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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian yang Relevan  

Penelitian mengenai novel Kidung Rindu di Tapal Batas juga telah dilakukan 

oleh Arsaningsih (2017) dengan judul  ―Novel Etnografi Kidung Rindu di Tapal 

Batas” karya Aguk Irawan: Kajian Sosiologi Sastra Marxis. Tujuan penulisan skripsi 

ini adalah menjawab permasalahan penelitian yang berfokus pada sastra sebagai 

cerminan masyarakat dalam novel Kidung Rindu di Tapal Batas. Untuk mengupas 

lebih lanjut mengenai sastra sebagai cerminan masyarakat, konsep marxisme 

diterapkan dalam penelitian ini sehingga membantu pembaca dalam memahami novel 

Kidung Rindu di Tapal Batas secara mendalam. Terdapat dua rumusan masalah dalam 

penelitian ini, yaitu pencerminan hubungan antarkelas dalam konteks hubungan 

antarbangsa pada novel Kidung Rindu di Tapal Batas dan kesejajaran hubungan 

antarkelas dalam konteks hubungan antarbangsa pada novel Kidung Rindu di Tapal 

Batas dengan realitas sosial masyarakat perbatasan Kalimantan-Serawak.  

Novel Kidung Rindu di Tapal Batas dianalisis menggunakan teori sosiologi 

sastra marxis, dengan menggunakan metode dialektik. Teori dan metode ini digunakan 

untuk mengungkap pencerminan hubungan antarkelas dalam konteks hubungan 

antarbangsa dan kesejajaran hubungan antarkelas dalam konteks hubungan 

antarbangsa pada novel Kidung Rindu di Tapal Batas dengan realitas sosial 

masyarakat perbatasan Kalimantan-Serawak. Hubungan antarkelas dalam konteks 

hubungan antarbangsa yang terjalin di antara keduanya mencerminkan adanya 
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pembentukan kelas sosial, relasi kelas, serta perjuangan kelas dalam masyarakat 

perbatasan Kalimantan-Serawak. 

Merujuk pada beberapa penelitian di atas, peneliti bergagasan bahwa 

penelitian yang menggunakan sumber data yang sama yang dilakukan oleh peneliti 

terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian yang sekarang dikerjakan oleh 

peneliti. Selain itu, sumber data novel Kidung Rindu di Tapal Batas karya Aguk 

Irawan MN memang masih belum banyak penelitian yang dilakukan terhadap novel 

tersebut. Dengan adanya penelitian ―Nilai Nasionalisme dalam novel Kidung Rindu di 

Tapal Batas Karya Aguk Irawan MN‖ peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan nilai 

nasionalisme yang terkandung di dalamnya dengan mengimplementasikannya sebagai 

bahan ajar di SMA. 

 

B. Landasan Teori 

1. Hakikat Sastra 

 Raharjo dkk (2017:16) mengungkapkan karya sastra adalah bentuk dan hasil 

sebuah pekerjaan kreatif, pada dasarnya adalah suatu media yang mendayagunakan 

bahasa untuk mengungkapkan kehidupan manusia. Menurut Muslimin (2011:130) 

sastra sebagai cermin masyarakat menelaah sampai sejauh mana sastra dianggap 

sebagai pencerminan keadaan masyarakat. Fungsi sosial sastra, dalam hal ini ditelaah 

sampai berapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial, dan sampai seberapa jauh 

pula sastra dapat berfungsi sebagai alat penghibur dan sekaligus sebagai pendidikan 

masyarakat bagi pembaca.  

 Wicaksono (2017:7) menyatakan sastra adalah tulisan atau bahasa yang indah 

yaitu hasil ciptaan bahasa yang indah dan perwujudan geteran jiwa dalam bentuk 
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tuisan. Keindahan yang dimaksudkan dalam karya sastra adalah sesuatu yang 

menimbulkan orang merasakan keharuan, kecemasan, kebencian, dendam dan 

seterusnya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sastra 

merupakan cerminan kehidupan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk keindahan 

bahasa untuk menyampaikan suatu hal yang dapat bermanfaat kepada pembacanya 

melalui gambaran permasalahan kehidupan yang ada di dalam sebuah karya sastra 

yang pada umumnya berisi tentang permasalahan yang melingkupi kehidupan 

manusia. Karya sastra muncul dilatarbelakangi adanya dorongan dasar manusia untuk 

mengungkapkan eksistensi dirinya.  

 

2. Tokoh dan Penokohan 

a. Pengertian Tokoh 

Tokoh menunjuk pada orang di dalam cerita novel ―pelaku cerita‖ atau 

―karakterisasi‖  yang merupakan pelukisan tokoh dalam sebuah cerita sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas kepada pembacanya (Wicaksono, 2017:172). 

Sedangkan menurut Rokhmansyah (2014:34) tokoh adalah satu unsur yang penting 

dalam suatu novel atau cerita rekaan. Tanpa adanya tokoh sebuah tulisan tidaklah 

dapat menjadi sebuah cerita. Hal tersebut karena dalam sebuah cerita tokohlah yang 

berperan. Tokoh dalam sebuah novel maupun cerpen adalah sebagai penyempurna. 

Sebuah kisahan atau cerita akan menarik, apabila ada orang yang dikisahkan 

atau diceritakan. Orang yang dikisahkan dalam cerita oleh pengarang mempunyai 

kepentingan dan perannya masing-masing. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, 

setiap manusia memiliki perannya masing-masing sesuai garis pencipta-Nya. Manusia 

melakukan tindakan-tindakan tertentu sesuai aturan yang ada. Orang yang dikisahkan 
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dalam cerita dan manusia yang mempunyai perannya dalam kehidupan itu yang 

disebut tokoh. Dalam prosa fiksi, tokoh adalah individu rekaan yang  

mengalami peristiwa atau kelakuan dalam berbagai peristiwa cerita (Ramadanti, 

2016:49-50). Dapat disimpulkan bahwa tokoh merupakan gambaran rekaan pengarang 

yang mengalami berbagai peristiwa seperti manusia yang dikisahkan dalam suatu 

buku fiksi dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada 

pembacanya. 

 

b. Jenis Tokoh 

Wicaksono ( 2017:185) menyatakan dalam sebuah fiksi, tokoh cerita dapat 

dibedakan dalam beberapa jenis berdasarkan perbedaan sudut pandang dan tinjuannya. 

Sebuah kisahan atau cerita akan menarik, apabila ada orang yang dikisahkan atau 

diceritakan. Orang yang dikisahkan dalam cerita oleh pengarang mempunyai 

kepentingan dan perannya masing-masing. Seorang tokoh dapat dikategorikan dalam 

beberapa jenis penamaannya yaitu tokoh utama dan tambahan, tokoh antagonis dan 

protagonis, tokoh sederhana dan tokoh bulat, tokoh statis dan tokoh berkembang. 

 

1) Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan 

Tokoh utama dapat saja hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam 

tiap halaman buku cerita yang bersangkutan. Tetapi tokoh utama juga bisa tidak 

muncul dalam setiap kejadian atau tidak langsung ditunjuk dalam setiap bab. Tokoh 

tambahan merupakan tokoh yang tidak terlalu terlibat dengan makna atau tema cerita 

dan tokoh tambahan tidak terlalu banyak berhubungan dengan tokoh lain (Wicaksono, 

2017:185). Menurut Nurgiyantoro (2007:177) mengungkapkan bahwa tokoh utama 
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adalah tokoh yang penceritaannya diutamakan. Jadi, tokoh utama memang merupakan 

tokoh paling paling banyak ceritanya, sedangkan tokoh tambahan penceritaannya 

tidak selalu muncul. 

 

2) Tokoh Protagonis dan Antagonis 

 Dilihat dari fungsi penampilan tokoh dapat dibedakan menjadi tokoh 

protagonis dan antagonis. Menurut Wicaksono (2017:187) tokoh protogagonis 

merupakan tokoh yang wataknya disukai pembacanya. Biasanya, watak tokoh 

semacam ini adalah watak yang baik, positif, seperti derwan, jujur, rendag hati, setia 

kawan dan lainnya. Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, yang salah satu 

jenisnya secara populer disebut hero-tokoh yang ideal.  

Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang wataknya di benci oleh 

pembacanya. Tokoh ini biasanya digambarkan sebagai tokoh yang berwatak buruk 

dan negatif, seperti pendedam, culas, pembohong, dan lainnya (Wicaksono, 

2017:187).  Tokoh antagononis adalah tokoh yang berposisi dengan tokoh protagonis, 

secara langsung ataupun tidak langsung, bersifat fisik ataupun batin atau tokoh yang 

menjadi penyebab terjadinya konflik. Kehadiran tokoh antagonis dalam sebuah cerita 

fksi sangat penting, khususnya dalam cerita fiksi yang menapilkan masalah 

pertentangan, agar menapikan sebuah cerita yang menarik (Nurgiyantoro, 2007: 260-

261). 

 

3) Tokoh Sederhana dan Tokoh Bulat 

 Berdasarkan perwatakannya tokoh dibagi menjadi tokoh sederhana dan tokoh 

bulat. Dalam perwatakan tokoh sederhana dalam bentuk asli adalah tokoh yang hanya 
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memiliki satu kualitas pribadi yaitu mempunyai satu watak. Tokoh sederhana (simple 

atau flat character)  adalah tokoh yang dalam bentuknya yang asli, adalah tokoh yang 

hanya memiliki satu kualitas pribadi tertentu, satu sifat-watak yang tertentu saja. 

Tokoh sederhana tidak memiliki sifat dan tingkah laku yang dapat memberikan efek 

kejutan bagi pembaca. Sifat, sikap, dan tingkahlaku seorang tokoh sederhana bersifat 

datar, mononton, hanya mencerminkan satu watak tertentu. Kenny menyatakan (dalam 

Nurgiyantoro, 2005: 265), tokoh sebuah cerita fiksi yang bersifat familiar, sudah biasa 

atau stereotip memang dapat digolongkan sebagai tokoh-tokoh yang berwatak 

sederhana. 

Tokoh bulat adalah tokoh yang memiliki dan diungkap berbagai kemungkinan 

sisi kehidupannya, sisi kepribadiannya, dan jati dirinya. Perwtakan tokoh bulat pada 

umumnya sulit dideskripsikan secara tepat. Tokoh bulat lebih sulit dipahami dan 

terasa kurang familiar karena yang ditampilkan adalah tokoh-tokoh yang kurang akrab 

dan kurang dikenal, tingkah lakunya sering tidak terduga (Nurgiyantoro, 2005: 265-

267). Sedangkan menurut Wicaksono (2017:190) tokoh bulat merupakan tokoh yang 

diungkap oleh pengarang dari berbagai sisi kehidupan yaitu sisi kepribadian dan jati 

dirinya yang dapat memiliki watak tertentu yang dapat diformulasikan. Tapi, tokoh 

tersebut juga dapat menampilkan watak dan tingkah laku yang bermacam-macam. 

 

4) Tokoh Statis dan Tokoh Berkembang 

Berdasarkan kriteria berkembang atau tidak perwatakan terbagi menjadi tokoh 

statis dan tokoh berkembang. Tokoh satis merupakan tokoh yang secara esensial tidak 

mengalami perubahan atau perkembangan perwatakan  sebagai akibat adanya 

peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tokoh statis memiliki sikap dan watak yang relatif 
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tetap, tak berkembang, sejak awal sampai akhir cerita. Dalam penokohan yang bersifat 

statis dikenal adanya tokoh hitam (dikonotasikan sebagai tokoh jahat) dan putih 

(dikonotasikan sebagai tokoh baik).  

Sedangkan tokoh berkembang adalah tokoh cerita yang mengalami 

perkembangan dan perubahan perwatakan (Wicaksono, 2017:193). Tokoh 

berkembang adalah tokoh cerita yang mengalami perubahan dan perkembangan 

perwatakan sejalan dengan perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan 

(dan perubahan) peristiwa dan plot yang dikisahkan. Sikap dan watak tokoh 

berkembang akan mengalami perkembangan atau perubahan dari awal, tengah, dan 

akhir cerita, sesuai dengan tuntutan logika secara keseluruhan (Nurgiyantoro, 2005: 

272-274). 

 

5) Tokoh Tripikal dan Tokoh Netral 

Pencerminan tokoh cerita terhadap sekelompok manusia dari kehidupan nyata, 

tokoh cerita dapat dibedakan ke dalam tokoh tipikal dan tokoh netral. Tokoh tipikal 

adalah penggambaran, pencerminan, ataupun penunjukan terhadap orang atau 

sekelompok orang yang terikat dalam sebuah lembaga. Tokoh netral adalah tokoh 

cerita yang berinteraksi demi cerita itu sendiri, ia benar-benar merupakan tokoh 

imajiner yang hidup dan bereksistesi dalam dunia fiksi (Wicaksono, 2017:196).  

Tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit ditampilkan keadaan 

individualitasnya, dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan atau 

kebangsaannya.tokoh tipikal merupakan penggambaran, pencerminan, atau 

penunjukan terhadap orang, atu sekelompok orang yang terikat dalam sebuah 

lembaga, atau seorang individu sebagai bagian dari suatu lembaga, yang ada di dunia 
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nyata. Sedangkan tokoh netral adalah tokoh cerita yang bereksistensi demi cerita itu 

sendiri. tokoh netral merupakan tokoh imainatif yang hanya hidup dan berinteraksi 

dalam dunia fiksi, hadir (atau dihadirkan) semata-mata demi cerita, atau bahkan dialah 

sebenarnya yang empunya cerita, pelaku cerita, dan yang diceritakan (Nurgiyantoro, 

2005: 274-278). 

 

c. Penokohan 

Penokohan di sini berasal dari kata ―tokoh‖ yang berarti pelaku. Penokohan 

adalah pelukisan tokoh pelaku cerita melalui sifat-sifat, sikap dan tingkah lakunya 

dalam cerita (Surastina, 2018:77). Dalam sebuah novel, cerpen, maupun drama, 

penokohan digambarkan dengan cara tokoh mengekspresikan sikap yang telah 

ditetapkan oleh sutradara. Di sini tokoh berperan layaknya seperti sikap sungguhan. 

Hal ini tokoh diharapkan mampu menunjukkan sikap yang akan diperankan oleh 

tokoh tersebut. 

Penokohan adalah pelukisan mengenai tokoh cerita, baik keadaan lahirnya 

maupun batinnya yang dapat berubah, pandangan hidupnya, sikapnya, keyakinannya, 

adat istiadatnya, dan sebagainya (Rokhmansyah, 2014:34). Penokohan dalam sebuah 

novel maupun cerpen merupakan sikap yang akan diperankan oleh seseorang. Hal 

tersebut sudah diatur oleh sutradara. Jadi, setiap tokoh mempunyai sikap yang 

berbeda-beda. Penokohan lebih luas pengertiannya daripada tokoh dan perwatakan, 

sebab sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan, dan 

bagaimana penempatan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup 

memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca 
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Menurut Wicaksono (2017:202-207) teknik pelukisan tokoh (penokohan) itu 

ada dua yaitu: 

 

1) Teknik Ekspositori 

Teknik eksplositori sering juga disebut sebagai teknik analitis, yaitu pelukisan 

tokoh cerita dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara 

langsung. Tokoh cerita hadir dan dihadirkan oleh pengarang ke hadapan pembaca 

secara tidak berbelit-belit, melainkan begitu saja dan langsung disertai deskripsi 

kediriannya yang mungkin berupa sikap, sifat watak, tingkah laku atau bahkan ciri 

fisiknya (Wicaksono, 2017:202). 

 

2) Teknik Dramatis 

Penampilan tokoh cerita dalam teknik dramatik dilakukan secara tidak 

langsung. Artinya, pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan sikap 

serta tingkah laku tokoh. Pengarang membiarkan para tokoh cerita untuk 

menunjukkan kediriannya sendiri melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, baik 

secara verbal lewat kata maupun nonverbal lewat tindakan atau tingkah laku dan juga 

melalui peristiwa yang terjadi (Wicaksono, 2017:203). Teknik dramatik merupakan 

salah satu teknik yang dilakukan secara tidak langsung karena pengarang tidak 

mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan perilaku tokoh (Nurgiyantoro, 20017:198). 

Berikut ini wujud penggambaran teknik dramatik dapat dilakukan dengan sejumlah 

teknik sebagai berikut: 

 

a)  Teknik cakapan 

Percakapan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh cerita dimaksudkan untuk 

menggambarkan sifat-sifat tokoh yang bersangkutan (Wicaksono, 2017:203). Menurut 
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Nurgiyantoro (2007:21) menyatakan bahwa biasanya tokoh-tokoh dalam cerita fiksi 

menggambarkan sikap atau perilaku tokohnya dari percakapan yang baik yang 

menunjuk pada tingkah laku verbal tokoh dalam wujud kata-kata.  

 

b) Teknik Tingkah Laku 

Teknik tingkah laku menyaran pada tindakan yang bersifat nonverbal, fisik. 

Hal yang dilakukan tokoh dalam wujud tindakan dan tingkah laku dapat dipandang 

sebagai penunjukan reaksi tanggapan, sifat, dan sikap yang mencerminkan sifat-sifat 

kediriannya (Wicaksono, 2017:204). Sedangkan menurut Nurgiyantoro (2007:203) 

menjelaskan bahwa teknik tingkah laku menunjuk pada sikap dan perilaku tokoh yang 

tidak bersifat non verbal. Setiap tindakan yang dilakukan oleh perilaku dapat 

menunjukan reaksi yang mencerminkan sikap dan kediriannya. 

 

c) Teknik Pikiran dan Perasaan 

Nurgiyantoro (2007:204) juga mengungkapkan bahwa teknik pikiran dan 

perasaan merupakan salah satu teknik untuk memahami sifat tokoh yang tercerminkan 

dari pikiran ataupun perasaan yang digambarkan oleh tokoh dalam buku fiksi. 

Perasaan dan segala hal yang dipikirkan dan dirasakan oleh tokoh dalam banyak hal 

akan mencerminkan sifat-sifat kediriannya juga. Bahkan pada hakikatnya, pikiran dan 

perasaannyalah yang kemudian diejawantahkan menjadi tingkah laku verbal dan 

nonverbal (Wicaksono, 2017:204-205).  

 

3. Pengertian Nilai 

Kaelan (2008:87) menyatakan bahwa nilai pada hakikatnya adalah sifat atau 

kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Menilai berarti 
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menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu 

yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu merupakan 

keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak 

benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Nilai biasanya digunakan untuk 

menunjuk kata benda yang abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan (worth) 

atau kebaikan (goodness). Selanjutnya dikatakan menilai berarti menimbang, yakni 

suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang 

kemudian dilanjutkan dengan memberi keputusan (Budiyono, 2009: 139).   

Hal tersebut ditegaskan oleh Gusal (2015: 4) nilai merupakan sesuatu yang 

dihargai, selalu dijunjung tinggi, serta dikejar oleh manusia untuk memperoleh 

kebahagiaan hidup. Pengungkapan nilai-nilai yang terdapat dalam suatu karya bukan 

saja memberikan pemahaman tentang latar belakang sosial budaya si pencerita, akan 

tetapi mengandung gagasan-gagasan dalam menanggapi situasi-situasi yang terjadi 

dalam masyarakat temapat karya sastra tersebut lahir. Nilai adalah sesuatu yang 

penting atau hal-hal yang bermanfaat bagi manusia atau kemanusiaan yang menjadi 

sumber ukuran dalam karya sastra. Wicaksono (2017:319) menyatakan bahwa nilai 

adalah sesuatu atau hal-hal yang berguna bagi kemanusiaan. Nilai berkaitan erat 

dengan kebaikan yang ada pada sesuatu hal. Proses nilai-nilai kehidupan manusia 

disadari, diidentifikasi, dan diserap menjadi milik yang lebih disadari kemudian 

dikembangkan. Nilai dapat membantu menyadari, mengakui, mendalami, dan 

memahami hakikat kaitan antara nilai satu dengan yang lainnya serta peranan dan 

kegunaannya bagi kehidupan. 

Dari beberapa pengertian nilai, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan nilai adalah sesuatu yang melekat pada suatu objek yang dapat dipergunakan 

untuk membandingkan dengan objek yang lainnya, sehingga dapat menyatakan 
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sesuatu yang melekat pada objek tersebut berguna atau tidak berguna, benar atau tidak 

benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Nilai yang terdapat di dalam 

masyarakat, biasanya mengenai nilai kemanusian yang ada di dalam masyarakat 

dengan kondisi dan situasi tertentu. 

 

4. Pengertian Nasionalisme 

Cipto, dkk (2002:115) menyatakan bahwa nasionalisme berarti menyatakan 

sesuatu afinitas kelompok yang didasarkan atas bahasa, budaya, keturunan 

bersama;terkadang kepada agama dan wilayah bersama pula terhadap semua 

pengakuan loyalitas seseorang. nasionalisme selalu dikaitkan dengan entitas 

kenasionalan, yang merupakan penggabungan dari ragam identitas lokal atas nama 

persatuan dan kesatuan. Nasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa 

kesetiaan yang tertinggi harus diserahkan pada negara kebangsaan. Perasaan sangat 

mendalam dalam suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan 

tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di 

sepanjang sejarah dengan kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda. Nasionalisme adalah 

sentimen yang menganggap diri sebagai bagian seperangkat simbol, kepercayaan, dan 

pandangan hidup dan yang memiliki kemauan untuk menentukan nasib atau takdir 

polotik (political destiny) bersama (Taniredja dkk, 2010:74).  

Suatu ideologi yang meletakkan bangsa di pusat masalahnya dan berupaya 

mempertinggi keberadaannya. Menurutnya, nasionalisme dapat juga menunjuk suatu 

gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan 

identitas bagi suatu populasi, yang sejumlah anggotanya bertekad untuk membentuk 

suatu ―bangsa‖ yang aktual atau ―bangsa‖ yang potensial juga dapat dikatakan sebagai 
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nasionalisme (Smith, 2003:10). Santoso dkk (2007: 16) nasionalisme dapat dikatakan 

sebagai sebuah situasi kejiawaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan 

langsung kepada negara atas nama sebuah bangsa. Nasionalisme dibedakan menjadi 

dua macam, yaitu dalam arti luas dan nasionalisme dalam arti sempit. Dalam arti luas, 

nasionalisme adalah paham kebangsaan, yaitu mencintai bangsa dan negara dengan 

tetap mengakui keberadaan bangsa dan negara lain. Dalam arti sempit, nasionalisme 

diartikan sebagai mengagung-agungkan bangsa dan negara sendiri dan merendahkan 

bangsa lain. 

Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti negara atau bangsa, 

ditambah akhiran isme berarti (1) Suatu sikap ingin mendirikan negara bagi bangsanya 

sesuai dengan paham/ideologinya. (2) Suatu sikap ingin membelah tanah air atau 

negara dari penguasaan dan penjajahan bangsa asing (Budiyono, 2009:208). Namun 

sebenarnya, nasionalisme mengandung misi dan tujuan yang mewujudkan pandangan, 

perasaan, wawasan, sikap, dan perilaku suatu bangsa yang terjalin karena persamaan 

sejarah, nasib, dan tanggung jawab untuk hidup bersama-sama secara merdeka dan 

mandiri (Supriatin, 2010:799).  

Dari berbagai pengertian nasioalisme dapat disimpulkan bahwa nasionalisme 

adalah suatu paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri 

dengan rasa persatuan dan kesetiaan terhadap bangsa dan negaranya. Dengan 

memiliki misi dan tujuan yang sama yaitu mempertahankan NKRI. Dari adanya 

sebuah perasaan yang mengakui adanya persamaan nasib, adanya jati diri negara 

Indonesia yang memiliki latar belakang budaya yang sama, dan tanggung jawab untuk 

mempertahankan dan memajukan negara agar tetap menjadi negara yang merdeka. 
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5. Nilai Nasionalisme 

Nilai nasionalisme merupakan nilai yang berguna untuk setiap manusia 

berwujudkan sikap atau perilaku yang menunjukkan semangat nasionalisme dalam 

bentuk kesetiaan yang mendalam untuk mempertahankan kesatuan atau keutuhan 

bangsa. Menurut Tasai dkk (2002:20) di Indonesia ada beberapa nilai nasionalisme 

yang perlu diketahui antara lain (a) cinta tanah air, (b) patriotisme, (c) harapan 

kemerdekaan, (d)  pemujaan terhadap  pahlawan, (e)  bangga akan bahasa nasional, 

dan (f) pengenangan kejayaan masa lalu. Adapun deskripsi dari nilai-nilai 

nasionalisme tersebut ialah: 

 

a. Cinta tanah air 

Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui rasa bangga pada keindahan  dan 

kekayaan alam yang ada di Indonesia. Mewujudkan rasa cinta tanah air dapat 

ditunjukkan pula dengan sebuah perbuatan atau tindakan yang membangun, mendidik, 

dan mendorong orang lain untuk berperilaku atau bersikap yang dapat memajukan 

tanah air ini. Cinta tanah air tidak hanya disebabkan karena keindahan, kebahagiaan, 

atau kesuburan yang ada di tanah air ini tetapi mencintai tanah air juga berarti 

mencintai berbagai persoalan yang ada di Indonesia yang harus dapat diselesaikan 

atau mencari solusi dari permasalahan yang ada. Dalam keadaan apapun negara 

Indonesia tetap negara yang harus dibanggakan (Tasai dkk, 2002:20-30). Sedangkan 

menurut Wicaksono (2017:368) cinta tanah air merupakan cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan politik bangsa. 
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Cinta tanah air merupakan salah satu hal utama dalam membentuk sebuah 

karakter warga negara, kemudian rasa memiliki, rasa menjaga, rasa melestarikan, rasa 

ingin memajukan akan tumbuh dengan bermula dari rasa cinta tersebut. Ungkapan 

cinta tanah air tidak hanya dilakukan dengan melontarkan kata-kata, akan tetapi 

diwujudkan dalam upaya memperbaiki tatanan kehidupan. Bangga sebagai bangsa 

Indonesia merupakan salah satu perwujudan dari rasa cinta pada tanah air yang dapat 

diekspresikan dengan munculnya rasa memiliki, menerima apa adanya segala 

kelebihan dan kekurangan yang ada pada bangsa dan negaranya (Huda dan 

Nurwardani, 2013:58). 

Christine (2002:208) menyatakan kebangggaan berbangsa dan bertanah air 

Indonesia itu didorong oleh adanya alasan keadaan alam bangsa Indonesia memiliki 

tanah air yang luas, lagi pula kaya raya, serta alam yang indah dan permai. Selain itu, 

bangsa Indonesia juga memiliki kebudayaan yang bernilai tinggi yang seharusnya 

membuat warga negara Indonesia merasa bangga. Bukan semata-mata karena 

keindahan dan kekayaan alam tanah air Indonesia, melainkan juga karena nenek 

moyang bangsa Indonesia sudah mempunyai kebudayaan yang tinggi nilainya 

menurut ukuran waktu.  Unsur-unsur budaya yang tinggi, seperti bercocok tanam di 

sawah dan ladang,membatik, dan wayang. 

Gunawan (2013:4) mengatakan bahwa semangat juang bangsa Indonesia terus 

berkobar untuk memperjuangkan harkat dan derajat bangsa di mata dunia. Rakyat 

Indonesia harus merasa bangga dan mencintai bangsa dan negaranya. Kebanggaan dan 

kecintaan terhadap bangsa dan negara tidak berarti harus merasa lebih hebat dan lebih 

unggul daripada bangsa dan negara lain. Semangat nasionalisme yang dimiliki rakyat 

Indonesia tidak boleh berlebihan (chauvinisme) tetapi dapat mengembangkan sikap 

saling menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. 
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b. Patriotisme   

Patriotisme merupakan sikap seorang dalam usaha mengorbankan dirinya atau 

sesuatu untuk bangsa dan negaranya. Dalam kata lain sikap yang paling mendasari 

dari patriotisme adalah sikap rela berkorban untuk selalu berjuang tanpa putus asa 

dengan berteguh hati untuk mencapai Indonesia yang berbahagia didasari dengan 

perasaan ikhlas (Tasai dkk, 2002:30). Patriotisme mengandung arti bahwa perbuatan 

membela dan mempertahankan negara diwujudkan dalam bentuk kesediaan berjuang 

untuk menahan dan mengatasi serangan atau ancaman terhadap bangsa. Patriotisme 

muncul setelah terbentuknya bangsa yang dilandasi nasionalisme. Sikap patriotisme 

yang diwujudkan dalam semangat cinta tanah air dapat dilakukan dengan perbuatan 

mengisi kelangsungan hidup negara dan bangsa, serta rela berkorban untuk membela 

dan mempertahankan negara dan bangsa (Rawantina, 2013:41). 

 

c. Pemujaan terhadap Pahlawan 

 Pemujaan terhadap pahlawan ini dilakukan hanya pada pahlawan yang sudah 

dikenal namanya saat mereka berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jasa para 

pahlawan yang meninggalkan nama baik di kalangan bangsa akan tetap menghiasi 

lembar sejarah bangsa Indonesia (Tasai dkk, 2002:35). Pemujaan pahlawan dapat 

dilakukan sebagai salah satu bentuk nilai nasionalisme karena dengan melakukan 

sebuah pemujaan kepada pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia 

maka akan mengingat segala bentuk pengorbanan yang telah dilakukan sehingga dapat 

menumbuhkan kembali rasa nasionalisme yang bertujuan untuk memajukan kembali 

kehidupan negara. Menurut Gunawan (2013:2) jasa para pahlawan bangsa yang sudah 
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memperjuangkan kemerdekaan memberikan kesadaran tersebut tidak mudah di tengah 

budaya yang berkembang sekarang ini. Patriotisme dikaitkan dengan semangat, 

perasaan, sikap, idealisms yang menyentuh soal-soal kebangsaan, kenegaraan, 

tanggung jawab, perjuangan, pengorbanan, kecintaan, kesetiaan, ketahanan diri, dan 

sumbangan warganegara terhadap negara, bangsa, dan agama. 

 

d. Harapan Kemerdekaan 

Harapan kemerdekaan merupakan cita-cita rakyat bangsa Indonesia. Wujud 

sebuah kemerdekaan diikuti oleh suatu usaha keras yang bermodalkan persatuan dan 

kesatuan bangsa. Kemerdekaan itu merupakan tempat berlindung untuk kehidupan 

generasi penerusnya. Harapan kemerdekaan terdiri dari sebuah rangkaian antara 

bentuk yang diharapkan, bentuk yang dicemaskan, masalah yang harus diselesaikan, 

dan masalah yang harus dihindari (Tasai dkk, 2002:39). Kemerdekaan dapat diartikan 

sebagai sebuah kondisi yang terbebas dari penjajahan sehingga membuat kehidupan 

jauh lebih sejahtera, nyaman, dan bahagia. Penjajahan tidak hanya menindas secara 

fisik, namun penjajahan juga menindas permasalahan kehidupan sosial maupun 

ekonomi yang memunculkan sebuah harapan kemerdekaan. Sedangkan Gunawan 

(2013:3)  menjelaskan bahwa kesadaran kebangsaan timbul dari faktor-faktor objektif 

seperti pendidikan dan bacaan (buku dan koran) yang membentuk pula kesadaran 

kebangsaan di kalangan cendekiawan yang melahirkan pemikiran Imagined 

Community sehingga munculah kesadaran para pemuda pada saat itu yaitu kesadaran 

terhadap situasi yang tertindas, terbelakang, dan diskriminasi yang melahirkan suatu 

keinginan untuk bebas, merdeka, dan maju. 
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e. Bangga akan Bahasa Nasional 

 Bahasa nasional bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia sebagai alat 

pemersatu bangsa. Kebanggan akan bahasa nasional diwujudkan dalam penggunaan 

bahasa nasional dalam komunikasi sehari-hari daripada menggunakan bahasa asing 

(Tasai dkk, 2002:44). Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 

lambang kebanggaan bangsa, lambang identitas nasional, alat pemersatu, dan alat 

komunikasi antardaerah dan antarkebudayaan. Sebagai lambang kebangsaan bahasa 

Indonesia mampu mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa 

kebanggaan kita. Bahasa juga sebagai sarana komunikasi  antarmanusia yang kita 

sebut sebagai fungsi komunikatif. Selanjutnya bahasa  yang fungsinya sebagai sarana 

budaya untuk mempersatukan kelompok manusia yang menggunakan bahasa, kita 

sebut sebagai fungsi kohesif atau intregatif. Bahasa akan tumbuh dan berkembang 

seiring dengan pergantian zaman.    

 

f. Pengenangan Kejayaan Masa Lalu 

 Pengenangan kejayaan masa lalu yakni pengenangan pada kondisi masa lalu 

seperti pengenangan terhadap kesuburan tanah di Indonesia, kekayaan hasil hutan, 

kekayaan hasil sawah dan perkebunan. Kenangan kepada bangsa Indonesia yang 

berbudi tinggi, berakhlak mulia yang kini semakin merosot (Tasai dkk, 2002:44-46). 

Unsur pengenangan kejayaan masa lalu menjadi salah satu wujud nilai nasionalisme 

karena dengan pengenangan kejayaan di masa lampau dapat dijadikan sebagai salah 

satu motivasi untuk membuat kehidupan di masa sekarang ataupun masa mendatang 

di negara Indonesia tetap mengalami kejayaan seperti pada jaman dahulu. Dengan 
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adanya keinginan tersebut, maka jiwa nasionalisme akan terus tertanam untuk 

memajukan negara Indonesia untuk tetap mengalami kejayaan. 

 

6. Hubungan Karya Sastra dengan Masyarakat 

Wellek & Warren (1995:14) menjelaskan bahwa sastra adalah suatu kegiatan 

kreatif, sebuah karya seni. Cara lain untuk memberi definisi pada sastra adalah 

membatasinya pada ―mahakarya‖ (great books), yaitu buku-buku yang dianggap 

―menonjol karena bentuk dan ekspresi sastranya‖. Dalam hal ini, kriteria yang dipakai 

adalah segi estetis, atau nilai estetis dikombinasikan dengan nilai ilmiah. Sastra 

mencerminkan dan mengekspresikan hidup. Pengarang tidak bisa mengekspresikan 

pengalaman dan pandangannya tentang hidup. Tetapi tidak benar jika dikatakan 

bahwa pengarang mengekspresikan kehidupan secara keseluruhan, atau kehidupan 

zaman tertentu secara konkret dan menyeluruh. 

Karya sastra sebagai bentuk dan hasil sebuah pekerjaan kreatif, pada dasarnya 

adalah suatu media yang mendayagunakan bahasa untuk mengungkapkan kehidupan 

manusia. Sebuah karya sastra, pada umumnya berisi tentang permasalahan yang 

melingkupi kehidupan manusia. Karya sastra muncul dilatarbelakangi adanya 

dorongan dasar manusia untuk mengungkapkan eksistensi dirinya. Sastra sebagai 

sebuah teks tidak dapat melepaskan diri dari peran pengarang dan lingkungan 

terciptanya karya sastra. Elemen-elemen karya sastra, seperti pengarang dan 

lingkungannya yang terintegrasi dengan budaya  yang  diangkatnya menjadikan karya 

sastra dapat dipandang sebagai gambaran sosial masyarakat pada waktu tertentu yang 

berhubungan dengan masalah sosial (Raharjo dkk, 2017: 16-17). 
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Supriatin (2011:130-132) sastra sebagai cermin masyarakat menelaah sampai 

sejauh mana sastra dianggap sebagai pencerminan keadaan masyarakat. Fungsi sosial 

sastra, dalam hal ini ditelaah sampai berapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai 

sosial, dan sampai seberapa jauh pula sastra dapat berfungsi sebagai alat penghibur 

dan sekaligus sebagai pendidikan masyarakat bagi pembaca. Karya sastra dapat 

menjadi sarana bagi pengarangnya untuk menyampaikan pikiran, perasaan dan 

tanggapannya mengenai peristiwa sejarah. Sastra menyajikan gambaran kehidupan 

kehidupan itu sendiri sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial. 

Berdasarkan pernyatan tersebut, maka dapat disimpulkan hubungan sastra dan 

masyarakat sangat memiliki keterkaitan. Karya sastra sebagai produk masyarakat 

tidak terlepas dari kenyataan permasalahan kehidupan masyarakat yang ada. Sastra 

dianggap sebagai cerminan keadaan masyarakat. Fungsi sosial sastra, dalam hal ini 

ditelaah sampai berapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial dari gambaran 

kehidupan kenyataan sosial. 

 

7. Pembelajaran Sastra di Sekolah 

 Trianton (2008:4) menyatakan bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) 

memiliki ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia yang bertujuan agar peserta 

didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun 

tulis, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif 

untuk berbagai tujuan, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan 

kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial, menikmati dan 

memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, 

serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, dan menghargai dan 
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membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia 

Indonesia. 

Hidayat (2009:1) menyatakan bahwa sastra sebagai pelajaran di sekolah 

merupakan materi yang memiliki peranan penting untuk memicu kreativitas peserta 

didik. Penyebabnya adalah sastra memiliki sisi kemanusiaan yang dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi pembaca. Pengajaran sastra di sekolah dapat 

mencapai tiga pokok kemampuan belajar yaitu kemampuan afektif, kemampuan 

kognitif, dan  kemampuan psikomotorik sehingga dapat melahirkan masyarakat yang 

mampu berpikir kritis mandiri, dan sanggup berekspresi dan berapresiasi dengan baik.  

Sedangkan, Warsiman (2017:20) mengungkapkan bahwa pembelajaran 

apresiasi sastra dimaksudkan untuk memperkenalkan peserta didik terhadap nilai-nilai 

yang terkandung di dalam karya sastra mengajak peserta didik untuk turut menghayati 

pengalaman-pengalaman yang disajikan menggunakan model pembelajaran induktif 

yaitu proses berpikir dilandasi oleh cara induktif dari permasalahan yang bersifat 

khusus ke permasalahan bersifat umum yang memiliki langkah-langkah pembelajaran 

yaitu (a) tahap pembentukan konsep, (b) tahap interpretasi data, (c) tahap penerapan. 

 

a. Tahap Pembentukan Konsep 

Tahap pembentukan konsep merupakan fase pembelajaran yang mengenalkan 

masalah dengan menguraikannya menjadi lebih dengan mendata dan mengklasifikasi 

karya yang diapresiasi. Dari proses tersebut dapat mengasah kemampuan berpikir 

peserta didik dengan menggunakan logika. Melalui pembelajaran membaca intensif 

prosa (cerpen atau novel) guru dapat membuat simulasi berupa mengamati bacaan. 

Hasil dari pembentukan konsep berkenaan dengan judul, pengarang, daftar isi, catatan 

pada cover belakang, dan sebagainya (Warsiman, 2017:26). 
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b. Tahap Interpretasi Data 

Interpretasi data merupakan suatu langkah pembelajaran dengan memberikan 

pengetahuan tentang rincian fakta atau data. Kemudian menerangkan hal-hal yang ada 

hubungannya dengan dukungan pada perkiraan atau hipotesis dan ramalan. Melalui 

kegiatan menafsirkan, membandingkan, dan menggeneralisasikan. Berdasarkan hasil 

pengamatan, guru dapat meminta peserta didik untuk membuat daftar pertanyaan 

tentang kira-kira isi yang ada di dalam karya sastra tersebut. Kemudian peserta didik 

menjawab sendiri pertanyaan itu sebagai jawaban sementara (Warsiman, 2017:26). 

 

c. Tahap Penerapan 

Pada tahap ini langkah pembelajaran peserta didik menganalisis masalah baru, 

memeriksa hipotesis dan diakhiri melalui penciptaan karya baru. Guru meminta 

peserta didik membuktikannya melalui membaca keseluruhan prosa. Setelah itu siswa 

membandingkan dengan jawabannya serta langkah terakhir adalah peserta didik 

menarik kesimpulan atas pembuktian itu. Kemudian, menyajikan sintesisnya diikuti 

dengan diskusi antarpeserta didik lainnya (Warsiman, 2017:20)  . 
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