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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, prosidingprosiding ini diharapkan dapat menjadi ajang tukar pemikiran mengenai sastra secara
iii

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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GENERASI YANG (TER)SESAT: SEBUAH
PERSPEKTIF PRAKTISI MEDIA
Jane Ardaneshwari
Kandidat Doktor Ilmu Susastra Jurusan Cultural Studies, Fakultas Ilmu Pengetahuan
Budaya, Universitas Indonesia, Jakarta
ardaneshwari@gmail.com

Abstrak
Teknologi komunikasi telah membawa masyarakat modern ke ranah digital dan dunia maya.
Perilaku dan gaya hidup pun turut berubah. Generasi yang lahir tahun 1980-an ke atas umumnya
lebih suka menimba informasi dari internet dan televisi daripada membaca suratkabar dan majalah.
Perbedaan karakteristik media digital yang sangat berbeda dengan karakteristik media cetak
membawa sejumlah implikasi. Mengonsumsi media cetak mengajari kita untuk menghargai proses,
berpikir komprehensif, melatih kesabaran dan loyalitas serta memperkaya kosa kata. Di depan PC,
laptop atau televisi, kita dikondisikan menjadi makhluk yang tidak sabaran, penuntut, serta
berorientasi kepada hasil akhir. Berita internet dan televisi yang dikondisikan untuk mengejar
kekinian, tidak menawarkan informasi mendalam dan pemahaman menyeluruh.
Berdasarkan pelatihan jurnalistik untuk para redaksi majalah gaya hidup yang saya adakan
selama 2011, saya menemukan fakta bahwa para peserta rata-rata memiliki kompetensi menulis dan
pengetahuan berbahasa Indonesia yang rendah. Padahal sebagai pekerja pers, mereka adalah agen
informasi dan agen perubahan yang seharusnya turut menjalankan fungsi edukasi kepada para
pembacanya, lewat tulisan-tulisan yang bernas, akurat, dan informatif. Kenyataannya, sebagian
besar dari peserta memiliki kosa kata yang terbatas, pemahaman makna kata yang keliru, logika
berpikir yang simpang-siur, dan asing terhadap peribahasa yang kaya dengan pesan moral dan
panduan karakter. Dalam konteks tersebut, akan cukup sulit mengharapkan mereka memiliki
apresiasi terhadap karya sastra, apalagi untuk mampu memanfaatkannya sebagai panduan moral
dan karakter.
Menilik kondisi tersebut, bukan mustahil dalam jangka satu dekade mendatang negara kita
akan dikelola oleh generasi yang tidak memiliki kemampuan untuk menghargai proses dan detail.
Generasi yang melulu berorientasi kepada hasil akhir dan tidak mampu mengekspresikan
pemikirannya secara utuh. Atau bahkan tidak memiliki panduan moral dan karakter yang kokoh.
Sastra akan potensial sebagai pembentuk moral dan karakter jika pengenalan terhadap
sastra dalam pelajaran bahasa Indonesia dikemas secara menarik, kreatif dan inovatif. Selain itu,
karena akar dari sebuah karya sastra adalah aktivitas membaca dan menulis, maka guru dan
orangtua semestinya menjadi teladan bagi anak-anak dan murid-murid mereka karena sebenarnya
kegiatan "nyastra" yang paling ideal dan paling sederhana sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Di lain
pihak, kita justru harus memanfaatkan perkembangan teknologi. Kebiasaan membaca dan menulis
panjang tetap dapat dilakukan lewat platform digital seperti blog. Namun media sosial seperti twitter
dan Facebook serta komunitas sastra di ruang maya pun seharusnya dimanfaatkan secara optimal
untuk melatih kemampuan siswa agar mampu menyampaikan gagasan dan pendapatnya secara
ringkas, bernas dan jernih.
Kata kunci: ruang maya, cyberspace, media digital, digital media, media sosial, social media,
pelajaran bahasa Indonesia, karakter, moral, sastra, membaca, menulis, inovasi, kreativitas.

Pendahuluan
Sepanjang tahun 2011, penulis mengadakan pelatihan jurnalisme dasar untuk 17
anggota redaksi yang lahir antara tahun 1971-1990 (lihat TABEL) dari empat majalah
gaya hidup yang bernaung di bawah sebuah perusahaan penerbitan, dalam kapasitas
penulis sebagai kepala divisi pengembangan editorial. Dari komposisi tahun kelahiran,
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tampak bahwa sebanyak 15 orang (79 persen) peserta pelatihan lahir pada tahun 1980 ke
atas. Hanya empat orang (21 persen) peserta yang lahir di bawah tahun 1980.

No

PESERTA

TAHUN LAHIR

1

A

1971

2

B

1975

3

C

1978

4

D

1979

5

E

1980

6

F

1982

7

G

1983

8

H

1984

9

I

1985

10

J

1985

11

K

1986

12

L

1986

13

M

1986

14

N

1987

15

O

1990

16

P

1983

17

Q

1988

18

R

1986

19

S

1984

Pelatihan tersebut mencakup pemahaman profesi, sistematika kerja, teknik dasar
peliputan, teknik wawancara, serta teknik dasar penulisan jurnalistik. Sebelum memulai
pelatihan, penulis menggali informasi tentang pola konsumsi informasi para peserta
pelatihan. Dari pembicaraan, diperoleh informasi bahwa mereka tidak memiliki kebiasaan
membaca majalah, suratkabar, apalagi buku.
Ketika ditanya lebih jauh, mereka
menyatakan lebih sering membaca berita dari internet selain menonton televisi. Menarik
untuk dicermati bahwa para peserta yang lahir sebelum tahun 1980 menyatakan kadang-
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kadang masih membaca suratkabar dan majalah meski itupun tidak teratur. Fakta awal ini
menurut saya sangat ironis mengingat mereka adalah karyawan penerbitan media cetak.
Bagaimana mungkin seorang karyawan media cetak ternyata tidak pernah mengonsumsi
media cetak?
Fakta selanjutnya yang saya temui adalah rendahnya kompetensi menulis ratarata peserta. Keterampilan menulis didasari oleh penguasaan kosa kata dan tata bahasa,
kemampuan merangkai kalimat, menyusun alinea serta menyatukan seluruh gagasan
dalam sebuah tulisan yang dikemas dalam gaya bahasa dan sudut pandang yang
menarik. Inilah yang belum dimiliki oleh para peserta. Kosa kata mereka masih belum
cukup kaya, bahkan seringkali pemahaman mereka terhadap makna sebuah kata,
ternyata keliru. Hal ini berpotensi membuat tulisannya menjadi tidak logis. Pemahaman
tentang struktur kalimat masih kacau: mereka kerap membuat kalimat yang belum
selesai. Sebaliknya, sering mereka memenggal dua kalimat yang sebenarnya memiliki
satu kesatuan gagasan. Misalnya, ada peserta yang pernah memakai kata “kasat mata”
padahal yang ia maksudkan adalah “tidak dapat dilihat”. Ternyata selama ini ia mengira
bahwa makna kata “kasat mata” adalah “tidak dapat dilihat”, padahal kata tersebut justru
memiliki makna “dapat dilihat”.
Sementara itu, ada sebagian peserta yang cenderung memakai kata atau istilah
Bahasa Inggris yang sebenarnya sudah ada padanannya dalam Bahasa Indonesia, namun
tak jarang penulisan katanya masih belum akurat. Penguasaan mereka atas bentuk kata
juga masih lemah, terbukti dari tertukarnya pemakaian kata benda, kata sifat dan kata
hubung. Selain itu, mereka masih belum sepenuhnya memahami bentuk-bentuk penulisan
kata baku dalam Bahasa Indonesia
seperti “feminin” ditulis “feminim”, “risiko” ditulis “resiko”, dan seterusnya. Sepintas hal ini
tampak remeh namun jika dilakukan terus-menerus, bagi editor ini akan berpotensi
membuang-buang waktu dan tenaga. Editor tidak akan punya cukup waktu untuk lebih
jauh mencermati aspek isi dan pengembangan tulisan. Dalam jangka panjang dan dalam
skala yang lebih luas, hal ini akan mempengaruhi kualitas editorial sebuah majalah. Di
tengah semakin ketatnya persaingan pasar media cetak, semakin kecilnya persentase
anggaran iklan yang disisihkan oleh para pemilik produk ritel, dan eforia tentang media
digital, tentu saja mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas editorial menjadi
sesuatu yang sangat penting. Keniscayaan sebuah majalah sebagai sebuah komoditas,
tentu dengan sendirinya mengemban sebuah target dan ekspektasi tentang tingkat
keterjualannya dan tingkat keterbacaannya.
Peserta juga belum terbiasa melakukan riset, pengutipan data secara akurat, dan
pengecekan ulang. Hal itu terbukti berakibat fatal, terutama saat menyangkut fakta
sejarah. Misalnya, seorang peserta menulis bahwa rezim komunis Rusia runtuh pada
tahun 1970-an padahal dalam periode tersebut rezim komunis Rusia justru dalam masa
kejayaannya dan sedang terlibat perang dingin dengan Amerika Serikat. Ada pula peserta
yang cenderung mengutip pernyataan narasumber seakan itu adalah konfirmasi atau
opini redaksi atas pernyataan tersebut. Saya menduga faktor penyebabnya adalah masih
kurangnya keterampilan menulis yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat misalnya dari
contoh berikut ini:
Bahan-bahan yang digunakan juga sudah terbukti aman dan tidak memberikan efek samping.
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Padahal, pada kenyataannya pernyataan di atas dikeluarkan oleh narasumber
yang ia wawancarai. Sebenarnya untuk menjaga akurasi sekaligus untuk menghindari
kesan bahwa pernyataan tersebut adalah opini redaksi, ia cukup menambahkan
keterangan tentang narasumber dan kata “relatif” untuk menekankan bahwa efek
samping tetap bisa saja terjadi seperti berikut:
Menurut Elly Gozal dari The Brow Salon, bahan-bahan yang digunakan juga sudah
terbukti aman dan relatif bebas efek samping.
Namun, puncak rasa frustrasi saya datang saat pembahasan teknik menulis deskripsi.
Sebagai redaksi majalah gaya hidup yang isi editorialnya didominasi oleh artikel panjang (feature),
deskripsi menjadi esensial karena kami sering memakai gaya penulisan bertutur (naratif). Secara
acak, saya mengambil contoh sebuah peribahasa yang menurut saya relevan untuk topik sebuah
artikel yang sedang kami bahas. Berikut ini dialog yang terjadi dalam kelas pelatihan:
“Ada yang tahu apa arti peribahasa “bagaikan pungguk merindukan bulan?” (saya mengetik
peribahasa itu di layar monitor komputer yang lalu merefleksikannya ke layar yang terpasang dinding
ruang pelatihan).
Hening. Tampak ekspresi bingung pada tiga peserta pelatihan yang hari itu hadir. Akhirnya
saya melontarkan pertanyaan berikutnya,
“Ada yang tahu apa arti kata ‘pungguk’?”
Dengan nada ragu-ragu, salah seorang peserta menjawab,
“Punggung, ya Mbak?”
Mendengar jawaban rekannya, kedua peserta lainnya menimpali,
“Iya, kami pikir itu salah tulis. Bukannya ‘punggung’, ya Mbak?”

Saya terpana. Tentu saja mustahil mengharapkan mereka mampu menggunakan
peribahasa itu jika tidak maknanya saja tidak mereka pahami. Dan mengapa mereka
sampai tidak memahami makna peribahasa yang sebenarnya sangat umum tersebut?
Kalaupun mereka jarang atau tidak pernah membaca, apakah pelajaran bahasa Indonesia
yang mereka peroleh saat di bangku sekolah dulu sama sekali tidak berkesan, atau
apakah memang mereka tidak mendapatkan pelajaran peribahasa sama sekali? Atau
seperti apakah proses pengajaran peribahasa tersebut sehingga tidak tercerna secara
baik? Ketika saya gali lebih lanjut, mereka menyampaikan bahwa guru bahasa Indonesia
mereka sekadar menyampaikan informasi tentang aneka peribahasa tersebut tanpa
membahas makna kata-kata yang terkandung di dalamnya. Mereka juga tidak diajak
untuk mencari korelasi peribahasa tersebut dengan kondisi aktual. Mereka hanya disuruh
menghafalkannya.
Padahal, aneka peribahasa yang terdapat dalam khazanah Bahasa Indonesia
mengandung beraneka ragam pendidikan moral dan karakter, bahkan pendidikan praktis
yang berguna untuk
diterapkan dalam keseharian. Dalam konteks ini pastilah kita harus terus mengikuti
perkembangan zaman. Para siswa yang tinggal di kota besar mungkin lebih akrab dengan
telepon selular pintar (smartphone) dan pusat perbelanjaan dibandingkan dengan nila dan
belanga dalam peribahasa “Karena nila setitik, rusak susu sebelanga”.
Di tengah kondisi seperti itu, masih realistiskah mempertanyakan apakah sastra
masih memiliki potensi sebagai pembentuk moral dan karakter? Jangan-jangan, memupuk
harapan itu sama saja bagai pungguk merindukan bulan!
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Pembahasan
Saat saya gali lebih lanjut, ternyata orangtua mereka rata-rata memang masih
mengonsumsi suratkabar dan majalah namun dengan cara konsumsi yang bervariasi:
1. Berlangganan suratkabar namun hanya sebatas membaca judul-judul utama
(headline) saja, hanya membaca berita-berita yang dianggap penting
2. Hanya berlangganan suratkabar edisi akhir pekan (Sabtu/Minggu)
3. Kadang-kadang saja membeli suratkabar (dan/atau majalah)
4. Berlangganan suratkabar dan majalah
Selebihnya, mereka menyatakan lebih sering melihat orangtua mereka menonton televisi,
berselancar di dunia maya, mengonsumsi media sosial, bermain games, atau sibuk
dengan telepon selularnya. Ini tak kalah menarik untuk diteliti lebih jauh karena orangtua
para peserta pada umumnya lahir pada akhir 1950-an dan 1960-an. Mereka inilah yang
dikategorikan sebagai digital immigrant. Anak-anak mereka sebenarnya belum
sepenuhnya layak disebut digital natives karena mereka masih sempat mengenal mesin
tik manual di bangku SMA. Logikanya, kalau mereka berasal dari lingkungan keluarga
yang tidak terbiasa membaca apalagi menulis, bagaimana bisa mengharapkan mereka
punya kompetensi menulis yang tinggi? Apalagi mereka terpapar dengan telepon selular
pintar (smartphone), social media dan aneka aplikasi digital lain yang membuat mereka
terbiasa dengan teks-teks yang singkat dan sederhana.
Lalu bagaimana dengan para digital natives sejati yang lahir di tahun 1990-an?
Sumardianta (2012) menganalogikan mereka sebagai “generasi speedboat” dan
menyebut para guru mereka sebagai “kapal selam” yang bergerak lamban di kedalaman
dunia makna. Bagaimana kedua “makhluk” yang memiliki tempo berbeda itu dapat
berinteraksi secara efektif dalam proses belajar-mengajar? Satu-satunya cara adalah
‘memodifikasi’ “kapal selam” itu agar mampu melesat mengimbangi kecepatan
“speedboat”. Guru masa kini adalah guru yang melek teknologi dan memanfaatkannya
seoptimal mungkin sebagai sarana untuk menyampaikan materi ajar, termasuk dalam
mata pelajaran bahasa Indonesia dan kesusasteraan.
Sangat dapat dipahami jika generasi para digital immigrant merasa gamang
menghadapi ruang maya, seperti diakui oleh Jakob Oetama, karena menurutnya
pengalaman menunjukkan “the medium is the message”, teknologi dan cara
menyampaikan pesan membentuk pesan itu sendiri (Briggs, 2006: xii). Namun, justru
agar para digital natives ini tidak tersesat dalam ruang maya, kita harus ikut terjun
memasuki ruang maya tersebut, memahami dan memandu mereka. Mustahil memang
mencegah mereka menjadi pengunjung ruang maya, namun setidaknya kita dapat
mengarahkan mereka agar menjadi pengguna ruang maya yang cerdas dan dapat
memanfaatkannya secara produktif. Media adalah perpanjangan (eksistensi) manusia
(McLuhan, 1964) dan karena itu agar mampu memanfaatkannya secara optimal untuk
kepentingannya, manusia harus berupaya memahaminya terlebih dahulu. Materi ajarnya
mungkin tetap tatabahasa atau peribahasa yang sama namun dikemas dan disampaikan
melalui medium berbasis teknologi baru atau dengan kata lain “learning new ways to do
old stuff” (Prensky, 2001).
Pengajaran sastra sebagai bagian dari pelajaran bahasa Indonesia akan menarik
dan ‘hidup’ jika misalnya dibahas dalam komunitas sastra sekolah yang bisa saja dibentuk
di ruang maya. Cyber literature dapat dieksplorasi oleh kalangan pendidik sebagai ruang
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alternatif kebebasan berkarya, sebuah “majalah dinding digital” yang memungkinkan
esensi proses pengajaran sastra tetap bisa berjalan melalui media yang akrab dengan
gaya hidup para siswa (Saparie, 2010:159). Dengan keterbatasan 140 karakter-nya,
Twitter bisa dijadikan sarana untuk melatih keterampilan menulis singkat, padat, jelas,
dan tepat tujuan. Seni menulis pendek justru dianggap lebih rumit karena hanya penulis
yang piawai-lah yang mampu membuat tulisan pendek yang berkualitas. Mailing list yang
membahas aneka topik kesusastraan juga dapat dibentuk atau para siswa diberi
dukungan untuk memiliki blog pribadi yang bisa dikompetisikan untuk memenangi hadiah
yang bersifat edukatif. Mereka akan terbiasa untuk mengekspresikan gagasan dan
pemikirannya secara jernih dan mengonfirmasi eksistensinya sebagai sebuah pribadi.
Metode konvensional tetap berpeluang untuk efektif jika inovasi dan kreativitas
selalu menjadi inti dalam pemberian tugas, misalnya membuat cerita pendek atau
pementasan drama berdasarkan salah satu peribahasa sebagai tugas akhir. Bukankah kita
memang tidak memaksudkan semua siswa agar memilih jurusan sastra sebagai pilihan
saat kuliah tapi setidaknya ada pembekalan tentang nilai-nilai kemanusiaan dan
kehidupan yang diperoleh dari kesusasteraan.
Jika dulu peribahasa sarat dengan unsur alam seperti binatang, tanaman, musim,
makanan, dan elemen alam lainnya, mungkin kita harus mengerahkan kreativitas dengan
membuat metafora dari benda dan elemen teknologi seperti contoh berikut ini:

Simpulan
Sastra akan berpeluang besar untuk berperan dalam pembentukan moral dan karakter
jika diajarkan kepada generasi muda dalam kemasan yang akrab dengan gaya hidup
mereka. Memahami teknologi adalah kata kunci dalam memahami gaya hidup generasi
muda dan pemahaman tentang teknologi itu sendiri merupakan keniscayaan yang harus
diupayakan oleh kalangan pendidik. Pemahaman tentang teknologi komunikasi akan
memungkinkan kalangan pendidik untuk menjadi sahabat dan pada akhirnya pemandu
para siswa dalam memanfaatkan ruang maya (cyber space) secara bijak dan produktif.
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Mengutip pendapat Howard Rheingold, Wattimena (2007:245) meyakini bahwa ruang
maya merupakan ruang publik (public sphere) masyarakat madani yang potensial ,
produktif, dan kokoh yang mengarah pada pembentukan masyarakat demokratis.
Sastra akan potensial sebagai pembentuk moral dan karakter jika pengenalan
terhadap sastra dalam pelajaran bahasa Indonesia dikemas secara menarik, kreatif dan
inovatif. Selain itu, karena akar dari sebuah karya sastra adalah aktivitas membaca dan
menulis, maka guru dan orangtua semestinya menjadi teladan bagi anak-anak dan muridmurid mereka karena sebenarnya kegiatan "nyastra" yang paling ideal dan paling
sederhana sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Di lain pihak, kita justru harus
memanfaatkan perkembangan teknologi. Kebiasaan membaca dan menulis panjang tetap
dapat dilakukan lewat ranah digital seperti blog, e-book, dan e-magazine. Di lain pihak,
media sosial seperti twitter dan Facebook pun dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk
melatih kemampuan para siswa dalam menyampaikan gagasan dan pendapatnya secara
ringkas, bernas, dan jernih. Mengutip Saparie (2010:159), cyber literature dapat
dieksplorasi oleh kalangan pendidik sebagai ruang alternatif kebebasan berkarya, agar
esensi proses pengajaran sastra tetap bisa berjalan melalui media yang akrab dengan
gaya hidup para siswa. Sudibyo (2007:167) menekankan, pendidikan yang tepat guna
pada usia dini dalam mempelajari proses mempelajari bahasa Indonesia, dengan berfokus
pada pengembangan afeksi yang mencakup minat, kegemaran, motivasi baca, dan
belajar adalah salah satu model usaha untuk memperbaiki kualitas kaum muda Indonesia
yang disebutnya “tidak siap terhadap modernitas”.
Kuncinya adalah mengelola keseimbangan antara tetap menerapkan cara ajar
yang konvensional dan berkreasi memanfaatkan cara ajar berbasis teknologi. Berorientasi
sepenuhnya kepada siswa serta memanfaatkan gaya hidup mereka untuk menyampaikan
materi ajar akan berpeluang menjadikan proses belajar-mengajar berjalan secara efektif
dan efisien.
Pada akhirnya, semua upaya tersebut memang merupakan sebuah perjalanan
panjang membentuk identitas, sejalan dengan pernyataan Hall (Storey, 2003: 80) bahwa
identitas sebenarnya bukan semata menyoal tentang “roots” melainkan lebih merupakan
soal “routes”. Meski identitas kita telah terbentuk di masa lalu, namun identitas itu juga
menyangkut proses ingin menjadi siapa ataupun pribadi seperti apa yang kita pikir ideal.
Dalam konteks itulah identitas kita juga merupakan sebuah “routes” (Storey, ibid).
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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengungkapkan unsur-unsur pembangun struktur novel
Laskar Pelangi (LP), (2) mendeskripsikan LP sebagai industrri kreatif di Indonesia, dan (3)
mengungkapkan LP sebagai media eduaktif bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif. Data berupa kata, frase, dan kalimat dalam novel LP dan informasi
mengenai kreatif dan media edukatif LP. Data dikumpulkan demgan teknik pustaka, simak dan catat.
Analisis data dilakukan dengan metode dialektik dan metode berpikir induktif. Adapun hasil dan
pembahasannya adalah: (1) Dari segi struktur, novel LP karya Andrea Hirata memiliki unsur-unsur
yang terjalin erat membentuk keutuhan dan saling mengait dalam membangun totalitas makna; (2)
Dari segi industri kreatif LP menjadi salah satu pelopor dalam mengangkat karya sastra menjadi
komoditas industri kreatif yang sukses tidak hanya di dalam negeri melainkan berhasil menembus
pasar mancanegara termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Terbukti LP diterjemahkan ke dalam
18 bahasa asing dan diterbitkan di lima negara. LP sukses diangkat menjadi film, digubah menjadi
lagu dengan judul sama, diangkat menjadi teater musikal dan diangkat pula menjadi sinetron yang
ditayangkan di televise dengan sambutan yang luar biasa dari masyarakat; (3) Sebagai karya sastra
yang bernilai literer tinggi dan industri kreatif yang berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia
dalam jumlah besar, LP kiranya telah sukses pula menjalankan misinya sebagai media edukatif. LP
telah berhasil menginspirasi para penikmatnya dalam banyak hal dari masalah pendidikan, sosial
ekonomi, ketidakmerataan pembangunan hingga kritik sosial karena muatan nilai edukatifnya yang
menyentuh hati nurani dan menggelitik pemikiran.
Kata Kunci: Laskar Pelangi, novel, industri kreatif, dan media edukatif

A.

PENDAHULUAN
Kehadiran novel LP karya Andrea Hirata pada tahun 2006-2007 telah mengejutkan
masyarakat Indonesia. Novel tersebut merupakan salah satu karya prosa fiksi Indonesia
terlaris dan masuk dalam kategori best seller pada tahun 2006-2007 dan berhasil
melambungkan nama Andrea Hirata sebagai pengarang di jajaran sastrawan Indonesia
terkemuka. Hebatnya lagi, karena ceritanya yang menarik dan fenomenal, pembaca dan
penggemar novel tersebut selain banyak juga sangat heterogen yakni dari kalangan anakanak, remaja, hingga dewasa, dari masyarakat awam hingga intelektual, dari rakyat
hingga pejabat.
Novel LP karya Andrea Hirata telah membuka mata masyarakat Indonesia pada
awal abad XXI mengenai realitas masyarakat pinggiran Indonesia yang miskin dan berada
di pelosok tanah air, yang jauh dari gambaran masyarakat makmur dan sejahtera. Cerita
dalam novel ini sangat menginspirasi anak-anak sekolah dalam hal perjuangan untuk
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meraih cita-cita. Tidak mengherankan jika kemudian novel ini menarik perhatian insan
perfilman sehingga diangkat ke layar lebar yang berhasil menyedot penonton ketika
diputar di bioskup seluruh Indonesia.
Lagu LP juga telah berhasil dinyanyikan oleh group band Nidji dari Yogyakarta.
Selain itu, group orkestra Erwin Gutawa membuat konser “Musikal LP Highlights”.
Andrea Hirata merupakan sastrawan muda yang memiliki talenta luar biasa dalam
penciptaan karya sastra. Hal itu terbukti dengan diciptakannya caturlogi novel LP yang
mendapat resepsi luar biasa dari masyarakat pembaca di Indonesia. Novel tersebut
mengungkapkan deti-detil sosiologis kondisi masyarakat yang menjadi latar ceritanya.
Berdasarkan realitas yang menarik pada novel LP ini, maka perlu dikaji untuk dipahami
unsur-unsur pembangun dan aspek edukatifnya. Pemahaman terhadap unsur-unsur
pembangun estetik dan pengungkapan makna sebuah karya sastra, diharapkan dapat
memberikan kontribusi berharga bagi apresiasi sastra Indonesia yakni mendekatkan
antara pengarang dengan pembacanya.
Dalam rangka pemahaman tentang totalitas makna, novel LP dianalisis melalui
kajian Sosiologi Sastra. Adapun fokus kajian ini adalah:
(1) Bagaimana unsur-unsur
pembangun novel LP dan maknanya dalam perspektif sosiologi sastra, (2) Bagaimana
novel ini mampu menjadi salah satu industri kreatif di Indonesia, dan (3) Bagaimana pula
novel ini tampil sebagai media edukatif bagi masyarakat.
Novel merupakan salah satu genre sastra berupa cerita fiksi (fiction), yang
disebut juga teks naratif (narrative text) atau wacana naratif (narrative discource). Fiksi
berarti cerita rekaan (khayalan), yang merupakan cerita naratif yang isinya tidak
menyaran pada kebenaran sejarah (Abrams, 1981:61). Peristiwa, tokoh, dan tempat
yang ada dalam fiksi adalah imajinatif. Melalui cerita, secara tidak langsung pembaca
dapat belajar dan menghayati berbagai permasalahan kehidupan yang ditawarkan
pengarang. Itulah sebabnya, sastra dapat memperkaya khazanah batin pembacanya (AlMa’ruf, 1995:7).
Stanton (1977:11-35) membagi unsur-unsur pembangun novel menjadi tiga, yakni
fakta (facts), tema (theme), dan sarana sastra (literary device). Fakta cerita meliputi
tokoh, alur, dan latar. ketiganya disebut sebagai struktur faktual (factual structure). Tema
adalah gagasan yang melandasi cerita, yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan,
seperti masalah sosial, politik, budaya, religi, juga cinta kasih, maut, dan sebagainya.
Adapun sarana sastra adalah teknik yang digunakan pengarang untuk menyusun detildetil cerita berupa peristiwa dan kejadian-kejadian menjadi pola yang bermakna.
Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek dan tujuannya, teori mengenai unsurunsur novel lebih mengacu pada pandangan Stanton mengenai pembagian unsur fiksi
menjadi tema, fakta, dan sarana cerita.
Strukturalisme adalah teori yang menganggap objek studinya bukan sekedar
sekumpulan unsur yang terpisah-pisah, melainkan suatu perpaduan unsur-unsur yang
berkaitan satu dengan yang lain. Artinya, unsur satu bergantung pada unsur lain, dan
hanya dapat didefinisikan dalam hubungan dengan unsur-unsur lainnya dalam suatu
keseluruhan. Piaget (dalam Zaimar, 1991:20) menyatakan, bahwa semua doktrin yang
menggunakan konsep struktur dan yang menghadapi objek studinya sebagai struktur,
itulah strukturalisme. Ciri khas strukturalisme adalah totalitas unsur dan saling
keterhubungan satu dengan lainnya.
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Bagi Piaget (dalam Hawkes, 1978:16), struktur sebagai jalinan unsur yang
membentuk kesatuan dan keseluruhan dilandasi oleh tiga gagasan dasar, yakni (1)
gagasan kebulatan, (2) gagasan transformasi, dan (3) gagasan pengaturan diri. Pradopo
(1989:502) menegaskan, sebagai kebulatan struktur, unsur-unsur di dalamnaya tidak
berdiri sendiri dalam keseluruhan makna. Tujuan analisis struktural adalah memaparkan keterkaitan dan keterjalinan berbagai unsur yang secara bersama-sama
membentuk makna (Teeuw, 1984:135-136). Keseluruhan makna yang terkandung
dalam teks akan terwujud hanya dalam keterpaduan struktur yang bulat.
Pendekatan sosiologi sastra berpandangan bahwa sastra harus difungsikan sama
dengan aspek kebudayaan yang lain. Selain itu, sastra juga harus dikembalikan kepada
masyarakat pemiliknya, sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan dengan sistem secara
keseluruhan. Karya sastra dilihat sebagai dokumen sosial budaya yang mencatat
kenyataan sosial budaya suatu masyarakat pada suatu masa tertentu (Junus, 1986:3).
Menurut Damono (2003:3), sastra menampilkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu
sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Sejalan dengan itu, menurut Watt (dalam
Damono, 2003:4) kajian sosiologi sastra mencakup tiga hal, yakni (1) konteks sosial
pengarang, (2) sastra sebagai cermin masyarakat, dan (3) fungsi sosial sastra. Konteks
sosial pengarang adalah yang menyangkut posisi sosial masyarakat dan kaitannya dengan
masyarakat pembaca, termasuk di dalamnya faktor-faktor sosial yang bisa mempengaruhi
diri pengarang sebagai perseorangan dan mempengaruhi isi karya sastranya. Sastra
sebagai cermin masyarakat menelaah bagaimana sastra dianggap sebagai pencerminan
keadaan masyarakat. Fungsi sosial sastra, menelaah fungsi sastra sebagai alat penghibur
dan sekaligus pendidikan bagi masyarakat.
Kata “nilai” mempunyai arti harga; angka kepandaian; banyak sedikitnya isi,
kadar, mutu; sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan; sesuatu
yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya (KBBI offline 1.3,
http://ebsoft.web.id, diakses 9 Mei 2012). Nilai dalam sastra adalah kebaikan yang ada
dalam makna karya sastra bagi kehidupan seseorang (Waluyo, 2002:27).
Kata “edukatif” mempunyai arti bersifat mendidik atau berkenaan dengan
pendidikan (kbbi offline 1.3, http://ebsoft.web.id, diakses 9 Mei 2012). Nilai edukatif
adalah segala sesuatu yang baik maupun yang buruk yang bermanfaat dalam kehidupan
manusia untuk mengubah sikap dan tata laku dalam upaya mendewasakan manusia
melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
Kata “media” mempunyai arti alat; alat (sarana) komunikasi seperti majalah,
sastra, film, radio, televisi; yang terletak di antara dua pihak (orang/golongan); perantara,
penghubung; zat hara (kbbi offline 1.3 http://ebsoft.web.id, diakses 9 Mei 2012). Media
edukatif dapat diartikan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan berupa
agagasan atau informasi kepada pembaca atau penonton.
Kata “industri” berarti kegiatan memproses atau mengolah barang dengan
menggunakan sarana dan peralatan (kbbi offline 1.3 http://ebsoft.web.id, diakses 9 Mei
2012). Adapun “kreatif” berarti memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk
menciptakan;
yang bersifat (mengandung) daya cipta (kbbi offline 1.3
http://ebsoft.web.id, diakses 9 Mei 2012). Dengan demikian industri kreatif adalah
kegiatan memproses atau mengusahakan sesuatu dalam hal ini adalah novel LP yang
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memiliki daya cipta dengan menggunakan media tertentu misalnya musik, lagu, film, dan
sinetron.
B.

METODE PENELITIAN
Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Objek penelitiannya
adalah unsur-unsur novel LP karya Andrea Hirata (2007) dan fungsi LP sebagai media
edukatif dalam industri kreatif. Data kualitatif merupakan sumber informasi yang
bersumber pada teori, kaya akan deskripsi, dan kaya akan penjelasan proses yang terjadi
dalam konteks (Miles dan Huberman, 1984). Data penelitian itu adalah unsur-unsur novel
LP dan fungsi LP sebagai media edukatif dalam industri kreatif. Adapun sumber data
primernya yakni novel LP karya Andrea Hirata (2007) dan sumber data sekundernya
adalah berbagai pustaka yang relevan dengan objek penelitian, seperti buku, jurnal
ilmiah, dan hasil penelitian.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka, simak, dan catat. Adapun
analisis data dilakukan dengan metode dialektik dari Goldman (1981:67) yakni dengan
menghubungkan realitas dalam cerita LP dengan fakta kemanusiaan dalam dunia nyata
yang diintegrasikan dalam pemaknaan. Dalam analisis data dilakukan kajian bolak-balik
antara realitas dalam teks sastra dengan realitas dalam masyarakat. Dalam aplikasinya,
analisis data dilakukan dengan analisis isi teks (content analysis). Hasil analisis penelitian
itu disajikan dengan deskripsi unsur-unsur pembangun novel LP dan maknanya lalu
penjabaran mengenai LP sebagai industri kreatif dan diakhiri dengan LP sebagai media
edukatif.
C.
1.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Struktur Bangunan Novel LP
Unsur-unsur novel memiliki peran penting dalam menentukan nilai estetik karya
sastra. Tiap unsur secara koherensif memiliki peran penting dalam membangun totalitas
makna. Dengan memahami unsur-unsur dan hubungan antarunsurnya pembaca dapat
memahami makna yang terkandung di dalam novel itu. Mengingat berbagai keterbatasan,
dalam kajian ini dijabarkan empat unsur yakni tema, alur, penokohan, dan latar cerita.
Empat unsur tersebut diplih karena dipandang memiliki fungsi penting dalam mendukung
totalitas makna dan mendukung tujuan penelitian ini.
a. Tema
Stanton (2007:37) mengartikan tema sebagai makna sebuah cerita yang secara
khusus menerangkan sebagian besar unsurnya dengan cara yang sederhana. Tema
adalah ide atau gagasan utama yang ingin dikemukakan pengarang melalui karya
sastranya. Tema novel LP dapat dipahami dari awal cerita dengan adanya perjuangan
guru dan kepala sekolah di SD Muhammadiyah Belitong untuk mendapatkan sepuluh
murid baru, agar sekolah tersebut tetap diizinkan untuk berdiri dan tidak ditutup. Ide
dasar novel ini adalah keterbatasan tidak harus menghalangi orang untuk meraih cita-cita.
Adapun subtemanya adalah belum meratanya kesempatan pendidikan di Indonesia,
hingga menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.
b. Penokohan
Stanton (2007:39) menyatakan bahwa penokohan dalam suatu fiksi biasanya
dipandang dari dua segi. Pertama, mengacu kepada orang atau tokoh yang bermain
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dalam cerita; kedua, adalah mengacu kepada pembauran dari minat, keinginan, emosi,
dan moral yang membentuk individu yang bermain dalam suatu cerita. Jones (dalam
Nurgiyantoro, 2000:165) menyatakan bahwa penokohan adalah pelukisan yang jelas
tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Penokohan berkaitan dengan
masalah bagaimana cara menampilkan tokoh-tokoh, baik dengan lukisan secara langsung
atau tidak langsung oleh pengarang dalam sebuah cerita.
Kartakteristik tokoh menurut Satoto (1996:78) dapat dirumuskan dalam tiga
dimensi, yaitu: (1) fisiologis atau badaniah; (2) psikologis atau kejiwaan; (3) sosiologis
atau yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Tokoh dan penokohan memiliki makna
yang berbeda. Tokoh berbentuk individu pelaku dalam cerita, penokohan adalah proses
menampilkan individu pelaku dalam sebuah kisah.
Berikut akan disajikan penokohan
novel LP
(1) Ikal (aku)
Tokoh utama pada novel LP adalah Ikal. Sebagai tokoh protagonist, Ikal
merupakan seorang siswa SD Muhamadiyah Belitong yang punya tekad kuat untuk
meraih cita-cita, untuk mengubah nasib keluarganya. Secara fisiologis, Ikal
dilukiskan seperti anak pedalaman lainnya yang kulitnya kehitaman, perawakannya
sedang dengan rambut kriting.
(2) Lintang
Lintang memiliki cita-cita yang tinggi dan gigih berjuang. Dia anak genius, siswa
terpandai di kelasnya (hlm. 113- 114). Lintang, anak nelayan itu perawakannya
tinggi kurus dan berkulit kehitaman karena sering terkena sinar matahari.
(3) N.A. Muslimah Hafsari
Ibu Muslimah merupakan guru yang masih muda dan cantik. Dia guru yang
pandai, karismatik, pantang menyerah, ramah, sabar, baik hati, penyayang,
pekerja keras, bertanggung jawab, penuh dedikasi.
(4) K.A. Harfan Efendi
K.A. Harfan Efendi Noor adalah Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Belitong. Dia
dikenal sebagai guru yang pintar, pekerja keras, baik, dan bijaksana (hlm. 20, 24,
25). Secara fisiologis K.H. Harfan dilukiskan sebagai laki-laki paruh baya yang
berkumis tebal, dengan rambut yang sudah beruban dan berjenggot.
(5) Ibu Frischa
Ibu Frischa merupakan tokoh antagonis. Dia adalah Kepala SD PN Timah yang
memiliki fasilitas lengkap. Ia tipe perempuan pekerja keras, terpelajar, progresif,
serta tinggi hati (hlm. 60-61).
(6) Mahar
Mahar adalah anak yang sangat memiliki bakat seni (hlm.143). Wajahnya rupawan
(hlm. 132), namun dia tidak sombong dan tetap baik dan peduli pada temantemannya (hlm. 148).
(7) A kiong
Akiong adalah anak Tinghoa yang miskin. Ia masuk Islam, dan berubah nama
Muhammad Jundullah Gufron Nur zaman. Secara fisiologis, Akiong bermuka lebar,
rambut serupa landak, mata tertarik ke atas, dan giginya tongos. Dia anak baik
dan sangat polos (hlm. 85).
(8) Flo
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Secara sosioligis, Flo adalah anak orang yang kaya raya. Meskipun sangat tomboi,
dia baik, tidak mudah berubah pendiriannya, dan keras kepala (hlm. 46).
(9) Harun
Harun merupakan anak yang mengalami keterbelakangan mental. Secara
fisiologis, ia berkaki ‘X’, dan rambutnya rapi. Harun merupakan sosok anak yang
ceria, mudah tersenyum, santun, dan merupakan teman yang baik (hlm. 76).
(10) Eryn Resvalda
Eryn Resvalda adalah mahasiswa yang cerdas, agamis, cantik, dan baik hati (hlm.
443). Dia mahasiswa semester akhir yang sedang menulis tugas akhir.
Dalam LP dipergunakan teknik analitik dan dramatik dalam melukiskan tokohtokohnya. Setiap tokoh digambarkan secara unik dan kreatif oleh pengarang. Pengarang
mampu memberikan deskripsi tentang para tokoh dengan detail yang kuat.
c. Alur
Stanton (2007:43) mengemukakan bahwa alur adalah urutan kejadian dalam
cerita dan tiap kejadian itu dihubungkan secara kaualitas atau sebab akibat. Alur terdiri
atas alur progresi dan regresi. Alur profresi atau maju adalah alur cerita dibangun dari
awal hingga akhir cerita secara berurutan. Adapun alur regresi atau mundur merupakan
alur cerita yang dibangun dengan memulai cerita pada bagian hampir selesai tetapi
kemudian cerita mengalami flashback atau sorot balik. Oleh karena itu alur demikian
disebut juga alur flashback. Ada pula alur yang merupakan variasi keduanya yakni alur
campuran.
Novel LP menggunakan alur maju. Peristiwa disusun secara kronologis
berdasarkan waktu kejadiannya tetapi tidak jarang terjadi pengulangan kembali
(flashback) untuk memperjelas permasalahan. Secara ringkas alur LP dapat di kemukakan
sebagai berikut. Cerita dibuka dengan (1) pengenalan situasi, kecemasan seorang guru
dan perjuangan seorang anak untuk menggapai cita-cita. Setelah itu, mulailah (2)
pengungkapan peristiwa awal yang menimbulkan banyak konflik dan kesukaran bagi
para tokohnya. Tokoh Lintang menemui kesukaran dalam perjalanan ke sekolah. Dia
harus bertemu dengan buaya pada hampir setiap harinya. Penemuan siswa berbakat
seperti Lintang (pandai, cerdas) dan Mahar (pandai berseni). Setelah itu cerita menuju
pada adanya (3) konflik. Konflik dilukiskan melalui realitas perbedaan yang sangat jauh
dalam hal sarana dan prasarana pendidikan antara SD PN Timah dengan SD
Muhammadiyah. Meskipun tidak menjadikan semangat belajar siswa SD Muhammadiyah
menjadi lemah. Konflik akhirnya mencapai (4) klimaks ketika peristiwa yang tidak
terduga terjadi. Tokoh Lintang yang cerdas dan terpandai di kelas harus berhenti sekolah
karena ayahnya meninggal dan Trapani yang sangat santun terhadap orang tua dan
temannya akhirnya gila. Flo, Mahar dan temannya kecewa terhadap ilmu mistis yang
mereka percayai sebelumnya. Selanjutnya, alur menurun menuju ujung cerita, (5)
denouement. Konflik yang terjadi telah mengantarkan para tokoh mengalami perubahan
nasib. Ikal akhirnya berhasil melanjutkan cita-citanya kuliah ke luar negeri tetapi nasib
menyedihkan terjadi pada Lintang yang jenius ternyata sekarang menjadi buruh. Flo
kuliah di Universitas Sriwijaya. Mahar sibuk mengajar dan mengorganisasikan berbagai
kegiatan budaya (hlm. 477). Syahdan menemukan keahliannya di bidang komputer. Ia
mendapatkan beasiswa ke Jepang dan akhirnya menduduki posisi sebagai Information
Technology Manager di perusahaan multinasional di Tangerang (hlm. 478-479).
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d. Latar
Stanton (2007:35) mengatakan bahwa latar adalah lingkungan yang melingkupi
sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang
sedang berlangsung. Menurut Nurgiyantoro (2000: 227-230) ada tiga macam latar, yaitu
latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Pulau Belitong adalah latar realitas objektif
yang benar–benar dialami oleh pengarang dalam novel LP (hlm. 49-50).
Latar tempat dalam novel LP yang menggambarkan suasana menyedihkan adalah
SD Muhammadiyah. Beberapa latar bersifat fisikal seperti pohon filicium, rawa dan sungai,
toko kelontang, pulau lanum dan pantai Pangkalan Punai. Latar juga mempunyai
hubungan dengan perwatakan para pelaku, jarak rumah lintang dengan sekolah telah
mampu menciptakan karakter Lintang yang tegar, berani, pantang menyerah. Ikal yang
hidup dalam keterbatasaan bersemangat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Itu semua karena kondisi Belitong yang mencerminkan perbedaan status sosial antara PN
Timah yang serba lengkap fasilitas hidupnya dengan lingkungan sosial sekitarnya yang
serba dalam keterbatasan.
Hakikat strukturalisme adalah hubungan antarunsur dalam karya sastra. Hubungan
antara tema dengan unsur-unsur lainnya dalam LP secara komprehensif dapat dilihat
dengan jelas. Tema tentang pendidikan melahirkan latar berupa sekolah sebagai sarana
prasarana untuk melaksanakan proses pendidikan. Tema juga menghasilkan tokoh seperti
seorang guru dengan siswanya. Tema juga menciptakan karakter tokoh yang mempunyai
dedikasi seperti Ibu Muslimah dan karakter Lintang yang mempunyai semangat yang luar
biasa di dalam meraih cita-cita. Ketika karakter yang beragam itu telah diciptakan pada
setiap tokoh tentu akan menyebabkan konflik. Konflik itu dengan sendirinya menciptakan
alur.
2. Laskar Pelangi sebagai Industri Kreatif Indonesia yang Go International
LP tidak hanya bernilai literer tinggi melainkan juga memiliki potensi menjadi
industri kreatif. Cerita novel ini menarik dan memiliki potensi untuk diangkat menjadi
industri hiburan yang memiliki nilai edukatif. Paling tidak sudah ada empat jenis industri
kreatif yang mengangkat LP sebagai komoditas, yakni film, lagu, sinetron, dan drama
musikal. Berikut ini deskripsinya.
Terinspirasi oleh cerita LP yang sangat menarik dan fenomenal, Mira Lesmana dengan
perusahaan filmnya Miles Film, kemudian mengangkatnya ke layar lebar dengan judul yang sama.
Berkolaborasi dengan Riri Reza sebagai sutradara, dan Salman Aristo sebagai penulis skenario,
sejumlah aktor dan aktris ternama seperti Slamet Raharjo, Alex Komang, Mathias Muchus, Cut Mini,
Ikranegara, dan Ario Bayu, turut mendukung film itu. Di luar nama-nama yang terkenal itu, film LP
juga melibatkan 10 orang anak asli Bangka Belitong. Film tersebut telah sukses besar terbukti
dengan dibanjiri banyak penonton (http//bkmdbabelprovgold, diakses 16 April 2012).

Tidak dapat dipungkiri, LP merupakan salah satu film yang monumental sekaligus
fenomenal. Dengan latar cerita gambar indah panorama Belitung, kesibukan para
karyawan tambang timah sampai narasi tokoh utama, Haikal, yang menceritakan kilas
balik perjalanan hidupnya. Sampai kemudian gambar menunjukkan sebuah bangunan
reyot dari kayu sampai papan nama hijau yang sudah using bertuliskan "SD
Muhammadiyah". Disitulah cerita itu berpusat.Cerita tentang kegigihan seorang lelaki tua
--diperankan derngan bagus oleh Ikranegara--mempertahankan keberadaan sebuah
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sekolah. Sebuah sekolah yang disebutnya menilai kecerdasan anak tidak sampai angkaangka tetapi sampai hati. Cerita tentang idealisme seorang guru perempuan yang
menolak tawaran-tawaran mengajar di tempat lain demi keinginan untuk mengajari anakanak miskin yang berada di sekolah tersebut.
Konsulat Jenderal RI di New York mengundang Andrea Hirata untuk menghadiri
diskusi ‘Peluang Industri Kreatif Indonesia Menembus Pasar Amerika Serikat’ dan
pemutaran film LP. Konsul Jenderal RI New York, menyampaikan harapan agar apa yang
telah dicapai Andrea Hirata bisa menginspirasi dan mendorong perkembangan industri
kreatif di Indonesia.
Pemutaran film LP yang mendapatkan berbagai penghargaan internasional
dinikmati hadirin dengan antusias. Pemahaman budaya yang biasanya menjadi hambatan
dalam memahami isi film pun nampaknya tidak menjadi hambatan. Pantas jika pesan dan
humor yang tersebar di beberapa bagian film pun mampu membuat penonton terhibur.
Selain
publik
AS
sendiri
menunjukkan minat terhadap Indonesia,
ada
berbagai event pemutaran film maupun festival seperti Asian American Film Festival di
New York, Philadelphia, dan Los Angeles, yang dapat dimanfaatkan sineas Indonesia
untuk mempromosikan hasil karyanya, demikian Iin P. Cox, kedutaan. Beberapa
organisasi seperti Foundation Center juga memberikan grant/beasiswa sinema kepada
mahasiswa asing. Untuk sineas film independen, dapat memanfaatkan Independent Film
Production (IFP) sebagai ajang untuk memperkenalkan filmnya di berbagai tempat
seperti Film Forum maupun Asia Society. Selain itu, kepercayaan diri merupakan faktor
penting bagi pelaku industri kreatif Indonesia untuk dapat mempromosikan diri maupun
karya-karyanya di pasar AS.

a. Lagu Laskar Pelangi
Seiring dengan diangkatnya cerita LP menjadi film layar lebar, maka
diciptakanlah lagu LP dengan judul yang sama oleh beberapa penggubah lagu. Salah
satunya yang paling favourit adalah lagu yang digarap oleh kelompok band Nidji dari
Yogyakarta (http://liriklaguindonesia.net/nidji-laskar-pelangi.htm#ixzz1q2dbOZAq, diakses
tanggal 16 April 2012). Dengan syair lagu yang penuh motivasi psikologis dan semangat
juang untuk meraih cita-cita sekaligus mengedepankan pentingnya cinta kasih dalam
pendidikan, maka lagu LP menjadi salah satu lagu hit di kalangan masyarakat. Dengan
aransemen musik yang apik dan khas, lagu tersebut seolah-olah mengajak penikmat ke
alam kehidupan masyarakat Belitong. Tidak heran jika kemudian lagu itu menjadi favourit
di kalangan penggemar lagu pop Indonesia. Berikut dipaparkan syair lagu
kelompok band Nidji :

Laskar Pelangi
mimpi adalah kunci
untuk kita menaklukkan dunia
berlarilah tanpa lelah
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sampai engkau meraihnya
LP takkan terikat waktu
bebaskan mimpimu di angkasa
warna bintang di jiwa

Reff:
menarilah dan terus tertawa
walau dunia tak seindah surga
bersyukurlah pada Yang Kuasa
cinta kita di dunia selamanya
cinta kepada hidup
memberikan senyuman abadi
walau hidup kadang tak adil
tapi cinta lengkapi kita
LP takkan terikat waktu
jangan berhenti mewarnai
jutaan mimpi di bumi
repeat reff [2x]
LP takkan terikat waktu

b. Sinetron Laskar Pelangi
Cerita dalam novel LP Karya Andrea Hirata
sinetron

telah diangkat menjadi sebuah

yang ditayangkan melalui televisi nasional SCTV, dalam Laskar Pelangi the

Series yang disiarkan mulai tanggal 26 Desember 2011 pukul 17.30 WIB,

dalam 15

episode. Seperti novel dan filmnya, sinetron ini juga mencapai sukses karena masuk
dalam kategori ‘rating top. Seperti halnya pada film, sinetron LP juga cukup menarik
perhatian masyarakat penonton.

Meskipun digarap oleh sutradara yang berbeda dan

dengan para aktor dan aktris yang berbeda pula dengan film LP, sinetron LP cukup enak
ditonton. Hal itu juga terbukti dengan banyaknya masyarakat penonton yang sering
menuggu-nunggu ditampilkanya sinetron di layar kaca pada jam tayangnya.

c. Musikalisasi Laskar Pelangi
Demam LP ternyata tidak berhenti pada film layar lebar, lagu dan sinetron di layar
kaca televisi. Cerita LP yang menarik juga dapat dinikmati melalui pementasan dalam
pertunjukan teater musikal garapan sutradara Riri Riza yang bertajuk Musical Laskar
Pelangi Highlights. Pementasan tersebut digelar di Rama Shinta Hall, Dunia Fantasi Ancol,
Jakarta pada tanggal 24 Desember 2011 hingga 1 Januari 2012 dengan penonton yang
selalu penuh (sold out) meskipun kapasitas gedung tersebut mampu menampung 2.0002.500 penonton. Pada akhir tahun 2011, musikalisasi LP digelar di Jakarta tepatnya di
arena rekreasi Dunia Fantasi. Tidak lama kemudian musikalisasi LP digelar pula di
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Bandung dengan diberi tajuk LP Goes to Bandung. Setelah sukses besar di Jakarta,
teater musikal LP juga pentas di Singapura dengan sukses yang sama.
Para penggemar musik di kota Bandung disuguhi musikalisasi LP yang ditampilkan
oleh sekelompok musisi yang dipimpin oleh Erwin Gutawa. Setelah Jakarta, kini Musikal
LP kembali mengadakan roadshow di kota Bandung. Demi memenuhi rasa rindu kepada
para pecinta Musikal LP, bertempat di Paris Van Java, Bandung, Jum’at 16 Desember
2011. Roadshow Ancol presents Musikal Laskar Pelangi goes to Bandung merupakan
pertunjukan yang mempersembahkan sebuah event karya dari enam nama
besar (creators) antara lain: Mira Lesmana, Riri Riza, Jay Subyakto, Erwin Gutawa, Toto
Arto dan Hartati.
3.

Novel Laskar Pelangi sebagai Media Edukatif
Selain potensial menjadi industri kreatif, LP juga sangat bagus seagai media
sosialisasi nilai-nilai edukatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek pendidikan
yang terkandung dalam novel LP adalah keteladanan guru, kesenjangan pendidikan,
semangat juang memperoleh pendidikan, dimensi kecerdasan, penerapan pendidikan
inklusi, dan konsep pendidikan formal yang ideal.
Niilai kritik sosial dan pendidikan moral dalam Lakar Pelangi adalah: (1) kritik
terhadap diskriminasi sosialdalam pendidikan yaitu mengenai sistem birokrasi pendidikan
yang tidak sesuaidengan undang-undang, dan adanya diskriminasi dalam kelembagaan,
(2) kritik sosialterhadap masyarakat yang meliputi kesadaran masyarakat terhadap
pendidikan, danadanya diskriminasi terhadap masyarakat bawah, (3) kritik terhadap
pelaku kebijakanyaitu mengenai kritik terhadap politisi, dan kritik terhadap moralitas
pemerintah. Adapun nilai pendidikan moralnya yaitu (1) hubungan manusia dengan diri
sendiri yang terdiri dari etos tinggi berupa rajin belajar dan bekerja, tanggung jawab,
jujur, tidak putus asa, dan rendah hati, (2) hubungan manusia dengan sesama serta
lingkungan lingkungan yang terdiri dari ikhlas, berbakti kepada orangtua, amanah, cinta
kasih terhadapsesama, menjadi teladan yang baik, dan adil, (3) hubungan manusia
dengan Tuhan yang terdiri dari tiga jenis yaitu iman, takwa, dan tawakal.
Memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalamnya, maka layaklah kiranya jika
novel LP dijadikan sebagai media sosialisasi nilai-nilai edukatif bagi masyarakat. Lebihlebih setelah terbukti bahwa LP memiliki keberterimaan yang tinggi dalam kehidupan
masyarakat.
IV.

PENUTUP
Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa:
Pertama, dari segi struktur, novel LP karya Andrea Hirata memiliki unsur-unsur
yang terjalin erat dan saling mengait dalam membangun totalitas makna. Tema
keterbatasan sosial ekonomi tidak harus menghalangi orang untuk meraih cita-cita terkait
erat dengan tokoh-tokoh cerita yang serba dalam keterbatasan.
Kedua, dari segi industri kreatif LP menjadi salah satu pelopor dalam mengangkat
karya sastra menjadi komoditas industri kreatif yang sukses tidak hanya di dalam negeri
melainkan berhasil menembus pasar mancanegara termasuk Amerika Serikat, negaranegara Eropa, dan Asia. Hal itu terbukti, LP diterjemahkan ke dalam 18 bahasa asing dan
diterbitkan di lima negara. Selain itu, daya tarik LP yang luar biasa telah menarik insan
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perfilman Mira Lesmana dan Riri Reza sebagai produser dan sutradara untuk
mengangkatnya menjadi film yang mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat
Indonesia. LP juga diangkat menjadi lagu oleh group band papan atas, Nidji dari
Yogyakarta. Selain itu juga diaktualisasikan dalam teater musikalisasi oleh sekelompok
musisi ternama dan orkestra pimpinan Erwin Gutawa. Bahkan, LP juga sukses
disinetronkan yang ditayangkan di salah satu televisi swasta terbesar di negeri ini.
Ketiga, sebagai karya sastra yang bernilai literer tinggi dan industri kreatif yang
berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia dalam jumlah besar, LP kiranya telah
berfungsi sebagai media edukatif. LP telah menginspirasi para penikmatnya dalam banyak
hal dari masalah pendidikan, sosial ekonomi, hingga kritik sosial tentang kemiskinan dan
ketertinggalan di daerah-daerah dalam kesejahteraan sosial.
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PEMBELAJARAN SASTRA YANG HUMANIS
DAN KONTEKSTUAL LEWAT KARYA SASTRA ASIA
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Novita Dewi
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Abstract
The recurring use of Western standard texts in an English Literature class for decades
needs to be dismissed nowadays as the global citizens have become more multilingual and
multicultural. When compared to, for example, the British/American Literary Canon, literatures from
the neighboring Asian countries can better help us in validating our shared cultural experiences and
historical realities as members of the postcolonial society. This paper is to argue that critical and
creative use or inclusion of Southeast Asian literary works in teaching literature is not only
contextually relevant in Indonesia, but it also resourcefully promotes humanistic values we seek to
find in literary studies. Suggested herein is the use of reflective teaching pedagogy. The interplay of
methods, contents, context, critical thinking, and evaluation is important, if studying literature means
to see new worlds in new ways rather than to gain merely cognitive skills of reading a literary text.
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1.

Pendahuluan
Makalah ini mengusulkan diperlukannya kajian Sastra Inggris yang kontekstual
dan humanis dengan cara mengkaji secara kritis karya-karya sastra yang gayut dengan
kepentingan lokal, antara lain novel-novel tentang Asia Tenggara yang diterbitkan dalam
Bahasa Inggris. Sejauh ini studi sastra, khususnya novel-novel kontemporer, tentang atau
berlatar tempat Asia Tenggara biasanya menginduk pada mata kuliah prosa atau
pengantar sastra pada tingkat Strata 1; dan sastra poskolonial atau sastra asing lainnya
(kadang diberi nama World Literature) pada jenjang Strata 2. Pilihan karyapun terbatas
pada beberapa judul novel ternama sehingga tidak mampu memberi penggambaran yang
komprehensif tentang world-view dan jiwa sastra di kawasan Asia Tenggara ini.
Pemahaman tentang sejarah sosial dan geopolitik tentang negara-negara di kawasan ini
amat penting untuk pemahaman antar-budaya dan bangsa, demi terciptanya keadilan,
penegakan hak azasi manusia, dan perdamaian dunia. Dan ini semua bisa diperoleh
antara lain lewat kajian yang mendalam terhadap karya-karya sastra yang lahir dari setiap
negara bangsa. Sudah tiba saatnya ketika kajian kritis karya sastra Asia lahir di Asia pula.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukanlah suatu desain pembelajaran yang
diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran untuk berbagai pemangku
kepentingan di bidang pendidikan seperti guru, siswa, dosen, mahasiswa, penyusun
kurikulum, penulis buku teks, termasuk pula penggiat sastra dan budaya. Desain
pembelajaran yang dimaksud hendaknya mengakomodasi kepentingan lokal sesuai
dengan konteks nyata berbangsa dan bernegara Indonesia yang mungkin jauh berbeda
dari realitas di negara Barat yang biasanya menjadi sumber inspirasi Sastra Inggris.
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Dengan melihat dan mengenal sungguh-sungguh serta belajar dari negara tetangga
Malaysia ataupun Myanmar, misalnya, Indonesia akan lebih memahamai dan memperkuat
keindonesiannya.
2.

Menuju Revitalisasi Kajian Sastra Inggris
Kedudukan Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional semakin dikukuhkan
dengan bertambah banyaknya penutur bahasa tersebut di negara-negara yang tidak
berbahasa Inggris, bahkan melebihi jumlah penutur aslinya (Crystal 2003). Bahasa Inggris
kini menjadi yang disebut oleh Graddol (2007) “World English”, yang dipakai sebagai
lingua franca di negara-negara yang termasuk dalam “expanding circle” (lihat Kachru
1985) seperti Indonesia dan negara Asia lainnya yang bukan bekas jajahan Inggris.
Globalisasi dan teknologi informasi tak ayal lagi memberikan dampak pada perkembangan
Bahasa Inggris sebagai Lingua Franca atau EFL (English as a Lingua Franca) beserta
implikasinya dalam pembelajaran.
Studi terdahulu tentang EFL telah banyak mengulas tentang keterkaitannya
dengan budaya setempat di mana bahasa tersebut digunakan. Jenkin (2007), misalnya,
menengarai fenomena sikap dan identitas penutur EFL, sedangkan pakar-pakar
pengajaran Bahasa Inggris lebih banyak mencermati varian dan perkembangan bahasa
tersebut akibat faktor budaya lokal-global yang saling pengaruh-mempengaruhi
(Pennycook 2007). Selain itu, sudah banyak pula kajian yang berbasis pada praksis EFL di
negara-negara yang diteliti seperti Thailand (Baker 2009) dan Jepang (Suzuki 2010). Pada
umumnya, studi semacam ini menekankan pentingnya multikulturalisme dan kesadaran
atas keunikan (secara linguistik maupun non-linguistik) dari budaya dan bahasa setempat
di mana varian Bahasa Inggris itu dipakai, berkembang, dan akhirnya membentuk
identitasnya sendiri seperti Singlish, Manglish, Taglish, Indlish, dan sebagainya.
Mengingat kesenyawaan yang kuat antara bahasa dan sastra, berkembangnya
berbagai varian Bahasa Inggris pasti berpengaruh pula pada produksi budaya dan sastra
di negara tertentu. Hal ini telah terbukti dengan berkembangnya karya sastra berbahasa
Inggris dengan tema atau latar tempat Asia, misalnya. Sejak dua dasawarsa terakhir,
“Asian English Literature” mulai dilirik karena penad dan sesuai dengan konteks
pembelajaran bahasa Inggris sebagai lingua-franca (lihat misalnya, Mahoney 1991, Chin
2007, Dewi 2009). Munculnya jurnal internasional semacam Asian English (Aoyama
Gaukin University, Jepang), penerbitan serial Asean Short Stories oleh penerbit ternama
Heinemann, dan makin bertambahnya novel-novel Asia yang diterjemahkan ke dalam
bahasa Inggris makin memperkuat eksistensi karya yang berasal dari Asia dalam jagad
sastra dunia.
Sayang sekali, penelitian khusus di bidang kajian sastra di satu negara secara
menyeluruh belum banyak dilakukan, karena sebagian besar dikaitkan dengan studi
tentang pembelajaran bahasa. Kalaupun ada, topik yang diangkat acap-kali kurang
holistik sifatnya karena hanya merujuk pada satu atau dua karya ternama di beberapa
negara tertentu yang diulas secara bersamaan. Penelitian Grace Chin misalnya, melihat
kepengarangan novelis Singapura dan Malaysia dalam konteks poskolonial (2006) yang
kemudian dikembangkan lagi menjadi studi sastra bandingan dengan menambahkan
Brunei Darussalam ke dalamnya (2007).
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Dengan demikian diperlukan lebih banyak lagi kajian sastra antar wilayah, karena,
menurut Kramsch dalam The Multilingual Subject (2009), di era globalisasi, pembelajaran
bahasa (Inggris) dengan pendekatan tradisional (dengan penutur asli satu-satunya,
budaya nasional yang disamaratakan, kiblat ke standar tertentu yang paling dominan,
dst.) sudah ketinggalan jaman mengingat semesta kita ini makin hari kian multi-bahasa
dan multi-budaya. Pengakuan akan keragaman bukan penyeragaman budaya menjadi
nilai yang hakiki sekaligus kosa-kata penting dalam dialog global-lokal. Maka dalam
konteks pembelajaran sastra, makalah ini mengusulkan agar dibuat terlebih dahulu suatu
pemetaan sastrawi di wilayah Asia (misalnya ASEAN 10) dalam sastra dunia sejalan
dengan perkembangan Bahasa Inggris sebagai Lingua Franca. Pengkajian Sastra Inggris
(termasuk di dalamnya pengajarannya) mau tidak mau harus bertutur-sapa dengan
konteks dan kebutuhan lokal.
3.

Sastra Kontekstual, Sastra Humanis
Sejak awal abad ini mulai sering digelar konferensi internasional Bahasa dan
Sastra Inggris yang bertajuk “Asian Voices” (di Hong Kong tahun 2001). Contoh lain,
dimulai di Manila, Filipina pada tahun 2007, “Reading Asia, Forging Identities in Literature
Conference” (RAFIL) telah diadakan secara reguler dengan setiap kali menghadirkan
penulis Asia berkaliber dunia (RAFIL 2 di Indonesia 2009, dan RAFIL 3 di Singapura
2011).
Terselenggaranya perhelatan semacam ini menunjukkan bahwa suara atau
identitas menjadi faktor penting karena seseorang bisa dengan sungguh-sunguh
menghayati apapun yang dipelajarinya jika didalamnya terkait makna pribadi atau
setidaknya pengalaman hidup dan realitas yang akrab dengannya. Bismoko berpendapat
bahwa pembelajaran Bahasa dan Sastra Inggris di negara-negara yang tidak berbahasa
Inggris tidak bisa tidak harus komparatif dan mengekspresikan budaya lokal, karena
pembelajaran yang klasik dan konvensional justru menunjukkan terjadinya “opportunity
loss” atau bahkan “kemunduran” (2009: 6). Lebih lanjut Bismoko menegaskan bahwa
penelitian di bidang Sastra Inggris di tanah air harus “contextualized and participantoriented” (bandingkan dengan student-centered learning dalam pendidikan), bukannya
berkiblat pada Sastra dan Budaya Inggris atau Amerika (saja).
Visi posmoderen ini (lihat juga Bismoko 2011), cocok dengan konsep pengkajian
Sastra Inggris yang mendasari penulisan ini, yakni kontekstual dan humanis. Pengkajian
Sastra Berbahasa Inggris hendaknya mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Tujuannya
agar setiap insan bisa benar-benar mandiri dan beraktualisasi diri, atau yang disebut
“autonomous, self-fulfilled and emancipated” oleh Alvesson dan Skoldberg (2000). Kajian
Sastra Inggris hendaknya dilakukan dengan menyandingkan sastra ‘asli Inggris atau
Amerika’ dengan varian lokalnya. Mengungkap ‘pengalaman khas Asia Tenggara’ lewat
kajian sastra membantu pembelajar memahami konteks dirinya. Di sini akan terjadi
proses konstruksi keilmuan dan pemaknaan oleh si pembelajar secara efektif, sehingga
upaya intelektual ini akan menjadi lebih bermakna bagi peneliti/pembelajarnya.
4.

Asia Tenggara dalam Sastra Berbahasa Inggris
Asia Tenggara sudah menjadi latar tempat dalam novel-novel berbahasa Inggris
sejak jaman kolonial. Adrian Vickers mendata kurang lebih terdapat 30 (tiga puluh) novel
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kolonial yang ditulis oleh pengarang-pengarang Australia berlatarbelakang Indonesia atau
Hindia Belanda waktu itu (UNSW paper, tanpa tahun). Daftar pengarang dan judul juga
disusun oleh Professor Leinbach yang menunujukkan keakraban pengarang dunia dengan
negara-negara di Asia seperti tercermin dalam karya mereka. Dalam daftar ini terdapat 1
novel dari Birma, 2 Kamboja, 9 Indonesia, 10 Malaysia, 3 Filipina, 1 Thailand, dan 1
Vietnam. Kedua daftar ini tidak dilengkapi ulasan, sementara Ronald D. Renard, misalnya,
menambahkan sedikit komentar pada Daftarnya yang berjudul “Fiction in Southeast Asia:
A Novel Top Ten” (2003).
Kelangkaan studi atau tepatnya kekurangpahaman akan novel-novel Asia
berbahasa Inggris dibidik dengan cermat oleh Harry Aveling yang mengkritisi pendapat
bahwa Asia terlambat memasuki jagad sastra dunia (2008). Menurut Aveling, anggapan
keterlambatan ini berakar pada arogansi budaya dominan yang menganggap bahwa novel
yang sukses dan mendunia hanyalah novel yang ditulis dalam Bahasa Inggris baku (oleh
penutur asli). Pandangan yang bias kultural ini serta-merta menyingkirkan penulis-penulis
Asia dari peta sastra, dan baru mengemuka apabila karya mereka diterjemahkan ke
dalam Bahasa Inggris.
Keprihatinan Aveling juga dirasakan oleh pengamat-pengamat sastra Asia dan
kerap diangkat sebagai topik dalam kajian sastra; namun sayang jumlahnya masih
terbatas. Beberapa di antaranya terbit sebagai artikel-artikel khusus dalam jurnal
(misalnya Asian Englishes edisi Winter 2007, Volume 10, Nomor 2) atau diseminarkan
dalam konferensi internasional. RAFIL 3 di Singapura misalnya mengangkat 3 novelis
utama dari 3 negara – Pramoedya Ananta Toer (Indonesia), Shahnon Ahmad (Malaysia),
dan Jose Rizal (Filipina).
Dalam edisi kusus jurnal dan makalah-makalah yang
disampaikan pada seminar tersebut, Asia Tenggara mulai diulas sebagai teks sekaligus
konteks. Artikel dalam jurnal Asian English melihat pentingnya kehadiran karya sastra dari
Asia dalam pengajaran Bahasa Inggris di Asia; sedangkan panelis pada seminar RAFIL 3
menegaskan kembali sumbangan ketiga pengarang asal Asia itu atas peran mereka
sebagai pemikir/teoritikus sosial kelas dunia yang hadir lewat karya besar mereka.
Tentu masih banyak kajian tentang penulis-penulis lain dari Asia Tenggara, tetapi
sayangnya, karya-karya mereka hanya dibahas secara sekilas atau sekedar dijadikan pintu
masuk dalam diskusi tentang isu-isu sosial lain di luar sastra. Contoh termudah yakni
tetralogi Pramoedya dalam teori imagined community yang digagas oleh Benedict
Anderson (1983). Asia Tenggara sebagai latar tempat sejumlah karya juga sering disebutsebut dalam teori poskolonial, misalnya gaya penulisan novelis Singapura dan Malaysia
dalam The Empire Writes Back (Ashcroft dkk. 1986).
Jelaslah di sini bahwa diperlukanlah pembacaan kritis atas novel-novel bertema
Asia Tenggara dengan mempertimbangkan ketegangan-ketegangan antara kepentingan
lokal dan kapitalisme global yang kadang justru menghambat pemahaman budaya sendiri
maupun budaya serumpun. Dengan kata lain, sudah tiba saatnya produksi pengetahuan
(dalam hal ini ilmu sastra) diungkit dan diangkat berdasarkan konteks dan realitas Asia,
yang kelak simpulannya bukan hanya bermanfaat bagi bangsa Asia saja, tetapi juga untuk
kepentingan seluruh umat di dunia.
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5.

Model Pembelajaran Sastra dengan Pedagogi Reflektif: Sebuah Usulan
Hakekat pembelajaran sastra adalah mengasah akal budi dan perasaan manusia.
Caranya adalah dengan memahami dan berempati pada berbagai pengalaman hidup
manusia yang secara kreatif dan imajinatif dihadirkan oleh pengarang dalam bentuk puisi,
cerpen, novel, drama, dan lain sebagainya. Karena medium sastra adalah bahasa,
pembelajarannya pun mengikuti prinsip, teori, pendekatan, maupun metoda yang lazim
digunakan dalam pembelajaran bahasa dengan modifikasi seperlunya. Salah satu
kerangka pikir yang dipakai dalam penelitian ini adalah keberpihakan pada pembelajar,
maka dalam merancang desain pembelajaran, aspek pembelajar dan materi ajar yang
disesuaikan menjadi amat penting seperti digagas antara lain oleh Tomlinson dan
Masuhara.
Menurut Tomlinson dan Masuhara dalam Developing Language Course Material
(2004), pembelajaran bahasa akan berhasil apabila pembelajar merasakan pengalaman
yang positif, rileks, dan menyenangkan, serta mendapatkan apa yang sungguh-sungguh
mereka perlukan. Pembelajar juga harus mampu menghubungkan materi yang dipelajari
dengan kehidupan sehari-hari. Ditegaskan lagi bahwa “canda, tawa, kegembiraan,
kesedihan, dan amarah mendorong proses belajar, sedangkan hal-hal yang sifatnya netral
justru tidak mendukung keberhasilan”( 2). Buku ini juga menyarankan penggunaan
materi-materi lokal sebagai bahan ajar (37 – 39).
Pandangan-pandangan di atas sejalan dengan prinsip dasar dalam Pedagogi
Ignasian yang sudah diimplementasikan dan menjadi coorporate culture di Universitas
Sanata Dharma sejak 2006 (Periksa Pedoman Model Pembelajaran Berbasis Pedagogi
Ignasian, P3MP – USD 2012). Pedagogi Ignasian bersumber dari kharisma St. Ignatius de
Loyola yang meyakini bahwa pendidikan bukanlah sekedar penumpukan pengetahuan
tetapi pengembangan pribadi manusia seutuhnya agar menjadi manusia untuk dan
bersama orang lain (man and woman for and with others). Dengan demikian Pedagogi
Ignasian tidak bersifat eksklusif untuk kelompok tertentu, tetapi bisa diterapkan oleh
siapa saja dan di mana saja. Dalam Pedagogi Ignasian terkandung seluruh filsafat dari
yang klasik sampai kontemporer (Supratiknya 2007). Selain kritis dan kontekstual,
Pedagogi Ignasian berisikan pedagogi reflektif, berorientasi pada pembelajar, dan
mengutamakan nilai-nilai luhur (values oriented). Rumusannya cukup sederhana, yakni
menjadikan pembelajar menguasai 3C: competence (kompetensi), conscience (nurani),
dan compassion (belarasa). Pelaksanaannya ditempuh melalui siklus yang terdiri dari 5
tahap, yaitu konteks – pengalaman – refleksi – tindakan – evaluasi (–kembali lagi ke
konteks, dst.) Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut.
Pembelajaran diawali dengan terlebih dahulu memahami konteks siswa yang
dengan sendirinya terkait erat dengan konteks kehidupan sekitarnya seperti dosen,
suasana kelas, lingkungan hidup, dan sebagainya. Pengenalan terhadap konteks ini
membantu pembelajar menarik makna dari apa yang dipelajarinya sehingga kelak
bermanfaat bagi pembentukan pribadi yang berkomitmen pada nilai-nilai luhur bangsa.
Pembelajaran Sastra Berbahasa Inggris harus di bawa ke arah ini – peningkatan martabat
manusia Indonesia (walaupun yang dipelajari bahasa asing).
Kemudian setelah mengenal konteks, pembelajar dihantar ke tahapan berikutnya
yaitu pengalaman. Di sini pembelajar diajak membandingkan, menganalisa,
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mengevaluasi semua kegiatan mental dan psikomotorik untuk memahami realitas dan
menyimpulkannya dengan lebih baik.
Tahap selanjutnya, refleksi, merupakan saripati penting dalam Pedagogi Ignasian
yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sastra. Pada tahap ini pembelajar melakukan
diskresi (pembedaan) antara baik/buruk, indah/jelek, manfaat/mubazir, dan sebagainya.
Melalui refleksi pembelajar mampu memahami implikasi pengetahuan yang diperoleh
sekaligus memperkaya pemahaman akan diri sendiri dan orang lain. Refleksi juga
membantu pembelajar bersikap dan bertindak sesuai dengan pangilan hati nuraninya.
Lebih lanjut, tindakan merupakan tahap yang sulit dalam Pedagogi Ignasian
karena menggabungkan dua hal besar, yakni pilihan batin hasil pengalaman dan refleksi
dengan manifestasi lahiriah atau perwujudan nyata yang dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk sekedar contoh, setelah menganalisa sebuah cerita rakyat dari Laos, mahasiswa
mengidentifikasi ketidakadilan terhadap tokoh perempuan. Tindakan yang diharapkan:
Mahasiswa mampu memperjuangkan kesetaraan gender baik dalam relasinya dengan
sesama maupun ketika melontarkan gagasan lewat tulisan di koran, majalah, atau karya
kreatif-inspiratif lainnya.
Yang terakhir, dalam Pedagogi Ignasian, evaluasi dilakukan secara menyeluruh
yang meliputi aspek pengetahuan, perilaku, perkembangan pribadi, dan penentuan sikap
yang selaras dengan prinsip manusia bagi dan bersama sesamanya. Sebagai catatan,
inilah mengapa dalam Pedagogi Ignasian terkandung temuan-temuan penting yang kerap
diusung dalam dunia pendidikan seperti pendidikan bebas dan bertanggung jawab dari
Carl Rogers (1983) atau pedagogi pembebasan dari Paolo Freire (1970), yang
kesemuanya berkelindan dengan hakekat pembelajaran sastra. Hasil evaluasi pada tahap
ini nantinya dijadikan konteks yang baru dan siklus pun berulang kembali.
Sebagai simpulan, Pedagogi Ignasian yang reflektif dan berorientasi pada
pembelajar ini mengutamakan nilai-nilai pendidikan dalam kerangka moral dan
intelektual, sehingga cocok dengan jiwa ilmu sastra itu sendiri. Dengan demikian, baik
model pembelajaran maupun bahan ajar yang akan dibuat harus disesuaikan dengan
konteks nyata dan kebutuhan pembelajar. Pedagogi Ignasian ini bisa dipakai sebagai
kerangka konseptual sekaligus pedoman dalam merancang desain pembelajaran Sastra
Asia Tenggara berbahasa Inggris yang kontekstual sekaligus humanis. Pada bagian akhir
makalah ini ditampilkan sebuah contoh Lesson Plan untuk satu topik dalam mata kuliah
prosa dengan mengambil sebuah cerita pendek dari Filipina. Materi yang sama bisa
dipakai untuk tingkat atau mata kuliah yang memiliki kompleksitas lebih tinggi seperti
teori/pendekatan Feminis dalam sastra, misalnya.
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LITERARY WORKS AS A MEDIA IN
PROSELYTIZING: AN ANALYSIS OF NOVEL AYATAYAT CINTA AND AKAR POHON (THREES
WITHOUT ROOTS)
Dr. Muhammad Nasir, M.Hum
IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract
Novel as a genre of literature is the most excellence media to provocation and can be used
by any people to run his/her mission as one of horizon of expectation to build the nation. Novel is
not only to enjoy as the reading materials for students but also as a reading material for students at
boarding schools and ustaz (teachers). Novel AAC and Trees Without Roots can be the most
informative novels by looking through at the point of dakwah, moral, and religion. These novels
enable to promote the country where it is firstly published and shake the nation. However, I tried to
present this paper under the title “Literary works as a media in proselytizing; an analysis of novel
Ayat-ayat Cinta (the verses of love) and Pohon Tanpa Akar (Threes without Roots ). The first one is
written by Habiburrahman El Shirazy and the second one is by Syed Waliullah. These novels
explained the problem how dakwah (proselytize) endeavored by main character through his action in
the novels, whether by propagating the people around him to perform the prayer or by submitting to
their Creator. The aim of this study is to find out how the literary works used in religious
proselytizing. This study is conducted based on texts analysis and oriented by implementing the
descriptive qualitative approach, namely, it is aimed and focused on describing, explaining and
solving the problems rose while conducting the research. These two novels are analyzed by reading
comprehension through scanning and skimming in order to understand the meaning of the words,
sentences, and ideas of the writer. So that, the implied meaning can be analyzed and understand
easily after discussing and sharing with friends and by reading other sources of texts. Through these
novels, the authors try to expose the issue of polygamy which still questionable in Indonesia even
though in Islam it is very clear indeed. It easy to explain the meaning of polygamy and also easy to
handle the problems concerning on this polygamy as stated by Allah in the holy Quran An-Nisa’ 129.
In addition, the two novels try to portray the problem faced by the character in spreading the
religion of Allah and to create the prosperous society under Islamic flag. Finally, based on these
novels, the author empowered their works to exchange the concept of proselytizing pulpit with
literary works.

Introduction
As part of the national culture, literature cannot be separated from the thoughts
and feelings that are present in the community as a literary work and thrive in the
community. Knowingly or not the author draws inspiration in society. An expert in
Indonesian literature said that "in a literary work radiates thoughts, life and traditions that
live in a society (Okke, 1991:1). Therefore, talking about literature also discussed the
culture of a society, including that relating to religion and Islamic dakwah. The rise of
Islamic literature arguably shows the Muslim writers love to religion. Of course, at the
same time also showed evidence that Islamic literature to compete with secular literature.
The basic question, is it possible Islamic literature can be used to spread Islam
ideologically? The answer is very likely due to the Islamic literature (literature of da'wah)
can read not only in the two novels studied and researched but can also be read in other
novels because it proved that the two novels are in great demand by various circles from
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children to adults as well as a best-selling novel in Indonesia. Therefore Ayat-ayat Cinta
(Verses of Love) and Pohon Tanpa Akar (Trees without Roots) selected as a work worthy
to be studied as both a literary novel that successfully combines mission, the theme of
love and cultural background of a nation. Both novels can also be used as a reference,
especially for writers who seek to deepen the Islamic literature.
In Indonesia, the discussion of literature Dakwah (Islamic novel) is also growing
much so that the onset of the pros and cons of perception. Such as in the beginning of
the counter perceptions of romance (novel) "Sinking Ship Van Der Wijjck" Under the
shade of the Ka'bah by Buya Hamka. Today, that having religious literature in the context
of Islam and generally make the works having Islamic literature. This phenomenon
illustrates a missionary zeal through literary works, both novels and poetry.
The use of the media as a propaganda tool is a synergistic strategic alternatives in
an effort to missionary efforts (eg verbal da'wah ). If it is da'wah bil kalam is more
effective because it can reach people on an individual basis so directly touched and tie
into the subject of passive propaganda, so forth until it gets to the issuance and sale. The
novel is the form of media propaganda through dakwah because it is a good example of
print media used in delivering religious messages. As stated in the problems of preaching
that:
"Print media is one of the powerful tools of communication. Privileges owned by media that are not
found in other media, that media can be enjoyed repeatedly read that can really affect its targets.
The fact that no one can stand alone in absorbing the knowledge, he likes it or not he needs the
experience, investigation and knowledge of others (Aqib, 1984: 54).

Therefore, not all novelist works just to give pleasure to the reader the story but
there are also authors who preach through his work with the aim at persuading mankind
to do good at the same time learning to do introspection on himself because literature is a
reflection of human life as it is said by Plato. For example, a young novelist Indonesia
which is known as Kang Abik (Habiburrahman El Shirazy) is the author of Ayat-Ayat Cinta
(AAC). Since 2004, the novel has become booming. Even the story made into the film and
witnessed more than 5 million pairs of eyes. Novelist who had studied in Egypt is already
written more than ten novels and almost became the best seller in Indonesia, Malaysia,
Brunei and Singapore.
Thematically, indeed novel the love verses trying to persuade mankind polygamy
with a healthy and dignified manner, namely, as was taught by the teachings of the quran
that are already obvious. There is a lightness that defines polygamy as a solution, but not
implemented by the condition, which has been set by Islamic scholars. As stated in Surah
An-Nisa 'third paragraph that "And if ye fear that ye will not do justice to the orphans of
women's rights when you marry, marry other women that you enjoy: two, three or four
..." the obvious solution is not purpose. (Translation of Al-Quran, 2008:137) In An-Nisa
'129 Allah confirms "And if you're never going to do justice between wives, even though
you really want to do so, so be not too inclined to that you love so that you leave the
others in limbo ... "(Al-Quran Translation, 2008:173)
Different from Waliullah, a writer from Bangladesh to draft a very simple, namely
to show character of Majid, as a missionary, traveling from village-to village to spread the
religion of Allah as its main task. So when he came to a fertile and prosperous country, he
said that he had received instructions to come to the magical village, and it turns out in
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this village there is a Mazar (tomb of a saint) who has been abandoned by the locals. By
his arrival, Majid cleans it and builds a house on the side. In the short time he was able to
persuade the entire village people and act as guardians of the tomb as well as spreading
Islam. "Islam is a treatise on God, for man as a whole; Muslims are supporters of the
treatise with a mandate to continue preaching, both as to the people of another race or
as individuals in any place they are in accordance with their respective capabilities (Natsir,
1977:109). Majid as the successor to the minutes of propaganda, the lies he was able to
affect the entire community so that Majid successfully deploy both religion and succeeded
in living his life as a dai (preacher).
Description of Ayat-Ayat Cinta (AAC)
Ayat-Ayat Cinta is a novel that tells the story of missionary tetra love between
Fahri and four women who loved him. Fahri was a young preacher (read: penda'i) and a
very handsome, polite and dignified life full of simplicity. As a preacher he is keeping his
behavior and attitude to never hurt other people and always ready to help the oppressed
regardless of their background, culture, religion and skin color of those who oppressed
them. Fahri actually become a role model for all the characters in the verses themselves
as humans love so very "perfect". But unfortunately, the attitude of Fahri never tries to
understand how sensitive the heart of a woman when her love and idol has been
anchored in the unexpected harbor.
The attitude is illustrated by figures sensitivity of Nurul, an Indonesian student
who was so active with various activities carried out by the Indonesian Students
Association (PPI) in Cairo. Not only that, Nurul was also the daughter of a famous cleric,
well mannered and she likes helping others, even others who need help. But what about
to say Nurul desire is not achieved and never known by Fahri because he never told her
love openly but only in his heart are not known by others. So it is with Nora, an Egyptian
girl who always abused by her father for refusing to obey his orders to become a
prostitute. By the help of committed Fahri, Nora finally, too stunned and feels the whisper
of the holy love in her heart against him, although Fahri never knew before, but after
reading the letter sent by her. What's worse is Mary, also an Egyptian girl who is good
and beautiful, she is also a close neighbor of Fahri that every day they face each other
and mutually talking roofed, although from a distance.
In fact, she often asked Fahri to buy something for her. Familiarity second man
did not stop there, but come aided by Maria’s parents who always ask Fahri and often
invites his friends to dinner at a swanky restaurant and luxury in order that Fahri and
Maria grow closer and they can interweave rope and dear. But it's a shame, all the stories
and their apparent love of travel was never revealed to the surface but only in a diary
written and known only by Mary herself, how much she loves and wants to have Fahri to
become her husband. Destiny says another, Aisha had just become acquainted with Fahri
simply get the blessing of his family to make him as his life companion. Aisha affects the
success of a pain because Maria just buries her love. Aisha really kind woman and wants
to understand the love of a woman against her male idol, is to allow him to co-wife. In
other words, she was willing to Fahri polygamy just for the sake to save the life of a
young man who had so tormented just thinking about love. Sincerity Aisha is proof that
polygamous although Fahri had basically not willing to make her suffering. But the
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suffering is not perceived as bitter perceived by Maria until her life was hovering just
thinking about her love for a young preacher rise from Indonesia.
Propagation in Ayat-Ayat Cinta (AAC)
a. Establishing command for Prayer
The novel is also known as the Islamic novel (read: propaganda) as well as the
builder of the soul, which is interesting because of the ability of the writer that is able to
insert moral messages in the story. The ability of the author to deliver his message is very
smooth as a portion of the story. Subtlety is not meant to cause the reader feeling that
the mission was deliberately inserted by forced. Even without realizing the science of fiqh
and aqidah readers will increase after following the dialogues delivered in the AAC itself.
For example, Fahri immediately commences work with advance propaganda than love as
in the following quote:
Noon azan calls from thousands of towers scattered throughout the city is only able to inspire and
move the hearts of those who truly bold faith. (AAC. hlm.2)

Here Fahri tried to see any man who is faithful certainly inspired him to come to
the mosque to perform the religious orders, which enforce the obligation of prayer as one
of the people to worship the Almighty God who has given abundant favors life. But on the
contrary, is not as easy as turning the palm of the hand to bring the people coming to the
mosque, as expected since it is evident that everywhere many beautiful and magnificent
mosques, but the number of prayers and worshipers in it can only be calculated with the
index finger itself, except on the specific day like Friday, Ramadhan and Idul Fitri or Idul
Azha.
This shows that there are very few people whose faith is bold because not all
those who listen to the azan will be rushed to the mosque or the right to leave his job in
order to establish the religion of Allah, except those who are already accustomed to, and
fear of Allah. From the above passage, it can be seen also that Fahri knew how to bring
mankind to establish the religion of Allah, in this case by calling for prayers because
prayer can prevent people from doing shameful and unjust as well as the first mission.
Prayer is also one of the pillars of religion, as it is said that those who uphold prayers
meant he had to establish the religion of Allah, and who do not enforce it helped destroy
the religious. By then, to invite people to come to the mosque is simply a call to prayer as
a form of appeal which instructed in religion.
However, Fahri also brings the reader to be aware of how important prayer for
those people who believe by telling the story of when he visited the grave of Luqman
adventure. At that time he shed tears and melt remembered when considering and
reflecting back the advice of Luqman to his son, as Allah says in Surah Luqman verse 13,
16 and 17, which means:
"My son, do not be to Allah. Verily to Allah is a great injustice. My son actually if there is (a deed)
heavy oil seeds and be in a rock or in the heavens or in the earth, Allah will reward nicaya. Surely
Allah is Subtle, All-Aware. My son steadfast in prayer and dispatch (humans) are doing good and
forbid (them) from the unjust actions and be patient over what befalls you. Verily it includes things
that are required by God. (Translation of Al-Quran, 2008:732)
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Based on the translation of the above verse, it is clear that the concept of
propaganda presented by Fahri is running concept of kindness and unjust, both related to
Allah, does good, whether to do good to God, human or non-human creatures of God that
all would be rewarded with a reward promised by God. Therefore, establish the prayer,
shameful and unjust deeds preventing and patience is one way to get all the goodness of
God rather than later.
b. Respect the Neighbors
In this world a lot of things that are mysterious and impossible thought by human
logic. For example, the problem of guidance and faith is a matter of mystery because the
problem is only God alone has the right to decide who should be given guidance and who
is not worthy. It has been demonstrated in the history of Islam itself, as experienced by
Abu Talib, who desperately defending the propaganda of Prophet Muhammad and
affection to his prophets with prophets loves to own biological father. But the problem is
only the guidance of God dictates. Prophets cannot do anything about the fate of her
beloved uncle's. So also with the mystery of what happened to the other characters in the
AAC subordinates, namely Maria. He was a Coptic Christian or in the native language
Egyptian qibthi, but she was very fond of Al-Quran and even she was able to memorize
some surahs of the Qur'an, such as surah Maryam which she loves because by reading
these chapters she felt proud and happy. It was as if she was very close and intimate with
Mary and proved that when Mary was about to let out a final breath, she had dreamed of
meeting with Maryam. Fahri is very good at concocting mystery
He deceived the reader's heart with style and recipe it was difficult because the
logic of a Christian Coptic close to Al-Quran, let alone memorize it, but Mary did it all, and
because the ability, Fahri feel attracted to her though was never uttered. So is the case
with Maria. The Ability of Maria to memorize the verse of Maryam was nothing else to
draw attention not only because she was so cared for Fahri andlike him, or even wishing
it had seized Fahri became his life companion. This proves that love is not just born with
the eyes alone but love can also be born through smartness and intelligence and capable
of taking care of people around him, as practiced by Fahri, Maria was one close neighbor
of Fahri who always communicate with it every day .
Fahri real concern for not only by Mary herself but also by his sister, his mother
and father as seen he was so polite and friendly, until they have given birthday gifts as
signs of congratulations and concern for neighbors. Could the same thing be done by the
servant of God who really cares about their neighborhood? This picture was also
appointed as deliberately critical issue, because many Muslims today who are not
concerned with fellow clan, ethnic neighbors, fellow countrymen.
This familiarity is meaningful relationships that we need to establish relationship
with anyone close to us regardless of religion, race, tribe and nation. Is not God himself
has said in the Qur'an that free human beings He created it from various tribes and
nations in order to know and not to know each other mutual insults and abuses with each
other, as Fahri said in the passage below:
My ears hear most allergic verbal scolding, obscenities especially detraction curse. No one but God
has the right man curse. Humans clearly have glorified God, regardless of whoever he is. (p.32)
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Fahri was very concerned to listen to one another curse, even though the person is
not a Muslim, but certainly he is also the man who has self-esteem and feelings. Even if
someone has made a mistake, it would be nice if rebuked with the words polite and
wonderful to hear so as not to awaken and cause hatred among human beings. As stated
in the above statement that God does not distinguish between one man and another man.
Appreciate Women
Keeps in your mind that women and men is a source of pleasure, peace of mind
because they are interdependent and mutual help between each other. They are the
same height as women and men equally respect each other, and none of them are more
powerful and prominent in the life of this world, although there are still issues that say
men are superior to women. Is not the Qur'an itself has never said that men were
superior to women in absolute, but only one level only.
Therefore, women and men are equally able to create a source of comfort and
happiness when they can be together in a relationship of familiarity and oppress each
other with each other. One way is to build a good home and their children are the primary
source that creates the fabric of affection between the two. Unfortunately, if they do not
have children they will likely lose their sense of love and affection. However, as human
beings we should always recognize and appreciate those women because he will exist in
this world without women, except for Adam. So it always remembered by the Prophet "La
tadribu imaalah" (do not beat the women!) In another hadith he said that the best man or
husband is doing good for his wife. Although the Al-Quran Surah An-Nisa verse 34 stated
that allow no wife beating, but must be considered well what kind of wife? And in what
situation is? With what purpose is? And how do I hit her? Given the modern era, the
result of misunderstanding and mistaken in interpreting the verses of Al-Quran a lot of
women who were victims, even murder by men. This happens because many men do not
realize that women are creatures to be respected because they have given birth and
raised you with love and affection.
However, if she has done something cruel and not in accordance with the norms
and local tradition, then it is obligatory on the advise women not to be beaten. For
example, if a man sees his wife nushuz (no longer respect and love him, also did not
glorify him. Husband has the right to advise her well, separate beds and a third is hit (not
to be hit, and hit with a hurt face). Beatings against women is an awful lot going on, bias
cannot be counted on the fingers because so many cases in the world, such as Fahri
never seen a father who beats his daughter battered because the child does not want to
commit prostitution as ordered by her father to get some money. This action had made
him struck by the scene of obscene and in accordance with the guidance of Islam, as
stated in the following passage:
In Egypt, many people claim to be Muslim but their moral is not Muslim. Claim himself Muslim but
very far from the light of Islam. How could a father who confess as nation of Muhammad could do so
cruel to her child, a girl who should be protected and cherished. (AAC, p. 156)

This is clear evidence of which can still be seen by naked eyes that show violence
against women is still rampant in this world. Even worse is the incident happened in a
Muslim country, the country that gave birth to print and renowned scholars in the world?
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Is not such behavior can tarnish and damage the image of the religion and the Islamic
countries due to the behavior of some of the other individuals who do not want to know
and understand about human values. Women are also human beings who need a decent
and independent life, as obtained by another human. This incident seems to deliberately
rose by Fahri to be an important lesson, especially for a father (read: men) that do not
follow the attitudes and behaviors such as lecherous men had tortured her, as well as
damaging her future.
Description of Novel Tree without Roots
Tree without Roots is a novel that tells of the lives of people in Bangladesh around
the hill of Goro who suffer because they are often hit by drought and various kinds of
natural disasters, causing people around that have suffered very severe. The ambience
and the unfavorable natural conditions makes them more familiar neighbors and obey the
Lord's command to perdform either praying, reading the Koran and other books related to
Islam. Ironically closeness to God they do not make their lives changed and better.
The impact of the disaster is affecting the lives of local people and so many of
them leave his hometown to seek a new life in the village such as in Madhupur area.
There are among those who work in the big city as a waiter or shop assistant, as unskilled
laborers, there is also a work in mosques as imams and muezzins. Interestingly, a young
man named Majid instead fled into the woods to the north in order to invite the
community around it and in order to get closer to God himself (da'wah) by way of worship
as it should. He began his preaching with the call to prayer from the top of a tall tree,
incidentally heard by a character (officials) who was hunting in the local woods. Officials
are trying to locate where the sound of the azan was until he met with the muezzin called
Majid. He also questioned what had happened to his hometown, especially with respect to
people's lives.
Majid's departure to Madhupur is doing missionary to spread the religion of Allah.
Moreover, people in this area are generally preoccupied with their own busy regardless
charity worship. As a preacher Majid tried to focus the public's attention by bringing the
issue of tomb guardian. The tomb is located in the middle of the jungle, he said that this
Mazar is a great scholar who has forgotten, through the issue he is trying to inspire the
hearts of local communities so that they can get back into his path. In addition, he also
did not forget to remind him that is related to the future life. As he said that "how people
should live and I live to spread the word of God". They remember God only when disaster
strikes. But thanks to the propaganda being delivered by Majid as stated in the Quran
that "Allah created you from dust, then from a little fluid, then He made you in pairs. If
He wills He can throw and make a new creation. He is omnipotent. "(PTA, p.28) All the
people were moved to tears when he heard what was said to him. There's even reduce
meal portions by contributing to Mazar caregiver.
Since Majid cleaned the tomb, he also founded mushalla to get closer to God on
the side of the grave. Home to his wife set him slightly apart. As a scholar, he also
preached to his wife by explaining the various procedures of the Islamic way of life. Such
as, explaining how to walk, to dress and so on. He never addressed his wife by saying
"No, you do not walk like that. It will make the land suffers. Land would not approve.
That's not respect (PTA.p.32). On another occasion he also admonished when he saw his
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wife dressed immodestly. Even when he wants to be with always begins with the reading
of prayers.
His days were filled with a flurry, but Majid and his wife Rahima always draw
closer to God. For examples, when the call to prayer rang out, so she called her adopted
son praying. Sometimes he realized that he had committed fraud against the people in it
through the tomb and she began to worry for fear there will be resistance from them.
Especially in the East has come a scholar, another superior to him and had pretty great
miracles. But he remained firm in his stance.
Propagation in Tree without Roots (PTA)
a. Devoted To the Creator
Prior research in this Da'wah Tree without Roots, it is good to look back at what
was said in the Quran that "doing good and avoiding evil" in some places. For example, in
Al-Quran surah Ali Imran, 104, which means "let any of you class of people who call to
virtue, sent to the ma'ruf and prevent it from being evil. They are the lucky ones." Hasbi
As-Sidqi interprets this verse: "Let there among you a group that completed the mission
affairs, told ma'ruf (all that is viewed favorably by Personality 'and reason) and prevent
the evil (everything is viewed unfavorably by Personality' and sense) they are the lucky
ones". Based on these verses, Majid as the main character in the PTA is a human figure
that lucky in life and his life as he was as immigrants (foreigners) come to the North to
encourage people to keep the area serve God by telling a scary and horrendous issues on
a sacred grave contained in the wilderness and never visited and not also been ignored by
the local community because they did not even know there was a cemetery in the woods
cleric to be cleaned and purified back so that people in the region will be spared rather
than natural disasters. Actually what is desired by Madjid is to invite people to repent by
empowering local people or empower others.
b. Respecting Other People
In addition to successfully developing the grave issue, Majid also managed to
empower community leaders as well as one of the richest people in the area called
Creator, and through he was the leader Majid managed to get information about the state
of the atmosphere and the locals so he knew that the people remember their Lord
according to the scale of the disaster that occurs and is experienced by those with Aceh
adage says that "seumayang watee saket, meurateeb watee geumpa", as well as with the
public and residents of northern Bangladesh, in the area of people remember God only
when brought disaster (flood). However, if a natural disaster never happens they also do
not ever remember his Lord. But with the arrival of a young preacher, residents of the
area changed completely after hearing the lectures delivered by him, either by private or
individual or as a group because of what is presented is true logically.
As a missionary, Majid is very serious to convey his message and to maintain their
existence in order to remain as locals by marrying a beautiful girl and well named
Rahimah. As a husband who is a preacher, he was never convey his message to the
people but also the preaching to his beloved wife after seeing her a lot of attitude and
behavior that does not comply with the guidance and the religion, especially Islam. Do
not stop there, even after all this time he has not been given mating the heart of hearts
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that his home life was so empty and quiet like a graveyard in the middle of the jungle that
no one had ever visited, that's the loneliness that he and his wife experienced. As he said
in the following quote:
"You know, sir, sometimes I become bored with this solitary life. But I have done my duty well God
is my witness ... perhaps one day I will leave this place. "(PTA, p.11)

But as a man who was always close to the divine, he was never discouraged and
remain patient in the face of life's tests. As a preacher Majid continued to pursue a life in
a way that very carefully, especially in spreading the promise of bringing a heavenly
banner. Indeed, he was quite keen to see various opportunities to steal the villagers
today is that they are close to the Rabbi, the Glory of God. Its mission is not only to affect
men but also women, youth and children so that they are all really into servant devoted
to God Almighty.
c. Do not Torturing Women
In addition to the glory that has been obtained, but at the end of his success,
Majid began to feel troubled and restless (wobbly) that always haunted him so it was hard
for him to calm, heart is raging with some dreamy thoughts everywhere to think of
something that could threaten the existence of his as a highly respected religious leaders
and cherished by residents and the local community. However, he was still not able to
control himself due to the arrival of another religious figure (pear), which has spiritual
power, more powerful and more intense severe thereof. Many people in the village have
started going pear newcomer, though far from their villages, they are confident and
believe that pears are able to give blessings and fulfill their desires. Even every day more
and more people gathered and came to visit newcomers distant. Seeing fame antagonist
(pear), the wife of Khalik also come interested in obtaining drug water because during
this woman has not had a child, as obtained by other couples. Thus, he concluded also
wanted to get the blessing of the new scholars as Amina felt had sinned so God does not
give children as punishment for his actions, as it says in the following passage:
"In the little time he had candy loot and never touch the Quran while in a state of
holiness." (PTA.p 110) Based on the above statement, Amina Majid advise them not to
himself but must repent pears (read: torture) by visiting Mazar, maybe God will forgive
his sins and give a child. But the opposite happened, Amina became mad after being in
Mazar is so divine and Majid tried to tell others what had happened to his wife. Both of
these men feel so guilty after Amina gone mad because they never thought it would be
like this. In addition, Khalik also felt very guilty for having hurt his wife because he has
got a second wife in order to have a child because his first wife was not able to give the
child and had asked her permission to marry in order to give up other women. However,
Khalik still feel embarrassed for the people compatriot because he is known as a rich man
who always helped Majid in running religious outreach. By then, he was not happy with
Majid, as if what happened at the hands of Majid alone, so Majid tried to resuscitate his
preaching with the following language:
"Hear my words, in God's eyes we are all equal. In God's eyes there is no difference between human
beings with each other.... Look, how God has berated pride, not your possessions. "(PTA.p.116)
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Having heard these words over and relieve Khalid conscious mind full of grief and
reflect back all those words. In the end he pleaded with Majid order to participate pray to
him because he did not expect the curse of God struck his wife. They know that God is
always watching every moment of human life as God's omniscience. He is the true judge
of human actions and behaviors that can be seen or not, including fragments of human
minds. Finally, in order to atone for his wife, Majid pleaded that Khalik can build a mosque
in the village. But hope is desired by Khalik (atone for his wife) was rejected by Majid sin
everyone would be borne by each individual. This means that the construction of a
mosque attended by divine reward God will give to him rather than to his wife. But he still
feel sad because they could not relieve his sins and saw his wife had returned to her
parents in a way that seems stretchered wife had died and left him for good. In the
hearts and minds of his thoughts always radiates God's mind, automatically he always say
Allahu Akbar when thinking about what had happened to his wife.
Conclusion
Islamic literature is a literature that is in accordance with Islam and the need of
preacher (author). The background that led to Habiburrahman and Syed Waliullah
focused on Islamic literature because they want to spread the good (Islam) through
literature. Because so many secular literature and contrary to Islam. So they want to work
as an opponent of secular works. Plus Islam as a religion of individual and social
dimensions, before fixing other Muslim people demanded an introspection and improve
itself, because it means enjoining of good is accompanied by example. This is also done
by the leaders in the Tree Without Roots, Majid, because he participated in what is
delivered and issued to the public, so that the people who follow it totally submissive and
obedient to him even if they had been inflicted by various disasters and natural disasters,
well in the form of flood or drought. Indeed, in his Syed Waliullah was not much talk
about love as told by Kang Abik propaganda because they have very different concepts:
one looked at the effects of pornography and secular while others saw the mindless
people's relationship with God.
It is proven that previously, researchers somewhat concerned with adolescent
appreciation of the literature of Islam, but after the advent Habiburrahman with AAC.
Then, the teens began to love with such propaganda literature, before they would tend to
choose secular works whose content is not far from the issues of love, boyfriend fight,
wealth, revenge and the like. The literary contribution to the mission is sizable though not
to say very big. What is clear is that more priority literary form rather than content. They
like the language presented with beautiful and melancholy, so the content is often
overlooked. To resurgence in making a change, literature is more worthy to be the
guardian of the ideas presented by the firm and straightforward. The problem is that
good literature has multiple interpretations so it is difficult to be the spearhead of the
resurrection. Each will have a different interpretation and vary according to the
background and its own interests, this is where the fun of a literary work. For example,
AAC itself has advantages compared with other novel because it does not just stop as
entertainment, but is able to provide enlightenment.
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Abstract
According to the national cultural vision, the social, cultural, economic, and political
problems in Indonesia certainly required the citizens with a good personality, have a high sense and
aesthetic taste, with strong imagination, and critical consciousness to prevent and overcame those
problems above. Ironically the character education officially enacted by the Indonesian Ministry of
Education can’t be expected to build an ideal personality such above mentioned due to the several
problems itself, in this case literature/literary have the big potential to be learning and educational
resources and media for inculcating values, cultures, aesthetics, imaginations, and critical
consciousness to the students—in formal education for example. This article reveal my ideas on
analysing critically the possibilities to formulate and implement critical literacy on literature under the
light of critical, radical, and transformative education in Indonesia. Several obstacles such as
disparaging the literature subject on school curriculum, the lack of reading interest and facilities, and
inappropriate learning methods in class lead the learning practice into fail. Therefore, critical literacy
as a learning and education paradigm and praxis is very helpful as theoretical and paradigm basis to
formulate the learning practice on litarature in the sense of transformative education.
Keywords: aesthetic, critical literacy, culture, imagination, literature.

1. Pendahuluan
Mungkin saya mengambil ancangan yang terlalu fokus pada sisi manusia
ketimbang sosio-kultural dan politik, namun minimal ini dapat menjadi semacam upaya
identifikasi masalah yang akan dapat secara langsung mengaitkannya dengan praktik
pendidikan yang riil beroperasi di Indonesia sekarang ini. Terdapat 3 (tiga) fokus utama
yang dapat saya identifikasi sebagai sebab dari berbagai kekacauan sosial dan budaya di
masyarakat kita dilihat dari kualitas pribadi seseorang, yaitu: (1) lemahnya pemahaman
nilai budaya seseorang hingga menjadikan ia tidak begitu “berbudaya”; (2) lemahnya
kepekaan rasa, estetika, dan daya imaji yang menjadikan ia memiliki selera estetika yang
murahan dan minimnya kreativitas; dan (3) kurangnya kesadaran kritis hingga
menjadikan seseorang tidak mampu memahami dan menganalisis kondisi sosial, budaya,
ekonomi, dan politik secara kritis dan akhirnya mudah termakan isu dan provokasi.
Tidak menghargai, melestarikan, dan mengembangkan produk budaya Indonesia
adalah contoh dari masalah sosial-budaya yang lahir akibat lemahnya pemahaman nilai
budaya di masyarakat. Hal tersebut makin mengenaskan ketika terjadi pada “level”
pemerintah resmi yang seharusnya menjadi pihak yang mendapat amanat konstitusi
untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia” (lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar
tahun 1945), termasuk di dalamnya tentu adalah produk-produk budayanya, mulai dari
pembiaran, tiadanya alokasi dana dari pemerintah yang memadai untuk pelestarian dan
pengembangan budaya, dan yang paling ironis adalah ucapan-ucapan yang “melecehkan”
budaya sendiri (lihat Seputar Indonesia, 11/09/12). Bentuk lain yang lebih krusial dari
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lemahnya pemahaman nilai budaya adalah teror dan kekerasan terhadap minoritas
agama, keyakinan, etnis, ras, dan budaya tertentu (lihat kasus misal kasus Syi’ah di
Sampang, Kompas, 27/08/12); juga Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota [DKI]
Jakarta yang membawa isu-isu etnis, ras, dan agama sebagai bahan kampanye hitam
[black campaign], antaranews.com, 25/07/12). Teror dan kekerasan tersebut jelas
menunjukkan ketidakpahaman dan pengingkaran terhadap substansi multikultural bangsa
Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, selain itu jelas bahwa hal-hal tersebut
merugikan bangsa dan rakyat Indonesia sendiri baik secara materiil maupun nonmateriil.
Selanjutnya, bentuk riil dari rendahnya selera estetika dan minimnya kreativitas
dapat langsung kita tonton dari tayangan sinetron pada beberapa stasiun televisi swasta.
Nuansa sinetron-sinetron tersebut tidak banyak beranjak dari hal-hal yang berbau mistis
dan mengumbar kekerasan pada jam-jam tayang keluarga (prime time, antara pukul
19.00 sampai 22.00 WIB). Pada jenis yang lain tetap Jakarta sentris dengan nilai-nilai
hedonisme dan glamor yang membelajarkan nilai-nilai dominan kelas atas/elite Jakarta.
Bentuk lain mungkin lebih tepat dikatakan sebagai sebuah mempertunjukkan kebodohan
dan pembodohan penonton, yaitu ketika pada sebuah sinetron yang berjudul “Tutur
Tinular versi 2011” menyajikan busana, desain keraton dan kerajaan secara umum, sama
sekali berbeda jauh dari gambaran yang terdapat dalam literatur-literatur sejarah baku
(protesnya dapat dilihat pada tuturtinular2011.wordpress.com, 2011).
Sinetron “Tutur Tinular versi 2011” bahkan makin tidak layak ditonton ketika
tokoh-tokoh dalam serial komik Batman, Joker, dan tokoh cerita Mahabharata, Krishna
ikut bermain di situ (lihat perbandingannya di id.wikipedia.org, 2012 dan duniaku.net,
2012) dimasukkan bersanding dengan Mak Lampir dan kawan-kawan. Memang ceritanya
bersifat fiksi, namun tetap saja aksi saling asal comot tokoh dan pemilihan busana,
aksesoris, dan dekorasi tanpa melihat latar historis dan budaya membuat tontonan
tersebut telah mengaburkan konteks sejarah yang tepat, mungkin tepat bila dilabeli
sebagai sebuah kistch atau “antiestetika” sebagai salah satu bentuk seni postmodern
(tentang kistch lihat misal pada ulasan Piliang, 2011: 270). Fakta tersebut menunjukkan
rendahnya selera masyarakat umum yang masih saja menonton acara-acara yang tidak
memiliki nilai edukasi (bahkan justru cenderung membodohkan), di sisi lain juga
menunjukkan rendahnya tingkat kreativitas dan imajinasi yang bertanggungjawab
digantikan produk kreativitas dan imajinasi yang lepas konteks dan akhirnya bisa disebut
sebagai tidak bertanggungjawab.
Terakhir, satu kasus yang muncul pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Daerah
Khusus Ibukota (DKI) Jakarta adalah penggalangan dan penekanan guru untuk
memenangkan salah satu calon pasangan gubernur dan wakil gubernur (lihat
news.detik.com, 2012). Kasus serupa yang menjadikan guru sebagai korban dari praktik
politik praktis (partisan) adalah mutasi kepala sekolah dan guru yang tidak menjadi
bagian dari tim sukes kepala daerah yang berkuasa (lihat guraru.org, 2012). Bahkan jika
ditilik lebih jauh, kondisi guru secara garis besar di Indonesia sekarang ini tidak lebih dari
operator kurikulum yang sudah dirumuskan oleh pemerintah, tidak banyak yang berupaya
untuk mengkaji secara kritis kurikulum tersebut dari perspektif relevansinya dengan
kebutuhan dan problem riil yang dihadapi siswa-siswi dan masyarakat. Padahal secara
faktual kurikulum yang berlaku pada jenjang pendidikan dasar (Sekolah Dasar, SD)
misalnya, tidak relevan dengan kebutuhan dasar anak untuk mengasah daya kreativitas,
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imajinasi, kritis, rasa, estetika, sosial, dan sejenisnya (lihat misal Subkhan, 2010).
Fenomena tersebut merupakan bukti bahwa guru tidak banyak memiliki daya dan nalar
kritis dalam melihat dan mengkaji praksis pendidikan yang mereka terlibat di dalamnya.
Akibatnya mereka tidak punya kuasa untuk melakukan perubahan agar praksis pendidikan
menjadi lebih relevan dengan kebutuhan dan problem riil masyarakat, bahkan sebaliknya
mereka menjadi bagian status quo yang melanggengkan praksis pendidikan tersebut.
Singkat kata, pada ketiga kasus di atas, terutama pada kasus pertama dan kedua,
karena rendahnya pemahaman nilai budaya, estetika, dan daya imaji, maka menjadikan
praksis berkehidupan dan selera kebudayaan masyarakat berada pada titik kualitas yang
relatif rendah sebagaimana mewujud dalam praksis intoleransi, terorisme, kekerasan,
produk budaya yang tidak berkualitas, dan sejenisnya. Pada kasus ketiga, kurang atau
tidak terbangunnya kesadaran kritis—pada kasus para guru misalnya—berbuah pada
tiadanya daya dan kuasa untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, karena
tidak ada perubahan tanpa diawali oleh daya kritis berupa kejelian melihat sesuatu hal
sebagai kurang atau tidak tepat, dari temuan itulah perubahan dilakukan.
Tentu saja sangat gegabah dan tidak tepat jika hanya melihat tiga faktor utama
sebagai sebab dari beberapa fenomena kekacauan sosial di masyarakat kita. Tentu saja
analisis struktural tetap perlu dilakukan sebagai pengimbang perspektif dalam melihat apa
yang terjadi di balik fenomena kekacauan sosial. Dari analisis struktural tersebut kira-kira
akan didapatkan hasil amatan bahwa beberapa faktor penyebab kekacauan sosial
tersebut adalah mekanisme dasar kapitalisme dalam logika hiper atau posmodernisme
(hypermodernism & postmodernism) yang lebih mementingkan profit ketimbang kualitas,
yang penting laku dijual dan ditonton banyak orang ketimbang kualitas produk itu sendiri
(lihat Piliang, 2011: 173-182). Di sisi lain juga dapat ditelisik bahwa kuasa kepentingan
status quo rezim berkuasa dipadu dengan rezim kebenaran absolut konsep dan praksis
pendidikan tertentu berupaya untuk tetap menjadikan para guru tidak memiliki daya dan
kesadaran kritis, karena kalau sampai pada level kesadaran kritis akan berbahaya karena
selalu mempertanyakan kondisi dan berupaya untuk melakukan perubahan—yang
seringkali arah perubahan tidak menguntungkan pihak-pihak yang sekarang berkuasa
(salah satu contoh kasusnya lihat Hinchey, 2004: 10). Hasil bacaan dari analisis struktural
tersebut pada hakikatnya menghendaki perubahan pada lokus dan level struktural
kekuasaan.
Namun ketika kita hanya melihat dimensi struktural dari peristiwa sosial, maka
sebenarnya kita melupakan satu dimensi lagi yang juga berperan dalam perubahan sosial,
yaitu dimensi agensi, yang dalam teori-teori sosial relatif familiar disebut sebagai relasi
struktur dan agensi (lihat ulasannya secara mendalam pada bidang pendidikan oleh
Giroux, 1983: 133-146). Pada dimensi agensi (subjek manusia sebagai aktor penggerak
perubahan sosial) inilah diskusi pada artikel ini diarahkan. Asumsi yang dibangun adalah:
perubahan sosial pada ranah struktural tidak mungkin dilakukan tanpa kehadiran aktor
perubahan itu sendiri, dan aktor-aktor tersebut tidak mungkin muncul tanpa dibangun
kualitas dirinya—yang dalam tulisan ini—pada dimensi nilai budaya, estetika, daya imaji,
dan kesadaran kritis mereka.
Sekarang mari kita kaji lebih lanjut, kira-kira strategi, metode, dan media apakah
yang paling tepat digunakan untuk membelajarkan nilai budaya, estetika, kepekaan rasa,
menguatkan daya imaji, dan membangun kesadaran kritis? Terlepas dari kritik pedas
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terhadap lembaga pendidikan formal persekolahan (schooling), termasuk yang saya
lakukan (misal Subkhan, 2010; Darmaningtyas & Subkhan, 2012), tampak bahwa sekolah
dan kampus sebagai produk modernitas tetap dapat dikatakan sebagai masih memiliki
potensi besar dalam melakukan praksis pendidikan yang membelajarkan nilai budaya,
estetika, kepekaan rasa dan lainnya tersebut. Pertama, bukan tidak mungkin kurikulum,
metode pembelajaran, dan bahkan visi dari praksis pendidikan persekolahan dapat diubah
dan diarahkan pada tujuan membangun diri anak didik yang berbudaya dan berkesadaran
kritis misalnya. Kedua, sekarang ini sekolah masih menjadi institusi pendidikan yang
secara masif menjangkau hampir semua kalangan di Indonesia, terlebih dengan adanya
program Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun dan isunya akan dilanjutkan sampai 12
(duabelas) tahun. Tentu saja pada praksis pendidikan informal, upaya membelajarkan
nilai budaya, estetika, daya imaji, dan kesadaran kritis akan lebih optimal, hanya saja
memang tidak mungkin kita membiarkan begitu saja praksis pendidikan formal yang
secara faktual menyita banyak perhatian, energi, biaya, dan sebagian besar penduduk
Indonesia mengenyam pendidikan formal tersebut.
Minimal ada dua hal yang dapat kita lakukan, apakah akan meninggalkan sama
sekali praksis pendidikan persekolahan dan menyelenggarakan praksis pendidikan baru
yang lebih optimal dalam membelajarkan beberapa hal fundamental di atas, ataukah kita
masih dapat memperbaiki arah, kurikulum, dan metode pembelajaran pada sekolahsekolah formal dengan tujuan ideal tersebut? Berdasarkan pada pertimbangan realitas
masyarakat sekarang yang seakan tidak dapat hidup tanpa pendidikan formal
persekolahan, maka rasanya tidak mungkin kita meninggalkan praksis pendidikan
persekolahan tersebut. Pertanyaannya kemudian adalah: bagaimanakah praksis
pendidikan persekolahan selama ini dalam membelajarkan nilai-nilai budaya, estetika,
menguatkan daya imaji, dan membangun kesadaran kritis pada anak didiknya? Ini
pertanyaan penting yang harus dijawab mengingat secara faktual para aktor kekaucauan
sosial yang terjadi selama ini juga sebagian besar adalah mereka para lulusan pendidikan
formal.
Tentu saja kita tidak dapat mendasarkan pada cara berpikir linier bahwa
pendidikan formal adalah satu-satunya faktor penentu kualitas individu ketika sudah
berada di masyarakat, sebagaimana konsep “struktur dan agensi” di atas, tapi minimal
berdasarkan lingkup dan jangkauan serta persepsi yang terbangun di masyarakat selama
ini, maka pendidikan formal harus dipertanyakan keberadaannya berkaitan dengan
kekacauan sosial selama ini di masyarakat kita. Di sinilah artikel ini akan mengungkapkan
dalam bahasan yang lebih spesifik analisis kritis potensi besar dari pembelajaran sastra
dalam mengasah kepekaan rasa, estetika, etika, imajinasi, dan daya kritis anak didik
melalui paradigma dan pendekan literasi kritis (critical literacy) pada pendidikan formal
persekolahan (schooling). Mengapa sastra?
2. Sastra dan Kedangkalan Praktik Pembelajarannya di Sekolah
Selama ini upaya untuk mengembangkan kepekaan rasa, estetika, dan budaya
sudah dilakukan di sekolah dan masuk dalam desain kurikulum resmi pemerintah (official
curriculum), yaitu melalui beberapa matapelajaran dalam “rumpun” Seni Budaya dan
Keterampilan, antara lain seni rupa, musik, tari, dan teater mulai dari jenjang Sekolah
Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) (lebih lengkapnya lihat dokumen
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Standar Isi dari pemerintah untuk tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
dan Sekolah Menengah Atas, 2006). Jika arahnya difokuskan pada upaya mengasah
kepekaan rasa, estetika, etika, nilai, budaya, dan bahkan ideologi, maka materi yang
tepat adalah sastra (literature) dengan berbagai variannya (prosa, puisi, teater, drama).
Mengapa? Karena di dalam karya sastra pasti terdapat makna tersurat dan tersirat
mengenai nilai-nilai, budaya, ideologi, dan lainnya yang menjadi secara tidak langsung
menjadi media dalam mengasah dimensi rasa, estetika, etika, juga membangun pijakan
ideologis, sikap politik, etos kerja dan lainnya dari seseorang. Melalui sastra belajar jadi
tidak membosankan karena ia tidak bersifat ceramah dan menggurui, alur dan jalinan
cerita yang tersaji membuat nyaman untuk dinikmati, melalui syair dan bait-bait puisi kita
dapat tenggelam dalam makna-makna yang dikandungnya.
Tentu selain sastra terdapat beberapa bidang yang juga kuat potensinya dalam
mengasah rasa, estetika, etika, dan budaya, antara lain seni musik, lukis, gambar, tari,
tarik suara, dan sejenisnya. Hanya saja kondisi riil di sekolah-sekolah dalam skala luas di
Indonesia dari SD sampai SMA, beberapa bidang tersebut porsinya tidak lebih banyak
ketimbang sastra yang implisit dimasukkan dalam matapelajaran Bahasa Indonesia. Selain
itu juga relatif ditujukan sekadar agar anak didik dapat menguasai teknis saja, misalnya
dapat bermain musik, bernyanyi, melukis, dan menari sekadarnya saja, bukan dan belum
diarahkan pada memahami nilai budaya di balik sebuah karya musik, lukis, dan tari secara
substansial. Misal pada kelas IV semester satu matapelajaran Seni Budaya dan
Keterampilan, apresiasi dan ekspresi diri terhadap dan melalui seni rupa kompetensi
dasarnya antara lain adalah: (1) menjelaskan makna seni rupa terapan; (2)
mengidentifikasi jenis seni rupa terapan yang ada di daerah setempat; (3) menunjukkan
sikap apresiatif terhadap kesesuaian fungsi karya seni terapan; (4) mengekspresikan diri
melalui gambar ilustrasi dengan tema-tema benda alam, yaitu buah-buahan, tangkai,
kerang, dan sebagainya di depan kelas (lihat Standar Isi SD/MI, 2006: 196). Dalam
tulisan ini saya akan fokuskan pada bidang sastra, sedangkan bidang seni-budaya lainnya
dapat kita analisis lebih dalam pada kesempatan lain.
Lebih lanjut, persoalannya adalah: bagaimanakah desain kurikulum dan praksis
pembelajaran sastra dalam sistem pendidikan formal persekolahan kita selama ini?
Berikut di bawah ini saya kemukakan minimal tiga hal utama yang sekiranya dapat
menunjukkan kondisi dan fakta praktik pembelajaran sastra di sekolah-sekolah.
Pertama, pengetahuan atau materi sastra pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya menjadi bagian kecil dari pelajaran Bahasa
Indonesia, bukan satu matapelajaran tersendiri—kecuali pada jenjang SMA yang sudah
terdapat penjurusan khusus program bahasa Sastra Indonesia. Pada kurikulum
matapelajaran Bahasa Indonesia dari SD sampai SMP lebih ditekankan pada kemampuan
berbahasa secara teoretik dan teknis, misalnya ditekankan pada kemampuan mendengar,
membaca, dan menulis. Hal tersebut terjadi karena desain kurikulum sekarang dari
pemerintah sifat dan karakternya adalah akademik, subject matter, dan instrumentaladministratif, yakni: pembelajaran atas pengetahuan, nilai-nilai dan budaya semuanya
dirinci menjadi bagian dan tahap-tahap, pada akhirnya praksis pembelajaran di kelas
sekadar ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan teknis tersebut, bukan hal-hal yang
bersifat substansial di baliknya.
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Kelas VI semester satu: kemampuan yang diasah, mendengarkan, SK: memahami teks dan cerita yang dibacakan.
KD: menulis hal-hal pokok dari teks yang dibacakan, mengidentifikasi tokoh, watak, latar, tema, dan amanat. Pada
kelas lain juga tidak banyak berbeda.
Kelas VII semester dua: mendengarkan, SK: memahami pembacaan puisi. KD: menanggapi pembacaan puisi,
merefleksikan isi puisi yang dibacakan. Berbicara, SK: mengungkapkan tanggapan terhadap pembacaan cerpen. KD:
menanggapi cara pembacaan cerpen, menjelaskan hubungan latar suatu cerpen dengan realitas sosial. Membaca,
SK: memahami wacana sastra melalui kegiatan membaca puisi dan buku cerita anak. KD: membaca indah puisi
dengan menggunakan irama, volume suara, mimik, dan gesture sesuai isi puisi, menemukan realitas kehidupan
anak yang terefleksi dalam buku cerita baik asli maupun terjemahan. Menulis, SK: mengungkapkan keindahan alam
dan pengalaman melalui kegiatan penulisan kreatif puisi. KD: menulis kreatif puisi berkenaan dengan keindahan
alam dan peristiwa yang pernah dialami.
Kelas VIII semester satu: mendengarkan, SK: mengapresiasi pementasan drama. KD: menanggapi unsur pementasan
drama, mengevaluasi pemeran tokoh dalam pementasan drama. Berbicara, SK: mengungkapkan pikiran dan
perasaan dengan bermain peran. KD: bermain peran sesuai dengan naskah yang ditulis siswa, bermain peran
dengan cara improvisasi sesuai dengan kerangka naskah yang ditulis siswa. Membaca, SK: memahami teks drama
dan novel remaja. KD: mengidentifikasi unsur intrinsik teks drama, membuat sinopsis novel remaja Indonesia.
Menulis, SK: mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui kegiatan menulis kreatif naskah drama. KD: menulis
drama satu babak dengan memperhatian keaslian ide, menulis kreatif naskhan drama satu babak.

Tabel 1. Cuplikan beberapa Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang
berkaitan dengan sastra dari pedoman Standar Isi (2006)
Di atas saya cuplikkan beberapa Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)
dari pedoman Standar Isi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Empat
kompetensi utama yang diasah adalah: (1) mendengarkan; (2) berbicara; (3) membaca;
dan (4) menulis. Selain itu kita juga dapat menemukan pedoman riil praksis pembelajarna
sastra pada buku-buku keluaran penerbit yang banyak beredar di pasaran dan masuk ke
sekolah-sekolah, terutama yang dilabeli Buku Sekolah Elektronik (BSE).
Dengan demikian jelas tidak merangsang kepekaan rasa, estetika, dan budaya,
karena hanya menyentuh hal-hal teknis yang bahkan tidak merawat imajinasi anak-anak
secara optimal dan serius. Tujuan-tujuan teknis yang terdapat dalam kurikulum Bahasa
Indonesia tersebut berimbas pada reduksi dan simplifikasi materi-materi sastra bagi anak
didik, karena dokumen silabus yang dibuat akhirnya juga sekadar diarahkan agar anakanak menguasai kompetensi teknis menjawab soal-soal yang terdapat dalam bahan ajar.
Dokumen resmi tersebut tidak mengarahkan pada upaya membangun daya kreasi dan
ruang imaji anak didik secara lebih luas, apalagi secara faktual guru di sekolah lebih
banyak tergantung pada bahan ajar baik pada bahan ajar yang dari pemerintah maupun
yang banyak beredar di pasaran, terutama Lembar Kerja Siswa (LKS). Arah kurikulum
yang menuntut anak didik menguasai hal-hal teknis pada akhirnya menjadikan mereka
tidak dikenalkan dengan karya-karya sastra berkualitas, kalaupun dikenalkan itu pun
sekadar cuplikan kecil di LKS dan sejenisnya.
Kedua, metode pembelajaran yang dilakukan pada akhirnya juga didominasi gaya
mengajar bahasa Indonesia yang berkutat dan terpaku pada hal-hal yang berkaitan
dengan tata bahasa dan sejenisnya. Hal tersebut terjadi karena desain kurikulum
sekarang dari pemerintah sifat dan karakternya adalah akademik dan instrumentaladministratif, pembelajaran atas pengetahuan, nilai-nilai dan budaya semuanya dirinci
menjadi bagian dan tahap-tahap, pada akhirnya praksis pembelajaran di kelas sekadar
ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan teknis tersebut. Ketika hal-hal yang bernuansa
sastra tidak banyak muncul, maka berakibat praksis pembelajaran tidak banyak
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mengenalkan, mengapresiasi, dan mengeksplorasi karya sastra secara mendalam,
kontekstual dan kritis. Praktik pembelajaran materi sastra yang ada dalam pelajaran
Bahasa Indonesia dari SD sampai SMA lebih banyak berkaitan dengan alur cerita, tokoh,
diksi, gaya bahasa, makna tersirat dan tersurat, dan sejenisnya (lihat tabel 1 di atas).
Bahkan pada program bahasa Sastra Indonesia di SMA metode pembelajarannya juga
jarang sekali mendalami sebuah karya sastra sampai pada refleksi dan kontekstualisasi
nilai-nilai yang ada dalam karya tersebut dengan realitas sosial terkini karena mengikuti
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK & KD) dari BSNP. Walaupun tentu ada
juga yang tidak seperti itu (disarikan dari perbincangan dengan beberapa guru Bahasa
Indonesia). Dari jenjang SD sampai SMA bisa jadi banyak anak tidak pernah menulis
cerita pendek dan puisi yang baik dan berkualitas, apalagi ikut pementasan teater
misalnya (merujuk pada pengalaman mahasiswa semester satu yang saya ampu pada
matakuliah Pengembangan Karya Ilmiah). Tidak juga diajak untuk membaca banyak
karya sastra dan kemudian mencari substansi nilai budaya yang terkandung di dalamnya
untuk direfleksikan dan kontekstualisasikan dengan realitas kehidupan sosial masyarakat
sekarang.
Ketiga, tidak semua sekolah memiliki perpustakaan dengan koleksi karya-karya
sastra yang berkualitas dan memadai secara kuantitas. Cara pandang dunia pendidikan
Indonesia yang masih mengutamakan capaian Intellectual Quotient (IQ) sebagai faktor
terpenting dalam menggapai kesuksesan hidup dan Barat sebagai kiblat peradaban
akhirnya menyingkirkan pengetahuan dan nilai-nilai budaya yang berdimensi dan
berkarakteristik afektif, spiritual, etika, estetika, moral, dan sejenisnya. Bentuk riilnya
adalah pengutamaan matapelajaran eksakta atas sosio-humaniora dan seni-budaya
termasuk sastra di dalamnya. Pelajaran yang dianggap penting antara lain adalah
matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa Inggris, dan ketika bahasa Indonesia
dianggap penting—karena termasuk pelajaran yang masuk dalam Ujian Nasional (UN)—
maka argumentasinya sekadar untuk melestarikan bahasa nasional, pun sastra tidak
dimasukkan di dalamnya sebagai sesuatu yang penting.
Cara pandang ini tidak hanya berakibat pada minim dan tiadanya aktivitas
apresiasi dan pendalaman karya sastra di sekolah-sekolah, melainkan juga berimbas pada
tidak diutamakannya karya-karya sastra dalam pembelian koleksi perpustakaan sekolah.
Dalam istilah lain, alokasi dana sekolah diutamakan untuk memenuhi referensi yang
menunjang kesuksesan anak-anak didik dalam prestasi akademik yang ditunjukkan oleh
nilai/skor tinggi, termasuk dan terutama di SMA adalah penunjang lulus UN. Dari fakta
tersebut kita juga dapat memperkirakan mengapa minat baca anak-anak rendah. Dugaan
saya adalah karena mereka terlalu banyak disodori bacaan teoretis dan teknis, diburuburu untuk cepat menguasai materi dalam satu semester (mastery learning), diarahkan
mengejar nilai/skor tinggi, bukan diberikan bacaan karya-karya sastra yang mengasyikkan
dan nikmat dibaca berlama-lama.
Kondisi dan fakta tersebut jelas menunjukkan kedangkalan dalam praktik
pembelajaran sastra di sekolah-sekolah formal kita selama ini, baik dilihat dari komposisi
kurikulumnya, desain dan metode pembelajaran, bahkan ketersediaan karya-karya sastra
di sekolah pada umumnya. Kalau sudah begitu tentu susah untuk berharap akan
berlangsung praktik pembelajaran sastra yang tepat dan berkualitas hingga dapat
mengasah kepekaan rasa, estetika, dan budaya anak didik dalam pendidikan formal
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persekolahan. Padahal untuk mengasah kepekaan rasa, etika, estetika, nilai-nilai, dan
budaya tidak sekadar dibutuhkan ketersediaan karya sastra untuk para anak didik,
melainkan juga paradigma dan metode pembelajaran yang tepat. Di sinilah literasi kritis
(critical literacy) hadir memberikan perspektif paradigmatik dan metodologis yang
menurut saya tepat dalam mengasah kepekaan rasa, estetika, etika, nilai-nilai, dan
budaya anak didik di sekolah.
3. Literasi Kritis dan Perubahan Sosial
Pada dasarnya literasi (literacy) atau bisa juga disebut sebagai “keberaksaraan”
adalah kemampuan membaca yang sering secara simplistis direduksi sebagai melek huruf,
mereka yang buta huruf (illiteracy) diberi program pemberantasan buta huruf agar
mereka memiliki kemampuan literasi dasar, yaitu membaca, menulis dan berhitung.
Dalam pengertian yang lebih luas, literasi dapat dipahami sebagai melek informasi,
pengetahuan, media, dan lainnya. Paulo Freire dan Donaldo Macedo (1987: 100-103)
menunjukkan setidaknya 4 (lima) pendekatan dalam praktik literasi yang dominan
dilakukan pada waktu itu, yaitu: (1) pendekatan akademik, menekankan pada pencapaian
standar kelas elite dalam menikmati sastra-sastra klasik dan di sisi lain diarahkan pada
pencapaian standar kemampuan membaca, memahami, pengembangan kosakata, dan
seterusnya; (2) pendekatan utilitarian, diarahkan untuk kebutuhan dasar ekonomi dalam
kehidupan bermasyarakat sehari-hari, literasi di sini menjadi kendaraan untuk
peningkatan kualitas ekonomi menjadi lebih baik, misal agar mudah mendapatkan
pekerjaan dan meningkatkan produktivitas kerja; (3) pendekatan perkembangan kognitif,
menekankan pada konstruksi makna yang melibatkan seseorang dalam interaksi dialektis
antara dirinya dan realitas sosial, hal yang dipentingkan adalah bagaimana seseorang
membangun makna/pemahaman melalui proses pemecahan masalah; (4) pendekatan
romantik, melihat bahwa membaca adalah aktivitas pemenuhan diri dan pengalaman
yang menyenangkan dan pemahaman/makna lahir di dalam diri pembaca itu sendiri,
bukan merupakan hasil interaksi antara pembaca dan pengarang melalui teks—
sebagaimana dalam pendekatan kognitif sebelumnya.
Keempat pendekatan tersebut dianggap gagal oleh Freire dan Macedo dalam
menyediakan basis teoretis bagi upaya untuk melihat realitas konteks sosial yang
membentuk teks dan pembaca teks tersebut. Pendekatan akademik misalnya, relatif
mengabaikan pengalaman hidup, sejarah, dan praktik berbahasa sehari-hari para siswa,
dengan penekanan penguasaan sastra dan bahasa secara akademik pada akhirnya tidak
menyentuh dimensi sosio-politik dan sama saja artinya dengan mereproduksi makna dan
nilai-nilai budaya dominan. Lagi, model pendekatan romantik juga gagal dalam melihat
problem konflik kelas sosial, jender, dan ketidakadilan, pendekatan ini mengabaikan
modal kultural dan mengasumsikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap bahan
bacaan. Pengabaian tersebut juga merupakan bentuk reproduksi modal kultural kelas
dominan, namun hal yang lebih krusial adalah: pendekatan romantik gagal mengaitkan
aktivitas membaca dengan relasi kuasa yang tidak imbang di dalam masyarakat dominan,
yaitu relasi kuasa yang tidak hanya menentukan dan melegitimasi bentuk dan model
pendekatan cara membaca teks, melainkan juga menjadikan beberapa kelompok
masyarakat tidak berdaya dengan menjauhkan mereka dari proses produksi makna secara
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kritis. Bagi Freire dan Macedo (1987: 103) semua pendekatan tersebut mengabaikan
peran bahasa sebagai kekuatan utama dalam membangun subjektivitas diri manusia.
Oleh karena itu Freire dan Macedo menawarkan model pendekatan berbeda dalam
membaca sebuah teks, yaitu pendekatan kritis atau yang sering disebut sebagai literasi
kritis (critical literacy). Berangkat dari asumsi dan argumentasi kegagalan keempat
pendekatan dalam membaca sebuah teks di atas, literasi kritis dapat dipahami sebagai
sebuah paradigma dan metode pembacaan sebuah teks dengan mengaitkan teks dan
konteks. Dengan demikian, aktivitas membaca sebuah teks bukan sekadar aktivitas
memahami dan mengkonsumsi pengetahuan yang terkandung di dalam teks, baik literasi
tingkat dasar mengenal abjad atau huruf-huruf sampai membaca buku-buku teoretik dan
karya sastra adalah aktivitas untuk membangun kesadaran kritis pembaca (anak didik,
mahasiswa, guru), memahami secara kritis substansi sebuah teks yang dibaca hingga
tidak menerimanya mentah-mentah sebagai sebuah kebenaran dan kebaikan, memahami
realitas sosial lebih kritis dan tepat, dan membangun kedaulatan diri dan kelompok sosial.
Henry Giroux (dalam Freire dan Macedo, 1987: 1-2) dengan merujuk pada Gramsci
menyatakan bahwa literasi:
[...] became both a referent and mode of critique for developing forms of counterhegemonic
education around the political project of creating a society of intellectuals (in the widest sense of
the term) who could grasp the importance of developing democratic public spheres as part of the
struggle of modern life to fight against domination as well as take an active part in the struggle
for creating the conditions necessary to make people literate, to give them a voice in both shaping
and governing their society.

Dalam kutipan di atas, Giroux sudah membangun cara pandang paradigmatik mengenai
literasi dari perspektif kritis yang arahnya adalah perubahan sosial ke arah yang lebih baik
dengan membangun kesadaran kritis dan kedaulatan diri dan kelompok sosial yang
selama ini tersubordinasi/terpinggirkan. Berdasarkan pada pandangan tersebut dapat kita
telusuri dan identifikasi bahwa literasi kritis adalah salah satu bentuk atau varian dari
salah satu aliran pendidikan yang familiar disebut sebagai pedagogi kritis (critical
pedagogy), pedagogi radikal (radical pedagogy), atau pendidikan transformatif
(transformative education). Aliran pendidikan ini memandang praksis pendidikan bukan
sebagai sesuatu yang netral dari kepentingan politik dan dominasi, praksis pendidikan
dipahami sebagai arena pertarungan pengetahuan, nilai, budaya, ideologi, kepentingan
politik, dan bahkan transaksi ekonomi (lihat bahasan mendalam mengenai pedagogi kritis
misalnya pada Giroux, 1983 & Hinchey, 2004). Oleh karena itu, dengan daya kritis dan
bantuan dari basis teori-teoris sosial kritis akan dapat diidentifikasi bahwa beberapa
gagasan dan praksis pendidikan pada hakikatnya justru tidak adil, diskriminatif, bias, tidak
mencerdaskan, tidak humanis, dan tidak mampu menjawab persoalan diri pribadi anak
didik dan masyarakat, dalam konteks yang lebih luas tidak mampu menjadikan diri anak
dan masyarakat berdaya dan berdaulat untuk hidup layak, sejahtera, demokratis, tanpa
diskriminasi, dan juga tanpa teror.
Dari hasil bacaan kritis terhadap kondisi riil dan aktual tersebut, maka pedagogi
kritis mengarahkan praksis pendidikannya untuk tidak sekadar menjadikan anak didik
menguasai pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan diri sendiri saja, lebih dari
itu diarahkan untuk melakukan perubahan sosial. Hal itu karena problem ketidakadilan,
diskriminasi, praksis pembelajaran yang membunuh kreativitas anak didik di sekolah, dan
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lainnya tidak dapat hanya diatasi dengan fokus peningkatan kualitas diri anak didik saja,
melainkan perlu perombakan tata struktur dan sistem (di Indonesia ulasan cukup
mendalam misal pada Tomatimasang, Rahardjo & Fakih, 2010). Dengan demikian di
sekolah sejak awal praksis pendidikan juga harus berkarakter humanis, anak sebagai
“subjek” belajar, bukan “objek” pembelajaran; juga mesti adil, tidak diskriminatif,
membuat anak didik menjadi kritis, kreatif, memiliki inisiatif/prakarsa untuk melakukan hal
yang riil (action). Lebih lanjut Ira Shor (dalam McLaren dan Leonard, 1993: 32-33)
menyatakan praksis pedagogi kritis untuk membangun kesadaran kritis dan kemudian
untuk transformasi sosial harus mengembangkan bahan belajarnya dari tema-tema aktual
dalam kehidupan sehari-hari dan dari beragam bidang kajian akademik. Oleh karena itu
pembelajaran harus: (1) partisipatoris; (2) berangkat dari alam pikir, pemahaman dan
“bahasa” siswa (situated); (3) kritis; (4) demokratis; (5) dialogis; (6) aktif mengkaji dan
mencari pengetahuan (desocialization); (7) multikultural; (8) berbasis riset/penelitian; (9)
interaktif, pembelajaran kooperatif (cooperative learning), dan partisipatoris; dan (10)
mengasah ranah afektif.
Dalam konteks praksis pendidikan secara luas konsep dasar pedagogi kritis tentu
sangat penting untuk diacu, diimplementasikan, dan dikembangkan, karena hanya
individu-individu yang memiliki kesadaran kritis, daya kreasi, prakarsa, sikap politik, dan
pijakan ideologi kuat yang akan dapat menjadi penggerak perubahan sosial di masyarakat
ke arah yang lebih baik, adil, sejahtera, berdaulat, partisipatoris, emansipatoris, dan
demokratis. Namun pertanyaannya adalah: apa pentingnya dan relevansinya literasi
kritis—yang basis ideologi/paradigmanya adalah pedagogi kritis—ini dalam
membelajarkan anak didik menjadi pribadi yang terasah kepekaan rasa, estetika, etika,
daya imaji mereka?
Bagi saya penting, bahkan teramat penting, karena—salah satu hal yang paling
sederhana dari konsep literasi kritis adalah—menjadikan pembaca bersikap kritis terhadap
apa yang dia baca sejatinya merupakan prasyarat agar anak didik tidak mudah termakan
isu, terombang-ambing informasi, mampu memilah dan memilih substansi bacaan mana
yang benar dan tepat. Ketika membaca teks dengan pendekatan akademik dan romantik
misalnya, maka kepekaan rasa yang muncul hanya berkutat pada seputar teks (word)
tersebut, maka kepekaan rasa yang timbul tidaklah setajam ketika mengaitkannya dengan
realitas sosial (world) di masyarakat. Mengisolasi diri dengan membaca teks tanpa
memperhatikan konteks sosial akan menjadikan capaian pemahaman dan penguasaan
etika, etika, kuatnya daya imaji dan daya kritis tidak optimal dan tidak berdimensi
tindakan (action). Padahal yang paling utama dan penting adalah semuanya itu mesti
bermuara pada sikap dan perilaku hidup di ranah sosial riil, dan ketika sudah pada ranah
praksis, maka tiada lain yang harus dilakukan kecuali menerapkan kepekaan rasa,
estetika, etika, imaji, dan daya kritis tersebut untuk perubahan sosial ke arah yang lebih
baik, yang emansipatoris, partisipatoris, demokratis, dan transformatif.
Orang punya kepekaan rasa, sosial, empati, simpati, tidak ada gunanya ketika ia
tidak melakukan hal riil berupa toleransi dengan pendapat yang berbeda, menolong orang
yang membutuhkan pertolongan, dan lainnya. Selera estetis yang tinggi dan pemahaman
mengenai etika yang sangat baik misalnya, juga tidak akan memiliki arus pendorong yang
kuat secara “emosional” untuk diimplementasikan dan dibuat “nyata” jika tidak
dibenturkan dengan realitas sosial masyarakat, dengan benturan dan refleksi kritis
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tersebut maka seseorang akan mengambil sikap dan tindakan terhadap karya-karya
budaya populer yang berselera estetis rendah melalui kritik dan produksi karya tandingan
misalnya. Problem sosial yang dikemukakan di awal tulisan ini ada pada level tindakan
dan sikap riil, oleh karena itu “budaya tandingnya” (counter culture) juga harus riil.
Dengan kata lain, realitas masalah sosial tidak cukup hanya dihadapi oleh perilaku asketis,
pribadi bermoral, berselera estetis tinggi, dan memiliki sensitivitas sosial saja, nilai moral
perlu dan lainnya tersebut perlu diwujudkan dalam tindakan riil.
Pertanyaannya, bisakah karya sastra—dengan pendekatan literasi kritis—dijadikan
sebagai teks untuk mengasah kepekaan rasa, estetika, etika, imaji, dan daya kritis anak
didik, kemudian digunakan untuk membaca konteks yang diarahkan untuk melakukan
perubahan sosial secara riil dalam memecahkan beberapa problem sosial di atas?
4. Literasi Kritis dalam Pembelajaran Sastra
Konsep dasar literasi kritis adalah membaca sebuah teks untuk mencari
relevansinya dalam membaca konteks sosial, relevansi di sini dipahami sebagai dapat
digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk membangun kesadaran kritis,
menguatkan daya imaji, dan dalam hal ini kepekaan rasa, estetika, dan etika anak didik.
Setelah itu semuanya diarahkan untuk melakukan perubahan sosial riil di masyarakat.
Dengan demikian jawaban dari pertanyaan di atas adalah: bisa! Mengapa?
Pertama, kita dapat menelusuri kemampuan karya sastra untuk mengasah
kepekaan rasa, estetika, etika, imaji dan daya kritis dari karakteristik karya sastra itu
sendiri—dalam hal ini terutama dalam praksis pembelajaran berparadigma literasi kritis.
Sastra sebagai sebuah karya tulis berjenis fiksi—baik yang murni fiksi maupun yang
diinspirasi dan diangkat dari kisah nyata—memiliki nilai estetika tinggi, karena memang
karya sastra baik berbentuk prosa, puisi, maupun drama dikarang untuk menyampaikan
pesan tertentu secara tidak langsung dan ditulis dengan pilihan kata dan bahasa yang
indah. Sebuah cerita, novel dan cerita pendek misalnya, memiliki alur cerita, dan
mengarang serta menyajikan cerita juga merupakan ekspresi seni dan bernilai estetika,
terlebih dalam puisi dan drama, pilihan diksi dan gaya bahasa makin kental nuansa
estetikanya (ulasan yang cukup menarik ditulis oleh Noor, 2011). Dari sisi ini, seseorang
ketika membaca novel, menikmati puisi, dan menonton drama, akan terasah kepekaan
estetikanya, karena ia berhadapan dengan kalimat, paragraf, dan cerita yang bernilai seni
dan penuh dengan pilihan kata serta metafora yang indah. Dengan kata lain: berimajinasi
yang dituangkan dalam bentuk karya sastra yang relatif metaforik dan kaya makna adalah
seni estetis.
Kedua, selain itu, ketika tiap karya sastra mengandung nilai-nilai, budaya, ideologi,
cara pandang dunia, dan lainnya, maka untuk dapat memahaminya secara tepat
dibutuhkan pengendapan makna. Dalam upaya untuk dapat memahami makna
substansial sebuah karya sastra berjenis prosa dan puisi dibutuhkan aktivitas membaca
mendalam, bukan membaca cepat, karena nilai-nilai, budaya, pandangan hidup, ideologi
yang terkandung dalam sebuah karya sastra tidak dapat dipahami secara langsung
sebagaimana kita memahami isi teks tulisan nonfiksi (artikel, paper, makalah, essei).
Teeuw (1991) bahkan menyatakan perlu pemahaman “kode-kode bahasa khusus” yang
memang diperlukan khusus untuk memahami sebuah karya sastra tersebut. Dalam
keasyikan membaca novel misalnya pembaca akan diajak untuk tenggelam menikmati
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cerita dalam dunia imajiner hasil persepsi pembaca atas cerita di dalam novel tersebut,
dari situlah seiring alur cerita yang dibaca seorang pembaca memahami makna yang
terkandung dalam sebuah novel. Melalui aktivis ini pembaca menjadi “produktif” dalam
berimajinasi, dengan kata lain: dilatih untuk memperkuat daya imajinasi.
Upaya memahami substansi sebuah karya sastra juga meniscayakan aktivitas
mengingat, mengaitkan, menganalisis, dan berdialektika dengan “teks” lain yang pernah
dibaca, termasuk dengan “konteks” sosial pembaca dan pemahaman atas pengalaman
pribadi pembaca (lihat uraian lengkap secara teoretis dan praktiknya pada Lynn, 2004).
Pada aktivitas ini pembaca diajak untuk belajar berpikir terbuka, luas, mendalam, dan
kritis tanpa melupakan sisi-sisi estetis sebuah karya. Perbedaan nilai, pandangan hidup,
dan sikap yang ada dalam substansi sebuah karya sastra juga mengajak untuk belajar
toleran terhadap nilai, sikap, dan pandangan hidup yang berbeda, termasuk belajar
memahami kekayaan tafsir dan akhirnya belajar untuk menafsirkan makna sebuah karya
sastra, dan sejatinya menafsirkan makna tersebut juga merupakan satu bentuk
keberanian berpendapat dan bersikap dari pembaca.
Berdasarkan pada identifikasi karya sastra dan cara “menikmatinya” di atas, maka
dapat dinyatakan bahwa sebuah karya sastra dan aktivitas membaca, memahami,
menikmati, dan menontonnya dapat mengasah kepekaan rasa, estetika, etika, daya
imajinasi, dan kesadaran kritis. Nah, agar semua kepekaan rasa, estetika, etika, daya
imaji, dan kesadaran kritis tersebut dapat mewujud dalam tindakan (action), maka praksis
pembelajaran sastra di sekolah-sekolah dan kampus harus menggunakan gagasan dan
praksis literasi kritis. Di sinilah kesadaran kritis yang pada aktivitas membaca karya sastra
biasa belum terlalu terasah akan makin diasah melalui refleksi kritis terhadap realitas dan
kondisi sosial masyarakat. Sekarang bagaimana mempraktikkan literasi kritis dalam
pembelajaran sastra? Berikut ini saya berikan beberapa acuan dasarnya.
Pertama, literasi kritis dapat diimplementasikan secara khusus dalam
matapelajaran sastra dan bisa juga dalam matapelajaran lain, termasuk praksis
pembelajaran tematik yang saling terintegrasi dan lintas-matapelajaran. Di luar praksis
pembelajaran berbasis kelas juga dapat dilaksanakan dalam bentuk aktivitas
ekstrakurikuler di luar aktivitas pembelajaran kelas. Desain metode dan strategi
pembelajaran literasi kritis berbasis kelas dapat dimulai dengan: (1) curah gagasan
(brainstorming), diskusi, menonton film, dan lainnya yang dilanjutkan dengan negosiasi
pengetahuan, nilai-nilai, budaya, dan keterampilan yang akan dipelajari dengan
pendekatan literasi kritis; (2) setelah itu menentukan sebuah karya sastra yang akan
menjadi media dan sumber utama pembelajaran; dan (3) praksis pembelajarannya jika
karya sastra tersebut berjenis novel maka lebih tepat dibaca secara individual, sedangkan
cerita pendek akan lebih menarik jika dibaca di kelas, demikian juga dengan puisi, untuk
drama agaknya lebih tepat jika dipentaskan secara serius untuk skala yang lebih luas dan
besar.
Kedua, ketika membaca sebuah karya sastra, maka sebuah karya sastra harus
dibaca dan dibahas secara tuntas, tidak boleh setengah-setengah, dan dalam upaya
memahami secara kritis substansi karya tersebut minimal terdapat 2 (dua) arah
pembacaan, yaitu membaca makna yang terkandung dari sebuah karya sastra itu sendiri
dan yang kedua mencoba mencari tahu kemungkinan terdapatnya maksud-maksud dan
kepentingan tersembunyi di balik karya sastra tersebut. Keduanya dalam praksis
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pembelajaran berparadigma literasi kritis tidak dapat dilepaskan dari aktivitas refleksi,
mengaitkan, dan berdialektika dengan teks lain dan konteks sosial riil—sebagaimana
sedikit telah dikemukakan di atas (Freire & Macedo, 1987; Lynn, 2004). Dengan demikian
anak didik harus tahu siapa penulisnya, kapan ditulis, diterbitkan oleh penerbit apa,
konteks sosio-kultural dan historis penulis, dan lainnya. Aktivitas ini mengharuskan anak
didik mencari data dan fakta mengenai informasi-informasi tersebut. Sebuah karya sastra
berjenis prosa misalnya dibaca dengan serius untuk mengetahui motif-motif, suasana
batin dan kondisi sosial waktu ditulis, hingga dapat memahami mengapa cerita, nilai
substansi atau pesannya begini, bukan begitu dan seterusnya. Artinya anak didik dilatih
belajar aktif untuk menafsir makna dan berpikir kritis dengan mencari data dan informasi
ke perpustakaan, internet, dan lainnya secara serius.
Ketiga, setelah dibaca secara personal—misalnya cerita pendek dan novel, kalau
puisi minimal harus dipentaskan di depan kelas—hingga masing-masing individu
menemukan maknanya, berupa nilai-nilai, budaya, pandangan hidup dan lainnya,
kemudian dibuat forum diskusi untuk membahasnya. Pada forum tersebut semua anak
didik dipersilakan untuk bertanya hal yang umum sampai spesifik dan detil, misalnya
paragraf atau bait yang belum jelas maksudnya, lalu diminta untuk mengemukakan
pendapatnya mengenai apa nilai-nilai, budaya, ideologi dan lainnya yang dikandung
sebuah cerita pendek, novel, dan puisi. Berbagai pendapat akan muncul karena
perbedaan pemahaman dan tafsir atas makna karya tersebut. Pada aktivitas diskusi
memperdalam pemahaman terhadap sebuah karya sastra ini anak didik dihadapkan pada
fakta keragaman tafsir atas satu karya sastra, di sinilah mereka akan belajar mengenai
perbedaan yang harus dihormati, belajar perspektif yang berbeda dalam memandang
suatu hal, belajar pluralitas dan realitas multikultural baik yang terkandung dalam teks
maupun konteks yang ikut dibahas. Satu hal yang harus ditekankan di sini adalah posisi
dan peran guru sebagai fasilitator belajar anak didik dan moderator diskusi di kelas secara
aktif, kritis, dan reflektif.
Keempat, dalam aktivitas diskusi tersebut, nilai-nilai, budaya, dan ideologi,
termasuk cerita dari karya sastra itu sendiri direfleksikan dalam konteks sosial riil
kehidupan anak didik dan masyarakat sekitar. Pertanyaan yang dapat diajukan misalnya:
adakah cerita dari novel atau cerita pendek tersebut yang mirip-mirip dengan realitas
kehidupan sosial kita? Mengapa hal tersebut terjadi? Sebab musababnya apa? Implikasi
sosial, kultural, psikologis, politik, dan ekonominya apa? Solusinya? Nilai-nilai, budaya,
dan ideologi dalam karya tersebut bagaimanakah kondisi aktualnya di kanan-kiri kita
selama ini? Masalah sosial di masyarakat apa sajakah yang nilai substansinya ada di
dalam cerita tersebut? Permasalahan pribadi apakah yang dialami oleh anak didik yang
mirip dengan permasalahan yang terdapat dalam cerita tersebut? Sebab-akibatnya dan
solusinya apa? Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut anak didik tidak dibiarkan
tenggelam dalam keasyikan menikmati cerita yang estetis dan sambil mereguk nilai yang
terkandung di dalam sebuah karya sastra saja, melainkan diasah lagi kepekaan rasanya,
sosialnya, dan terutama daya kritisnya.
Kelima, tahap “akhir” dari praktik pembelajaran menggunakan pendekatan literasi
kritis adalah menindaklanjuti hasil diskusi dan bacaan atas karya sastra tersebut dalam
bentuk aksi riil. Jadi, anak didik diminta untuk melakukan sesuatu hal yang riil berkaitan
dengan nilai-nilai, budaya, pengetahuan, cara pandang, dan ideologi yang baru saja dikaji
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bersama-sama. Beberapa hal riil yang dapat dilakukan antara lain adalah: (1) melakukan
riset kecil-kecilan dan kemudian membuat tulisan reportase dan dipresentasikan di kelas;
(2) membuat cerita pendek, puisi, lagu, skenario drama, dan lainnya; dan (3) menyusun
proyek sosial untuk ikut menyelesaikan masalah sosial yang riil terjadi di masyarakat;
menulis surat, kritik, saran, rekomendasi, atau bahkan policy paper untuk pihak-pihak
tertentu; dan lainnya. Kata kunci dari tahap akhir ini adalah “tindakan” atau “aksi” riil.
Dalam aktivitas ini anak didik tidak hanya diajak untuk lebih membangun ikatan
emosional dengan realitas sosial di masyarakat hingga paham betul “rasa” berkehidupan
yang tidak segampang teori dan konsep, melainkan juga diajak untuk berani mengambil
sikap tegas dan melaksanakannya secara konsekuen.
5. Catatan kritis
Dalam konteks Indonesia tentu saja upaya melaksanakan praksis pembelajaran
sastra menggunakan pendekatan literasi kritis tidak semudah yang saya tuliskan di atas.
Problem utamanya karena paradigma pendidikan kita tidak banyak menempatkan sastra
sebagai suatu hal yang penting, selain itu desain kurikulum dan jadwal pelajaran di
sekolah-sekolah juga “dibatasi” oleh orientasi pembelajaran yang sekadar mengejar
ketuntasan materi (mastery learning) dan sudah ditentukan secara rigid. Oleh karena itu,
hampir mustahil praksis pembelajaran sastra menggunakan literasi kritis dilakukan secara
optimal ketika acuan pembelajarannya justru dikuatkan pada penguasaan hal-hal teoretis
dan teknis berbahasa saja dan sekadar dapat menjawab soal-soal yang diberikan di Buku
Sekolah Elektronik (BSE), Lembar Kerja Siswa (LKS) dan sejenisnya. Praksis pembelajaran
literasi kritis membutuhkan ruang yang luas untuk pendalaman sebuah karya sastra
melalui diskusi intensif sampai pada aksi riil di masyarakat.
Kita dapat merujuk pada pendapat Freire dan Macedo (1987: 108) yang
menyatakan perlunya perombakan total paradigma dan praksis pendidikan dalam
membangun masyarakat yang demokratis, beradab, adil, aman, dan sejahtera yang salah
satu hal penting sebagai cara untuk mencapainya melalui dunia pendidikan adalah
dengan menggunakan pendekatan dan program-program literasi kritis.
In mantaining a certain coherence with the revolutionary plan to reconstruct new and more
democratic societies, educators and political leaders need to create a new school grounded in a
new educational praxis, expressing different concepts of education consonant with the plan for
the society as a whole. In order for this to happen, the first step is to identify the objectives of the
inherited dominant education. Next, it is necessary to analyze how the methods used by the
dominant schools function, legitimize the dominant values and meanings, and at the same time
negate history, culture, and languange practices of the majority of subordinate students. The new
school, so it is argued, must also informend by a radical pedagogy, which would make concrete
such values as solidarity, social responsibility, creativity, discipline in the service of the common
good, vigilance, and critical spirit. An important feature of a new educational plan is the
development of literacy programs rooted in an emancipatory ideology, where readers become
“subjects” rather than mere “objects”.

Konteks bicara Freire dan Macedo adalah program literasi kritis yang dilaksanakan di
Afrika, yaitu di Cape Verde, Sao Tome, dan Guinea-Bissau, sebagai bekas daerah jajahan
Portugis. Pada waktu Freire dan Macedo menulis buku yang kutipan langsungnya saya
tuliskan di atas, kondisi negara yang menjadi tempat pelaksanaan program literasi kritis
mereka adalah negara yang baru lepas dari penjajahan dan sedang dalam masa transisi
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untuk membangun diri menjadi masyarakat yang lebih demokratis, adil, aman, sejahtera,
emansipatoris, dan partisipatoris. Oleh karena itu, satu hal yang mereka lawan adalah
cara pandang dominan warisan kolonialisme, termasuk dan terutama dalam sistem dan
praksis pendidikan formal di negara tersebut. Analisis kritis dilakukan untuk mengetahui
nilai-nilai dan budaya apa yang beroperasi dan diwariskan dan nilai-nilai dan budaya
masyarakat pribumi mana yang dihilangkan dalam/melalui praksis pendidikan.
Bagi saya upaya tersebut sangat penting dilakukan—tidak hanya tepat bagi
negara-negara yang baru saja merdeka dari kolonialisme dan imperialisme—sebagai
bahan dasar dan utama untuk melakukan perombakan besar-besaran dalam memperbaiki
praksis pendidikan, karena di manapun tempatnya pendidikan akan tersesat dan
kehilangan arah jika tidak mengetahui kondisi riil di masyarakat, apa yang sebenarnya
terjadi, masalah apa yang terjadi, tatanan sosial masyarakat dan negara apa yang ingin
dicapai, dan seterusnya. Dengan demikian, jelas perubahan dalam praksis pendidikan
melibatkan perlu hadirnya kebijakan-kebijakan pendidikan (education policies) yang tepat,
kurikulum yang dapat menjawab problem diri anak didik dan masyarakat, media, metode
dan sistem evaluasi yang membangun kesadaran kritis, keberanian, prakarsa, sikap, dan
tindakan riil untuk perubahan sosial. Literasi kritis posisinya adalah sebagai sebuah
paradigma (cara pandang terhadap dunia kehidupan ini) dan pendekatan metodologis
praksis pembelajaran yang untuk pelaksanaannya butuh perubahan paradigma
pendidikan menjadi berparadigma pedagogi kritis hingga berimplikasi pada perlunya
perubahan kurikulum, kebijakan pendidikan, dan lainnya.
Sebagai catatan lain, pendekatan pembelajaran literasi kritis ini dapat digunakan
untuk hampir semua matapelajaran dalam sistem pendidikan formal persekolahan
(schooling), terutama matapelajaran dalam rumpun ilmu sosio-humaniora. Walaupun
begitu bukan tidak mungkin matapelajaran matematika, fisika, biologi dan lainnya dapat
menggunakan pendekatan literasi kritis, hanya saja bisa jadi “teks” yang dibaca bukanlah
karya sastra, melainkan berita di media massa, film dokumenter, film berjenis science
fiction, dan lainnya. Hal yang tidak kalah penting dalam literasi kritis pembelajaran sastra
untuk anak didik di sekolah dan kampus adalah pemilihan karya sastra yang akan
didalami bersama. Sebenarnya semua karya sastra dapat digunakan sebagai bahan
bacaan, namun tentu saja kalau tujuan pembelajaran ingin mengasah kemampuan afektif
dan daya kritis tertentu, misalnya kesadaran mengenai pentingnya merawat dan
melestarikan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan dan sejenisnya, hendaknya
dapat dipilih beberapa cerita pendek, novel, puisi yang substansi makna, nilai-nilai, dan
pandangan dunianya dapat mengasah kepekaan rasa dan daya kritis anak didik untuk
cinta lingkungan. Berikut di bawah ini saya berikan beberapa karya sastra yang sekiranya
tepat untuk praksis pembelajaran rasa, estetika, etika, dan daya kritis.
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Toto Chan, novel oleh Tetsuko Kuroyanagi. Tepat untuk pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, daya
kritis, edukasi, persahabatan, kekeluargaan, dan estetika.
Bumi Manusia, novel oleh Pramoedya Ananta Toer. Tepat untuk pembelajaran sejarah kritis, nilai-nilai perlawanan
terhadap kolonialisme dan imperialisme, daya kritis, intelektualitas, kemanusiaan, budaya Jawa.
Jembatan, puisi oleh Sutardji Chalzoum Bachri. Dapat untuk pembelajaran keadilan sosial, kemanusiaan, solidaritas,
keragaman pemahaman dan tafsir, dan nasionalisme.
Anjing Penjaga Kuburan, cerita pendek oleh Kuntowijoyo. Dapat untuk pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan,
keadilan sosial, keyakinan, dan ketuhanan.

Tabel 2. Beberapa contoh karya sastra yang tepat untuk pembelajaran nilai-nilai, budaya,
etika, estetika, dan daya kritis, beberapa di antaranya diambil dari modul literasi kritis
untuk pendidikan Pancasila (Wisudo et al., 2012).
6. Kesimpulan
Berdasarkan pada analisis dan paparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa
memang sastra dan terlebih lagi ketika menggunakan pendekatan paradigmatik dan
praksis literasi kritis akan dapat mengasah secara lebih optimal dan riil kepekaan rasa,
estetika, etika, imajinasi, dan nalar kritis anak didik. Kondisi faktual praksis pembelajaran
sastra di Indonesia yang masih menggunakan pendekatan akademik jelas tidak akan
mampu mengasah dimensi-dimensi afektif dan daya kritis (kognitif tingkat tinggi) dari
anak didik, oleh karena itu jelas amat sangat disarankan untuk bergeser ke arah
penggunaan pendekatan literasi kritis dalam praktik pembelajarannya. Selain karya sastra
itu sendiri memiliki muatan estetika dan etika, aktivitas untuk membaca dan mendalami
sebuah karya sastra dengan pendekatan literasi kritis juga mengasah kepekaan rasa,
imajinasi, dan daya kritis, terlebih lagi ketika kandungan nilai-nilai, budaya, dan ideologi
yang diperoleh dipraktikkan dalam realitas sosial masyarakat. Tentu saja nilai-nilai,
budaya, dan ideologi yang dimaksud adalah yang baik-baik, tepat dalam konteks
keindonesiaan, tidak mengotori harkat dan martabat kemanusiaan, dan lainnya.
Agenda mendesak yang perlu segera dilakukan dengan demikian adalah:
melakukan perombakan besar-besaran pada wilayah kurikulum. Sebenarnya kalau saja
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berjalan lancar dan tidak diganggu oleh
adanya Ujian Nasional (UN) yang merusak praktik-praktik pembelajaran bermakna dan
mendalam di sekolah (meaningful and deep learning), maka literasi kritis dapat
dikembangkan dengan optimal, karena dalam konsep dasar KTSP sekolah dan guru punya
kewenangan untuk mendesain kurikulum mereka sendiri sesuai dengan pertimbangan
konteks sosio-kultural masing-masing. Di sini kita berhadapan dengan UN dan praktik
operasional kurikulum di sekolah-sekolah yang masih tergantung pada pusat (pemerintah
pusat). Walau begitu sebenarnya tetap saja literasi kritis dapat dijalankan, yakni dengan
cara melakukan negosiasi dan improvisasi di sekolah dan kelas oleh para guru (baca
Horton & Freire, 1990). Tantangannya juga tidak kalah besar, karena minimal guru harus
tahu apa itu literasi kritis, pedagogi kritis, hakikat pendidikan sebenarnya, filosofi dan
ideologi pendidikan, dan sejenisnya. Tentu saja untuk memberikan pemahaman ini pada
para guru tidaklah semudah membalik telapak tangan, karena kita berhadapan dengan
tata nilai dominan dalam pendidikan yang berlaku di sekolah-sekolah kita selama ini
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secara turun temurun yang sudah telanjur diyakini sebagai sebuah kebenaran bagi para
guru dan anak didik, bahkan orangtua, masyarakat dan pemerintah.
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PENGAJARAN BERBASIS OTAK
Dr. Agus Trianto, M.Pd.
Universitas Bengkulu

Abstrak
Pengajaran sastra di sekolah selama ini berkutat pada model pencurahan materi (content
transmission) yang bersifat pasif sehingga hakikat pencapaian tujuan pengajaran sastra kurang
memuaskan. Kajian karya sastra pun terjebak pada kajian monoton unsur instrinsik yang
membosankan siswa dan kurang menggairahkan kecerdasan siswa sehingga sulit menumbuhkan
apresiasi sastra pada siswa. Guru sering kali kurang memahami hakikat untuk apa mengajarkan
sastra. Pengajaran sastra sesungguhnya untuk mengembangkan kecerdasan siswa, baik emosi,
kognisi, maupun budaya. Kecerdasan emosi, kognisi, dan budaya akan mengarah kepada
pengembangan karakter siswa dan jati diri bangsa dalam jangka panjang. Pandangan ini berimplikasi
kepada strategi pembelajaran yang tidak lagi monoton dan sangat kognitif. Strategi pengajaran
sastra untuk menjadi sarana peningkatan dan pengembangan kecerdasan emosi, kognisi, dan
budaya adalah dengan pendekatan pembelajaran berbasis otak (brain-based Learning). Metodologi
pembelajaran berbasis otak diharapkan akan mengubah cara pandang guru dan siswa terhadap
sastra, mengubah keterpaksaan belajar sastra menjadi kesadaran kebutuhan. Pengajaran sastra
berbasis otak dalam jangka panjang akan mengubah kelas pasif menjadi kreatif produktif dan akan
menjadi nutrisi bagi pengembangan budaya bangsa.

Pendahuluan
Pertanyaan mendasar dari teori tentang belajar adalah: bagaimana cara orang
belajar? Sampai saat ini belum ada seorangpun yang tahu pasti jawabannya. Para pakar
baru sampai tahap menduga bagaimana cara orang belajar. Dugaan-dugaan ini
memunculkan teori belajar yang pernah kita kenal selama ini. Perkembangan teori belajar
yang mencoba menjawab bagaimana orang belajar dimulai dari teori behaviorisme, dan
secara mosaik teori-teori yang muncul antara lain teori kognitifisme, teori belajar sosial,
konstruktifisme, Multiple Intelligences (kecerdasan jamak) hingga pembelajaran berbasis
otak (brain-based learning). Makalah ini tidak membahas berbagai teori belajar yang
pernah dikenal, namun lebih memperkenalkan teori belajar berbasis otak.
Bagaimana cara orang belajar sastra? Lebih khusus lagi untuk apa sebenarnya
sastra diajarkan di sekolah? Tujuan belajar dan cara belajar harusnya seiring sejalan
untuk pecapaian tujuan yang lebih optimal. Pengajaran sastra berbasis otak diharapkan
dapat memperjelas tujuan pengajaran sastra dari yang selama ini sudah banyak
dipahami. Selanjutnya, hal apa saja yang perlu diperhatikan sebagai implementasi
pengajaran sastra berbasis otak.
Mengenal Otak
Otak adalah organ tubuh paling kompleks yang kita miliki. Otak mengandung 100
miliar sel. Ketika dihubungkan bersama-sama jumlah koneksi sel otak kita dapat
diestimasi menjadi 100 triliun, melebihi estimasi jumlah atom di alam semesta yang telah
dikenal. Konon, pada usia tujuh tahun, otak anak sudah terikat kuat dengan 80 persen
dari segala sesuatu yang pernah ia ketahui. Semua pertumbuhan neural berikutnya
dibangun dari jalur-jalur tersebut (Dennison, 2008) Artinya bila pada usia tersebut otak
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anak tidak mendapatkan rangsangan yang maksimal maka otak anak tidak akan
berkembang secara optimal.
Oleh sebab itu masa kanak-kanak dari usia 0 – 8 tahun disebut masa emas (Golden
Age) yang hanya terjadi satu kali dalam perkembangan kehidupan manusia sehingga
sangatlah penting untuk merangsang pertumbuhan otak anak dengan memberikan
perhatian terhadap kesehatan anak, penyediaan gizi yang cukup, dan pelayanan
pendidikan. Untuk menjaga ‘kelangsungan hidup dan stamina kerjanya’otak
membutuhkan makanan berupa nutrisi. Nutrisi tersebut berupa sari pati dari makanan
yang kita konsumsi dan oksigen yang dibawa melalui pembuluh darah. Pembuluh darah
ini tidak hanya terdapat pada permukaan otak saja tetapi menembus sampai pada lapisan
yang paling dalam. Pembuluh darah tersebut memasuki otak melalui lubang pada
tengkorak kepala bernama foramina.
Otak manusia merupakan bagian tubuh paling kompleks yang pernah dikenal di
alam semesta. Inilah satu-satunya organ yang senantiasa berkembang sehingga ia dapat
mempelajari dirinya sendiri. Jika dirawat oleh tubuh yang sehat dan lingkungan yang
menimbulkan rangsangan, otak itu akan berfungsi secara aktif dan reaktif selama lebih
dari seratus tahun. Otak menggunakan metode pemrosesan berganda dalam
menggabungkan pola, mengubah makna, dan menyeleksi pengalaman hidup sehari-hari
dari berbagai petunjuk yang sangat banyak. Dalam seluruh kegiatan tersebut otak selalu
mengikutsertakan emosi sehingga konsentrasi pada fungsi kognitif atau motorik sama
sekali tidak berarti apa-apa jika emosi masih terombang-ambing tidak terkontrol.
Dalam hipotesisnya, Bobby De Porter & Mike Hernacki (sekitar tahun 90-an
meluncurkan buku yang sangat terkenal yaitu Quantum Learning : Unleashing The
Genius In You) menyatakan bahwa otak manusia terdiri dari 3 (tiga) bagian dasar, yaitu
batang atau “otak reptile“, system limbik atau “otak mamalia” dan neokorteks. Ketiga
bagian itu masing-masing berkembang pada waktu yang berbeda dan mempunyai
struktur syaraf tertentu serta mengatur tugasnya masing-masing. Batang atau otak reptile
adalah komponen kecerdasan terendah dari manusia. Ia bertanggung jawab terhadap
fungsi-fungsi sensor motorik sebagai insting mempertahankan hidup dan pengetahuan
tentang realitas fisik yang berasal dari pancaindera. Apabila otak reptile ini dominan,
maka kita tidak dapat berfikir pada tingkat yang sangat tinggi.
Di sekeliling otak reptile terdapat sistim limbik yang sangat kompleks dan luas.
Sistim limbik ini terletak di tengah otak yang fungsinya bersifat emosional dan kognitif.
Perasaan, pengalaman yang menyenangkan, memori dan kemampuan belajar
dikendalikan oleh sistim limbik ini. Sistim ini juga merupakan panel control yang
menggunakan informasi dari pancaindra untuk selanjutnya didistribusikan ke bagian
neokorteks. penelitian otak pada dekade 90-an menunjukkan bahwa otak emosional
(limbic system) ternyata memiliki kecerdasan sendiri dan mempunyai peran sentral dalam
menentukan kualitas hidup seseorang, termasuk di dalamnya adalah menentukan
efektivitas proses belajar. Bagian ini seringkali disebut juga dengan otaknya otak.
Neokorteks adalah bagian otak yang menyimpan kecerdasan yang lebih tinggi.
Penalaran, berfikir secara intelektual, pembuatan keputusan, bahasa, perilaku yang baik,
kendali motorik sadar dan penciptaan gagasan (idea) berasal dari pengaturan neokorteks.
Menurut Howard Gardner, kecerdasan majemuk (multiple intelegence) berada pada
bagian ini. Bahkan pada bagian ini pula terdapat intuisi yaitu kemampuan untuk
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menerima atau menyadari informasi yang tidak diterima oleh pancaindera. Otak “Primata”
Besar atau Neo Mamalia atau Cortex Cerebri, memainkan peranan sangat penting dalam
berpikir rasional. Jika kerja sama antara seluruh sel saraf dalam bagian ini berlangsung
baik, maka fungsi kognitif pemiliknya akan menunjukkan fungsi normal
Selain tiga bagian diatas, otak juga dibagi menjadi dua belahan penting, yaitu otak
kiri dan otak kanan, yang masing-masing bertanggung jawab atas cara berfikir yang
berbeda-beda, walau penyilangan antara dua bagian itu pun tetap ada. Otak kiri bersifat
logis, sekuensial, linier dan rasional. Otak kanan bersifat acak, tidak teratur, intuitif dan
holistik.
Selama 2000 tahun kita mengetahui model primitif bagaimana otak bekerja. Hingga
pertengahan 1900-an otak dianalogikan seperti layanan operator telepon sebuah kota.
Teori otak pada tahun 1970-an berbicara tentang otak-kiri dan otak-kanan. Kemudian
muncul konsep otak triune (istilah yang dinyatakan Paul McClean yang merujuk kepada
evolusi tiga bagian otak manusia) diperkenalkan. Dalam teori ini McClean membuat
hipotesis bahwa belajar bertahan hidup (survival) adalah otak bawah (lower brain), emosi
ada pada otak tengah (mid-brain), dan berpikir tingkat tinggi menempati otak atas (upper
brain). Kini, kita merangkum sistem keseluruhan, model otak kompleks.
Pengajaran Sastra Berbasis Otak
Paradigma pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan kecerdasan
selayaknya mengacu pada perkembangan otak manusia seutuhnya. Realitas
pembelajaran dewasa ini menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar lebih banyak
mengacu pada target pencapaian kurikulum dibandingkan dengan menciptakan siswa
yang cerdas secara utuh. Akibatnya, peserta didik dijejali dengan berbagai macam
informasi tanpa diberi kesempatan untuk melakukan telaahan dan perenungan secara
kritis, sehingga tidak mampu memberikan respons yang positif. Mereka dianggap seperti
kertas kosong yang siap menerima coretan informasi dan ilmu pengetahuan.
Sementara itu, kegiatan yang terjadi di dalam ruang belajar masih bersifat
tradisional yakni menempatkan guru pada posisi sentral (teacher centered) dan siswa
sebagai objek pembelajaran dengan aktivitas utamanya untuk menerima dan menghafal
materi pelajaran, mengerjakan tugas dengan penuh keterpaksaan, menerima hukuman
atas kesalahan yang diperbuat, dan jarang sekali mendapat penghargaan dan pujian atas
jerih-payahnya.
Oleh karena itu, dalam upaya mengubah paradigma pembelajaran sehingga dapat
memberdayakan otak secara optimal, pendapat Eric Jensen dalam bukunya Brain Based
Learning, patut untuk dijadikan rujukan. Dia menawarkan sebuah konsep dalam
menciptakan pembelajaran dengan orientasi pada upaya pemberdayaan otak siswa.
Menurutnya ada tiga strategi berkaitan dengan cara kita mengimplementasikan
pembelajaran berbasis kemampuan otak, yaitu :
1. menciptakan suasana atau lingkungan yang mampu merangsang kemampuan
berpikir siswa. Strategi ini bisa dilakukan terutama pada saat guru memberikan
soal-soal untuk mengevaluasi materi pelajaran. Soal-soal yang diberikan harus
dikemas seatraktif mungkin sehingga kemampuan berpikir siswa lebih otimal,
seperti melalui teka-teki, simulasi, permainan dan sebagainya.
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2. menghadirkan siswa dalam lingkungan pembelajaran yang cukup menyenangkan.
Guru tidak hanya memanfaatkan ruangan kelas untuk belajar siswa, tetapi juga
tempat-tempat lainnya, seperti di taman, di lapangan bahkan diluar sekolah. Guru
harus menghindarkan situasi pembelajaran yang dapat membuat siswa merasa
tidak nyaman, mudah bosan atau tidak senang terlibat di dalamnya. Strategi
pembelajaran yang digunakan lebih menekankan pada diskusi kelompok yang
diselingi permainan menarik serta variasi lain yang kiranya dapat menciptakan
suasana yang menggairahkan siswa dalam belajar.
3. membuat suasana pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi siswa.
Pembelajaran yang aktif dan bermakna hanya dapat dilakukan apabila siswa
secara fisik maupun psikis dapat beraktifitas secara optimal. Strategi pembelajaran
yang digunakan dikemas sedemikian rupa sehingga siswa terlibat secara aktraktif
dan interaktif, melalui model pembelajaran yang bersifat dialogis bebas.
Belajar Berbasis-Otak (Brain-Based Learning) merupakan pendekatan komprehensif
pengajaran yang didasarkan pada bagaimana penelitian terkini dalam bidang neurosains
yang menyarankan otak kita belajar secara alami. Teori ini dasarkan pada apa yang
sekarang diketahui tentang struktur dan fungsi otak manusia pada berbagai tahap
perkembangan. Tipe pendidikan ini memberikan arahan secara biologis kerangka berpikir
untuk belajar mengajar, dan membantu menjelaskan perilaku belajar yang berulang. Ini
merupakan meta-konsep yang mencakup dan teknik campuran eklektik. Kini, teknik ini
menekankan guru untuk menghubungkan belajar kepada pengalaman hidup siswa seharihari. Bentuk belajar ini juga mencakup konsep pendidikan semacam: Belajar tuntas
(mastery learning), Gaya belajar (learning styles), Kecerdasan jamak (multiple
intelligences), Pembelajaran kooperatif (cooperative learning), Simulasi praktek, Belajar
eksperiensial, Belajar berbasis-masalah (problem-based learning), Pendidikan bergerak.
Prinsip inti yang mengarahkan pendidikan berbasis-otak adalah: (1) otak merupakan
prosesor parallel yang mampu melakukan beberapa kegiatan sekaligus; (2) otak
mempersepsi keseluruhan dan bagian secara simultan; (3) belajar melibatkan tubuh
keseluruhan. Semua belajar adalah pikiran-tubuh: gerakan, makanan, siklus perhatian,
dan modulasi kimia belajar; (4) emosi merupakan hal penting bagi pemolaan, dan
mengarahkan perhatian kita, makna dan memori; (5) makna itu lebih penting dari
sekadar informasi; (6) kita memahami lebih baik jika fakta ditempelkan pada memori
spasial alami; (7) otak itu sosial; (8) otak berkembang lebih baik dalam konser dengan
otak lain; (9) belajar kompleks ditingkatkan dengan tantangan dan dihambat dengan
stress; (10) setiap otak terorganisasi secara unik; (11) belajar itu bersifat perkembangan.
Implikasi praktis pengajaran sastra berbasis otak berdasarkan konsep Jensen (2010)
yang pertama adalah bagaimana merangsang anak berpikir. Selama ini pengajaran sastra
terjebak dalam “penjara unsur intrinsik”. Hampir semua karya sastra dikaji unsur
intrinsiknya saja dengan keyakinan penuh bahwa cara itu akan menumbuhkan apresiasi
dan berdampak positif bagi siswa. Saat mengkaji unsur intrinsik guru mengajukan
pertanyaan yang lebih konvergen tinimbang divergen. Jika mengacu kepada
pengembangan kemampuan berpikir anak maka pertanyaan jenis konvergen harus
dihindari. Pertanyaan seperti “siapa tokoh, di mana latar, apa tema” yang mengarah pada
jawaban tunggal sangat tidak cocok bagi penajaman kemampuan berpikir. Pertanyaan
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jenis divergen lebih sesuai, misalnya “apa kamu suka tokoh x, mengapa?”; “apa yang
mungkin terjadi jika tokoh itu tidak meninggalkan kampung halamannya?”
Pengajaran sastra harusnya memprovokasi berbagai kemungkinan anak berdiskusi
kreatif dan imajinatif. Dalam buku pelajaran bahasa Indonesia “Pasti Bisa” (Trianto,
2006) kemungkinan ini diwadahi dalam tugas memodifikasi cerita yang sudah dkenal.
Malin Kundang sudah dikenal sebagai anak durhaka kepada ibunya sehingga berubah
menjadi batu. Siswa diminta membuat cerita modifikasi, yang menjadi batu bukan Malin
tapi ibunya. Kreatifitas semacam ini akan memicu otak bekerja lebih riang dan berdampak
pada kemampuan berpikir yang mencerdaskan.
Pengajaran sastra dipilah dalam aspek keterampilan berbahasa (mendengarkan,
berbicara, membaca, menulis) memiliki maksud yang jelas jika dipandang dari teori
belajar berbasis otak. Keempat aspek keterampilan berbahasa itu jelas mencerminkan
kecerdasan dalam wujudnya. Di pihak lain kegiatan itu sendiri member dampak positif
bagi otak untuk berkembang lebih baik.
Otak manusia berkembang dengan berbicara, tapi yang mengajarkan pikiran (mind)
adalah dengan membaca. Sebagaimana manusia purbakala yang masih berprofesi
sebagai pemburu. Keberhasilan mereka berburu tergantung dari keterampilan visual;
bagaimana mengenali perbedaan ular dan kayu atau batang kayu dan buaya.
Membaca bukan sekedar proses visual, proses membaca melibatkan banyak hal.
Yang sangat terlibat dalam proses membaca adalah unsur fisiologis mata dan otak. Saat
membaca otak teraktifkan, siap siaga mencerna
bacaan. Membaca memang bertujuan untuk
memahami bacaan, tapi prosesnya tidak sesederhana
itu. Untuk dapat memahami maka otak mengaktifkan
berbagai unsur seperti memori, fungsi mata dan
organ lainnya, respon emosi terhadap bacaan, rasa
kinestetik, menilai dan memutuskan, dialog internal,
dan lain-lain (lihat gambar).
Hasil
penelitian
mengenai
pengaruh
membaca terhadap otak dan kemampuan seseorang sudah banyak dilakukan. Yang
berkaitan dengan hipotesis membaca mengaktifkan otak, ada studi terhadap anak-anak
disleksia. Penggunaan membaca sebagai perlakuan penelitian ternyata mampu
meningkatkan kemampuan membaca anak-anak disleksia menjadi lebih baik dan
meningkatkan keaktifan otak.
Para ilmuwan di Carnegie Mellon menemukan bahwa volume bagian otak yang
berwarna putih di area bahasa meningkat setelah mengikuti program membaca harian
selama enam bulan. Penelitian Carnegie Mellon membuktikan bahwa struktur otak dapat
ditingkatkan dengan melatih pembaca yang buruk menjadi pembaca yang lebih baik.
Pada tahun 2009, klinik Mayo melakukan penelitian tentang masalah penuaan (Study of
Aging) yang memberikan berita baik bagi yang berusia paruh baya dan orang tua.
Membaca buku dan kegiatan kognitif lainnya dapat mengurangi resiko keseimbangan
kognitif (mild cognitive impairment/MCI). MCI sering dihubungkan dengan penyakit
Alzheimer.
Jika diibaratkan otak kita itu seperti otot, bagaimana cara membuatnya lentur?
Stimulasi dan tantangan merupakan jawaban persoalan ini. Membaca menstimulasi
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aktifitas otak. Membaca berbagai macam buku dan dilakukan secara periodik akan
menantang otak untuk berpikir dalam arah yang baru dan menyerap konsep dan
informasi baru. Program ini disebut bibliotherapy, merupakan bentuk baru perlakuan
medis yang digunakan untuk mengobati penyakit mental non-darurat. Faktor stimulasi
bagi otak akan lebih mengarah pada ketajaman fungsi dan kecerdasan. Semakin sering
distimulasi maka semakin kuat koneksi antarsel saraf otak.
Pada saat kita membaca karya sastra otak kita tanpa sadar diajak berpikir. Otak
distimulasi untuk mengaktifkan koneksi jaringan. Pada saat berpikir (karena membaca
karya sastra) kita mempunyai tahapan-tahapan seperti, mencari inspirasi, imajinasi dan
visualisasi. Dan semuanya dapat dilatih untuk dapat mengkoneksikan sel-sel syaraf dalam
otak kita.

Andrea Hirata
membaca
dunia,
menciptakan
novel Laskar
Pelangi

Salman Aristo
membaca
novel Laskar
Pelangi
menciptakan
skenario film
Laskar Pelangi

Riri Riza
membaca
skenario lalu
menciptakan
film Laskar
Pelangi

Jutaan orang
yang membaca
novel LP atau
novel lainnya
berarti juga
menciptakan
jutaan skenario
film dan film
yang belum
diwujudkan. Luar
biasa.

Bentuk kecerdasan saat orang membaca karya sastra bukan hanya kecerdasan
kognisi semata namun juga secara serentak mengembangkan kecerdasan emosi dan
budaya. Saat ditanya, mana lebih enak saat membaca novelnya atau menonton filmnya.
Sebagian besar orang akan menjawab lebih enak saat membaca novel. Saat membaca
novel emosi dan rasa budaya ikut serta aktif dalam kinerja otak kita. Imajinasi kita bebas
lepas tak terkungkung oleh frame penafsiran sutradara layar lebar saat kita menonton
novel yang difilmkan. Membaca karya sastra adalah seperti pengembaraan kreatifitas
kognisi, emosi, dan kebudayaan yang murah dan mengasyikkan.
Penutup
Apa yang dikemukakan di atas merupakan upaya konkret dalam meningkatkan
kualitas pembelajaran. Namun, kunci keberhasilan itu semua terletak pada kemauan dan
kemampuan guru untuk mereformasi cara dan strategi pembelajarannya serta berani
untuk menggeser paradigma berfikirnya, sehingga lebih bersifat praksis ketimbang teoritis
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MENGGAGAS PEMBELAJARAN SASTRA YANG
HUMANIS
Prof. Dr. Jumadi, M.Pd.

Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Abstrak
Pembelajaran yang humanis adalah sistem pembelajaran yang memperlakukan siswa
berdasarkan hak-hak dan kewajibannya sebagai subjek didik. Sistem pendidikan ini menempatkan
subjek didik sebagai individu yang memiliki keinginan dan karakteristik yang beragamam. Untuk itu,
dalam sistem pendidikan ini, proses pembelajaran yang dilakukan di kelas memberikan kebebasan
kepada siswa untuk mengenal dan menangkap kehidupan yang senyatanya secara kritis dan kreatif.
Implikasi pembelajaran sastra yang humanis dapat diterapkan dalam tiga proses pembelajaran, yaitu
(1) Pemilihan Bahan Pembelajaran (2) Proses Pembelajaran, dan (3) Proses Penilaian.
Kata Kunci: humanis, sastra.

1. Pendahuluan
Indonesia mempunyai khazanah sastra yang luar biasa kayanya, baik ditinjau dari
aspek kuantitas maupun kualitas. Ditinjau dari aspek kuantitas, masing-masing suku di
Indonesia, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, mempunyai kekayaan sastra
sehingga sudah bisa diperkirakan betapa melimpahnya khazanah sastra di Indonesia.
Dalam konteks kualitas sastra daerah, misalnya, Teew (1992) menyatakan bahwa dalam
sastra daerah di Indonesia terungkap kreativitas sastra yang luar biasa. Dalam hasil
sastra itu manusia Indonesia berusaha untuk mewujudkan hakikat dirinya sedemikian
rupa sehingga sampai sekarang pun, untuk manusia modern, ciptaan tersebut tetap
mempunyai nilai dan fungsi -- asal dia bersedia berusaha merebut maknanya bagi dia
sebagai manusia modern.
Nenek moyang kita begitu akrab dengan sastra. Mereka memanfaatkan sastra
sebagai salah satu sumber kebenaran, di samping sumber kebenaran agama, filsafat, dan
ilmu. Ketika menebang pohon, menaklukkan binatang buas, atau memikat lawan jenis,
mereka menggunakan mantera; ketika menidurkan atau mendidik anak-anaknya, mereka
menggunakan dongeng; ketika meminang gadis, mereka menggunakan pantun. Pendek
kata, nenek moyang kita mengunakan sastra sebagai salah satu instrumen kehidupan.
Kita sebagai manusia Indonesia modern, pewaris sah khazanah sastra daerah itu,
cenderung tidak peduli kalau tidak mau dikatakan memarjinalkan khazanah sastra itu dari
kehidupan kita. Kita terlalu bertumpu kepada indikator efektivitas dan efesiensi dalam
mengukur manfaat sesuatu sehingga bersastra dianggap pekerjaan yang sia-sia.
Akibatnya, kita amat piawai merencanakan dan menghitung proyek, tetapi sering “gagap”
ketika mempertanggungjawabkannya; kita piawai membicarakan multikultural, tetapi
tidak mampu mencegah perang antarsuku; kita secara lantang mewacanakan solidaritas,
tetapi menjadi penonton ketika saudara-saudara kita tertimpa bencana.
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Sadar atau tidak, sebenarnya kita telah ramai-ramai mencampakkan instrumen
humanisme yang bernama sastra dari kehidupan kita. Padahal, sastra itu mempunyai
fungsi amat penting. Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, paling tidak sastra dapat
difungsikan untuk: (a) melatih keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan
menulis; (b) menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup, agama, kebudayaan;
(c) membantu pengembangan pribadi; (d) membantu pembentukan watak; (e) memberi
kenyamanan, keamanan, dan kepuasan; (f) memuaskan dimensi kehidupan dengan
pengalaman-pengalaman baru (lihat Norton, 1987; Moody, 1989).
Berbagai fungsi tersebut tentunya tidak serta-merta dapat dicapai bila
pembelajaran sastra tidak dirancang dengan baik. Menurut hemat penulis, berbagai fungsi
tersebut akan dapat diwujudkan jika pembelajaran sastra dikemas dalam model
pembelajaran yang oleh Freire (2002) disebut pembelajaran yang humanis, bukan
dominatif. Pembelajaran sastra yang humanis cenderung memberi kesempatan seluasluasnya kepada siswa untuk menggauli sastra secara kritis dan kreatif. Pembelajaran
sastra tidak hanya terfokus kepada pemberian pengetahuan sastra semata. Pembelajaran
sastra juga tidak direduksi menjadi usaha penyeragaman pikiran, perasaan, dan perilaku.
Bagaimana wujud model pembelajaran sastra yang humanis itu? Makalah ini
menyajikan perspektif konseptual tentang wujud pembelajaran sastra yang humanis itu
dalam tiga hal, yakni dalam pemilihan bahan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran,
dan sistem evaluasi yang digunakan. Dari paparan dalam makalah ini diharapkan dapat
memberi inspirasi kepada para guru untuk merancang pembelajaran sastra yang humanis
sehingga dapat merevitalisasi fungsi sastra sebagai instrumen pewarisan nilai-nilai untuk
memperkokoh jatidiri dan karakter bangsa.
2. Karakteristik Pembelajaran yang Humanis
Pada hakikatnya pembelajaran yang humanis adalah sistem pembelajaran yang
memperlakukan siswa berdasarkan hak-hak dan kewajibannya sebagai subjek didik yang
sedang membekali dirinya untuk menghadapi masa depannya secara kritis dan kreatif.
Pembelajaran yang humanis sedapat mungkin menghindari proses dominasi guru yang
cenderung membangun keseragaman dan menafikan keragaman. Oleh karena itu,
pembelajaran yang humanis mengedepankan pemikiran-pemikiran kritis, kreatif, dan
dialogis. Hal-hal itu direpresentasikan dalam berbagai tahapan pembelajaran, baik dalam
penyiapan materi pembelajaran, proses pembelajaran, maupun pelaksaan penilaian.
Dewey dalam bukunya Democracy and Education (1916) telah meletakkan dasardasar pemikiran pembelajaran yang humanis. Inti pemikirannya adalah bahwa kelas
seharusnya cermin masyarakat yang lebih luas dan berfungsi sebagai laboratorium untuk
belajar kehidupan nyata. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran guru hendaknya
membangun lingkungan sosial belajar yang dicirikan dengan prosedur demokrasi dan
proses ilmiah. Tanggung jawab guru adalah memotivasi siswa agar belajar secara
kooperatif dan memikirkan masalah sosial yang penting. Di samping upaya pemecahaman
masalah di dalam kelompok kecil mereka, siswa belajar prinsip demokrasi melalui proses
interaksi keseharian antarmereka.
Dalam terminologi Freire (2002), pembelajaran yang humanis ini diistilahkan
dengan pembelajaran yang membebaskan, yang dikontraskan dengan pembelajaran yang
membelenggu atau dominatif. Dalam pembelajaran yang membelenggu terdapat dikotomi
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antara guru yang melakukan tindakan manipulatif dan siswa yang dimanipulasi;
sedangkan dalam pembelajaran yang membebaskan tidak ada subjek yang membebaskan
dan objek yang dibebaskan karena tidak ada dikotomi antara subjek dan objek.
Pembelajaran yang membelenggu bersifat preskriptif, sedangkan pembelajaran yang
membebaskan bersifat dialogis. Pembelajaran yang membelenggu melakukan transfer
pengetahuan, sedangkan pembelajaran yang membebaskan memfasilitasi upaya
pemerolehan pengetahuan dan proses transformasi yang diuji dalam kehidupan nyata.
Freire (dalam Kreisberg, 1992) menyatakan bahwa pembelajaran yang
membelenggu dilaksanakan dalam pendidikan gaya bang (bank education). Karakteristik
pendidikan gaya ini antara lain: (a) guru mengajar, siswa belajar, (b) guru tahu
segalanya, siswa tidak tahu apa-apa, (c) guru berpikir, siswa dipikirkan, (d) guru
berbicara, siswa mendengarkan, (e) guru mengatur, siswa diatur, (f) guru memilih dan
memaksakan pilihannya, siswa menuruti, (g) guru bertindak, siswa membayangkan
bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya, (h) guru memilih apa yang
diajarkan, siswa menyesuaikan diri, (i) guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan
dengan wewenang profesionalnya, dan mempertentangkan dengan kebebasan siswa, dan
(j) guru adalah subjek proses belajar, siswa objeknya.
Sebaliknya, pendidikan yang membebaskan menawarkan pembelajaran yang
humanis. Sistem pendidikan ini menempatkan subjek didik sebagai individu yang memiliki
keinginan dan karakteristik yang beragamam. Untuk itu, dalam sistem pendidikan ini,
proses pembelajaran yang dilakukan di kelas memberikan kebebasan kepada siswa untuk
mengenal dan menangkap kehidupan yang senyatanya secara kritis dan kreatif. Dalam
sistem pendidikan yang humanis, pembelajaran tidak direduksi menjadi usaha membuat
penyeragaman pikiran, perasaan, maupun perilaku. Pembelajaran di kelas dipandang
sebagai proses pemberdayaan siswa melalui ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, adalah
wajar bila di dalam proses tersebut terjadi perbedaan pendapat atau pandangan.
Menurut Freire (2002) belajar pada hakikatnya merupakan proses untuk
mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk itu, di dalam proses
pembelajaran subjek harus memakai pendekatan ilmiah dalam berdialektika dengan dunia
sehingga dapat menjelaskan realitas secara benar. Maka sesungguhnya mengetahui itu
tidak sama dengan mengingat. Dalam konteks ini dibenarkan adanya sintesis
pengetahuan guru dan siswa melalui dialog. Peran guru adalah memaparkan masalah
tentang situasi eksistensial yang telah dikodifikasi untuk membantu siswa agar memiliki
pandangan yang lebih kritis dan kreatif terhadap realitas. Secara filosofis tanggung jawab
guru menempatkan diri lebih banyak sebagai teman dialog siswa daripada hanya
memindahkan informasi yang harus diingat oleh siswa.
3. Implikasi dalam Pembelajaran
3.1 Implikasi dalam Pemilihan Bahan Pembelajaran
Pembelajaran sastra di persekolahan kita perlu diarahkan untuk mengembangkan
kompetensi bersastra para siswa. Menurut Spiro (dalam Brumfit, 1991), kompetensi
bersastra yang perlu dikembangkan pada diri siswa antara lain: (a) mampu menunjukkan
apresiasi sastra, (b) mampu memberi respon yang selaras terhadap semua karya sastra
dalam bahasa target; (c) mampu menganalisis dan menentukan respon terhadap sastra;
(d) mampu mengaitkan sastra dengan pengalaman-pengalaman personal; (e) mampu
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menempatkan sastra di dalam konteks bahasa, kebudayaan, dan sosial secara luas; dan
(f) menyenangi sastra.
Kompetensi umum bersastra itu hendaknya dijadikan rambu-rambu ketika guru
merancang pembelajaran sastra, baik dalam proses penyiapan bahan pembelajaran,
pelaksanaan pembelajaran, maupun sistem evaluasi yang akan digunakan. Terkait
dengan proses penyiapan bahan pembelajaran, setakat ini pembelajaran sastra di
persekolahan kita cenderung sangat dominatif. Gejalanya tampak pada jarangnya atau
bahkan mungkin tidak pernah mendasarkan bahan pembelajaran kepada hasil analisis
terhadap kebutuhan atau karakteristik siswa. Materi yang disajikan di kelas merupakan
hasil asumsi para pakar, perancang kurikulum, atau guru terhadap kebutuhan siswa.
Dalam pemilihan bahan pembelajaran, pembelajaran sastra yang humanis sepakat
dengan pandangan Beach dan Marshall (1991) atau pun Nunan (1999) yang
menyarankan bahwa bahan pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan atau
pun karakteristik siswa. Bahan pembelajaran tidak didasarkan kepada asumsi
guru/perancang kurikulum semata. Ada keterlibatan siswa dalam menentukan materi
pembelajaran sastra yang akan dilaksanakan.
Karena tidak didasarkan kepada kebutuhan, keinginan, atau karakteristik siswa,
materi pembelajaran sastra di sekolah cenderung membosankan. Gejala tersebut tidak
selaras dengan perspektif konstruktivis yang menyatakan bahwa pembelajaran akan
efektif jika materi pembelajaran yang dipilih terkait dengan pengetahuan yang telah
dimiliki siswa. Keterkaitan itu akan membangkitkan skemata siswa terhadap materi
pembelajaran yang akan diperolehnya.
Terkait dengan proses analisis kebutuhan, ada saran para pakar yang layak
diperhatikan. Retchterich dan Chancerel (dalam Nunan, 1999) membagi kebutuhan atas
dua jenis, yakni kebutuhan objektif dan kebutuhan subjektif. Kebutuhan objektif adalah
kebutuhan yang dapat didiagnosis oleh guru berdasarkan analisis terhadap data pribadi
siswa, kecakapan sastra mereka, dan pola-pola penggunaan sastra . Nunan (1999) lebih
suka memilah kebutuhan siswa atas dua jenis, yakni kebutuhan isi dan kebutuhan proses.
Kebutuhan isi mencakup pemilihan dan pengurutan bahan pembelajaran -- yang secara
tradisional merupakan bidang rancangan silabus -- sedangkan kebutuhan proses mengacu
kepada seleksi dan pengurutan tugas-tugas belajar dan pengalaman -- yang secara
tradisional dilihat sebagai bidang metodologi. Di samping itu, Nunan (ibid) membedakan
analisis kebutuhan awal dan analisis kebutuhan yang sedang berlangsung. Analisis
kebutuhan awal dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Analisis kebutuhan yang
sedang berlangsung merujuk pada analisis yang secara relatif sering bersifat informal dan
dilaksanakan guru begitu pembelajaran telah dimulai.
Analisis terhadap kebutuhan siswa dapat dilakukan dengan menggunakan angket
yang berisi butir-butir sikap siswa, pengalaman belajar sebelumnya, kemampuankemampuan awal yang telah dimiliki, dan kemampuan-kemampuan apa yang ingin
dicapai. Hasil analisis ini dipadu dengan fakta khazanah sastra Indonesia atau daerah di
masyarakat sehingga materi pembelajaran benar-benar menjadi materi yang kontekstual.
Materi pembelajaran yang didasarkan kepada kebutuhan atau karakteristik siswa paling
tidak mempunyai tiga manfaat. Pertama, materi tersebut menjadikan pembelajaran lebih
bermakna. Apa yang kita ajarkan di kelas memang hal yang benar-benar dibutuhkan
siswa, bukan sesuatu yang mubazir karena siswa tidak membutuhkannya. Ada beberapa
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penyebab hal itu terjadi, antara lain karena siswa telah menguasai materi itu, atau
mungkin memang dirasa tidak bermanfaat bagi mereka. Materi pembelajaran yang
bermakna sejauh mungkin menghindari kemubaziran, menghindari pemborosan waktu
dan tenaga.
Kedua, materi yang didasarkan kepada kebutuhan siswa dapat membangkitkan
motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Dalam kajian psikologi belajar
terungkap bahwa siswa akan merasa senang mempelajari sesuatu yang memang mereka
butuhkan. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan mereka merupakan alternatif cara
untuk membangkitkan motivasi mereka dalam mengikuti proses pembelajaran. Dalam
konteks ini, berbagai keluhan yang sering dilontarkan terhadap rendahnya motivasi siswa
dalam mengikuti pembelajaran sastra selama ini mungkin dapat diminimalisasi dengan
menggalakkan pembelajaran sastra yang didasarkan kepada kebutuhan siswa.
Ketiga, pembelajaran yang didasarkan kepada kebutuhan siswa mempunyai
manfaat yang dalam istilah pendidikan disebut dampak pengiring. Membiasakan
pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa secara tidak langsung akan
memberi contoh kepada mereka hidup humanis. Mereka diberi contoh sikap untuk
menghargai keinginan orang lain, tidak memaksakan kehendak manakala dihadapkan
kepada keinginan orang banyak. Dampak pengiring semacam ini sering dilupakan dalam
proses pembelajaran di negeri ini. Oleh karena itu, wajar jika produk pembelajarannya
menghasilkan manusia-manusia yang cenderung otoriter yang sulit menghargai pendapat
dan hak-hak orang lain, sulit menerimana kerberagaman.
3.2 Implikasi dalam Proses Pembelajaran
Membangun kompetensi sastra daerah para siswa bukanlah pekerjaan semudah
mengerdipkan kelompok mata. Pencapaiannya memerlukan proses pembelajaran yang
menempatkan siswa sebagai pihak yang aktif dalam membaca dan merespon sastra.
Terkait dengan hal ini, Rodger (dalam Brumfit, 1983) menyatakan bahwa siswa tidak akan
pernah belajar untuk memahami sastra jika dirinya kurang membaca sastra. Mereka juga
tidak akan pernah memperoleh keterampilan bersastra jika kelas pasif. Tujuan utama
pembelajaran sastra adalah mengajari siswa menemukan signifikansi makna sastra di
dalam dirinya melalui berbagai tindakan membaca sastra. Hal ini dapat dilakukan melalui
metode yang memungkinkan mereka meramalkan atau menilai, yakni menerapkan
prinsip-prinsip dan prosedur membaca sastra dan melaporkan hasilnya.
Ada berbagai model pembelajaran sastra yang dapat digunakan. Salah satu model yang
cocok untuk mencapai tujuan pembelajaran sastra tersebut adalah model respon. Dalam
pembelajaran sastra model ini, siswa diarahkan untuk membaca atau mendengarkan
sastra sebanyak-banyaknya dan memberikan respon terhadap sastra yang didengar atau
dibacanya, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.
Dalam proses pembelajaran, respon sastra tersebut dapat ditandai oleh beberapa
aktivitas, antara lain: (a) terlibat, dalam arti terlibat empati dalam teks sastra; (b)
mendeskripsikan, dalam arti menempatkan dan memproduksi kembali informasi yang ada
dalam teks sastra; (c) memikirkan, yakni memikirkan unsur-unsur sastra, seperti karakter,
latar, bahasa dalam teks sastra sehingga mampu membuat pernyataan-pernyataan
tentang maknanya; (d) menjelaskan, yakni menjelaskan unsur-unsur dalam teks sastra;
(e) menghubungkan, yakni mengaitkan pengalamannya dengan bahan-bahan dalam teks
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sastra; (f) menafsirkan, dalam arti menunjukkan reaksi, deskripsi, konsepsi, dan
hubungan-hubungan yang dapat dibuat untuk mengatakan dengan jelas tema sastra; dan
(g) menyimpulkan, yakni menyimpulkan isi dan kualitas teks sastra (lihat Beach dan
Mashall, 1991).
Dalam proses pembelajaran, guru dapat menggunakan salah satu atau kombinasi strategi
respon sebagaimana ditawarkan oleh Beach dan Marshall (1991) berikut ini.
(a) Mengungkapkan pikiran secara nyaring. Aktivitas ini dapat digunakan untuk
mendeskripsikan reaksi-reaksi siswa, keraguan, prediksi, pertanyaan, hipotesis,
penafsiran, dan simpulan. Instrumen ini lebih cocok digunakan untuk
mengungkapkan respon terhadap segmen-segmen pendek teks sastra, seperti
baris atau paragraf.
(b) Menceritakan kembali. Dalam aktivitas respon ini, siswa merangkum atau
mengabstrasikan kembali apa yang terjadi dalam teks sastra. Kegiatan
menceriterakan kembali membantu siswa belajar banyak melalui peristiwaperistiwa yang relevan, relatif, yang dapat digunakan untuk memahami sudut
pandang teks sastra.
(c) Menulis bebas. Menulis bebas digunakan siswa untuk menuliskan pikiranpikirannya di dalam keterbukaan, secara spontan tanpa perhatian untuk
mengorganisasi, mengedit – sekadar ekspresi spotan secara tertulis terhadap apa
yang mereka pikirkan terkait dengan sastra yang mereka baca/dengar.
(d) Membaca jurnal. Dalam membaca teks jurnal, siswa merespon, mereaksi, dan
memikirkan ide-ide sebagaimana terjadi selama membaca teks dalam jurnal
sastra.
(e) Belajar mencatat ke dalam buku harian. Ketika memberi respon kepada teks
sastra, secara terus-menerus siswa mempelajari strategi dan ide-ide baru untuk
memahami teks itu. Dalam proses tersebut, siswa memadukan ide-ide dan
stategi baru itu ke dalam pengetahuan yang telah mereka miliki, memodifikasi
pengetahuan itu untuk memperkirakan pengetahuan baru mereka. Dalam
konteks itu, belajar mencatat ke dalam buku harian dapat membantu siswa
mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang ada.
(f) Memperkaya kartu katalog atau bank data tentang konsep-konsep sastra. Ketika
mereka membaca sastra, mereka secara cepat memperoleh gudang
pengetahuan tentang pengarang, jendre sastra, tipe-tipe karakter, jalan cerita,
latar, tema, dan teknik. Siswa dapat merekamnya dalam kartu katalog atau
dalam file komputer.
(g) Bertanya-menanyakan. Ketika memahami hal-hal dalam teks sastra, siswa
membangun frem untuk membimbing pengetahuannya dalam proses penemuan.
Ketika itu, siswa dapat mengajukan pertanyaan secara bebas. Pertanyaanpertanyaan itu didaftar di papan tulis. Kemudian, guru membimbing siswa untuk
mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan itu.
(h) Mendaftar. Dalam mendaftar ini, siswa mengembangkan butir-butir tipe yang
sejenis, misalnya tindakan-tindakan, karakter tokoh, atau imajinasi puisi.
Selanjutnya, butir-butir itu didaftar berdasarkan urutan tertentu.
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(i) Daftar pararel. Untuk mendorong siswa mendapatkan pemahaman tentang
hubungan daftar informasi, guru dapat menggunakan daftar pararel, yang
menempatkan bagian demi bagian.
(j) Pemetaan. Dalam pemetaan, secara fisual siswa memotret hubungan-hubungan
dalam teks sastra dengan menggunakan model jaring laba-laba atau diagram
pohon. Jaring hubungan itu digunakan untuk merepresentasikan kaitan-kaitan
antara karakter, peristiwa-peristiwa, tempat, atau ide-ide.
(k) Membuat diagram venn. Siswa juga dapat menggunakan diagram venn untuk
membedakan dan membandingkan karakter, latar, dan ide-ide dalam sastra.
(l) Membuat grafik. Dalam membaca atau mendengarkan teks sastra, para siswa
menemukan perkembangan cerita, karakter, kekuasaan, kepercayaan diri, atau
sifat-sifat yang dapat diungkapkan dalam bentuk grafik.
(m) Skala sikap. Skala sikap dapat digunakan untuk menentukan sikap-sikap
terhadap fenomena sastra.
(n) Pementasan cerita. Dalam membuat pementasan cerita, siswa menyajikan
serangkaian peristiwa dari sebuah teks sastra ke dalam naskah berdasarkan
peristiwa-peristiwa. Dia mengubah peristiwa-peristiwa tersebut ke dalam naskah.
(o) Penarfsiran lisan. Dalam penafsiran lisan terhadap sebuah teks sastra, siswa
membaca nyaring sebuah teks dalam kelompok besar atau kelompok kecil
sebagai sebuah alat untuk menyampaikan penafsirannya terhadap sebuah teks.
(p) Menuliskan kembali, merevisi, menambahkan dalam teks sastra. Dalam aktivitas
respon ini, siswa dapat mengakhiri, menambah episode, merevisi peristiwa,
alternatif gaya, tempat, karakter, atau membuat dialog.
(q) Bermain peran. Dalam aktivitas respon ini, siswa dapat mengadopsi peran,
karakter, atau memfokuskan pada satu dilema atau situasi dalam teks sastra.
(r) Mereview buku sastra. Para siswa dapat menulis review buku dengan cara
merangkum buku sastra itu, kemudian menyimpulkannya.
Dari berbagai strategi respon tersebut tampak bahwa siswa ditempatkan sebagai
individu yang aktif. Pembelajaran sastra tidak lagi bersifat transfer, tetapi generatif.
Terkait dengan hal ini, Slavin (2000) menyatakan bahwa salah satu prinsip paling penting
dari psikologi pendidikan adalah guru tidak dapat hanya semata-mata memberikan
pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun pengetahuan di dalam benaknya
sendiri. Guru dapat membantu proses ini dengan cara-cara mengajar yang membuat
informasi sangat bermakna dan sangat relevan bagi siswa, dan memberi kesempatan
kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide diri dan dengan mengajak
siswa agar menyadari dan secara sadar menggunakan strategi-strategi mereka untuk
belajar. Secara metaforis dapat dikatakan bahwa guru dapat memberi tangga untuk dapat
membantu siswa mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaannya,
harus diupayakan agar siswa sendiri yang memanjat tangga tersebut.
Uraian di atas mengisyaratkan bahwa pembelajaran sastra di kelas selayaknya
tidak bersifat dominatif. Secara humanis siswa diantarkan untuk mencapai kompetensi
sastra yang diidealkan. Sistem pembelajaran semacam ini sering disebut pembelajaran
yang terpusat pada siswa (student-centered instruction). Di dalam kelas yang terpusat
pada siswa, peran guru adalah membantu siswa mengembangkan kompetensi
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kesastraannya, bukan memberikan ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan kelas.
Dalam konteks ini, guru harus mengupayakan agar siswa secara aktif belajar, baik melalui
interaksi dengan guru, bahan ajar, lingkungan, teman sekelas, atau yang lain.
Keberhasilan pembelajaran yang berpusat pada siswa ditentukan oleh banyak
faktor, salah satu di antaranya adalah faktor metode pembelajaran yang digunakan.
Metode pembelajaran yang digunakan selayaknya adalah yang memberi peluang kepada
siswa sebanyak-banyak untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Untuk
mengembangkan kompetensi sastra daerah para siswa, guru dapat menggunakan metode
kooperatif. Bapak pendidikan yang humanis, Dewey (1964), secara tegas menyatakan
bahwa tanggung jawab utama guru memotivasi siswa untuk bekerja secara kooperatif. Di
samping memecahkan masalah dalam kelompok kecil mereka, siswa belajar prinsip
demokrasi melalui interaksi hari ke hari satu sama lain. Hal ini dapat tercipta karena
dalam pembelajaran kooperatif terdapat saling ketergantungan positif, terjadin interaksi
tatap muka, adanya akuntabilitas individu, dan keterampilan untuk menjalin hubungan
antarpribadi atau keterampilan sosial yang secara sengaja diajarkan.
Ada bebeberapa metode pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan dalam
pembelajaran sastra, antara lain metode STAD (Student Teams Achievement Division);
metode jigsaw, metode GI (Group Iinvestigation), dan metode struktural (yang mencakup
metode Thing-Pair-Share dan metode Numbered Head Together). Penggunaan masingmasing metode tersebut harus disesuaikan dengan karakterisitik dan kompetensi dasar
yang ingin dicapai, materi pembelajaran, karakteristik siswa, dan sarana pembelajaran.
Pembelajaran kooperatif selaras dengan paradigma pembelajaran konstruktivis.
Ide-ide konstruktivis modern banyak berlandaskan pada teori Vygotsky, yang telah
digunakan untuk menunjang medode pembelajaran yang menekankan pada
pembelajaran kooperatif. Prinsip kunci yang diturunkan dari teorinya telah memegang
peranan penting. Penekanannya adalah hakikat sosial pembelajaran. Ia menyatakan
bahwa siswa belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih
mampu. Pada pembelajaran kooperatif siswa dihadapkan pada proses berpikir teman
sebaya mereka; metode ini tidak hanya membuat hasil belajar terbuka untuk seluruh
siswa, tetapi juga membuat proses berpikir siswa lain terbuka untuk seluruh siswa
(periksa Slavin, 2000).
Menurut Ibrahim dkk. (2000), unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif adalah
sebagai berikut: (a) siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka
“sehidup sepenanggungan bersama.”, (b) siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu
di dalam kelompoknya, seperti miliknya sendiri, (c) siswa haruslah melihat bahwa semua
anggota di dalam kelompoknya memiliki tujuan yang sama, (d) siswa harus membagi
tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya, (e) siswa akan
dikenai penilaian atau diberikan hadiah/penghargaan yang juga akan dikenakan untuk
semua anggota kelompok, (f) siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan
keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya, dan (g) siswa akan
diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam
kelompok kooperatif.
Kalau kita perhatikan, pembelajaran kooperatif mempunyai sejumlah keunggulan.
Keunggulan tersebut tentu saja bila dikaitkan dengan metode yang lain. Menurut Ibrahim
dkk. (ibid) paling tidak pembelajaran kooperatif mempunyai tiga keunggulan, yakni
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keunggunlan yang terkait dengan hasil belajar akademik, penerimaan terhadap
perbedaan individu, dan pengembangan keterampilan sosial.
Terkait dengan hasil belajar, pembelajaran kooperatif meningkatkan kinerja siswa
dalam tugas-tugas akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam
membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Para pengembang model ini telah
menunjukkan bahwa model struktur penghargaan kooperatif telah meningkatkan
penilaian siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan
hasil belajar.
Keunggulan kedua dari pembelajarn kooperatif adalah penerimaan yang luas
terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan
ketidakmampuan. Goldon dan Allport (dalam Ibrahim dkk, 2000) mengajukan premis
bahwa hanya kontak fisik saja di antara orang-orang yang berbeda ras atau kelompok
etnik tidak cukup untuk mengurangi kecurigaan dan perbedaan ide. Pembelajaran
kooperatif memberi peluang kepada siswa yang berbeda latar belakang dan kondisi untuk
bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama, dan melalui
penggunaan struktur penghargaan kooperatif, belajar untuk menghargai satu sama lain.
Dengan demikian, pembelajaran kooperatif merupakan sarana yang efektif untuk
mendidik perilaku humanis siswa. Jika premis ini dipegang, tampaknya pembelajaran
sastra secara makro dapat menyumpang bagi pencegahan terjadinya pertumpahan darah
akibat konflik etnis dan kepentingan di negeri ini.
Selain itu, pembelajaran kooperatif unggul dalam mengembangkan keterampilan
sosial melalui kerja sama dan kolaborasi. Keterampilan ini amat penting untuk dimiliki di
masyarakat yang secara sosial manusia saling membutuhkan dan bekerja sama. Namun
sayang, ketempilan ini tidak banyak dikembangkan dalam pembelajaran sastra. Padahal,
jika keunggulan ini dapat diraih, mungkin pertikaian kecil antarpelajar dan bentuk-bentuk
pertikaian yang lain dapat dihindari.
3.3 Implikasi dalam Proses Penilaian
Dalam proses pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran sastra, penilaian
bukanlah istilah asing. Paling tidak, pada akhir suatu program pembelajaran biasanya
dilakukan penilaian. Ada berbagai jenis penilaian. Masing-masing jenis itu mempunyai
fungsi tertentu. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian dapat
difungsikan untuk melihat pencapaian hasil belajar atau efektivitas pelaksanaan proses
pembelajaran.
Dalam proses pembelajaran sastra, penilaian dapat dipilah menjadi dua, yakni
penilaian yang mengarah pada produk dan penilaian yang mengarah kepada proses
(periksa Nunan, 1999). Penilaian yang mengarah kepada produk cenderung melihat
pencapaian hasil belajar pada hasil akhir, yang biasanya dilakukan melalui instrumen tes;
sedangkan penilaian yang mengarah kepada proses melihat pencapaian hasil belajar
bukan semata-mata dari hasil akhir, tetapi juga dari proses pencapaiannya.
Pada umumnya, penilaian proses pembelajaran sastra di persekolahan kita
cenderung mengarah kepada penilaian produk, sedikit sekali mengarah kepada penilaian
proses. Penilaian yang dikembangkan dengan sistem ini jelas dominatif, kurang
menghargai proses belajar. “Nasib” anak cenderung divonis dari performansi akhir, tanpa
dilihat bagaimana usaha mereka.
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Pada hakikatnya penilaian bukan hanya dilakukan sesaat, akan tetapi harus
dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Di samping itu, penilaian bukan hanya
menaksir suatu pencapaian secara parsial, melainkan harus menaksir sesuatu dengan
cara menyeluruh yang meliputi proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan
wawasan pengetahuan, sikap, dan keterampilan apresiasi sastra yang dicapai siswa. Oleh
karena itu, untuk menetapkan seseorang tidak mencapai target yang dituntut bukan
hanya dari hasil sesaat, misalnya diambil dari nilai ujian akhir. Bisa saja terjadi seseorang
yang dalam proses performansinya bagus, tetapi karena kesehatannya kurang baik, pada
saat ujian dia akan mendapatkan nilai kurang bagus. Rasanya tidak tepat memvonis siswa
tidak naik kelas gara-gara gagal dalam ujian akhir, padahal dalam keseharian prestasinya
amat baik.
Dalam perpektif pembelajaran sastra yang humanis, penilaian berfungsi sebagai
respon guru terhadap respon-respon siswa. Oleh karena itu, paling tidak, ada tiga tujuan
yang hendak dicapai dari proses penilaian, yakni: (a) untuk menyiapkan deskripsi siswa
tentang apa yang mereka lakukan ketika mereka merespon sastra; (b) untuk menyiapkan
“cetak biru” pengembangan potensi siswa; dan (c) untuk membantu siswa belajar menilai
diri sendiri (lihat Beach dan Marshall, 1991).
Dalam sistem pembelajaran sastra yang humanis, penilaian hasil belajar siswa
tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh proses (bandingkan dengan
Nunan, 1999). Sistem penilaian yang demikian biasanya disebut authentic assessment.
Dalam sistem penilaian ini, proses penilaian dilakukan selama dan sesudah proses
pembelajaran berlangsung; penilaian dapat digunakan guru untuk formatif dan sumatif;
yang diukur adalah keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta; sifatnya
berkesinambungan; terintegrasi; dan dapat digunakan sebagai umpan balik (lihat Nurhadi
dkk., 2004:53).
Jika dikaitkan dengan pendapat Hill dkk. (1998), penilaian sebaiknya ditekankan
pada penilaian proses, dengan penggunaan penilaian portofolio. Hasil pencapaian belajar
direkam dari berbagai instrumen, misalnya catatan guru, anekdot, jurnal, informasi dari
orang tua, di samping produk akhir performansi siswa.
Jika digunakan secara tepat, penilaian portofolio mempunyai sejumlah kelebihan. Barton
dan Collins (1997) mendeskripsikan kelebihan-kelebihan itu sebagai berikut.
a. Portofolio memberikan kesempatan kepada guru atau siswa untuk
mengkomunikasikan hasil pembelajaran setelah atau pada saat proses
pembelejaran di kelas berlangsung.
b. Portofolio memungkinkan guru untuk melihat hasil kerja siswa sesuai dengan
konteksnya. Portofolio menampilkan struktur untuk masing-masing bagian dan
bukti isinya. Struktur ini memungkinkan guru untuk melihat bagaimana masingmasing bagian belajar siswa untuk diselaraskan ke dalam gambaran besar dari
rencana pembelajaran yang telah disusun oleh guru.
c. Portofolio akan merangsang sebuah perubahan di dalam hak belajar pada masingmasing siswa. Siswa akan belajar bagaimana membuat keputusan tentang kualitas
dan kebermanfaatan dari kerja mereka masing-masing, dan keputusan itu dapat
menuntun kepada sebuah makna yang kuat dari penyelesaian secara personal.
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d. Portofolio akan membantu guru membuat sebuah forum siswa untuk
mengkomunikasikan ide-ide mereka di dalam suatu lingkungan yang mendukung.
Interaksi-interaksi ini akan membantu siswa dalam penampakan dirinya.
e. Portofolio akan dapat membantu kita menjadi guru yang lebih baik. Proses
portofolio akan mendorong guru untuk memperhatikan secara konstan apa yang
senyatanya ingin diselesaikan oleh siswa kita. Ini merupakan tantangan bagi guru
untuk mencoba cara-cara baru merancang berbagai pencapaian ini.
Penilaian portofolio didasarkan pada indikator pencapaian belajar dari sejumlah
catatan atau dokumen. Menurut Budimansyah (2002), penilaian portofolio bisa
didasarkan pada catatan atau dokumen: (a) hasil ulangan harian dan ulangan
umum yang biasanya dicatat dalam buku nilai siswa, (b) tugas-tugas terstruktur
biasanya dikumpulkan oleh guru dan disimpan dalam sebuah map khusus untuk
tugas-tugas siswa, (c) catatan perilaku harian para siswa biasanya tersimpan pada
buku khusus yang disebut catatan anekdot, dan (d) laporan kegiatan siswa di luar
sekolah yang menunjang kegiatan belajar, bisanya dikumpulkan guru dan
selanjutnya didokumentasikan.
4. Penutup
Para pemikir pendidikan seperti Dewey telah lama mengingatkan kita bahwa
sekolah hendaknya merupakan miniatur kehidupan masyarakat yang lebih luas. Kalau kita
renungkan, peringatan ini mempunyai implikasi sangat luas. Apa pun yang dilakukan di
sekolah akan mempunyai pengaruh terhadap kualitas siswa sebagai anggota masyarakat.
Namun sayang, peringatan itu sering kita abaikan di dalam proses pembelajaran. Kita
yang bergerak dalam dunia pendidikan, termasuk pembelajaran sastra, sering merancang
dan melakukan pembelajaran yang dominatif sehingga tidak memberi kesempatan seluasluasnya kepada siswa untuk bergaul dengan sastra sebagai instrumen mempersiapkan
masa depan secara kritis dan kreatif. Oleh karena itu, kalau kualitas sumber daya
manusia di negeri ini ingin meningkat, paradigma pembelajaran harus diubah: dari
pendidikan yang dominatif menjadi pendidikan yang humanis.
Tingkat kehumanisan pendidikan dapat direpresentasikan dalam banyak hal,
terutama dalam penyiapan materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem
evaluasi yang digunakan. Dalam konteks penyiapan bahan ajar, pembelajaran sastra yang
humanis didasarkan kepada analisis kebutuhan siswa, bukan semata-mata berpatokan
pada asumsi para perancang kurikulum. Dalam proses pembelajaran, guru sastra daerah
layak menggunakan pembelajaran sastra model respon dengan bertumpu pada metode
pembelajaran kooperatif. Melalui metode ini, guru bukan saja dapat meningkatkan
performansi bersastra siswa, tetapi juga membekali mereka untuk tidak alergi dengan
perbedaan sehingga terbiasa menghargai sesama. Sementara itu, terkait dengan sistem
evaluasi, guru sastra selayaknya tidak hanya bertumpu kepada sistem evaluasi yang
bertumpu kepada produk, tetapi juga penilaian proses.
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Abstract
The importance of language as a tool to communicate both oral and written becomes the
reason why Bahasa Indonesia is a mandatory subject for university students. Thus, Sampoerna
School of Education (SSE) as one of higher education institutions in Indonesia obligates the students
to take Bahasa Indonesia course in the fourth semester. Teaching Bahasa Indonesia in SSE is quite
different because it uses literature circle method where the student’s intake 2011 has not
experienced yet before. It means, literature circle method is considered as a new method for them
in learning Bahasa Indonesia. Regarding on the use of literature circle method, the purpose of this
research is to examine the implementation of literature circle and to know students’ perception
toward this method. There were 29 students cohort 2011 as the participants in this research. Data
were collected through observation and interview. The results of the observation show that the
implementation of literature circle uses a literary book entitled “This Earth of Mankind” written by
Pramoedya Ananta Toer as the reading material to be discussed. The discussion is conducted in 6
groups which consist of 5 students. Each student has a role in every discussion, such as: a
facilitator, a summarizer, a connector, an illustrator and a vocabulary enricher. Every week, each
student has to read two chapters at home. Then, at the classroom, they discuss those chapters
within the groups. They have to take turn in performing those roles. Thus, they experience those
roles in every discussion. Students respond the literature circle by writing two journals. First journal
is about their reaction after reading each chapter and the second journal includes the strengths and
weaknesses of literature circle’s implementation. As a follow up activity from the literature circle,
each student has an opportunity to perform their speaking ability by doing a speech. The students
compose their own speech by understanding the figure/character that has been divided in the
classroom. The result of students’ perception toward the implementation of literature circle method
is still in progress. This will be examined through interview and journal reflections’ analysis.
Keywords: discussion, literature circle, student’s perception, language, book

Introduction
Bahasa Indonesia is not a new subject that must be learnt by Indonesian
students. Starting from elementary school up to university, the students have to learn
Bahasa Indonesia. There are many reasons why Bahasa Indonesia is included into the
curriculum as a mandatory subject. DIKTI as the government institution have reasons
why Bahasa Indonesia must be learnt. First, language as a national identity will improve
students’ nationalism and pride of being Indonesian. Second, students will be able to
have a positive attitude toward Bahasa Indonesia. Third, students will be able to use and
comprehend Bahasa Indonesia correctly in their life.
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Those purposes above could be successfully achieved if students and teachers
support each other in the learning process. However, there is still a problem in the
teaching and learning process of Bahasa Indonesia subject. In a real field, teaching
Bahasa Indonesia is considered as passive learning where teachers becomes a main
source of the learning (Sya’adah, 2008). That kind of learning leads students to be
passive rather than active because they do not have enough opportunity to explore their
learning. In fact, teaching language must promote students centered learning. It is very
important to implement students centered learning because students will have more
responsibility to their own learning. (Rogers,-----). Their responsibilities cover their
engagement in the learning process where they can be more active. The learning also
will be more meaningful because students learn by doing. It means, students will get
their own experiences toward their learning. In students centered learning, students’
active participation is supported by teachers’ assistance. That means, teachers must be
able to be a facilitator and assistance to help students in their learning.
Regarding on the importance of students centered learning, language teaching
methods have became a concern for many researchers and teachers. There have been
discussions among them to find out the appropriate teaching method to teach language.
Taking in the consideration that learning Bahasa Indonesia is aimed to improve language
skills (listening, writing, speaking and reading), teachers must aware what kind of method
that can cover those skills at the same time.
Sampoerna School of Education as one of educational institution implemented a
literature circle method in order to respond the students centered learning in teaching
Bahasa Indonesia. Thus, this paper presents the implementation of literature circles
method at Sampoerna School of Education which included 29 students as the participants.
It also describes students’ perception toward literature circles method by doing an
interview towards three students randomly.
Literature Review
“A literature circle is a group of people who meets on a regular basis to discuss
stories and books” (Rogers, W & Leochko W, 2002, p.5). Based on that definition, there
are two main components in literature circle. First, literature circle needs people who are
going to share learn together in groups. This means, most of activities in literature circle
will be conducted in groups, but it does not mean that there is no individual activity.
Individual activity or assessment is still implemented during the literature circles. The
second thing that must be considered in implementing literature circle is the books that
will be used as reading materials.
Literature circle is effective to promote students centered learning because it has
many advantages (Moen, 2004). It improves student’s cooperative learning strategies
because they deal with many students in the groups. It is totally different when students
work individually. They have their own choice to do everything they want. However,
when they work in groups, they have to listen other’s opinion or ideas. Thus, that will
influence their cooperative learning.
Giving students opportunities to discuss about the reading materials in groups will
help them in exploring themselves. They tend to be more active because each of them
has their specific roles. To be successful in playing their roles, they need to find out the
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information from the reading materials that they are going to present. In this context,
they are exposed to be a critical thinker and the source of information. Furthermore,
teachers will facilitate and help them if they find difficulty during their learning.
Literature circle could be a right strategy to accommodate student’s learning styles
(Moen, 2004). It involves discussion which auditory learning style is emphasized. It also
uses some illustrations which help visual learners understand the discussion. For the
kinesthetic learners, literature circle accommodate them through some movement.
Anderson and Corbett (2008) states that there are 5 procedures in literature circle
implementation.
1. Author and book selection
Students and teacher need to decide what kind of book that they will be used as a
reading material. This step is a starting point before implementing literature circle
because book will plays a significant role to achieve the learning goals. Both
students and teacher are suggested to use the same book title for all literature
circle groups in order to ease them in the discussion.
2. Literature circle role selection
Each member of literature circle groups have their own responsibility to play their
roles. Daniels (as cited in Anderson & Corbett, 2008) states four main roles in
literature circle. First is the connector. The connector has a job to connect the
reading materials with past or daily experiences. In other word, the reading
materials must be related to the real life. Second role is questioner. The
questioner must be ready with list of questions in order to lead the questions. The
third role is literary luminary who has to write down the important parts of the
texts, such as the wise words or the difficult words. The last role is the illustrator.
The illustrator has to draw an illustration based on what he or she understands
from the reading materials.
3. Assigning and supporting reading
Using reading materials in the literature circle means that students are assigned to
read. Students and teachers can make an agreement about the topic that will be
read together. They are allowed to read at school or at home based on classroom
agreement.
4. Literature circle sheet
Each student who has already known their role is suggested to write their role on
the provided sheet. For example, student who gets the opportunity to be the
questioners, must list down questions in the paper. Teachers also can assign
students to write reflective journals about what they have learnt during the
literature circle.
5. Assessment
To check students’ understanding towards reading materials that they read,
teacher can give them assessment. There are many kind of assessment to check
their understanding. For example, teacher can give essay questions or multiple
choices test.
Daniels (as cited in Anderson & Corbett, 2008) reported that literature circles have
been implemented by tens of thousands teachers in their classroom. Previous studies
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have shown that literature circles have been conducted successfully in the classroom.
Certo at all (2010) conducted a research to investigate students’ perceptions of their
experiences towards literature circles. The participants were 24 diverse elementary
students. The data collection used interview and it was analyzed using Hyperresearch
software. The results show that literature circles become an enjoyable activity. Students
also believe that the discussion run well because of their writing before and after
conducting literature circle.
Methodology
This research took place in Sampoerna School of Education which is located in
Pancoran, Jakarta Selatan. The researcher specifically chose a classroom which consists
of 29 students. The students were new students intake 2011 that were fresh graduated.
Based on interview and observation, all of them have not experienced yet in using
literature circle in their previous senior high schools. Thus, this method was considered
as new method for them in learning Bahasa Indonesia. The researcher observed this
classroom starting from March 2012 up to July 2012 to know the implementation of
literature circle. Furthermore, the researcher also interviewed three students and use
journal books to know their perception regarding the use of literature circle.
Results
The implementation of literature circle in Sampoerna School of Education is done
during 1 semester. It was started from March 2012 and ended on July 2012. The
procedures of literature circle implementation are shown in the following steps.
1. Book selection
Considering the allocation time which was quite longer (1 semester), the book
selection must be able to cover the whole semester. This was why the lecturer
considered choosing “This Earth of Mankind” novel written by Pramoedya Ananta
Toer. Firstly reason was this book has twenty chapters which can be discussed
during 1 semester. It also has many characters or figures which could be used to
support the follow up assessment “giving a speech”. Besides that, this book has its
historical background because it has setting in the earlier 20th. This means,
students would go flashback to understand and visualize what happened in that
era.
In other words, this novel would give new knowledge for the students
because they have not read this book yet. There were some reactions when
students firstly read that book. They felt that the book was complicated because
there were many new or difficult words to be understood. They needed read it
twice to get the content.
2. Grouping and role selection
Twenty nine students were divided into 6 groups which consisted of 5 people.
Each group made rules and agreement to create a good atmosphere during the
literature circle. They agreed that the literature circle could be conducted in the
classroom or outside the classroom. They also created a relax situation by
allowing them to bring their snacks. This means, they could eat snack during the
discussion.
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Each group divided the role for the members. There are a facilitator, a
summarizer, a connector, an illustrator and a vocabulary enricher. The facilitator
had a responsibility to lead the discussion by giving questions. The summarizer
concluded the discussion by writing the summary of the discussion. The connector
should be able to connect the reading materials to the real life or experiences.
The illustrator drew an illustration which explained the story. The vocabulary
enricher must list literary words or sentences which were considered difficult and
not familiar to the students.
3. Literature circle sheet
Each member of the literature circles group had a journal book. They were
assigned to read two chapters in a week. They read at home and they had to
write a journal reflection after reading. They wrote their expression to respond
the story.
4. Assessment
As the follow up activity or assessment from literature circle, giving a speech was
chosen to improve students’ speaking ability. In this assessment, students were
assigned to give a speech based on the situation where the main characters of the
novel (Minke and Annelies) celebrated their wedding. Thus, a wedding party
situation was created in the classroom to make the students felt the real
atmosphere. Each character/figure had to give a speech during the wedding
party. This assessment was given to improve students’ writing skills and also to
check students’ understanding towards the character/figure they got.
This kind of literature circle showed its positive contribution. Three interviewed
students explained that they enjoyed the discussion because they could learn from their
friends. They believed that one person might have different perspectives or opinion
about the reading materials, thus they were happy to listen others’ perspectives. This
method also created curiosity among them where every week they only had a chance to
read two chapters.
Student’s journal books also showed students’ positive reaction toward literature
circle. They were really happy because literature circle help them in understanding the
reading materials. For them who do not like read, this method was really helpful because
they had a responsibility to perform their roles in the discussion. Without reading, they
would get difficulty to do their roles as well.
Conclusion
The implementation of literature circle in Sampoerna School of Education has its
own steps, which were started by choosing the book, grouping and dividing the roles,
writing literature sheet and ended by performing an assessment. Positive perceptions
toward literature circle were shown by the students in their journal books and during the
interview session. They were happy because literature circle gave them many benefits
such as they could learn from other friends, increase their curiosity, help them in
understanding the reading materials and improve their responsibility.
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LITERARY APPRECIATION ROAD TO MORAL AND
CARACTER EDUCATION
Endang Eko Djati Setiawati
Universitas Widya Dharma Klaten

Abstrak
Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia
Indonesia seutuhnya yang seimbang serasi selaras dalam hidup dan kehidupannya serta sehat
jasmani dan rohani. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pendidikan humaniora disamping
pendidikan non humaniora. Pendidikan humaniora terdapat pada pengajaran sastra.Pada hakekatnya
sastra memiliki dua fungsi yang sangat menguntungkan yaitu dulceet utile (Wellek, 1977) yang
berarti memberi kesenangan atau kenikmatan dan kegunaan serta manfaat. Memberi kesenangan
atau kenikmatan dapat dijelaskan bahwa ketika sastra dibaca si pembaca akan menikmati cerita,
bahasa dan pengalaman yang disuguhkan dalam sastra sementara kegunaan serta manfaat sastra
adalah bahwa sastra merupakan alat atau media dimana pendidikan nilai-nilai atau pendidikan moral
dan karakter dapat disisipkan.
Kegiatan apresiasi sastra merupakan salah satu aspek dalam pengajaran sastra.Pada
kegiatan ini para peserta didik adalah para pembaca sastra dan mereka diharapkan mendapatkan
manfaat yang antara lain berupa: mereka dapat menerima, menikmati, memahami dan memaknai
suatu karya sastra. Selainitudapatmemperolehnilainilaikehidupandanpengalamanhidup yang terdapat
dalam karya sastra.Dalam kegiatan mengapresiasi karya sastra ini pula akan tumbuh sifat-sifat
terbuka terhadap pendapat orang lain, kreatif dan dinamis.
Pendidikan melalui pengajaran sastra merupakan usaha yang disa dari untuk mencapai
tujuan yang difokuskan pada perubahan tingkah laku peserta didik. Pendidikan semacam ini sesuai
dengan peranan pengajaran sastra bahwa pengajaran sastra mempunyai peranan dalam mencapai
berbagai aspek dari tujuan pendidikan dan pengajaran, seperti pendidikan susila, sosial, perasaan,
sikap, penilaian dan agama. Pembinaan kegiatan apresiasi sastra itu diperlukan karena dalam hasil
sastra terkandung pengalaman manusia yang indah dan mendalam serta ajaran moral.

A. Introduction
The Indonesian Government states that the National Goal is justice and
prospereous for all Indonesian based on Pancasila and UUD 1945. The statement can be
carried out through the implementation of the National Education.
The National Education purposes ”mencerdaskan bangsa dan mengembangkan
manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan,
kesehatan rohani dan jasmani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan” (UU RI No 2 tahun 1989, Pasal4 : Hal
7). The above statement concerns that Indonesian people should be in harmonious
life.Humaniora education and nonhumaniora education should be balanced. It is always
implemented in the national education.
Humaniora education is intended to humanize people. One of humaniora education can
be obtained from literary teaching.
But the fact is different. Education system in Indonesia has been focusing on
cognitive aspect only. The indicator of success or failure of a student is often determined
by the result of the national examination. Thus , the students tend to forget the
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importance of the process and they focus on the results only. As the facts say that there
have been many reports about systematic cheating commited by students and supported
by teachers and headmasters. The meaning of education has been narrowed to the
process of getting certificates and diplomas. The quality of education in Indonesia has
been far from being “manusia Indonesia seutuhnya”. It means that Education system has
neen focusing on cognitive aspect and leave it the moral and character building.
Recently, there have been many violences happened in our country, such
as students ‘fighting which ended in death, sadistic murdering which is done by their
close and intimate family and friends, robbery which is ended in murdering and so forth.
All the events were caused by various factors and aspects. It can be the degradation of
moral and character of our nation. Now it’s time to be aware of the fact that character
and moral education is urgent to be carried out and implemented in our national
education.
B. The essence of Moral and Character Education
Before discussing character education, we need to know what is meant by
character. Based on the definition of character we believe, we are able to discuss and
enhance further on character education. According to Thomas Lickona, character consists
of three parts which is interrelated each other. They are Moral Knowing, Moral Feeling
and Moral Action. Meanwhile a good character consists of knowing the good, loving or
desiring the good and acting the good. (Thomas Lickona in Ratna Megawangi, 102,
2009). Moral Knowing is importance to be taught. It consists of moral awareness,
knowing moral values, perspective taking, moral reasoning, decision making and selfknowledge. Moral Feeling is another aspects that must be implemented. It is the source of
the energy for human being to act according to moral principles. There are six emotional
aspects that a human being must have in order to be a good human being. They are
conscience, self-esteem, empathy, loving the good, self- control, and humanity. Moral
Action concerned to manifest the moral knowledge into action. The moral action is the
outcome from the two aspects discussing before, moral knowing and moral feeling.
Swami Vivekananda also states, “ If a man continuously hears bad words, thinks bad
thoughts, does bad actions, his mind will be full of bad impressions, and they will
influence his thought and work without his being conscious of the fact. He will be lie a
machine in the hands of his impressions, and they will force him to do evil, and that man
will be a bad man; he cannot help it. Similarly, if a man thinks good thoughts and does
good works, the sum total of these impressions will be good, and they, in similar manner,
will force him to do good, even in spite of himself. When such is the case, a man’s good
character is said to be established” ( Swami Vivekananda in Ratna Megawangi, 104,
2009). Thus, character and moral education is the muscle tone that develops from daily
and hourly training of spiritual warrior. (Tolbert Mc Carrol in Ratna Megawangi , 104,
2009). Then, habits lead to character building as the unknown author says.
Watch
Watch
Watch
Watch
Watch
Watch

your thought because they lead to attitudes
your attitudes because they lead to words
your words because they lead to actions
your actions because they lead to habits
your habits because they lead to character
your character because it determines your destiny. (Ratna Megawangi, 104, 2009)
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C. The Contribution of Literary Appreciation to Moral and character Building
Any literature has double characteristics namely dulce et utile (Welle, 7, 1977). It
means that literary gives enjoyment and usefulness. It is important to question why
literary teaching is potential material in moral and character education. Since the role of
literary work in life covers three aspects, namely,(1) literary work as the image of life (2)
as the caricature of reality (3) as the spiritual experiences literary teaching is potential
material in moral and character education. (Saini K.M 1988). Literary work is the reflection
of reality. It is the result of the mixture between reality and imagination.
Literary Appreciation is one of the activities in literary teaching. The beneficial
aspect of this teaching is that the students are able to enjoy, understand, receive, give a
meaning to the work. In addition students obtain the significant values of the work and
learn the life experiences presented in it. Hopefully the students are able to compare
between the valuable values to the reality that they face in daily life.
It is also to encourage the students to be an open-minded, creative, dynamic
human being. Education through literary teaching has the potential effort to change the
student’s behavior. It has the important role to reach various aspects of educational goals
such as, moral, social, feeling, behavior, self-evaluation and religion (Yus Rusyana;1978 in
H.E Suryatin). Literary works deal with beautiful and deeper experiences of a human
being and makes it possible for the students to enjoy and learn from it.
The students learn the valuable moral lesson that come up from their discussion.
As Thomas Lickona says that to build character one must know moral and lead to moral
feeling and then moral action. Literary Appreciation invites students to the ongoing
debate about the values and the beauty of literary works in the literature classroom. In
this stage, moral knowing is occurred among the students. There has been a process of
moral knowing such as moral awareness, knowing moral values, perspectives taking,
moral reasoning, decision making and self – knowledge.
The following is short story used in literary appreciation as the example how
moral knowing can be implemented in the discussion. (Appendix 1) The short story
entitle A Job on the side by Freeman J. Wong. It tells us about tricky person. In the
discussion the questions used to invite the students to have a lively discussion to find a
valuable message of the work. Look at the following questions, (1) What do you think of
the narrator had been done to Robert?,(2) Can we say that he is a good guy or a bad
guy? Please discuss!,(3) Suppose you were in Robert’s position, would you like to do the
same thing as he did, why? Why not?,(4) What does the writer of the short story intend
to tell us? Please discuss. The teacher should create others questions which is able to
uncover the moral lesson inside of the work of art. The other short story is Windows by
Freeman J. Wong. (Appendix 2). The short story gives the reader moral lesson too. To
uncover the moral lesson the teacher gives leading questions such as, (1) What comes to
your mind the moment the words “neighbor” is mentioned?,(2) Do you believe that a
woman was ready to help neighbor all year round only ready the purpose of seeing an
opportunity to brea into her neighbor’s house with an out –of – date wooden window that
had been used for 40 years?,(3) What do you think of the narrator and his neighbor
based upon the dialogue between them?,(4) Do you think the narrator rude, domineering
unjustifiable, or over bearing?,(5) Do you agree that the neighbor was passive, helpless,
self- controlled, for bearing, or submitting to humiliation? If yes, why? If no, why not?,(6)
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Do you think the woman is strong or weak in character? Why and why not?,(7) Use your
imagination and tell why she decided to replace his old wooden window with a new ,
modern one since it was not her fault at all?,(8) What influence would what the narrator
did have on his child?,(9) Do you think his child will follow it when he grows up?,(10) Do
you believe that the narrator got a free- of- change new window actually at a cost of his
moral quality? How?,(11) Do you think what the narrator lost was far more than what he
got? In what way?.
The above questions are the example to dig up the moral lesson inside of literary
work. It shows that literature has the contribution for moral and character building in the
stage of moral knowing. It is very important start to lead another stage moral feeling and
moral action. As the unknown author says
Watch
Watch
Watch
Watch
Watch
Watch

your thought because they lead to attitudes
your attitudes because they lead to words
your words because they lead to actions
your actions because they lead to habits
your habits because they lead to character
your character because it determines your destiny

A good character started with knowing the good and then loving or desiring the
good and finally acting the good. Literary Appreciation teaches students knowing the
good. Hopefuly, after knowing the good , students desire or love the good and then they
bring in their daily activities as acting the good.
D. The Strategy of Character Education Development through Literary
Appreciation
1. Literary Teaching Inside the Classroom
It is not necessary to teach moral and character solely apart from the other
subject. Moral and character education can be implemented into other subject such as
History, Science, Anthropology, Literature and so on. Among the above subject, literature
has a cloce relationship and interesting for students to learn moral and character. As we
remember that literature has two functions enjoyment and usefulness. The teacher
chooses the right and suitable literary wors for the student to be discussed in class. The
wors have the elements of moral and character education.
2. Literary Teaching Outside the Classroom
Literary Appreciation can be carried out not only inside the classroom but also can
be carried out outside the classroom. Literary Appreciation can be done in the form of
poetry reading, acting competition, drama performance, short story reading and so forth.
Tae an example, drama or play performance. In carrying out drama or play performance,
the students have the opportunities to develop a range of knowledge, sills and
understanding. It can also
- Help to develop students’ relationship among peers, with teachers, other adults
and wider audiences
- Develop an awareness of self and others
- Help to develop students’ confidence in their own abilities, particularly in verbal
and non verbal communication
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- Encourage mutual respect and sharing
- Help develop awareness of how groups wor
- Help participants to use and develop language
- Learn to respect, and , where necessary, depend upon others
- Derive a sense of achievement from completing practical wor for which they are
wholly or partly responsible
- Appreciate the values and attitudes of their own and other communities.
- As a teaching technique can promote enquiry and constructive thought, sills of
comparison, interpretation, judgment and discrimination.
3. Inviting artist in Literary Appreciation
It will be interesting to do, inviting an artist to discuss a literary work and the
process of his or her creativity. The teacher is suggested to invite the local artist to carry
out the activities in irregular time such as in the evening, Saturday night and the other
leisure time. To prepare the activity, the teacher encourage the students to have an
interest in learning literary work such as poetry reading, short story reading drama
performance an so on. The teacher provide the material to be used , chooses the suitable
one, and finally students are able to dig up the beauty of the works. The next step that
the teacher has to take is assigning the students to create a work of art as far as they
can do it, for an instance a poem. In time the students demonstrate their works in front
of their friends and let the other friends read it and imitate the original writer. Teacher
has to appreciate with what the students have been done. Let the other students
demonstrate their own works and carry out in the same way.
E. Conclusion
Education system in Indonesia doesn’t focus on cognitive only but also on moral
and character education. Character education can be developed through literary
appreciation since literary has two functions dulce et utile, enjoyment and usefulness. The
teaching and learning literary works can be done in three ways, inside the classroom,
outside the classroom and inviting the artist to have literary and his or her process
creativity. To build moral and character of a nation is started by each individual.
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PEMBELAJARAN SASTRA ANAK: MATERI AJAR
SEDERHANA MENUJU PEMBENTUKAN BUDI
PEKERTI DAN AKHLAK ANAK
Yundi Fitrah
FBS FKIP Universitas Jambi

Abstrak
Tulisan ini menguraikan pembelajaran sastra anak, terutama dalam menentukan materi
ajar yang tepat diajarkan sesuai visi pendidikan, yakni terbentuknya budi pekerti yang baik dan
berakhlak mulia. Meteri ajar yang perlu diperhatikan harus sesuai dengan tingkat usia atau jenjang
sekolah. Pada usia dini dan kelas rendah saat-saat dasar dalam pembentukan karakter anak, tematema yang terkait dengannya adalah kasih sayang, kekeluargaan, dan kebersihan. Pada kelas tinggi
adalah tema lingkungan alam dan lingkugan sosial-kemasyarakatan. Pada jenjang pendidikan
selanjutnya, perlu dipertimbangkan faktor biologis, psikologis, norma, wawasan kebangsaan, dan
agama. Untuk itu pengajar sastra harus rela dan ikhlas mencari meteri ajar yang tidak susah
diperoleh, dan tepat diajarkan. Materi ajar sederhana ini bisa dicermati dalam syair lagu-lagu anakanak dan lirik-lirik lagu dari kelompok musik di Indonesia, yang dinilai tepat dijadikan sebagai materi
ajar.
Kata kunci: Pembelajaran sastra anak, materi sederhana, dan akhlak mulia.

Pendahuluan
Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komuniasi (ITC) membuat cepat
terjadinya proses globalisasi terhadap pikiran, perasaan, dan perangai manusia.
Akibatnya, berbagai perubahan dalam sosial-budaya, seperti kenakalan orang tua
terhadap anak, anak terhadap orang tua, dan kenakalan lainnya di masyarakat semakin
tidak beradab. Selain itu terjadi pula kejahatan terhadap dunia luar, seperti kejahatan
dunia maya, praktik perdagangan manusia antar negara yang membuat tatanan sosial karena kita memiliki kepribadian yang rapuh- begitu cepat berubah. Jika perubahan itu
mengarah ke yang lebih baik dan lebih sejahtra sudah tentu tidak ada masalah, namun
jika perubahan ini menuju ke arah prilaku yang buruk, inilah yang menjadi masalah
besar. Perkembangan ICT ternyata tidak mampu membawa ketenangan dan kedamaikan
umat manusia, namun telah mengubah prilaku bangsa. Dari kenyataan itu, apakah
sekolah dalam pembelajaran dan pendidikan mampu mengantisipasinya?
Pembelajaran adalah suatu proses belajar yang dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan hasil akhir belajar dengan tujuan agar apa yang diharapkan tercapai
pada peserta didik. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan dalam
pembelajaran untuk mewujudkan peserta didik agar mampu bersikap secara aktif dalam
mengembangkan potensi diri dan memiliki kekuatan moral, keagamaan yang taat;
pengendalian diri yang terpuji, berkepribadian atau berbudi pekerti, memiliki kecerdasan
nurani, dan berakhlak mulia, serta terampil terhadap apa yang diperlukan baik pada
dirinya, maupun pada masyarakat, bangsa, dan negara (Anonim, 2003 : 3).
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Mencermati pembelajaran sastra yang dilakukan di sekolah tampaknya dari hari
ke hari semakin sarat dengan berbagai masalah. Masalah ini dapat diketahui dari
perencanaan kurikulum, pelaksanaan dalam penerapan kurikulum, keluhan guru terhadap
peserta didik dan guru sendiri yang tidak siap mengajar sastra, serta sastrawan dan
kritikus sastra tentang rendahnya tingkat apresiasi sastra, yang selama ini menjadi bukti
nyata adanya sesuatu yang tidak beres dalam pembelajaran sastra.. Hasil bincangbincang bebas bersama guru bahasa dan sastra Indonesia pada berbagai kesempatan,
menyatakan bahwa secara umum dan mendasar yang menjadi masalah dalam
pembelajaran sastra adalah merosotnya prilaku peserta didik yang tidak menunjukkan
prilaku yang sesuai dengan hasil akhir pembelajaran sastra. Masalah ini berawal dari tidak
cermatnya guru dalam mengembangkan kurikulum, pemilihan dan penetapan materi ajar
yang dilakukan di sekolah, yang berakibat tujuan akhir dari pembelajaran sastra tidak
terbentuknya pribadi yang luhur dan berakhlak mulia para peserta didik.
Undang-undang sertifikasi guru dan dosen dengan segala kompetensinya telah
ditetapkan. Jujur saja dinyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak berarti jika kinerja
guru tidak bertambah apalagi tidak memahami persoalan-persoalan nyata sekarang
bahwa globalisasi telah terjadi dan praktik kapitalisme dan liberalism yang luar biasa.
Perang budaya pun telah melanda sebagian besar penduduk dunia, dan telah terjadi
berbagai krisis, terutama krisis moral, budi pekerti dan akhlak. Buktinya, oleh oknum
penguasaha dan penguasa, tanah, hutan, air-sungai, laut, dan udara telah dieksploitasi
dan hasilnya menjadikan kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi. Selain itu, situasi
sosial, politik, budaya tidak menentu akibat kebebasan berekspresi tanpa ada ikatan
norma, adat, dan agama. Praktik perdagangan bebas dengan mencari keuntungan
sebesar-besarnya tanpa batas dan tanpa rasa kemanusian, kemasyarakatan, dan
kebangsaan.
Permasalahan lain lagi yang berhubungan dengan permbelajaran sastra di
sekolah adalah materi sastra yang diajarkan kepada peserta didik kurang bermuatan dan
menggambarkan “budi pekerti”, “akhlak mulia”; terhadap Tuhan, sesama manusia, dan
lingkungannya. Oleh itu, jika guru masih berharap kepada peserta didik agar berbudi
pekerti dan berakhlak mulia, maka permasalahan yang mendasar yang harus dicermati
adalah pemilihan materi ajar sastra yang tepat. Pembelajaran sastra yang benar adalah
pembelajaran dengan pemberian materi ajar yang tepat dan penilaian akhir yang benar
terhadap prilaku peserta didik.
Hakikat dan Fungsi Sastra Anak
Sastra anak adalah sastra yang berisi dan bertujuan untuk anak. Pembelajaran
sastra anak merupakan bagian dari proses pendidikan yang harapannya peserta didik
harus memiliki budi pekerti dan berakhlak mulia. Oleh itu, sastra atau materi ajar sastra
anak memiliki tempat khusus dalam perkembangan peserta didik. Karya sastra yang
ditujukan terhadap peserta didik dapat menjadikan suasana yang penuh kehangatan.
Pada kesempatan yang tepat dapat merupakan wahana bagi peserta didik untuk
mempelajari dunia sekitarnya. Karya sastra memenuhi berbagai kebutuhan (rohani) dan
menanamkan berbagai nilai yang tidak dapat terlihat secara langsung. Sememangnya
karya sastra tidak sehebat permainan (game) dalam komputer atau program televisi atau
juga internet, tetapi sastra memberikan sesuatu yang khas dan berbeda.
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Selain itu tujuan pengajaran sastra anak terhadap peserta didik akan membangun
harga diri (self-esteem). Karya sastra yang baik adalah karya sastra yang dapat menolong
anak-anak mengembangkan kesan yang positif mengenai dirinya. Sastra anak juga dapat
menolong menemukan dirinya, mengenal perasaannnya sendiri. Membaca tentang
kehidupan tokoh dapat membangkitkan motivasi anak untuk menemukan dirinya agar
lebih bersemangat. Karya sastra anak yang bertujuan terhadap anak dapat menolong
anak memahami betapa pentingnya kebersamaan, pengertian toleransi yang benar
terrhadap orang lain, mengerti cara menyesuaikan diri dalam pergaulan, menyadari
hubungan yang manusiawi, dan keingintahuan tentang kehidupan.
Sedikit banyaknya sastra anak akan berpengaruh terhadap kepribadian anak.
Sastra anak memiliki pengaruh terhadap perkembangan kepribadian. Oleh itu, pemilihan
dan tujuan materi ajar sastra anak akan dapat membentuk antara lain: (1) berkepribadian
secara alamiah, (2) menjadi pengimbang emosi secara wajar (3) menanamkan konsep
diri, harga diri, dan menemukan kemampuannya yang nyata, (4) membekali dan
memahami kelebihan dan kekurangan dirinya; (5) membentuk sifat-sifat kemanusiaan,
seperti ingin dihargai, ingin cinta kasih, ingin keselamatan, dan ingin keindahan
(Endraswara, 2002 : 3).
Atas dasar pengaruh-pengaruh tersebut, layaklah jika dalam pembelajaran sastra
anak disajikan beberapa karya sastra yang memuat: (1) konsep diri sejati; (2) tanggung
jawab terhadap lingkungan sekitar; (3) memupuk rasa kebersamaan; (4) acuan
pendidikan budi pekerti. Dari empat hal ini, berarti pembelajaran sastra anak berfungsi
untuk memberikan “pengetahuan” berupa pendidikan kepribadian, pembentukan sikap,
dan pengembangan nilai-nilai pendidikan. Karya sastra anak yang tidak mendidik justru
akan merusak perkembangan kejiwaan anak. Innis (1967:67) mengemukakan beberapa
makna dan fungsi sastra anak yakni; (1) menghibur anak agar dapat tertawa terpingkalpingkal dan senang hatinya (to amuse the children); (2) memberikan informasi kepada
anak tentang fenomena fisik, objek-objek, cuaca, dunia binatang, siang dan malam,
musim, hiukuman fisik dan khayalan (to inform the children); 3) memberikan tuntutan
tentang tingkah laku dan pola perkembangan tingkah laku (to advice children in matters
of behavior and to develop certain behavior patterns). Sejalan dengan itu, Arbuthnot
(dalam Endraswara, 2002: 7) menjelaskan bahwa sastra anak akan dapat memperluas
cakarawala, memperdalam pengetahuan, dan mengembangkan wawasan sosial.
Berdasarkan fungsi sastra anak dan kaitannya dengan pembelajaran sastra di
atas, Tarigan (1995;9-10) secara garis besar menyatakan, memilah nilai-nilai sastra anak
menjadi dua, yakni nilai intrinsik dan nilai ekstrinsik. Nilai intrinsik terdiri dari: (1)
memberi kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan; (2) memupuk dan
mengembangkan imajinasi, (3)memberikan pengalaman baru (4) memberikan wawasan
menjadi perilaku insani, (5) memperkenalkan kesemestaan pengalaman, (6) memberi
harta warisan sastra dari generasi terdahulu. Nilai ekstrinsik sastra anak antara lain: (1)
memupuk perkembangan bahasa; (2) memupuk perkembangan sosial (3) memupuk
perkembangan kepribadian (3) memupuk perkembangan kognitiif.
Materi Pembelajaran Sastra pada Usia Dini dan Pendidikan Dasar
Pembelajaran sastra dapat diperkenalkan pada usia dini. Pembelajaran sastra
pada usia ini adalah suatu usaha dalam penanaman suasana bersastra pada anak-anak
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usia 0-3 tahun secara in formal. Anak-anak usia ini adalah masa periode awal bagi
pembentukan “akhlak mulia” terutama terhadap Tuhan Allah SWT. Anak-anak ini juga
masih memerlukan kematangan emosi. Fantasi-fantasi dalam jiwanya kadang-kadang
terlalu tinggi sehingga jauh dari alam nyata. Fantasi ini membuat sebagaian besar anakanak menggemari dongeng yang penuh keajaiban, kesaktian, dan petualangan.
Oleh karena anak pada usia dini belum stabil dan masih mencari tokoh idola,
maka suasana bersastra perlu diperkenalkan pada mereka. Peran Ibu sangatlah penting
dalam memperkenalkan dan membangun suasana bersastra di rumah. Suasana bersastra
di sini adalah usaha Ibu secara aktif memperdengarkan kata-kata dan cerita-cerita yang
dapat membentuk budi pekerti dan akhlak mereka. Suatu yang perlu diperhatikan adalah
pemilihan cerita yang tepat diperkenalkan kepada mereka. Dalam hal ini bisa juga
diperdengarkan melalui kata-kata yang indah berupa doa-doa dengan suasana berintonasi
yang baik dan mencari sesuatu yang menarik perhatiannya untuk membentuk watak
melalui perdengaran.
Pada usia taman kanak-kanak, 4-6 tahun adalah masa sudah dapat menangkap,
menerima dan merasakan inti sari cerita yang dikisahkan, meskipun belum bisa
membedakan antara khayalan dengan kenyataan. Pengamatan mereka pada umumnya
masih total dan kabur sebelum mengkhususkan pada salah satu hal. Yang timbul dalam
angan-angan usia ini, masih dalam lingkup kecil dan penuh fantasi. Cerita-cerita lucu,
puisi humor, dan drama yang penuh kelakar, biasanya menjadi kesukaan anak-anak pada
usia ini. Anak-anak ini sudah bisa menghafal, namun masih cenderung berpikir secara
utuh dan kadang meloncat-loncat. Pengajar atau guru harus penuh kesabaran menuntun
mereka untuk mencari dan menceritakan unsur cerita secara terperinci. Puisi-puisi yang
bentuknya sederhana dan bercerita seperti bagian syair lagu anak-anak karya Bu Kasur,
A.T.Mahmud, syair-syair lagu Sakha, “Pencipta Segalanya”, “Nabi Muhammd”, “Janganlah
Ragu Padanya” (terlampir) juga cerira-cerita para nabi adalah tepat disampaikan pada
usia ini.
Bangun tidur kuterus mandi
Tidak lupa menggosok gigi
Habis mandi kutolong Ibu
Membersikan tempat tidurku

Pada usia 7-9 tahun sudah memasuki usia sekolah dasar. Anak-anak sudah mulai
bisa membaca terutama membaca kalimat-kalimat atau larik-larik puisi. Selain itu sudah
bisa mendengar dengan baik. Kemampuan membaca pada masa ini sudah dapat
dikategorikan membaca secara teliti dan juga serius terhadap dunia bahkan mau diajak
berpikir logis. Puisi yang bertema kasih sayang sesama manusia dapat dijadikan sebagai
tambahan materi ajar pada anak SD kelas rendah.. Materi ajar sastra seperti ini dapat
diperoleh dari buku-buku bacaan sastra anak di perpustakan sekolah, perpustakaan
daerah, koran dan toko buku atau dalam buku paket yang sudah tersedia. Tingkat
kecerdasan otak anak-anak pada usia ini sangat mudah merasuk dalam keindahan, syair
lagu-lagu yang selaras dengan dunianya. Mereka dengan sangat mudah pula menghafal
syair-syair lagu; Kasih Ibu Kepada Beta, Cicak-Cicak di Dinding, Pelangi-Pelangi, Naik
Delman, Lihat Kebunku,, dan Aku Seorang Kapiten.
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Kasih ibu kepada beta
Tak terhingga sepanjang masa
Hanya memberi
Tak harap kembali
Bagai sang surya
Menyinari dunia

Pada usia 10-12 tahun anak-anak telah mulai terbuka minatnya terhadap sastra.
Anak-anak pada usia ini mempunyai penglihatan lebih realistis dan lebih teliti, analisisnya
tajam dan kritis. Segala yang dibaca ingin diketahui seluk-beluknya. Kemudian pada usia
ini sudah mempunyai dasar untuk menelaah segala ilmu pengetahuan dan dengan
dorongan jiwa mereka mulai ingin mencoba-coba menjelajah dunia (Gana, 1976 : 53-59).
Oleh itu, puisi atau cerita dengan tema cinta terhadap lingkungan alam dijadikan sebagai
tambahan materi ajar sastra terhadap anak-anak pada usia seperti ini,
Lihat kebunku penuh dengan bunga
Ada yang putih dan ada yang merah
Setiap hari kusiran semua
Mawar melati semua yang indah

Pada masa anak-anak seperti itu sedang jatuh pada strum und drang, yaitu masa
merindukan atau memuja sesuatu. Tidak jarang juga mereka yang haus akan retorika
indah, senang membuat catatan-catatan harian dengan bermain kata-kata indah.
Dorongan jiwanya lebih maju untuk menegatahui realitas mencapai tingkat yang lebih
tinggi. Mereka dibanjiri oleh berbagai perangsang dan peristiwa yang bisa
mempengaruhinya. Setelah umur 12 tahun mereka sudah mampu berpikir teratur
sehingga mampu dengan tepat dan tajam menilai segala sesuatu yang dilihatnya
(Nugroho, 1991:10-11). Pada usia ini, sastra yang bermuatan petualangan, roman-roman
ringan seperti Si Cebol Merindukan Bulan, Katak Hendak Jadi Lembu, Abu Nawas dll mulai
disenangi. Selain itu dalam lampiran tulisan ini ada beberapa puisi yang dapat dijadikan
sebagai materi ajar dalam pengembangan pembelajaran sastra di SD.
Penutup
Pendidikan adalah masalah penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan
mempunyai cakupan yang sangat luas, yaitu selain mengasuh, mendidik atau memelihara
anak, pendidikan juga merupakan pengembangan keterampilan pengetahuan maupun
kepadaian melalui pembelajaran; pengajaran, latihan-latihan atau pengalaman. Lebih jauh
bahwa pendidikan dapat mengembangkan intelektual serta membentuk budi pekerti dan
akhlak peserta didik yang dilakukan secara bertahap. Pendidikan merupakan sebuah
sistem yang mengembangkan segala aspek kepribadian dan kemampuan.
Tulisan ini diakhiri dengan suatu harapan, meskipun pengajaran sastra sarat dari
berbagai masalah, namun dapat diupayakan dengan adanya semangat guru memahami
permasalahan demi permasalahan tersebut. Jangan ada pembiaran terhadap menurunnya
prilaku budi pekerti dan akhlak peserta didik. Harus ada etikat, ikhtiar, dan usaha yang
baik dari guru untuk memperbaikinya. Harus ikhlas dan jujur mencari meteri ajar yang
tepat dan benar untuk mengantisipasi permasalahan pengajaran sastra agar budi pekerti
yang baik dan akhlak mulia peserta didik dapat menjadi kenyataan. Pilihan materi ajar
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yang ada dalam kertas kerja ini adalah materi sederhana, namun dapat dijadikan sebagai
renungan.
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Abstrak
Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu nilai keyakinan kepada Tuhan,
nilai kemanusiaan hubungannya dengan manusia, dan alam sekitar. Tujuan dari rumusan makalah
yaitu mendeskripsikan nilai keyakinan pada Tuhan, nilai hubungannya manusia dengan manusia dan
alam sekitar pada Serat Sewaka.
Teori yang terdapat pada makalah ini menyampaikan beberapa hal yang terkait tentang
naskah. Naskah merupakan salah satu satu kebudayaan yang tersimpan dan termuat dalam karya
sastra. Naskah dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat pewarisnya dengan cara
menganalisis terhadap karya-karya tersebut. Analisis terhadap naskah akan menjadikan masyarakat
lebih mudah memahami dan menemukan kembali kebudayaan yang tersimpan, sehingga dapat
menimbulkan rasa cinta terhadap budaya sendiri dan menambah pengetahuan tentang jati diri
budaya bangsa.
Naskah termasuk dalam khasanah sastra lama yang memiliki ajaran-ajaran jiwa yang luhur.
Ajaran jiwa yang luhur dapat sebagai cerminan budaya bangsa dan karakter bangsa. Metode untuk
mengkaji isi Serat Sewaka yaitu melalui kegiatan pembacaan teks dengan cermat dengan cara
langkah-langkah sistematik, sehingga semua data terkait dengan nilai-nilai luhur yang ada pada
naskah lama atau sastra lama dapat dianalisis. Pesan atau nilai-nilai luhur yang terdapat pada sastra
lama berwujud naskah khusunya serat mencerminkan identitas budaya lokal yang bisa menjadikan
landasan identitas budaya bangsa.
Serat Sewaka berisi tentang nilai-nilai luhur yang di dalamnya mengajarkan tentang
bagaimana manusia menjalankan kewajibannya sebagai makhluk-Nya dengan mengedepankan
kejujuran, keikhlasan, kesediaan berkorban, dan kesetiaan. Selain itu, pesan moral yang positif
untuk dijadikan pedoman dan dapat diambil hikmahnya menyangkut hubungan manusia dengan
Tuhan, mengabdi pada Tuhan, menuntut ilmu, bekerja keras, tidak mudah putus asa, merupakan
nilai nilai keyakinan terhadap Tuhan, peribadatan, serta nilai nilai kemanusian dalam hubungannya
dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya. Nilai-nilai dalam Serat Sewaka
mengajarkan bahwa manusia dalam menjalani kehidupan harus mengutamakan atau bisa mengisi
dengan hal-hal yang baik. Dengan mengilhami dan mengamalkan isi ajaran Serat Sewaka yaitu
melalui pembelajaran atau pendidikan formal dan non formal, diharapkan mampu memberikan peran
yang banyak dalam meningkatkan budi pekerti bangsa, sehingga menjadi bangsa yang bermartabat
dan memiliki karakter yang kuat dengan nilai budaya sastranya yang adiluhung.

Kata Kunci: serat sewaka, pendidikan moral dan karakter.

I. PENDAHULUAN
Karya sastra sebagai hasil cipta seorang sastrawan sarat dengan nilai, baik nilai
keindahan maupun nilai ajaran hidup. Nilai kehidupan merupakan ciri bahwa karya sastra
adalah karya seni. Dari karya sastra dapat dipetik berbagai manfaat seperti pengetahuan,
pemahaman, nilai-nilai moral atau etis, sikap dan pandangan hidup bermacam-macam,
sejarah, agama, dan sebagainya.
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Karya sastra merupakan salah satu sumber informasi mengenai tingkah laku, nilainilai, dan cita-cita yang khas pada anggota-anggota setiap lapisan yang ada di dalam
masyarakat, pada kelompok-kelompok kekeluargaan atau pada generasi tertentu. Sastra
Jawa merupakan salah satu bagian dari kekayaan sastra di Indonesia. Karya sastra Jawa
yang banyak ditulis oleh para pujangga banyak menberikan ajaran atau piwulang. Salah
satu wujud karya sastra yang ditulis oleh para pujangga berupa serat. Serat merupakan
salah satu karya sastra Jawa yang ditulis oleh para bangsawan atau pujangga pada masa
lampau, isinya menceritakan budaya atau kehidupan pada saat karya sastra dibuat. Serat
merupakan karya sastra Jawa yang bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu prosa (gancaran)
dan puisi (tembang).
Karya sastra khususnya tembang, banyak memuat ajaran-ajaran serta nilai-nilai
adiluhung yang bersifat mendidik. Hal tersebut senada dengan Edi Sedyawati (2001:138)
yang menyatakan bahwa setiap karya sastra Jawa mengandung banyak teladan,
kegunaan dari budi pekerti manusia, dalam kriteria ini terutama bagi orang muda dan
anak-anak. Salah satu karya sastra Jawa yang mengandung nilai tentang keyakinan, nilai
hubungan antara manusia dengan sesama, yaitu Serat Sewaka. Secara istilah serat
berarti tulisan atau karya yang berbentuk tulisan, sewaka berarti juru leladi (Kamus
Baoesastra Djawa). Serat Sewaka berisi tentang nilai-nilai luhur yang di dalamnya
mengajarkan tentang bagaimana manusia menjalankan kewajibannya sebagai makhluk
Tuhan dengan mengedepankan kejujuran, keikhlasan, kesediaan.
Serat Sewaka merupakan karya sastra yang adiluhung, memuat tentang nilai
pendidikan kaitannya dengan pendidikan agama hubungannya dengan pencipta, salah
satu data terdapat pada tembang Mijil berupa “Lamun sira sewaka ing Gusti, yakawuri
lungguh, lawan aja kaharsa sanggane, ingkang becik den rada kaparing, miwah yen
lumaris, ..” apabila kamu menghadap Tuhan, yaitu dengan cara duduk, jangan
mengutamakan keinginan/hasrat,
supaya dimudahkan dan dilipatgandakan..” Dari
ungkapan tersebut memberikan pesan bagi pembaca untuk tetap tunduk dan patuh
kepada Sang Pencipta. Dari data tersebut menunjukkan bahwa dalam Serat Sewaka
mengandung nilai pendidikan yang sarat dengan pendidikan moral dan karakter.
Pembahasan tentang nilai-nilai dalam Serat Sewaka dan perannya dalam pendidikan
karakter yaitu terdapat pada nilai religius. Nilai religius yang akan dibahas pada makalah
ini meliputi tentang keyakinan pada Tuhan, dan hubungan manusia dengan sesama serta
hubungan manusia dengan alam sekitar.
II. LANDASAN TEORETIS
A. Nilai Moral Karya Sastra
Mardiatmaja (1986:55) menyatakan bahwa nilai merujuk pada sikap orang
terhadap sesuatu hal yang baik. Nilai-nilai dapat saling berkaitan membentuk suatu sistem
antara satu dengan yang lain, koheren dan mempengaruhi segi kehidupan manusia. Hal
ini sejalan dengan yang diungkapkan The Liang Gie (1982: 159) yang berpendapat bahwa
nilai adalah sesuatu yang menimbulkan minat (interest), sesuatu yang lebih disukai
(preference), kepuasan (satisfaction), keinginan (desire), kenikmatan (enjoyment). Nilai
selalu menjadi ukuran dalam menentukan kebenaran dan keadilan, sehingga tidak akan
pernah lepas dari sumber asalnya, yaitu berupa nilai ajaran agama, logika, dan normanorma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai merupakan suatu konsep, yaitu

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

95
pembentukan mentalitas yang dirumuskan dari tingkah laku manusia sehingga menjadi
sejumlah anggapan yang hakiki, baik dan perlu dihargai sebagaimana mestinya.
Adapun nilai dalam karya sastra menurut Asia Padmopuspito (1990:4) berupa
ajaran, pesan, dan nilai-nilai kehidupan yang dapat digunakan sebagai bahan piwulang
(ajaran). Selain itu, karya sastra dapat dimanfaatkan untuk kepentingan generasi
berikutnya pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Hal senada juga
dinyatakan oleh (Zulfahnur dkk, 1996: 132) bahwa karya sastra merupakan ekspresi dan
penghayatan serta pengalaman batin si pengarang terhadap masyarakat dalam situasi
dan waktu tertentu. Di dalamnya dilukiskan keadaan kehidupan sosial suaru masyarakat,
nilai-nilai berupa pesan, ajaran atau anjuran serta bahasanya sehingga sastra berguna
untuk pembacanya.
Moral dalam karya sastra mencerminkan pandangan hidup pengarang yang
bersangkutan, oleh sebab itu moral dalam karya sastra dapat dipandang sebagai amanat,
pesan, massage yang ingin disampaikan kepada pembaca (Burhan Nurgiantoro,
1991:231). Jenis pesan moral dalam karya sastra bergantung pada keyakinan pengarang
yang bersangkutan. Lebih lanjut, Burhan Nurgiantoro (1991: 322) menyatakan bahwa
jenis ajaran moral mencakup persoalan hidup. Kehidupan itu dapat dibedakan ke dalam
persoalan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama
manusia dalam lingkup sosial, hubungan manusia dengan alam sekitar, dan manusia
dengan Tuhannya.
Selain itu, Burhan Nurgiyantoro (2002:320) menyatakan bahwa moral menyaran
pada (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap,
kewajiban, dan sebagainya. Moral dalam karya sastra biasanya mencerminkan pandangan
hidup pengarang yang bersangkutan, pandangan tentang nilai-nilai kebenaran, dan pesan
moral itulah yang ingin disanpaikan kepada pembaca. Abrams (1979:14) menyatakan
bahwa karya sastra itu bertujuan untuk mendidik moral dan menggerakan orang agar
menjadi baik.
Tingkah laku manusia yang dapat dinilai oleh etika itu haruslah mempunyai syaratsyarat tertentu, yaitu: (1) Perbuatan manusia itu dikerjakan dengan penuh pengertian.
Oleh karena itu orang-orang yang mengerjakan sesuatu perbuatan jahat tetapi ia tidak
mengetahui sebelumnya bahwa perbuatan itu jahat, maka perbuatan manusia semacam
ini tidak mendapat sanksi dalam etika; (2) Perbuatan yang dilakukan manusia itu
dikerjakan dengan sengaja. Perbuatan manusia (kejahatan) yang dikerjakan dalam
keadaan tidak sengaja maka perbuatan manusia semacam itu tidak akan dinilai atau
dikenakan sanksi oleh etika; (3) Perbuatan manusia dikerjakan dengan kebebasan atau
dengan kehendak sendiri. Perbuatan manusia yang dilakukan denan paksaan (dalam
keadaan terpaksa) maka perbuatan itu tidak akan dikenakan sanksi etika. Demikianlah
persyaratan perbuatan manusia yang dapat dikenakan sanksi (hukuman) dalam etika atau
moral.
B. Pendidikan Karakter
Karakter merupakan titian ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan
tanpa landasan kepribadian yang benar akan menyesatkan dan keterampilan tanpa
kesadaran diri akan menghacurkan. Karakter akan membentuk motivasi, yang dibentuk
dengan proses yang bermartabat. Karakter bukan hanya sekedar penampilan lahiriah,
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melainkan mengungkapkan secara implisit hal-hal yang tersembunyi. Karakter yang baik
mencakup pengertian, kepedulian, dan tindakan berdasarkan nilai-nilai etika, serta
meliputi aspek kognitif, emosional, dan perilaku dari kehidupan moral.
Menurut Rutland (dalam Asmani, 2011: 27) mengemukakan bahwa karakter
berasal dari akar kata bahasa latin yang berarti “dipahat”. Secara harfiah, karakter artinya
adalah kualitas mental atau moral, kekuatan moral, atau reputasinya. Karakter adalah
kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral.
Menurut Doni Kusuma Albertus (dalam Asmani 2011:29) karakter diasosiasikan
dengan temperamen yang memberinya sebuah definisi yang menekankan unsur
psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Karakter dianggap
sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau sifat
khas dari diri seseorang, yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari
lingkungan, misal pengaruh keluarga pada masa kecil.
Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berfikir dan berperilaku yang
membantu individu untuk hidup dan bekerja sama sebagai keluarga, masyarakat, dan
bangsa, serta membantu orang lain untuk membuat keputusan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Pendidikan karakter mengajarkan peserta didik berpikir cerdas,
mengaktivasi otak tengah secara alami (D. Yahya Khan dalam Asmani, 2011). Pendidikan
karakter berpijak pada karakter dasar manusia yang bersumber dari nilai moral inversal
agama.
C. Nilai-nilai Pendidikan Karakter
Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk
dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakininya dan digunakannya
sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Pendidikan
budaya dan karakter bangsa adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya
dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki dan menerapkan
nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga
negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif.
Nilai-nilai pendidikan karakter menurut Asmani (2011:36-40) mengelompokan
menjadi; 1). Nilai karakter hubungannya dengan Tuhan, nilai ini bersifat religius. 2). Nilai
karakter hubungannya dengan diri sendiri meliputi jujur, bertanggung jawab, bergaya
hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, berpikir logis, kritis,
kreatif, inovatif, mandiri, ingin tahu, cinta ilmu. 3). Nilai karakter hubungannya dengan
sesama, meliputi: sadar hak dan kewajiban diri dan orang lain, patuh pada aturan-aturan
sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun, demokratis. 4). Nilai karakter
hubungannya dengan alam sekitar/lingkungan, berupa sikap dan tindakan yang selalu
berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya.
III. PEMBAHASAN
A. Nilai yang terkandung dalam Serat Sewaka dan perannya dalam
pendidikan karakter
Secara istilah serat berarti tulisan atau karya yang berbentuk tulisan, sewaka
berarti juru leladi (Kamus Baoesastra Djawa). Serat Sewaka berisi tentang nilai-nilai luhur
yang di dalamnya mengajarkan tentang bagaimana manusia menjalankan kewajibannya
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sebagai makhluk-Nya dengan mengedepankan kejujuran, keikhlasan, kesediaan
berkorban, dan kesetiaan.
Serat Sewaka terdapat enam pupuh tembang dan seratus delapan puluh enam
bait atau dalam bahasa Jawa disebut pada. Jenis pupuh yang terdapat pada Serat Sewaka
antara lain: mijil dengan dua puluh tujuh pada, pangkur dengan dua puluh sembilan
pada, dhandhanggula dengan empat puluh tujuh pada, sinom dengan dua puluh enam
pada, asmarandana dengan tiga puluh pada, dan pocung dengan dua puluh tujuh pada.
Nilai pada Serat Sewaka yang dibahas dalam makalah ini membahas mengenai
nilai religiusitas, terkait dengan nilai pendidikan karakter yang pertama yaitu tentang nilai
karakter religius. Niai religiusitas tidak semata berkaitan dengan kehidupan ritual
keagamaan seseorang saja, tetapi tercermin juga dalam kehidupan sehari-hari seperti
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur berupa keikhlasan, kesetiaan, dan pengorbanan.
1. Nilai yang membahas hubungan manusia dengan Tuhan dalam Serat
Sewaka: Pengakuan adanya kekuasaan Tuhan, patuh dan tunduk pada
Tuhan, berserah diri pada Tuhan
Nilai pendidikan Ketuhanan dipaparkan pada tembang Mijil:
Kutipan:
Kabeh manusa sampun manisir,
wuruk kang sayaktos,
wuwulange para pandhitane,
purwa madya wasana ywa lali,
titining ngaurip,
tataning ngalungguh.
terjemahan:
semua manusia sudah mengetahui,
ilmu yang sebenarnya,
ajarannya para guru,
awal tengah akhir jangan sampai lupa,
tentang kehidupan,
mengetahui perannya dalam kehidupan.

Tembang di atas, menjelaskan tentang kehidupan dan kewajiban manusia untuk
senantiasa menyembah kepada Tuhan. Manusia sebagai mahkluk ciptaan Tuhan
memiliki kewajiban untuk menyembah kepada Tuhan. Istilah mempersembahkan
berarti memberi sesuatu. Dalam agama atau ajaran kepercayaan terdapat istilah
sembahyang berarti mempersembahkan sesuatu kepada Allah, kepada Tuhan. Pada
baris di atas menjelaskan pula tentang keyakinan ilmu yang sebenarnya, yang
menjadi pegangan manusia untuk tetap tunduk dan patuh kepada pencipta, dari awal
sampai akhir atau sangkan paraning dumadi atau “titining ngaurip, tataning
kalungguhan”.
Ajaran tembang di atas menjelaskan mengenai konsep Ketuhanan. Konsep
ketuhanan di sini terkandung maksud memberikan ajaran/perintah untuk tetap ingat
kepada Tuhan. Wujud dari ingat bisa berupa tujuan manusia diciptakan dan peran
fungsinya dalam kehidupan.
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Pada bait tembang berikut juga menunjukkan cara menyembah atau
berserah diri pada Tuhan:
Kutipan:
Lamun sira sewaka ing Gusti,
Ya kawuri lunggoh,
lawan aja kaharsa enggene,
ingkang becik den rada kaparing,
miwah yen lumaris,
andherek Sang Prabu.
terjemahan:
apabila kamu menghadap Tuhan,
ya ketahuilah peranmu,
dengan cara duduk berserah diri,
jangan mengutamakan keinginan,
yang baik agar terkabul,
dan dilipatgandakan,
mengikuti perintah-Nya.

Pada bait tembang di atas, menjelaskan ajaran tentang tatacara
bagaimana manusia untuk memohon atau mendekatkan diri dengan pencipta.
Tatacara yang dilakukan yaitu dengan berserah diri kepada Tuhan dengan tidak
mementingkan keinginan atau hawa nafsu duniawi. Keinginan manusia akan
terkabul dan dilipat gandakan jika mengikuti aturan atau perintah-perintah-Nya.
Pada bait tembang Mijil, juga menunjukkan tentang tatacara mendekatkan
diri dengan Tuhan.
Kutipan:
Supaya mrih karaketing Gusti,
aywa telih karo,
swami suta ciptanen kalihe,
lir wong tapa sajroning guwa writ,
palane angabdi,
wong babakal iku,
Terjemahan:
Agar lebih dekat dengan Tuhan,
niatkan untuk bersatu dengan,
suami-anak sebagai hasil pertemuan dari keduanya,
ibarat orang yang sedang bertapa di dalam gua yang sunyi,
hasil atau buah dari berserah diri,
awal lahirnya manusia.

Pada bait tembang Mijil di atas, menunjukkan bahwa salah satu usaha
seseorang untuk lebih dekat dengan Sang Penciptanya adalah dengan melakukan
penyatuan antara laki-laki dan perempuan (bersenggama). Perlu digarisbawahi
bahwa penyatuan laki-laki dan perempuan ini dapat dilakukan jika sudah sah
menurut hukum agama dan hukum tata negara atau sudah sah sebagai suami dan
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istri. Jika hal ini salah dalam penafsiran, maka yang terjadi adalah dapat
menyebabkan rusaknya segi-segi kemasyarakatan yaitu adanya pergaulan bebas.
Dalam kitab-kitab maupun serat-serat Jawa yang ada, diceritakan bahwa
bersenggama atau berhubungan badan merupakan salah satu cara untuk
mendekatkan diri dengan Tuhan. Di dalamnya terdapat suatu proses penyatuan
yang sarat akan makna religiusitas yang tinggi. Manusia pada akhirnya memiliki
kesadaran bahwa manusia itu merupakan makhluk yang lemah. Manusia hanya
diciptakan dari saripati tanah. Manusia tidak memiliki apa-apa yang dapat
dibanggakan.maka, sudah sewajarnya jika manusia itu berserah diri kepada Tuhan
pencipta alam semesta.
2. Nilai yang membahas Hubungan Manusia dengan Diri Pribadi dalam
Serat Sewaka:
Nilai Pendidikan yang membahas hubungan manusia dengan diri pribadi dalam
Serat Sewaka : terdapat pada baris tembang Dhandhanggula, berikut memaparkan
ajaran tentang manusia untuk selalu bersyukur pada Tuhan.
Berikut kutipan tembang Dhandhanggula:
Kutipan:
Yen sirantuk sih mulening Gusti,
utawa sira kinon parentah,
den ajrih kendho kencengé,
yen sewaka den esuk,
aja kadhinginaning Gusti,
wungu myang kawiyosan,
den bisa ngonsemu,
yen ana wong kinasihan,
aja meri balikta miluwa asih,
nanging aja katawang.
Terjemahan:
Apabila mendapat kanugrahan dari Tuhan,
atau kamu diperintah,
perhatikan malas dan rajinnya,
apabila menghadap pada waktu pagi,
jangan sampai tertunda,
bangun menuju tempat peribadatan,
supaya bisa mendapatkan kebahagiaan,
apabila orang lain mendapat kanugrahan,
tidak boleh iri,
dan tidak boleh memperlihatkan.

Pada bait tembang di atas menjelaskan perintah untuk tetap beribadah dan
mengharap anugerah dari pencipta. Tatacata yang diajarkan yaitu harus
memperhatikan perilaku keseharian, harus rajin yaitu dimulai pada waktu pagi
utnuk segera ke tempat peribadatan dan memohon pada Tuhan.
Pada baris tembang di atas juga menjelaskan untuk tetap bersyukur pada
Tuhan atas apapun anugerah yang telah diterima. Apabila orang lain mendapatkan
berkah, kita diharuskan untuk tidak boleh iri.
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Pada bait tembang Asmaradana berikut menjelaskan tentang ajaran untuk
mencari ilmu yang bermanfaat, luhur. Berikut kutipan tembang:
Kutipan:
Den kalal sarta kang suci,
aywa harda lali purwa,
den nedah sarta zakate,
dadya adadi kewala,
sangu dunya ngupaya,
ngulati elmu kang luhung,
sidekaha zariyah.
terjemahan:
jika halal dan suci,
jangan sekali kali melupakan,
menunjukkan zakatnya,
yang bisa menjadi,
bekal hidup di dunia,
memperhatikan ilmu yang luhur,
bersedekah jariyah.

Pada bait tembang Asmaradana di atas menjelaskan tentang ajaran untuk
selalu mengingat asal mula manusia diciptakan (sangkan paraning dumadi)
dengan kelebihan akal dan harta. Dengan kelebihan harta yang dimiliki, manusia
senantiasa untuk bersedekah sembari mencari ilmu yang luhur untuk bekal hidup
di dunia. Ibarat hidup itu seperti orang yang singgah untuk beristirahat sejenak.
Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan diberikan akal agar dapat berpikir untuk
mengupayakan dan mempercantik yang ada di muka bumi ini (memayu hayuning
bawana) demi kemaslahatan umat manusia. Bukan untuk merusak alam yang
diciptakan Tuhan bagi umat manusia. Maka, pemahaman mengenai hal tersebut
tidak hanya berhenti dalam pemikiran, akan tetapi dapat diaplikasikan ke dalam
kehidupan sehari-hari.
3. Nilai dalam Serat Sewaka yang membahas hubungan antara manusia
dengan sesama
Pada bait tembang berikut memaparkan tentang ajaran mengenai
hubungan antara manusia dengan sesama. Berikut kutipan tembang Pangkur:
Kutipan:
Angona sepining liyan,
wong ngaguna kalah dening taberi
kang wis meng pasowanipun
kuping kalawan mata
yen taberi iku ingkang amumuruk
guru nora pisah-pisah,
rina wengi tunggal dhiri
Terjemahan:
bergaulah dengan orang yang sudah tenang,
orang yang berguna dan dengan orang yang rajin,
yang sudah menjaga
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telinga dan mata,
jika rajin itu yang pantas untuk ditiru,
tidak boleh pisah-pisah,
siang malam selalu bersama.

Pada bait tembang di atas memberikan nasehat agar selalu belajar dengan
orang yang rajin, dengan orang yang sudah bisa menjaga telinga dan mata,
artinya dapat memilah dari hal-hal yang dianggap baik dan tidak baik. Mata
digunakan untuk melihat, mengamati, hal-hal yang baik. Bukan digunakan untuk
melihat hal-hal yang tidak baik, seperti melihat gambar-gambar pornografi,
melihat peristiwa yang menyesatkan/simpangsiur, dan lain sebagainya. Telinga
digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik. Tidak disalahgunakan untuk
mendengar hal-hal yang berbau fitnah, gosip, dan lain sebagainya. Maka,
menjaga penglihatan dan menjaga telinga merupakan salah satu usaha
menjauhkan diri dari hal-hal negatif.
Pada bait tembang Pangkur, juga menunjukkan mengenai hubungan manusia
dengan sesama.
Kutipan:
Kawulanana sadaya,
ageng alit tuwa nom priyenasih,
yen ingaruhan sireku,
solahmu kang tan yogya,
narima anulya owahana gupuh,
tarimanen wong punika,
yen nasih maring sireki.
Terjemahan:
Pelajarilah semuanya,
baik kaya miskin tua muda laki-laki perempuan,
jika kamu diingatkan,
mengenai perilakumu yang tidak baik,
supaya menerima dengan lapang dada,
terimalah orang seperti itu,
jika kebaikan akan datang pada dirimu.

Pada bait di atas menjelaskan mengenai betapa pentingnya komunikasi
atau hubungan antar sesama. Manusia diciptakan sebagai makhluk individu juga
sebagai makhluk sosial. Hal tersebut mengindikasikan bahwa manusia tidak dapat
hidup tanpa bantuan atau uluran tangan dari orang lain. Hidup bermasyarakat
dengan baik, jangan membeda-bedakan mengenai pangkat, derajat, dan jenis
kelamin. Jika kita memperhatikan ajaran tersebut, maka kehidupan yang dijalani
oleh manusia, akan meningkatkan kualitas hidup manusia semakin baik. Hal
tersebut dikarenakan pentingnya sikap toleransi dan menyadari manusia memiliki
kedudukan yang sama sebagai khalifatullah (pemimpin di dunia). Selain itu,
manusia harus senantiasa saling mengingatkan antara satu dengan yang lain.
Meskipun manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna,
akan tetapi manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
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Manusia sering melakukan kesalahan-kesalahan, di antaranya manusia sering
lupa. Lupa tentang jati dirinya di dunia ini sehingga terkadang manusia itu
bersifat sombong akan kekayaan yang dimiliki, jabatannya, kedudukannya,
kekuatannya, dan lain sebagainya.
Dalam bait tembang tersebut, terdapat ajaran bahwa sebagai manusia, kita
harus selalu mengingatkan antara manusia yang satu dengan yang lain. Manusia
mengingatkan akan kekhilafan yang dilakukan, baik secara sadar maupun secara
tidak sadar. Dengan saling mengingatkan, maka kualitas hidup manusia di dunia
ini akan semakin baik. Oleh karena itu, paling tidak manusia selalu sigap dan
tanggap dalam situasi apapun atau tanggap ing sasmita. Hanya dengan itu,
manusia dapat meniti zaman global ini dengan penuh kesiapan.
Pada bait tembang Asmaradana, digambarkan pula bahwa dalam menjalani
kehidupan di dunia, manusia akan selalu berhubungan dengan orang lain. dalam
setiap kesempatan, manusia tidak akan luput yang namanya salah atau
kekhilafan. Maka, sudah selayaknya jika orang yang melakukan kesalahan harus
meminta maaf (tansah ngapura ing salah). Hal ini dapat dilihat dalam kutipan
sebagai berikut:
Kutipan:
Kang santosa ing reh titi,
prawira prayit neng jagad,
myang paramarta artine,
tansah ngapura ing salah,
ing nguni sampun kocap,
yen manggur keket wong ngagung,
karya sepining paseban.
Terjemahan:
Aturan/pranata yang telah dikukuhkan atau disepakati,
yang dimulai sejak terciptanya dunia ini,
kepada seluruh manusia,
selalu meminta maaf jika telah berbuat salah,
di dalam perkataan yang sudah terucap,
jika hal tersebut dilakukan maka seperti orang yang memiliki derajat yang tinggi,
hal itu merupakan hasil dari perenungan diri (kontemplasi).

Bait tembang Asmaradana di atas menjelaskan bahwa manusia diciptakan ke
dunia oleh Tuhan YME bukan berarti sebagai makhluk sempurna yang memiliki
kelebihan-kelebihan, akan tetapi manusia juga memiliki kelemahan, yaitu dapat
berbuat salah. Oleh karena itu, manusia harus meminta maaf jika berbuat salah
kepada manusia lain karena derajat orang yang meminta maaf dan yang
memaafkan derajatnya akan diangkat yang lebih tinggi.
4. Nilai hubungannya manusia dengan alam sekitar
Pada bait Serat Sewaka juga membahas mengenai masalah lingkungan
atau alam semesta. Berikut data tembang Asmaradana:
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Kutipan:
1. Kang taberi barang kardi,
tan nana bedane liya,
saosiking jagad kiye,
ngawulaa myang tapaa,
dagang miwah ngajiya,
sawah nanandura pantun,
anepiya sabeng wana.
2.

Barang karya nora becik,
kalamun leson sungkanan,
mung ngamaning sawah bae,
winilis wilis ing ngetang,
puser lodhoh bang-bangan,
walang menthek tikus busung,
den kawruh isining gahan.

Terjemahan:
1. Rajin dan tekun dalam bekerja,
tidak ada bedanya dengan yang lain,
seisi dunia ini,
mengabdi seperti beribadah,
berdagang sambil mengaji,
tanamilah sawah dengan padi,
singgahlah di setiap hutan.
2. Melakukan suatu pekerjaan dengan tidak baik,
jika sungkan untuk beristirahat,
hanya untuk mengawasi sawahnya saja,
hijau ketua-tuaan dalam hitungan,
di tengah tanaman padi terserang hama hingga berwarna kemerah-merahan,
belalang kekenyangan tikus kurus,
dan ketahuilah bahwa sesuatu itu tak dapat disangka.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa seseorang yang rajin dan tekun dalam bekerja
akan mendatangkan kebaikan. Rajin dan tekun dalam bekerja sama derajatnya dengan
yang lain. Bekerja dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan kemaslahatan bagi diri
sendiri. Bekerja diibaratkan seperti beribadah kepada Tuhan. Manusia mengolah tanah
(sawah) dengan baik untuk mencukupi kebutuhan hidupnya seperti halnya mencintai
alam. Alam menyediakan begitu banyak sumber dan hasilnya bagi manusia sehingga
manusia dituntut untuk selalu menjaga alam.
Pada bait yang kedua, menunjukkan bahwa manusiayang hanya mementingkan
kehidupan duniawi saja, hidupnya akan selalu dibayang-bayangi ketakutan, seperti halnya
petani yang pekerjaan setiap harinya hanya menjaga padi karena menganggap padi
sebagai bahan pokok. Maka, padi dianggap sesuatu yang sangat penting untuk dijaga.
Padahal, sewaktu-waktu apa yang dimiliki oleh manusia dapat diambil oleh Tuhan.
Manusia di ciptakan ke dunia tidak memiliki apa-apa sehingga manusia harus sadar akan
keberadaannya. Manusia hanya berpikir bahwa seolah-olah akan hidup kekal atau abadi.
Padahal dalam kenyataannya, manusia itu pasti akan mati. Hal itu yang tidak disadari
oleh manusia sekarang ini.
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Dalam pembelajaran, sastra memiliki peranan penting dalam pendidikan karakter.
Pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter dapat diwujudkan melalui
pengoptimalan peran sastra. Sastra diberlakukan sebagai salah satu media pendidikan
moral atau kepribadian. Dalam karya sastra khususnya serat
sewaka banyak
mengandung nilai-nilai etika dan moral yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan
manusia. Karya sastra banyak membicarakan tentang religiusitas, masyarakat, dan
lingkungan atau alam semesta.
Isi dalam serat sewaka sarat dengan pendidikan karakter. Hal ini dikarenakan
ajaran yang ada banyak membahas masalah tentang kehidupan manusia diciptakan alam
ini untuk senantiasa bersyukur dan melakukan kewajiban sebagai Makhluk ciptaanNya.
Perananan sastra khususnya serat sewaka dalam pendidikan karakter tidak bisa terwujud
dengan mudah tanpa peran serta atau perangkat yang terdapat dalam pembelajaran.
Salah satu yang bisa berperan dalam pendidikan karakter kaitannya dengan pembelajaran
sastra yaitu pengajar atau guru sebagai apresiator yang sangat menentukan keberhasilan.
Pada kegiatan apresisasi sastra khususnya nilai nilai dalam serat sewaka
diharapkan dapat membuat pembelajaran menjadi ktitis, dan peserta didik peka dan halus
terhadap isi yang ada. Dengan memahami isi diharapkan dapat menerapkan dalam
kehidupan sehari hari sehingga pendidikan karakter akan terwujud. Hal tersebut sangat
beralasan karena karena penulis membuat karyanya tidak hanya untuk
kesenangan/keindahan semata tetapi juga memberikan maanfaat (dulce et utile).
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
Serat Sewaka berisi tentang nilai-nilai luhur yang di dalamnya mengajarkan
tentang bagaimana manusia menjalankan kewajibannya sebagai makhluk-Nya dengan
mengedepankan kejujuran, keikhlasan, kesediaan berkorban, dan kesetiaan. Selain itu,
pesan moral yang positif untuk dijadikan pedoman dan dapat diambil hikmahnya
menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, mengabdi pada Tuhan, menuntut ilmu,
bekerja keras, tidak mudah putus asa, merupakan nilai nilai keyakinan terhadap Tuhan,
peribadatan, serta nilai-nilai kemanusian dalam hubungannya dengan sesama manusia
maupun dengan alam sekitarnya. Nilai-nilai dalam Serat Sewaka mengajarkan bahwa
manusia dalam menjalani kehidupan harus mengutamakan atau setidaknya bisa mengisi
dengan hal-hal yang baik.
Serat Sewaka dapat dijadikan sebagai bahan pengajaran untuk mencapai
keluhuran hidup atau pelajaran hidup agar selamat. Serat Sewaka yang ditulis dalam
bentuk tembang mengandung nilai nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan seharihari. Kaitannya dengan pembelajaran sastra, khususnya tembang Macapat merupakan
bentuk pengajaran sastra yang banyak mengandung nilai didik yang cukup baik dan patut
diajarkan di sekolah, sehingga harus dilestarikan serta dimanfaatkan sesuai dengan fungsi
karya sastra. Serat Sewaka yang berupa tembang banyak memberikan suatu cerita dan
ajaran-ajaran sehingga membuat pembaca lebih terkesan bila mengetahui isi dari
tembang tersebut.
Upaya-upaya nyata dalam proses pembinaan moral dan pendidikan dalam Serat
Sewaka dapat dilakukan oleh para pendidik (guru) atau tokoh masyarakat. Para pengajar
dapat mengajarkan sastra Jawa kaitannya dengan tembang berdasarkan teks-teks
tembang Serat Sewaka dengan memberikan kajian terhadap nilai yang ada dalam teks
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tersebut. Hal itu sangat relevan mengingat ajaran nilai-nilai moral, pendidikan, dan sangat
dibutuhkan dalam proses pembentukan budi pekerti bagi peserta didik. Selain itu, para
tokoh masyarakat dapat menggunakan hasil penjabaran tembang dalam Serat Sewaka
tersebut sebagai bahan pembinaan moral, pendidikan masyarakat. Cara tersebut
diharapkan dapat diterima karena sesuai dengan kultur masyarakat Jawa pada umumnya.
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Abstrak
Peradaban bangsa dibangun ditentukan oleh warga bangsanya yang berkarakter.
Bangsa itu terdiri dari para warga yang memiliki karakter yang menjunjung tinggi nilai-nilai
peradaban manusia. Nilai-nilai yang beradab adalah nilai-nilai yang mengandung moral dan
standar etika demi kebaikan bersama di antara warga di dalam bermasyarakat dan
berbangsa. Nilai-nilai itu yang membentuk karakter setiap warga dan menentukan ciri khas
sebagai pedoman perilaku berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang membentuk karakter
sebagai dasar berperilaku berbangsa dan bernegara perlu digali dari karya-karya sastra Jawa
Kuna. Penggalian terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai upaya
keberlangsungan karya sastra itu sendiri dalam sumbangannya sebagai rujukan
kebermanfaatan untuk pembentukan karakter bangsa.

1. Pendahuluan
Pendidikan saat ini cenderung mengedepankan aspek keilmuan dan kecerdasan
intelektual anak. Sementara itu, pembentukan karakter dan budaya dalam kehidupan
bangsa belum tersentuh atau tergarap secara mendalam. Rapuhnya karakter dan budya
dalam kehidupan bangsa dapat membawa kemunduran dalam peradaban bangsa.
Sebaliknya, kehidupan masyarakat yang memiliki karakter dan budaya yang kuat akan
semakin memperkuat eksistensi suatu bangsa dan negara. Persoalan itu mengemuka
dalam diskusi, seminar nasional pendidikan karakter bangsa di lingkungan Kementerian
Pendidikan Nasional seperti yang dilakukan di Universitas Negeri Yogyakarta baik di
tingkat Universitas maupun Fakultas dalam rangka ikut atau memberi sumbangan
pembangunan karakter bangsa.
Berbagai kasus yang tidak sejalan dengan etika, moralitas, sopan santun atau
perilaku yang menunjukkan rendahnya karakter telah sedemikian marak seperti yang
telah dilansir oleh media cetak atau telivisi. Perilaku itu tidak sedikit ditunjukkan atau
dilakukan oleh masyarakat terdidik. Sementara itu, Djoko Suryo (211: 1) berpendapat
ada gejala kemerosotan moral dan karakter bangsa seiring dengan berlangsungnya
pergeseran sosial dari masyarakat trdisional ke masyaralat modern dan dari masyarakat
agraris ke masyarakat industrial, serta era globalisasi dan era reformasi. Gejala tersebut
antara lain ditandai memudarnya nilai-nilai akhlak mulia, keluhuran kepribadian, kearifan
akal budi nurani, tatanan sopan santun atau etika pergaulan, tradisi saling hormat
menghormati sesama, kejujuran. Dalam kondisi yang demikian, kiranya cukup relevan
untuk diungkapkan paradigma lama tentang pendidikan, yakni pendidikan sebagai
pewarisan nilai-nilai. Warisan nilai-nilai budaya masa lalu itu tidak sedikit yang memuat
nilai-nilai pendidikan karakter
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Substansi pendidikan karakter yang utama pada dasarnya adalah nilai moral. Salah
satu warisan lama yang memiliki kandungan konsep moral yang dapat diacu dalam
pembentukan karakter bangsa adalah karya Sastra Jawa Kuno. Konsep nilai moral dalam
karya Sastra Jawa Kuno itu sangat relevan untuk diungkap kembali dalam kondisi
kemerosotan karakter bangsa saat ini.
2. Nilai dan Karakter
Nilai merupakan konsep abstrak mengenai masalah yang sangat penting dan
bernilai di kehidupan masyarakat (KBBI, 1996: 690). Sementara itu, menurut Djahiri via
Satria Handoko, 2112: 5) nilai berada dalam diri manusia (suara atau lubuk hati manusia)
dengan acuan landasan dan atau tuntunan nilai moral tertentu yang ada dalam sistem
nilai dan sistem keyakinan orang yang bersangkutan. Dari kedua difinisi ini dapat
disimpulkan bahwa nilai merupakan tuntunan moral yang dimiliki seseorang yang
digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, karakter adalah proses
mengukir atau memahat jiwa sebuah generasi dengan sedemikian rupa sehingga
berbentuk unik, menarik dan berbeda atau dapat membedakannya dengan orang lain (Sri
Sultan Hamengku Buwono X, 2111: 1). Suyata (2111: 14) cenderung memilih istilah susila
daripada karakter, karena konsep susila atau lebih utuh manusia susila yang cakap
merupakan karakteristik utama sebagai manusia ideal Indonesia di awal berdirinya
Republik Indonesia. Selanjutnya, Widyawati via (Hardiyanto, 2111: 2) menjelaskan bahwa
manusia hidup dalam norma-norma kesusilaan tingkah lakunya, yang menunjukkan
bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam masyarakat. Dari ketiga difinisi itu manusia
tentunya memiliki sifat baik dan jujur. Selanjutnya, pendidikan karakter hendaknya
menjadikan seorang anak terbiasa untuk berperilaku baik, sehingga ia menjadi terbiasa
dan akan bersalah kalau tidak melakukannya. Dengan demikian, nilai dalam kaitannya
dengan karakter bahwa seseorang harus memiliki moral yang baik dalam kehidupan
bermasyrakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam kondisi kehidupan bangsa yang berat sekarang ini generasi muda dan para
birokrat harus bangkit membangun optimisme baru dengan semangat mengedepankan
akhlak atau moral sebagai pendorongnya. Pembangunan akhlak bukan sekadar
mengajarkan orang untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi
bagaimana membangun karakter bangsa yang disiplin, bertanggung jawab, kerja keras,
dan jujur. Dengan demikian, hal itu jika tercapai tentunya tentunya tidak akan ada
gesekan-gesekan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Konsep Moral Sastra Jawa Kuno dalam Rangka Pembentukan Karakter
Bangsa
Konsep moral dalam karya Sastra Jawa Kuno di antaranya tentang malu. Sifat
malau dimiliki atau ditunjukkan oleh raja Parikesit. Raja Parikesit merasa malu untuk
meminta kutuk dilepaskan yang dilakukan oleh Sang Srenggi. Hal itu dapat dilihat dalam
indikator berikut ini. Mangkana ling bhagawan Samiti mawarah ry anak nira. Hana ta sisya
nira Sang Aghoramuka ngaran ira, ya kinon ira majara ri maharaja Parikesit ri capa sang
Srenggi. Ndan merang sang Prabhu malakwantacapa, tuhun rumaksawak nira juga sira.
Terjemahannya “Demikian seru bagawan Samiti memberi tahu kepada anaknya. Ada
seorang muridnya sang Aghoramuka namanya, yaitu disuruh memberi tahu kepada
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maharaja Parikesit tentang kutuk sang Srenggi. Tetapi malulah sang raja untuk meminta
kutuk itu berakhir, beliau hanya berjaga diri.
Dari indikator di atas jelahlah merasa malu untuk meminta kepada rakyatnya,
Seorang raja memiliki sifat sebagai pelindung dan pemberi pada rakyaknya. Perbuatan
malu terbut mengimplikasikan bahwa manusia harus memiliki rasa malu. Malu untuk
berbuat jahat. Dengan demikian, kalau semua para birokrat mempunyai rasa malu
tentunya akan terjadi kesalrasan dan kesimbangan baik dalam bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
Konsep moral lain, yaitu budaya “bakti”. Bakti itu dilakukan Sang Sakuntala
kepada orang tuanya. Hal itu dapat dilihat dalam inidikator berikut ini. Anak sang
Sakuntala haywa malara. Manaka ratu cakrawai dlaha wruh taku bhaktinta makawitan
iry aku. Terjemahannya” Anakku sang Sakuntala jangan bersedih hati. Kelak akan
mempunyai anak yang menguasai dunia aku tahu baktimu kepada orang tua atau kepada
aku. Dari kutipan itu bahwa anak harus bakti kepada orang tua. Sifat bakti anak kepada
ibu (orang tua) juga ditunjukkan sang Bima. Hal itu, dapat dilihat pada indikator Ibu sang
raksasi mahayu. Atyanta suka ni nghulun dentasih ri kami. Kunang tapan bakti mebu
mwang asih mawwang sanak, tar wenang tuminggalaken I sira. Terjemahannya: “Ibu
raksasi yang cantik. Aku sangat senang karena kasih sayangmu kepada kami. Oleh karena
baktiku kepada ibudan sayang kepada sanak saudara, tak kuasa meninggalkan mereka”.
Konsep budaya bakti itu bisa dikembangkan isteri harus bakti kepada suami. Semua
birokrat harus bakti terhadap pekerjannya. Seorang birokrat harus sebagai pelayan
masyarakat, bukan untuk dilayani masyarakat.
Sementara itu, konsep moral yang lain adalah “balas budi”. Balas budi ini
dilakukan oleh Sang Karna. Sang Karna adalah bersudara dengan sang Pandawa, tetapi
ketika hidup di dunia sang Karna membela Kurawa dalam menghadapi perang melawan
Sang Pandawa, karena sang karna telah diberi hidup nikmat oleh sang Kurawa. Dengan
demikian, sang Karna berperang melawan sang Pandawa bukan bela tanah air, tetapi
balas budi. Hal itu dapat dilihat dalam indikator berikut ini. Katututan pwa sang Pandawa
de sang Karna, wruh ta sang Karna, tumutaken i sira, irika ta sinapa sira: “ bhagya kaka
rahadyan sanghulun, apa ta hetu tumutaken i nghulun?” Ling sang Karna: Yayi sang
Dananjaya, mangkana nghulun ing uni, duk ring janapada, aprang kalawan rahadyan
sanghulun, panahurku hutang ring Duryodhana de ny aweh suka ri pinakanghulun, sun
sahur ing pati. Terjemahannya: Terkejarlah sang Pandawa oleh sang Karna. Tahulah sang
Karna, mengikuti mereka, di sanalah ia disapa:”Berbagia kakak tuan hamba, apa sebab
aku mengikuti tuan hamba?” Seru sang Karna; Adik sang Dananjaya demikian hamba
pada waktu hidup di dunia, berperang melawan tuan hamba, untuk membayar hutang
kepada Duryodana, karena telah memberi kebahagiaan kepadaku, aku sahur dengan
kematian. Dari konsep moral di atas tentunya kebaikan harus dibalas dengan kebaikan.
Konsep karakter atau moral yang lain, yakni tentang “disiplin”. Hal itu dilakukan
bagawan Samiti dalam menjalankan tapa monabrata atau tapa berpantang bicara. Hal itu
dapat dilihat dalam indikator I sedeng sang rsi amangan wereh ing watsa, sira ta tinanan
ing paran ikang kidang. Ndatan sahur ike sang rsi, apan sedeng nira monabrata,
pangaran ira mpu bhagawan Samiti. Terjemahannya;”Pada waktu sang minum buih anak
lembu, dia ditanya perginya kijang itu. Sang resi tidak menjawab, sebab ia sedang
bertapa berpantang bicara, namanya empu bagawan Samiti”. Dari indikator di atas
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jelaslah mengimplikasikan adanya tentang “kedisiplinan”. Karaktder kedisipinan itu juga
dilakukan oleh sang Pandawa pada waktu mengikuti sayembara yang diadakan maharaja
Drupada. Hal itu dapat dilihat pada indikator berikut ini. Agirang sang Pandawa; ri lungha
bhagawan Byasa, amwit ta sireng brahmana dunungan. Lumpah ta sireng rahineng
kulem, saka ri wedi niran kasepa ring swayambara. Terjemahannya: Sang Pandawa
senang pada waktu bagawan Byasa pergi, sang brahmana bermohon diri untuk kembali
ke asalnya. Pergilah mereka siang malam, karena mereka takut terlambat mengikuti
sayembara. Indikator ini menjelaskan “siang malam pergi atau berjalan, karena takut
terlambat ikut sayembara”. Dari indikator itu mengimplikasikan danya konsep disiplin
menjalankan tugas. Dari konsep disiplin itu tentunya masyarakat atau bangsa Indonesia
harus memiliki sifat disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas masingmasing.
Konsep karakter yang lain orang harus memiliki sifat yang baik atau jujur. Hal ini
dilakukan Drupadi dalam rangka mencari suami. Hal itu nampak dalam indikator
Inanugrahahan ta yaswamya limang siki, makaguna ng dharmadi, helem ing
purwajanmanya, ikang brahmarsikanya mangkananugrahanya, sangkeng sang hyang
Sangkara. Terjemahannya; “Dianugerahi suami lima orang, memiliki sifat baik dan jujur,
kelak penjelmaan terdahulu, putera wanita pendeta demikian anugerah dari Batara
Sangkara. Dari kutipan itu manusia harus memiliki sifat baik dan jurjur dalam kehidupan
bermasyarakat.
Sifat baik dan jujur itu juga dilakukan oleh Yudistira ketika hidup di dunia. Hal itu
nampak dalam kutipan berikut ini. Maharaja Yudhistira, aparan ta gaway nikang asu milu
mulih ring swarga, apan acoksa katatwanya, yadyapin mulata juga ring sekul sajeng,
inaryaken ika dening dewata; Haywa ta kitasih iriya. Mangkana ajna Bhaterendra, ling
sang natha:”Tan kawenang ngulun bhaktiyaga, tuminggalakena ikang cwana, apan
sadabhakti tumutaken saparan i nghulun, ikang wwang bhaktiyaga ngaranya agong ika
papanya, matangnyan tan ahyun nghulun tuminggalakenya”. Mangkana ling maharaja
Yudhistira, hilang tikang cwana, manurun ta sang hyang Dharma, kumolaken maharaja
Yudhistira. Terjemahannya:”Maharaja Yudistira, apa yang diperbuat anjing itu masuk ke
surga, sebab kotor atau najis ceriteranya, bahkan melihat nasi dan minuman keras,
diberhentikan oleh sang Dewata: Kamu jangan belas kasihan pada dia. Demikian perintar
Batara Indra, jawab sang raja:”Tak kuasa aku meninggalkan bakti, meninggalkan anjing
itu sebab selalu berbakti mengikuti aku pergi ke mana saja, orang yang meninggalkan
bakti besar dosanya, oleh karena itu aku tidak mau meninggalkannya. Demikian seru
sang maharaja Yudistira, anjing itu hilang menjelma sang hyang Darma, memeluk
maharaja Yudistira.
Kutipan ceritera di atas tentang perjalanan maharaja Yudistira masuk surga.
Sebelum masuk surga dicegat Batara Indra untuk meninggalkan anjing yang selalu
mengikuti dan berbakti, tetapi maharaja Yudistira tidak mau untuk meninggalkan anjing
itu, karena anjing tersebut selalu berbakti pada beliau, kemudian anjing menjelma dewa
Darma. Sebetulnya dewa Darma menjelma anjing dalam rangka untuk mengetes kebaikan
dan kejujuran maharaja Yudistira. Atas kebaikan dan kejujuran itu maharaja Yudistira
mendapat pahala masuk surga. Dari ceritera itu tentunya manusia hidup di dunia harus
berbuat baik, jujur, disiplin, bertanggung jawab agar di kemudian hari segalanya baik
atau bahagia,
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4. Strategi Penanaman Pendidikan Karakter
Masalah pendidikan karakter perlu dimasukan dalam kurikulum dan diajarkan baik
dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas, Materi dari
cerita lama dan perbuatan baik yang dicontohkan para tokoh dalam ceritera tersebut
diperagakan dan direkam dalam bentuk media pendidikan dalam bentuk multi media,
seperti DVD atau VCD agar siswa tertarik yang pada akhirnya menghayati, memahami,
melakukan perbuatan baik, jujur, disiplin, bertanggung jawab, mempunyai rasa bakti atau
hormat kepada orang lain, tahu tentang balas jasa dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Bagi penyelenggara atau birokrat negara harus melakukan perbuatan baik, jujur,
disiplin menjalankan tugas, mempunyai rasa bakti terhadap sesasamanya dan rasa bakti
untuk menjalankan pekerjaannya, mempunyai rasa tanggung jawab apa yang
diembannya seperti yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh dalam ceritera lama di atas agar
terjadi keselarasan dan keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan
kata lain, agar supaya jangan terjadi gesekan-gesekan dalam keberlangsungan berbangsa
dan bernegara.
5. Penutup
Dengan mengacu karakter yang dilakukan dalam tokoh-tokah karya Sastra Kuno di
atas, maka seseorang seharusnya memiliki sifat baik, jujur, bertanggung jawab, disiplin,
mempunyai rasa bakti, tahu tentang balas jasa. Kesemuanya itu demi kebaikan dalam
hubungan dengan sesamanya atau hubungan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
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NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KARYA
SASTRA TRADISIONAL SEKAR ALIT BAGI MURID
SEKOLAH DASAR DI BALI
Putu Ayu Prabawati Sudana
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Pendidikan Ganesha

Abstrak
Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini mencanangkan
penerapan pendidikan karakter bagi semua tingkat pendidikan. Program ini dicanangkan sebab dunia
pendidikan dinilai kurang berhasil menghasilkan pribadi-pribadi yang berkarakter baik. Lulusanlulusan yang dihasilkan memang memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan kerja yang
memadai, namun kualitas tersebut tidak selalu bisa dibarengi dengan perilaku yang baik pula.
Pentingnya pendidikan karakter ini menjadikannya wajib untuk ditanamkan sejak usia dini, yaitu
melalui keluaga dan tingkat pendidikan paling awal, yaitu Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
Untuk tingkat Sekolah Dasar, di daerah provinsi Bali, salah satu media yang digunakan untuk
menanamkan pendidikan karakter adalah dengan salah satu bentuk sastra, yaitu lagu tradisional,
yang di Bali dikenal dengan Sekar Alit. Sekar Alit yang diajarkan untuk murid-murid Sekolah Dasar
pada umumnya terdiri atas 10 macam pupuh, yaitu pupuh mijil, pucung, maskumambang, ginada,
ginanti, sinom, durma, semarandana, pangkur dan dangdanggula. Yang membedakan masingmasing pupuh adalah jumlah baris, jumlah suku kata pada satu baris dan bunyi vokal terakhir pada
masing-masing baris. Semua pupuh yang diajarkan tersebut mengandung nilai pendidikan karakter
yang antara lain adalah: tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak kita (pupuh mijil),
pentingnya mengajari orang tentang kebaikan (pupuh pucung), kita harus bersyukur terlahir sebagai
manusia, yaitu makhluk Tuhan yang paling utama (pupuh maskumambang), pentingnya sikap
rendah hati karena setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan (pupuh ginada),
pentingnya mencari pengetahuan dan kepandaian (pupuh ginanti), pentingnya bertingkah laku yang
baik sesuai ajaran dharma/kebenaran (pupuh sinom), pentingnya mempertimbangkan etika dalam
bertingkah laku (pupuh durma), pentingnya tata karma dalam pergaulan (pupuh semarandana),
bahwa ajaran agama mewajibkan kita untuk menyayangi sesama (pupuh pangkur, pentingnya
berhati-hati pada kata-kata manis orang dan pentingnya betul-betul mengerti ucapan seseorang
supaya tidak terjadi salah paham dalam pergaulan (pupuh dangdanggula).
Kata kunci: nilai pendidikan karakter, Sekar Alit, Sekolah Dasar

I. Pendahuluan
Dalam dunia pendidikan, pendidikan karakter saat ini menjadi satu isu yang
sedang hangat-hangatnya diperbincangkan dan gencar-gencarnya berusaha diwujudkan
oleh para guru di kelas. Hal ini terjadi bukannya tanpa alasan. Dunia pendidikan sampai
saat ini dinilai kurang berhasil menghasilkan pribadi-pribadi yang berkarakter baik atau
berakhlak mulia. Lulusan-lulusan yang dihasilkan memang banyak yang memiliki
pengetahuan yang luas dan keterampilan kerja yang memadai, namun kualitas tersebut
tidak selalu bisa dibarengi dengan perilaku yang baik pula.
Saat ini, yang banyak terjadi di Indonesia malah krisis nyata yang banyak terjadi
pada generasi muda. Penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor, praktek
mencontek, tawuran dan bullying marak terjadi. Banyak orang yang berpendapat bahwa
pendidikanlah yang sesungguhnya paling besar memberikan kontribusi terhadap situasi
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ini, karena selama ini lebih menitikberatkan pada pengembangan intelektual atau kognitif
semata, sedangkan pembentukan karakter belum diperhatikan secara optimal. Seperti
yang diungkapkan Koesoema (dalam Zubaedi, 2011: 3) bahwa persoalan komitmen dalam
mengintegrasikan pendidikan dan pembentukan karakter merupakan titik lemah kebijakan
pendidikan nasional.
Komitmen inilah yang kemudian berusaha untuk diperkuat oleh pemerintah
sebagai pembuat kebijakan dan guru sebagai pendidik di lingkungan sekolah. Pemerintah
melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan bersumber kepada agama,
Pancasila, budaya dan tujuan Pendidikan Nasional merumuskan 18 nilai pembentuk
karakter untuk disisipkan dalam pembelajaran semua mata pelajaran dan pembiasaan di
sekolah. Dan guru, sebagai yang memberikan pendidikan di sekolah juga harus
memberikan peluang terhadap nilai-nilai tersebut untuk ditanamkan melalui
pengajarannya. Untuk dapat menanamkan nilai-nilai tersebut, tidak perlu ada suatu mata
pelajaran/kuliah khusus, melainkan ditanamkan dalam semua mata pelajaran
Pelajaran bahasa daerah sebagai salah satu pelajaran muatan lokal juga sangat
berkontribusi dalam pendidikan karakter. Dalam pelajaran bahasa daerah, yang di
propinsi Bali adalah bahasa Bali, diajarkan pula sastra daerah yang tentu saja banyak
mengandung nilai-nilai filosofi bangsa yang dapat berkonstribusi terhadap pendidikan
karakter dan menumbuhkan rasa menghargai dan bangga terhadap budaya daerah
sendiri. Jenjang pendidikan yang paling awal yang mengajarkan bahasa daerah adalah
Sekolah Dasar. Pengajaran pada jenjang ini menjadi penting karena alangkah baiknya
apabila sastra daerah diperkenalkan dan sedini mungkin untuk menumbuhkan rasa
mencintai karya sastra daerah sendiri. Salah satu karya sastra yang diajarkan di Sekolah
Dasar di Bali adalah Sekar Alit¸ yang terdiri atas pupuh-pupuh yang memiliki nilai
pendidikan karakter yang patut diamalkan.
II. Konsep Pendidikan Karakter
Menurut Pusat Bahasa Depdiknas (dalam Zubaedi, 2011: 8), pengertian karakter
adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat dan berwatak.
Karakter yang berusaha diwujudkan dengan adanya pendidikan karakter adalah karakter
yang mulia. yang berarti seorang individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya,
yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis,
kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhatihati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati,
malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti,
berinisiatif, berfikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, bersahaja, bersemangat,
dinamis, hemat/efisien, mengahargai waktu, pengandian/dedikatif, pengendalian diri,
produktif, ramah, cinta keindahan, sportif, tabah, terbuka dan tertib (Puslitbang
Kemendiknas, 2011: 2). Lebih lanjut pendidikan karakter didefinisikan sebagai usaha
secara sengaja dari seluruh komponen di sekolah, baik dari aspek isi kurikulum (the
content of the curriculum), proses pembelajaran (the process of instruction), kualitas
hubungan (the quality of the relationships), penanganan mata pelajaran (the handling of
discipline), pelaksanaan aktivitas ko-kurikuler, serta etos seluruh lingkungan sekolah.
Senada dengan pernyataan tersebut, Aunillah (2011: 18) mengartikan pendidikan
karakter sebagai sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik,

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

113
yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta adanya
kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun bangsa. Penanaman ini perlu
proses, contoh teladan, dan pembiasaan atau pembudayaan dalam lingkungan peserta
didik; dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, maupun media massa.
Terkait dengan pelaksanaan pendidikan karakter di lembaga pendidikan formal,
penyelenggarakan pendidikan karakter di sekolah sudah barang tentu haruslah berpijak
pada nilai-nilai karakter dasar, yang selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang
lebih tinggi atau banyak yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan lingkungan sekolah
itu sendiri. Pendidikan karakter bukanlah pendidikan yang berdiri sendiri pada satu mata
pelajaran, melainkan disisipkan pada semua mata pelajaran di sekolah.
III. Pelajaran Bahasa Bali sebagai Salah Satu Muatan Lokal di Propinsi Bali
Pelajaran Bahasa Bali adalah salah satu pelajaran muatan lokal yang diajarkan
kepada siswa-siswa dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas di Propinsi
Bali. Hal ini tentu saja bagus karena bisa menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya
daerah dan merupakan upaya penting untuk melestarikan buadaya daerah sendiri.
Berkaitan dengan pendidikan karakter, betapa materi pembelajaran bahasa Bali
sebenarnya sudah sangat kaya akan nilai-nilai penting untuk diajarkan kepada para
murid. Salah satu materi yang terdapat pada kurikulum yang sarat dengan nilai-nilai
pendidikan karakter adalah tembang Sekar Alit¸ yang tergolong dalam puisi Bali
tradisional. Kajian pustaka terhadap materi pembelajaran Bahasa Bali dan wawancara
dengan para pengajar Bahasa Bali di tiga Sekolah Dasar di Kabupaten Badung yaitu
Sekolah Dasar No. 2 Abianbase, Sekolah Dasar No. 2 Kapal dan Sekolah Dasar No. 3
Dalung pun dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis Sekar Alit yang dipelajari oleh muridmurid Sekolah Dasar dan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat di dalamnya. Dalam
pembelajaran Sekar Alit ini, umumnya baris per baris liriknya dibahas agar murid-murid
mengerti artinya, kemudian nilai-nilai pendidikan karakternya dibahas dan murid-murid
kemudian belajar menyanyikannya.
IV. Sekar Alit sebagai Salah Satu Bentuk Puisi Bali Tradisional
Kesusastraan Bali menurut bentuknya bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu
puisi dan prosa. Puisi lebih jauh bisa dikelompokkan lagi menjadi puisi tradisional dan
modern. Sekar Alit adalah salah satu puisi tradisional yang diajarkan di Sekolah Dasar. Ciri
utama Sekar Alit adalah diikat oleh padalingsa (kaidah skema), yaitu jumlah larik (garis)
dalam setiap bait, jumlah wanda (suku kata) dalam setiap larik, labuh suara (jatuhnya
suara) pada akhir setiap larik, memakai alunan suara (wewiletan) supaya manis atau enak
didengar (Agastia, 1994: 8). Jenis Sekar Alit sebenarnya banyak, tetapi yang umum dan
diajarkan di Sekolah Dasar hanya 10 jenis. Berikut adalah skema dari masing-masing
pupuh tersebut.
No Nama Pupuh
Jumlah
Carik kecarik
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
(baris) 1
1

Mijil

7

4u

6i

6o 10e 10i

6i

6u -

-

-

-

-
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2

Pucung

6

4u

8u

6a

8i

4u

8a -

-

-

-

-

-

3

Maskumambang 5

4a

8i

6a

8i

8a

-

-

-

-

-

-

-

4

Ginada

7

8a

8i

8a

8u

8a

4i

8a

-

-

-

-

-

5

Ginanti

6

8u

8i

8a

8i

8a

8i

-

-

-

-

-

-

6

Sinom

10

8a

8i

8a

8i

8i

8u 8a

8i

4u 8a -

-

7

Durma

7

12a 7i

6a

7a

8i

5a 7i

-

-

-

-

-

8

Semarandana

7

8i

8a

8o 8a

8a

8u 8a

-

-

-

-

-

9

Pangkur

7

8a

11i

8u 8a

12u 8a 8i

-

-

-

-

-

10

Dangdanggula

12

10i

4a

6a

8u

8u 8a 4a 8i

8e

8i

8a

8a

(Riken, Anom, &Tinggen, 1996: 410).
Padalingsa (aturan skema) tersebut di ataslah yang dipakai pedoman untuk mengarang
pupuh. Contoh cara membaca padalingsa tersebut adalah sebagai berikut: Pupuh Ginada,
dalam satu baitnya terdapat tujuh carik (baris), dalam setiap baris terdapat delapan
wanda (suku kata), kecuali baris keenam. Pada baris pertama, labuh suara (jatuh suara)
yaitu huruf vokal terakhir adalah “a”, pada baris kedua, huruf vokal terakhir adalah “i” dan
seterusnya. Padalingsa inilah yang harus diikuti oleh setiap pengarang Sekar Alit. Pupuhpupuh ini juga bisa digunakan untuk membangun karya sastra Geguritan yang
dikembangkan berdasarkan tema cerita tertentu (Agastia, 1994: 53).
V. Nilai-nilai Pendidikan Karakter yang Terdapat pada Sekar Alit yang diajarkan
di Sekolah Dasar
Berikut akan disebutkan dan dijelaskan masing-masing satu bait, contoh dari
pupuh-pupuh yang mengandung pendidikan karakter. Yang dijadikan contoh adalah bait
yang populer dan lazim diajarkan di Sekolah-sekolah Dasar di Bali.
1. Pupuh Mijil
Pupuh ini dalam satu baitnya terdapat tujuh baris. Berikut adalah salah satu bait
yang sangat populer.
Dadong Dauh,
ngelah siap putih,
ba metaluh reko
minab ada limolas taluhne,
nanging lacur ada ne nepukin
anak cerik-cerik
kaliwat rusitipun
Terjemahannya:
Si nenek,
mempunyai ayam putih,
sudah bertelur,
mungkin ada lima belas telurnya,
tetapi apa daya ada yang tahu,
anak kecil-kecil,
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mengambil yang bukan haknya.

Pupuh ini mengajarkan bahwa tindakan mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan
milik sendiri tidak baik dan merugikan orang tersebut.
2. Pupuh Pucung
Pupuh Pucung terdiri atas enam baris. Berikut adalah salah satu baitnya.
Anak sigung,
anak corah kalud ngagu,
bareng kasayangang,
kasaratang katulungin,
antuk tutur,
kanti dados anak jagra.
Terjemahannya:
Anak bandel,
anak yang bertingkah laku jelek
disayangi juga
dipikirkan dan ditolong juga,
dengan nasihat,
sampai menjadi anak yang sadar bertingkah laku baik

Pupuh ini mengajarkan bahwa anak yang bertingkah laku buruk pun harus diperhatikan,
disayangi, dan diberikan nasihat sehingga bisa menjadi anak yang bertingkah laku baik.
3. Pupuh Maskumambang
Dalam setiap baitnya, pupuh ini terdiri atas lima baris. Berikut adalah contoh yang
mengandung nilai pendidikan karakter.
Dados jadma,
jatin ipun pinih luih,
patut ngayu bagia,
yadin lacur turin bengil,
sida pacang mangguh bagia.
Terjemahannya:
Menjadi seorang manusia,
sebenarnya suatu karunia yang paling utama,
sudah sepantasnyalah bersyukur dan berbahagia,
walaupun miskin dan hina,
akan selalu bisa menemukan kebahagiaan.

Pupuh ini mengajarkan bahwa kita harus bersyukur bisa terlahir sebagai manusia, karena
manusia adalah makhluk Tuhan yang utama karena dibekali dengan bayu (tenaga), sabda
(perkataan), idep (pikiran) sebagai bekal tersebut untuk mencari kebahagiaan.
4. Pupuh Ginada
Salah satu contohnya adalah sebagai berikut:
Eda ngaden awak bisa,
depang anake ngadanin,
geginane buka nyampat,
anak sahi tumbuh luhu
ilang luhu ebuk katah,
yadin ririh,
liu enu paplajahan
Terjemahannya:
janganlah menganggap dirimu mampu,
biarkan orang yang menilai,
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ibarat orang menyapu,
akan selalu ada sampah/kekotoran,
sampah hilang, masih ada debu,
walaupun pintar,
masih banyak yang perlu dipelajari.

Pupuh ini mengajarkan para murid untuk bisa bekerja keras, namun selalu harus bersikap
rendah hati. Sikap sombong harus dihindari agar bisa menghormati orang lain.
5. Pupuh Ginanti
Salah satu liriknya adalah sebagai berikut:
Saking tuhu manah guru,
mituturin cening jani,
kawruhane luir senjata,
ne dadi prabotang sai,
kaanggen ngruruh merta,
saenun ceninge urip.
Terjemahannya:
dengan serius pikiran serang guru
menasihati ananda sekarang
bahwa kepintaran dan pengetahuan itu adalah senjata
yang bisa sering digunakan
untuk mencari nafkah
semasih ayat dikandung badan.

Pupuh ini mengajarkan pentingnya kepandaian dan pengetahuan sebagai bekal hidup
untuk mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pupuh Sinom
Salah satu contohnya adalah sebagai berikut:
Dabdabang dewa dabdabang,
mungpung dewa kari alit,
malajah ningkahang awak,
dharma patute gugonin,
eda pati iri ati,
duleg kapin anak lacur,
eda bonggan tejening awak,
lagute kaucap ririh,
eda nden sumbung,
mangunggulang awak bisa.
Terjemahannya:
Hati-hatilah Nak, hati-hatilah,
mumpung Ananda masih kecil,
belajarlah bertingkah laku yang baik,
dharma/kebenaranlah yang harus dikukuhkan,
janganlah pernah iri hati,
meremehkan orang miskin,
jangan terlalu membanggakan diri,
walaupun disebut pintar oleh orang lain,
janganlah sombong,
menyombongkan diri pintar.

Pupuh ini mengajarkan bahwa dalam bertingkah laku, ajaran dharma/kebaikanlah yang
harus dijadikan dasar atau pegangan. Sikap iri hari, meremehkan orang miskin dan
bersikap sombong harus dihindari.
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7. Pupuh Durma
Berikut adalah salah satu contohnya.
Da mamadat, mamatoh mangutang-ngutang,
da ngadu daya lengit,
solah apang melah,
mabanjar mapisaga,
eda maguunin rusit
Astiti ring Hyang
Bakti ngayah ring gusti
Terjemahannya:
Janganlah mengkonsumsi barang-barang terlarang, berjudi, membuang-buang tenaga, harta dan
pikiran,
jangan bermalas-malasan,
bertingkah lakulah yang baik,
di dalam masyarakat,
jangan mengambil yang bukan hakmu,
berbaktilah kepada Tuhan,
loyallah kepada yang harus dihormati.

Pupuh ini mengajarkan tentang etika bertingkah laku, pentingnya menghindari barangbarang terlarang, tidak bermalas-malasan dan bersikap menghormati pemimpin.
8. Pupuh Semarandana
Berikut adalah salah satu contoh baitnya.
Mawisuna ngawe pati,
miwah sane lian-lianan,
kancan laksanane kaon,
nyandang pisan ‘nto impasang,
mangda Cening tan kasepan,
ngungsi sila sane patut,
Darma sadu maring jagat.
Terjemahannya,
Memfitnah akan menyebabkan kematian,
dan akibat-akibat buruk lainnya,
segala perbuatan yang tidak baik,
sepatutnyalah dihindari,
agar Ananda tidak terlambat,
menuju tata karma yang benar,
menegakkan kebenaran di dunia.

Pupuh ini juga mengajarkan tata krama. Bahwa segala tingkah laku yang tidak baik, harus
dihindari karena akan berakibat tidak baik untuk diri sendiri.
9. Pupuh Pangkur
Salah satu bait yang mengandung pendidikan karakter adalah:
Sayang sane dadi dasar,
mustikan warah agama sami,
kasusilan anggen rurung,
Trikaya Parisuda ne nyidayang
mikolihang saying iku,
yan sayange sampun limbak,
uripe marasa tunggil
Terjemahannya:
Cinta kasih merupakan dasar,
isi pokok semua ajaran,
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tata susila sebagai jalan,
Tri Kaya Parisudha yang mampu
mewujudkan rasa cinta kasih itu,
apabila rasa cinta kasih itu sudah tumbuh,
kehidupan akan terasa tentram.

Nasihat yang diberikan pupuh ini adalah bahwa inti dari semua ajaran sebenarnya adalah
cinta kasih kepada sesama dan melaksanakan ajaran Tri Kaya Parisudha (berpikir, berkata
dan berbuat yang benar) akan membantu kita menumbuhkan cinta kasih tersebut.
10. Pupuh Dangdanggula
Berikut adalah salah satu contohnya.
Titiang takur teken munyi manis,
ngaku tresna,
gampang nagih nadtad,
anak luh uli dini,
bantangin baan slake siu,
joh para bakat baan Beli,
kaling ke aji kemikan,
makamulan galir bungut,
dija pacang saup jemak,
tuyuh ngucap,
mendep pisan suba nengil,
keh nundunin dakin basing.
Terjemahannya:
Saya takut dengan kata-kata manis,
mengaku cinta,
dengan mudahnya bisa mendapatkan,
anak perempuan dari sini,
walaupun diberi banyak uang,
belum tentu kamu bisa dapatkan,
apalagi hanya dengan kata-kata,
dengan bersilat lidah,
mana mungkin akan bisa dapatkan,
banyak bicara,
lebih baik diam saja,
hanya akan menimbulkan amarah.

Pupuh ini terdapat pada Geguritan Sampek, yang bertema kisah cinta Sampek-Ingtae.
Karena salah pengertian, keterlambatalan Sampek menemui Ingtae
membuat
Ingate marah. Ajaran pupuh ini yaitu agar kita tidak mudah percaya oleh omongan manis
orang lain, dan ketika seseorang berbicara kepada kita, kita harus benar-benar mengerti
maksudnya agar tidak terjadi salah pengertian.
VI. Penutup
Tembang Sekar Alit sebagai salah satu materi pembelajaran Bahasa Bali bagi
murid Sekolah Dasar di Bali sangat perlu diajarkan karena memiliki nilai-nilai pendidikan
karakter yang sangat mulia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang antara lain
menuntun seseorang dalam bertingkah laku dalam masyarakat, untuk berpikir, berkata
dan berbuat yang benar, dan untuk senantiasa berbakti kepada Tuhan. Nilai-nilai ini
sangat penting untuk ditanamkan sejak dini dan secara berkelanjutan demi mewujudkan
generasi penerus bangsa yang tidak hanya berpengetahuan luas dan cakap dalam
bekerja, tetapi juga bertingkah laku yang baik. Selain itu, Sekar Alit sebagai salah satu
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bentuk sastra tradisinal harus terus diajarkan untuk menggugah rasa cinta akan daerah
sendiri dan sebagai usaha untuk melestarikan karya sastra daerah itu sendiri.
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Abstrak
Artikel ini menganalisis nilai murni dalam kehidupan remaja berdasarkan teks Rumah Kecil
Di Pinggir Ladang karya Haniza Hashim daripada pendekatan kemasyarakatan. Analisis ini bertujuan
melihat penyemaian nilai murni mampu untuk membentuk akhlak dan budi pekerti remaja. Menerusi
pemupukan nilai murni diharap dapat melahirkan remaja yang berilmu, berakhlak mulia, berjiwa
murni dan berupaya memberi sumbangan kepada agama, bangsa dan tanah air. Hasil kajian
mendapati teks ini mengandungi nilai murni seperti nilai baik hati, hormat-menghormati, kasih
sayang, keberanian, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan dan kesyukuran. Semua
peristiwa yang dilalui menyerlahkan pelbagai persoalan untuk mencari kebaikan dan keadilan dalam
masyarakat seperti dituntut oleh Islam. Elemen ini memberi pengalaman dan pengetahuan yang
bermakna dalam kehidupan remaja.
Kata kunci = novel, nilai murni, remaja, pendekatan kemasyarakatan, kehidupan.

PENDAHULUAN
Nilai murni merupakan satu gagasan positif yang menggambarkan kesucian,
keindahan dan tidak mencemarkan keperibadian. Gagasan ini mempunyai nilai estetika
yang menjadi amalan dan kebiasaan bagi setiap individu yang inginkan ketenangan dan
kedamaian di samping dapat membentuk nilai keperibadian, kesopanan dan ketrampilan
diri dalam kehidupan. Kamaruzaman (2000:4) menegaskan nilai murni adalah tingkah
laku atau perbuatan yang menjurus ke arah kebaikan dan menjadi contoh teladan yang
merangkumi nilai kemanusiaan sejagat. Maksud nilai murni dapat diadaptasikan melalui
penerapan akhlak dan budi pekerti mulia yang menjadi asas utama pembentukan
keperibadian seseorang. Kedua-dua elemen ini amat besar peranannya dalam
menentukan pembinaan sahsiah remaja.
Bagi membentuk peribadi dan budi pekerti mulia seseorang itu harus
menumpukan usaha ke arah kesempurnaan akhlak dan moral seperti yang dituntut oleh
Islam (Ghazali 1997:1). Bagaimanapun proses pembentukannya hendaklah selaras
dengan pertumbuhan fizikal dan perkembangan jiwa remaja. Budi pekerti luhur tidak
akan wujud tanpa kepercayaan terhadap agama terutama tentang kewujudan dan
kekuasaan Allah. Akhlak yang mulia akan lahir daripada amalan dan didikan agama yang
menyeluruh. Gabungan budi pekerti luhur dan akhlak mulia mampu mewujudkan
masyarakat yang harmonis, jiwa yang tenang, keyakinan yang kukuh dan tidak mudah
terpengaruh dengan sebarang ancaman (Nik Azis 1990:162).
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Seterusnya, Idris (1991:164) mendefinisikan akhlak adalah nilai yang berpengaruh
dalam Islam. Akhlak murni amat dituntut oleh Islam seperti yang diamalkan oleh Nabi
Muhammad SAW. Islam menggesa umatnya mengamalkan nilai makruf atau kebaikan
dan menolak kemungkaran. Nilai positif seperti jujur, amanah, ikhlas, kerjasama, rajin
dan dedikasi serta menjauhi hal-hal yang tidak berfaedah perlu diamalkan untuk
membersihkan diri dan membentuk motivasi yang tinggi dalam kehidupan.
Dalam Ensiklopedia Malaysiana (1996:133), akhlak ialah suatu konsep
pembentukan mental yang dirumuskan daripada tingkah laku manusia. Hasan (1996a:viii)
pula menyatakan akhlak secara umumnya difahami sebagai suatu tingkah laku atau
kelakuan yang terbit daripada motivasi atau rangsangan yang mendorong seseorang
bertindak dan lama-kelamaan menjadi adat kebiasaan dalam kehidupan. Secara khusus
nilai atau akhlak membawa maksud tingkah laku atau perlakuan yang memperlihatkan
budi pekerti yang tinggi lagi mulia. Sementara itu, murni bermaksud unsur-unsur yang
bersih, tulen, suci dan tidak mencemarkan. Justeru, nilai murni merupakan unsur yang
baik dan positif, bermutu dan berkualiti sama ada dalam pemikiran, tingkah laku atau
perbuatan, kemasyarakatan atau bidang keagamaan yang mengandungi unsur kebenaran
dan kejujuran.
Usaha menerapkan nilai murni dalam kalangan rakyat Malaysia terutama golongan
remaja amat perlu dan sejajar dengan harapan serta aspirasi negara untuk mewujudkan
generasi yang berilmu, bersopan santun dan bertanggungjawab seperti terkandung dalam
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Untuk menerapkan nilai dan akhlak yang baik
kepada anggota keluarga serta masyarakat adalah suatu tanggungjawab yang penting.
Tanggungjawab ini merangkumi soal hukum-hakam, ibadat dan peraturan kekeluargaan
yang halus lagi teliti untuk menjamin keharmonian (Kifah 1993:131). Sementara itu, nilai
murni yang menitikberatkan hubungan sesama manusia, alam persekitaran dan Tuhan
tertumpu kepada domain rohaniah, moral, agama dan estetika yang membawa
ketenteraman pemikiran, kesucian jiwa dan keluhuran perilaku manusia (Sufean
1995:37).
Penggarapan nilai murni yang diadun pengarang menerusi watak-watak dalam
karya menggambarkan tingkah laku bersopan, berperibadi mulia dan bersahsiah berupaya
membina personaliti remaja. Gambaran ini terpapar melalui perilaku, pertuturan dan
tindak-tanduk yang diterapkan sama ada secara langsung atau tidak melalui watak dan
perwatakan yang mempengaruhi perlakuan dalam kehidupan remaja. Nilai-nilai murni
yang menjadi amalan dan budaya hidup manusia akan membina dan melahirkan generasi
remaja yang bertamadun selari dengan matlamat negara menjadikan masyarakat
Malaysia sebuah masyarakat madani.
TEORI
Analisis ini menggunakan pendekatan kemasyarakatan dalam Teori Pengkaedahan
Melayu oleh Hashim Awang. Ia berlandaskan semua aspek kehidupan manusia yang
merangkumi cara dan sikap hidup, kepercayaan dan kebudayaan dalam masyarakat
Melayu. Pendekatan ini menjadikan alam sebagai faktor utama untuk memenuhi
keperluan kehidupan manusia yang memberikan pekerjaan, pengalaman, pengajaran dan
kebajikan. Semua unsur ini memiliki fungsi dan memberi manfaat yang khusus dalam
kehidupan.
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Menerusi pendekatan kemasyarakatan sastera dianggap sebagai alat pendedahan
kepada segala persoalan yang wujud dan bertujuan mencari kebaikan serta keadilan
dalam masyarakat seperti dituntut oleh Islam. Pengarang menerusi karyanya turut
mendedahkan dengan jelas segala permasalahan kehidupan yang penuh dengan
pergolakan dan kemungkaran seperti ketidakadilan, kemunafikan, ketidakseimbangan,
keresahan, kekejaman, korupsi, kebimbangan, penipuan, penindasan, pembunuhan dan
sebagainya yang menjadi punca kepincangan dan kegoyahan iman. Segala-galanya dilihat
daripada kaca mata Islam untuk membezakan dengan tanggapan Barat.
Hashim (1994a:13) menjelaskan pendekatan ini bukan sahaja berupaya mengukur
atau menilai segala permasalahan masyarakat dalam karya, malahan mampu menilai diri
pengarang yang menyajikan karyanya menerusi paparan idea, ideologi dan daya kreativiti
yang dilakukannya. Seterusnya, Hashim (1994b:334) menegaskan penelitian ini bertujuan
untuk mencari kesejahteraan hidup, pengukuhan iman dan meningkatkan ketakwaan
kepada Allah. Tumpuannya kepada soal jalinan isi dan tema yang terarah kepada latar
belakang pengarang untuk melihat sejauh mana sikap dan pandangan hidupnya selari
dengan persoalan kebajikan masyarakat yang dipaparkan. Penelitian ini berkait rapat
dengan hal-hal seperti syariah, ibadat, moral, ekonomi dan politik yang dilihat dari sudut
pandangan Islam.
Penciptaan karya merupakan luahan pemikiran pengarang tentang rencam
kehidupan manusia dan persekitarannya yang diadun bersama pengalaman, pengetahuan
dan penguasaan ilmu bantu seperti bidang psikologi, sosiologi dan linguistik (Jumali
2012:57). Kemudian dikembangkan melalui daya kreativiti dan imaginasinya. Akhirnya,
setiap aspek yang diungkapkan mempunyai mesejnya yang tersendiri sebagaimana
diinginkan pengarang yang sensitif terhadap pergolakan dalam golongan remaja dan
alam sekelilingnya.
METODE
Pendekatan ini melihat sastera mampu menyediakan manusia dengan ilmu
pengetahuan seperti dalam bidang ekonomi, kebudayaan, politik, pelajaran, kepercayaan
dan pelbagai kegiatan manusia yang boleh memberi sebanyak mungkin pengajaran dan
pengetahuan dalam kehidupan (Hashim 1994:332). Analisis ini bertujuan untuk melihat
pengarapan nilai murni merupakan usaha ke arah pembentukan akhlak dan budi pekerti
mulia kepada remaja yang masih dalam pencarian untuk mendewasakan diri dan
mematangkan fikiran bagi menjamin kelangsungan hidup dengan lebih sempurna.
Penyemaian nilai murni ini memberi gambaran cara untuk melahirkan remaja yang
berilmu pengetahuan, bermoral, berakhlak mulia, berjiwa murni, mempunyai jati diri,
bersemangat juang, berdaya saing, berketrampilan, bertanggungjawab dan berkeupayaan
untuk memberi sumbangan kepada agama, bangsa dan tanah air. Justeru, analisis ini
dilakukan dengan meneliti teks Rumah Kecil Di Pinggir Ladang yang menyentuh nilai
murni seperti baik hati, hormat-menghormati, kasih sayang, keberanian, kejujuran,
kerajinan, kerjasama, kesederhanaan dan kesyukuran menerusi pendekatan
kemasyarakatan. Setiap nilai akan diteliti satu persatu untuk melihat keprihatinan
pengarang dalam menyemai nilai murni menerusi karya.

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

123
HASIL DAN PERBAHASAN
Novel Rumah Kecil Di Pinggir Ladang (1996) karya Haniza Hashim memaparkan
kisahAmriz remaja anak tunggal yang dilingkari dengan kemewahan. Setiap kemahuan
dan permintaannya pasti tertunai tetapi Amriz cuma kesepian lantaran kesibukan kedua
orang tuanya mengumpul harta. Bagaimanapun Amriz anak yang baik dan berfikiran
matang dan dia tidak mengambil peluang menggunakan kemewahannya. Sekembalikanya
Amriz ke kampung ayahnya dia mahu mencari pengalaman bekerja di ladang sayuransayuran kepunyaan Mak Cik Syahidah. Dia sanggup berpanas dan melakukan kerja-kerja
berat untuk merasai kehidupan orang yang susah. Baginya rumah di pinggir ladang itu
memberi ketenangan dan ketenteraman. Malang kerana ibunya menentang dan
memandang hina pekerjaannya, manakala gadis idamannya Nur Hidayah menolak
cintanya. Keadaannya bertambah buruk apabila rakan kongsinya Azlan menyeleweng,
emaknya terlibat dengan jenayah kolar putih dan ayahnya kahwin lagi. Semua
permasalahan ini mampu ditangani satu persatu oleh Amriz dengan tenang dan penuh
kesabaran.
Analisis ini mendasari enam belas nilai murni dan pecahannya seperti cadangan
Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK), Kementerian Pelajaran Malaysia. Hasil analisis
memaparkan nilai baik hati, hormat-menghormati, kasih sayang, keberanian, kejujuran,
kerajinan, kerjasama, kesederhanaan dan kesyukuran dalam karya.
Baik hati
Baik bermaksud sesuatu yang memberi faedah, kebaikan dan manfaat yang dapat
memuaskan hati seseorang. Sementara itu, hati ialah perasaan halus yang wujud dalam
jiwa yang menaruh rasa belas kasihan. Sikap ini sukar dilihat tetapi dapat dinilai dan
diterjemah melalui pertuturan, perlakuan dan tindak-tanduk terhadap orang lain dan alam
sekelilingnya. Oleh itu, baik hati merupakan perasaan belas yang wujud dalam jiwa
seseorang yang memberi manfaat dan kebaikan kepada dirinya, orang lain atau alam
persekitarannya. Melalui analisis ini, nilai baik hati dalam karya memperlihatkan sifat belas
kasihan dan bertimbang rasa.
Dalam realiti kehidupan, sifat belas kasihan terpancar daripada jiwa yang murni,
keluhuran budi dan kesucian hati yang dapat mengekang sifat pemarah yang tercela dan
dilarang (Johari 1990:177). Imam Habib Abdullah (1987:407), menjelaskan sifat belas
kasihan merupakan salah satu kesempurnaan budi pekerti kerana orang yang tidak
menaruh perasaan belas terhadap orang lain terutama yang susah, lemah dan miskin
termasuk dalam golongan orang yang keras hati dan lemah imannya. Sifat-sifat ini
ternyata subur dalam kehidupan yang menuntut setiap individu atau kelompok
masyarakat mengamalkan untuk meringankan bebanan yang ditanggungnya, di samping
menggembirakan orang lain.
Paparan sifat belas kasihan dalam Rumah Kecil Di Pinggir Ladang dapat dilihat
menerusi watak Mak Cik Syahidah yang sanggup menerima semula Hijaz bekerja di
ladangnya walaupun dia pernah mencabul kehormatan anaknya Nur Hidayah dan
mencemar nama baik keluarganya. “Kata Mak Chik Syahidah, tidak rugi dia berikan
peluang kepada Hijaz untuk memperbaiki dirinya. Kini dia sungguh rajin bekerja…Hijaz
rajin ke surau sekarang ini. Katanya lagi, dia sukakan Hijaz. Hijaz telah berubah betul
kini” (Haniza 1996: 94). Melalui perwatakan Mak Cik Syahidah menggambarkan wujudnya
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perasaan yang menggerakkan jiwa seseorang kepada rasa simpati, sedia membantu dan
memaafkan serta menjiwai rasa kasih sayang antara satu sama lain (Al-Ghazali
1994:430). Sesungguhnya, sifat belas kasihan merupakan perasaan yang lahir daripada
jiwa yang murni untuk sama-sama merasai dan bersimpati terhadap kesusahan orang
lain, sanggup membantu dan menyokongnya dengan penuh kerelaan dan keikhlasan.
Sementara itu, sifat bertimbang rasa memperlihatkan keupayaan seseorang dalam
membuat pertimbangan. Pusat Perkembangan Kurikulum (1998:5) menjelaskan
pertimbangan ini termasuk memperhitungkan buruk baiknya, menjaga keperluan dan
perasaan orang lain semasa membuat keputusan dan tindakan. Sifat bertimbang rasa ini
dapat dikesan menerusi watak Amriz yang berubah sewaktu mengunjungi rumah ibu
tirinya. Seperti katanya, “Wajahnya tersenyum riang… Cantik orangnya… Lagi pun aku
tidak sangka, aku akan terpikat dengan kelembutan ibu tiriku itu. Pelbagai prasangka
dalam benakku… hinggalah aku telah melihat wajahnya tadi” (Haniza 1996: 129). Apa
yang berlaku pada Amriz menggambarkan sifat bertimbang rasa yang wujud dalam diri
seseorang. Sifat ini menggambarkan keupayaannya berfikir secara matang untuk
bertindak memutuskan sesuatu perkara yang hendak diambil setelah memperhitungkan
kesan serta baik buruknya.
Menurut Mustafa (1995:128), paparan ini menunjukkan sebahagian gagasan
pemikiran murni bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keharmonian dan mengekalkan
perpaduan dalam masyarakat. Malahan setiap manusia dianjurkan supaya mengamal dan
menghayati nilai-nilai yang baik lagi murni untuk memupuk semangat integrasi dalam
kalangan masyarakat majmuk di negara ini. Melalui paparan sifat belas kasihan dan
bertimbang rasa sesuai dengan pendekatan kemasyarakatan yang memperlihatkan
wujudnya unsur kebaikan dan kebajikan yang memberi kemanfaatan seperti dituntut oleh
Islam. Hashim (1989:63) menjelaskan sastera dalam konteks ini dianggap sebagai wadah
mendedahkan segala macam persoalan dan fenomena sosial yang berlaku dalam
kehidupan manusia.
Hormat-menghormati
Sifat hormat-menghormati menggambarkan perasaan muhibah, bertimbang rasa,
ikhlas dan menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Setiap individu khususnya anakanak remaja digalakkan bertegur sapa dan saling hormat-menghormati antara satu sama
lain terutama kepada golongan tua, guru, rakan, jiran tetangga, pemimpin, raja, individu,
perundangan dan lain-lain (Abdul Rahman et. al. 1995:68). Oleh itu, hormat-menghormati
merupakan sifat suka memulia dan menghargai seseorang dengan memberi layanan yang
bersopan serta berhemah. Nilai hormat-menghormati ini menyentuh sifat patuh pada
ketetapan masa dan menghargai tenaga pekerja.
Sifat patuh pada ketetapan masa turut menjadi ilham pengarang yang prihatin
dan bijak menghargai waktu. Al Ghazali (1987:468) menegaskan kesediaan individu
menepati masa dan menggunakan waktu untuk melakukan sesuatu yang bermakna
merupakan sifat terpuji. Sekiranya masa dibiarkan terbuang dan dirampas oleh kesibukan
yang kosong dan sia-sia, bererti dia membunuh dirinya sendiri (Imam Ghazali 1991:441).
Justeru, sifat menepati waktu dan menggunakan masa dengan berfaedah merupakan
amalan mulia dan dipandang tinggi terutama dalam kalangan remaja yang dianggap suka
membuang masa dengan perkara yang tidak bermanfaat.
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Sifat ini terlihat menerusi watak Aminuddin yang sentiasa menepati masa sewaktu
berjanji dengan Amriz. “Aminuddin kata dia akan datang ke rumahku sebentar lagi…
Pukul 10.00. Aminuddin muncul. Dia kuajak naik ke bilikku’ (Haniza 1996:76&77).
Perwatakan Aminuddin menggambarkan sifat menepati masa dan menghargai waktu
merupakan amalan mulia yang dipandang tinggi oleh Islam. Selain itu, sifat ini boleh
mendisiplinkan diri seseorang. Sifat menghargai dan menepati masa amat penting kerana
waktu dianggap sebagai umurnya dan jika dibiarkan berlalu akan merugikan dirinya
sendiri.
Seterusnya, sifat menghargai tenaga pekerja menggambarkan kepekaan dan
keprihatinan terhadap sumber tenaga yang menjadi kekuatan untuk menjana
pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial dalam masyarakat. Oleh itu, sifat
menghargai tenaga pekerja merupakan satu pengiktirafan atau penghargaan tertinggi
terhadap sumbangan tenaga manusia dalam usaha meningkatkan sesebuah institusi
sekaligus membangunkan negara. Sifat menghargai tenaga pekerja Mak Cik Syahidah
dapat dilihat apabila dia sentiasa menghargai pengorbanan para pekerjannya seperti
Mahmood, Zaman dan Alimon dengan memberi upah setimpal kerana bekerja
bersungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Selain itu, mereka juga diberikan cuti. “Cuti
umum. Mak Chik Syahidan memberikan cuti kepda semua pekerjanya. Tetapi Mazwan
dan Safwan tetap seperti biasa berada di ladang…” (Haniza 1996:48).
Pemberian upah dan cuti oleh Mak Chik Syahidah menggambarkan sifat
menghargai sumbangan tenaga pekerja tidak kira daripada golongan bawahan atau
peringkat tertinggi yang sama-sama bertanggungjawab menaikkan imej sesebuah
organisasi atau institusi masing-masing. Sifat menepati masa dan menghargai tenaga
pekerja seiring dengan pendekatan kemasyarakatan yang bertujuan mencari kebaikan
dan memperlihatkan perasaan memulia, menghargai dan menghormati orang lain akan
memberi manfaat dalam mewujudkan kesejahteraan sejagat.
Kasih sayang
Nilai kasih sayang menggambarkan cetusan emosi terhadap sesuatu yang
melibatkan suasana, sikap dan harapan terhadap seseorang atau sesuatu yang lain.
Menurut Al Ghazali (1987:422), kasih sayang menggambarkan sifat ketinggian budi yang
melembutkan hati untuk mencurahkan rasa belas kasihan. Sifat kasih sayang dan belas
kasihan yang sejati akan mewujudkan rasa tanggungjawab dan perasaan hormat
terhadap orang lain (Hasan 1996c:181). Melalui amalan dan penghayatannya
membolehkan seseorang turut sama merasai sedih melihatkan penderitaan, kesusahan
dan kesengsaraan sesama mereka di samping berusaha meringankannya.
Nilai kasih sayang juga merupakan perasaan halus dan belas yang wujud daripada
hati yang ikhlas terhadap diri dan orang lain serta berusaha membantunya. Kasih sayang
sesuai dengan pendekatan kemasyarakatan yang menuntut supaya pembentukan institusi
keluarga dalam masyarakat perlu diterapkan dengan nilai murni bagi mengeratkan
hubungan remaja dengan keluarga dan anggota masyarakatnya.
Nilai kasih sayang yang teradun memaparkan sifat sayang kepada alam sekeliling.
Sifat sayang kepada alam sekeliling merujuk kepada keprihatinan menjaga kebersihan
alam sekitar untuk memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan serta persekitarannya
bagi menjamin kesejahteraan dan keharmonian sejagat (Pusat Perkembangan Kurikulun
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dan Jabatan Pra Sekolah dan Menengah 1996:9). Sifat ini memaparkan bagaimana
Aminuddin buat pertama kali menghirup udara bersih di kampung datuk Amriz di Negeri
Sembilan. “Aminuddin nampak kagum memerhati persekitaran. Sepanjang jalan menuju
ke rumah datuk, dia memuji-muni keindahan kampungku” (Haniza 1996: 92). Hasil
penjagaan kebersihan alam sekeliling yang dilakukan oleh datuknya menyebabkan udara
sentiasa segar dan nyaman. Tindakan yang diambil oleh datuk Johari memperlihatkan
sensitiviti dan kepekaan memelihara kebersihan alam sekitar yang tidak menjejaskan
keselesaan awam. Ini menunjukkan sifat sayang kepada alam sekeliling memberi
sumbangan besar dalam mewarnai suasana kehidupan dan pembentukan masyarakat
yang cintakan kedamaian.
Keberanian
Menurut Aboebakar (1988:19) keberanian ialah sikap tidak ragu-ragu untuk
mengambil sesuatu tindakan walaupun dalam keadaan yang berbahaya dan berisiko
tinggi. Keberanian memerlukan kebijaksanaan dan keupayaan memanipulasi keadaan,
kerana berani secara melulu akan mengakibatkan kehancuran dan kemusnahan. Oleh itu,
keberanian merupakan kesanggupan seseorang untuk menghadapi cabaran dan
tentangan dengan penuh yakin serta berani menanggung risiko. Analisis nilai keberanian
ini menggambarkan sifat berani dengan tidak membuta tuli.
Sifat berani dengan tidak membuta tuli bermaksud kesanggupan dan kesediaan
melakukan sesuatu perkara atau perlakuan yang penuh dengan cabaran untuk kebaikan
diri sendiri dan orang lain. Seperti dijelaskan oleh Johari (1990:147), berani secara
membuta tuli memaparkan sifat yang disertai kebodohan, dipenuhi perasaan marah dan
ingin membalas dendam. Oleh itu, keberanian hendaklah disertai dengan kebijaksanaan
dan keikhlasan kerana manusia sanggup menipu, berdusta, memutar-belit fakta dan
melanggar undang-undang demi mencapai hasratnya. Melalui sifat ini, memperlihatkan
kesanggupan individu atau kumpulan masyarakat menghadapi cabaran berdasarkan
kemampuannya setelah memikirkan kesan dan akibat daripada tindakannya. Ini sesuai
dengan pendekatan kemasyarakatan yang mencari kesejahteraan hidup menerusi
pengukuhan iman dan takwa seperti yang dituntut oleh ajaran Islam.
Misalnya, Nur Hidayah menunjukkan sifat berani dengan tidak membuta tuli
kerana dia berterus terang menyatakan pendiriannya tidak dapat menerima cinta Amriz
kerana sikap ibunya yang memandang rendah kepada dirinya yang menjadi pekerja
ladang. “Kata Nur Hidayah, dia tidak mungkin dapat menerima penghinaan begitu”
(Haniza 1996: 97). Apa yang dilakukan Nur Hidayah menggambarkan kemampuan
memikirkan kesan atau akibat daripada tindakan yang diambil dan sanggup menghadapi
cabaran, di samping mampu menjaga kepentingan sendiri dan orang lain. Melalui sifat
berani dengan tidak membuta tuli, memperlihatkan kesanggupan menghadapi cabaran
berdasarkan kemampuan yang disertai kebijaksanaan setelah memikirkan kesan daripada
tindakannya.
Kejujuran
Kejujuran merujuk keperibadian dan perlakuan yang mencerminkan isi hati
seseorang untuk melakukan sesuatu secara jujur, ikhlas dan tidak mengharapkan
balasan. Nilai ini termasuk dalam keempat-empat sifat nabi Muhammad (SAW) iaitu sidik,
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amanah, tabligh dan fatanah yang bermaksud benar dalam segala perbuatan dan
perkataan, boleh dipercayai, bersifat menyampaikan dan cerdik lagi bijaksana dalam
segala tindakan (Aboebakar 1988:10). Sifat ini menjadi asas penting kerana kejujuran
melaksanakan sesuatu urusan dan menjadikannya dasar dalam memutuskan sesuatu
tindakan akan turut membentuk budi pekerti yang luhur serta membina perilaku mulia
(Imam Ghazali 1991:62). Oleh itu, kejujuran merangkumi perasaan yang dilaksanakan
atas dasar kesedaran dan bertanggungjawab supaya kehidupan menjadi aman serta
bahagia. Analisis nilai kejujuran ini merangkumi sifat bercakap benar dan ikhlas.
Sifat bercakap benar turut menjadi paparan pengarang yang menggambarkan
apabila memperkatakan sesuatu mestilah dengan jelas dan betul tanpa menokok tambah
serta lahir daripada hati yang ikhlas. Dari segi bahasa, benar membawa maksud terang,
jelas, betul dan tepat yang merangkumi aspek niat, percakapan, perbuatan, akidah,
syarak dan akhlak yang bersumberkan al-Quran dan hadis (Aboebakar 1988:17). Oleh itu,
manusia sering diperingatkan supaya bercakap benar dan memelihara lidahnya supaya
tidak berkata dusta, menyalahi janji dan seumpamanya kerana orang yang bercakap
benar akan berkata terus terang apa yang terasa benar dalam hatinya. Sifat bercakap
benar dapat dilihat melalui watak Nur Hidayah yang secara bersahaja memperkatakan
kebenaran tentang cita-cita dan harapan masa depannya sewaktu berhadapan dengan
Amriz. “Menurutnya dia ingin melanjtkan pelajaran dalam bidang Pengurusan Ladang.
Kemudian kembali membanting tulang di ladang bersama-sama abang-abangnya” (Haniza
1996: 55). Melalui watak Nur Hidayah menunjukkan sifat bercakap benar termasuk dalam
nilai kebenaran yang merangkumi soal pertuturan, budi bahasa, berjanji, membuat jasa
dan berbakti kepada masyarakat.
Seterusnya, sifat ikhlas berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud
bersih, jernih, suci dan murni. Amal kebajikan yang ikhlas ialah perbuatan yang
dilaksanakan semata-mata kerana Allah dan hanya mengharapkan keredhaan-Nya.
Sebaliknya, menurut Idris (1991:180) perasaan dan amalan tidak ikhlas akan
mendatangkan keburukan sama ada kepada diri, keluarga, pekerjaan, masyarakat atau
negara. Seterusnya, Al-Ghazali (1994:148) menjelaskan amalan dan perasaan ikhlas akan
menyerlahkan cahaya keimanan dalam diri manusia yang dapat membersihkan jiwa serta
menjauhi hawa nafsu. Oleh itu, keikhlasan adalah suatu tindakan pembersihan niat
daripada sebarang kekotoran yang boleh merosakkan kesucian jiwa.
Sifat ikhlas dapat dilihat melalui watak Mak Cik Harlina yang sanggup menjelaskan
mengapa dia mengahwini Encik Hafiz ayah Amriz. “Dia mengakui dengan ikhlas,
perkahwinannya bukanlah disebabkan harta tetapi ayahnya ingin membantu Mak Chik
Harlina” (Haniza 1996: 132). Melalui watak Mak Cik Harlina menggambarkan sifat ikhlas
adalah suatu tindakan pembersihan jiwa yang mendorong seseorang bercakap benar
dalam pertuturan dan tindakan yang berlandaskan kebenaran dan kesahihan seperti yang
dikehendaki menerusi pendekatan kemasyarakatan. Oleh itu, menerusi sifat bercakap
benar dan ikhlas memaparkan kerelaan dan kesanggupan seseorang membantu secara
ikhlas yang memberi manfaat dan kebaikan kepada individu lain dan seluruh umat.
Sesungguhnya perlakuan sedemikian memperlihatkan sesuatu yang dilakukan dengan
kesucian jiwa dan rela hati tanpa mengharapkan sebarang balasan.
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Kerajinan
Kerajinan menggambarkan usaha bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam
melakukan sesuatu pekerjaan. Individu atau anggota masyarakat yang tidak berusaha
bersungguh-sungguh untuk meningkatkan taraf kehidupannya akan ketinggalan. Oleh itu,
kerajinan adalah usaha berterusan yang dilakukan dengan penuh semangat untuk
mencapai sesuatu kejayaan dan kecemerlangan. Nilai kerajinan yang tergarap hanya
memperlihatkan sifat tekun.
Dalam kehidupan bermasyarakat, sifat tekun mamapu memberi manfaat untuk
meningkat kecekapan dalam menyempurnakan tugasan dan amanah yang diberi bagi
kebaikan masyarakat seluruhnya (Abdul Rahman et. al. 1995:85). Seperti yang dijelaskan
oleh Mustafa (1995:34), sifat tekun dan rajin berusaha adalah perlakuan yang terpuji lagi
mulia. Sifat ini wajar diasosiasikan oleh setiap individu dan masyarakat bagi mencapai
kecemerlangan dalam kehidupan. Oleh itu, sifat tekun merupakan asas menghasilkan
prestasi dan mutu kerja yang tinggi amat sesuai dengan pendekatan kemasyarakatan.
Sesungguhnya pekerja yang tekun akan sentiasa melaksanakan tugasnya dengan
bersungguh-sungguh pada setiap masa tanpa mengenal rasa jemu dan kecewa.
Pengarang memaparkan ketekunan Mazwan dan Safwan dua beradik lelaki yang
membantu ibunya. Mereka mengerjakan ladang warisan ayahnya dengan bersungguhsungguh untuk meningkatkan hasil pengeluaran yang akhirnya memberi pulangan
lumayan. “Dia bercerita tentang hasil pendapatannya yang berjumlah beribu ringgit
sebulan yang diperolehi hasil daripada tanaman sayuran dan buah-buahan, juga daripada
hasil ternakannya” (Haniza 1996: 51). Perwatakan Mazwan dan Safwan yang memiliki
sifat tekun menggambarkan kesungguhan dan kesabaran dalam melakukan sesuatu
perkara walaupun terpaksa menghadapi pelbagai kesukaran dan halangan, akhirnya
mampu melakar kejayaan. Berdasarkan analisis ini, sifat tekun memperlihatkan setiap
usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan berterusan akan mendatangkan
kebaikan bukan sahaja kepada dirinya sendiri tetapi juga kepada orang lain.
Kerjasama
Tiada individu atau kelompok manusia yang dapat hidup bersendirian. Manusia
sebagai makhluk sosial perlu berinteraksi, berkomunikasi dan bekerjasama bagi
memenuhi keperluan untuk meneruskan kehidupan mereka. Kerjasama merupakan faktor
terkuat dalam menegakkan sebuah masyarakat yang seimbang baik dari segi jasmani,
rohani, emosi dan intelek. Setiap manusia atau kelompok masyarakat termasuk remaja
adalah saling bergantungan dan perlu-memerlukan antara satu sama lain terutama untuk
memenuhi keperluan kehidupan seharian sama ada untuk dirinya, anggota keluarga,
kelompok masyarakat atau komuniti di sekelilingnya (Jumali et.al. 2012:11). Oleh itu,
setiap individu tanpa mengira peringkat usia perlu berinteraksi antara satu sama lain
untuk memenuhi kehendak dan keperluan dalam kehidupan.
Seterusnya Al-Buraey (1992:329) menjelaskan Islam menggesa pihak pemerintah
dan yang diperintah atau masyarakat seluruhnya supaya mempertingkat kerjasama dalam
segala urusan kehidupan untuk kebaikan bersama. Amalan bekerjasama seperti tolongmenolong, bantu-membantu dan saling hormat-menghormati dengan akhlak mulia
penting dalam kehidupan bermasyarakat (Hasan 1996c:134). Oleh itu, kerjasama
merupakan usaha baik dan membina yang dilakukan secara kolektif antara individu,
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keluarga, komuniti dan masyarakat untuk mencapai sesuatu matlamat. Analisis ini
mendapati nilai kerjasama hanya memaparkan sifat toleransi.
Apabila dikaitkan dengan kehidupan, sifat toleransi merupakan satu amalan untuk
mengekalkan persefahaman dalam kalangan masyarakat yang terdiri daripada berbagai
kaum, agama, kepercayaan dan adat resam. Menurut Mohd. Ali (1988:44) sikap toleransi
lahir daripada hati yang lembut, pemikiran yang matang serta perasaan yang halus.
Seperti yang dijelaskan oleh Abdul Rahman et. al. (1995:70) dengan mengamalkan sikap
bertoleransi akan mewujudkan masyarakat yang berhemah tinggi dan bersopan santun.
Justeru, tiada sifat yang lebih mudah untuk menarik manusia kepada kebaikan kecuali
melalui sifat lemah lembut dan toleransi.
Sifat sedemikian terjelma melalui watak datuk Johar sering mengamalkan sifat
toleransi dan bertolak-ansur dalam banyak perkara menyebabkan dia dihormati dan
disayangi oleh cucunya Amriz dan anak-anaknya yang lain. Kata Amriz, “Datuk Johar ialah
manusia yang banyak mengajarku erti kehidupan ini” (Haniza 1996: 20). Oleh itu, melalui
semangat toleransi dapat memupuk semangat bekerjasama seiring dengan pendekatan
kemasyarakatan yang memancarkan nilai keindahan dengan semangat perpaduan sejagat
adalah penting dalam usaha mewujudkan satu kesatuan yang utuh dan mampu
menghadapi survival tamadun bangsa.
Kesederhanaan
Kesederhanaan adalah pertimbangan untuk menjaga kepentingan diri dan orang
lain serta tidak keterlaluan dalam pertuturan, tingkah laku dan tindakan. Kesederhanaan
memperlihatkan sifat tidak boros dan membazir. Sifat sederhana boleh dilihat dan
diterjemahkan sama ada melalui cara berpakaian, berkomunikasi, berinteraksi, tingkah
laku atau pertuturan. Al-Buraey (1992:338) menegaskan kesederhanaan merupakan
pelengkap kepada corak kepimpinan yang menekankan nilai dan etika Islam, konsep
kerjasama, keluhuran asal-usul dan konsep syura yang menjadi teras dalam pentadbiran.
Oleh itu, kesederhanaan merupakan tindakan yang tidak keterlaluan dalam pertuturan,
perlakuan dan membuat pertimbangan atau tindakan untuk kepentingan orang lain yang
disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Malaysia. Sementara itu, Al-Ghazali
(1994:307) menjelaskan Islam mengutamakan kesederhanaan kerana melalui sifat
bersederhana boleh memandu dan membimbing manusia menikmati kelangsungan hidup
di dunia secara pertengahan. Justeru, sederhana dalam menimbang kepentingan diri dan
orang lain membawa maksud membuat pertimbangan yang tidak terlalu mementingkan
diri sendiri dan tidak pula terlalu menjaga kepentingan orang lain sehingga boleh
merosakkan diri sendiri. Analisis ini mendapati nilai kesederhanaan memaparkan sifat
tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku.
Sifat tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku menyarankan setiap
individu mengamalkan sifat sederhana dalam percakapan dan kelakuan sama ada semasa
berkomunikasi atau berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat. Hasan (1996a:83),
menegaskan melalui pertuturan yang lembut dan lunak, perlakuan yang teratur dan
beradab sopan akan melambangkan keperibadian individu yang luhur serta mulia. Maka,
sifat tidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku memperlihatkan kesederhanaan
yang tidak melampaui batas kemanusiaan dalam membuat sebarang pertimbangan dan
tindakan yang diambil.
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Sifat ini terlihat melalui watak Mak Cik Harlina yang bijak mengatur percakapan
dan menjaga tingkah lakunya sewaktu menghadapi situasi tegang ketika berhadapan
dengan Amriz untuk menyatakan mengapa dia mengahwini ayahnya. Kebijaksanaannya
mengatur percakapan membuatkan Amriz membuang jauh perasaan amarahnya dan dia
menyatakan “Mak Chik Harlina bernikah dengan ayahnya kerana cintanya kepada ayah”
(Haniza 1996: 132). Sifat kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Mak Cik Harlina dalam
menghadapi situasi dan keadaan ini menggambarkan segala pertuturan dan perlakuannya
tidak melampaui batas serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Melalui sifat
kesederhanaan ini selari dengan pendekatan kemasyarakatan yang menegaskan sifat
tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan yang diambil seharusnya
mengambil kira hati dan perasaan orang lain yang boleh menimbulkan kemarahan atau
rasa tidak senang hati.
Kesyukuran
Syukur ialah suasana suka dan senang kerana sesuatu nikmat yang diperolehi
(Imam Ghazali, 1990:731). Bersyukur bermakna menerima sesuatu pemberian,
sumbangan dan khidmat bakti dengan rasa senang hati. Sifat bersyukur bukan sahaja
dilihat sewaktu mendapat sesuatu yang dihajati tetapi juga apabila terselamat daripada
sesuatu tragedi (Hasan 1996a:120). Keutamaan bersyukur seperti dalam al-Quran, surah
Ibrahim:7 dan an-Nisa:147, menyarankan umatnya supaya bersyukur kerana dengan
bersyukur, nescaya akan Ku-tambahi nikmat dan sekiranya kamu kufur serta ingkar
sesungguhnya azab-Ku amatlah pedih. Justeru, kesyukuran bermaksud perasaan dan
perlakuan yang dilahirkan secara ikhlas terhadap sumbangan, khidmat bakti, kesenangan
dan nikmat yang diperolehi. Melalui analisis ini, nilai kesyukuran menggambarkan sifat
mengenang budi.
Dalam kehidupan masyarakat, apabila seseorang menerima pemberian atau budi
daripada seseorang sewajarnya bersyukur dan berterima kasih, dan jika berkemampuan
membalasnya dengan balasan yang sama atau lebih daripada pemberiannya. Sifat
sedemikian disebut mengenang budi. Mohd. Ali (1988:233) menghuraikan orang yang
mensyukuri budi orang lain bererti turut mengembangkan kebaikan yang mendorong
berbuat makruf atau kebaikan yang mampu menggembirakan orang yang berbudi.
Justeru, sifat mengenang budi ialah mengingati jasa atas pemberian orang lain dan
berhasrat untuk membalasnya.
Sifat mengenang budi dapat dilihat menerusi watak Amriz yang meluahkan rasa
terhutang budi dan berterima kasih yang tidak terhingga kepada ayahnya Encik Hafiz
kerana memenuhi segala permintaannya. Seperti katanya, “terima kasih kepada ayah
kerana membenarkan aku menjadi rakan kongsi berniaga kepada Azlan. Aku harap, aku
dapat mencedok banyak pengalaman…” (Haniza 1996: 89). Sifat mengenang budi yang
dipaparkan melalui watak Amriz menggambarkan apa yang dizahirkan oleh pengarang
adalah sesuatu yang meyakinkan sehingga khalayak terasa berada dalam suasana
kehidupan sebenar. Ini menggambarkan pendekatan kemasyarakatan turut
menitikberatkan sifat mengenang budi kerana perbuatan dan tingkah laku mulia yang
dipaparkan boleh menjadi cerminan dan teladan kepada golongan remaja.
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KESIMPULAN
Hasil kajian ini mendapati nilai murni seperti nilai baik hati, hormat-menghormati,
kasih sayang, keberanian, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan dan
kesyukuran teradun dalam teks Rumah Kecil Di Pinggit Ladang. Adunannya disampaikan
secara tersusun dan menarik mampu untuk memupuk budaya murni, membina sahsiah
dan membentuk keperibadian remaja. Analisis ini memaparkan perlakuan manusia yang
menyerlahkan pelbagai persoalan untuk mencari kebaikan dan keadilan dalam
masyarakat seperti dituntut Islam. Paparan ini menggambarkan wujudnya hubungan
langsung antara sastera dengan kelompok masyarakat dan alam persekitarannya. Hasil
seni kesusasteraan yang diilhamkan oleh penulis mampu memberi pengalaman dan
pengetahuan yang bermakna dalam kehidupan remaja kerana sastera dikatakan memiliki
nilai kehalusan, perasaan dan keindahan atau estetika yang berupaya merubah suasana
kehidupan masyarakatnya.
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NILAI-NILAI PENDIDIKAN MORAL DALAM
NOVEL HAFALAN SHOLAT DELISA KARYA TERE
LIYE
Bagiya
Universitas Muhammadiyah Purworejo

Abstrak
Novel merupakan karya imajinatif yang dituangkan oleh pengarang dalam bentuk tulisan
yang mempunyai nilai estetika.
Novel Hafalan Sholat Delisa karya Tere Liye di samping mempunyai nilai estetika juga
mengandung nilai-nilai pendidikan moral antara lain: jujur, tanggung jawab, sabar, setia kawan,
tolong-menolong, dermawan dan taat.

1. Pendahuluan
Karya sastra merupakan gambaran hasil rekaan seseorang dan menghasilkan
kehidupan yang diwarnai oleh sikap, latar belakang dan keyakinan pengarang. Karya
sastra merupakan hasil imajinasi pengarang melalui proses pengamatan, tanggapan,
perasaan, pikiran dan kehendak yang bersatu padu sebagai ungkapan pengkhayatan yang
diwujudkan dengan menggunakan bahasa (Rusyana, 1984: 311).
Karya sastra terjadi dari hasil kreasi seseorang berdasarkan luapan emosi yang
mampu mengungkapkan nilai-nilai keindahan, baik yang didasarkan pada aspek
kebahasaan maupun aspek makna yang bersifat aktual atau nyata dan imajinatif sehingga
mampu memberikan hiburan dan kepuasan batin bagi pembacanya (Aminuddin, 2009:
37; Suharianto, 1982: 19). Karya sastra pada hakikatnya penjelmaan angan serta
pengalaman pengarang dengan kekuatan imajinasinya. Karya sastra berfungsi bukan
hanya memberikan hiburan atau keindahan saja terhadap pembacannya, melainkan karya
sastra itu dapat memberikan sesuatu yang memang dibutuhkan manusia pada sosial,
moral dan religius. Hal itu terjadi karena karya sastra bersifat multidimensi yang di
dalamnya terdapat dimensi kehidupan, misalnya jenis karya sastra yang berupa novel.
Perkembangan novel di Indonesia sekarang ini sedang mengalami kemajuan
(Nurgiyantoro, 2012: 7). Hal itu terlihat dari munculnya beraneka macam novel yang
mengangkat cerita-cerita yang tidak jauh dari kehidupan nyata dalam masyarakat. Novel
umumnya mengandung nilai-nilai positif yang dapat dimanfaatkan pembaca setelah novel
tersebut dibaca. Namun, tidak jarang ada novel yang mengandung unsur-unsur negatif,
seperti unsur kekerasan, pergaulan bebas dan seksualitas.
Karya sastra diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap tata nilai
kehidupan kemasyarakatan. Karya sastra, seperti novel bukan hanya sekadar hiburan,
namun kehadirannya di tengah-tengah masyarakat pembaca dapat meningkatkan harkat
dan martabat manusia sebagai makluk berbudaya, berpikir dan berketuhanan (Semi,
1993: 71).
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Dalam makalah ini dikaji nilai-nilai pendidikan moral pada novel Hafalan Shalat
Delisa karya Tere Liye. Hal itu didasarkan pada ungkapan bahwa karya sastra berupa
novel selain dapat digunakan sebagai hiburan, novel diharapkan mengungkap nilai-nilai
moral yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia, serta
menjadi petunjuk bertingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari.
2. Nilai-nilai Pendidikan Moral Novel Hafalan Shalat Delisa
Novel Hafalan Shalat Delisa karya Tere Liye merupakan gambaran kehidupan
seorang gadis kecil yang bernama Delisa yang berusaha tegar di tengah prahara tsunami
Aceh. Novel ini bertemakan perjuangan gadis kecil yang bernama Delisa yang berusaha
tegar walaupun hidup ditinggal wafat oleh ibu dan ketiga kakaknya akibat gempa bumi
dan disusul tsunami. Novel Hafalan Shalat Delisa ini mengandung nilai-nilai
kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan bagi pembaca, khususnya remaja. Dengan
demikian, pembaca pada khususnya remaja dapat memanfaatkan novel Hafalan Shalat
Delisa untuk diambil nilai-nilai pendidikan moral dan dapat diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari.
Nilai-nilai pendidikan moral yang terdapat dalam novel Hafalan Shalat Delisa dapat
berupa: nilai-nilai pendidikan moral seorang tokoh yang berhubungan dengan dirinya
sendiri, nilai moral seorang tokoh dengan orang lain, dan nilai moral seorang tokoh yang
berhubungan dengan Tuhan-Nya. Nilai-nilai pendidikan moral yang terdapat dalam
Hafalan Shalat Delisa antara lain: jujur, tanggung jawab, sabar, setia kawan, tolongmenolong, dermawan, dan taat. Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan moral dalam novel
Hafalan Shalat Delisa disajikan di bawah ini.
a.

Nilai Pendidikan Moral: Jujur
Fungsi sastra secara umum terbagi dalam lima golongan yakni fungsi rekreasi,
didaktif, estetis, religiusitas dan moralitas (Kosasih, 2012: 1). Fungsi moralitas berarti
hasil karya sastra, termasuk novel mengandung nilai-nilai moral sehingga para pembaca
dapat mengetahui moral yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, fungsi didaktif berarti
sastra, termasuk novel dapat mendidik para pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan
kebaikan yang ada di dalamnya.
Dalam novel Hafalan Shalat Delisa ditemukan nilai jujur. Nilai jujur mengandung
nilai pendidikan moral karena dapat mendidik para pembaca, khususnya remaja mengenai
kejujuran itu merupakan kebaikan dan termasuk moral yang baik. Jujur termasuk nilai
moral yang berkaitan dengan tokoh yang berhubungan dengan dirinya sendiri.Perhatikan
kutipan di bawah ini.
Ya Allah, Delisa jahat sekali.
J-a-h-a-t ! Delisa tergugu mengakui.
Ia menipu uminya hanya demi sebatang cokelat
Ia juga menipu Abi. Menipu kak Fatimah, kak Zahra, juga kak Aisyah. Ya Allah, Delisa juga sering
menipu Tiur, Ustadz Rahman...Ibu Guru Nur...
(Hafalan Shalat Delisa: 25)
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Dari kutipan di atas terlihat bahwa tokoh Delisa mengaku salah atas perbuatanperbuatannya yang lalu. Hal itu berarti Delisa jujur sebab jujur itu tidak bohong, berkata
apa adanya.
b. Nilai Pendidikan Moral: Tanggung Jawab
Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau
menerima pembebanan sebagai akibat sikap tidak sendirian atau orang lain (Tim
Penyusun Kamus, 1994: 1006). Tanggung jawab berarti juga mau menjalankan tugas
yang diberikan seseorang oleh pihak lain dan berusaha melaksanakan tugas tersebut
dengan segala kemampuannya.
Dalam novel Hafalan Shalat Delisa ditemukan nilai pendidikan moral yang berupa
nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab itu terlihat pada tokoh Delisa yang selalu
bertanggung jawab dalam perbuatannya. Hal itu terbukti dari kutipan di bawah ini.
Delisa berlari-lari...
Delisa sudah terlambat. Tadi sepulang sekolah ia piket dulu. Disekolahannya memang begitu. Piket
membersihkan ruangan kelas dilakukan setelah pulang. Delisa masih kelas satu, pulang pukul
setengah sepuluh, sekolah seperempat hari.
Sekarang sudah jam sepuluh lewat lima. Buru-buru Delisa ke meunasah yang terletak dua ratus
meter dari rumahnya. Jadwal harian belajar mengaji TPA dengan Ustadz Rahman.
(Hafalan Shalat Delisa: 36)

Dari kutipan di atas terlihat tokoh Delisa bertanggung jawab dengan
melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan pada dirinya, yakni melakukan piket
membersihkan ruang kelas sesudah pulang sekolah. Selanjutnya, setelah melaksanakan
piket membersihkan ruang kelas, Delisa segera pulang untuk melaksanakan kewajiban
yang lain, yakni mengaji TPA dengan Ustadz Rahman. Walaupun terlambat mengaji
karena harus piket membersihkan ruang kelas, Delisa tetap berangkat ke TPA sambil
berlari-lari. Hal ini membuktikan bahwa Delisa sangat bertanggung jawab dalam
bersekolah ataupun mengaji.
c.

Nilai Pendidikan Moral: Sabar
Sabar adalah tahan menghadapi cobaan, tabah dan tenang (Tim Penyusun
Kamus, 1994: 857). Nilai sabar dapat ditemukan dalam novel Hafalan Shalat Delisa.
Perhatikan kutipan di bawah ini.
Selama enam minggu kemudian Abi memutuskan untuk membangun kembali rumah mereka.
Dengan bahan bangunan apa adannya. Hanya berdinding bata merah tanpa diplester, beratap seng
bekas reruntuhan, dan berlantai kramik mereka yang lama.
(Hafalan Shalat Delisa: 171)

Dari kutipan di atas jelas bahwa rumah Abi hancur diterjang tsunami, dengan
sabar Abi memutuskan untuk sesegera mungkin pindah dari barak penampungan.
Penampungan bukan tempat yang buruk, tetapi penampungan mengingatkan semua
kesedihan akibat tsunami Aceh.

Konferensi Internasional Kesusastraan XXII UNY-HISKI, 2012

136
d. Nilai Pendidikan Moral: Setia Kawan
Nilai setia kawan merupakan nilai moral seorang yang berhubungan dengan tokoh
yang lain. Setia kawan berarti perasaan bersatu, sependapat dan sekepentingan dan
solider (Tim Penyusun Kamus, 1994: 932). Dalam novel Hafalan Shalat Delisa karya Tere
Liye ditemukan nilai setia kawan. Perhatikan kutipan di bawah ini.
Ternyata itulah dulu yang dibicarakan Abi dengan mereka. Teuku Dien, Koh Acan dan beberapa
penduduk lain juga melakukan hal yang sama seperti Abi. Bergotong royong membangun rumah
mereka kembali. Tetapi penduduk Lhok Nga yang benar-benar kehilangan semuanya...
(Hafalan Shalat Delisa: 171)

Dari kutipan di atas terlihat bahwa Abi, Teuku Dien, Koh Acan dan penduduk Lhok
Nga mempunyai rasa setia kawan dengan sesamanya untuk bersama-sama dan
bergotong royong membangun rumah-rumah yang tersapu gelombang tsunami.
e.

Nilai Pendidikan Moral: Tolong-menolong
Tolong menolong berarti saling menolong satu dengan yang lainnya. Nilai tolong
menolong juga ditemukan dalam novel Hafalan Shalat Delisa. Nilai tolong menolong ini
terlihat pada sesama penduduk Lhok Nga yang rumahnya tersapu badai tsunami
kemudian saling bantu membantu mendirikan rumah yang hilang dengan bergotong
royong. Perhatikan kutipan di bawah ini.
Abi dibantu Sersan Ahmed dan pasukannya, serta penduduk Lhok Nga setempat mengerjakan rumah
tersebut...
Teuku Dien, Koh Acan dan beberapa penduduk lain juga melakukan hal yang sama seperti Abi.
Bergotong royong membangun rumah mereka kembali.
(Hafalan Shalat Delisa: 171)

Dari kutipan di atas terlihat bahwa nilai tolong-menolong terjadi antara Abi dengan
Sersan Ahmed beserta pasukannya serta tolong-menolong antara Teuku Dien, Koh Acan,
Abi dengan beberapa penduduk Lhok Nga dalam membangun rumah-rumah yang hancur
karena tersapu tsunami.
f. Nilai Pendidikan Moral: Dermawan
Dermawan berarti pemurah hati, orang yang suka berderma yaitu beramal dan
bersedekah. Nilai dermawan juga ditemukan dalam novel Hafalan Shalat Delisa.
Perhatikan kutipan di bawah ini.
Setiap Abi pulang, Tiur yang tiga rumah dari rumah mereka, selalu mendapat hadiah sama
banyaknya dengan hadiah Delisa (dan Delisa tidak protes seperti Kak Aisyah). Tiur juga selalu ikut
bersama kalau Abi mengajak mereka jalan-jalan. Ummi Tiur sudah tua dan sakit-sakitan. Kakakkakaknya bekerja serabutan di pelabuhan Lhok Nga jadi kurang memperhatikan adiknya.
(Hafalan Shalat Delisa: 58)

Dari kutipan di atas terlihat Abi Delisa termasuk orang yang dermawan karena
suka berderma. Abi adalah seorang pekerja di kapal tanker yang pulang ke rumah setiap
tiga bulan sekali dan setiap pulang memberi hadiah pada Tiur (anak yatim) itu sama
dengan hadiah yang diberikan pada Delisa, anak bungsunya. Hal itu membuktikan bahwa
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nilai dermawan terdapat pada tokoh Abi Delisa yang selalu memperhatikan dan memberi
hadiah pada Tiur, anak tetangganya yang yatim tersebut.
g. Nilai Pendidikan Moral: Taat
Taat berarti patuh. Nilai taat ditemukan dalam novel Hafalan Shalat Delisa. Nilai
taat tercermin pada keluarga Ummi Salamah dan anak-anaknya, yakni Fatimah, Zahra,
Aisyah dan Delisa taat beribadah. Perhatikan kutipan di bawah ini.
Mereka shubuh itu kembali berjamaah...
Yang tidak rutin, shubuh itu, sehabis shalat ketika Ummi memimpin mereka berdzikir. Delisa tiba-tiba
maju ke depan. Merangkak dengan mukena masih membungkus tubuhnya.
(Hafalan Shalat Delisa: 52)

Dari kutipan di atas terlihat keluarga Ummi Salamah dengan keempat anaknya,
yaitu: Fatimah, Zahra, Aisyah dan Delisa sangat taat kepada Allah dengan rutin shalat
berjamaah. Bahkan, setelah shalat berjamaah mereka tekun bedzikir yang dipimpin oleh
ibunya, Ummi Salamah.
3. Simpulan
Novel Hafalan Shalat Delisa karya Tere Liye sebagai karya sastra berfungsi bukan
hanya memberikan hiburan atau keindahan saja terhadap pembacannya, melainkan novel
tersebut dapat memberikan sesuatu yang dibutuhkan manusia pada umumnya, yakni
berupa nilai-nilai pendidikan moral.
Nilai-nilai pendidikan moral Hafalan Shalat Delisa karya Tere Liye antara lain: jujur,
tanggung jawab, sabar, setia kawan, tolong menolong, dermawan dan taat.
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Abstrak
Puisi adalah salah satu genre sastra. Genre sastra lainnya adalah prosa fiksi dan drama.
Kajian, Apresiasi, dan kritik puisi memiliki hubungan yang sangat erat karena ketiganya merupakan
tanggapan terhadap puisi. Pada kesempatan ini, penulis akan memaparkan mengenai kegiatan
apresiasi puisi, mengingat salah satu tujuan pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
khususnya sastra pada Standar Isi di dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah
menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia
Indonesia. Apresiasi adalah kegiatan menggauli karya puisi secara sungguh-sungguh sehingga
tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik
terhadap puisi (Effendi, 2002). Kata menggauli atau mengakrabi biasanya berkaitan dengan
hubungan sosial, misalnya kita berusaha mempererat hubungan dengan teman atau tetangga baru.
Oleh sebab itu, apresiasi puisi pun seyogianyalah apabila dipahami sebagai usaha mempererat
hubungan antara kita sebagai pembaca puisi dan karya puisi itu sendiri sehingga terjalin hubungan
yang bersifat emosional, imajinatif, dan intelektual.
Hubungan sosial kita dengan teman atau tetangga dapat berada pada posisi sangat akrab,
dapat juga sebaliknya. Begitu pula dalam apresiasi puisi. Jadi, apresiasi itu keadaannya bertingkattingkat dari yang terendah hingga yang tertinggi. Apresiasi tingkat pertama terjadi apabila kita
mengalami pengalaman yang tertuang di dalam karya puisi. Kita terlibat secara imajinatif, emosional,
dan intelektual dengan karya puisi. Apresiasi tingkat kedua terjadi apabila daya intelektual kita
bekerja lebih giat, misalnya dengan mencermati karya puisi sebagai sebuah bangunan utuh yang di
dalamnya terdiri atas paduan unsur-unsur. Apabila kita menyadari pula bahwa ada kaitan antara
karya puisi dengan aspek-aspek di luarnya, misalnya dengan mengaitkannya pada aspek kehidupan,
maka kita telah sampai pada tingkat tertinggi (Rusyana, 1980).
Berdasarkan penjelasan mengenai apresiasi, kita dapat menyimpulkan bahwa kajian dan
kritik puisi merupakan kegiatan apresiasi juga, namun bertitik berat pada daya intelektual. Apabila
kita dapat mengkaji dan mengkritik sastra, maka hal itu menunjukkan bahwa kita telah memiliki
kompetensi puisi khususnya kemampuan kognitif. Apabila setelah mengkaji dan mengkritik puisi itu
terjadi perubahan sikap dalam diri kita, misalnya kita menjadi orang yang peka terhadap perasaan
orang lain, maka kita telah sampai pada kompetensi afektif puisi. Dengan demikian, titik berat dari
apresiasi terletak pada pengembangan sikap dan nilai kita terhadap karya puisi.
Berkaitan dengan pemaparan sebelumnya, pada pembicaraan berikutnya penulis akan
menguraikan sebuah teknik pembelajaran yang dapat dilaksanakan di kelas pada masa kini. Kegiatan
yang bertujuan akhir untuk mengapresiasi karya puisi ini, menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi dalam pelaksanaannya. Metode ini akan memanfaatkan dunia yang sangat dekat dan
akrab dengan para remaja. Karena pada hakikatnya, pembelajaran andragogi yang baik adalah
ketika pendidik mau masuk ke dunia siswa, bukan sebaliknya yaitu para siswa “dipaksa” masuk ke
dalam dunia gurunya.
Nama tekniknya adalah Katakan “Cinta” dengan kata-kata pada status Facebook-mu.
Semoga bermanfaat.
Kata kunci: apresiasi, puisi, teknologi informasi dan komunikasi, facebook
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1. Pendahuluan
1.1 Puisi pada Sastra
Istilah kesastraan berasal dari kata sastra yang berarti sebuah tulisan. Adapun
imbuhan ke-an pada kata kesastraan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan
(dalam hal ini sastra). Dengan demikian, kesastraan dapat berarti perihal yang
berhubungan dengan tulisan atau karangan
Berdasarkan sejarahnya, sastra dibagi menjadi dua bagian: (1) sastra klasik yaitu
sastra yang berkembang sebelum adanya pertemuan dan pengaruh kebudayaan Barat,
dan (2) sastra modern yaitu sastra yang berkembang setelah adanya pertemuan dan
pengaruh kebudayaan Barat. Adapun berdasarkan bentuknya ragam sastra terbagi atas
tiga bagian: (1) prosa yaitu karangan bebas (tidak terikat oleh kaidah yang terdapat
dalam puisi), (2) puisi yaitu ragam sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan
kaya makna, keindahannya disebabkan oleh penggunaan diksi, majas, rima, dan irama
yang terdapat di dalamnya, dan (3) drama yaitu komposisi syair atau prosa yang
diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku (akting)
atau dialog yang dipentaskan; cerita atau kisah, terutama yang melibatkan konflik atau
emosi, yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. Di samping itu, berdasarkan isinya
sastra terbagi pula atas tiga bagian: (1) epik yaitu karya sastra yang isinya merupakan
peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan yang dituangkan apa adanya, (2)
lirik yaitu karya sastra yang mengutamakan penggunaan kata-kata yang indah, dan (3)
dramatik yaitu karya sastra yang isinya dilukiskan dengan kesedihan atau kegembiraan.
Karya sastra adalah bentuk karya seni yang merupakan bagian dari kebudayaan.
Oleh karena itu, sesungguhnya karya sastra memiliki kedudukan yang sederajat dengan
cabang-cabang kebudayaan lainnya. Sebagai salah satu cabang kebudayaan karya sastra
juga merupakan cermin kebudayaan. Warna dan gerak kebudayaan tergambar dengan
jelas dalam karya sastra. Berbagai peristiwa sejarah, pergolakan sosial dan politik
mengilhami lahirnya karya sastra sepanjang zaman.
Unsur-unsur kebudayaan yang tersirat dalam ragam sastra prosa seperti novel,
roman, dan cerpen lebih jelas tampak jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam
puisi karena setiap karya sastra memiliki karakter tersendiri. Puisi lebih banyak berurusan
dengan hati nurani individual manusia. Sebagai karya kreatif, karya sastra yang
mengangkat masalah kemanusiaan yang bersandarkan kebenaran dan kebaikan akan
menggugah nurani dan memberikan pertimbangan baru pada diri pembacanya. Hal ini
tentu ada kaitannya dengan tiga hal yang mendasari sumber penciptaan karya sastra
yaitu kehidupan agama, sosial, dan individu. Dengan membaca karya sastra, kita akan
memperoleh “sesuatu” yang dapat memperkaya wawasan dan meningkatkan harkat
hidup karena dalam karya sastra (yang baik) senantiasa mengandung nilai-nilai yang
secara implisit terkandung dalam wujud struktur karya sastra.
Pada tulisan ini, selanjutnya penulis akan memfokuskan pembahasan pada puisi,
khususnya pada diksi atau pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya
untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu (seperti yang
diharapkan).
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1.2 Diksi pada Puisi
Puisi merupakan bagian dari ragam sastra, sebuah wadah yang sering digunakan
untuk menuangkan berbagai imajinasi, kreasi, aspirasi, ekspresi, dan isi hati. Mengenai
hal ini, Pradopo (2009:v) menjelaskan puisi sebagai salah satu ragam sastra merupakan
pernyataan yang paling inti. Segala unsur seni kesastraan mengental dalam puisi. Oleh
karena itu, puisi dari dahulu hingga sekarang merupakan pernyataan seni sastra yang
paling baku. Salah satu kekuatan puisi terletak pada diksi. Penulis puisi seringkali
menyiratkan maksud puisi di balik diksi yang dipilihnya. Selain itu, puisi dapat pula
dianalogikan sebagai sebuah batu asahan yang bisa mempertajam nurani manusia agar
semakin peka dalam membaca berbagai konteks kehidupan di alam semesta milik-Nya ini.
I.A. Richard (Situmorang, 1983:12) seorang kritikus sastra yang sangat terkenal
terutama di bidang puisi membedakan dua hal penting yang membangun puisi itu yakni
Pertama hakikat puisi (the nature of poetry) dan yang kedua adalah metode puisi (the
method of poetry). Hakikat puisi terdiri atas empat hal yang merupakan catur tunggal
yaitu sebagai berikut. 1. Sense atau arti, 2. Feeling atau rasa, 3. Tone atau nada, dan
4. Intention atau tujuan. Sedangkan metode puisi terdiri dari lima hal yang merupakan
panca tunggal yaitu sebagai berikut. 1. Diction atau diksi, 2. Imagery atau daya bayang,
3. The concrete word atau kata-kata konkrit, 4. Figurative language atau gaya bahasa,
dan 5. Rhytm and rime atau irama dan rima. Sesuai dengan judul makalah yang
disampaikan, pada tulisan ini penulis membatasi pembahasan pada metode puisi yang
pertama yaitu diction atau diksi.
Diksi bagi puisi ibarat material bagi bangunan. Untuk membuat sebuah bangunan
yang indah dan megah, tentu diperlukan bahan-bahan bangunan yang baik. Untuk
membuat bangunan yang optimal, pemilihan material oleh arsitek atau tukang tentu tidak
boleh abal-abal. Demikian pula puisi, untuk menciptakan sebuah puisi yang indah dan
berfaedah tentu penyairnya harus memilih bahan, menjalin bahan, mengharmoniskan
bahan, dan memberi isi terhadap bahan-bahan tersebut. Bahan-bahan yang dimaksud
dalam hal penciptaan sebuah puisi adalah kata-kata. Dalam hal ini, penyair harus
memperhatikan pilihan kata atau diksi yang afektif dan selektif. Situmorang (1983: 19)
menjelaskan yang dimaksud dengan diksi adalah pilihan kata yang biasanya diusahakan
oleh penyair dengan secermat dan seteliti mungkin. Di sinilah sering terjadi pergumulan
penyair, bagaimana ia memilih kata yang benar-benar mengandung arti sesuai dengan
maksud puisinya, baik dalam arti denotatif maupun dalam arti konotatif.
2. Katakan “Cinta” dengan Kata-kata pada Status Facebook-mu
2.1 Katakan Cinta dengan Kata-kata
Sebagai karya kreatif, karya sastra yang mengangkat masalah kemanusiaan yang
bersandarkan kebenaran dan kebaikan akan menggugah nurani dan memberikan
pertimbangan baru pada diri pembacanya. Hal ini tentu ada kaitannya dengan tiga hal
yang mendasari sumber penciptaan karya sastra, yaitu kehidupan agama, sosial, dan
individu. Perlu disadari bahwa ketiga hal tersebut sering berperan sebagai sumber ilham
dan pendorong penciptaan karya sastra. Di samping itu, perlu kita sadari pula bahwa acap
kali karya sastra bermuara pada ajaran agama. Sejatinya, apapun agamanya, semua
ajaran agama adalah sama, yaitu menanamkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap
sesama manusia dan ciptaan-Nya. Oleh karena itu, cukup beralasan apabila mengatakan
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bahwa sastra (dalam hal ini khususnya puisi) dapat berfungsi sebagai pengasah nurani
dan peneguh suasana batin pembacanya. Selanjutnya, pada bagian ini akan dipaparkan
kaitan antara pilihan kata pada puisi, dengan cinta.
Cinta adalah sebuah tema yang tidak pernah usang untuk dibicarakan. Cinta
adalah fitrah manusia. Cinta juga salah satu bentuk kesempurnaan penciptaan yang Allah
berikan kepada manusia. Allah menghiasi hati manusia dengan perasaan cinta pada
banyak hal. Salah satunya cinta seorang lelaki kepada seorang wanita, demikian juga
sebaliknya.
Ada sebuah ungkapan yang telah dikenal banyak orang pada waktu yang lalu,
yaitu “Katakan cinta dengan bunga”. Pada masa kini tampaknya tidak ada salahnya
apabila seseorang yang ingin menyatakan cinta, ia tidak lagi menggunakan bunga, namun
menggunakan kata-kata. Pilihan kata atau diksi yang digunakan oleh seseorang untuk
menyatakan cintanya tentu tidak sembarangan. Ia akan mencari diksi yang apik untuk
menyatakan maksud hatinya.
Keraf (1981:23) mengungkapkan bahwa masyarakat manusia kontemporer tidak
akan berjalan tanpa komunikasi. Komunikasi, dalam hal ini dengan mempergunakan
bahasa, karena bahasa adalah alat yang vital bagi masyarakat manusia. Mereka yang
terlibat dalam jaringan komunikasi masyarakat kontemporer ini memerlukan persyaratanpersyartan tertentu. Persyaratan itu antara lain ia harus menguasai sejumlah besar kosa
kata (perbendaharaan kata) yang dimiliki masyarakat bahasanya, serta mampu
menggerakkan kekayaannya itu menjadi jaringan-jaringan kalimat yang jelas dan efektif
untuk menyampaikan rangkaian pikiran dan perasaannya kepada anggota-anggota
masyarakat lainnya. Pada gilirannya, ketika seseorang akan menyatakan perasaannya, ia
harus berusaha untuk menggunakan pilihan kata yang baik dan apik agar maksud dan
tujuannya dapat diterima dengan baik pula.
Tujuan pengajaran puisi dalam sebuah proses pembelajaran adalah untuk
memberikan kesempatan kepada siswa memperoleh pengalaman sastra dengan
meningkatkan daya apresiasi terhadap puisi, yang dibagi secara umum menjadi empat
tingkatan: menggemari, menikmati, mereaksi, dan menghasilkan. Dengan demikian,
sebelum siswa menulis sebuah puisi untuk mencurahkan perasaan atau pikirannya,
mereka harus menyukai dan menikmati puisi setelah itu harus mampu memberikan
respons terhadap puisi.
Pembelajaran apresiasi puisi bermanfaat bagi perkembangan jiwa para siswa. Di
sekolah, siswa tidak hanya perlu mengembangkan kemampuan intelektualnya melainkan
perlu juga mengasah nurani untuk perkembangan psikisnya agar siswa dapat terbentuk
menjadi manusia yang berkarakter baik sebagai karakter dirinya dan menerapkan nilainilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warga negara
yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif.
Puisi dapat digunakan sebagai alat komunikasi baik kepada diri sendiri maupun
kepada pihak lain. Hal itu pun dinyatakan oleh H.B. Jassin yang dikenal sebagai paus
sastra Indonesia bahwa puisi merupakan pengucapan dan perasaan yang di dalamnya
mengandung pikiran-pikiran dan tanggapan-tanggapan. Terkait dengan hal ini, guru
sastra sebagai pengajar puisi dapat memberikan pemahaman bahwa bahasa puisi juga
bisa dijadikan sebagai media yang komunikatif dan bersahabat manakala siswa ingin
menyampaikan sebuah aspirasi dalam konteks kekinian. Misalnya ketika siswa Sekolah
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Menengah Atas (SMA) bermaksud menyampaikan isi hatinya, khususnya rasa cinta
kepada seseorang yang dicintainya. Pada tulisannya, Berthold Damshauser (2012:31)
mengatakan bahwa bagi tiap manusia kata cinta dan segala padanannya dalam bahasa
lain berkonotasi positif belaka. Tak jarang kepositifan itu seiring dengan etimologi kata
itu, Dalam bahasa Jerman, misalnya, makna asal dari kata Liebe (cinta) adalah “sesuatu
yang baik”, “sesuatu yang berharga”. Pandangan positif terhadap cinta demikian
mendasar sehingga pengalaman paling pahit berkaitan dengan cinta sama sekali tidak
mengganggu. Pada hari ini, rasanya dapat dinafikan bahwa siswa pada masa usia SMA,
sedang “dekat-dekatnya” dengan urusan cinta. Cinta demikian bersifat khas: ia timbul
atau melanda, dan kerap tidak bisa dihentikan walaupun tidak dibalas.
2.2 Katakan “Cinta” dengan Kata-kata pada Status Facebook-mu
Berkaitan dengan pemaparan sebelumnya, pada bagian ini akan diuraikan sebuah
teknik pembelajaran yang dapat dilaksanakan di kelas pada masa kini. Kegiatan yang
bertujuan akhir untuk mengapresiasi karya puisi ini, menggunakan teknologi informasi
dan komunikasi dalam pelaksanaannya. Teknik ini akan memanfaatkan dunia yang sangat
dekat dan akrab dengan para remaja. Karena pada hakikatnya, pembelajaran andragogi
yang baik adalah ketika pendidik mau masuk ke dunia siswa, bukan sebaliknya yaitu para
siswa “dipaksa” masuk ke dalam dunia gurunya. Nama tekniknya adalah Katakan “Cinta”
dengan kata-kata pada status Facebook-mu.
Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan
pada bulan Februari 2004 yang dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook, Inc. Halaman
utama Facebook menampilkan formulir log masuk di kanan atas untuk pengguna
terdaftar, dan formulir pendaftaran di bawahnya untuk pengunjung baru. Pengguna dapat
membuat profil dilengkapi foto, daftar ketertarikan pribadi, informasi kontak, dan
informasi pribadi lain. Pengguna dapat berkomunikasi dengan teman dan pengguna lain
melalui pesan pribadi atau umum dan fitur obrolan. Dengan menggunakan alamat e-mail
atau nama pengguna dan memasukkan password, pemilik akun facebook dapat masuk ke
dalam akun pribadinya. Di halaman beranda, ada kotak yang bertuliskan “Apa yang Anda
pikirkan”? Selanjutnya pemilik akun dapat menulis apapun pada bagian tersebut.
Kegiatan itu sering dikenal dengan istilah “up-date status”.
Pada masa ini, hampir semua siswa SMA telah memiliki akun facebook. Guru dapat
memanfaatkan jejaring sosial yang umumnya telah dimiliki oleh para siswa ini untuk
pembelajaran menulis puisi dengan langkah-langkah sebagai berikut.
1. Guru menjelaskan manfaat karya sastra khususnya puisi untuk memperluas
wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan berbahasa.
2. Siswa menulis puisi bertema ‘cinta’ dengan memperhatikan diksi, bait, irama, dan
rima.
3. Siswa dan guru melalui facebook memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam berkomunikasi.
4. Siswa menulis status dengan puisi pada akun facebook masing-masing.
5. Siswa saling menandai teman-temannya. Boleh teman sekelas atau teman di luar
kelas.
6. Siswa dan guru memberikan komentar pada tautan yang ditandai.
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III. Simpulan
Teknik pembelajaran Katakan “Cinta” dengan kata-kata pada status Facebook-mu
dapat melatih siswa dalam keterampilan menulis karena sesuai dengan hal yang tertera di
dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada Standar Isi Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu SK nomor 8. Mengungkapkan pikiran dan
perasaan melalui kegiatan menulis puisi, dan KD 8.2 Menulis puisi baru dengan
memperhatikan bait, irama, dan rima. Selain itu, pembiasaan menuliskan “Apa yang
Anda pikirkan” pada jejaring sosial facebook dengan pilihan kata atau diksi yang apik dan
terpilih, diharapkan dapat mengasah ketajaman mata hati, ketajaman pendengaran, dan
ketajaman nurani, sehingga puisi dapat mempertemukan antara hati penulis dengan hati
pembacanya.
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Abstrak
Arus modernisasi telah banyak memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat.
Perubahan yang terjadi justru cenderung mengarah pada krisis moral dan krisis keteladanan. Untuk
mengatasi hal itu, muncul pemikiran untuk memperkuat pendidikan karakter yang dapat dilakukan
melalui sastra. Salah satu peran sastra sebagai character building artinya, sastra diyakini mempunyai
andil dalam usaha pembentukan dan pengembangan kepribadian siswa dengan cara yang
menyenangkan. Maka, sastra boleh dikatakan mampu menunjang pembentukan karakter siswa yang
masih dalam tahap perkembangan melalui teladan kehidupan. Krisis moral dapat diatasi dengan
pembinaan watak. Dalam lingkup sekolah pembinaan watak dapat diterapkan melalui pengajaran
sastra yang berdimensi moral. Sejatinya, pengajaran sastra mampu dijadikan sebagai pintu masuk
dalam penanaman nilai moral. Dalam teori pendidikan dikatakan, terbentuknya karakter seorang
siswa sangat dipengaruhi oleh kebiasaan yang dilihat, didengar, dan dirasakannya. Dengan
membiasakan siswa membaca karya sastra diharapkan sejumlah nilai moral dapat dipahami serta
dipraktikkan di rumah maupun masyarakat. Sastra dinilai dapat membentuk karakter dengan efektif
karena nilai moral yang terdapat dalam karya sastra tidak disampaikan secara langsung tetapi
melalui cerita dan metafora sehingga peran pendidikan berlangsung menyenangkan dan tidak
menggurui. Nilai yang terkandung dalam karya sastra diresepsi oleh siswa dan secara tidak sengaja
merekonstruksi sikap dan kepribadiannya. Dalam dunia pendidikan, cerita adalah sebuah kekuatan
atau daya yang paling ampuh. Sebuah pesan cerita dalam bentuk persepsi, nilai, dan sikap dapat
ditansmisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, cerita yang dianggap baik
dihidupkan sampai sekarang yang umumnya berasal dari cerita rakyat. Terkadang pesan tersebut
diyakini sebagai sebuah kebenaran. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan menanamkan karakter
siswa melalui sastra. Penelitian ini bersifat deskriptif. Objek penelitian ini adalah wayang binatang
sebuah jenis seni wayang yang menampilkan cerita binatang, biasanya cerita diangkat dari cerita
masa lalu. Untuk melihat gambaran pembinaan karakter siswa melalui sastra dalam penelitian ini
menggunakan metode bercerita yang dikaitkan dengan teori perilaku. Pembinaan karakter siswa
melalui sastra menunjukkan ternyata semua cerita yang terdengar sejak kecil, sebenarnya
merupakan cerita pembentukan karakter siswa. Nilai yang terkandung dalam cerita tersebut mampu
memengaruhi alam bawah sadar siswa dan terus terbawa sampai mereka dewasa. Kita berharap
pengajaran apresiasi sastra, baik di sekolah maupun di masyarakat dapat berperan dalam
pembentukan karakter bangsa.
Kata Kunci: pendidikan karakter, sastra, moral.

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Kondisi bangsa kita saat ini sangat memprihatinkan. Hal itu dapat diketahui dari
berbagai media yang memberitakan tentang krisis moral. Arus modernisasi telah banyak
memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Yang menyedihkan, perubahan
yang terjadi justru cenderung mengarah pada krisis moral dan akhlak. Persoalan lain yang
sedang dihadapi umat manusia adalah persoalan krisis keteladanan. Manusia dengan
fitrahnya sering melakukan sesuatu sama seperti apa yang dilakukan teladannya. Maka,
sastra boleh dikatakan mampu menunjang pembentukan karakter siswa yang masih
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dalam tahap perkembangan melalui teladan kehidupan. Akan tetapi, dalam penanaman
pendidikan karakter yang utama adalah keteladanan. Orang tua memberikan contoh
perilaku yang positif kepada anak-anaknya, guru memberi contoh kepada siswanya.
Sementara itu, para pemimpin memberikan teladan karakter yang baik kepada
masyarakat.
Krisis moral dapat diatasi dengan pembinaan watak. Dalam lingkup sekolah,
misalnya pembinaan watak dapat diterapkan melalui pengajaran sastra. Artinya,
pengajaran sastra yang berdimensi moral. Sejatinya, pengajaran sastra mampu dijadikan
sebagai penanaman nilai-nilai moral. Apabila karya sastra itu dibaca, dipahami isi, dan
maknanya, serta ditanamkan pada diri siswa, tentu mereka semakin menjunjung nilai
moral.
Mengapa pendidikan moral begitu penting? Karena ketika siswa telah memiliki
moral yang baik, kepribadian yang menyenangkan, tutur kata yang lembut, dan
kepedulian yang tinggi terhadap sesama, dia akan terhindar dari perbuatan merugikan,
baik merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun agama. Ketika nanti dia
diamanahi suatu pekerjaan sikap jujur akan tertanam dalam dirinya.
Pengajaran sastra memiliki peran bagi meningkatkan kecerdasan siswa dalam
semua aspek, termasuk moral. Siswa tidak hanya terlatih untuk membaca saja tetapi juga
mampu mencari makna dan nilai dalam sebuah karya sastra. Dengan membaca karya
sastra, diharapkan sejumlah nilai moral dapat dipahami, serta dipraktikkan siswa, baik di
sekolah, rumah, maupun masyarakat. Tulisan ini yang membahas tentang menanamkan
pendidikan karakter kepada siswa melalui sastra.
1.2 Teori Perilaku Pritchard dan Pendidikan Karakter
Pritchard (1988: 467) memberi kata kunci tentang pembentukan karakter, yakni
pembiasaan dan pencontohan (to put something into habit). Menurut Haryadi (1994)
pendidikan karakter sebaiknya diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan yang
holistik menggunakan metode pengetahuan tentang kebaikan (knowing the good),
ditumbuhkan perasaan senang atau cinta terhadap kebaikan (feeling the good), dan
perbuatan yang baik (acting the good). Pengetahuan tentang kebaikan (knowing the
good) mudah diberikan karena bersifat kognitif. Setelah pengetahuan tentang kebaikan
(knowing the good) perlu ditumbuhkan perasaan senang atau cinta terhadap kebaikan
(feeling the good). Selanjutnya, feeling the good diharapkan menjadi mesin penggerak
sehingga siswa secara suka reka melakukan perbuatan yang baik (acting the good).
Penanaman dengan model seperti itu, akan mengantarkan siswa kepada kebiasaan
berlaku baik. Pembentukan karakter setidaknya diadaptasi dari frasa character building
dalam bahasa Inggris. Pendidikan berkarakter bukanlah perkara mudah. Pentingnya
penanaman pendidikan berkarakter sejak usia dini karena sesuatu yang sudah tertanam
sampai pada usia dewasa, sulit untuk berubah.
Menurut Pritchard, dalam teori prilaku dikenal dengan istilah pembiasaan. Sesuatu
yang sudah dibiasakan akan melekat dalam tindak spontan. Pepatah Melayu “alah bisa
karena biasa” mengisyaratkan bahwa karakter itu harus bertumbuh dari pembiasaan,
dengan kata lain ia merupakan sesuatu yang melewati proses panjang, tidak instan. Tidak
semudah membalik telapak tangan.
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Berkaitan dengan latar belakang di atas, dalam makalah ini akan dipaparkan: (1)
pengertian karakter dan pendidikan karakter; (2) relevansi kekuatan dongeng dan
pendidikan karakter; (3) fungsi sastra sebagai pembentuk karakter siswa; (4) pembinaan
karakter siswa sejak usia dini melalui sastra; (5) upaya-upaya membangun karakter siswa
melalui bacaan.
2. Pembahasan
2.1 Pengertian Karakter, Pendidikan Karakter, dan Ranah-Ranahnya
2.1.1 Karakter
Didunia pendidikan atau sekolah tentu kita sudah mendengar istilah seperti
karakter, guru berkarakter, dan pendidikan berkarakter. Sebenarnya apa itu karakter?
Dari buku yang dikarang oleh Prof.Dr. H.M. Furqon Hidayatullah, M.Pd. (1994), secara
harfiah karakter artinya moral, nama, atau reputasi.
Karakter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) berarti sifat-sifat
kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti. Karakter dapat diartikan sebagai tabiat, perangai atau
perbuatan yang selalu dilakukan atau kebiasaan. 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.
Pritchard (1988: 467) mendefisikan karakter sebagai sesuatu yang berkaitan dengan
kebiasaan hidup individu yang bersifat menetap dan cenderung positif.
Dari beberapa pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa karakter adalah
kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu, yang
merupakan kepribadian khusus yang membedakan dengan individu lain.
2.1.2 Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter dimaksudkan sekaligus sebagai pembentukan karakter. Usaha
pendidikan dan pembentukan karakter yang dimaksud tidak terlepas dari pendidikan dan
penanaman moral atau nilai kepada siswa. Pendidikan karakter itu sendiri merupakan
sebuah proses panjang, yaitu proses pembelajaran untuk menanamkan nilai luhur, budi
pekerti, akhlak mulia yang berakar pada ajaran agama, adat-istiadat, dan nilai
keindonesiaan dalam rangka mengembangkan kepribadian siswa supaya menjadi manusia
yang bermartabat, menjadi warga bangsa yang berkarakter sesuai dengan nilai luhur
bangsa dan agama (Sardiman, 2009:76). Dapat dipahami bahwa pendidikan karakter
fokus pada pendidikan nilai luhur dengan variasinya. Pendidikan karakter dalam usaha
pembentukan karakter tidak diajarkan secara mandiri sebagai sebuah bahan ajar
sebagaimana halnya mata pelajaran yang lain, melainkan termuat dan diikutsertakan
dalam pembelajaran berbagai mata pelajaran tersebut, baik dalam proses dan strategi
pembelajaran menyatu dalam bahan ajar. Jadi, pendidikan karakter dapat masuk dalam
pembelajaran agama, kesenian, bahasa dan sastra, sejarah, matematika, dan lain-lain.
Berbagai teks kesastraan diyakini mengandung unsur moral dan nilai yang dapat
dijadikan bahan baku pendidikan dan pembentukan karakter. Teks sastra diyakini
mengandung suatu ajaran karena tidak mungkin pengarang menulis tanpa pesan moral.
Semestinya hal yang bernuansa nilai luhur yang lazimnya menjadi sikap dan perilaku
tokoh cerita itu adalah untuk dimengerti, direnungkan, dan diteladani dalam sikap dan
perilaku hidup keseharian. Kandungan teks itulah sebenarnya yang mengandung muatan
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moral dan nilai-nilai. Muatan inilah yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pendidikan
dan pembentukan karakter siswa melalui strategi yang paling mengena. Misalnya,
membaca sastra sekaligus belajar tentang kehidupan, mengajarkan nilai luhur kehidupan
tetapi siswa tidak merasa sedang diajari. Pembahasan ini tidak hanya terpusat pada
pendidikan karakter saja, tetapi kemudian pendidikan karakter dikaitkan dengan dunia
anak-anak dan sastra.
Mengapa pendidikan karakter dikaitkan dengan dunia anak-anak? Prof.
Dr. Henry Guntur Tarigan (1995: 14) memberi pengertian istilah anak-anak adalah insan
yang berusia antara dua sampai dua belas tahun, mencakupi anak-anak prasekolah dan
sekolah dasar. Ditinjau dari segi usia, anak-anak prasekolah dibagi lagi atas empat
kelompok, anak-anak sekolah dibagi atas tiga kelompok. Itu adalah pengertian yang
dilihat secara teoritis, sementara dilihat dari sisi yang lain, misalnya psikologi, masa anakanak pada umumnya merupakan masa yang sangat sensitif sekali untuk menerima segala
apa yang ada di lingkungannya. Pendek kata anak-anak merupakan pendengar yang baik
dan peniru yang baik. Pasalnya segala apa yang dilihat dan didengarnya dapat dipastikan
kemudian akan ditiru dan dipraktikkan dalam kehidupannya.
Dalam kaitannya dengan tema tulisan ini, saat seperti inilah yang sangat tepat
untuk memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak. Anak-anak akan mudah
menerima pendidikan yang disampaikan, menerima segala apa yang didengar dan
dilihatnya. Pendidikan karakter masuk sebagai bahan ajar yang relevan dengan kondisi
bangsa saat ini dan menjadi bahan pendidikan yang sangat penting.
Pertanyaannya kemudian adalah mengapa sastra yang diambil sebagai media
untuk pembentuk karakter, menyampaikan atau mengajarkan tentang pendidikan
karakter. Sebagai sebuah ilmu yang banyak menyimpan pengertian, sastra hadir sebagai
penyejuk di tengah padang pasir kehidupan kita. Sastra dapat menjadi alternatif bagi
orang-orang yang bosan dengan kehidupan yang kaku. Dengan cara bercerita (yang
merupakan sastra audio) anak semakin antusias atau lebih tertarik untuk lebih
mendengarkan cerita atau dongeng tersebut.
Pada dasarnya memang anak suka sekali kalau diceritakan atau didongengkan
sesuatu dan biasanya lebih masuk ke dalam diri anak tersebut. Di samping itu, malalui
karya sastra anak sejak dini dapat melakukan olah rasa, olah batin, dan olah budi secara
intens sehingga secara tidak langsung anak memiliki perilaku dan kebiasaan positif
melalui proses apresiasi dan berkreasi melalui karya sastra. Melalui karya sastra, anak
akan mendapatkan pengalaman baru yang unik yang belum tentu dapat mereka dapatkan
dalam kehidupan nyata. Anak dapat belajar dan bergaul secara langsung tentang karakter
unik dan mulia yang dikenal dengan sembilan pilar dalam pendidikan karakter, yakni (1)
cinta Tuhan dan kebenaran, (2) tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian, (3)
amanah, (4) hormat dan santun, (5) kasih sayang, kepedulian, dan kerja sama (6)
percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah, (7) keadilan dan kepemimpinan, (8) baik
dan rendah hati, (9) toleransi dan cinta damai. Artinya pendidikan karakter mempunyai
makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekadar mengajarkan mana yang
benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan
tentang hal yang baik sehingga siswa menjadi paham (ranah kognitif) tentang mana yang
baik dan salah, sampai merasakan (ranah afektif) nilai yang baik dan mau melakukan
(ramah psikomotor).
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2.2 Relevansi Kekuatan Dongeng dan Pendidikan Karakter
Sastra secara etimologis berasal dari kata sas dan tra. Akar kata sas- berarti
mendidik, mengajar, memberikan instruksi, sedangkan akhiran –tra menunjuk pada alat.
Jadi, sastra secara etimologis berarti alat untuk mendidik, alat untuk mengajar, dan alat
untuk memberi petunjuk. Oleh karena itu, sastra pada masa lampau bersifat edukatif
(mendidik).
Menurut Murti Burnanta (Kompas, 13 Agustus 1997) bahwa pelajaran bercerita
amat bermanfaat bagi perkembangan jiwa dan membangun imajinasi anak, memperluas
cakrawala siswa serta mendorong penumbuhan kreativitas dalam diri siswa, penanaman
budi pekerti dan sikap saling menyayangi serta saling menghargai antar sesama.
Sayang tradisi bercerita dan mendongeng di kalangan guru dan orang tua kepada
anaknya kini hampir hilang. Ini disebabkan antara lain guru tidak lagi menguasai cerita
lama atau tradisional yang banyak mengandung nilai moral, kebenaran, perjuangan, dan
lain-lain. Dunia modern yang dipengaruhi kemajuan kesejagatan atau globalisasi telah
menghancurkan nilai tradisi kita seakan-akan kehilangan jati diri. Karena itu
sepantasnyalah pelajaran bercerita dimasukkan dalam kurikulum lagi, setidak-tidaknya
sebagai pelajaran ekstra kurikuler.
Apa yang dikatakan Murti ini tentu menyangkut penyiapan guru untuk mampu
bercerita dan penyiapan orang tua untuk dapat mendongeng dalam keluarga, bahkan
pembantu rumah tangga pun didorong pula untuk pandai bercerita seperti pembantu
rumah tangga keluarga Hasan lihat Atheis oleh Achdiat Kartamiharja yang mendongengi
Hasan tentang cerita kepatuhan kepada aturan agama, jika rimah atau nasi yang
berserakan di lantai akan membalas di hari akhir kepada yang menyerakkannya. Tetapi
yang tidak kurang pentingnya pula ialah perlu diingat dalam bercerita dan mendongeng
ini penggunaan bahasa sebagai media cerita hendaklah sesuai dengan usia si anak.
Meskipun demikian, kegiatan mendongeng sebetulnya dapat memikat dan
mendatangkan banyak manfaat, bukan hanya untuk siswa tetapi juga guru yang
mendongeng untuk siswanya. Kegiatan ini dapat mempererat ikatan dan komunikasi yang
terjalin antara guru dan siswa. Menurut pakar Tjokrowinoto (Haryadi, 1994) menyatakan
ada beberapa manfaat lain yang dapat digali dari kegiatan mendongeng ini.
Pertama, mengasah daya pikir dan imajinasi. Siswa dapat mengasah daya pikir
dan imajinasinya. Hal yang belum tentu dapat terpenuhi apabila anak hanya menonton
dari televisi. Anak dapat membentuk visualisasinya sendiri dari cerita yang didengarkan.
Dia dapat membayangkan seperti apa tokoh-tokoh maupun situasi yang muncul dari
dongeng tersebut sehingga anak dapat melatih kreativitas dengan cara ini.
Kedua, menanamkan berbagai nilai dan etika. Cerita atau dongeng merupakan
media yang efektif untuk menanamkan berbagai nilai dan etika kepada anak, bahkan
untuk menumbuhkan rasa empati. Misalnya nilai kejujuran, rendah hati, kesetiakawanan,
kerja keras, maupun tentang berbagai kebiasaan sehari-hari seperti pentingnya makan
sayur dan menggosok gigi. Anak juga diharapkan dapat lebih mudah menyerap berbagai
nilai tersebut karena bersikap memerintah atau menggurui, sebaliknya para tokoh cerita
dalam dongeng tersebutlah yang diharapkan menjadi contoh atau teladan bagi anak.
Ketiga, menumbuhkan minat baca. Dongeng dapat menjadi langkah awal untuk
menumbuhkan minat baca anak. Setelah tertarik pada berbagai dongeng yang diceritakan
diharapkan mulai menumbuhkan ketertarikannya pada buku. Diawali dengan buku
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dongeng yang kerap didengarnya, kemudian meluas pada buku lain seperti buku
pengetahuan, agama, dan sebagainya.
Bercerita atau mendongeng dalam bahasa Inggris disebut storytelling, memiliki
banyak manfaat. Manfaat tersebut di antaranya adalah mampu mengembangkan daya
pikir dan imajinasi anak, mengembangkan kemampuan berbicara anak, mengembangkan
daya sosialisasi anak, dan yang terutama adalah sarana komunikasi anak dengan orang
tuanya. Kalangan ahli psikologi menyarankan agar orangtua membiasakan mendongeng
untuk mengurangi pengaruh buruk alat permainan modern. Hal itu dipentingkan
mengingat interaksi langsung antara anak balita dengan orangtuanya dengan
mendongeng sangat berpengaruh dalam membentuk karakter anak menjelang dewasa.
(Media Indonesia, 2006).
Selain itu, dari berbagai cara untuk mendidik anak, dongeng merupakan cara yang
tidak kalah ampuh dan efektif untuk memberikan human touch atau sentuhan manusiawi
dan sportivitas bagi anak. Melalui dongeng pula jelajah cakrawala pemikiran anak akan
menjadi lebih baik, lebih kritis, dan cerdas. Anak juga dapat memahami hal mana yang
perlu ditiru dan yang tidak boleh ditiru. Hal ini akan membantu mereka dalam
mengidentifikasikan diri dengan lingkungan sekitar di samping memudahkan mereka
menilai dan memosisikan diri di tengah-tengah orang lain. Sebaliknya, anak yang kurang
imajinasi dapat berakibat pada pergaulan yang kurang, sulit bersosialisasi atau
beradaptasi dengan lingkungan yang baru.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa sastra sangat relevan dengan pendidikan
karakter. Karya sastra sarat dengan nilai pendidikan akhlak seperti dikehendaki dalam
pendidikan karakter. Misalnya wayang kancil adalah sebuah jenis seni wayang yang
menampilkan cerita binatang (fabel). Cerita WayangKancil diangkat dari dongeng masa
lalu, yang mengandung nilai tertentu, seperti sosial, kemanusiaan, dan ketuhanan. Tokoh
Kancil diciptakan oleh Kanjeng Sunan Giri (1476-1688) di Gresik. Misi Wayang Kancil
sendiri adalah membantu menanamkan budi pekerti yang digabungkan dengan
pendidikan tentang lingkungan hidup untuk anak sejak dini. Biasanya wayang kancil
menyajikan cerita rakyat dalam setiap pertunjukannya. Pendidikan yang diajarkan melalui
media tersebut sangat membantu dalam proses perkembangan anak. Kritik juga dapat
disampaikan dengan nuansa lebih halus. Cerita rakyat yang telah mengakar di kehidupan
masyarakat Indonesia pada umumnya adalah cerita yang sarat pesan moral dan memiliki
manfaat dalam kehidupan. (Koran Tempo, 2004)
Dalam pembelajaran di kelasn guru dapat mengemas cerita yang mengandung
unsur budi pekerti, pengenalan terhadap lingkungan hidup, dan menggunakan bahasa
yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Kancil adalah sosok seekor binatang cerdik dalam
dunia dongeng anak Indonesia yang dapat bercakap-cakap dan berfikiran seperti
manusia. Dalam salah satu penyajian cerita, yaitu Kancil dan Pak Tani, dikisahkan tentang
Kancil yang selalu mencuri mentimun di ladang Pak Tani akhirnya tertangkap dan
dikurung di dalam kurungan sementara Pak Tani menyiapkan peralatan untuk
menyembelih Kancil. Tanpa sepengetahuan Pak Tani, seekor anjing menghampiri Kancil
dan bertanya mengapa Kancil ada di dalam kurungan. Kancil yang cerdik menjawab
bahwa dia akan dinikahkan dengan puteri Pak Tani yang cantik, makanya Pak Tani
menjaga agar Kancil tidak kabur dengan memasukkannya ke dalam kurungan. Lalu Kancil
menawarkan pada Anjing untuk bertukar tempat. Percaya oleh tipuan Kancil, Anjing mau
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saja membebaskan Kancil lalu masuk ke dalam kurungan untuk menggantikan Kancil.
Sekali lagi, dengan akalnya Kancil berhasil lari dari maut.
Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini bukanlah tentang kelicikan Kancil
yang menipu Anjing untuk kepentingannya sendiri, melainkan alasan mengapa Kancil
mencuri mentimun di ladang Pak Tani. Menurut Ki Ledjar Soebroto, Kancil mencuri
mentimun di ladang Pak Tani bukanlah karena dia suka mencuri, melainkan karena hutan
lindung tempat hewan-hewan hidup telah dirusak oleh manusia serakah sehingga tidak
ada lagi yang bisa dimakan Kancil, lalu ia mencari makan di ladang Pak Tani. Cerita ini
jika ditinjau lebih jauh menyampaikan pesan moral tentang lingkungan. Mengingatkan
kita bahwa dunia ini bukan milik manusia saja, tapi ada hewan-hewan yang juga perlu
tempat untuk tinggal dan mencari makan. Karena itu kita sebagai manusia harus menjaga
dan melestarikan hutan-hutan tempat para hewan tinggal.
Semua dongeng tersebut hendak menunjukkan bahwa kecerdikan dapat mengatasi situasi
yang berbahaya. Namun, kecerdikan dan kecerdasan saja tidak cukup. Dua hal itu harus
diimbangi dengan pemapilan yang wajar dan pikiran yang tenang. Dalam episode Kancil
dan Buaya, misalnya. Dalam episode ini diceritakan tentang keterdesakan Kancil pada
saat dikejar Harimau yang marah akibat menjadi korban kecerdikannya. Saat melarikan
diri, Kancil terpojok di pinggir sungai yang dipenuhi dengan buaya. Saat itu Kancil berikrar
bahwa dirinya bersedia dimangsa para buaya tapi para buaya harus bersedia berbaris rata
memanjang di sungai agar Kancil dapat menghitung jumlah para buaya sehingga mereka
dapat membagi daging Kancil sama rata dan tidak berebut. Sembari menghitung, Kancil
meloncati tubuh buaya satu-persatu. Namun setelah sampai di ujung sungai, Kancil
melompat ke tepian dan melarikan diri. Pada akhirnya, para buaya terpedaya dan hanya
menjadi jembatan bagi Kancil.
Kancil masih dapat merenung memikirkan tipuan apa yang akan dia gunakan saat
itu. Dia masih sempat berpikir dengan tenang untuk menebak segala kemungkinan yang
akan terjadi. Dalam menyampaikan tipu dayanya, Kancil tampil dengan wajar dan berani,
sehingga dia mendapatkan kepercayaan penuh dari buaya-buaya yang hendak
memangsanya. Menurut Ki Ledjar Soebroto, Inti dari semua itu adalah setiap masalah
harus dihadapi dengan akal bukan dengan kekerasan.
2.3. Fungsi Sastra sebagai Pembentuk Karakter Siswa
Menurut Riris K. Sarumpaet (2009: 21), ilmuan sastra dan pengajar Kajian Sastra
Anak Universitas Indonesia, secara teoretis sastra anak adalah sastra yang dibaca anakanak, dengan bimbingan, pengarahan orang dewasa, dan dibuat oleh orang dewasa.
Sastra anak sengaja dirancang berdasarkan umur tertentu dan konsep yang sesuai
dengan kebutuhan pembacanya. Jadi, sebuah buku dapat dipandang sebagai sastra anak
jika citraan dan metafora kehidupan yang dikisahkan baik dalam isi (emosi, perasaan,
pikiran, saraf sensori, dan pengalaman moral) maupun bentuk (kebahasaan dan cara
pengekspresian) dapat dijangkau dan dipahami oleh anak sesuai dengan tingkat
perkembangan jiwanya.
Sastra anak dinilai dapat membentuk karakter dengan efektif karena nilai moral
yang terdapat dalam karya sastra tidak disampaikan secara langsung, tetapi melalui cerita
sehingga proses pendidikan berlangsung menyenangkan dan tidak menggurui. Misalnya,
membelajarkan siswa tentang kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, mau mengakui
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kesalahan, religius, dan lain-lain. Dalam pembelajaran sastra lebih efektif jika disampaikan
melalui cerita dengan tokoh yang berkarakter daripada disampaikan secara langsung.
Melalui cara tersebut akan terbentuk pengertian dan pemahaman dalam diri siswa. Siswa
ingin bersikap dan berperilaku sebagaimana halnya tokoh cerita yang menjadi
pahlawannya. Pada siswa usia dini keinginan untuk selalu menirukan segala sesuatu yang
dikagumi masih amat besar, sastra anak sangat cocok dimanfaatkan untuk pembelajaran
karakter.
Menurut Horace (Darma, 2004:20) fungsi utama sastra adalah dulce et utile, artinya
menghibur (indah) dan mendidik (bermanfaat). Dari aspek gubahan, sastra disusun dalam
bentuk yang menarik sehingga membuat siswa senang membaca, mendengar, melihat,
dan menikmatinya. Sementara itu, dari aspek isi ternyata karya sastra sangat bermanfaat.
Di dalamnya terdapat nilai
pendidikan moral yang berguna untuk menanamkan
pendidikan karakter. Akan tetapi, fungsi mendidik dan menghibur tidak dapat dipisahkan.
Demikian pula dengan fungsi sastra anak. Jika hanya memiliki fungsi menghibur, mungkin
fungsi ini mirip dengan fungsi lawakan yang hanya menghibur. Namun, jika hanya fungsi
mendidik yang ditonjolkan, artinya sastra anak fungsinya sama dengan buku teks
pelajaran yang hanya menonjolkan fungsi mendidik. Dengan demikian, sastra anak
menjadi sangat membosankan. Oleh karena itu, kedua fungsi tersebut satu sama lain
tidak dapat dipisahkan. Keduanya harus merupakan kesatuan. Penekanan pada salah satu
fungsinya, hanya akan membuat sastra anak itu hadir tidak alamiah. Kedua fungsi itu
membuat anak merasa bahagia dan senang membaca, senang dan gembira
mendengarkan cerita ketika dibacakan dan dideklamasikan, dan mendapatkan kenikmatan
atau kepuasan batin sehingga menuntun kecerdasan emosinya.
Seperti pada jenis karya sastra umumnya, sastra anak juga berfungsi sebagai media
pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak, serta menuntun kecerdasan emosi
anak. Pendidikan dalam sastra anak memuat amanat tentang moral, pembentukan
kepribadian anak, mengembangkan imajinasi dan krestivitas, serta memberikan
pengetahuan dan keterampilan praktis bagi anak. Fungsi hiburan dalam sastra anak dapat
membuat anak merasa bahagia atau senang membaca, senang dan bahagia
mendengarkan cerita ketika dibacakan atau dideklamasikan, dan mendapatkan
kenikmatan atau kepuasan batin sehingga menuntun kecerdasan emosinya.
Misalnya, betapa mengasyikkannya ketika siswa mendengarkan atau membaca
cerita Wayang Kancil, cerita tersebut di dalamnya memiliki fungsi menghibur dan
mendidik secara baik. Cerita tersebut selalu memukau siswa. Disadari atau tidak kedua
fungsi itu benar-benar menyatu pada cerita tersebut.
Dalam dunia pendidikan, cerita adalah sebuah kekuatan atau daya yang paling
ampuh. Kita percaya bahwa sebuah pesan cerita dalam bentuk persepsi, nilai, dan sikap
dapat ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, cerita yang
dianggap baik, seperti Wayang Kancil masih ‘dihidupkan’ sampai sekarang yang umumnya
berasal dari foklor atau cerita rakyat. Terkadang pesan tersebut dimafhumi dari satu
generasi ke generasi lain sebagai sebuah kebenaran untuk perkembangan sosial.
Guru juga dapat menjalankan perannya sehingga dapat membentuk perkembangan
sosial anak. Apabila guru sering memberikan dan membacakan karya sastra tanpa
disadari, mereka telah turut membentuk kepribadian siswa. Oleh karena itu, siswa yang
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menyukai sastra, lebih dapat bersosialisasi, peka terhadap lingkungan, mempunyai
solidaritas yang tinggi terhadap teman, percaya diri, dan menyintai persahabatan
Dengan demikian fungsi sastra anak tentu saja untuk memberikan pendidikan
kepada anak melalui media sastra. Dengan media sastra, siswa akan lebih mudah untuk
menyerap ajaran tentang moral, etika, sosial, dan lain-lain. Hal yang tidak boleh
dilewatkan terkadang anak suka cerita yang bersifat heroik. Jadi, sastra memiliki peranan
yang penting dalam perkembangan moral, sosial, dan psikologi anak-anak. Beberapa di
antaranya adalah menanamkan, menumbuhkan, dan mengembangkan kepekaan
terhadap norma-norma manusia.
2.4 Pembinaan Karakter Siswa Sejak Usia Dini melalui Sastra
Menurut Huck (1987) cerita fiksi membantu siswa untuk mengembangkan daya
fantasi. Melalui fiksi fantasi yang
mengembangkan imajinasi,
siswa dapat
mengembangkan potensi dirinya. Orang yang tidak memiliki imajinasi, ibarat orang hidup,
tetapi hanya setengah hidup. Orang hidup membutuhkan visi dan imajinasi akan
memberikan visi yang diperlukan. Dalam konteks tersebut, karya sastra anak yang baik
ialah yang dapat mengajak anak sebagai pembacanya ke penziarahan fantasi. Karya
sastra anak fantasi, berkesempatan untuk mendorong anak memasuki wilayah imajinatif
yang ukurannya tidak terukur akal pikiran sederhana.
Pada zaman serba moderen seperti sekarang, kegiatan mendongeng di mata
anak-anak tidak popular lagi. Padahal, di kalangan anak-anak, kegiatan mendongeng
merupakan sesuatu yang sangat disukai. Membaca cerita atau dongeng pada anak adalah
salah satu cara berkomunikasi dengan anak. Melalui cerita, guru dapat menyampaikan
pesan-pesan moral baik secara umum maupun yang ingin guru selipkan. Anak-anak yang
sering dibacakan dongeng biasanya tumbuh menjadi anak yang lebih pandai, lebih
tenang, lebih terbuka, dan lebih seimbang jika dibandingkan dengan anak-anak yang
tidak.
Para pakar menyatakan ada beberapa manfaat lain yang dapat digali dari kegiatan
mendongeng ini. Cerita atau dongeng merupakan media yang efektif untuk menanamkan
berbagai nilai dan etika kepada anak, bahkan untuk menumbuhkan rasa empati. Misalnya,
nilai kejujuran, rendah hati, kesetiakawanan, kerja keras, maupun tentang berbagai
kebiasaan sehari-hari. Anak diharapkan dapat lebih mudah menyerap berbagai nilai
dengan tidak memerintah atau menggurui. Sebaliknya para tokoh cerita dalam dongeng
tersebutlah yang diharapkan menjadi contoh atau teladan bagi anak.
Hubungan kegiatan mendongeng dengan pembentukan kepribadian anak terjadi
saat anak mulai dapat mengindentifikasi tokoh. Semua cerita yang terdengar sejak kecil,
sebenarnya merupakan cerita pembentukan karakter anak. Penanaman karakter melalu
dongeng memang dianggap yang paling efektif sebab dongeng begitu dekat dengan
kehidupan sehari-hari. Apalagi dengan sikap dan sifat anak-anak yang serba ingin tahu
maka penceritaan yang menarik menjadikan anak-anak terus mencari tahu setiap hal
yang terjadi dalam dongeng tersebut.
Memerhatikan kondisi bangsa yang terjadi saat ini, seharusnya perlu disadari
pentingnya dongeng tradisional yang selama ini telah ditinggalkan. Hal yang paling
penting yang harus diperhatikan adalah karakter anak bangsa yang nanti menjadi para
pemimpin bangsa ini. Misalnya, dongeng-dongeng semacam “Wayang Kancil” seharusnya
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dijaga dan dilestarikan sehingga pembentukan karakter siswa tetap berjalan sebagai
tanggung jawab terhadap penciptaan kondisi kehidupan yang lebih baik.
2.5 Upaya-Upaya Membangun Karakter Anak Indonesia melalui Bacaan
Menurur David Mc Lelland (1985) nasib suatu bangsa ditentukan 20 tahun ke
depan berdasarkan cerita yang berkembang saat ini. Menciptakan karakter masa depan
suatu bangsa ditentukan 20 tahun sebelumnya. Pembangunan karakter bangsa Indonesia
20 tahun ke depan, bergantung pada pendidikan untuk anak usia dini. Oleh karena itu,
bangsa Indonesia memerlukan aturan baku untuk menanamkan nilai karakter tersebut.
Menurut dia, pencapaian dan etos kerja suatu negara, selalu didahului oleh
perkembangan cerita yang memiliki need fo achievment (motif butuh prestasi) yang
mengendap melalui sanubari siswa. Dari penelitian yang dilakukannya ditemukan fakta
bahwa dongeng yang berkembang di Inggris abad ke-16 pada umumnya mengandung
nilai kepahlawanan, optimisme, semangat untuk maju, kemandirian, dan nilai-nilai positif
lainnya. Sebaliknya dongeng yang berkembang di Spanyol lebih banyak mengangkat
komedi yang bernilai kelicikan, tipu daya, dan sebagainya.
Ternyata dongeng ini mampu memengaruhi alam bawah sadar anak. Nilai yang
terkandung dalam dongeng tersebut akhirnya terekam dalam alam bawah anak dan terus
terbawa hingga mereka dewasa. Anak-anak Inggris yang senantiasa disuguhi dengan
dongeng yang mengandung nilai positif akhirnya tumbuh menjadi anak yang berkarakter
positif. Selain itu, memiliki semangat yang tinggi, optimis, dan selalu ingin maju. Hal ini
sangat jarang ditemukan di Spanyol sehingga pada perkembangan selanjutnya apa yang
terjadi pada kedua negara ini jauh berbeda. Dengan kata lain, bahan bacaan yang
dikonsumsi anak-anak saat ini, sangat menentukan karakternya 20 tahun ke depan.
Apakah akan menjadi orang cerdik, jujur, bertanggung jawab, licik atau yang lainnya.
Sebuah buku bagus karya Yudi Latif (2009) berjudul Menyemai Karakter Bangsa:
Budaya Kebangkitan Berbasis Kesastraan yang diterbitkan penerbit Kompas sangatlah
menarik dan relevan dikaitkan dengan upaya membangun karakter anak Indonesia
melalui bacaan. Menarik yang pertama karena Yudi Latif bukanlah seorang sastrawan,
melainkan seorang akademik sekaligus pengamat politik. Dia pernah mengenyam
pendidikan komunikasi di Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, S-2 dan S-3 bidang
sosiologi politik di Australia. Dia mengaku dibesarkan oleh cerita dan sastra sehingga ia
menuliskan pada pengantar bukunya: “… Dari pohon pengalaman bertumbuh dengan
dunia kata dan sastra inilah secara alamiah terlahir buah-buah berkah yang tidak terkira.
Horison pemikiran meluas, kemampuan bertutur memudah, kepercayaan diri menguat,
dan kepekaan etik-estetik menajam. Daya-daya inilah yang telah banyak menyelamatkan
hidup saya, sebagai orang biasa, mengarungi berbagai rintangan hidup yang tidak mudah
ditaklukkan.”
Yudi dalam bukunya ingin menegaskan bahwa sastra di antaranya cerita adalah
bibit yang disemaikan pada karakter bangsa. Karakter itu juga dapat disebut akhlak dan
akhlak itu ada yang berupa akhlak baik maupun akhlak buruk. Bibit yang disemai jika itu
sebuah hasil keburukan maka akan menghasilkan karakter atau akhlak buruk.
Apa yang sudah ditegaskan oleh Yudi bahwa sastra adalah bibit yang disemaikan
pada karakter bangsa, tampaknya juga dipikirkan oleh lembaga seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan kontruksi karakter melalui sastra
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atau cerita dan sasarannya adalah anak usia dini. Lalu, muncullah gagasan untuk
membuat tulisan dengan pembaca sasaran anak-anak bertema antikorupsi.
Acara yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan
komunitas Penulis Bacaan Anak dalam tema “Penulis Beraksi Korupsi Dibasmi”
menggambarkan adanya sebuah upaya mengonstruksi bacaan anak-anak ke depan untuk
menyisipkan pesan antikorupsi yang sudah merasuk ke dalam bangsa ini. Generasi
selanjutnya harus diselamatkan dengan bacaan yang mampu memengaruhi mereka
sedemikian rupa.
Kita dapat mencontoh bangsa Jepang menanamkan jiwa luhur Samurai, dalam
beberapa kisah terpilih dari para guru di Jepang. Saat ini dimasukkan kisah Samurai
dalam kurikulum nasional mereka sekaligus diciptakan tokoh dan patung Samurai dalam
cerita tersebut, agar anak-anak di Jepang mempunyai motivasi atau cita-cita yang kuat
untuk memiliki watak seperti tokoh tersebut. Hal ini dikondisikan dan secara tidak sadar
menjadi idola mereka. Negara Jepang memasukkan 12 kisah Samurai dalam kurikulum
pendidikan nasional mereka. Apa yang mereka tanamkan dalam menumbuhkan watak
dan generasi mereka menggambarkan etos Samurai, yakni mengajarkan bersikap benar,
berani, dan bersikap ksatria. Dari sejumlah kisah cerita negara Asia lainnya, mereka lebih
menerapkan sejak jauh-jauh hari secara sadar menanamkan nilai rajin bekerja, hemat,
mandiri, kerja sama, dan mengutamakan pendidikan. Di samping, itu Jepang melakukan
konstruksi terhadap kemajuan persepakbolaannya melalui kisah Kapten Tsubasa yang
terbukti kini membuat generasi muda Jepang menjadi pecandu bola dan Jepang mampu
menjadi wakil Asia di ajang Piala Dunia.
Demikian pula dongeng futuristik dari para guru di Amerika berhasil membuat
murid-murid mereka terobsesi dengan antariksa, alat komunikasi, transportasi dan
persenjataan canggih. Guru-guru Tiongkok mengajarkan kegigihan dalam bekerja dengan
kisah keuletan dalam mencapai kesuksesan.
Dalam dunia pendidikan, cerita adalah sebuah kekuatan atau daya yang paling
ampuh. Kita percaya bahwa sebuah pesan cerita dalam bentuk persepsi, nilai, dan sikap
dapat ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, cerita yang
dianggap baik, seperti Wayang Kancil masih dihidupkan sampai sekarang yang umumnya
berasal dari foklor atau cerita rakyat.
3. Penutup
3.1 Simpulan
Ternyata bacaan anak-anak berpengaruh pada kejiwaan mereka setelah mereka
besar nanti. Pada masa anak-anak dari bacaan itulah mereka mulai belajar, apa yang
mereka pelajari itu akan dijadikan bahan untuk membangun fondasi kepribadian mereka
kelak. Jika cerita tersebut disampaikan dengan alat peraga, diharapkan dapat menjadi
tuntunan yang mudah dipahami dan dimengerti. Media ini juga diharapkan dan mudah
diingat karena dalam penyampaiannya, wayang kancil selalu disertai dengan humorhumor segar. Pesan yang disampaikan melalui wayang kancil bukan bernada menyuruh
atau memaksa malah membuat pihak lain merasa malu pada diri sendiri sehingga lebih
efektif dan tepat sasaran. Dongeng dengan alat peraga dapat membuat anak-anak
mengenali kembali cerita tradisional yang hampir tidak mereka dengar selama ini. Peran
sastra dalam pembentukan karakter bangsa tidak hanya didasarkan pada nilai yang
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terkandung di dalamnya. Pembelajaran sastra yang bersifat apresiatif pun sarat dengan
pendidikan karakter. Memerhatikan kondisi bangsa yang terjadi saat ini, seharusnya perlu
disadari pentingnya dongeng tradisional yang selama ini telah ditinggalkan. Hal yang
paling penting yang harus diperhatikan adalah karakter anak bangsa yang nanti menjadi
para pemimpin bangsa ini. Mendongeng dapat dimasukkan sebagai salah satu metode
pembelajaran Sastra di tingkat dasar. Dengan mendongeng, siswa akan berimajinasi
sendiri untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu pelajaran yang diterimanya. Pada
masa lampau cerita yang dituturkan orang tua atau guru mampu menjadi media
pendidikan moral. Mengingat akan hal itu, kita berharap sastra dan pengajaran apresiasi
sastra, baik di sekolah maupun di masyarakat saat ini dapat perperan
dalam
pembentukan karakter bangsa.
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Abstrak
Pendidikan karakter dipandang sangat penting, karena karakter berfungsi sebagai
kekuatan mental dan etik yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita
kebangsaannya dan menampilkan keunggulan-keunggulan komparatif, kompetitif, dan
dinamis di antara bangsa-bangsa lain. Karya Sastra diharapkan dapat menjadi media
pembentukan karakter. Banyak hal yang dapat dipetik dalam kegiatan apresiasi sastra,
yaitu pentingnya memupuk imajinasi, pentingnya amanah dalam karya sastra, dan tentu
saja dampak negatif karya sastra yang perlu diminimalisasikan.

Pentingnya Pendidikan Karakter
Beberapa waktu yang lalu, masyarakat dikejutkan dengan seorang model yang
tengah menyetir mobil dalam pengaruh narkoba dan akhirnya menabrak beberapa orang
yang tengah berada di tepi jalan. Kasus teror bom berdaya ledak rendah juga terjadi
kembali di Poso. Kasus tawuran pelajar masih sering terjadi di berbagai tempat. Kasuskasus tersebut masih sering menjadi topik utama berita di media elektronik maupun
cetak. Kasus seperti ini perlu segera diatasi, bukan dengan cara yang hanya berdampak
sesaat, tetapi perlu dicarikan solusi yang sekiranya dapat memperbaiki pandangan hidup,
sikap, dan karakter masyarakat. Pencarian solusi ini tentu memerlukan keterlibatan
banyak pihak, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan pengambil kebijakan (dalam hal
ini pemerintah).
Melihat kenyataan tersebut di atas, pemerintah telah menggulirkan kebijakan
terkait dengan dunia pendidikan, yaitu penerapan pendidikan karakter di sekolah.
Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas
pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2015, di mana pendidikan
karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional,
yaitu “mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan
beradab berdasarkan falsafah Pancasila” (Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2011).
Bergesernya nilai etika dalam berbangsa dan bernegara saat ini membuat
berbagai pihak merasa prihatin dan berusaha mencari cara agar moral generasi
mendatang terselamatkan. Nasib sebuah bangsa dapat diprediksikan dari keadaan
generasi sekarang. Generasi muda yang tekun, amanah, taat kepada Tuhan, sopan,
dermawan, percaya diri atau dengan kata lain generasi muda yang berkarakter
merupakan aset berharga bagi sebuah negara. Karena itulah, saat ini banyak sekolah
menggalakkan program pendidikan karakter di sekolah yang tujuannya tentu saja ingin
membentuk karakter anak.
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Karakter merupakan usaha setiap manusia untuk belajar mengatasi dan
memperbaiki kelemahannya, serta memunculkan kebiasaan positif yang baru. Anak-anak
akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila tumbuh pada lingkungan yang
berkarakter. Proses pendidikan karakter sudah tentu harus dipandang sebagai usaha
sadar dan terencana, bukan usaha yang sifatnya terjadi secara kebetulan. Dengan kata
lain, pendidikan karakter adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk memahami,
membentuk, memupuk nilai-nilai etika, baik untuk diri sendiri maupun untuk semua
warga masyarakat atau warga negara secara keseluruhan. Untuk mewujudkan hal ini
ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau siapa pun yang mempunyai
kepedulian terhadap pendidikan karakter.
Melihat kenyataan di lapangan, maka sudah selayaknya program pendidikan
karakter yang dicanangkan dan dilaksanakan di sekolah mendapatkan dukungan dari
berbagai pihak, karena pada dasarnya pendidikan karakter akan mencapai hasil yang
optimal jika didukung oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penanaman budi pekerti
atau pembentukan karakter pada siswa memang memerlukan kesadaran dan kemauan
keras dari diri siswa, keluarga, masyarakat, dan pihak sekolah untuk bersama-sama
membangun karakter siswa menjadi siswa yang berbudi pekerti. Tanpa kerjasama dengan
semua pihak, mustahil penanaman budi pekeri dapat berjalan dan mencapai hasil
maksimal.
Sastra dan Pendidikan Karakter
Karya sastra diyakini dapat menjadi salah satu alternatif media pembentukan
karakter anak bangsa. Ketika membaca karya sastra, pembaca paling tidak akan
mendapatkan dua hal, yaitu kesenangan dan pengetahuan. Sastra yang berbicara tentang
hidup dan kehidupan manusia, tentang kehidupan di sekitar manusia, tentang kehidupan
pada umumnya dapat memberikan cerita yang menarik, mengajak pembaca untuk
memanjakan fantasi, mempermainkan emosi pembaca dan menariknya untuk larut di
dalamnya. Hal inilah yang dapat memunculkan rasa senang pada diri pembaca.
Kesenangan yang diperoleh pembaca akan membuatnya lebih tenang dan santai. Sebagai
contoh, puisi kontemporer mampu memberi pengalaman baru yang menyenangkan.
Untaian kata yang menggunakan pola-pola bunyi, permainan kata yang dibalik, sampai
pada bentuk susunan bait membuat pembaca terhibur.
Selain itu, karya sastra selalu menghadirkan sesuatu yang sering kali menyajikan
banyak hal dan apabila dihayati benar-benar akan semakin menambah pengetahuan
orang yang menghayatinya. Sastra memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai
kehidupan, mengungkapkan berbagai macam karakter manusia, memberikan informasi
tentang kehidupan di sekitar manusia, dan masih banyak yang lain. Semua orang tentu
membutuhkan informasi tersebut. Untuk itulah, sastra tetap diperlukan karena memang
banyak sekali manfaatnya. Dengan membaca sastra, pembaca atau penikmat sastra akan
semakin arif dalam menilai, bukan hanya arif dalam menyikapi karya sastra itu sendiri,
tetapi juga arif dalam menyikapi kehidupan yang dipahami dalam karya sastra itu sendiri.
Keunikan karya sastra yang ‘mendidik tanpa menggurui’ dapat menjadikan karya
sastra sebagai media pembentukan karakter. Misalnya, ketika siswa membaca sebuah
karya sastra, ia dapat mengapresiasi, mengambil hikmah yang ada di dalamnya,
mengambil nilai yang tertuang dalam karya sastra untuk kemudian direnungkan dan
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dipakainya dalam kehidupan nyata. Pada puncaknya nanti, siswa akan tergerak untuk
mengajak orang lain ikut menikmati karya sastra, sehingga mereka akan bersama-sama
memperoleh nilai di dalamnya.
Sastra memang karya imajinatif yang dapat menggugah imajinasi seseorang.
Walaupun bersifat imajinatif, karya sastra mampu mengarahkan pembaca untuk
merenungkan dan menyikapi kehidupan dengan arif dan bijaksana. Dalam hal ini tentu
karya sastra yang dibaca adalah karya sastra yang sesuai dengan usia pembaca, karena
kesesuaian usia dengan karya sastra akan membantu pembaca dalam memahami dan
melakukan refleksi sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Misalnya, dongeng
merupakan karya sastra yang sesuai untuk anak-anak. Dongeng dapat menciptakan sisi
kepekaan sang anak. Tokoh dan karakter dalam dongeng akan selalu diingat oleh anak.
Dongeng merupakan cara yang paling ampuh dan efektif untuk memberikan sentuhan
humanis dan sportivitas bagi anak.
Pada dasarnya anak-anak sangat menyukai cerita, dunia khayalan, yang
kesemuanya itu ada dalam karya sastra. Karya sastra, betapapun bertujuan untuk
menghibur, tetap saja ia bersifat mendidik. Mengutip pendapat Sarumpaet, karya sastra,
dalam hal ini sastra anak, sebenarnya adalah ajaran, bahkan rencana masa depan
(Sarumpaet, 2009:12). Membaca karya sastra berarti melatih kreativitas. Dengan melatih
kreativitas, seseorang akan dapat menyiapkan masa depan anaknya dengan lebih baik.
Pentingnya Imajinasi
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa karya sastra merupakan
karya imajinatif yang mampu menggugah imajinasi seseorang. Dalam hal ini, karya sastra
mampu mengajak pembaca untuk berandai-andai, membangun imajinasi yang sangat
kreatif, dan tidak menutup kemungkinan imajinasi tersebut akan diwujudkannya dalam
dunia nyata. Dalam dongeng banyak sekali cerita tentang hewan yang membawa tuannya
terbang, bahkan ada juga sapu terbang. Ketika seorang anak mendengarkan dongeng
tersebut, ia akan tergugah imajinasinya. Ia ingin terbang seperti tokoh dalam cerita.
Lambat laun ia akan mewujudkannya dalam kenyataaan. Ia mencari cara untuk dapat
terbang. Dalam hal ini, orang tua dapat menyelipkan pesan kepada si anak, misalnya
mengarahkan si anak untuk menabung agar ia dapat terbang dengan paralayang atau
pesawat terbang.
Imajinasi sangat penting bagi semua orang. Bagi anak, mengembangkan imajinasi
merupakan upaya untuk merangsang kecerdasan dan kreativitasnya. Bagi orang dewasa,
imajinasi juga sangat penting untuk menajamkan kreativitasnya, sehingga ia akan dapat
menemukan solusi untuk masalah yang sedang dihadapinya atau masalah yang ada di
sekitarnya. Dunia imajinasi juga merupakan dunia yang sangat dekat dengan dunia anak.
Kemampuan imajinasi anak merupakan bagian dari aktivitas otak kanan yang bermanfaat
untuk kecerdasannya. Anak-anak sangat suka membayangkan sesuatu, mengembangkan
khayalannya dan bercerita membagi ide-ide imajinatifnya kepada orang lain, khususnya
orang tuanya. Dengan demikian, berimajinasi mampu membuat anak mengeluarkan ideide
kreatifnya
yang
kadang
kala
“mencengangkan”
(http://niahidayati.net/mengembangkan-imajinasi-anak.html).
Ada banyak manfaat mengasah imajinasi anak, yaitu 1) anak akan terampil
berkomunikasi dan bersosialisasi, 2) anak akan mampu menganalisis dan berpikir kreatif,
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3) memperkaya pengetahuan anak, anak akan lebih percaya diri, mandiri, dan mampu
bersaing, 4) memunculkan bakat anak. Dengan demikian, imajinasi sangatlah penting
bagi pertumbuhan anak dan nantinya akan menghasilkan generasi penerus yang kreatif.
Generasi penerus kreatiflah yang akan mampu ‘menggenggam dan menaklukkan dunia’,
artinya merekalah yang akan mampu memberi solusi cerdas dan akan mampu memimpin
sebuah bangsa.
Karya sastra merupakan media yang penuh dengan imajinasi. Dalam karya sastra
pembaca akan mendapatkan banyak manfaat. Sebagai contoh, dalam buku cerita Rumah
di Bukit Cemara karya Renny Yaniar. Dalam buku cerita tersebut dikisahkan tentang
sebuah keluarga kucing. Si ayah sibuk bekerja sehingga ia jarang bertemu dengan
putrinya. Kemudian si ayah memutuskan untuk berhenti bekerja dan mengajak
keluarganya pindah di kawasan bukit cemara. Awal kepindahan mereka membuat mereka
cemas, karena lingkungan baru yang jauh dari keramaian. Singkat cerita, keluarga
tersebut akhirnya hidup bahagia. Ayah menjadi seorang penulis hebat, mereka
mempunyai tetangga yang baik dan ramah, dan yang tidak kalah menariknya adalah putri
mereka dapat berpetualang bersama dengan teman barunya. Salah satu respon pembaca
buku cerita tersebut sangat bagus. Ia mempunyai ide menyulap pekarangan rumahnya
yang tidak terlalu luas menjadi hutan buatan. Ia menanam biji buah-buahan yang
dimakannya. Ia berharap kelak ia akan mempunyai hutan di dekat rumahnya agar ia
dapat bermain dan berpetualang seperti yang dilakukan oleh tokoh cerita.
Sebuah penelitian menyebutkan bahwa ada perbedaan yang sangat jelas antara
orang yang sering berfantasi dan orang yang jarang atau tidak menyukai fantasi. Ketika
seorang anak sering berfantasi dihadapkan pada sebuah masalah, ia akan dapat
mengontrol emosinya dan tidak terlalu agresif (jarang melakukan perlawanan).
Sebaliknya, jika anak yang jarang/tidak pernah berfantasi dihadapkan pada suatu
masalah, ia tidak dapat mengontrol emosinya dan sangat agresif (sering melakukan
perlawanan) (Stewig, 1980: 409). Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya
imajinasi. Imajinasi dapat menuntun orang untuk berpikir hal terbaik apa yang akan
dilakukan tanpa merugikan orang lain.
Sekarang ini banyak kasus diberitakan di media cetak maupun elektronik.
Sedikitnya ada 15 kasus lama maupun baru yang dibahas dalam sebuah koran harian
berhalaman 20. Mulai dari kasus penganiayaan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya,
tenaga kerja yang meninggal karena dianiaya oleh majikannya, kasus teror bom,
pembobolan bank, pecah kongsi partai politik sampai pada kasus sepele seperti pencurian
sandal japit oleh si anak kecil. Banyaknya kasus ini tentu beragam penyebabnya.
Penyebab utamanya adalah hilangnya jati diri masyarakat sebagai bangsa Indonesia yang
berbudi luhur. Orang tidak lagi mementingkan kepentingan orang banyak. Himpitan
ekonomi, cuaca yang panas dan tidak bersahabat (tentu juga karena ulah manusia)
menyebabkan orang dapat berbuat amoral. Berawal dari hasil penelitian di atas, dapat
diajukan hipotesis bahwa kasus yang marak terjadi disebabkan oleh kurangnya
masyarakat dalam membaca karya sastra, masyarakat jarang berfantasi, jarang
berimajinasi, sehingga berakibat miskin kreativitas. Sebagian besar masyarakat lebih
mementingkan realita dan solusi cepat. Sebagai ilustrasi, ketika perekonomian dalam
sebuah rumah tangga sedang terpuruk, seringkali orang hanya berpikir bagaimana cara
mendapatkan uang dengan cepat. Melihat kenyataan seperti itu, para oknum penipuan
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akan bergerak cepat mengiming-imingi masyarakat dengan hadiah undian milyaran
rupiah. Orang yang sedang membutuhkan uang tentu saja tidak akan berpikir panjang
dan percaya pada si penipu.
Apresiasi Sastra sebagai Upaya Pembentuk Karakter
Apresiasi berarti mengindahkan atau menghargai. Squire dan Taba
mengungkapkan bahwa apresiasi melibatkan tiga unsur inti, yaitu aspek kognitif, aspek
emotif, dan aspek evaluatif. Aspek emotif berkaitan dengan keterlibatan unsur emosi
pembaca dalam upaya menghayati unsur-unsur keindahan dalam teks sastra yang dibaca.
Aspek evaluatif berhubungan dengan kegiatan memberikan penilaian terhadap baikburuk, indah tidak indah, sesuai tidak sesuai, serta sejumlah penilaian lain yang tidak
harus hadir dalam sebuah karya kritik (Aminuddin, 2009:34). Kegiatan apresiasi dapat
tumbuh dengan baik apabila pembaca mampu menumbuhkan rasa akrab dengan teks
sastra yang diapresiasinya, menumbuhkan sikap sungguh-sungguh serta melaksanakan
kegiatan apresiasi itu sebagai bagian dari hidupnya, sebagai suatu kebutuhan yang
mampu memuaskan rohaniah.
Apresiasi Sastra diharapkan dapat memberikan peranan dalam pembentukan
moral, kemanusiaan, estetika, filsafat, dan sebagainya. Dalam mengapresiasi karya
sastra, pembaca berperan penting sebagai pemberi makna. Pembaca meresepsi,
memaknai, menanggapi karya sastra. Dalam menanggapi karya sastra, pembaca akan
menilai baik buruknya karya sastra, pembaca akan merasakan dampaknya setelah
membaca karya sastra, dan tentu pembaca akan mendapatkan pelajaran atau hikmah
dari bacaannya. Sebagai ilustrasi, mahasiswa kelas Apresiasi Sastra diminta untuk
membaca sebuah cerpen anak yang berjudul Kata Tanpa Koma yang ditulis oleh Sophia
Rodiah. Cerpen tersebut mengisahkan seorang anak perempuan yang cerewet dan kalau
berbicara tidak pernah memperhatikan intonasi. Hal ini berakibat fatal, yaitu ia berselisih
dengan adiknya karena adiknya tidak dapat memahami perkataan si kakak. Walaupun
cerpen ini merupakan cerpen anak, mahasiswa tetap meresponnya dengan baik, bahwa
intonasi itu sangat diperlukan ketika berbicara, agar pesan yang akan disampaikan dapat
diterima pendengarnya dengan baik. Bahkan akhirnya cerpen tersebut menjadi slogan
manakala ada seorang teman yang berbicara atau sedang presentasi tanpa intonasi.
Paling tidak, amanah yang terkandung di dalam cerita tersebut dapat mengingatkan
mahasiswa akan pentingnya intonasi.
Seringkali masyarakat merasa pesimis dengan program pembentukan karakter,
terlebih jika menggunakan karya sastra sebagai medianya. Pembentukan karakter tidak
dapat dilakukan seorang diri atau sebatas keluarga. Pembentukan karakter memerlukan
kerjasama antara individu, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pemerintah telah
menggulirkan kebijakan tentang pembentukan karakter di sekolah. Dengan kebijakan
seperti ini, mestinya guru segera membuat desain desain pendidikan karakter siswa,
misalnya sekolah dapat membuat program pembentukan karakter melalui apresiasi
sastra. Keluarga semestinya juga mendukung program sekolah dengan cara menyediakan
karya sastra yang mempunyai nilai dan dapat diterapkan di mana saja. Keluarga,
bersama-sama dengan sekolah dan masyarakat ikut mengontrol siswa dalam bersikap.
Guru bersama-sama dengan keluarga mendampingi siswa dalam membaca karya sastra,
sehingga siswa tidak mempunyai kesempatan untuk menuai dampak negatif karya sastra.
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Dampak Negatif Karya Sastra
Karya sastra diharapkan dapat memerankan peranan yang strategis, yaitu
mengasah kecerdasan dan kreativitas, memperhalus budi. Kenyataan di lapangan, tidak
semua karya sastra menyuguhkan cerita menarik dan mengandung unsur pendidikan.
Selain itu, ada beberapa dampak negatif karya sastra. Dampak tersebut antara lain adalah
adanya fantasi atau khayalan. Kadang-kadang khayalan yang berlebihan akan membuat
seseorang frustasi. Sebagai contoh, ada seorang pembaca novel dewasa merasa frustasi.
Tokoh utama yang digambarkan dalam novel tersebut adalah sosok pria yang ideal, pria
mapan dan penyayang. Si pembaca membayangkan bahwa tokoh tersebut begitu
sempurna. Ia menginginkan seorang suami seperti dalam novel tersebut, dan ketika
keinginannya belum terwujud, ia terus menunggu.
Khayalan juga mampu membuat pembaca melakukan hal-hal yang kurang pantas.
Misalnya, ketika cerita dalam novel berkisah tentang seorang gadis yang sangat mencintai
pacarnya sampai menyerahkan segalanya, barangkali pembaca akan membayangkan atau
berimajinasi sangat jauh. Jika pembaca tidak mempunyai benteng keimanan yang kuat
tentu hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi.
Selain itu, gambar/ilustrasi dalam komik juga mempunyai dampak negatif, di
antaranya yaitu komik membatasi bahkan memungkinkan penumpulan imajinasi. Prosa,
seperti novel atau cerpen, lebih banyak menggambarkan wajah, latar, watak, dengan
kata-kata daripada gambar. Pembaca diajak untuk membayangkan seperti apa wajah
tokoh tersebut, atau bagaimana latar tempat dan suasananya. Aspek-aspek inilah yang
dalam komik diterjemahkan dalam gambar dan membuat pembaca langsung
menikmatinya, tanpa harus bersusah payah membayangkan penggambaran tersebut
melalui pikiran atau imajinasinya (http://pelitaku.sabda.org/komikdiantaraprodankontramenggalinilaidarijalinangambar). Penggambaran seperti dalam komik inilah yang dapat
menumpulkan imajinasi seseorang. Ia terlalu dimanjakan dengan gambar sesuai dengan
imajimasi pengarang. Ketika gambar dalam komik tidak sesuai dengan imajinasinya,
pembaca akan kecewa.
Punutup
Sesungguhnya karya sastra masih diharapkan menjadi media pembentukan
karakter bagi anak bangsa. Mengutip tulisan Acep Zamzam Noor dalam makalahnya yang
berjudul Apresiasi Sastra: Pengalaman Tasikmalaya (disampaikan dalam Sarasehan
Kebahasaan dan Kesastraan tanggal 19 Oktober 2010 di Balai Bahasa Yogyakarta), konon
setelah kemerdekaan berjalan, lebih-lebih setelah orde baru, para siswa di Indonesia tidak
lagi mempunyai kewajiban membaca buku sastra, padahal di sejumlah Negara setiap
siswa diwajibkan membaca antara 5-32 buku dalam 3 tahun sekolahnya. Dengan data
tersebut wajar jika sulit mencari seseorang yang mempunyai kepekaan terhadap kondisi
yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Jadi, sampai saat ini karya sastra masih
diperlukan untuk melatih kreativitas, mengasah kecerdasan, melatih kepekaan, dan
menghaluskan budi.
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