidak merasakan dirinya sebagai pencipta. Oleh sebab itu, sebagian
besar karya sastra lama bersifat anonim (Ikram, 1997:11).
Cerita rakyat adalah sastra tradisional karena merupakan hasil karya yang dilahirkan
dari sekumpulan masyarakat yang masih kuat berpegang pada nilai-nilai kebudayaan
yang bersifat tradisional (Dharmojo, 1998:21). Kesusastraan tradisional kadang-kadang
disebut sebagai cerita rakyat dan dianggap sebagai milik bersama. Hal tersebut tumbuh
dari kesadaran kolektif yang kuat pada masyarakat lama. Danandjaja (1986:2)
mengemukakan bahwa folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar
dan diwariskan turun-temurun, diantara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam
versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai gerak isyarat
atau alat pembantu pengingat (mnemonic device). Berdasarkan pendapat tersebut, cerita
rakyat adalah cerita anonim dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan
diwariskan secara lisan atau turun-temurun sebagai saran untuk menyampaikan pesan
atau amanat.
Legenda Aji Saka merupakan salah satu bentuk cerita rakyat dari Jawa Tengah.
Bagi masyarakat Jawa, legenda Aji Saka sangat erat hubungannya dengan munculnya
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aksara Jawa. Hal ini dikarenakan pada jaman dahulu, nenek moyang kita dalam
mengajarkan kepada anak-anaknya melalui cerita. Dengan media cerita maka rasa ingin
tahu anak-anak lebih besar, dari rasa penasaran itu maka ingatan mereka akan lebih
kuat.
B. Pembahasan
1. Legenda Sebagai Salah Satu Bentuk Cerita Rakyat
Cerita rakyat dapat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu: (1) mite atau myth,
(2) legenda atau legend, dan (3) dongeng atau folktale (Bascom dalam Danandjaja,
1986: 50). Mite adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi serta
dianggap suci oleh yang empunya cerita. Legenda adalah prosa rakyat yang mempunyai
ciri-ciri yang mirip dengan mite, yaitu dianggap pernah benar-benar terjadi, tetapi tidak
dianggap suci. Dongeng adalah cerita prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar
terjadi oleh yang empunya cerita. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa mite,
legenda, dan dongeng merupakan bagian dari cerita rakyat.
Kata legenda berasal dari bahasa Latin yang bermakna dongeng tentang sesuatu
kejadian berhubung dengan agama, dengan seorang yang taat beribadat atau seorang
penyiar agama. Biasanya menceritakan sesuatu yang ajaib, kejadian yang menandakan
kesaktian (Hooykaas,1952:123). Menurut Danandjaja (1986:66), legenda merupakan
cerita rakyat dengan tokoh manusia yang ada kalanya memiliki sifat -sifat luar biasa dan
dibantu makhluk ajaib. Cerita legenda juga dipercayai masyarakat pernah benar-benar
terjadi, tetapi tidak dianggap suci dan bersifat keduniawian. Legenda Aji Saka tersebar
dari mulut yang kemudian didokumentasikan secara tertulis dalam bentuk cerita babad
Jawa. Legenda Aji Saka yang merupakan salah bentuk cerita rakyat dan merupakan
budaya lokal dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran. Pemanfaatan budaya
lokal sebagai sarana pembelajaran tersebut diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran
bermakna bagi generasi muda.
2. Aksara Jawa
Menurut Machi Suhadi (2002: 7), aksara adalah lambang bahasa lisan yang
diwujudkan dalam bentuk visual dengan wujud tertentu yang dapat dirangkai menurut
sistem tertentu sehingga menjadi tulisan yang bermakna dan berfungsi sebagai alat
komunikasi antarmanusia yang sepaham atau yang memiliki bahasa yang sama. Di dunia
terdiri atas berbagai bangsa dan bahasa yang masing-masing menciptakan lambang bunyi
(aksara/ tulisan) yang berbeda-beda. Bentuk tulisan atau aksara ini juga ada berbagai
jenis dan ragam yang hanya dapat dipahami oleh masyarakat pemiliknya. Bagi
masyarakat Jawa juga berlaku adanya aksara Jawa yang merupakan kekayaan budaya
bangsa. Mengenai hubungan antara aksara dan bahasa, dikutip dari uraian Mario Pei
dalam Machi Suhadi (2002: 7), yang menyatakan:
language is completely arbitrary symbol of through. Writing is a symbol of the spoken language,
less arbitrary than language itself, since in most systems of writing there is an attemptsto make
characters correspond to sounds. A system of writing is a symbol of symbol, just a check in a
symbolical of paper money, which is in turn symbolical of gold.
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Pernyataan tersebut maksudnya bahwa, aksara adalah alat komunikasi tidak
langsung, artinya antara pihak yang berkomunikasi tidak bertemu atau berhadapan.
Dengan adanya aksara, maka isi pikiran yang dituliskan dapat dikaji berulang-ulang, atau
dikirimkan ke tempat lain atau diwariskan kepada generasi yang akan datang. Budaya
aksara (literate culture) juga menjadi tanda lahirnya peradaban baru yang jauh lebih maju
daripada peradaban sebelumnya ketika manusia masih berada dalam budaya tanpa
aksara (illiterate culture).
Menurut Machi Suhadi (2002:7), bentuk aksara di dunia dapat digolongkan ke
dalam empat kelompok, yaitu (1) aksara pictograf bentuknya berupa gambar-gambar
yang melambangkan makna tertentu; (2) aksara ideografik yang semula menggambarkan
benda tetapi goresannya berubah mendekati lambang benda; (3) aksara silabik,
berbentuk lambang bunyi yang tersusun dalam suku-suku kata, misalnya aksara Jawa,
Arab, Pallawa, dan lain-lain; (4) aksara fonetik yang sepenuhnya melambangkan bunyi,
tiap aksara dapat mewakili berbagai bunyi dengan cara penambahan tanda vokal.
Berdasarkan keempat jenis aksara tersebut aksara Jawa (nglegena) yang terdiri dari dua
puluh aksara termasuk dalam jenis aksara silabik, karena aksara Jawa berupa suku kata.
3.

Pembelajaran Aksara Jawa
Pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang mengandung interaksi
antara guru dan peserta didik dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi
edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Interaksi dalam proses belajar mengajar tidak
hanya sekedar hubungan komunikasi antara guru dan peserta didik, tetapi merupakan
interaksi edukatif yang tidak hanya penyampaian materi pelajaran. Menurut Hergenhahn
(1997: 3), belajar sebagai perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari
proses pembelajaran. Hilgard (1975: 11) berpendapat bahwa pembelajaran adalah suatu
proses di mana suatu perilaku muncul atau berubah karena respons terhadap situasi.
Hakikat dari pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan
lingkungannya sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik melalui
aktivitas, praktik, dan pengalaman (Oemar Hamalik, 2009: 55).
Pembelajaran aksara Jawa meliputi tata tulis dan keaksaraan. Keistimewaan
dalam pembelajaran bahasa Jawa adalah adanya pembelajaran aksara Jawa sebagai
wujud kekayaan budaya bangsa yang harus dilestarikan. Berdasarkan kurikulum 2004
mata pelajaran bahasa Jawa untuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (SD),
pembelajaran aksara Jawa mulai diajarkan pada Kelas IV (Depdiknas, 2005:20). Dengan
demikian, peserta didik di kelas IV SD/MI mulai dikenalkan aksara Jawa nglegena. Berikut
ini adalah aksara nglegena:

(Sumber: Wikipedia)
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Dalam memudahkan untuk mengingat maka pengenalan aksara Jawa tersebut
menggunakan media cerita yaitu tentang legenda Aji Saka, karena pada prinsipnya
pembelajaran anak SD meliputi prinsip:
1) Prinsip motivasi: motivasi adalah daya dorong seseorang untuk melakukan suatu
kegiatan. Motivasi ada yang berasal dari dalam atau intrinsik dan ada yang timbul
akibat rangsangan dari luar atau ekstrinsik. Motivasi intrinsik akan mendorong rasa
ingin tahu, keinginan mencoba, mandiri dan ingin maju.
2) Prinsip latar: pada hakikatnya peserta didik telah memiliki pengetahuan awal. Oleh
karena itu, dalam pembelajaran guru perlu mengetahui pengetahuan, ketrampilan,
dan pengalaman yang telah dimiliki peserta didik sehingga kegiatan belajar
mengajar tidak berawal dari suatu kekosongan.
3) Prinsip menemukan: pada dasarnya peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang
besar sehingga potensial untuk mencari informasi guna menemukan sesuatu. Oleh
karena itu, bila diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi tersebut peserta
didik akan merasa senang atau tidak bosan.
4) Prinsip belajar sambil melakukan (learning by doing): pengalaman yang diperoleh
melalui bekerja merupakan hasil belajar yang tidak mudah terlupakan. Oleh karena
itu, dalam proses belajar mengajar sebaiknya peserta didik diarahkan untuk
melakukan kegiatan atau ”Learning by doing”
5) Prinsip belajar sambil bermain: bermain merupakan kegiatan yang dapat
menimbulkan suasana gembira dan menyenangkan sehingga akan dapat
mendorong peserta didik untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Oleh
karena itu, dalam setiap pembelajaran perlu diciptakan suasana yang
menyenangkan lewat kegiatan bermain yang kreatif.
6) Prinsip hubungan sosial: dalam beberapa hal kegiatan belajar akan lebih berhasil
jika dikerjakan secara berkelompok. Dari kegiatan kelompok peserta didik tahu
kekurangan dan kelebihannya sehingga tumbuh kesadaran perlunya interaksi dan
kerja sama dengan orang lain.
Prinsip-prinsip tersebut di atas menunjukkan bahwa semuanya dalam rangka
menciptakan suasana pembelajaran yang membuat peserta didik senang sehingga
peserta didik akan terlibat aktif dalam pembelajaran. Untuk menunjang penerapan
prinsip-prinsip tersebut di atas, guru dalam mengelola pembelajaran perlu:
1) menyajikan kegiatan yang beragam sehingga tidak membuat peserta didik jenuh;
2) menggunakan sumber belajar yang bervariasi, di samping buku acuan;
3) memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, karena belajar akan
bermakna apabila berhubungan langsung pada permasalahan lingkungan sekitar
peserta didik;
4) kreatif menghadirkan alat bantu pembelajaran. Proses ini dapat memudahkan
peserta didik untuk memahami materi pembelajaran atau dapat menolong proses
berpikir peserta didik dalam membangun pengetahuannya;
5) menciptakan suasana kelas yang menarik, misalnya pajangan hasil karya peserta
didik dan benda-benda lain, peraga yang mendukung proses pembelajaran.
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4. Legenda Aji Saka dan Pembelajaran Aksara Jawa
Dahulu cerita merupakan (suatu) sarana yang efektif untuk menanamkan atau
memberikan pelajaran kepada orang lain terutama anak-anak, bahkan hingga saat ini
cerita Aji Saka itu masih dipakai sebagai sarana untuk memudahkan anak-anak mengenal
dan memahami aksara Jawa dalam dunia baca-tulis.
Dalam legenda Aji Saka, diceritakan seorang pendekar tampan, rajin, baik hati,
dan sakti mandraguna dari Dusun Medang Kawit, Majethi, Jawa Tengah yang bernama Aji
Saka. Suatu hari Aji Saka pergi mengembara dengan ditemani oleh dua abdinya yaitu
Dora dan Sembada. Aji Saka mempunyai sebuah keris pusaka. Aji Saka menitipkan keris
pusakanya kepada abdinya yaitu Sembada. Sembada diperintahkan untuk membawa
kerisnya ke arah utara yaitu menuju Gunung Kendeng. Aji Saka berpesan kepada
Sembada tidak menyerahkan kerisnya itu kepada orang lain, kecuali Aji Saka sendiri yang
mengambilnya. Dalam pengembaraannya Aji Saka bersama Dora mengembara ke arah
selatan. Setelah Aji Saka dapat mengalahkan Raja Medangkamulan yaitu Prabu Dewata
Cengkar sebagai raja yang suka makan daging manusia, maka Aji Saka bertahta di
Medangkamulan. Kemudian negari itu termasyhur sampai dimana-mana. Kabar
kemasyhuran Medangkamulan terdengar oleh Dora, sehingga tanpa sepengatahuan
Sembada ia pergi ke Medangkamulan. Di hadapan Aji Saka, Dora melaporkan bahwa
Sembada tidak mau ikut, Dora lalu dititahkan untuk menjemput Sembada. Jika Sembada
tidak mau, keris yang ditinggalkan agar dibawa ke Medangkamulan. Namun Sembada
bersikukuh menolak ajakan Dora dan memperhatankan barang-barang yang diamanatkan
Aji Saka. Akibatnya, terjadilah perkelahian antara keduanya, oleh karena seimbang
kesaktiannya mereka mati bersama. Ketika mendapatkan kematian Sembada dan Dora,
Aji Saka menyadari atas kekhilafannya. Berdasarkan cerita pertarungan antara kedua
tokoh antara Dora dan Sembada ini, maka muncullah cerita tentang aksara Jawa
dentawyanjana yang kemudian digunakan sebagai sarana pembelajaran pengenalan
aksara Jawa.
Menurut Slamet Riyadi (2002: 8-15), secara garis besar ada dua konsepsi
tentang kelahiran aksara Jawa ha-na-ca-ra-ka atau yang sering disebut aksara nglegena.
Konsepsi pertama secara tradisional yang dikaitkan dengan legenda Aji Saka. Legenda
tersebut tersebar dari mulut yang kemudian didokumentasikan secara tertulis dalam
bentuk cerita babad Jawa. Aksara nglegena selalu dihubungkan dengan legenda atau
cerita Aji Saka oleh banyak orang. Pada zaman dahulu, cerita merupakan (suatu) sarana
yang efektif untuk menanamkan atau memberikan pelajaran kepada orang lain terutama
anak-anak, bahkan hingga saat ini cerita Aji Saka itu masih dipakai sebagai sarana untuk
memudahkan anak-anak memahami dan menggunakan aksara Jawa dalam dunia bacatulis. Berdasarkan cerita dalam Aji Saka, berikut ini adalah makna fiktif ha-na-ca-ra-ka
yang biasa digunakan sebagai sarana pembelajaran di sekolah dasar, adalah sebagai
berikut:
ha-na-ca-ra-ka, tegesipun wonten utusan
(ha-na-ca-ra-ka, artinya ada utusan)
da-ta-sa-wa-la, tegesipun anunten sami kekerengan
(da-ta-sa-wa-la, artinya lalu saling bertengkar)
pa-dha-ja-ya-nya, artinya sami purunipun
(pa-dha-ja-ya-nya, artinya sama-sama beraninya)
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ma-ga-ba-tha-nga, wekasan dados bathang
(ma-ga-ba-tha-nga, artinya akhirnya menjadi bangkai)
(dikutip dari : Kats dalam Slamet Riyadi (2002:52)

Dari kutipan tersebut merupakan wujud aksara Jawa mulai dari ha sampai nga
yang kemudian dimaknai yang diambil dari kisah pertarungan antara Dora dan Sembada.
Dengan pembelajaran yang demikian maka minat anak semakin meningkat dan daya
ingat anak-anak pun lebih kuat.
C. Kesimpulan
Legenda sebagai salah satu bentuk cerita rakyat. Legenda Aji Saka sebagai
sarana pembelajaran pengenalan aksara Jawa. Tokoh Dora dan Sembada sebagai abdi Aji
Saka dalam cerita Aji Saka yang mendasari asal mula aksara Jawa nglegena.
Cerita sebagai sarana yang efektif untuk menanamkan atau memberikan
pelajaran kepada orang lain terutama anak-anak. Cerita Aji Saka sebagai sarana untuk
memudahkan anak-anak memahami dan menggunakan aksara Jawa dalam membaca dan
menulis aksara Jawa. Sesuai dengan kurikulum yang berlaku bahwa pembelajaran Aksara
Jawa mulai dipelajari di kelas empat SD. Dengan demikian pengenalan aksara Jawa
melalui media cerita sangat cocok untuk diterapkan pada anak kelas empat SD.
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AJARAN MAKRIFAT DALAM MEMBENTUK AKHLAK
DAN KEPRIBADIAN MANUSIA MELALUI KAJIAN
KITAB MAKRIFAT BAGIAN TURUNAN PRIMBON
KUNA KARYA KI SASTRAPRAJITNA
Hesti Mulyani
Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FBS UNY

ABSTRAK
Ajaran makrifat berasal dari ajaran tasawuf, karena ajaran empat tingkat perjalanan hidup
manusia berasal dari tasawuf (yakni, syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat). Membicarakan ajaran
tasawuf akan terbayang tentang adanya pendukungnya, yaitu mereka yang senantiasa hidup zuhud -kondisi mental yang tidak terikat pada kehidupan duniawi-- sehingga seluruh hidup mereka untuk
beribadah kepada Allah SWT. Mereka hidup sangat sederhana, yang mereka pentingkan adalah
senantiasa berzikir mengingat kebenaran dan kekuasaan Allah SWT.
Tulisan ini berusaha menyajikan suatu gagasan yang berhubungan dengan ajaran makrifat dalam
membentuk akhlak dan kepribadian manusia. Gagasan makrifat itu disajikan melalui kajian deskriptif
terhadap teks berjudul Kitab Makrifat Bagian Turunan Primbon Kuna karya Ki Sastraprajitna.
Pengkajian teks berjudul Kitab Makrifat Bagian Turuan Primbon Kuna karya Ki Sastraprajitna
diharapkan dapat memahami makna teks bagi masyarakat pada zamannya dan pada masa kini.
Juga, mengungkap dan melestarikan nilai-nilai budaya Jawa.
Kata kunci: ajaran makrifat, Kitab Makrifat Bagian Turunan Primbon Kuna, akhlak dan kepribadian
manusia

1. Pendahuluan
Dalam kepustakaan Jawa --termasuk yang disebut dengan kitab-- ajaran makrifat
merupakan suatu hal yang menarik (Simuh, 1988: 362), karena ajaran itu merupakan
ilmu yang dirahasiakan. Artinya, tidak setiap orang diperbolehkan mendengar ilmu itu.
Ilmu makrifat (ajaran ke-Tuhanan) sangat dihargai dalam kepustakaan Jawa. Hal itu
ditandai dengan adanya tiga macam penyebutannya, yaitu ilmu makrifat, ilmu
kasunyatan, dan ilmu kasampurnan.
Kata istilah ilmu makrifat berasal dari ajaran tasawuf yang terdiri atas empat
tingkat, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Ilmu kasunyatan berasal dari kata
Sansekerta śūnyatā ‘kosong, kekosongan’. Ilmu kasampurnan adalah yang membuat
hidup manusia menjadi sempurna (Simuh, 1988: 363-364), yakni manusia yang
senantiasa hidup zuhud (Asmaran, 2002: 405). Yakni, manusia yang asketisisme, yaitu
kondisi mental yang tidak terikat pada kehidupan duniawi. Kehidupan duniawinya hanya
diperlukan untuk kepentingan pengabdian kepada Allah SWT. Mereka hidup secara apa
adanya, sangat sederhana, tidak berlebihan, dan selalu mementingkan untuk berzikir
mengingat kebenaran dan kekuasaan Allah SWT dengan mengucapkan kalimat tayyibah,
yakni laa ilaaha illaALLAHu ‘tiada Tuhan melainkan Allah’ (Istanti, 2010: 109).
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Kata makrifat berasal dari bahasa Arab al-ma’rifah berarti mengenal atau
mengetahui (Simuh, 1988: 362); pengetahuan atau pengenalan yang meyakinkan, yakni
mengetahui Tuhan dari dekat sehingga hati-sanubari dapat melihat-Nya (Asmaran, 2002:
387). Lebih lanjut, Simuh (1988: 362) menyatakan bahwa yang dimaksud mengenal,
mengetahui atau melihat Dzat Tuhan secara langsung adalah dengan perantaraan matahati. Langsung, artinya makrifat bukan berdasarkan atas dalil kitab suci. Akan tetapi,
merupakan tanggapan para ahli mistik yang langsung berhadapan dengan Tuhan.
Kembali pada nama ilmu makrifat adalah berasal dari ajaran tasawuf. Dalam
ajaran tasawuf, tanggapan makrifat secara langsung (Simuh, 1988: 362) menghasilkan
haqul yakin. Jadi, bukan hanya ilmul yakin ataupun ‘ainul yakin saja. Dalam martabat ilmu
ada tiga perkara (Shihabuddin dalam Simuh, 1988: 362), yaitu (1) ilmul-yaqin, yaitu
sesuatu yang dimaklumi dengan pikiran dan dalil (seperti mengetahui wujud api, wujud
asap), (2) ‘ainul-yaqin, yaitu suatu hasil dengan menyaksikan dan ada penjelasannya
(seperti melihat api dari tempat yang jauh), dan (3) haqqul-yakin, yaitu sesuatu hasil
dengan tiba-tiba (seperti misalnya masuk ke dalam api dan merasakan secara kekal dari
panasnya). Demikian itu mengenal akan wujud Allah Ta’ala serta senantiasa ingat lahir
dan batin (Shihabuddin dalam Simuh, 1988: 363).
Ajaran tasawuf adalah suatu ajaran agama yang disertai amalan-amalan dan
latihan-latihan yang diridlai Allah untuk membentuk akhlak manusia ke arah yang lebih
baik (Istanti, 2010: 109). Amalan-amalan dan latihan-latihan itu dilakukan untuk
mencapai tingkat yang paling tinggi, yaitu insan kamil. Insan kamil atau disebut juga alinsan al-kamil (Asmaran, 2002: 353) adalah nama yang digunakan oleh kaum sufi untuk
menamakan seorang muslim yang telah sampai ke tingkat tertinggi (tingkat seseorang
yang telah sampai pada fana’ fillah). Manusia, menurut Ibn ‘Arabi (Asmaran, 2002: 354),
adalah tempat tajjali Tuhan yang paling sempurna, karena dia adalah al-kaun al-jami’
(wujud sentral), yakni alam kecil (mikrokosmos) yang tercermin adanya alam besar
(makrokosmos), juga tergambar padanya sifat-sifat ke-Tuhanan.
Berdasarkan uraian di atas, akan dikaji ajaran makrifat dalam Kitab Makrifat
Bagian Turuan Primbon Kuna karya Ki Sastraprajitna. Berikut secara berturut-turut isi
pokok Kitab Makrifat Bagian Turuan Primbon Kuna dan bagaimana ajaran makrifat dalam
membentuk akhlak dan kepribadian manusia diuraikan.
2. Ajaran Makrifat dalam Kitab Makrifat Bagian Turunan Primbon Kuna Karya
Ki Sastraprajitna
Kitab Makrifat Bagian Turunan Primbon Kuna berisi ajaran dan wirid ilmu makrifat
ditulis oleh Ki Sastraprajitna di Salatiga, cap-capan I, 1960, diterbitkan oleh penerbit
Kulawarga Bratakesawa di Jogjakarta. Kitab Makrifat Bagian Turunan Primbon Kuna ditulis
dengan menggunakan aksara Latin dan berbahasa Jawa ragam karma, teknya ditulis
sebanyak 13 halaman, mulai dari halaman 5 sampai dengan halaman 17.
Pada bagian pengantar secara ringkas dituliskan uraian tentang ajaran makrifat,
yakni tingkatan panembahing titah (makhluk) dhateng ingkang nitahaken (Khalik). Uruturutan tingkatan itu adalah (1) syariat, yaitu panembahing raga atau tingkatan
menjalankan perintah dan menghindari larangan; (2) tarikat, yaitu panembahing cipta,
yakni tingkatan mulai dari cara atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan; (3)
hakikat, yaitu panembahing rasa, yakni pandangan terus menerus kepada Tuhan; dan (4)
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makrifat, panembahing jiwa, yakni tingkatan mengetahui dari dekat sehingga hati
sanubari dapat melihat-Nya. Keempat macam tingkatan hidup manusia itu diibaratkan
demikian: syariat diibaratkan perahu, tarikat diibaratkan mengayuh perahu di laut,
makrifat diibaratkan mendapatkan bermacam-macam permata di dalam laut.
Kata makrifat berasal dari kata ‘arafa berarti tahu, mengetahui. Jadi, makrifat
dapat disebut dengan pangawikan ‘pengetahuan, kepandaian’. Manusia yang sudah
sampai pada tingkatan ‘arafa dalam bahasa Arab disebut arif. Kata ‘arafa hampir sama
artinya dengan kata ‘alama yang berarti weruh ‘mengetahui’ tetapi bukan mengetahui
berdasarkan pandangan pancaindera mata melainkan ‘ajanah mengetahui dengan mata
hati. Dari kata ‘alama menimbulkan kata ‘ilmu, dalam bahasa Jawa weruh menimbulkan
kata kawruh. Orang yang ahli dalam ‘ilmu disebut ‘aliem. Kata pangawikan dan kawruh
dalam bahasa Jawa ilmu atau ngelmu. Jadi, dalam bahasa Jawa makrifat itu disebut
dengan kawruh makrifat, ilmu makrifat, ngelmu makrifat atau ngelmu kabatinan.
Kitab Makrifat Bagian Turunan Primbon Kuna diawali dengan basmallah
“Bismillahahir Rahmaanir Rahiim”. Dilanjutkan dengan saran penulis bahwa untuk
memahami ajaran makrifat atau sangkan paraning dumadi hendaknya memilih saat yang
sepi, tenang, menyatukan rasa, dan lebih utama bila didahului dengan menyucikan diri.
Adapun uraian isi teksnya adalah sebagai berikut.
1) Kalimah Sahadat (Kalimasada)
Laa ilaaha illaallah artinya ‘tiada Tuhan melainkan Allah’, semua yang ada di dunia
ini adalah milik Allah. Semua manusia dan isi dunia ini tidak ada bedanya. Saudara
kandung atau orang lain itu benihnya sama, yakni dari Allah. Begitu pula hewan dan
makhluk lain juga menjadi makhluk atau titah Allah.
Muhammadar Rasulullah artinya Muhammad adalah utusan Allah. Artinya, semua
manusia dapat mengetahui itu karena anugerah berupa rasa. Jadi, rasa dapat untuk
merasakan karena ada daya dari nur-Muhammad, yakni terletak pada mata manusia
sehingga manusia dapat melihat. Rasa yang terdapat pada diri manusia disebut dengan
pancaindera, yaitu rasa yang terdapat pada badan, mulut, telinga, mata, dan hidung.
Sadat kalimah loro, yaitu adegan dua yang sudah berkumpul menjadi satu (loroloroning atunggal). Kata sadat terdiri atas sa + dat, yakni sa ‘tunggal atau Pribadi’, yaitu
Allah Yang Mahasuci; dat adalah hidup, yaitu benih manusia yang disebut (asmaning)
Ingsun. Adapun maksud dari dua hal itu (loro-loroning atunggal), yaitu hidup manusia
bersatu menjadi satu berada di dalam manik(em) ‘air mani’ disebut johar-awal.
2) Bapa Adam
Bapa Adam berarti permulaan, yaitu permulaan manusia hidup yang diawali dari
suwung tetapi ada. Artinya, awal mula adanya makhluk pada saat awing-uwung disebut
alam sunya-ruri, yakni alam kosong, sunyi senyap tiada suara, tiada apapun. Yang ada,
yaitu Pribadi disebut Hidup Yang Agung, Yang menjadi Sumber hidup bumi seisinya, yaitu
Allah Yang Mahasuci, karena dari kebesaran dan keagungan-Nya dan kesucian-Nya. Allah
itu tiada berwarna, tiada berupa, tiada arah, tiada tempat, tetapi wajib ada-Nya.
Sebenarnya Allah itu ada, karena ada ciptaan-Nya, adanya dunia beserta isinya. Semua
makhluk manusia itu menjadi bukti adanya Allah, ibarat matahari dan sinarnya, ibarat
bunga dan harumnya, sebenarnya hal itu menunjukkan adanya kemanunggalan.
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Semua yang diciptakan Allah atas daya kekuasaan-Nya yang disebut Kun, yaitu
Sabda Allah, kemudian tumbuh benih manusia disebut Ingsun. Ingsun yang belum
mempunyai raga, yakni masih berada di nukat-gaib, yaitu benih yang masih dipingit
berujud cahaya.
3) Badan Rohani
Manusia mempunyai bahan rohani, artinya Ingsun sudah berada di dalam badan
rohani masih berujud cahaya disebut anasir sejati. Hal itu terjadi karena berasal dari
empat hal, yaitu (1) tirta kamandanu disebut roh Rahmani berujud cahaya putih seperti
bintang, (2) bagaskara disebut roh Ilapi berujud merah seperti matahari, (3) maruta
disebut roh Nabati berujud cahaya kuning seperti bulan, dan (4) swasana sebagai alat
mengumpulkan tiga macam anasir tersebut dan sebagai tempat semua titah di dunia.
Apabila tiga macam anasir itu terkumpul menjadi satu maka cahaya-cahaya yang
ada berubah menjadi warna ijo pupus maya-maya ‘hijau muda’, yaitu menjadi tempat
Ingsun disebut cahayaning wiji ‘benih cahaya’. Adapun cahayaning wiji tidak hanya satu
warna tetapi ada sembilan warna, yaitu ijo pupus ‘hijau muda’, ijo tuwa ‘hijau tua’, biru
tuwa ‘biru tua’, biru nom ‘biru muda’, ireng ‘hitam’, abang ‘merah’, kuning ‘kuning’, putih
‘putih’, dan wungu ‘ungu’. Warna-warna itu menjadi ciri watak bayi.
4) Kumpuling Priya lan Wanita
Berkumpulnya priya dan wanita pada saat bersetubuh merupakan usaha untuk
memperpanjang keturunan, tetapi ada yang jadi dan ada yang tidak jadi. Seorang priya
adalah yang mempunyai benih, sedangkan wanita menjadi tempatnya. Oleh karena itu,
bila menginginkan anak maka keduanya sama-sama berkehendak untuk bersetubuh.
Adapun yang tidak jadi, dimungkinkan karena pada saat bersetubuh keduanya tidak
sama-sama berkehendak, atau dilakukan karena adanya daya tarik yang didorong atas
napsu saja. Jadi, benihnya pun tidak terlihat ada. Benih itu terdapat di dalam manikem
‘air mani’. Benih itu masuk karena terbawa oleh suasana yang selalu keluar dan masuk
rahim sehingga menjadi perantara yang tidak kasatmata.
5) Badan Jasmani
Setelah benih dari priya menetes keluar masuk ke dalam rahim istrinya, pada saat
itu Tuhan Yang Mahakuasa menetapkan daya anasir kawadhagan atau raga yang disebut
badan jasmani. Anasir kawadhagan itu berasal dari intisari empat hal, yaitu air, api, angin,
dan tanah.
6) Trimurti
Adapun yang disebut trimurti, yaitu berasal dari kumpulan intisati tiga hal yang
sudah menyatu menjadi satu, yaitu (1) sari air, (2) sari api, dan (3) sari angin. Setelah
ketiga hal itu menjadi satu disebut trimurti. Trimurti itu menjadi wahana adanya pramana
‘atma’ bertempat dalam kembang gedhang ‘pelir’. Pramana itu sifatnya halus sebagai
pertanda adanya raga. Setelah pramana diturunkan ke dalam rahim disebut alam baka
atau sunya-ruri ‘alam kosong’. Pada saat itu dianugerahi daya dari Tuhan sehingga
menjadikan adanya tripurusa, yaitu tiga kekuatan menjadi satu disebut triloka, yaitu
dimak, kembang gedhang, dan pringsilan. Bagi orang Hindu disebut dengan indraloka,
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guruloka, dan janaloka. Bagi orang Islam menyebut betalmakmur, betalmukharam, dan
betalmukadas. Adapun keterangannya adalah sebagai berikut.
Betalmakmur, yaitu tempat yang ramai atau pasewakan ‘tempat untuk
menghadap’, yaitu singgasana Tuhan Yang Mahakuasa dalam perwujudan anugerah
kepada titah-Nya. Sebelum anugerah terjadi sudah dititahkan adanya budi, panggraita,
dan angen-angen. Semua manusia itu tercipta karena Kun dalam betalmakmur sehingga
diberi anugerah awas ‘waspada’.
Betalmukharam, yaitu tempat larangan Tuhan. Betalmukharam disebut tempat
larangan karena sebagai tempat diciptakan-Nya osik ‘gerak hati, kata hati’ merupakan
awal munculnya kehendak. Jika manusia tidak hati-hati maka dapat menimbulkan
rintangan, karena kehendak itu ada yang buruk dan ada yang baik. Hal itu berasal dari
kembang gedhang, keterangannya adalah sebagai berikut.
Osik yang baik ‘kehendak hati yang baik’ itu berasal dari sabda ‘kata hati’, berada
di dalam rahsa kemudian diterima di dalam hati sanubari, maknawi, siri. Hal itu disebut
perintah yang sebenarnya. Adapun adanya perintah itu tidak berdasarkan pemikiran atau
gagasan. Oleh karena itu, dalam menerima ilmu betalmukharam hendaknya dengan
bersamadi ‘sungguh-sungguh’.
Osik yang tidak baik berasal dari roh ilapi (budi) yang terjadi karena adanya
pengaruh dari napsu, berdasarkan angan-angan yang disebut nyut ‘angan-angan
sepintas’. Barang siapa yang mempunyai kehendak berdasarkan angan-angan sepintas
maka akan mendapat rintangan pada semua kehendaknya.
Di dalam betalmukharam disebut larangan, yakni tempat gaib, yaitu cahaya yang
jernih seperti matahari. Hal itu menjadi pertanda pada saat akan tiba ajal manusia.
Cahaya itu tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Bagi siapa yang ingin mengetahui halhal gaib hendaknya selalu melakukan semedi, yakni dengan cara menghidupkan suksma
(abadan alus), tidak dengan melibatkan pancaindera.
Betalmukadas, yaitu tempat yang suci, disebut tempat suci karena Tuhan Yang
Mahasuci dalam menciptakan titah tidak berdasarkan kemurkaan dan keinginan. Akan
tetapi, berdasarkan keheningan kemudian menimbulkan benih manusia. Oleh karena itu,
sebagai laki-laki hendaknya dapat memahami kapan istrinya mempunyi keinginan untuk
bersetubuh. Jika keduanya mempunyai kehendak yang sama, benih yang menetes jika
menjadi anak dapat mempunyai watak yang utama dan berbudi luhur.
7) Anasir Kwadhagan
I. Api, terjadi dan dapat menjadikan napsu 4 macam perkara, yaitu aluamah,
amarah, supiyah, dan mutmainah. Masing-masing mempunyai cahaya: hitam, merah,
kuning, dan putih.
II. Angin, terjadi dan dapat menjadi tali 4 macam perkara, yaitu (1) napas, tali
tubuh, (2) anpas, tali roh, (3) tanapas, tali hati, dan (4) nupus, tali rahsa.
III. Air, terjadi dan dapat menjadikan roh 4 macam perkara, yaitu roh jasmani, roh
rohani, roh nabati, dan roh hewani.
IV. Bumi, terjadi dan dapat menjadikan anggota badan perkara, yaitu kulit,
daging, balung, dan sungsum.
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8) Banyu Urip
Banyu urip berasal dari tirta kamandanu itu terjadi dan dapat menjadikan cahaya
putih seperti bintang bertempat pada bagian langit-langit keras. Pada zaman dahulu hal
itu disebut aji gineng tetapi kemudian disebut air kehidupan. Air kehidupan itu dapat
menghidupi roh jasmani dan menjadi sumber rasa, kemudian menghidupi semua
pancaindera. Jika air kehidupan itu sudah kehilangan rasa-nya maka hal itu menjadi
pertanda bahwa sudah dekat saat kematian manusia.
9) Roh Ilapi
Roh Ilapi berasal dari intisari matahari, terjadi dan menjadikan cahaya merah
seperti cahaya matahari pada pagi hari. Cahaya merah itu menjadi budi disebut roh Ilapi
tempat manusia berada di dalam kembang gedhang. Cahaya merah itu menghidupi
semua cahaya yang kecil-kecil.
10) Lintang Johar
Lintang johar berasal dari intisati angin, terjadi dan menjadikan cahaya kuning
seperti bulan disebut lintang johar, manusia bertempat di empedu, penjaganya di tali
pusat, bertugas menghidupi roh yang ada di air dan dapat menggerakkan debu yang
keluar, yakni napas dari paru-paru. Setelah bentuk jabang bayi lengkap, kemudian
dirasuki mudah 5 perkara, yaitu nur, rahsa, roh, napsu, dan budi. Dengan demikian, bayi
dapat menjadi insane kamil, menjadi manusia yang sempurna.
11) Sangkan Paran
Hendaknya semua manusia berusaha untuk memahami akan sangkan paraning
dumadi, yaitu bagaimana asal mula manusia, dan bagaimana cara kembalinya. Namun,
untuk mewujudkannya merupakan hal yang sulit, karena dari sisi lahir dan batin manusia
harus sesuai. Hal itu dapat diupamakan semua yang ada pada manusia itu segalanya
tahu-tahu sudah ada, manusia tinggal pakai saja. Benda yang berujud sudah ada dengan
baik dan sempurna. Diibaratkan seperti bertempat tinggal di rumah, tinggal mendiami
saja tidak mengetahui bagaimana cara membuat rumah. Dengan demikian, bila terjadi
sesuatu sehingga rumah yang didiami rusak, maka bagaimana cara mengembalikan
seperti bentuk semula, tidak semua orang mengetahuinya. Yaitu, mengembalikan bentuk
rumah yang baik seperti sediakala.
Oleh karena itu, hendaknya manusia selalu mencari, mengetahui, dan memahami
secara terus menerus untuk mencoba-coba sehingga mendapatkan hal yang terbaik. Hal
demikian hendaknya dilaksanakan sampai selesai mendapatkan yang diinginkannya,
walaupun melalui jatuh bangun.
Sangkan paran adalah kembali ke asal mula manusia. Manusia itu dianugerahi
wijining kaalusan ‘benih yang halus (rohani)’ dan wijining kwadhagan ‘benih yang kasar
(jasmani)’. Adapun uraian tentang benih manusia sudah diuraikan di atas.
12) Wijining Kaalusan lan Wijining Kwadhagan
Seperti yang sudah diuraikan di atas bahwa wiji ‘benih’ itu berasal dari Pribadi,
yaitu Allah Yang Mahasuci, tiada alat tiada apapun, dan dengan keteguhan hati manusia
berharap tetap berada dalam Pribadi lagi, manunggaling kawula Gusti. Adapun syarat
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agar dapat mewujudkan hal itu, tidak ada manusia lain yang dapat menolongnya, kecuali
dari kesalehan manusia itu sendiri.
Adapun Pribadi tetap berada di alam sunyaruri. Oleh karena itu, sebelum tiba
saatnya, hendaknya manusia membeasakan diri untuk mewujudkan kahenengaane
‘kosong pikiran’, agar tetap hening ‘jernih pikiran’. Artinya, sudah mempunyai
pemahaman bahwa dunia beserta isinya itu merupakan perhiasan. Hal itu dilaksanakan
dengan cara melepaskan rasa (luyuting rasa), yaitu laku semedi hening. Jika semedi
hening dilaksanakan secara ikhlas maka dapat merasakan dan mengetahui sendiri “apa
yang didapatkan dan apa yang dirasakan”, manfaatnya selalu ingat. Nanti jika sampai
pada ajalnya, lebih-lebih sudah paham akan lakune kaalusan (laku kabatinan), akan
dianugerahi kesabaran, keteguhan hati, sudah tidak khawatir lagi karena semua cara
melaksanakan lakune kaalusan sudah dipahami.
Kecuali dari laku-lakune kabatinan tersebut juga ada laku kalairan, yakni laku yang
menjadi terwujudnya laku kabatinan. Hal itu dapat terwujud dengan cara dapat
memposisikan diri untuk mengembalikan wijining kwadhagan yang berasal dari anasir 4
perkara, yakni anasir api, angin, air, bumi (tanah). Hal demikian itu, mengembalikan
wijining kaalusan dan wijining kwadhagan tidak besuk pada saat sakaratul maut tetapi
saat masih hidup di dunia ini. Adapun uraian dari anasir 4 perkara, yakni anasir api,
angin, air, bumi adalah sebagai berikut.
Anasir geni. Api itu berada di dalam raga, dapat menjadi alat dalam wujud
kekuatan. Daya kekuatan itu mempunyai manfaat bermacam-macam, seperti dapat untuk
meluluhkan yang keras, dapat untuk memasak, dapat untuk membersihkan kotoran, dan
sebagainya. Jadi, kekuatan raga itu hendaknya digunakan untuk membuat hal-hal yang
bermanfaat untuk raganya. Adapun pemanfaatannya tidak boleh berlebihan atau
kekurangan. Semuanya disesuaikan dengan kekuatannya sendiri-sendiri, agar wiji yang
ada di badan dapat tetap ada, tidak berkurang dan tidak berlebih. Hal demikian itu yang
disebut dapat kembali kepada asal mula benih yang dianugerahkan kepada manusia.
Misalnya, berujud barang, satu, tidak separuh. Jika sampai kurang atau lebih, itu
menunjukkan bahwa belum dapat mengembalikan tetapi dapat dikatakan terkena
musibah. Uraian lebih lanjut, yaitu pertama, jika daya kekuatan digunakan untuk
merusak, menfitnah, membunuh, menganiaya, dan lain-lain itu melebihi dari ukuran
normalnya, yaitu untuk dimanfaatkan pada hal-hal yang baik. Kedua, jika daya kekuatan
manusia tidak dimanfaatkan, seperti malas untuk belajar, malas untuk bekerja, dan
sebagainya hal itu serba kurang dari ukurannya. Kemalasan itu dapat menimbulkan
kesusahan atau menimbulkan musibah bagi lahir batin manusia. Akhirnya, akan
menimbulkan kebingungan, bukan rumahnya ditempati saja, dirasakannya sudah kembali
ke rumahnya. Jadi, pada dasarnya manusia itu harus pandai menempatkan diri,
menyesuaikan diri, sopan santun, dan didasari dengan sifat sabar, rela, murah hati, dan
ikhlas lahir batin.
Anasir angin. Angin itu berada di dalam raga, dapat menjadi alat sebagi tali atau
pengikat. Kemanfaatannya dapat menghimpun dan menjadikan daya suasana atau
keadaan menjadi satu, baik daya suasana yang ada di luar maupun di dalam tubuh
manusia. Jika dua daya suasana itu dapat mengumpul secara seimbang maka dapat
menimbulkan kekuatan. Artinya, dapat menjadi kekuatan yang baik dan kekuatan yang
buruk.
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Daya kekuatan yang buruk adanya di dunia ini, yaitu daya kekuatan pikir manusia.
Setiap saat manusia hanya memikirkan kekurangan keduniawian saja, yakni disebut
tenggelam dalam kesesatan. Hal itu muncul karena perpaduan antara daya keinginan dan
napsu untuk mengenakkan dirinya sendiri.
Daya kekuatan yang baik (tidak untuk berbuat yang buruk) digunakan untuk
perbuatan yang mendatangkan keselamatan. Hal itu diperbuat dengan dasar pemikiran
yang jernih dan sifat kemanusiaan. Dengan demikian, dapat mengembalikan asal wiji
angin, yaitu tetap mempertahankan manunggaling kawula Gusti (urip lan Allah).
Anasir banyu. Air itu berada di dalam raga, dapat menjadi alat berujud roh yang
berfungsi sebagai penyubur raga atau tubuh, yaitu tubuh dapat menjadi sehat dan bugar.
Keadaan itu dapat terjadi apabila laku rohnya berjalan tetap. Akan tetapi, bila roh tidak
tetap dapat membuat tubuh menjadi rusak, yakni bila sakit menjadi kurus, wajah juga
menjadi pucat. Adapun roh mempunyai daya dua macam itu diuraikan sebagai berikut ini.
Roh yang konsisten adanya mempunyai daya menjadikan kejernihan wawasan
hati. Agar kejernihan wawasan hati senantiasa terjaga itu berdasarkan ketajaman dan
pikiran yang sudah mengendap. Hal demikian itu dapat membuat keadaan tenang dan
tenteram, yaitu disebut mengembalikan wiji banyu ‘benih air’.
Roh yang adanya tidak konsisten mempunyai daya menjadikan mata hati gelap.
Hal itu terjadi karena tamak, berkeinginan keras, berpikiran buruk, pemarah, dan
sebagainya. Perbuatan itu menyebabkan roh menjadi mendidih dan asapnya membuat
penglihatan menjadi gelap. Penglihatan yang gelap menyebabkan tingkah laku menjadi
keliru atau salah tujuan. Hal itu yang disebut musibah.
Anasir bumi. Bumi itu berada di dalam raga, sebagai alat adanya bentuk tubuh.
Artinya, bumi itu dapat menimbulkan pangan. Adapun pangan merasuk ke dalam raga,
sarinya dapat menjadi roh atau daging, ampasnya menjadi kotoran. Kendatipun daging
itu berasal dari sari pangan, tetapi jika pangan itu berasal dari hasil kejahatan, seperti
mencuri, menipu, dan lain-lain maka sari pangannya juga kotor. Hal itu dapat menjadikan
mata hati gelap atau cahaya di dalam tubuh menjadi pudar. Perbuatan jahat itu disebut
musibah dan tidak akan dapat mengembalikan wiji bumi.
Kendatipun manusia itu wajib mencari nafkah, carilah pekerjaan yang halal dan
dilakukan dengan sabar dan ikhlas. Pekerjaan demikian dilakukan dengan kekuatan yang
sepadan, hasilnya dapat bermanfaat bagi raga, yaitu raga sehat, roh bersih, hati menjadi
terang. Hati yang terang dapat menyebabkan tenang, bertingkah laku baik, roman
mukanya bercahaya. Orang yang demikian itu dapat mengembalikan asal wiji bumi.
13) Sakaratul maut
Adapun rintangan yang terjadi saat sakaratul maut sebenarnya adalah hasil
perbuatan jahat manusia pada saat hidup di dunia. Oleh karena itu, membersihkan raga
dari perbuatan jahat sangatlah penting dan hendaknya disegerakan. Perbuatan jahat
yang hendaknya selalu dihindari adalah tingkah laku yang merugikan, menyakitkan hati
orang lain, dan sebagainya. Manusia harus selalu waspada terhadap gerak hati yang
menyebabkan berbuat jahat. Dengan demikian, manusia terlepas dari hal-hal yang
menyebabkan perbuatan jahat sehingga sakaratul maut dapat mudah.
Tanda-tanda kematian adalah diawali dari ibu jari kaki sebelah kiri sampai ke
indraloka, kemudian turun ke betullah (dada). Jika sudahsampai di dada ada pertanda
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tiga macam cahaya, yaitu cahaya bersinar seperti bintang, cahaya terang benderang
seperti matahari, dan cahaya bundar kuning seperti bulan. Jika sudah demikian, tetap
memposisikan pada heneng ‘kosong pikiran’ agar hening ‘jernih pikiran’ dan tidak lagi
memikirkan hal lain. Dari daya pikiran jernih dan hening dapat menyebabkan manusia
menerima wahyu, yaitu keadaan manusia sudah tidak mengetahui apa-apa lagi. Pada saat
itu juga manusia sudah berpindah tempat, sudah hilang rasa dan perasaannya, tinggal
rasa mulia yang disebut hidup langgeng selama-lamanya.
Selamat, selamat, selamat, betul-betul selamat bagi manusia yang senantiasa
memikirkan perbuatan demi keselamatan hidup.
3. Ajaran Makrifat dalam Membentuk Akhlak dan Kepribadian Manusia
Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari al-khulq, berarti sifat dan sikap serta
perilaku manusia terhadap Tuhan, sesama makhluk, dan alam sekitar (Asmaraman, 2002:
374). Kepribadian manusia senantiasa ada karena dipertahankan oleh adanya ego.
Tugas ego (Freud dalam Mudhofir, 2001: 118) adalah mempertahankan kepribadian
manusia dan menyesuaikan dengan dunia sekeliling, memecahkan pertentanganpertentangan dengan kenyataan dan pertentangan-pertentangan dengan keinginankeinginan yang tidak cocok satu sama lain. Menurut Iqbal (dalam Mudhofir, 2001: 118),
ego merupakan pusat dinamis dari hasrat, gairah, amal, cita-cita, usaha, kemauan,
kekuasaan, dan tindakan. Hubungan antara ego dan tujuan manusia adalah untuk
membentuk insan kamil, manusia “sempurna”. Insan kamil adalah pribadi yang telah
menyerap sifat-sifat Tuhan.
Lebih lanjut, Iqbal (dalam Mudhofir, 2001: 118) menyatakan bahwa untuk
mencapai taraf menjadi insan kamil, yakni manusia harus berusaha dengan segenap
kemauan dan kemampuannya untuk menjelmakan sifat-sifat ke-Tuhanan ke dalam
dirinya. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu menunjukkan kualitas manusia. Orang yang
paling dekat dengan Tuhan adalah insan kamil. Dengan demikian, ajaran makrifat dalam
membentuk akhlak dan kepribadian manusia berdasarkan uraian dalam Kitab (Serat)
Makrifat Turunan Primbon Kuna adalah sebagai berikut.
Ajaran adanya Dzat. Sesungguhnya tidak ada apa-apa, karena pada waktu
masih dalam keadaan kosong, belum ada sesuatu, yang ada adalah Allah. Tidak ada
Tuhan melainkan Allah, hakikat Dzat Yang Mahasuci, yang tidak mempunyai warna, rupa,
arah, tempat tetapi wajib Adanya. Bumi beserta seisinya semua benihnya itu dari titah
Allah. Di samping itu, adanya sadat kalimah loro mengandung makna bahwa Allah
Mahasuci dan Mahaesa, yakni manunggaling kawula Gusti (johar awal).
Sewaktu Dzat Yang Mahasuci berkehendak mewujudkan sifat-Nya disebut dengan
Bapa Adam berasal dari empat unsur, yaitu api, angin, air, dan bumi. Keempat unsur itu
merupakan asal mula badan jasmani manusia. Adapun badan rohani berujud cahaya dari
4 macam prekara, yakni anasir sejati: roh rahmani berujud cahaya putih, roh ilapi berujud
cahaya merah, roh nabati berujud cahaya kuning, swasana berujud bentangan bumi.
Utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Manusia mempunyai rasa dan
mempunyai daya untuk mengerti, memahami, dan sebagainya adalah dari daya nurMuhammad. Nur-Muhammad menyebabkan adanya mata manusia sehingga dapat
melihat segala sesuatu yang ada di bumi ini. Rasa yang dimiliki manusia juga dari nurMuhammad itu menyebabkan pancaindera berfungsi.
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Sebenarnya yang disebut Dzat adalah tajallinya Muhammad, sedangkan yang
bernama Muhammad merupakan wahana cahaya yang meliputi badan berada pada hidup
manusia. Melalui pancaindera manusia dapat melihat, mendengar, mencium, berbicara,
dan merasakan segala rasa, kesemuanya dari kodrat Dzat. Artinya, Dzat Tuhan Yang
Mahasuci melihat dengan mata manusia, mendengar dengan telinga manusia, mencium
dengan hidung manusia, bersabda dengan mulut manusia, dan merasakan segala macam
rasa dengan alat perasa manusia.
Uraian tentang insan kamil (manusia “sempurna”). Hakikat jasad manusia
berupa api (menyebabkan adanya aluamah dengan cahaya hitam, amarah dengan
cahaya merah, supiyah dengan cahaya kuning, dan mutmainah dengan cahaya putih);
angin (menyebabkan adanya napas, anpas, tanapas, dan nupus); air (menyebabkan
adanya roh jasmani, roh rohani, roh nabati, dan roh hewani); bumi (menyebabkan
adanya kulit, daging, balung, dan sungsum).
Diuraikan adanya trimurti, yaitu betalmakmur, betalmukaram, dan betalmukadas.
Di dalam betalmakmur, manusia dianugerahi kewaspadaan. Di dalam betalmukaram,
manusia dianugerahi kehendak hati yang baik dan yang buruk. Dalam hal ini hendaknya
manusia senantiasa berhati-hati untuk melaksanakan kehendak yang baik saja agar tidak
tersesat. Di dalam betalmukadas, manusia hendaknya senantiasa mempersiapkan diri
untuk menyongsong ajalnya. Oleh karena itu, hendaknya manusia senantiasa berusaha
untuk mengetahui hal-hal gaib, yakni selalu melakukan semedi dengan cara
menghidupkan suksma atau hati sanubari.
Manusia dianugerahi 5 macam mudah, yaitu nur, rahsa, roh, napsu, dan budi.
Kelima mudah itu menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna lahir batinnya.
Dengan anugerah lima mudah itu manusia dianugerahi kekuatan untuk dimanfaatkan
pada hal-hal yang baik, untuk bekerja mencari nafkah yang halal, senantiasa sabar, rela,
murah hati, dan ikhlas lahir batin. Setiap manusia hendaknya tetap mempertahankan
manunggaling kawula Gusti (urip lan Allah), tetap menjaga kesehatan dan kebugaran
tubuh, tetap menjaga ketajaman dan ketenangan pikiran, dan senantiasa bertingkah laku
baik serta beroman muka manis.
Uraian tentang sakaratul maut. Setiap manusia akan menghadapi sakaratul
maut. Oleh karena itu, setiap manusia hendaknya tetap menjaga perbuatannya, baik lair
maupun batin senantiasa baik, tidak merugikan sesama, dan senantiasa menjaga
keanaman dan ketenteraman kehidupan di dunia ini. Hal demikian hendaknya senantiasa
dilakukan karena semua perbuatan manusia di dunia akan menjadi bekal untuk
menghadapi sakaratul maut. Apabila manusia selalu berbuat baik niscaya akan mendapat
anugerah baik pada sakaratul maut-nya. Namun, sebaliknya jika manusia terlena dan lupa
sehingga berbuat tidak baik maka akan mendapatkan musibah pada saat sakaratul maut
tiba.
Demikian uraian di atas hendaknya dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan,
memperbaiki, dan menambah akhlak dan kepribadian manusia dalam mengarungi
kehidupan di dunia ini. Di samping itu, juga dengan akhlak dan kepribadian manusia yang
“sempurna” diharapkan dapat menjadi insan kamil untuk menyongsong sakaratul maut.
Akhirnya, wajib bagi manusia untuk senantiasa mempertahankan hidupnya dengan
selamat, selamat, selamat, betul-betul selamat bagi manusia yang senantiasa memikirkan
perbuatan demi keselamatan hidup di dunia ini dan akhirat nanti.
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4. Penutup
Kitab Makrifat Bagian Turunan Primbon Kuna adalah tulisan yang bernafaskan
agama Islam, karena diawali dengan basmallah “Bismillahahir Rahmaanir Rahiim”. Kitab
itu berisi uraian tentang ajaran makrifat. Ajaran makrifat adalah ajaran guru kepada
murid atau orang tua kepada anaknya. Ajaran itu dilakukan untuk memahami ajaran
makrifat atau sangkan paraning dumadi. Pemahaman ajaran itu hendaknya dilakukan
dengan cara memilih saat yang sepi, tenang, menyatukan rasa, dan lebih utama bila
didahului dengan menyucikan diri. Hal itu demikian karena ajaran itu merupakan ajaran
yang bersifat rahasia.
Kerahasiaan ajaran makrifat terletak pada ajaran untuk memahami ajaran-ajaran
yang bersifat gaib ‘rahasia’. Ajaran rahasia yang dimaksud adalah ajaran adanya Dzat;
ajaran tentang utusan Allah, yakni Muhammad yang menjadikan adanya nur yang ada
pada pancaindera; ajaran tentang kejadian manusia, unsur badan jasmana dan badan
rohani manusia, sampai ketentuan manusia menjadi insan kamil (manusia “sempurna”);
dan ajaran tentang persiapan menghadapi sakaratul maut.
Berdasarkan isi yang diuraikan di dalam Kitab Makrifat Bagian Turunan Primbon
Kuna dapat dimanfaatkan untuk memantapkan akhlak dan kepribadian manusia. Akhlak
dan kepribadian manusia yang baik secara menyeluruh, baik yang lahir maupun yang
batin merupakan persiapan manusia untuk menghadapi sakaratul maut. Di samping itu,
juga untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah SWT (loro-loroning
atunggal) atau manunggaling kawula Gusti.
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SASTRA ANAK INDONESIA
Membaca Global-Lokal dan Representasi
Identitas
Sri Mariati
Staf Pengajar Fakultas Sastra Universitas Jember
Abstrak
Sastra anak umumnya ditulis oleh orang dewasa, oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri
bahwa karya yang dihasilkan orang dewasa ditengarai ada kepentingan khusus dalam penulisannya.
Dalam hal ini, banyak pengarang dewasa yang menggambarkan dan mempersoalkan masalah
dengan menampilkan cara pandang orang dewasa. Situasi ini mendekatkan pada masalah crosswriting, yaitu soal bacaan untuk anak namun ditulis oleh orang dewasa yang secara teoretis
menimbulkan rumpang serta saling pengaruh antara dewasa dengan anak, sehingga menghadirkan
dualitas teks (Knoepflmacher & Myers, 1997; Sarumpaet, 2010). Selain orang dewasa sebagai
penentu nilai secara sosial-budaya dalam sastra anak, kekuatan pasar dalam memandang dan
menyikapi sastra anak Indonesia juga sebagai penentu.
Kajian kesusasteraan Indonesia dalam media massa hampir didominasi oleh ulasan dan
apresiasi kesusasteraan modern. Bagaimana dengan sastra anak tetapi menyuarakan lokalitas
tertentu, dan bagaimana pula dengan sastra anak berbahasa daerah tetapi mengartikulasikan
keindonesiaan? Serangkaian pertanyaan klasik yang tidak menemukan jawaban. Sastra anak dunia
(misalnya: Jepang dan Afrika) setidaknya memberi pelajaran bahwa identitas diri dapat dimunculkan
sejak anak usia dini. Nasionalisme dan pendidikan karakter sebagai propaganda didaktik dapat
dimunculkan dalam kisah yang mengandung percampuran dan interaksi lintas batas.
Tulisan ini menekankan, pertama, bagaimana dialektika kekuatan pasar dan negara –
melalui kebijakan kurikulum di sekolah– memandang dan menyikapi representasi tokoh anak dalam
sastra anak Indonesia? Kedua, bagaimana pelibatan anak-anak dalam pembentukan rasa
kebangsaan dalam karya anak-anak? Kajian ini lebih menekankan yang sifatnya global-lokal, etnis,
dan subkultur. Kajian ini menggunakan teori hegemoni. Ideologi ditanamkan hampir di setiap
gagasan dan dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk negosiasi. Individu akan keluar dari
keadaan yang menekan dengan cara melakukan counter hegemoni. Adanya counter hegemoni
membuahkan suatu siasat untuk melakukan resistensi terhadap kemapanan. Interaksi dinamis
budaya global-lokal dalam sastra anak Indonesia menjadi sebuah keniscayaan dalam membentuk
identitas diri.
Kata kunci: global-lokal, sastra anak, kontestasi, identitas.

A. Pendahuluan
Sastra merupakan hasil refleksi pengarang mengenai aneka fenomena yang ada
lingkungan alam, sosial, dan budayanya. Sebagai hasil refleksi aneka fenomena tersebut
telah dipadu dengan pengetahuan, pengalaman, perasaan, harapan, dan aneka potensi
yang ada di dalam diri penulis. Dunia anak dikenal damai, polos, jujur, spontan, sepadan,
senang bermain, dan tak ada dendam. Hal tersebut sejalan dengan pandangan
Sudartomo yang setia menghidupi dunia anak melalui sanggar seni. Kalau dipesan, “Kamu
saya beri anu tetapi jangan ngomong sama anu!” Pesan itu justru akan disampaikan
seperti apa adanya. Terbuka terutama dalam bergaul tidak pernah membeda-bedakan.
Demokratis terutama dalam hal pengalaman berinteraksi dengan sesamanya. Pukul balas
pukul, ejek balas ejek, cubit balas cubit. Meskipun demikian, di antara mereka tidak
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pernah ada dendam. Pilih bulu dalam bergaul dan dendam lazimnya muncul karena
intervensi orang dewasa atau karena mendengar pembicaraan orang dewasa.
Oleh karena itu, Sudartomo memandang dunia anak adalah “kedamaian” seperti
tampak dalam syair lagu berikut.
Dunia Anak
Syair: Sudartomo; Lagu: Tri Jaya
Dunia anak adalah kedamaian
Mereka slalu balas-membalas
Tapi mereka tak pernah dendam
Dengan siapapun mereka bergaul
Dengan siapapun mereka bermain
Belajar sambil bermain
Bekerja sambil bermain
Berdoa sambil bermain
Bermain sambil belajar, bekerja, dan berdoa

Syair lagu “Dunia Anak” di atas bertentangan dengan yang sering diajarkan di
awal pendidikan anak. Kalau ada anak yang mendapat perlakuan keras (dipukul, dicubit,
diejek, dan yang lain yang setipe) sering disarankan agar tidak membalas. Hal tersebut
memberi kenyamanan kepada anak yang sering memukul, mencubit, dan mengejek dan
menempatkan yang dipukul, dicubit, dan diejek sebagai pihak yang inferior.
Kecenderungan perilaku anak yang demokratis perlu dikembangkan dengan membiarkan
mereka melakukan pembalasan yang seimbang. Akan tetapi jika memukul dengan tangan
kemudian dibalas menggunakan batu atau yang lain baru perlu dicegah karena akan
membahayakan mereka.
B. Kiblat Identitas
Indonesia dengan keragaman bahasa dan lingkungan (alam, sosial, dan budaya)
memiliki keragaman sastra daerah yang sebagian dalam bentuk tradisi lisan. Ihwal tradisi
lisan dapat dipahami karena dari 746 bahasa yang ada di Indonesia hanya 13 bahasa
yang memiliki aksara.36 Oleh karena itu, sosialisasi, pengenalan, dan pemasyarakatan
sastra di Indonesia perlu menggunkan strategi sesuai dengan tradisi masyarakat yang
lebih dominan sastra lisannya. Beberapa negara seperti Kanada, Inggris, dan Afrika
memiliki keberanian parameter prestasi melalui produk budaya berupa karya sastra yang
dihasilkan.37
Kanada dikenal sebagai negara multikultur yang khas. Kanada sebagai negara
konfederasi melalui piagam The British North America Act, tanggal 1 Juli 1867. Kanada
harus memiliki identitas, karena bukan lagi Britania Raya dan bukan Perancis. Kanada
mendorong pencarian identitas nasional, antara lain dengan memanfaatkan sastra anak.38
36

Aksara yang dimaksud adalah (1) Jawa, (2) Bali, (3) Sunda Kuno, (4) Bugis/Lontara, (5) Rejang (6)
Lampung, (7) Karo, (8) Pakpak, (9) Simalungun, (10) Toba, (11) Mandailing, (12) Kerinci (Rencong), dan
(13) Huruf Jawi (Arab Melayu).
37
Akhir abad XIX (Gallway, 2008), para penulis, pendidik, jurnalis, dan pemerhati dinamika sosial dan
budaya memandang prestasi dan perkembangan Kanada berdasarkan produk budaya dan sastranya.
38
Sastra anak dipahami sebagai karya sastra yang dihasilkan atau ditulis oleh anak-anak yang diperoleh
melalui jalur pendidikan formal.
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Kumpulan puisi dan lagu karya siswa dikumpulkan. Ceritera kepahlawanan, sumberdaya
alam, dan keragaman geografi Kanada (Timur dekat Samudra Atlantik, barat Pasifik,
selatan Amerika, dan utara Antartika yang selalu beku) merupakan sumber inspirasi
sastra anak.
Di Inggris, O’Malley (2003) menyoroti dinamika sosial abad XVIII. Sastra anak
mengangkat hubungan kelas, yaitu: (1) kelas menengah yang kaya, berpendidikan,
berpikir rasional, dan mengedepankan etika dan sopan santun pergaulan dan (2) kelas
bawah yang miskin, kurang pendidikan, jahat, buruk sangka, dungu, penuh tahayul, dan
dikhawatirkan berpengaruh buruk pada anak-anak kaum menengah. Perseteruan
antarkelas menginspirasi pengarang.39
Kaum menengah memandang pendidikan sebagai fondasi untuk membangun
masyarakat, meraih kebahagiaan secara bertanggungjawab, dan menginginkan anakanak mereka menghargai sesama dan lingkungan mereka berdasarkan manfaat, daya
tahan, dan layanan kepada sesama, bukan penampilan mencolok (2003:46). Kiblat sastra
anak di Afrika untuk membangun kepercayaan diri. Hitam bagi masyarakat Afrika tidak
lagi menyiratkan subordinasi tetapi membawa pesan eksistensi identitas kultural sehingga
dikatakan, “Orang-orang hitam yang harus membuatmu bangga … percayalah akan
kekuatanmu sendiri” (Yenika-Agbaw, 2008:9). Kecenderungan anak membanggakan
semangat patriotisme dan kepahlawanan. Kebanggaan tersebut mereka bangun melalui
dua jalur perjuangan, yaitu: jalur medan perang dan olah raga.40
C. Sastra Anak dalam Kurikulum Pendidikan
Dalam kurikulum telah ditentukan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar
(KD) untuk mata pelajaran kesusastraan. SK dan KD tersebut berlaku secara nasional
sebagai target capaian kompetensi minimal setap siswa yang mengikuti proses kegiatan
pembelajaran. Aneka kompetensi tersebut adalah sebagai berikut.
1. Kelas 1, semester 1 menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita, mendeklamasikan puisi
anak dengan lafal dan intonasi yang sesuai, dan menyalin puisi anak sederhana
dengan huruf lepas.
2. Kelas 1, semester 2 menyebutkan isi dongeng, memerankan tokoh dongeng atau
cerita rakyat yang disukai dengan ekspresi yang sesuai, membaca puisi anak yang
terdiri atas 2-4 baris dengan lafal dan intonasi yang tepat, dan menyalin puisi anak
dengan huruf tegak bersambung.
3. Kelas 2, semester 1 mendeskripsikan isi puisi, mendeklamasikan puisi dengan ekspresi
yang tepat, menjelaskan isi puisi anak yang dibaca. Kelas 2, semester 2 menceritakan
kembali isi dongeng yang didengarnya, menyalin puisi anak dengan huruf tegak
bersambung yang rapi.
4. Kelas 3, semester 1 mengomentari tokoh-tokoh cerita anak yang disampaikan secara
lisan, menceritakan isi dongeng yang dibaca, melengkapi puisi anak berdasarkan
gambar. Kelas 3, semster 2 menirukan dialog dengan ekspresi yang tepat dari
pembacaan teks drama anak yang didengarnya, membaca puisi dengan lafal, intonasi,
39

Sastra anak dipandang sebagai karya sastra yang berisi mengenai dunia kehidupan anak-anak dan dapat
ditulis oleh orang dewasa.
40
Jalur perang dan olah raga mengingatkan identitas masyarakat Jepang yang memiliki tokoh raksasa atau
monster dari laut yang mengancam. Jepang yang bukan negara sepak bola membangun semangat olahraga
sepak bola dengan memunculkan kapten andal Subasa yang dikenal akrab anak-anak Indonesia.
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dan ekspresi yang tepat, menulis puisi berdasarkan gambar dengan pilihan kata yang
menarik.
4. Kelas 4, semester 2 membuat pantun anak yang menarik tentang berbagai tema
(persahabatan, ketekunan, kepatuhan, dll.) sesuai dengan ciri-ciri pantun.
5. Kelas 5, semester 1 mengidentifikasi unsur cerita tentang cerita rakyat yang
didengarnya, membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kelas 5, semster 2
Mengidentifikasi unsur cerita (tokoh, tema, latar, amanat), memerankan tokoh drama
dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat, menyimpulkan isi cerita anak dalam
beberapa kalimat, Menulis puisi bebas dengan pilihan kata yang tepat.
6. Kelas 6, semester 1 mengidentifikasi tokoh, watak, latar, tema atau amanat dari cerita
anak yang dibacakan, mengubah puisi ke dalam bentuk prosa dengan tetap
memperhatikan makna puisi. Kelas 6, semester 2 menceritakan isi drama pendek yang
disampaikan secara lisan, membacakan puisi karya sendiri dengan ekspresi yang
tepat, mengidentifikasi berbagai unsur (tokoh, sifat, latar, tema, jalan cerita, dan
amanat) dari teks drama anak.
Kompetensi dasar tersebut sebagai rincian dari standar kompetensi untuk
kegiatan berbahasa mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Hal tersebut
memberi keluasaan guru untuk memasukkannya dalam setiap aspek keterampilan
berbahasa. Genre yang disebutkan dalam standar kompetensi adalah prosa (cerita,
dongeng), puisi (pantun), dan drama (teks drama). Dalam kurikulum belum disebutkan
tema, objek, topik, atau isi teks. Hal tersebut memberi keleluasaan guru untuk
menentukan sendiri sesuai dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya. Keleluasaan
pilihan mengasumsi ketersediaan bahan yang memadai secara lengkap dan bervariasi.
Kegiatan yang dilakukan siswa dalam kompetensi dasar adalah menyebutkan
tokoh, mendeklamasikan puisi, menyalin puisi dengan huruf tegak bersambung,
menyebutkan isi dongeng, memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat,
mendeskripsikan isi puisi, menceritakan kembali isi dongeng, mengomentari tokoh-tokoh
dongeng secara lisan, melengkapi puisi berdasarkan gambar, menirukan dialog, membaca
teks drama, membuat pantun, mengindentifikasi unsur intrinsik, mengubah puisi menjadi
prosa, menceritakan isi drama pendek, membacakan puisi karya sendiri, mengindentifikasi
unsur instrinsik drama.
D. Sastra Anak dalam Dialektika Lokal-Global
Dalam beberapa tulisan Macaryus menyampaikan bahwa pendidikan di Indonesia
cenderung menjauhkan anak dari lingkungan alam, sosial, dan budayanya. Gerak
penyesalan telah mulai muncul dalam bentuk live in dan sekolah alam yang berlangsung
selama beberapa hari. Apakah upaya tersebut membuahkan apresiasi terhadap
lingkungan, tentu perlu ada evaluasi. Sekitar tahun 2011 anak-anak pernah “keranjingan”
tokoh film Upin-Ipin. Pakaian, buku, boneka, dan aneka asesori lainnya menjadi koleksi
mereka.
1. Komik
Penelusuran sekilas di tempat-tempat persewaan komik menunjukkan bahwa yang
cenderung diminati adalah komik terjemahan, seperti Kenji, Dragon Ball, Detektif Conan,
Doraemon, Dragon Voice, Flame of Recca, Yu-Gi-Oh!: Capsule Monster Chese, The Era of
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Aerial Sepuiture,dan Rave. Hal yang menarik bahwa yang meminjam bukan hanya anakanak, akan tetapi juga orang dewasa. Beberapa peminjam yang kebetulan mahasiswa
mengatakan bahwa membaca komik sebagai selingan dan hiburan ringan untuk
mengendorkan pikiran yang tegang ketika belajar atau mengerjakan tugas-tugas kuliah.
2. Dongeng di Media Massa
Sebagian media massa saat ini menyediakan rubrik anak yang di dalamnya
terdapat sastra anak pada hari-hari tertentu secara periodik. Misalnya Kedaulatan Rakyat
Minggu, Kompas Minggu, dan Suara Merdeka Minggu. Berikut disajikan cerita yang
dipublikasi di surat kabar Kompas Minggu.
“Eh kenapa kalian bisa menjawab semua pertanyaan tadi, padahal kita kan sama-sama
belajar?” tanya Kenu pada Dita dan Fajar.
Dita dan Fajar tersenyum. “Itu karena kami sering mengisi TTS yang dibawa Jeko ke
sekolah,” ucap Dita.
“Iya itu benar. Kami dapat banyak pengetahuan baru dari pertanyaan-pertanyaan yang ada
di TTS Anak itu,” kata Fajar (Tobing, 2012).

Kutipan di atas menunjukkan bagaimana cara mendapatkan baru. Dalam kutipan
di atas yang dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan baru adalah Teka Teki Silang
(TTS). TTS lazim dimuat pada media massa cetak sebagai selingan atau hiburan yang
bermanfaat. Dikatakan hiburan karena memberikan kesenangan dan kepuasan bila dapat
menyelesaikan dengan tuntas dan bermanfaat karena tipe pertanyaan mengasah daya
ingat dan menambah pengetahuan baru yang bermanfaat. Sumber pengetahuan yang
lebih lazim tentu banyak, seperti buku ilmiah, laporan penelitian, laporan perjalanan,
berita yang dipublikasi melalui media massa cetak dan elektronik. Problem lain yang
bersifat lokal, akan tetapi penyelesaiannya dengan memanfaatkan fenomena global
tampak pada uraian berikut.
Hujan di luar turun sangat deras, sementara Bayu duduk di ruang belajar. Air mata
menggenang di pelupuk matanya. Dia marah, menyesal, tetapi juga takut.
Ia marah karena nilai ulangannya Matematikanya: nol! Menyesal karena ia tidak
mempersiapkan diri menghadapi ulangan. Takut bila Ayah marah setelah melihat nilai
Matematikannya.
Dipandanginya kertas hasil ulangan Matematika berkali-kali, berharap angka nol yang ditulis
Bu Marini akan berubah menjadi 9, atau setidak-tidaknya 7 (Raharjo, 2012).

Kutipan data di atas menunjukkan kegelisahan seorang anak dalam berinteraksi
dengan sekolah dan orang tua. Prestasi ulangan yang rendah menyebabkan ia gelisah
karena takut dimarahi orang tua. Hal tersebut merupakan problem anak yang universal.
Akan tetapi, nilai nol tersebut dimaknai lain oleh orang tuanya. Interpretasi mengenai
angka nol disampaikan dengan menyajikan fenomena angka Romawi yang tidak memiliki
angka nol, seperti tampak pada kutipan berikut.
“Diciptakan angka nol membuat cara berhitung lebih praktis. Bangsa Yunani Kuno dan
Romawi Kuno tidak mengenal angka nol. Angka-angka mereka seperti hurup. Kamu sudah belajar
angka Romawi di sekolah, kan?” kata Ayah.
“Orang Romawi menggunakan huruf L sebagai lambang angka50, lalu C sebagai angka 100,
M sebagai angka 1000, CM sebagai angka 900, dan seterusnya.
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Jasi, misalnya, untuk menulis 1957 mereka menderetkan huruf-huruf MCMLVII, artinya
1000+900+50+7. Lalu, untuk menulis 250 harus menderetkan huruf-huruf CCL, artinya 200+50.
Bisakah Bayu menghitung 1957 dikurangi 250 dengan angka Romawi? MCMLVII-CCL?” (Raharjo,
2012).

Ketiadaan angka nol tersebut menyebabkan kesulitan dalam melakukan
pengurangan. Demikian juga dalam melakukan penjumlahan, pengalian, dan membagian.
Hal tersebut digunakan sebagai dasar dalam untuk memberi motivasi dan menumbuhkan
harapan pada anak agar mau membina diri dan berusaha mendapatkan nilai yang
maksimal dengan memasangkan angka nol (0) dengan angka satu (1), seperti tampak
pada kutipan berikut.
“Teman? Ayah suka bikin aku bingung!” kata Bayu.
“Ya, teman untuk nol. Nama teman itu adalah angka satu!”
“Satu da nol? Sepuluh dong!” sorak Bayu setelah memahami kalimat Ayah
Ayah tersenyum mengedipkan sebelah matanya. Tantang Ayah kepada Bayu, “Janji, Nak?”
“Ya! Bayu akan berusaha! Bayu akan belajar lebih rajin!” sahut Bayu. (Raharjo, 2012).

Angka nol (0) ketika bertemu dengan temannya yang angka satu (1) membentuk
angka sepuluh (10). Nilai sepuluh adalah nilai maksimal dalam ulangan di sekolah.
Fenomena angka nol (0) dalam cerita di atas, pemaknaannya dengan membandingkan
dengan yang terjadi pada bangsa lain di dunia, yaitu Romawi. Hal tersebut memberikan
visi global. Fenomena yang terjadi pada lingkup lokal perlu dipecahkan dengan
membandingkan yang terjadi pada lingkup global.
3. Syair Lagu dan Puisi
Suatu ketika seorang penumpang bus di Yogyakarta dikejutkan anak yang
menyanyikan lagu, “O, o, kamu ketahuan”. Hanya berhenti sampai di situ, akan tetapi
jelas menampakkan bagaimana anak tersebut “dipaksa” berada di dalam permasalah
kehidupan orang dewasa. Hal tersebut dapat ditangkal dengan munculnya penulis-penulis
syair lagu yang sesuai dengan jiwa anak. Kutipan syair berikut barangkali masih melekat
dalam ingatan.
Di Pucuk Pohon Cempaka
Di pucuk pohon cempaka
Burung kutilang bernyanyi
Bersiul-siul sepanjang hari
Dengan tak jemu-jemu
Tandanya suka
Ia bernyanyi
Tri lili lili lili lili
....

Kutipan syair lagu di atas mengekspresikan kekaguman terhadap lingkungan
alam tumbuhan (pohon cempaka) dan perilaku burung kutilang ketika berkicau di alam
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bebas. Pemanfaatan nama tersebut berpotensi mendekatkan anak pada lingkungan alam
(tumbuhan dan burung).
Puisi berikut ditulis oleh Silvia Regina Makarui, Kelas V SDN Kalama, Kep Sangihe
Sulut. Orang yang dekat dengan penulis menginspirasinya. Hal tersebut tampak pada
kutipan puisi berikut.
Ibuku
Ibuku setiap hari pergi ke pasar
Membeli ikan dan sayur
Ibuku sayang setiap hari memasak
Untukku
Ibuku sayang setiap hari
Mencuci baju kotorku
Ibu sayang tak pernah merasa lelah

Kutipan di atas mengekspresikan secara lugas aktivitas rutin ibu. Kata kunci
setiap hari menunjukkan frekuensi. Aktivitas muncul dalam kata kunci pergi ke pasar,
membeli ikan dan sayur, memasak, memcuci baju. Semua itu memunculkan kekaguman
kepada ibu yang tak pernah lelah. Oleh karena itu, pada bait kedua memunculkan
harapan yang sekaligus menunjukkan sikap religiusitas penulis, seperti tampak pada
kutipan berikut.
Oh Tuhan
Berikanlah Ibu kesehatan
Karena Ibu tempatku berlindung
Tempatku mengadu
Tempatku berteduh

Harapan utama adalah agar ibu mendapat anugerah kesehatan dari Tuhan. Tugas
yang banyak, tak pernah lelah, juga tempat berlindung, mengadu, dan berteduh,
semuanya hanya mungkin manakala ibu dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, sehat
menjadi permohonan utama kepada Tuhan.
Fenomena alih fungsi lahan menjadi perhatian anak yang tampak pada puisi yang
ditulis oleh Rianita Wulandari Arif Nadea, Kelas IV SDN Raya Barat, Bandung. Sawah yang
beralih fungsi menjadi bangunan rumah dikeluhkan sebagai kehilangan yang
menyebabkan rasa sedih, seperti pada kutipan puisi berikut.
Sawahku yang Hilang
Betapa sedih hatiku
Melihat sawahku yang hilang
Kuingin dia selalu ada di pandanganku
Ingin kuterus melihatnya
Tapi kini semua berubah
Menjadi rumah-rumah yang mewah
Yang bercat warna-warni
Oh Tuhan
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Kuingin sawahku kembali
Kabulkanlah doaku

Bait pertama menyampaikan keluhan sawah yang hilang karena berubah fungsi
menjadi bangunan rumah seperti tampak pada bait kedua. Penulis menghendaki sawahsawah tetap ada dan menjadi bagian dari pemandangan yang ia nikmati. Anak yang tidak
berdaya mencegah dan mengubah menyampaikan harapan kepada Tuhan. Hal tersebut
sebagai manifestasi sikap religiusitasnya.
4. Drama
Drama sebagai seni pertunjukan tidak termasuk genre sastra. Akan tetapi, drama
dipandang perlu masuk dalam kajian ini, khususnya drama yang berdasarkan karya
sastra. Drama yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah drama audio dan
audio-visual yang sudah diproduksi secara masal dan dipasarkan secara komersial. Hal
tersebut termasuk salah satu idustri kreatif dalam bidang seni yang multi manfaat.
a. Drama Audio
Beberapa drama audio dibuat berdasarkan cerita rakyat atau dongeng mengenai
asal-usul tempat, aneka mitos, atau kisah-kisah yang hidup di daerah tertentu, seperti
kisah terjadinya Asal Usul Gunung Bathok dan Roro Jonggrang. Kisah tersebut merupakan
adaptasi dari tradisi lisan.
Produk lain yang dibuat berupa cerita anak lintas negara berupa terjemahan atau
adaptasi dari drama-drama anak dari berbagai negara, seperti Cinderela, Puteri Gembala
Angsa, Raja Pikun, dan Nyanyian Air mata. Sebagai karya kreatif yang berasal dari negara
lain tetap berpotensi mengembangkan imajinasi dan rasa keindahan. Akan tetapi problem
yang muncul sangat mungkin tidak sejalan dengan konteks Indonesia.
b. Drama Audio-Visual
Drama audi-visual yang beredar di pasar seperti Rama-Shinta dan Malinkundang,
keduanya bersumber dari sastra lisan yang sudah dibukukan. Sebagai salah satu produk
industri kreatif cerita tersebut memberikan pengalaman kepada pemirsa mengenai kisahkisah klasik yang ada di Indonesia. Dari sisi kualitas produk rekaman tersebut memang
masih perlu upaya peningkatan.
E. Simpulan
Uraian pada bab terdahulu menunjukkan bahwa sastra anak menunjukkan bahwa
sastra anak sebagai karya kreatif bersumber pada aneka legenda daerah. Dalam
kurikulum sekolah, karya sastra yang disebutkan secara eksplisit adalah cerita, cerita
rakyat, puisi, dan drama. Akan tetapi, hal tersebut tidak disertai informasi secara lebih
spesifik mengenai tema atau objek karya sastra tersebut.
Produk sastra anak menunjukkan genre yang beragam berupa prosa, puisi, dan
drama. Isi karya sastra berkaitan dengan fenomena alam, sosial, dan religi. Karya drama
berupa produk rekaman yang merupakan adaptasi dari cerita rakyat (tradisi lisan).
Sebagai produk teknologi modern hal tersebut harus bersaing dengan industri kreatif
asing yang membanjiri Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan proteksi
dari negara agar kualitas produknya semakin berkualitas.
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Lampiran 1
On Top of Spaghetti
On top of spaghetti,
All covered with cheese,
I lost my poor meatball,
When somebody sneezed.
It rolled off the table,
And on to the floor,
And then my poor meatball,
Rolled out of the door.
It rolled in the garden,
And under a bush,
And then my poor meatball,
Was nothing but mush.
The mush was as tasty
As tasty could be,
And then the next summer,
It grew into a tree.
The tree was all covered,
All covered with moss,
And on it grew meatballs,
And tomato sauce.
So if you eat spaghetti,
All covered with cheese,
Hold on to your meatball,
Whenever you sneeze.
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