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BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab II ini dibahas tentang segala sesuatu yang akan dijadikan sebagai

alat untuk menganalisis sebuah penelitian yaitu landasan teori. Pada landasan teori

ini terdapat beberapa hal yang berhubungan dan berkaitan yaitu (1) hakikat novel,

(2) jenis novel (3) unsur pembangun novel, (4) teori tentang patriotisme.

2.1 Hakikat Novel

Secara etimologi kata novel berasal dari bahasa latin yaitu novellus yang

merupakan turunan daribkata novles yang berarti baru, sedangkan secara istilah

novel adalah sebagai salah satu jenis karya sastra yang dapat didefinisikan sebagai

suatu pemakaian bahasa yang indah serta dapat menimbulkan rasa seni pada

pembaca. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sumardjo (1984: 3), novel adalah

suatu ungkapan pribadi manusia yang terdiri dari pengalaman, pemikiran,

perasaan, ide, semangat, dan keyakinan yang diwujudkan dalamlsuatutbentuk

gambaran konkret yang mampu membangkitkan pesona dengan alat yaitu bahasa.

Menurut Wellek dan Austin (1990: 182-183), bahwa novel adalah suatu

gambaran dari kehidupan dan perilakunya sehingga menimbulkan suatu kejadian

perubahan jalan hidup yang baru bagi dirinya. Novel adalah suatu jenis karya

sastra yang berbentuk naratif dan berkesinambungan serta ditandai dengan adanya

aksi dan reaksi antar tokoh, khususnya tokoh antagonis dan protagonis seperti

yang dikemukakan oleh Semi (1988: 36).
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Membaca sebuah karya sastra fiksi berarti juga ikut menikmati cerita, serta

ikut berperan dalam menghibur diri untuk memperoleh kepuasan batin, sebuah

karya sastra fiksi haruslah tetap memberikan rangkaian cerita yang menarik, tetap

memperhatikan struktur yang koheren dan tetap memiliki tujuan yang bersifat

estetik (Wellek dan Warren, 1993: 212). Kebenaran yang ada pada dunia fiksi

merupakan suatu kebenaran yang sesuai dengan keyakinan seorang pengarang,

keyakinan yang telah diyakini keabsahannya sesuai dengan pandangan seorang

pengarang terhadap permasalahan hidup yang dialaminya.

Menurut Sudjiman (1988: 53), novel adalah bentuk prosa rekaan yang

bersifat panjang yang di dalamnya berusaha menyuguhkan tokoh-tokoh dan

menghadirkan serangkaian peristiwa dan latar secara tersusun. Menurut khasanah

kesusastraan Indonesia modern novel berbeda dengan roman, sebuah roman

menyajikan alur cerita yang lebih kompleks dan juga jumlah pemeran (tokoh

cerita) yang lebih banyak. Sedangkan dalam novel lebih sederhana dalam

penyajian alur cerita dan tokoh cerita yang ditampilkan dalam cerita tidak terlalu

banyak.

Menurut Nurgiyantoro (2013: 9) novel berasal dari bahasa Italia yaitu

novella, yang dalam bahasa Jerman berarti novella. Kemudian masuk ke

Indonesia menjadi novel. Istilah novella dan novella memiliki arti sama dengan

istilah Inggris novellete, yang memiliki arti yaitu sebuah karya prosa fiksi yang

panjang cakupannya tidak telalu panjang akan tetapi juga tidak terlalu pendek.

Novel merupakan suatu karya fiksi yang berusaha mengungkapkan berbagai aspek

kemanusiaan yang diulas secara lebih mendalam serta disajikan dengan halus.
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Novel sebagai karya fiksi, ia berusaha menunjukkan sebuah gambaran

dunia, dunia yang berisi berbagai model kehidupan yang diidealkan serta dunia

imajinatif yang dibangun melalui berbagai unsur intrinsiknya seperti peristiwa

cerita yang terjadi, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan lain

sebagainya yang dari keseluruhannya bersifat imajinatif (Nurgiyantoro, 2013: 4).

Menurut Nurgiyantoro (2013: 11) bahwa sebagian besar orang membaca novel

hanya ingin menikmati cerita yang disuguhkan. Mereka hanya akan mendapat

kesan yang secara umum dan samar tentang plot dari bagian cerita tertentu yang

menarik. Kenikmatan dalam membaca sebuah novel dapat dikatakan menarik jika

suatu alur dan tokoh yang berperan.

Novel sebagai tinjauan karya fiksi yang di dalamnya berusaha memberikan

gambaran sebuah bentuk kehidupan nyata yang ada di dunia, dunia yang berisikan

berbagai model kehidupan yang diidealkan, dunia imajinatif yang dibagun melalui

berbagai unsur intrinsik di dalamnya seperti peristiwa, plot, tokoh dan penokohan,

latar, sudut pandang yang bersifat imajinatif. Novel sebagai suatu cerminan sosial

masyarakat memiliki artian bahwa novel merupakan suatu wujud refleksi cara

berpikir masyarakat ketika dalam menghadapi berbagai persoalan hidupnya.

Berdasarkan dari berbagai uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa novel merupakan suatu bentuk rangkaian cerita yang dikemas dalam

bentuk prosa yang diciptakan oleh seoarang pengarang, di dalamnya

mengungkapkan bebagai kehidupan manusia dalam waktu yang lebih lama

dibandingkan dengan cerpen. Meskipun novel dikatakan sebagai prosa yang luas

dan panjang serta memiliki rangkaian cerita yang kompleks namun Kusdiratin

(1985: 14) berpendapat bahwa sebuah novel tidak memiliki sebuah persyaratan
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mengenai panjang, pokok persoalan atau cara pengarang dalam menyampaikan

ceritanya.

Sesuai dengan uraian di atas, peneliti skripsi dapat menarik kesimpulan

bahwa pada dasarnya novel merupakan sekilas kehidupan seorang tokoh yang

diciptakan secara fiktif, akan tetapi dapat dinyatakan juga sebagai suatu kisah

yang nyata. Nyata dalam artian bukan hal yang merujuk pada fakta sesungguhnya

melainkan nyata dalam artian sebagai suatu kebenaran yang dapat diterima secara

logis hubungan antara suatu peristiwa satu dengan peristiwa yang lain yang

dihadirkan dalam cerita tersebut, selain itu juga merupakan alat untuk

memberikan informasi kepada penikmat sastra. Novel juga dapat diartikan sebagai

suatu jenis karya sastra yang di dalamnya menceritakan tentang sebuah rangkaian

kehidupan manusia dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Di

dalam novel pengarang berusaha memberikan pengarahan kepada pembaca

melalui sebuah gambaran-gambaran realita kehidupan dengan serangkaian cerita

yang terkandung dalam novel tersebut.

2.2 Unsur Pembangun Novel

Setiap karya sastra, baik itu dalam bentuk puisi, prosa maupun drama pasti

di dalamnya memiliki unsur yang membangun karya tersebut sehingga akan

membentuk sebuah totalitas dalam sebuah karya sastra. Sama halnya dengan

novel, novel sebagai suatu bentuk karya yang sifatnya panjang dan kompleks

novel juga memiliki banyak unsur yang membangun di dalamnya. Secara umum

unsur yang membangun novel dapat digolongkan menjadi dua jenis, yakni unsur

intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah suatu unsur yang
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membangun karya sastra dari dalam seperti tema, tokoh dan penokohan, sudut

pandang, gaya bahasa  serta alur dan lain-lain. Unsur intrinsik sebuah novel

merupakan suatu unsur yang secara langsung turut serta membangun cerita.

Sedangkan unsur ekstrinsik adalah suatu unsur yang membangun karya sastra dari

luar yang memiliki hubungan dengan lingkungan sosial. Penelitian ini

menggunakan landasan teori intrinsik dengan mengkaji nilai-nilai patriotisme

dalam novel.

Unsur intrinsik menurut Nurgiyantoro (2013: 23) merupakan suatu unsur

yang membangun karya sastra yang berasal dari karya sastra itu sendiri. Pada

novel unsur intrinsik itu berupa tema, plot, penokohan, latar, dan perwatakan.

2.2.1 Unsur Intrinsik pada Novel

Novel memiliki unsur pembangun yang terkandung di dalamnya. Unsur-

unsur tersebut salah satunya adalah unsur intrinsik yaitu suatu unsur pembangun

karya sastra atau yang ada dalam kaya sastra itu sendiri yang digunakan untuk

mempermudah dalam kegiatan menganalisis sebuah novel. Unsur intrinsik novel

itu meliputi alur, tema, tokoh pemokohan, sudut pandang, latar, amanat. Unsur

tersebutlah yang nantinya akan memicu karya sastra hadir sebagai karya sastra

secara utuh, kemudian dengan adanya unsur tersebut secara faktual akan dijumpai

jika seseorang membaca karya sastra.

2.2.1.1 Tema

Setiap karya sastra khususnya novel pasti mempunya suatu ide dasar yang

mendasari novel, sehingga novel mempunyai sasran tujuan. Menurut Tarigan

(1984: 125) suatu cerita yang tidak mempunyai tema tentu tidak akan ada
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gunanya. Sedangkan Stanton (2007: 37) menyatakan bahwa tema merupakan

gagasan utama, maksud utama yang bersifat feksibel tergantung pada konteks

yang ada. Menurut Nurgiyantoro (2013: 68) untuk menemukan tema dalam

sebuah karya sastra harus disimpulkan dari keseluruhan cerita, tidak hanya

berdasarkan pada bagian-bagian tertentu dalam cerita. Walaupun tema sulit

ditentukan secara pasti bukanlah makna yang dismebunyikan, walau belum

digambarkan secara eksplisit. Tema sebagai makna pokok sebuah karya sastra

tidak sengaja disembunyikan karena justru dengan cara inilah yang hendak

ditawarkan kepada pembaca, namun tema merupakan makna secara keseluruhan

yang didukung cerita dengan sendirinya ia akan tersembunyi dibalik cerita yang

mendukungnya.

Tema merupakan suatu ide yang menjadi dasar dalam cerita. Tema

terbentuk dari sejumlah ide, tendens, motif, atau amanat yang sama yang tidak

bertentangan satu dengan yang lainnya. Tema dinyatakan secara tidak terus terang

meskipun ada dan dirasakan oleh pembaca. Tema tidak lain merupakan ide pokok,

ide sentral atau ide dominan yang terdapat dalam karya sastra (Sugiarti, 2002: 38).

Wujud tema itu tidak nampak akan tetapi tema akan muncul sesuai

pembaca akan memaknai apa. Untuk seorang pengarang sudah pasti  mengetahui

tema apa yang digunakan dalam membuat isi cerita pada karya sastra, Karena

tanpa adanya tema pengaranag akan merasa kesulitan dalam menentukan tokoh,

perwatakan maupun jalan cerita. Aminuddin (2015: 91) mengatakan bahwa tema

bersifat memberi koherensi dan makna terhadap keempat unsur tersebut dan juga

berbagai unsur fiksi lain. Tema dalam sebuah karya sastra fiksi merupakan salah

satu dari sejumlah unsur pembangun cerita yang lain yang secara bersama
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membentuk sebuah keseluruhan cerita. Tema sebuah cerita tidak mungkin

disampaikan secara langsung melainkan hanya secara eksplisit melalui cerita.

2.2.1.2 Tokoh dan Penokohan

Peristiwa dalam karya fiksi sama halnya dengan peristiwa dalam

kehidupan sehari-hari, selalu ada tokoh atau pelaku-pelaku tertentu. Pelaku yang

mengemban peristiwa dalam cerita fiksi dan mampu menjalin suatu cerita disebut

dengan tokoh, sedangkan cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku itu

disebut dengan penokohan.

Pengertian dari istilah penokohan lebih luas dibandingkan dengan istilah

tokoh dan perwatakan dikarenakan isi mencakup siapa tokoh cerita, bagaimana

perwatakan dan bagaimana penempatan serta pelukisan dalam sebuah cerita

sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas terhadap pembaca. Kelaziman

fiksi adalah suatu karya kreatif maka di dalamnya dihadirkan bagaimana

pengarang mewujudkan dan mengembangkan tokoh-tokoh dan ceritanyan pun

tidak dapat dilepaskan dari kebebasan kreativitasnya. Walaupun tokoh cerita

hanya merupakan tokoh ciptaan pengarang haruslah merupakan tokoh yang hidup

secara wajar sesuai dengan kehidupan manusia yang terdiri dari darah daging

yang mempunyai perasaan dan pikiran.

Tokoh dalam cerita menduduki posisi yang strategis sebagai pembawa

pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada

pembaca. Masalah kewajaran tokoh cerita sering dikatakan wajar, relevan jika

mencerminkan dan mempunyai kemiripan dengan kehidupan nyata manusia yang

sesungguhnya. Tokoh cerita hendaknya mempunyai sifat alami, memiliki sifat

sesungguhnya paling tidak itulah yang diharapkan dari oembaca. Tokoh cerita
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haruslah mempunyai dimensi yang lain disamping kehidupan, kriteria seperti

kehidupan itu sendiri tidak terlalu menolong untuk memahami fiksi bahkan dapat

menyesatkan kearah pemahaman literer.

2.2.1.3 Alur

Alur atau plot merupakan sebuah rangakain peristiwa yang saling

berkaitan dalam sebuah cerita. Alur adalah serangkaian cerita yang diebntuk dari

beberapa tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh

para pelaku dalam suatu cerita (Aminuddin, 2015: 83). Sependapat dengan

pernyataan tersebut, Stanton (2007, 26) mengemukakan bahwa alur atau plot

merupakan sebuah rangkaian beberapa peristiwa yang dihadirkan dalam sebuah

cerita. Berbagai peristiwa yang ada dalam suatu cerita merupakan perpaduan

antara tindakan-tindakan fisik, misalnya ucapan, perilaku sedangkan tindakan non

fisik misalnya kepribadian dan cara pikir. Pendapat lain mengatakan bahwa alur

atau plot adalah struktur gerak yang terdapat dalam fiksi atau drama (Tarigan,

1985: 126).

Jika kita perhatikan dengan teliti sebuah cerita ternyata alur merupakan

sebuah rangkaian peristiwa yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk

satu kesatuan yang utuh, hubungan cerita yang satu dengan peristiwa yang lain.

Ada beberapa alur yang dikenal antara lain: (a) alur maju, (b) alur mundur, (c)

alur zikzak, (d) alur naik, (e) alur turun, (f) alur tuggal, (g)alur datar, (h) alur

ganda, dan (i) alur longgar.

Plot merupakan suatu penyajian secara linier tentang berbagai hal yang

berhubungan dengan keberadaan tokoh, maka dapat kita dipahami bahwa

kemenarikan cerita itu ditentukan oleh adanya plot. Plot pada hakikatnya adalah
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apa yang dilakukan oleh tokoh dan peristiwa apa yang terjadi serta yang dialami

oleh tokoh.

Nurgiyantoro (2013: 149-150) menyatakan bahwa plot sebuah cerita fiksi

terbagi atas lima bagian yaitu situation, generating, circumstances, rising action,

climax, denouement.

a) Tahap situation adalah tahapan pengenalan karakter tokoh dan setting sebuah

cerita. Dalam tahapan ini karakter bisa diperkenalkan lewat dialog atau

ungkapan pikiran.

b) Tahap generating circumstances adalah tahapan awal munculnya konflik

kemudian konflik itu sendiri akan berkembang dan dikembangkan menjadi

beberapa konflik pada tahap berikutnya.

c) Tahap rising action merupakan bagian terpenting dalam sebuah cerita fiksi.

Pada tahapan ini akan muncul berbagai konflik sehingga mencapai klimaks

tertentu. Dalam tahapan ini ada lima jenis konflik yang mungkin terjadi di

antaranya: 1) Konflik antara tokoh  dengan tokoh lain, 2) tokoh dengan

masyarakat, 3) tokoh dengan dirinya sendiri, 4) tokoh dengan alam

sekitarnya, dan 5) tokoh dengan ketentuan sang pencipta.

d) Tahap climax merupakan point tertinggi  dalam sebuah cerita, dimana tokoh

akan terlibat sampai pada puncak konflik permasalahannya.

e) Tahap denouement atau biasa disebut resolusi merupakan bagian dari cerita

yang terdiri atas rentetan kejadian yang mengiringi anti-klimaks dan

merupakan keismpulan cerita. Pada bagian ini semua konflik diselesaikan

sehingga akan mengurangi ketegangan dan kekhawatian pembaca terhadap
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masalah yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita tersebut. Namun perlu kita

inat bahwa tidak semua cerita memiliki bagian ini.

2.3 Sosiologi Karya Sastra

Sosiologi sastra sering kali didefinisikan sebagai salah satu pendekatan

dalam kajian sastra yang memahami dan menilai karya sastra dengan

mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatannya (Damono, 1979: 1). Sosiologi

sastra semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hal itu

ditandai dengan beragamnya tema yang disampaikan pengarang kepada

pembacanya. Sesuai dengan namanya sosiologi sastra memahami karya sastra

melalui perpaduan ilmu sastra dengan ilmu sosiologi. Karya sastra itu lahir dari

pengarangnya sendiri, pengarang sebagai komponen yang terlibat secara langsung

dalam proses dan fenomena sosial ketika menciptakan karya sastra sebagai

refleksi dan realitas sosial.

Sosiologi sastra adalah penelitian yang terfokus pada masalah manusia,

karena sastra sering mengungkapkan perjuangan umat manusia dalam

menentukan masa depannya berdasarkan imajinasi, perasaan dan intuisi

(Endraswara, 2013: 79). Sosiologi tidak bisa dipisahkan dari keadaan lingkungan

manusia, sama halnya dengan sastra dikarenakan sastra berhubungan dengan

dunia manusia dalam masyarakat serta usaha manusia untuk menyesuaikan diri

dan usahanya untuk mengubah masyarakat melalui jalan ceritanya. Kondisi

lingkungan masyarakatnyalah yang menjadi sasaran sastrawan untuk berkreasi

dalam membuat karya sastra yang bersifat kreatif, menarik, dan imajinatif.
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Menurut Ratna (2013: 1) sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan

sastra. Sosiologi berasal dari akar kata sosio (yunani) (socius berarti bersama-

sama, bersatu, kawan, teman) dan logi (logos yang berarti sabda, perkataan,

perumpaan). Pada perkembangan berikutnya mengalami perubahan makna,

sosio/socius yang berarti masyarakat, logi/logos yang berarti ilmu. Jadi bisa

disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yag mempelajari keseluruhan jaringan

hubungan antarmanusia dalam masyarakat, sifatnya umum, rasional, dan empiris.

Hubungan karya sastra dengan masyarakat baik sebagai negasi dan inovasi

maupun afirmasi, jelas merupakan suatu hubungan yang hakiki. Karya sastra

mempunyai tugas penting baik dalam usahanya untuk menjadi pelopor

pembaharuan maupun memberikan pengakuan terhadap suatu gejala

kemasyarakatan (Ratna, 2013: 334).

Sosiologi sastra mempelajari hubungan yang terjadi antara masyarakat

dengan karya sastra. Menurut Ratna (2013: 1) tujuan dari sosiologi sastra adalah

meningkatkan daya pemahaman terhadap sastra dalam kaitannya terhadap

masyarakat kemudian berusaha menjelaskan bahwa rekaan tidak berlawanan

dengan kenyataan. Karya sastra sudah jelas dikontruksikan secara imajinatif akan

tetapi kerangka imajinatifnya tidak dapat dipahami di luar kerangka empirisnya.

Karya sastra bukan semata-mata hanya gejala individual saja akan tetapi juga

gejala sosial.

Sosiologi sastra dapat meneliti sastra sekurang-kurangnya melalui tiga

perspektif. Pertama, perspektif teks sastra, artinya peneliti menganalisis sebagai

refleksi kehidupan masyarakat dan sebaliknya. Teks biasanya dipotong-potong,

diklasifikasikan, dan dijelaskan makna sosiologisnya. Kedua, perspektif biografis



21

yaitu peneliti menganalisis pengarang, perspektif ini akan berhubungan dengan

life history seorang pengarang dan latar belakang sosialnya. Memang analisis ini

akan terbentur pada kendala jika pengarang telah meninggal dunia sehingga tidak

bisa ditanyai. Oleh karena itu, sebagai sebuah perspektif tentu diperuntukkan bagi

pengarang yag masih hidup dan mudah dijangkau. Ketiga, perspektif reseptif yaitu

peneliti menganalisis penerimaan masyarakat terhadap teks sastra (Endraswara,

2013: 80).

Sosiologi sastra memang suatu penelitian yang memang meneliti manusia

dalam kaitannya dengan masyarakat dan teks sastra. Hubungan manusia dalam

teks sastra itu tentu merupakan hubungan yang bersifat spesifik, di antara

hubungan spesifik tersebut merupakan hubungan antara teks sastra dengan

pembacanya yang dipandang secara sosiologis. Robert Escarpit (dalam

Endraswara, 2013: 95) mengemukana pendapat bahwa seseorang yang ingin

mengetahui arti sebuah teks sastra pertama-tama harus tahu bagaimana teks itu

telah dan harus dibaca, jika ingin mengetahui nilai apa yang terkandung dalam

teks seseorang perlu mengadakan penelitian tentang keanekaragaman segmen

audiens.

2.4 Patriotisme dalam Sastra Indonesia

Patriotisme berasal dari kata “patriot” dan “isme’ yang berarti sifat

kepahlawanan atau jiwa kepahlawanan, patriotisme merupakan sikap berani,

pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Pengorbanan

tersebut berupa pengorbanan harta, benda, keluarga, jiwa dan raga (Azizah, 2015:

13).



22

Kemunculan karya sastra pada masa penjajahan tidak mungkin lahir begitu

saja. Kesusastraan Indonesia sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

kebudayan yang melahirkannya seolah wujud begitu saja tanpa proses, tanpa

pergulatan budaya pengarangnya. Penegasan tersebut merupakan sebuah bentuk

pembenaran terhadap kajian sosiologi sastra yang berusaha mengaitkan karya

sastra, pengarang, dan situasi sosial budaya yang melingkupinya. Dengan adanya

pengkajian ini tentunya akan semakin memudahkan untuk menggambarkan

bagaimana semangat patriotisme yang telah digenggam sastra sejak zaman

kolonial serta masa prakemerdekaan.

Beberapa novel sejarah yang layak untuk dibaca seperti di antaranya

pertama novel-novel karya Pramoedya Ananta Toer dengan judul karya sastranya

Bumi Manusia, Anak Segala Bangsa, Jejak langkah, dan Rumah Kaca. Novel

tersebut memberikan suguhan menarik dalam penggalan sejarah nasional

Indonesia. Kedua, novel Ramadhan KH yang berjudul Kuantar Kau ke Gerbang

yang ditulis melalui  proses yang begitu serius dengan melacak berbagai sumber

sejarah sehingga menghasilkan sebuah novel biografis tentang kisah kehidupan

seorang Soekarno dengan Inggit Ganarsih yang sangat mengesankan. Ketiga,

sebuah novel karangan Habiburrahman El-Shirazy yang berjudul Api Tauhid yang

menjadikan seorang tokoh Sufi pergerakan di Turki yakni Badiuzzaman said

Nursi sebagai inspirasinya. Dalam hal ini Habiburrahman El-Shirazy telah

berhasil dalam mengangkat keteladanan said Nursi sebagai seoaang ulama

intelektual dan sekaligus sebagai seorang pejuang di Turki. Dengan adanya karya-

karya tersebut merupakan mozaik yang akan menjadi fondasi lahirnya sebuah

ideologi yang berlandaskan pada rasa ketertindasan.
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a) Wujud Patriotisme

Patriotisme ialah suatu perjuangan yang menjiwai kepada kepentingan

bangsa dan Negara. Sikap patriotisme ia lebih menonjolkan semangat juang demi

mendaulatkan kedudukan, status, serta pengaruh bangsa dan negara. Patriotisme

juga memerlukan yang namanya komitmen dari seorang pemimpin dan semua

golongan rakyat dengan mempertahankan asas pembinaan dan kedaulatan suatu

negara. Mempertahankan negara dari musuh dan ancaman luar merupakan satu

tanggungjawab dari rakyat dan seluruh warga negara. Sifat kesetiaan terhadap

pemimpin dan negara yang ditunjukkan oleh warga negara melalui sumbangan

dan pengorbanan merupakan salah satu unsur patriotisme yang sangat penting.

Unsur tersebut penting ditanamkan di kalangan generasi muda, khususnya untuk

kalangan anak sekolah. Nilai patriotisme seperti kesetiaan, keberanian, rela

berkorban, kesukarelaan, cinta akan bangsa dan negara perlu ditingkatkan untuk

membentuk rakyat yang berjiwa patriotik dan bertanggungjawab pada bangsa dan

negara. Konsep patriotisme seringkali disamakan dengan konsep nasionalisme

disebabkan karena keduanya memiliki fokus perhatian yang sama yakni cinta

tanah air dan bangsa.

Menurut Simphson (1993), menyatakan bahwa dalam patriotisme

memiliki tiga unsur yang meliputi cinta tanah air, keinginan untuk

menyejahterakan, dan kesediaan untuk melayani dengan tujuan untuk

mengembangkan serta mempertahankan negaranya. Patriotisme juga dapat

disebutkan sebagai bela negara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Andrianto

yang menyatakan bahwa sikap bela negara merupakan suatu tekad, sikap, dan

tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut dengan
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dilandasi kecintaan terhadap tanah air. Kesadaran bela negara pada hakikatnya

merupakan kesediaan setiap warga negara untuk mau berbakti kepada negara dan

kesediaan berkorban untuk membela negara Andrianto (dalam Suratno, 2016: 10).

Dari pendapat tersebut penulis skripsi dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri sikap

patriotisme yaitu bertanggungjawab terhadap keutuhan dan keselamatan tanah air,

cinta tanah, berbakti pada tanah air, dan bersedia berkorban untuk tanah air. Tiga

ciri patriotisme diungkapkan oleh Andrianto (dalam Suratno, 2016: 10) juga

terdapat dalam diri ksatria Belambangan. Wujud patriotisme yang terkandung

dalam novel Agul-Agul Belambangan karya Moh. Syaiful sebagai berikut:

1) Perjuangan menurut Gunawan (dalam Permana, 2017: 28) menyatakan bahwa

dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, nilai kejuangan dimaksudkan

untuk menggambarkan daya pendorong dan pendobrak yang mampu

membawa bangsa ini untuk membebaskan dirinya dari penjajahan dan bebas

merdeka.

2) Pengorbanan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia yakni merupakan

proses, cara, serta perbuatan seseoarng dengan mengorbankan segala sesuatu

demi suatu kemerdekaan.

3) Kesetiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sikap keteguhan

hati, ketaatan dan kepatuhan terhadap negara.

b) Fungsi Patriotisme

Dijelaskan dalam konteks rezim tiranis militeristis, pedidikan karakter bagi

warga negara terutama diarahkan kepada pertumbuhan keutamaan moral sebagai

warga negara yang memiliki cinta secara total pada tanah air, menghargai nilai

kekuatan dan kerja keras, mengutamakan latihan fisik demi kesiapan tempur, dan



25

ketaatan total pada tanah air (Koesoema, 2007: 19). Penjelasan tentang keempat

fungsi patriotisme tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Menumbuhkan rasa cinta secara total pada tanah air

Seorang patriot ketika dalam membela tanah air untuk memperoleh

kemerdekaan harus memiliki relasi yang mendalam terhadap warga negara

tersebut kemudian juga harus mempunyai pemikiran lurus untuk menjadi satu

kesatuan dengan warga lain dalam konteks cinta secara total bagi negara ketika

negara mengalami peperangan dan dalam bahaya.

2) Menghargai nilai kekuatan dan kerja keras

Arete homerian yang sifatnya sangat aristokratis mengutamakan nilai-nilai

perjuangan dan semua keutamaan yang dimiliki oleh manusia tampil dalam

bentuk etika baru tistean ini melalui ketahanan dalam mengalami derita, kekuatan,

kekuasaan, kegemilangan, keperwiraan, dan lain sebagainya. Maksudnya disini

adalah ketika seorang patriot membela tanah air demi suatu kemerdekaan tidak

ada nilai bagi mereka yang pada mulanya merasa kokoh, tangguh, dan gagah

berani berdiri di  medan perang namun kemudian di tengah-tengah peperangan

lari terbirit-birit menjadi pengecut meninggalkan medan perang begitu saja. Tidak

satu pun akan bernilai berharga bagi setiap manusia yang bearada pada medan

perang jika dia tidak mampu bertahan hidup, melihat pembunuhan yang sangat

kejam, kemudian ketika telah berhadapan dengan musuh mereka tidak gentar

sama sekali.

3) Mengutamakan latihan fisik demi kesiapan tempur

Ketika sebelum terjun ke medan perang dipersiapkan latihan berupa latihan

fisik berupa latihan militer, guna untuk melawan musuh dalam medan perang.
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4) Ketaatan total pada tanah air

Semangat nilai pengabdian, ketaatan, dan patuh terhadap tanah air sangat

diperlukan untu mempertahankan kesatuan bangsa.

Bicara tentang fungsi patriotisme, gugur dalam kerangka bela Negara

merupakan martabat tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang manusia sebab

hanya dengan cara itulah mereka mengukuhkan harkat dan martabatnya sebagai

manusia. Arête homerian yang sifatnya sangat aristokratis lebih mengutamakan

nilai-nilai perjuangan dan semua keutamaan yang dimiliki manusia tampil dalam

etika baru tirtean ini melalui ketahanan dalam mengalami derita, kekuatan,

kekuasaan, kegemilangan, keperwiraan, dll. Dalam eleginya Tirteo menulis,

“tidak satupun bernilai bagi manusia yang ada dalam medan perjuangan jika tidak

mampu bertahan, melihat pembunuhan yang kejam, dan ketika telah berhadapan

muka dengan musuh, mereka tidak gentar sama sekali. Inilah nilai, inilah

penghargaan bagi kematian paling tinggi, dan bagi kaum muda, inilah hiasan

paling indah”.

Pendidikan karakter ala Sparta merupakan awal sebuah kebangkitan

kebangsaan yang menjiwai patriotisme di berbagai Negara. Beliau menegaskan

bahwa individu tidak akan sampai pada kesempurnaan kemanusiaannya jika tidak

disertai dengan adanya semangat berkorban terhadap komunitas yang

kebaikannya mengatasi kebaikan yang sifatnya individual (Koesoema, 2007: 21).
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2.5 Konsep Pendidikan Karakter dalam Bahasa dan Sastra Indonesia

Pendidikan karakter resmi muncul sejak turunnya Peraturan Presiden

Republik Indonesia No. 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter.

Pendidikan karakter dapat membangun jati diri seseorang untuk berbuat sesuatu

yang bernilai positif. Penanaman pendidikan karakter pada dasarnya adalah

sebuah bentuk tanggung jawab orang tua, guru, dan lingkungan sekitar. Hal yang

dapat dilakukan oleh ketiga poin tersebut adalah berupaya sebaik mungkin untuk

menciptakan lingkungan yang baik pada saat anak akan memasuki masa

pertumbuhan dan perkembangan, dengan tujuan agar seorang anak tersebut

mendapatkan suatu pengajaran yang bersifat positif. Oleh karena itu dapat

disimpulkan bahwa penanaman niai pendidikan karakter sangat penting dilakukan

sejak dini.

Tilaar (2002: 435) berpendapat bahwa pendidikan merupakan suatu bentuk

memanusiakan manusia, kemudian dapat dikatakan pula bahwa maksud dari

memanusiakan manusia adalah suatu proses humanisasi dengan melihat manusia

sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Eksistensi yang dimaksudkan

di sini adalah menempatkan kedudukan manusia pada tempatnya yang terhormat

dan bermartabat. Suatu nilai kehormatan tentulah tidak lepas dari nilai-nilai luhur

yang selalu dipegang oleh manusia. Pendidikan pada hakekatnya memilik makna

yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari uraian tersebut terdapat unusr pokok

yang terdapat dalam pendidikan yaitu di antaranya: a) cerdas, yakni memiliki ilmu

yanag digunakan untuk menyelesaikan persoalan nyata. Cerdas juga memiliki

artian kreatif, inovatif serta siap mengaplikasikan ilmunya; b) hidup memiliki
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filosofi untuk menghargai kehidupan serta melakukan berbagai hal yang memiliki

nilai terbia untuk kehidupan itu sendiri.

Definisi  karatkter menurut  Alwisol (2006: 8), ia mengartikan karakter

merupakan suatu gambaran keseluruhan tingkah laku yang menonjolkan nilai-

nilai benar maupun salah, baik maupun buruk, baik secara eksplisit maupun

implisit. Karakter berbeda sekali dengan kepribadian karena pengertian dari

kepribadian itu sendiri dibebaskan dari nilai. Walaupun demikian, baik

kepribadian (personalitiy) maupun karakter berwujud dalam bentuk tingkah laku

yang ditunkukkan ke dalam lingkungan sosial. Keduanya memiliki bentuk yang

relative permanen serta menuntut, mengarahkan, dan mengorganisasikan aktivitas

individu itu sendiri. Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan, acting,

kemudian menuju kebiasaan. Hal ini berarti karakter tidak hanya sebatas

pengetahuan, kan tetapi karakter lebih dalam lagi, ia menjangkau wilayah emosi

dan kebiasaan diri.

Ratna (2014: 132) mengemukakan bahwa pendidikan karakter merupakan

suatu proses pembentukan kepribadian, kejiwaan dan psike serta hubungan yang

seimbang dengan struktur kejasmanian manusia tersebut, dalam rangka

mengantisipasi berbagai pengaruh dari luar yang bersifat negatif. Sedangkan

menurut Fadillah (2013: 23), ia menyatakan pendidikan karakter merupakan suatu

sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi komponen; kesadaran,

pemahaman, kepedulian, dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan nilai-

nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesame,

lingkungan maupun masyarakat dan bangsa secara keseluruhan sehingga akan

menjadi manusia yang sempurna sesuai dnegan kodratnya.
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Pendidikan karakter dalam artian luas adalah suatu kegiatan melindungi

diri sendiri, membentuk kepribadian mandiri yang didasarkan pada keyakinan

tertentu baik yang bersifat individu maupun kelompok, dan dengan sendirinya

bangsa dan negara. Pendidikan karakter bagi bangsa Indonesia harus sesuai

dengan jiwa dan semangat Pancasila serta Undang-Undang Dasar ’45 (Ratna,

2014: 138). Dengan demikian pendidikan karakter mengatasi semua pendidikan

lain yang sejenis, seperti: pendidikan budi pekerti, kewarganegaraan, bimbingan

dan penyuluhan, termasuk juga pendidikan moral. Proses penanaman pendidikan

karakter ini tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat melainkan

membutuhkan waktu sangat panjang,  akan tetapi sebagai calon tenaga pendidik

kita harus memulainya demi generasi yang akan datang.

Berbicara tentang pendidikan karakter dalam pembelajaran apresiasi

sastra, kontiunitas dalam proses pembelajaran, kuantitas materi yang diberikan,

serta sikap profesionalisme dari tenaga pendidik merupakan salah satu syarat

utama tercapainya hasil secara maksimal. Dalam hubungan ini disarankan untuk

menjadikan karya sastra sebagai salah satu objek utama sebagain inti mata

pelajaran dengan pertimbangan bahwa karya sastra mempunyai relevansi, simetri,

dan homologi dengan pendidikan karakter. Pada dasarnya pendidikan karakter

dianggap sebagai masalah baru yang dibicarakan sejak Orde Reformasi, padahal

pendidikan tersebut merupakan masalah lama dan sudah ada sejak lama meskipun

dengan menggunakan istilah lain, seperti: pendidikan moral, etika, budi pekerti,

pendidikan kewarganegaarn (PKn), pendidikan moral Pancasila (PMP), dan lain

sebagainya (Ratna, 2014: 231).
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Karya sastra merupakan salah satu sumber pendidikan karakter. Meskipun

demikian karya sastra sebagai inti dalam pendidikan karakter juga menyarankan

bahwa karya sastra tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung tetap

memegang peranan penting sebab di dalam karya tersebut terkandung berbagai

narasi yang berisikan contoh dan teladan, hikmat dan nasihat, ganjaran atau

sebaliknya hukuman yang berkaitan dengan proses pembentukan karakter. Peran

karya sastra sebagai inti dalam pendidikan karakter memiliki fungsi yaitu untuk

menanamkan rasa kebangsaan, kebanggaan, kepahlawanan, dan kesetiaan

terhadap negara dan tanah air (Ratna, 2014: 232-233).

Sesuai dengan hakikatnya karya sastra merupakan suatu imajinasi. Akan

tetapi, kandungan dalam karya satra tidak terbatas hanya sebagai rekaan semata-

mata, melainkan juga masalah kehidupan secara luas. Metafora karya sastra

sebagai miniatur, dunia dalam kata menunjukkan adanya kesejajaran, homologi,

dan simetri antara karya sastra dan kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, dapat

dikatakan bahwa pada dasarnya pada setiap kalimat yang terkandung dalam karya

sastra dapat digunakan sebagai masalah dalam pendidikan karakter.

Membaca karya sastra sama halnya dengan mengubah diri sendiri dengan

terlebih dahulu mengenali diri sendiri (Socrates) kemudian mengisi diri sendiri

dengan karya sastra sebagai proses sebagai proses chatarsis dalam rangka

mengubah manusia dari homo sapiens menjadi homo symbolicum (Ratna, 2014:

200-201). Karya sastra merupakan puncak tertinggi pemahaman mengenai subjek

kreator manusia atas hakikat sistem ketandaan yang terdapat dalam diri manusia

tersebut. Sesuai dengan hakikatnya baik dalam sistem simbol maupun kualitas etis
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dan estetis, karya sastra perlu dimanfaatkan dalam rangka menopang isu utama

pada bidang pendidikan karakter.


