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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka ini membahas beberapa hal yang dapat digunakan 

sebagai pedoman menganalisis sebuah nilai toleransi dalam novel “99 Cahaya di 

Langit Eropa” karya Hanum Salsabiela Rais. Adapun kajian-kajian pustaka yang 

dibahas yaitu: (1) Hakikat Nilai, (2) Hakikat Toleransi, (3) Toleransi Antarumat 

Beragama, (4) Bentuk- bentuk Toleransi Beragama, (5) Unsur Pembagi novel, (6) 

Pengarang mengungkapkan toleransi beragma dalam novel. 

2.1 Hakikat Nilai 

Menurut Hans Jonas (dalam Bertens, 2001:139) nilai adalah the 

addressee of a yes, “sesuatu yang ditujukan dengan „ya‟ kita”. Nilai selalu 

mempunyai konotasi positif. Sebaliknya, sesuatu yang kita jauhi, sesuatu yang 

membuat diri kita melarikan seperti penderitaan, penyakit, atau kematian-adalah 

lawan dari nilai, adalah “non-nilai” atau disvalue, sebagaimana dikatakan orang 

Inggris. Ada juga beberapa filsuf yang menggunakan di sini istilah “nilai negatif”, 

sedangkan nilai dalam arti tadi mereka sebut “nilai positif”.  

Menurut Bertens (2001:141) nilai berperan dalam suasana apresiasi atau 

penilaian dan akibatnya sering akan dinilai secara berbeda oleh berbagai orang. 

Nilai selalu berkaitan dengan penilaian seseorang, sedangkan fakta menyangkut 

ciri-ciri obyektif saja, akan tetapi fakta selalu mendahului nilai. Terlebih dahulu 

ada fakta yang berlangsung, baru kemudian menjadi mungkin penilaian terhadap 

fakta itu.  
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Menurut Bertens menyimpulkan bahwa sekurang-kurangnya nilai 

memiliki tiga ciri sebagai berikut. (1) Nilai berkaitan dengan subjek. Kalau tidak 

ada subjek yang menilai, maka tidak ada nilai juga. Entah manusia hadir atau 

tidak, gunung tetap meletus. Tapi untuk dapat dinilai sebagai “indah” atau 

“merugikan”, letusan gunung itu memerlukan kehadiran subjek yang menilai. (2) 

Nilai tampil dalam suatu konteks praktis, di mana subjek ingin membuat sesuatu. 

Pendekatan yang semata-mata teoretis, tidak akan ada nilai. (Hanya menjadi 

pernyataan apakah suatu pendekatan yang secara murni teoretis bisa diwujudkan). 

(3) Nilai-nilai menyangkut sifat-sifat yang “ditambah” oleh subjek pada sifat-sifat 

yang dimiliki oleh objek. Nilai tidak dimiliki oleh objek pada dirinya.  

Menurut Cranton (dalam Fitri, 2012:87) nilai adalah prinsip-prinsip 

sosial, tujuan-tujuan, atau standar yang dipakai atau diterima oleh individu, kelas 

masyarakat, dan lain-lain. Drijarkara (dalam Fitri, 2012, 87) mengungkapkan 

bahwa nilai merupakan hakikat sesuatu yang menyebabkan hal itu pantas 

dikerjakan oleh manusia. Nilai erat kaitannya dengan kebaikan, kendati keduanya 

memang tidak sama mengingat bahwa sesuatu yang baik tidak selalu bernilai 

tinggi bagi seseorang atau sebaliknya.  

William (dalam Mundzir dan Saleh, 2006:215) menyebutkan empat buah 

kualitas dari nilai-nilai, yaitu sebagai berikut: 

a. Nilai-nilai itu mempunyai sebuah elemen konsepsi yang lebih mendalam 

dibandingkan hanya sekedar sensasi, emosi, atau kebutuhan. Dalam 

pengertian ini, nilai dapat dianggap sebagai abstraksi yang ditarik dari 

pengalaman-pengalaman seseorang, 
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b. Nilai-nilai itu menyangkut atau penuh dengan semacam pengertian yang 

memiliki suatu aspek emosi. Emosi boleh jadi tidak diutarakan dengan 

sebenarnya tetapi selamanya ia merupakan suatu potensi, 

c. Nilai-nilai bukanlah merupakan tujuan konkret daripada tindakan, tapi ia tetap 

mempunyai hubungan dengan tujuan. Sebab nilai-nilai tersebut berfungsi 

sebagai kriteria dalam memilih tujuan-tujuan tadi. Seseorang akan berusaha 

mencapai segala sesuatu yang menurut pandangannya mempunyai nilai-nilai, 

d. Nilai-nilai tersebut merupakan unsur penting dan sama sekali tak dapat 

diremehkan bagi orang yang bersangkutan. Dalam kenyataan terlihat bahwa 

nilai-nilai tersebut berhubungan dengan pilihan, dan pilihan itu merupakan 

prasyarat untuk mengambil suatu tindakan.   

Berdasarkan berbagai definisi nilai tersebut, dapat diambil kesimpulan  

bahwa nilai adalah hakikat sesuatu yang baik dan pantas dilakukan oleh manusia 

menyangkut keyakinan, kepercayaan, norma, dan perilaku.  

 

2.2 Hakikat Toleransi  

Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati satu sama lain, 

misalnya pada toleransi beragama membiarkan agama lain beribadah sesuai 

dengan kepercayaan masing-masing. Negara Indonesia adalah negara yang 

mempunyai keanekaragaman agama. Kebersamaan dan tenggangrasa seharusnya 

menjadi terwujudnya negara yang toleransi. Suasana kebersamaan akan terasa 

nyaman apabila kekerasan dan penindasan terhadap individu-individu sirna dari 

negeri tercinta ini, namun hal itu tidak bisa kita tolak karena negara ini telah 

mengalami banyak problem mengenai kekerasan serta penindasan.  
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Toleransi secara istilah adalah sikap tenggang rasa, menghargai pendapat 

orang lain, kelapangan dada, kemurahan hati, lemah lembut dan lain sebagainya. 

Dari definisi di atas kesimpulannya bahwa hakikat toleransi adalah sikap atau 

refleksi seseorang terhadap problematika yang ada dan bagaimana kita mampu 

menerima pendapat orang lain. Mengakui dan menghayati akan sikap 

kebersamaan serta tidak memaksakan kehendak sendiri. Beberapa pendapat juga 

muncul tentang definisi toleransi, seperti telah di sebutkan (Yahya, 2004:226) 

menyatakan bahwa toleransi adalah mengalah untuk maju beberapa langkah dan 

mau tenggang-menenggang dalam soal details dan pelakasanaan, bukan dalam 

soal-soal prinsipil. Mengalah untuk menang, bukan membiarkan orang lain turut 

menguasai hak kita dengan alasan untuk kepentingan bersama. Menurut 

penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa toleransi adalah istilah sosial, 

budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya 

diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda (minoritas) atau tidak 

dapat diterima mayoritas dalam suatu masyarakat, contohnya adalah toleransi 

beragama, dimana penganut agama mayoritas dalam suatu masyarakat 

mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya atau agama-agama minoritas. 

Negara kita ini adalah negara yang paling toleran jika kita bandingkan 

dengan negara-negara lain, karena menjunjung tinggi pancasila. Pancasila 

seharusnya menjadi kacamata dan patokan dalam segala tindakan karena 

Pancasila mengandung magnet toleran yang artinya ketika seseorang sudah 

memahami kandungan Pancasila secara komprehensif ia tidak akan terjerumus 

kedalam tindakan radikal, misalnya terjadinya ledakan bom dimana-mana yang 
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mengakibatkan perpecahan antar umat beragma. Hal ini dapat dilihat pada Firman 

Allah dalam surat Al-Baqarah/2: ayat 256 yang berbunyi “Tidak ada paksaan 

untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar 

daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut 

dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul 

tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui”. (QS. Al Baqarah; 256). 

Menurut Al- Munawar (2003:5) Kata rukun dan kerukunan mengandung 

arti damai dan perdamaian, dengan pengertian ini jelas bahwa kata kerukunan 

hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan atau bermasyarakat. 

Toleransi beragama juga meminta kejujuran, kebesaran jiwa, kebijaksanaan dan 

tanggung jawab, sehingga menumbuhkan perasaan solidaritas. Toleransi hidup 

beragama itu bukan campur aduk, melainkan terwujudnya ketenangan, saling 

menghargai, bahkan sebenarnya  lebih dari itu, antar pemeluk agama harus dibina 

gotong royong di dalam membangun masyarakat kita sendiri dan demi 

kebahagiaan bersama. Sikap permusuhan, sikap prasangka harus dibuang jauh-

jauh diganti dengan saling menghormati dan menghargai setiap penganut agama-

agama. 

 

2.3 Toleransi Antarumat Beragama 

Salah satu terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah 

terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat 

dan bangsa. Kemajemukan ini merupakan sunnatullah (hukum Allah). 
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Masyarakat yang majemuk ini tentu saja memiliki budaya dan inspirasi yang 

beraneka ragam, tetapi mereka seharusnya memiliki kedudukan yang sama antar 

satu suku, etnis, atau kelompok sosial dengan lainnya. Mereka mendapatkan hak 

yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik namun, 

kadang-kadang perbedaan ini menimbulkan konflik diantara mereka. Maka 

sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini dimunculkan konsep atau paham 

kemajemukan (pluralitas). Untuk mewujudkan dan mendukung pluralisme 

tersebut, diperlukan adanya toleransi. 

Toleransi antarumat beragama harus tercermin pada tindakan-tindakan 

atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan saling menghargai, menghormati, 

menolong, mengasihi. Termasuk didalamnya menghormati agama dan iman orang 

lain, menghormati ibadah yang dijalankan oleh orang lain, menghormati ibadah 

yang dijalankan oleh orang lain, tidak menghina ajaran agama orang lain, serta 

memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain menjalankan ibadahnya. 

Disamping itu, maka agama akan mampu untuk melayani dan menjalankan misi 

keagamaan dengan baik sehingga terciptanya suasana rukun dalam hidup dan 

kehidupan masyarakat serta bangsa. 

Menurut Madjid (2001:13) dalam bukunya yang berjudul “Pluralitas 

Agama, Kerukunan dalam Beragama” Toleransi mengandung dua macam 

penafsiran, yaitu: 

a. Penafsiran negative (negative interpretation of tolerance) penafsiran ini 

menyatakan bahwa isi ajaran dan penganutnya tidak dihargai. Isi ajaran dan 

penganutnya hanya dibiarkan saja karena menguntungkan dalam keadaan 
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terpaksa.Contoh PKI atau orang-orang yang beraliran komunis di Indonesia 

pada zamanIndonesia baru merdeka. 

b. Penafsiran positif (positive interpretation of tolerance) penafsiran yang 

kedua menyatakan isi ajaran ditolak, tetapi penganutnya diterima serta 

dihargai.Contoh Anda beragama Islam wajib hukumnya menolak ajaran 

agama lain didasari oleh keyakinan pada ajaran agama Anda, tetapi 

penganutnya atau manusianya Anda hargai. 

Pada dasarnya, keragaman budaya dan agama dapat menjadi sumber 

perpecahan yang tidak mustahil mengarah kepada munculnya separatisme. 

Dengan modal keberagaman inilah insan Indonesia menggalang dan membina 

persatuan bangsanya. Bangsa Indonesia adalah bangsa religuis, tapi bila hubungan 

antar umat beragama tidak harmonis atau terdapat kesulitan dalam mewujudkan 

dan memelihara kerukunan antar umat beragama itu sendiri, berarti belum mampu 

mencerminkan kereligiusannya. Menurut Al Munawar (2003:17) mengatakan 

bahwa sesungguhnya toleransi agama adalah pengakuan adanya kebebasan setiap 

warga untuk memeluk agama yang menjaga keyakinannya dan kebebasannya 

untuk menjalankan ibadatnya. Kerukunan antarumat beragama harus terbina dan 

terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antar warga yang berlainan agama. 

Kerukunan antar umat beragama bukanlah kerukunan sementara, bukan pula 

kerukunan politis, tapi kerukunan hakiki yang dilandasi dan dijiwai oleh agama 

masing-masing. 

Toleransi dalam pergaulan hidup antara umat beragama yang didasarkan 

kepada: setiap agama menjadi tanggungjawab pemeluk agama itu sendiri dan 
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mempunyai bentuk ibadat (ritual) dengan sistem dan cara tersendiri serta menjadi 

tanggung jawab orang yang memeluknya, maka toleransi dalam pergaulan hidup 

antar umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, 

melainkan perwujudan sikap keberagaman pemeluk suatu agama dalam pergaulan 

hidup antar orang yang tidak seagama, dalam masalah-masalah kemasyarakatan 

atau kemaslahatan umum. 

Kehidupan beragama di Indonesia berkembang dengan subur. 

Pelaksanaan upacara-upacara keagamaan baik dalam bentuk ibadat (ritual) 

maupun dalam bentuk peringatan (ceremonial) tidak hanya terbatas pada rumah-

rumah atau tempat-tempat resmi masing-masing agama, tapi juga pada tempat 

lain-lain seperti di kantor-kantor dan di sekolah-sekolah. Di sini berlaku toleransi, 

yaitu berupa fasilitas atau izin mempergunakan tempat dari atasan atau kepala 

sekolah (beragama lain) yang bersangkutan. Menurut Al Munawar (2003:16) 

mengatakan bahwa agama tidak pernah berhenti dalam mengatur tata kehidupan 

manusia karena itu kerukunan dan toleransi antara umat beragama : Bukan 

sekedar hidup berdampingan yang pasif saja, akan tetapi lebih dari itu, untuk 

berbuat baik, dan berlaku adil antara satu sama lain. Bagi umat Islam dan agama 

lainnya sebaiknya perbedaan agama jangan sampai menghalangi untuk berbuat 

baik dan berlaku adil terhadap manusia tanpa diskriminasi agama dan 

kepercayaan. Bagi umat Islam yang menimbulkan batas pemisah  dalam pergaulan 

hidup bermasyarakat, bernegara dan antar negara, buka perbedaan keyakinan 

agama atau perbedaan warna kulit, tetapi kadar ketakwaan dan pengalaman ajaran 

agama yang diyakini. 
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Tujuan dari toleransi antar umat beragama, tidak dapat dipisahkan dari 

agama itu sendiri, karena pengertian yang tergantung dalam tujuan ini bukan 

hanya sekedar mencapai tujuan itu saja, tetapi bagaimana merealisasikan dalam 

memelihara tujuan. Mengingat tujuan akan dicapai merupakan tujuan bersama 

umat beragama, maka konsekuensi dari tujuan ini berada  di tangan umat 

beragama itu sendiri. Pada dasarnya penganut suatu agama menuntut konsekuensi 

penganut agama yang bersangkutan, dengan konsekuensi dimaksudkan setiap 

penganut agama harus terikat dan mengikatkan diri pada kaedah-kaedah 

agamanya. Agama akan hilang fungsinya jika penganutnya hanya mencurahkan 

perhatiannya kepada ilmu agama saja, sehingga kehidupan penganut itu 

kehilangan nilai dan makna. Tujuan agama tidak lain hanya untuk menjadikan 

kehidupan penganutnya  bernilai dan bermakna. 

Al Munawar (2003:20) menyatakan bahwa konsekuensi agama 

mengandung dua pengertian kewajiban dan tanggung jawab, pertama: kewajiban 

dan tanggung jawab secara vertical, yaitu kewajiban dan tanggung jawab secara 

langsung antar pribadi dengan Tuhannya. Kedua, tanggung jawab secara 

horizontal, dengan memfungsionalkan ajaran agama  dan kehidupan 

bermasyarakat dalam bentuk pergaulan, yang direalisasikan dengan berbagai jenis 

hubungan.  

 

2.4 Bentuk-bentuk Toleransi Beragama 

 Toleransi terdapat beberapa bentuk, oleh karena itu toleransi tidak terbatas 

dalam lingkup agama saja. Ada toleransi beragama, toleransi dalam masyarakat, 

dan juga bertoleransi dimana pun kita berada. 
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Menurut (Umar Hasyim, 1991:84) suatu tanda bahwa ada sikap dan 

suasana toleransi diantara sesama manusia atau dikatakan diantara pemeluk agama 

yang berbeda ialah ada segi-segi dibawah ini, antar lain: 

a. Mengakui hak setiap orang 

suatu sikap mental yang mengakui hakl setiap orang didalam menentukan 

sikap dan tingkah laku dan nasibnya masing-masing. Tentu saja sikap atau 

perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain. 

b. Menghormati keyakinan orang lain 

Landasan keyakinan ini berdasarkan kepercayaan, bahwa tidak benar ada 

orang atau golongan yang bersikeras memaksakan kehendaknya sendiri 

kepada orang lain. Tidak ada orang atau golongan yang memonopoli 

keberadaan, apalagi dalam memeluk suatu keyakinan adalah urusan 

pribadi masing-masing orang. Apabila seseorang tidak menghormati 

keyakinan orang lain dalam arti perbedaan agama, perbedaan keyakinan, 

dan perbedaan pandangan hidup akan menimbulkan konflik. 

c. Agree in Disagreement 

Agree in Disagreement (setuju didalam perbedaaan) adalah prinsip yang 

selalu didengungkan oleh mantan Menteri Agama Prof. Dr. H. Mukti Ali, 

perbedaan tidak harus ada permusuhan, karena perbedaan selalu ada di 

dunia ini, dan perbedaan tidak harus menimbulkan pertentangan. 

Kesaksian yang jujur dan saling menghormati (frank witness and 

mutual respect) Semua pihak dianjurkan membawa kesaksian yang 
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terus terang tentang kepercayaanya di hadapan Tuhan dan sesamanya, agar 

keyakinannya masing-masing tidak ditekan ataupun dihapus oleh 

pihak lain. Dengan demikian rasa curiga dan takut dapat dihindarkan 

serta semua pihak dapat menjauhkan perbandingan kekuatan tradisi 

masing-masing yang dapat menimbulkan sakit hati dengan mencari 

kelemahan pada tradisi keagamaan lain. 

d. Saling Mengerti 

Tidak ada saling menghormati antara sesama orang lain bila mereka tidak 

ada saling mengerti. Saling anti dan saling membenci saling berebut 

pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan 

saling menghargai antar satu dengan yang lainnya. Namun bila 

konkurensiadalah naluri dan watak manusia, hal ini tidak akan bisa 

melanggar prinsip diatas asalkan dilakukan dengan cara yang baik, sehat, 

sepanjang tidak menjelekkan orang atau golongan lain. Misalnya para 

pedagang yang saling banting harga persaingan yang tidak sehat, saling 

mencela dan menjelekkan barang dagangan orang lain, hal ini melanggar 

prinsip toleransi. Boleh mempropagandakan barang dagangannya, asalkan 

hanya menjunjung miliknya sendiri, sesuai dengan kenyataannya. 

Mencegah persaingan tidaklah mungkin, tetapi persaingan yang sehat, 

akan menimbulkan kemajuan yang artinya berlomba-lomba dalam 

kebaikan. 

Menurut Umar Hasyim dapat disimpulkan bahwa ada 4 segi tanda suasana 

toleransi diantara sesame manusia, yaitu: (1) mengakui hak setiap orang, (2) 
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menghormati keyakinan orang lain, (3) Agree in disagreement, (4) saling 

mengerti, mempunyai hubungan antara satu segi dengan segi lainnya dan jika 

setiap manusia mampu menghayati dalam setiap segi yang ada maka akan 

terciptalah suasana toleransi dikalangan masyarakat Indonesia. Sikap toleransi 

sangat dibutuhkandalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya suasana 

kerukunan antar umat beragama. 

 

2.5 Unsur Instrinsik Pembagi Novel 

1) Tema 

Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Tema selalu berkaitan 

dengan berbagai pengalaman kehidupan,  seperti masalah cinta, kasih, dan rindu. 

Tema dapat disinonimkan dengan ide atau tujuan utama cerita (Nurgiyantoro, 

2005: 25). 

Tema disaring dari motif-motif yang terdapat dalam karya sastra yang 

bersangkutan yang menentukan hadirnya peristiwa-peristiwa konflik, dan situasi 

tertentu. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita, maka tema pun 

bersifat menjiwai seluruh bagian cerita itu. Tema mempunyai generalisasi yang 

umum, lebih luas, dan abstrak. Tema sendiri dalam sebuah karya sastra, fiksi, 

hanyalah merupakan salah satu dari sejumlah unsur cerita yang membangun cerita 

lain, yang secara bersama membentuk satu keutuhan (Aminuddin, 2013:91) 

Pokok masalah atau tema itulah yang dikembangkan menjadi cerita. 

Pengembangan sebuah tema dilakukan dengan menambahkan keterangan lain, 

sehingga masalah terurai dan terperinci. Dengan menghilangkan unsur yang 

bersifat ilustrasi, kita akan menemukan kembali tema cerita itu (Husnan dkk, 
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1987:139). Tema ditulis tidak hanya pengarang ingin bercerita, tetapi ingin 

menyampaikan sesuatu kepada pembaca. Adapun wujud dari sesuatu yang ingin 

disampaikan pengarang salah satunya tentang permasalahan hidup atau pandangan 

hidupnya terhadap kehidupan ini. Tema cerita tidak mungkin disampaikan secara 

langsung melainkan secar implisit melalui cerita.  Pembaca dalam memahami 

suatu tema harus memperhatikan langkah-langkah berikut: (1) memahami setting 

dalam prosa fiksi yang dibaca, (2) memahami penokohan dan perwatakan para 

pelaku dalam prosa fiksi yang dibaca, (3) memahami satuan peristiwa, pokok 

pikiran serta tahapan peristiwa dalam prosa fiksi yang dibaca, (4) memahami plot 

atau alur cerita dalam prosa fiksi yang dibaca, (5) menghubungkan pokok-pokok 

pikiran yang satu dengan lainnya yang disimpulkan dari satuan-satuan peristiwa 

yang terpapar dalam suatu cerita, (6) menentukan sikap penyair terhadap pokok-

pokok pikiran yang ditampilkannya, (7) mengidentifikasi tujuan pengarang 

memaparkan ceritanya dengan   bertolak dari satuan pokok pikiran serta penyair 

terhadap pokok pikiran yang ditampilkannya, dan (8) menafsirkan tema dalam 

cerita yang dibaca serta menyimpulkannya dalam satu dua kalimat yang 

diharapkan merupakan ide dasar cerita yang dipaparkan pengarangnya 

(Aminuddin, 2013:92). 

2) Alur atau Plot 

Salah satu elemen terpenting dalam membentuk sebuah karya fiksi 

adalah plot cerita. Plot sering pula disebut dengan istilah alur (Aminuddin, 

2013:83). Pengertian alur atau plot dalam karya fiksi pada umumnya adalah 
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rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin 

suatu cerita yang dihadiri oleh para pelaku dalam suatu cerita. 

Suroso, dkk (1999) dalam bukunya yang berjudul “Ikhtisar seni sastra” 

menjelaskan bahwa tahapan-tahapan alur dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: 

(1) tahap perkenalan, (2) tahap pertentangan (konflik), (3) tahap penyelesaian. 

Adapun penjelasan tentang ketiga tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

A. Tahap Perkenalan 

Pada tahapan perkenalan, para pelaku dilukiskan pengarang sebagai berikut: 

a) Pengarang memperkenalkan para pelaku 

b) Pengarang melukiskan reaksi para pelaku 

c) Pengarang melukiskan perkembangan reaksi antar pelaku 

B. Tahap Pertentangan (konflik) 

Konflik atau pertentangan batin pelaku dilukiskan pengarang sebagai berikut: 

a) Konflik dalam diri pelaku utama sendiri (internal konflik) 

b) Konflik antar pelaku dengan pelaku lainnya (eksternal konflik) 

c) Pengarang melukiskan perkembangan konflik-konflik tersebut sehingga 

konflik itu menjadi meruncing 

d) Konflik itu menjadi puncaknya sehingga menjadi kritis, yaitu kesulitan 

batin yang memuncak. 

C. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian merupakan bagian akhir cerita. Dalam tahap 

penyelesaian dilukiskan sebagai berikut: 

a) Bagaimana penyelesaian pada taraf mula-mula (awal) 
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b) Bagaimana penyelesaian pada taraf terakhir. 

Dipaparkanoleh Mountagedan Henshaw (Aminuddin, 2013:84) bahwa 

suatu plot suatu cerita dapat disusun meliputi tahapan: (1) exposition, tahapan ini 

adalah tahapan awal yang berisi tentang penjelasan tempat terjadinya peristiwa 

serta perkenalan dari setiap pelaku yang mendukung cerita, (2) tahap 

incitingforce, yaitu ketika timbul kekuatan, kehendak, maupun perilaku yang 

bertentangan dengan diri pelaku, (3) tahap rising action, yaitu situasi panas  

karena pelaku-pelaku dalam cerita mulai berkonflik. (4) tahap kritis, yaitu situasi 

semakin panas dan para pelaku sudah diberi gambaran nasib oleh pengarangnya, 

(5) tahap climax, yaitu situasi puncak ketika konflik berada dalam kadar  yang 

paling tinggi hingga para pelaku mendapatkan kadar nasibnya sendiri-sendiri, (6) 

tahap falling action, yaitu kadar konflik sudah menurun sehingga ketegangan 

dalam cerita mulai mereda sampai menuju conclution atau penyelesaian cerita. 

Lobak dkk dalam (Aminuddin, 2013:84)  menggambarkan lain 

bagaimana tahapan alur cerita yang terdiri dari: (1) eksposisi, (2) komplikasi atau 

intrik-intrik awal yang akan berkembang menjadi konflik, (3) klimaks, (4) relevasi 

atau penyingkapan tabir suatu problema, dan (5) denaument atau penyelesaian 

yang membahagiakan, yang dibedakan atas catestrop, yaitu penyelesaian yang 

menyedihkan dan solution penyelesaian yang masih bersifat terbuka karena 

pembaca sendirilah yang dipersilahkan menyelesaikan lewat daya imajinasinya. 

3) Penokohan dan Perwatakan 

Cerita, seperti cerpen atau novel melakukan kehidupan manusia. Dalam 

cerita diperlukan adanya pelaku atau pembawa cerita. Pelaku cerita itu ditemukan 
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namanya, dilukiskan kehidupan jasmani dan rohaninya. Dalam karya sastra 

menetapkan tokoh (pelaku) dengan segala segi kehidupan lahir batinnya disebut 

penokohan (Suroso dkk, 1999:150). Dalam karya sastra, terdapat nama-nama 

pelaku yang mendukung cerita. Nama pelaku-pelaku itu merupakan tokoh yang 

berbeda-beda. Ada yang sengaja ditampilkan sehingga jelas sekali dan ada juga 

yang hanya ditampilkan secara sepintas. 

Penokohan dan perwatakan adalah cara pengarang menggambarkan dan 

menerangkan watak-watak tokohnya (Aminuddin. 2013:79-80). Seorang tokoh 

yang memiliki peranaan yang penting dalam suatu cerita disebut dengan tokoh inti 

atau tokoh utama. Sedangkan tokoh yang memiliki peranan yang tidak penting 

karena pemunculannya hanya melengkapi, melayani, mendukung pelaku utama 

disebut tokoh pembantu. Dalam menentukan siapa tokoh utama dan siapa tokoh 

pembantu dalam suatu cerita, pembaca dapat menentukannya dengan jalan 

melihat keseringan pemunculannya dalam suatu cerita. Selain terdapat pelaku 

utama, pelaku tambahan, pelaku protagonist, dan pelaku antagonis, juga terdapat 

sejumlah ragam pelaku yang lain. Ragam pelaku lain selain ragam pelaku yang 

telah diungkapkan itu adalah: (1) simple character, (2) complex character, (3) 

pelaku dinamis, (4) pelaku statis. Simple character ialah bila pelaku itu tidak 

banyak menunjukkan adanya kompleksitas masalah. Pemunculannya hanya 

dihadapkan pada satu permasalahan tertentu yang tidak banyak menimbulkan 

adanya obsesi-obsesi batin yang kompleks. Complex character yaitu pelaku yang 

pemunculannya banyak dibebani permasalahan dan juga ditindai dengan 

munculnya pelaku yang memiliki obsesi batin yang cukup kompleks sehingga 
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kehadirannya banyak memberikan gambaran perwatakan yang kompleks. Dalam 

prosa fiksi, simple character umumnya adalah pelaku tambahan, sedangkan 

complex character adalah pelaku utama. Pelaku dinamis adalah pelaku yang 

memiliki perubahan dan perkembangan batin dalam keseluruhan penamilannya. 

Ragam pelaku dinamis tersebut pada dasarnya juga disesuaikan dengan hakikat 

keberadaan perkembangan. Hal itu berbeda dengan pelaku statis, pelaku statis 

dalam hal ini adalah pelaku yang menunjukkan adanya perubahan atau 

perkembangan sejak pelaku itu muncul sampai cerita berakhir.     

4)  Setting atau Latar 

Setting adalah latar peristiwa dalam suatu karya fiksi. Peristiwa-

peristiwa dalam novel manapun cerita fiksi selalu dilatarbelakangi oleh tempat, 

waktu maupun situasi tertentu. Dalam karya fiksi, setting bukan hanya berfungsi 

sebagai latar yang bersifat fisikal untuk membuat suatu cerita menjadi logis. 

Disamping itu, latar atau setting juga memiliki fungsi psikologis sehingga 

settingpun mampu menuansakan makna tertentu serta mampu menciptakan 

suasana-suasan tertentu yang menggerakkan emosi atau aspek kejiwaan 

pembacanya (Aminuddin, 2013:67). 

Setting atau latar dalam fiksi bukan hanya sekedar background yang 

artinya bukan hanya menun jukkan tempat kejadian dan kapan terjadinya dan 

kapan terjadinya. Latar juga disebut sebagai landas tumpuh, mengarah kepada 

pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 
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Dalam cerpen atau novel modern setting telah digarap para penulis 

menjadi unsur cerita yang penting. Setting atau latar terjalin erat dengan karakter, 

tema, suasana cerita. Ia member pijakan cerita secara konkret dan jelas. Hal ini 

penting untuk memberikan kesan realitis kepada pembaca, menciptakan suasan 

tertentu yang seolah-olah sungguh terjadi.  

5)  Sudut Pandang atau Point of View 

Sudut pandang atau point of view dalam sebuah cerita sangatlah penting. 

Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam karya-karyanya. Sudut pandang 

atau point of view pada dasarnya adalah visi pengarang, artinya adalah sudut 

pandangan yang diambil pengarang untuk melihat suatu kejadian cerita. Sudut 

pandang pada hakikatnya merupakan strategi, teknik, siasat yang secara sengaja 

dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan dan ceritanya. 

Abrams menyatakan bahwa sudut pandang atau Point of view, menyaran 

kepada sebuah cerita dikisahkan. Ini merupakan cara atau pandangan yang 

dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan latar, 

dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada 

pembaca (Nurgiyantoro, 20010:142). Sudut pandang juga merupakan teknik yang 

dipergunakan pengarang untuk menemukan dan menyampaikan makna karya 

artistiknya, untuk dapat sampai dan berhubungan dengan pembaca. 

Sudut pandang cerita itu sendiri secara garis besar dapat dibedakan ke 

dalam dua macam, yaitu persona pertama, first-persona, gaya “Aku”, dan persona 

ketiga, third-persona, gaya “Dia”. Jadi dari sudut pandang “Aku” dan “Dia” , dan 

variasinya, sebuah cerita dikisahkan. Kedua sudut pandang tersebut masing-
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masing menuntut konsekuensinya sendiri. Oleh karena itu, wilayah kebebasan dan 

keterbatasan perlu diperhatikan secara objektif sesuai dengan kemungkinan yang 

dapat dijangkau sudut pandang yang dipergunakan. Bagaimana pun pengarang 

mempunyai keterbatasan yang tak terbatas. Ia dapat mempergunakan beberapa 

sudut pandang dalam sebuah kaya jika hal itu dirasakan lebih efektif 

(Nurgiyantoro, 2010:251). 

6)  Amanat 

Amanat adalah suatu ajakan moral, atau pesan yang ingin disampaikan 

oleh pengarang. Novel bisa dikatakan sebagai karya yang baik, jika sebuah novel 

bisa merubah sudut pandang pembacanya menjadi lebih positif. Pesan tersebut 

bisa disampaikan secara langsung ataupun tersirat dari apa yang dialami para 

tokoh dalam kisah tersebut. 

2.6  Pengarang mengungkapkan nilai toleransi dalam novel 

 Melalui novel ini, pengarang mengajak para pembacanya untuk dapat 

belajar merasakan dan menghayati berbagai permasalahan kehidupan yang 

sengaja ditawarkan melalui perjuangan para tokohnya dalam memaknai hidup dan 

berjuang mencari jati dirinya serta upaya para tokoh dalam mencapai kedudukan 

sebagai Insan Kamìl.  

Ada dua cara yang lazim dipergunakan untuk menampilkan tokoh di dalam 

cerita, yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung. Menurut Minderop (2005: 

3), karakterisasi tokoh dapat ditelaah dengan lima metode yakni, metode langsung 

(telling), metode tidak langsung (showing), metode sudut pandang (point of view), 

metode telaah arus kesadaran (stream of consciousness), dan metode telaah gaya 
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bahasa (figurative language). Metode telling mengandalkan pemaparan watak 

tokoh pada eksposisi dan komentar langsung dari pengarang. Melalui metode ini 

keikutsertaan atau turut campurnya pengarang dalam menyajikan perwatakan 

tokoh sangat terasa, sehingga pembaca memahami dan menghayati perwatakan 

tokoh berdasarkan paparan pengarang. Metode showing memperlihatkan 

pengarang menempatkan diri di luar kisahan dengan memberikan kesempatan 

kepada para tokoh untuk menampilkan perwatakan mereka melalui dialog 

percakapan dan tindakan; tingkah laku tokoh. (Minderop, 2005: 2-50) Berikut 

adalah penjelasan mengenai metode langsung dan tidak langsung. 

1. Metode Langsung (telling) 

Metode pemaparan karakter tokoh yang dilakukan secara langsung oleh si 

pengarang. Metode ini biasanya digunakan oleh kisah-kisah rekaan zaman dahulu 

sehingga pembaca hanya mengandalkan penjelasan yang dilakukan pengarang 

semata Pada metode ini, karakterisasi dapat melalui penggunaan nama tokoh, 

penampilan tokoh, dan tuturan pengarang. Penggunaan nama tokoh dugunakan 

untuk memperjelas dan mempertajam perwatakan tokoh serta melukiskan kualitas 

karakteristik yang membedakannya dengan tokoh lain. Dalam suatu karya sastra, 

penampilan para tokoh memegang peranan penting sehubungan dengan telaah 

karakterisasi. Penampilan tokoh yang dimaksud misalnya, pakaian apa yang 

dikenakannya atau bagaimana ekspresinya. Pemberian rincian tentang cara 

berpakaian memberikan gambaran tentang pekerjaan, status sosial, dan bahkan 

derajat harga dirinya. Karakterisasi melalui tuturan pengarang memberikan tempat 

yang luas dan bebas kepada pengarang atau narator dalam menentukan 
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kisahannya. Pengarang tidak sekadar menggiring perhatian pembaca terhadap 

komentarnya tentang watak tokoh, tetapi juga mencoba membentuk presepsi 

pembaca tentang tokoh yang dikisahkannya (Minderop, 2005: 8). Kelemahan dari 

metode ini adalah sifat mekanismenya yang menciutkan partisipasi imajinatif 

pembaca, sedangkan kelebihan metode ini terletak pada kesederhanaan dan 

ekonomisnya. 

Minderop membagi metode karakterisasi ini mencakup: (a) Karakterisasi 

melalui penggunaan nama tokoh (characterization through the use of names), (b) 

Karakterisasi melalui penampilan tokoh (characterization through appearance), 

(c) karakterisasi melalui tuturan pengarang (characterization by the author). 

Nama tokoh dalam suatu karya sastra sering kali digunakan untuk memberikan ide 

atau menumbuhkan gagasan, memperjelas ide serta mempertajam perwatakan 

tokoh. Para tokoh diberikan nama yang melukiskan kualitas karakteristik yang 

membedakannya dengan tokoh lain. Penggunaan nama dapat pula mengandung 

kiasan (allusion) susastra atau historis dalam bentuk asosiasi. Selain itu 

penggunaan nama juga dapat dalam bentuk ironi yang dikarakterisasikan melalui 

inversion (kebalikannya). Faktor penampilan para tokoh memegang peranan 

penting sehubungan dengan telaah karakterisasi. Penampilan tokoh dimaksud 

misalnya, pakaian apa yang dikenakannya atau bagaimana ekspresinya. Rincian 

penampilan memperlihatkan kepada pembaca tentang usia, kondisi fisik/kesehatan 

dan tingkat kesejahteraan si tokoh. Sesungguhnya perwatakan tokoh melalui 

penampilan tidak dapat disangkal tekait pula kondisi psikologis tokoh dalam 
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cerita rekaan. Metode perwatakan yang menggunakan penampilan tokoh 

memberikan kebebasan kepada pengarang untuk mengekspresikan persepsi dan 

sudut pandangnya. Secara subjektif pengarang bebas menampilkan appearance 

para tokoh. Namun demikian, terdapat hal-hal yang sifatnya universal, misalnya 

untuk menggambarkan seorang tokoh dengan watak positif (bijaksana, elegan, 

cerdas), biasanya pengarang menampilkan tokoh yang berpenampilan rapi dengan 

sosok yang proporsional. Metode karakterisasi melalui tuturan pengarang 

memberikan tempat yang luas dan bebas kepada pengarang atau narator dalam 

menentukan kisahannya. Pengarang berkomentar tentang watak dan kepribadian 

para tokoh hingga menembus ke dalam pikiran, perasaan dan gejolak batin sang 

tokoh. 

2) Metode Tidak Langsung (showing) 

Dialog dan tingkah laku, yaitu metode yang mengabaikan kehadiran 

pengarang sehingga para tokoh dalam karya sastra dapat menampikan diri secara 

langsung melalui tingkah laku mereka. Pada metode ini, karakterisasi dapat 

mencakup enam hal, yaitu karakterisasi melalui dialog; lokasi dan situasi 

percakapan; jatidiri tokoh yang dituju oleh penutur; kualitas mental para tokoh; 

nada suara, tekanan, dialek, dan kosa kata; dan karakterisasi melalui tindakan para 

tokoh. Pembaca harus memperhatikan substansi dari suatu dialog. Apakah dialog 

tersebut sesuatu yang terlalu penting sehingga dapat mengembangkan peristiwa-

peristiwa dalam suatu alur atau sebaliknya. Dalam kehidupan nyata, percakapan 

yang berlangsung secara pribadi dalam suatu kesempatan di malam hari biasanya 

lebih serius dan lebih jelas daripada percakapan yang terjadi di tempat umum pada 
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siang hari. Situasi dalam percakapan pun dapat mendukung dan memperjelas 

watak para tokoh yang dibicarakan. Jati diri tokoh yang dituju oleh penutur, 

penutur di sini berarti tuturan yang disampaikan tokoh dalam cerita, maksudnya 

tuturan yang diucapkan tokoh tertentu tentang tokoh lainnya. Kualitas mental para 

tokoh dapat dikenali melalui alunan dan aliran tuturan ketika para tokoh bercakap-

cakap. Nada suara, tekanan, dialek, dan kosa kata dapat membantu dan 

memperjelas karakter para tokoh apabila pembaca mampu mengamati an 

mencermatinya secara tekun dan sunggh-sungguh. Selain melalui tuturan, watak 

tokoh dapat diamati melalui tingkah laku. Tokoh dan tingkah laku bagaikan dua 

sisi pada uang logam. Tampilan ekspresi wajah pun dapat memperlihatkan watak 

seorang tokoh. Selain itu, terdapat motivasi yang melatarbelakangi perbuatan dan 

dapat memperjelas gambaran watak para tokoh. Apabila pembaca mampu 

menelusuri motivasi ini, maka tidak sulit untuk menentukan watak tokoh. 


