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ABSTRAK
Aditia, Natanail. 2020. Analisis Unsur Intrinsik dan Nilai Moral dalam Novel
“Seteru 1 Guru” Karya Haris Priyatna. Skripsi: PBSI FKIP. Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta.
Penelitian ini mengkaji unsur intinsik dan nilai moral dalam novel Seteru 1
Guru karya Haris Priyatna. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan unsur
intrinsik yang terdapat dalam novel seteru 1 Guru terdiri dari tokoh dan
penokohan, alur, latar, tema, sudut pandang, amanat dan nilai-nilai moral. Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik baca dan teknik
tulis. Data penelitian ini berupa kutipan-kutipan kalimat atau paragraf dalam novel
Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna.
Hasil analisis menunjukan terdapat tokoh utama ialah tokoh Soekarno,
tokoh utama tambahan ialah Musso dan Kartosoewirjo, tokoh tambahan utama
ialah Tjokroaminoto, dan tokoh tambahan (yang memang) tambahan ialah
Sumadi, Yono, Soeripno, Letnan Jendral Wikana, Haji Agus Salim, Paijo, Hatta.
Hermen, Mbok Tambeng, Siti Larang, Raden Soekemi(Ayah Soekarno), Ida Ayu
Nyoman Rai (Ibu Soekarno). Alur yang digambarkan dalam novel Seteru 1 Guru
karya Haris Priyatna menggunakan alur campuran. Kronologis alur yang tersusun
ialah paparan, rangsangan, gawatan, rumitan, klimaks, dan leraian atau selesaian.
Novel ini mempunyai latar waktu, latar tempat, dan latar sosial. Novel Seteru 1
Guru karya Haris Priyatna menggunakan sudut pandang persona ketiga “Dia”
mahatahu. Amanat yang disampaikan dalam novel Seteru 1 Guru karya Haris
Priyatna adalah persatuan melawan kejahatan sebuah hal wajib, adanya perbedaan
harus dihargai dan dihormati.
Nilai-nilai moral dalam novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna
terkandung dalam diri tokoh-tokohnya yang diperlihatkan pada peristiwa dalam
cerita. Nilai-nilai moral tersebut, yaitu nilai-nilai otentik dan kesediaan untuk
bertanggung jawab.

Kata kunci: unsur intrinsik novel, nilai-nilai moral novel, novel Seteru 1 Guru
karya Haris Priyatna
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ABSTRACT
Aditia, Natanail. 2020. Analysis of Intrinsic Elements and Moral Values in Novel
"Seteru 1 Guru" Haris Priyatna's work. Thesis: PBSI FKIP. Sanata
Dharma University Yogyakarta.
This study examines the intrinsic elements and moral values in the novel
Seteru 1 Guru Haris Priyatna. The purpose of this research is to describe the
intrinsic elements contained in 1 Guru's novel of enemies consists of characters
and characterizations, plot, setting, themes, points of view, mandate and moral
values. The type of research used in this research is the reading technique and
writing techniques. The data of this research are in the form of quotations of
sentences or paragraphs in the novel Seteru 1 Guru by Haris Priyatna.
The results of the analysis show that the main character is Soekarno, the
main character additional figures are Musso and Kartosoewirjo, the main
additional figures are Tjokroaminoto, and Additional figures (who are) additional
are Sumadi, Yono, Soeripno, Lieutenant General Wikana, Haji Agus Salim, Paijo,
Hatta. Hermen, Mbok Tambeng, Siti Larang, Raden Soekemi (Soekarno's father),
Ida Ayu Nyoman Rai (Soekarno's mother). The plot described in Haris Priyatna's
novel Seteru 1 Guru uses a mixed plot. Chronological plot structured is exposure,
stimulation, agitation, complexity, climax, and divorce or completion. This novel
has a time setting, place setting, and social background. Novel Seteru 1 Guru by
Haris Priyatna uses the perspective of the third persona omniscient "He". The
messages reflected in the novel Seteru 1 Guru by Haris Priyatna is unity against
crime is mandatory, and that the differences must be respected and honoured.
The moral values in the novel Seteru 1 Guru by Haris Priyatna are
contained within the characters shown in the event of the story. These moral
values are original values and a willingness to be responsible.

Keywords: novel intrinsic elements, novel moral values, novel Seteru 1 Guru by
Haris Priyatna
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Karya satra dapat diartikan sebagai hasil karya imajinasi manusia melalui
pengarang cerita yang peka dengan persoalan hidup. Dalam lingkungan
masyarat, penyajian karya sastra beragam bentuk seperti novel, cerpen, dan
drama. Sebagai sebuah karya tentu berbagai variasi bentuk diatas memiliki ciri
dan memberikan cara khusus bagi para pembaca untuk menikmatinya. Salah
satu karya sastra yang sangat berkembang dan banyak dinikmati adalah novel.
Menurut Nurgiyantoro (2010: 8), novel merupakan salah satu karya fiksi yang
berbentuk prosa naratif atau biasa juga disebut teks naratif.
Karya sastra mempunyai pengaruh dan peranan dalam kehidupan
masyarakat. Karya sastra, fiksi, senantiasa menawarkan pesan moral yang
berhubungan dangan sifat-sifat luhur kemanusiaan, memperjuangkan hak dan
martabat manusia (Nurgiyantoro, 2010: 321). Sifat-sifat luhur kemanusiaan
tersebut pada hakikatnya bersifat universal.
Berhubungan dengan itu, diketahui akhir-akhir ini mulai terjadi pergeseran
nilai dalam masyarakat yang memprihatinkan. Tidak sedikit orang yang tidak
punya lagi gagasan moral kebaikan. Dalam hal ini, kalangan mudalah yang
paling mudah terpengaruh karena adanya perubahan tersebut. Beberapa contoh
kasus yang akhir-akhir ini sering dijumpai di berbagai berita dan media,
berdasarkan data yang dimuat di www.kpai.go.id pada tanggal 8 Januari 2019
menyebutkan selama tahun 2018 KPAI menerima 4.885 kasus anak yang
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terdiri dari 1.434 kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH), disusul kasus
terkait keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 857 kasus. Selanjutnya,
pornografi dan siber mencapai 679 kasus, pendidikan berjumlah 451 kasus,
kesehatan dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza) mencapai 364
kasus, trafficking dan eksploitasi mencapai 329 dari data tersebut dapat dilihat
bahwa kalangan remaja semakin hari semakin memprihatinkan.
Menyikapi hal tersebut, peneliti mencoba membuat penelitian yang
berjudul “Analisis Unsur Intrinsik dan Nilai Moral dalam Novel Seteru 1 Guru
karya Haris Priyatna serta Rancangan Pembelajarannya di SMA kelas X”.
Harapan hasil dari penelitian ini dapat membantu menanamkan nilai moral,
khususnya melalui pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter tentu
bertujuan untuk mendidik dan membuat remaja menjadi manusia yang tidak
hanya cerdas akademik, tetapi menjadi memiliki karakter manusia yang
berkarakter mulia.
Novel yang dipilih oleh peneliti adalah Seteru 1 Guru karya Haris
Priyatna. Novel sejarah yang berjudul “Seteru 1 Guru” karya Haris Priyatna ini
bercerita tentang perbedaan visi dan konflik politik dalam usaha untuk
kemerdekaan bangsa. Novel Seteru 1 Guru tidak hanya memiliki nilai sejarah
akan perjuangan membangun bangsa, tetapi banyak sekali nilai moral dari
sejarah yang ada dalam novel ini. Di dalam novel ini dikisahkan perjalanan
seorang guru yang bernama H.O.S Tjokroaminoto dalam ‘mendidik’ ketiga
muridnya dalam perjuangan melawan penjajahan. Para muridnya itu adalah
Soekarno, Musso, dan Kartosoewirjo. Ketiganya belajar tentang kemerdekaan,
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kebebasan, dan ideologi dalam berbangsa. Ketiganya bersahabat dan saling
mendukung. Ketika dewasa, ketiganya murid kesayangan Tjokroaminoto itu
harus terpisah jalan. Mereka menempuh jalan sesuai kata hati masing-masing.
Hingga pada akhirnya ketiga murid Tjokroaminoto tersebut kembali berjumpa
dalam sebuah pertemuan berdarah. Perselisihan paham yang membuat ketiga
sahabat harus saling menumpas. Hal itulah yang kemudian dikemas dengan
sangat menarik dalam novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna ini. Hal lain
yang membuat novel Seteru 1 Guru ini menarik untuk diteliti dan dianalisis
adalah walaupun mengandung unsur sejarah di dalamnya, bahasa yang
digunakan sangat mudah dipahami, alur ceritanya sangat jelas, dan kaya akan
nilai moral.
Menurut Nurgiyantoro (2013, 30) unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang
membangun karya sastra itu sendiri, unsur yang secara faktual dijumpai jika
orang membaca karya sastra. Pada penelitian ini peneliti memilih menganalisis
unsur intrinsik novel yang berfokus pada tema, tokoh, penokohan, alur, latar,
sudut pandang, dan amanat. Ada beberapa alasan penulis memilih menganalisis
unsur instrinsik novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna ini. Pertama, setiap
unsur intrinsik tema, tokoh, penokohan, alur, latar dan sudut pandang memiliki
peran yang saling berkaitan dalam sebuah struktur sempurna suatu karya sastra
khususnya novel. Kedua, setiap unsur intrinsik tema, tokoh, penokohan, alur,
latar, sudut pandang dan amanat adalah unsur yang secara jelas ada dalam
sebuah karya fiksi.
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Peneliti adalah calon pendidik. Oleh karena itu, melalui penelitian ini
peneliti

akan

mengimplementasikannya

dengan

pembelajaran

Bahasa

Indonesia di SMA kelas X. Selain itu, impementasi dalam pembeajaran akan
membantu memudahkan bagi para remaja khususnya mendapat pendidikan
moral secara khusus di sekolah, sehingga hasil dari penelitian ini tidak hanya
sebagai materi saja tetapi akan menjadi sarana yang mendukung pendidikan
moral anak. Dengan melihat beberapa latar belakang di atas, peneliti mencoba
untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Unsur Instrinsik
dan Nilai Moral dalam Novel Seteru 1 Guru karya haris Priyatna serta
implementasinya dalam Pembelajaran Sastra di SMA Kelas X”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas,
disusun rumusan masalah sebagai berikut.
1.

Bagaimana unsur intrinsik novel Seteru 1 Guru karya Haris
Priyatna?

2.

Nilai-nilai moral apa saja yang terdapat dalam novel Seteru 1 Guru
karya Haris Priyatna?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dari
penelitian ini sebagai berikut.
1.

Mendeskripsikan tokoh, penokohan, alur, dan latar dalam novel
Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna.
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2.

Mendekripsikan nilai-nilai moral apa saja yang terdapat dalam novel
Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna.

1.4 Manfaat Penelitian
Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat
sebagai berikut.
1. Manfaat Teoretis
Secara teoretis penelitian ini bermanfaat bagi bidang kesusastraan
khususnya ilmu sastra. Dengan penelitian ini, bidang kesusastraan akan
mendapat masukan pemikiran dari sisi unsur intrinsik dan moral karya
sastra. Adapun gambaran unsur intrinsik dan nilai-nilai moral tersebut
merunjuk pada unsur intrinsik dan nilai-nilai moral dalam novel Seteru 1
Guru karya Haris Priyatna.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi.
a.

Bagi siswa, manfaat bagi siswa adalah dengan adanya penelitian
dan analisis ini dapat menjadi lebih mengetahui apa yang dimaksud
dengan nilai moral dan unsur intrinsik novel, sehingga kedepannya
siswa mampu menganalisis sendiri nilai moral yang ada pada
sebuah novel.

b.

Bagi guru, dengan adanya penelitian nilai moral dan unsur intrinsik
novel ini, diharapkan ini akan membantu guru dalam memberikan
materi tentang nilai moral dan unsur intrinsik dalam sebuah novel
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c.

Bagi pembaca masyarakat umum, manfaat bagi pembaca sebagai
masyarakat umum adalah nilai moral yang dapat dipetik dari nilai
moral yang ada dalam novel. Sehingga para pembaca tidak hanya
sebagai pembaca saja, tetapi sebagai tokoh yang berperan dalam
menerapkan nilai moral tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

d.

Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam
penyusunan skripsi dan pembuatan tugas yang berkatitan dengan
nilai moral dan unsur intrinsik novel.

1.5 Batasan Istilah
Untuk mencegah adanya perdebatan pengertian dalam penelian, peneliti
memberikan batasan agar setiap bagian yang dibahas tidak mendapat
pengembangan luas diluar konteks bahasan. Beberapa batasan istilah berikut
dikutip dari pendapat ahli yang sudah mendapat tambahan sehingga tidak
mengutip secara kesuluruhan. Berikut ini batasan dan pendapat yang
dimaksud.
1.

Novel
Novel merupakan karya sastra fiksi yang panjangnya cakupan,

tidak terlalu panjang, namun tidak juga tidak terlalu pendek
(Nurgiyantoro, 2007:23).
2.

Unsur Intrinsik
Unsur intinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra

itu sendiri (Nurgiyantoro, 2009: 23)
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3.

Tokoh
Tokoh atau pelaku yang merujuk kepada orangnya,orang yang

memerankan peran dalam sebuah novel (Nurgiyantoro, 2010: 165).
4.

Penokohan
Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang

seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita (Nurgiyantoro, 2010:
165).
5.

Alur
Alur sama dengan plot. Secara komplementer berkaitan dengan

cerita. Cerita sama dengan urutan peristiwa secara kronologis sematamata (Hartoko, 1986: 10).
6.

Latar
Latar atau setting yang disebut juga landas tumpu, menyaran

kepada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial
tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan (Abrams dalam
Nurgiyantoro, 2010: 216).
7.

Nilai Moral
Nilai moral adalah standar-standar perbuatan dan sikap yang

menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita
memperlakukan orang lain (Esteban via Adisusilo, 2012: 56).
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1.6 Sistematika Penyajian
Sistematika penyajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bab
pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika
penyajian. Bab kedua adalah studi kepustakaan yang terdiri dari penelitian
terdahulu yang relevan dan landasan teori. Bab ketiga adalah metodoligi
penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan
data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Bab keempat terdiri dari
hasil penelitian dan pembahasan. Bab kelima terdiri dari kesimpulan,
implikasi dan saran.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II
STUDI KEPUSTAKAAN

2.1

Penelitian yang Relevan
Suatu penelitian biasanya beranjak dari penelitian lain. Hal ini

dimaksudkan untuk menjadi titik tolak pada penelitian selanjutnya. Peninjauan
pada penelitian lain sangatlah penting dengan tujuan untuk mengetahui relevansi
penelitian yang telah lampau dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu
peninjauan penelitian sebelumnya dapat digunakan untuk membandingkan
seberapa besar keaslian dari penelitian yang akan dilakukan.
Peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian
yang dilakukan, yaitu penelitian mengenai analisis unsur intrinsik dan nilai moral
dalan novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna serta implementasinya dalam
pembelajaran sastra.Terdapat tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan
penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Guntur Firmansyah (2015),
Niky Novalina (2014), dan Yustinus Dwi Oktama Dian Harjayanti (2006). Berikut
ini akan diuraikan mengenai topik yang akan diangkat untuk penelitian, tujuan
penelitan dan hasil yang diperoleh.
Peneliti pertama, dilakukan oleh Guntur Firmansyah (2015) dengan
masalah yang akan diangkat adalah nilai-nilai moral dalam novel Pertempuran 2
Pemanah: Arjuna-Karna karya Pitoyo Amrih (suatu tinjauan sosiologi sastra) dan
relevansinya dalam Pembelajaran Sastra di SMA kelas XI. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil dari penelitian itu menunjukan

9
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nilai moral yang terkandung dalam novel Pertempuran 2 Pemanah: Arjuna-Karna
mengandung nilai-nilai moral yang sarat dengan pesan-pesan pendidikan. Nilainilai moral tersebut, yaitu kejujuran, nilai-nilai otentik, kesediaan untuk
bertanggungjawab, kemandirian moral, keberanian moral, keberanian moral,
kerendahan hati, dan realistis dan kritis.
Penelitian kedua, dilakukan oleh Niky Novalina (2014) dengan masalah
yang diangkat adalah nilai pendidikan moral dalam novel Surat Kecil Untuk
Tuhan karya Agnes Davonar dan implementasinya dalam pembelajaran sastra
SMA kelas XI semester 2. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.
Hasil dari penelitian itu menunjukan bahwa terdapat nilai pendidikan moral yaitu
hubungan manusia dengan Tuhan yang terdiri dari dua nilai yaitu bertakwa dan
beryukur kepada Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri yang terdiri dari
lima nilai yaitu sabar, bijksana, bekerja keras, tangguh dan bertanggung jawab,
hubungan manusia dengan keluarga yang terdiri dari tiga nilai yaitu hormat, rasa
kasih sayang, dan rela berkorban, dan hubungan manusia dengan sesama yang
terdiri dari dua nilai yaitu sportif dan setia.
Penelitian ketiga, dilakukan oleh Yustinus Dwi Oktama Dian Harjanti
(2006) menelaah unsur-unsur intrinsik novel Memoar Serorang Geisha karya
Arthur Golden. Unsur intrinsiknya meliputi tema, tokoh, alur, dan latar. Tujuan
penelitian ini adalah mendeskripsikan setiap unsur intrinsiknya dan bagaimana
implementasinya dalam pembelajaran sastra di SMA. Implementasi dalam
pembelajaran

sastra

memerlukan

langkah-langkah

pembelajaran,

materi

pembelajaran, kegiatan (metode) pembelajaran dan evaluasi. Hasil analisis
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menunjukan bahwa novel Memoar Serorang Geisha mempunyai tema pokok
perjuangan seorang Geisha dan tema tambahan diskriminasi gender. Novel
Memoar Serorang Geisha menampilkan lima tokoh yaitu Sayuti, Mameha,
Hatsmomo, Nubo, dan ketua. Alur dalam novel ini meliputi tujuh tahapan yaitu
ekposisi, ransangan, konflik, rumitan, klimaks, leraian, dan selesaian. Latar waktu
novel Memoar Serorang Geisha antara tahun 1929-1940an. Latar tempat di
Okiya, rumah-rumah minum the dan Gion. Sedangkan latar sosialnya masyarakat
Jepang pada masa sebelum Perang Dunia II khususnya para Geisha yang pernah
berjaya di Jepang.
Berdasarkan ketiga hasil penelitian di atas, masing-masing penelitian
tersebut memiliki persamaan dalam hasil penelitian. Penelitian-penelitian di atas
lebih dominan mengkaji tentang unsur intrinsik dan nilai moral karya sastra serta
relevansinya dalam pembelajaran. Dalam penelitian ini, dapat ditemukan
perbedaan-perbedaan dengan penelitian relevan terdahulu. Perbedaan pada subjek
penelitian yaitu dalam penelitian ini menganalisis sebuah novel Seteru 1 Guru
karya Haris Priyatna yang mengangkat kisah nyata perjuangan para pendiri
bangsa dalam memerdekakan bangsa dengan jalan masing-masing, latar tempat
nyata di Indonesia.
2.2

Landasan Teori
Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang

telah disusun rapi dalam landasan teori yang bersumber dari baca-bacaan.
Landasan teori sangat penting dalam penelitian terutama dalam penulisan skripsi
peneliti tidak bisa mengembangkan masalah yang mungkin tidak ditemui di
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tempat penelitian jika tidak memiliki acuan landasan teori yang mendukungnya.
Dalam skripsi landasan teori layaknya fondasi pada sebuah bangunan. Bangunan
akan terlihat kokoh bila fondasinya kuat, begitu pula dengan penulisan skripsi,
tanpa landasan teori penelitian dan metode yang digunakan tidak akan berjalan
lancar (Sugiyono, 2012:52).
Berikut ini adalah teori yang akan digunakan sebagai alat untuk
memcahkan masalah dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah hakikat
novel, unsur intrinsik novel, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya
bahasa, moral, dan rancangan pelaksanaan pembelajaran.
2.2.1

Hakikat Novel
Novel bisa disamakan dengan istilah roman.Kata novel berasal dari bahasa

Italia yang kemudia berkembang di Inggris dan Amerika (Sumardjo, 1986:
29).Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian kehidupan
seseorang dengan orang di sekelilingnya dan sifat setiap pelakunya (Depdiknas,
2005: 788).
Kata novel berasal dari bahasa Latin novellas, yang terbentuk dari kata
novus yang berarti baru atau new dalam bahasa Inggris. Dikatakan baru karena
novel adalah bentuk karya sastra yang datang setelah karya sastra lainnya seperti
puisi dan drama (Heru Santosa dan Sri Wahyuni, 2010: 46)
Novel (Inggris: novel) dan cerita pendek merupakan dua bentuk karya
sastra yang sekaligus disebut fiksi. Bahkan dalam perkembangannya yang
kemudian, novel dianggap bersinonim dengan fiksi.Sebutan novel untuk dalam
bahasa Inggris dan inilah yang kemudian masuk ke Indonesia, berasal dari bahasa
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Italia novella berarti ‘sebuah barang baru yang kecil’, dan kemudian diartikan
‘cerita pendek dalam bentuk prosa’ (Abrams dalam Nurgiyantoro, 2010: 9).
Novel sebagai salah satu bentuk karya sastra merupakan bangunan yang
berstruktur.Struktur novel dibangun dengan sangat bersistem, hubungan antar
unsur saling berkaitan dengan unsur lainnya, keterkaitan unsur tersebut memiliki
hubungan timbal balik dan saling menentukan.
2.2.2

Kajian Struktural
Menurut Nurgiyantoro (1995: 37) analisis struktural tak cukup dilakukan

hanya sekadar mendata unsur tertentu sebuah karya sastra fiksi. Namun, yang
penting adalah menunjukan bagaimana hubungan antar unsur itu, dan sambungan
apa yang diberikan terhadap tujuan estetik dan makna keseluruhan yang ingin
dicapai.
Kajian struktural karya sastra dalam fiksi, dapat dilakukan dengan
mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar
unsur

intrinsik

fiksi

yang bersangkutan.

Mula-mula

diidentifikasi

dan

dideskripsikan, misalnya, bagaimana keadaan peristiwa-peristiwa, plot, tokoh, dan
penokohan, latar, sudut pandang, dan lain-lain. setelah dicoba jelaskan bagaimana
fungsi masing-masing unsur itu dalam menunjang makna keseluruhannya, dan
bagaimana fungsi masing-masing unsur itu sehingga secara bersama membentuk
sebuah totalitas kemaknaan yang padu (Nurgiyantoro, 2007: 37).
Menurut Nurgiyantoro (2013: 30) unsur instrinsik adalah unsur-unsur yang
membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan suatu
teks hadir sebagai teks sastra, unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika
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orang membaca karya sastra. Unsur intinsik sebuah novel adalah unsur-unsur
yang (secara langsung) turut serta membangun cerita.Kepaduan antarberbagai
unsur inrinsik inilah yang membuat novel berwujud. Atau sebaliknya, jika dilihat
dari sudut pembaca, unsur-unsur (cerita) inilah yang akan dijumpai jika kita
membaca sebuah novel. Unsur yang dimaksud, untuk menyebut sebagian saja
misalnya, peristiwa, cerita, plot, penokohan, tema, latar, sudut pandang
penceritaan, bahasa dan gaya bahasa, dan lain-lain (Nurgiyantoro, 2013: 30).
Novel memiliki unsur-unsur seperti tokoh, alur, latar, tema, dan sudut
pandang. Dalam penelitian ini hanya berfokus kepada analisis unsur intrinsik,
tokoh, alur, latar, dan tema dalam novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna. Dari
unsur tersebut maka novel secara keseluruhan dapat diungkapkan dengan jelas.
2.2.3

Tokoh
Tokoh adalah orang yang tampil dalam suatu karya naratif yang oleh

pembaca ditafsirkan memiliki kualitas dan kecendrungan tertentu seperti yang
ekpresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan (Abrams dalam
Nurgiyantoro, 2007: 20).Dalam sebuah karya sastra tokoh atau pelaku merupakan
hal penting. Tanpa ada sebuah tokoh yang mengisi sebuah cerita. Tanpa seorang
tokoh maka cerita yang ditampilkan akan mati. Abrams dalam Nurgiyantoro
(2009: 165), tokoh adalah orang-orang yang ditampilkan dalam sebuah karya
naratif, atau drama tertentu seperti diekspresikan dalam ucapan dan apa yang
dilakukan dalam tindakan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15

2.2.3.1.1 Pembedaan Tokoh
Nurgiyantoro (2013: 258) tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dapat dibedakan
ke dalam beberapa jenis penamaan berdasarkan sudut pandang. Berdasarkan
perbedaan sudut pandang dan tinjauan tertentu tokoh dibagi menjadi beberapa
jenis yaitu, tokoh utama dan tokoh tambahan, tokoh protagonis dan tokoh
antagonis, tokoh sederhana dan tokoh bulat, tokoh statis dan tokoh berkembang,
tokoh tipikal dan tokoh sentral. Pembedaan tokoh kedalam kategori ini didasarkan
pada peran dan pentingnya seorang tokoh dalam cerita fiksi secara
keseluruhan.Berikut ini penjelasan pengertian beberapa tokoh tersebut.
a.

Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan
Pembedaan tokoh ke dalam kategori ini didasarkan pada peran dan

pentingnya seorang tokoh dalam cerita fiksi secara keseluruhan. Tokoh utama
adalah tokoh yang diutamakan dalam pencitraannya atau tokoh yang paling
banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian,
sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang kemunculannya dalam sebuah
cerita lebih sedikit, tidak dipentingkan dan kehadirannya hanya keterkaitan
dengan tokoh utama secara langsung maupun tidak langsung (Nurgiyantoro, 2013:
258).
b.

Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagonis
Pembedaan tokoh ke dalam jenis ini didasarkan pada fungsi pemanpilan

tokoh. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mampu memberikan rasa empati
terhadap pembaca karena tokoh ini merupakan tokoh yang sangat dikagumi
biasanya tokoh ini digambarkan dengan tokoh yang baik hati, sedangkan tokoh
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antagonis adalah tokoh yang menimbulkan konflik dan beroposisi dengan tokoh
protagonis yang sering digambarkan dengan tokoh penjahat yang sering membuat
masalah (Nurgiyantoro, 2013: 260).
c.

Tokoh Sederhana dan Tokoh Bulat
Pembedaan tokoh sederhana dan tokoh bulat dilakukan berdasarkan

perwatakan. Tokoh sederhana adalah tokoh yang hanya memiliki satu kualitas
pribadi tertentu dan tidak diungkap sisi kehidupannya, sedangkan tokoh bulat
adalah tokoh yang kompleks dan diungkap lebih mendalam dari sisi
kehidupannya.Tokoh bulat ini lebih menyerupai dengan kehidupan manusia
sesungguhnya (Nurgiyantoro, 2013: 264).
d.

Tokoh Statis dan Tokoh Berkembang
Berdasarkan berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh-tokoh cerita

dalam sebuah karya fiksi, tokoh dapat dibedakan dalam tokoh statis dan tokoh
berkembang. Tokoh statis adalah tokoh yang memiliki watak dan sikap yang
relatif tetap, tak berkambang dari awal hingga akhir cerita.Sedangkan tokoh
berkembang adalah tokoh yang dalam cerita mengalami perubahan dan
perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan peristiwa yang
diceritakan (Nurgiyantoro, 2013: 272).
e.

Tokoh Tipikal dan Tokoh Netral
Berdasarkan

kemungkinan

pencerminan

tokoh

cerita

terdapat

(sekelompok) manusia dari kehidupan nyata, tokoh cerita dapat dibedakan ke
dalam tokoh tipikal dan tokoh netral. Tokoh tipikal adalah penggambaran,
pencerminan, dan pertunjukan terhadap seseorang, atau sekolompok yang terikat
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dalam suatu lembaga. Penggambarannya bersifat tidak langsung dan tidak
menyeluruh, sedangkan tokoh netral adalah tokoh cerita yang bereksistensi
dalam dunia fiksi (Nurgiyantoro, 2013: 274).
Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan diatas, penulis menyimpulkan
bahwa tokoh adalah orang yang menjalani peran tertentu untuk mendukung
sebuah karya fiksi atau drama, yang dapat membuat pengaruh terhadap cerita
tersebut dari awal hingga akhir. Tokoh muncul bisa saja secara langsung atau
melalui penggambaran dalam cerita atau drama.
2.2.4

Penokohan
Penokohan adalah sifat dan perilaku para pelaku cerita.Sumardjo (1986:

63) sebagian besar tokoh-tokoh karya fiksi adalah tokoh rekaan.Tokoh-tokoh
tersebut tidak hanya berfungsi untuk menaikan cerita, tetapi juga berperan untuk
menyampaikan ide, motif, plot, dan tema. Hubungan tokoh dengan aspek lain
tidak bisa dipisakhan. Istilah tokoh menunjuk kepada orang (pelaku cerita),
sedangkan watak, perwatakan, karakter menunjuk kepada sifat dan sikap para
tokoh yang ditafsirkan oleh pembaca. (Jones dalam Nurgiyantoro, 2009: 165)
menyebutkan bahwa penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang
seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita.
Pelukisan tokoh dalam karya sastra pelukisan sifat, sikap, watak, tingkah
laku dan berbagai hal yang berhubungan dengan jati diri tokoh dapat dibedakan
ke dalam dua cara atau teknik, yaitu teknik penjelasan, ekspositori (expository)
dan teknik dramatik (dramatic) (Abrams dalam Nurgiyantoro 2009: 194). Kedua
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cara tersebut yang paling dominan digunakan oleh para pengarang tergantung
pada selera pengarang dan pencitraan.
Teknik ekspositori merupakan pelukisan tokoh cerita dilakukan dengan
memberikan deskripsi, uraian, atau penjelasan secara langsung. Tokoh cerita hadir
dan dihadirkan oleh pengarang kehadapan pembaca secara tidak berbelit-belit
melainkan begitu saja dan langsung disertai deskripsi kediriannya, yang mungkin
berupa sikap, sifat, watal, dan tingkah laku, atau juga ciri fisiknya (Nurgiyantoro,
2013: 279).
Teknik Dramatik atau penampilan tokoh cerita dalam teknik dramatik,
artinya mirip dengan yang ditampilkan pada drama, dilakukan secara tak
langsung.Artinya, pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat sikap
serta tingkah laku tokoh. Pengarang membiarkan para tokoh cerita untuk
menunjukan 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

(Nurgiyantoro,

2013:

283).Wujud

penggambaran teknik dramatik. Penampilan tokoh secara dramatik dapat
dilakukan lewat sejumlah teknik.Dalam sebuah cerita fiksi, biasanya pengarang
menggunakan teknik itu secara bergantian dan saling mengisi walau ada
perbedaan frekuensi penggunaan masing-masing teknik (Nurgiyantoro, 2013:
285).Berbagai teknik yang dimaksud diantaranya dikemukakan dibawah ini.
a.

Teknik Cakapan
Percakapan dilakukan oleh tokoh-tokoh cerita biasanya juga dimaksudkan

untuk menggambarkan sifat-sifat tokoh yang bersangkutan.Bentuk percakapan
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dalam sebuah cerita fiksi, contohnya novel, umumnya cukup banyak, baik
percakapan yang pendek maupun yang (agak) panjang.Tidak semua percapakan
memang mencerminkan kedirian tokoh, atau paling tidak, tidak mudah untuk
menafsirkan sebagai demikian.Namun, seperti dikemukakan diatas, percakapan
yang baik, yang efektif, yang lebih fungsional, adalah yang menunjukan
perkembangan plot dan sekaligus mencerminkan karakter tokoh pelakunya
(Nurgiyantoro, 2013: 286).
b.

Teknik Tingkah Laku
Jika teknik cakapan dimaksudkan untuk menunjukan tingkah laku verbal

yang berwujud kata-kata dan atau dialog para tokoh, teknik tingkan laku
menunjukan pada tindakan nonverbal, fisik. Apa yng dilakukan orang dalam
wujud tindakan dan tingkah laku, dalam banyak dapat dipandang menunjukan
reaksi, tanggapan, sifat, dan sikap yag mencerminkan perwatakannya. Namun,
dalam sebuah cerita fiksi, kadang-kadang tampak ada tindakan dan tingkah laku
tokoh yang tampak netral, kurang menggambarkan sifat kediriannya. Kalaupun
hal itu merupakan penggambaran sifat-sifat tokoh juga, ia terlihat tersamar sekali
(Nurgiyantoro, 2013: 288).
c.

Teknik Pikiran dan Perasaan
Teknik pikiran dan perasaan dapat ditemukan dalam teknik cakapan dan

tingkah laku.Artinya, penuturan itu sekaligus menggambarkan pikiran dam
perasaan tokoh.Keadaan itu memang tidak mungkin dipilahkan secara
tegas.Hanya, teknik pikiran dan perasaan juga bisa berupa sesuatu yang belum
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tentu dilakukan secara konkret dalam bentuk tindakan dan kata-kata, dan hal ini
dalam terjadi sebaliknya (Nurgiyantoro, 2013: 289).
d.

Teknik Reaksi Tokoh
Teknik reaksi tokoh dimaksudkan sebagai reaksi tokoh sebagai suatu

kejadian, masalah, keadaan, kata, dan sikap tingkah laku orang lain, dan
sebagainya

yang

berupa”rangsang”

dari

luar

diri

tokoh

yang

bersangkutan.Bagaimana reaksi tokoh terhadap hal-hal tersebut dapat dipandang
sebagai suatu bentuk penampilan yang mencerminkan sifat-sifat kediriannya
(Nurgiyantoro, 2013: 293).
e.

Teknik Reaksi Tokoh Lain
Reaksi tokoh lain yang dimaksud sebagai reaksi yang diberikan oleh tokoh

lain terhadap tokoh utama, atau tokoh yang dipelajari kediriannya, yang berupa
pandangan, pendapat, sikap, komentar, dan lain-lain. Pendek kata, ia meripakan
penilian kedirian tokoh (utama) cerita oleh tokoh-tokoh cerita lain dalam sebuah
karya. Reaksi tokoh juga merupakan teknik penokohan untuk menginformasikan
kedirian tokoh kepada pembaca. Tokoh lain pada hakikatnya juga melakukan
penilaian atas tokoh utama untuk pembaca. Wujud reaksi ini dapat diungkapkan
lewat deskripsi, komentar, dialog, bahkan juga arus kesadaran (Nurgiyantoro,
2013: 294).
Dengan demikian, penokohan tidak hanya berarti peran yang sedang
diperankan oleh seorang tokoh. Penokohan juga bisa memiliki peran sebagai
pribadi yang membantu pembaca menyampaikan apa yang menjadi tujuan utama
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dari penulis kepada pembaca, sehingga setiap pesan dan tujuan tersebut dapat
tersampaikan dengan baik kepada seluiruh pembaca.
2.2.5

Plot
Alur atau plot merupakan cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap

kejadian itu hanya dihubungkan sebab akibat, peristiwa yang satu atau
menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain (Stanton via Nurgiyantoro, 2010:
113). Alur atau plot merpakan unsur fiksi yang penting, bahkan tidak sedikit
orang yang menganggapnya sebagai yang terpenting di antara unsur fiksi yang
lain. Tinjauan struktural terhadap teks fiksi pun sering lebih ditekankan pada
pembicaraan plot walau mungkin mempergunakan istilah lain (Nurgiyantoro,
2013: 164).
Kejelasan tentang kaitan antarperistiwa yang dikisahkan secara linear,
akan mempermudah pemahaman pembaca terhadap cerita yang ditampilkan.
Kejelasan plot dapat berarti kejelasan cerita, kesederhanaan plot berarti
kemudahan cerita untuk dimengerti. Sebaliknya, plot sebuah teks fiksi yang
kompleks, ruwet, dan sulit dikenali hubungan kausalitas antarperstiwanya,
menyebabkan cerita menjadi sulit dipahami (Nurgiyantoro, 2013: 164).
2.2.5.1 Tahapan Plot
Menurut Nurgiyantoro (2013: 201) plot sebuah cerita bagaimanapun
tentulah mengandung unsur urutan waktu, baik dikemukakan secara eksplisit
maupun implisit. Oleh karena itu, dalam sebuah cerita teks naratif, tentulah ada
awal kejadian, kejadian-kejadian berikutnya, dan barangkali adapula akhirnya.
Struktur umum alur dapat dipaparkan sebagai berikut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22

2.2.5.1.1

Tahapan Awal

Tahapan awal (beginning)sering dikenal dengan tahap perkenalan. Tahap
ini berisi sejumlah informasi penting yang berkaitan dengan berbagai hal yang
akan dikisahkan pada tahap berikutnya. Misalnya, berupa penunjukan dan
pengenalan latar, seperti nama-nama tempat, suasana alam, waktu kejadian, dan
lain-lain yang pada garis besarnya berupa deskripsi setting (Nurgiyantoro, 2013:
202).
Pada tahap awal cerita, selain untuk memperkenalkan situasi latar dan
tokoh-tokoh cerita, konflik sedikit demi sedikit juga sudah mulai dimunculkan.
Masalah-masalah yang dihadapi tokoh yang akan memuncak dibagian tengah
cerita, klimaks, mulai dihadirkan dan diurai (Nurgiyantoro, 2013: 204).
a.

Paparan (exposition)
Paparan biasanya merupakan fungsi utama awal suatu cerita

(Sudjiman, 1988: 32).Tentu saja bukan informasi selengkapnya yang
diberikan, melainkan keterangan sekadarnya untuk memudahkan pembaca
mengikuti kisah selanjutnya.Selain itu, situasi yang digambarkan pada
awal harus membuka kemungkinan cerita itu berkembang.
b.

Rangsangan (inciting moment)
Rangsangan adalah peristiwa yang mengawali timbulnya gawatan

(Sudjiman, 1988: 32). Rangsangan sering ditimbulkan oleh masuknya
seorang tokoh baru yang berlaku sebagai katalisator. Namun, tidak ada
patokan tentang panjang paparan, kapan disusul oleh rangsangan, dan
beberapa lama sesudah itu sampai pada gawatan.
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c.

Gawatan (rising action)
Konflik-konflik yang sudah dimunculkan pada tahap sebelumnya

semakin berkembang dan peristiwa-peristiwa dramatik yang menjadi inti
cerita

semakin

mencekam

dan

menegangkan.Konflik-konflik,

pertentangan-pertentangan, benturan-benturan antar kepentingan, masalah,
dan tokoh yang mengarah ke klimaks semakin tak dapat dihindari.
2.2.5.1.2

Tahapan tengah

Menurut Nurgiyantoro (2013: 204-205) tahap tengah (middle) sering
disebut dengan tahap pertikaian. Tahap ini menampilkan pertentangan yang sudah
mulai dimunculkan pada tahap sebelunmnya, menjadi semakin meningkat dan
menegangkan.
Bagian tengah cerita merupakan bagian terpanjang dan terpenting dari
sebuah cerita fiksi yang bersangkutan.Pada bagian inilah cerita disajikan, tokohtokoh memainkan peran, peristiwa-peristiwa penting fungsional dikisahkan,
konflik berkembang semakin meruncing, menegangkan dan mencapai klimaks,
dan pada umumnya tema pokok, makna pokok cerita diungkapkan (Nurgiyantoro,
2013: 205). Tahap ini dibagi juga menjadi tiga tahap, yaitu tikaian (conflict), tahap
rumitan (compliocation), dan tahap klimaks.
a.

Tikaian (conflict)
Tikaian adalah perselisihan yang timbul sebagai akibat adanya dua

kekuatan yang bertentangan (Sudjiman, 1988: 42) satu diantaranya
diwakili oleh manusia atau pribadi yang biasanya protagonist dalam cerita.
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Protagonist itu dapat dari kekuatan alam, masyarakat, dan orang tua atau
tokoh lain.
b.

Tahapan rumitan (complication)
Perkembangan dari gejala mulai tikaian menuju ke klimaks cerita

disebut rumitan (Sudjiman, 1988: 34). Tanpa rumitan yang memadai,
tikaian akan lambat. Oleh karena itu, penciptaan dan cara mengendalikan
rumitan menunjukan kemahiran pengarang.
c.

Tahapan klimaks
Klimaks akan tercapai apabila rumitan akan mencapai puncak

kehebatan (Sudjiman, 1988: 41). Konflik-konflik atau pertentangan yang
terjadi akan ditimpakan kepada kepada para tokoh cerita mencapai titik
puncak.
2.2.5.1.3

Tahapan Akhir

Menurut Nurgiyantoro (2013:205-208) tahap akhir (end) sering disebut
juga dengan tahap peleraian. Tahap ini menampilkan adegan tertentu sebagai
akibat klimaks. Jadi, bagian ini berisi bagaimana kesudahan cerita atau
menyarankan pada hal bagaimakah akhir sebuah cerita. Tahap ini juga dibagi
menjadi dua tahap, yaitu tahap leraian (falling action), dan tahap selesaian
(denouement).
a.

Tahap leraian
Leraian yang menunjukan perkembangan peristiwa ke arah

selesaian. Dalam menghadapi tikaian ada kalanya diturunkan orang atau
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barang yang muncul dengan tiba-tiba dan memberikan pemecah atau jalan
keluar atas kesulitan itu (Sudjiman, 1988: 35).
b.

Tahap selesaian
Selesaian bukan penyelesaian masalah yang dihadapi tokoh cerita.

Selesaian adalah bagian akhir atau penutup cerita (Sudjiman, 1988: 3536).Selesaian

dapat

mengandung

penyelesaian

masalah

yang

menyenangkan atau menyedihkan, penyelesaian dalam keadaan yang
penuh ketidakpastiaan, ketidakjelasan, atau ketidakpahaman.
2.2.5.2 Jenis Plot
Setiap cerita memiliki plot yang merupakan kesatuan tindak, yang disebut
juga sebagai an artistic whole. Namun, kita tidak akan pernah menemukan dua
karya fiksi yang memiliki perbedaan. Untuk mengetahui wujud struktus sebuah
karya, diperlukan kerja analisis. Dari sinilah, kita dapat mendeskripsikan plot
suatu karya, kesamaan dan perbedaannya dengan karya yang lain, kemungkinan
berphipogram dengan karya sebelumnya dan sebagainya (Nurgiyantoro, 2013:
212).
Menurut Nurgiyantoro (2013: 212) plot dapat dikategorikan ke dalam
beberapa jenis yang berbeda berdasarkan sudut-sudut tinjauan atau kriteria yang
berbeda pula. Pembedaan plot yang dikemukakan di bawah ini didasarkan pada
tinjauan dari kriteria urutan waktu, jumlah, dan kepadatan.
2.2.5.2.1 Pembedaan Plot Berdasarkan Kriteria Urutan Waktu
Urutan waktu yang dimaksud adalah waktu terjadinya peristiwa-peristiwa
yang diceritakan dalam teks fiksi yang bersangkutan. Atau lebih tepatnya, urutan
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penceritaan peristiwa-peristwa yang ditampilkan. Urutan waktu dalam hal ini
berkaitan dengan logika cerita. Dengan mendasarkan diri pada logika cerita itu
pembaca akan dapat menemukan peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu dan
peristiwa mana yang terjadi lebih kemudian, terlepas dari penempatan yang
mungkin berada di awal,tengah, atau akhir teks. Dengan demikian, urutan waktu
kejadian ini ada kaitannya dengan tahap-tahap pemlotan. Oleh karena memiliki
kebebasan kreativitas, pengarang dapat memanupulasi urutan waktu kejadian
sekreatif mungkin, tidak harus bersifat linear kronologis. Dari sinilah secara
teoritis kita dapat membedakan plot ke dalam dua kategori: kronologis dan tidak
kronologis. Yang pertama disebut sebagai plot lurus, maju, atau dapat juga
dinamakan progresif, sedang atau dapat juga disebut sebagai regresif flash-back,
atau sorot balik.
a.

Plot Lurus, Progresif
Plot sebuah novel dikatakan progresif jika peristiwa-peristiwa yang

dikisahkan besifat kronologis, peristiwa –peristiwa yang pertama diikuti
oleh peristiwa-peristiwa yang kemudian.Atau, secara runtut cerita dimulai
dari tahap awal (penyituasian, pengenalan, pemunculan konflik), tengah
(konflik meningkat, klimaks), dan akhir (penyelesaian) (Nurgiyantoro,
2013: 214).
b.

Plot sorot-balik, flash back
Urutan kejadian yang dikisahkan dalam cerita fiksi yang berplot

regresif tidak bersifat kronologis.Cerita tidak dimulai dari tahap awal,
melainkan mungkin dari tahap tengah atau bahkan tahap akhir, baru
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kemudian tahap awal cerita dikisahkan. Teks fiksi yang berplot jenis ini,
dengan demikian, langsung menyuguhkan adegan-adegan konflik, bahkan
barangkali konflik yang telah meruncing. Padahal pemcaba belum lagi
dibawa masuk mengtahui situasi dan permasalahan yang menyebabkan
terjadinya konflik dan pertentangan itu, yang kesemuanya itu dikisahkan
justru sesudah peristiwa-peristiwa yang kronologis terjadi sesudahnya
(Nurgiyantoro, 2013: 214).
c.

Plot Campuran
Barangkali tidak ada novel yang secara mutlak berplot lurus-

kronologis atau sebaliknya sorot balik. Secara garis besar plot sebuah
novel mungkin progresif, tetapi didalamnya, betapapun kadar kejadiannya,
sering tedapat adegan-adegan sorot balik. Demikian pula sebaliknya.
Bahkan sebenarnya, boleh dikatakan, tidak mungkin ada sebuah cerita pun
yang mutlak flash back.
Dari beberapa penjelasan di atas dapat diberikan kesimpulan bahwa alur
merupakan rangkaian panjang sebuah karya sastra yang terjadi secara runtut yang
tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jika digambarkan setiap jalan cerita
tersebut memiliki peran masing-masing dan saling mempengarhi antara satu alur
dengan alur yang lain, kesatupaduan itu lah yang kemudia membuat sebuah cerita
yang sempurna dan membawa para pembaca ikut masuk merasakan seperti apa
yang sedang diperankan dalam sebuah karya fiksi/drama.
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2.2.6

Latar
Menurut Abram (dalam Nurgiyantoro, 2010: 216), latar atau setting

disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran kepada pengertian tempat,
hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa
yang diceritakan. Latar memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas. Unsur
latar dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial
budaya. Walau masing-masing menawarkan permasalahan yang berbeda dan
tempat yang dibicarakan secara sendiri, ketiga unsur itu kenyataannya saling
berkaitan dan saling memengaruhi satu dengan yang lain. Jadi, pembicaraan
terpisah hanya bersifat teknis dan untuk memudahkan saja.
a.

Latar Tempat
Latar tempat menunjuk pada lokasi terjadinya peristiwa yang

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan
mungkin berupa tempat-tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu,
mungkin lokasi tertentu tanpa nama jelas. Deskipsi tempat secara letili dan
realistis ini penting untuk mengesani pembaca seolah-olah hal yang
diceritakan itu sungguh-sungguh ada dan terjadi, yaitu di tempat (dan
waktu) seperti yang diceritakan itu (Nurgiyantoro, 2013:314).
b.

Latar Waktu
Latar waktu berhubungan dengan “kapan” terjadinya peristiwa-

peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah “kapan”
biasanya dihubungkan dengan waktu yang ada kaitannya atau dapat juga
dikaitkan dengan peristiwa sejarah yang dipergunakan untuk mencoba
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masuk kedalam suasana cerita. Adanya persamaan perkembangan atau
sejalan dengan waktu tersebut

juga dimanfaatkan untuk mengesani

pembaca seolah-olah cerita itu sungguh-sungguh ada dan terjadi
(Nurgiyantoro, 2013:318).
c.

Latar Sosial
Latar sosial menyarankan pada hal-hal yang berghubungan dengan

prilaku kehidupan sosial masyarakat disuatu tempat yang diceritakan
dalam karya fiksi. Tata cara kehidupan sosial masyarakat mencangkup
berbagai masalah dalam lingkup yang cukup kompleks. Selain itu, latar
sosial juga berhubungan dengan status sosial tokoh yang bersangkutan,
misalnya rendah, tinggi, menengah dan atas.
Jadi, latar merupakan sebuah landasan yang meliputi aspek ruang, waktu,
dan sosial-budaya yang mendukung terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian
dalam sebuah cerita.Latar juga turut memberikan kesan nyata kepada pembaca,
menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh ada dan terjadi, serta latar
juga turut memberikan informasi baru tentang sebuah latar yang mungkin
pembaca tidak ketahui sebelumnya.
2.2.7

Tema
Tema dapat dipandang sebagai dasar cerita, gagasan dasar umum, sebuah

karya novel. Gagasan dasar umum inilah yang tentunya telah ditentukan
sebelumnya oleh pengarang yang digunakan untuk mengembangkan cerita
(Nurgiyantoro, 2010:117).
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2.2.7.1 Penggolongan Tema
Tema dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yang berbeda
tergantung dari segi mana penggolongan itu dilakukan. Pengategorian tema yang
akan dikemukakan berikut dilakukan berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu
penggolongan dikotomis yang bersifat tradisional dan non tradisional,
penggolongan dilihat dari tingkat pengalaman jiwa menurut Shipley, dan
penggolongan dari tingkat keutamaannya.
a.

Tema Tradisional dan Nontradisional
Tema tradisional dimaksudkan sebagai tema yang menunjuk pada

tema yang hanya

“itu-itu” saja, dalam arti tema itu telah lama

dipergunakan dan dapat ditemukan dalam berbagai cerita, termasuk cerita
lama. Sedangkan tema nontradisional adalah ide utama yang tidak lazim
dan bersfat melawan arus, mengecewakan karena tidak sesuai dengan
harapan pembaca (Nurgiyantoro, 2010: 125).
b.

Tema Utama dan Tema Tambahan
Makna cerita dalam sebuah karya fiksi mungkinsaja lebih dari satu,

atau lebih dari satu intepretasi. Hal inilah yang menyebabkan tidak
mudahnya kita untuk menentukan tema pokok cerita, atau tema mayor
artinya makna pokok cerita yang menjadi dasar atau gagasan dasar umum
karya itu. Menentukan tema pokok sebuah cerita pada hakikatnya
merupakan aktivitas mengidentifikasi, memilih, mempertimbangkan, dan
menilai, diantara sejumlah makna yang ditafsirkan ada dikandung oleh
karya yang bersangkutan (Nurgiyantoro, 2013: 133).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31

Makna pokok cerita tersirat dalam sebagian besar, untuk tidak
dikatakan dalam keseluruhan cerita, bukan makna yang hanya terdapat
pada bagian-bagian tertentu cerita dapat diidentifikasikan sebagai makna
bagian, makna tambahan. Makna-makna tambahan inilah yang dapat
disebut sebagai tema-tema tambahan, atau tema minor. Dengan demikian,
banyak sedikitnya tema minor tergantung pada banyak sedikitnya makna
tambahan yang dapat ditafsirkan dari sebuah cerita novel. Penafsiran tema
itu harus dibatasi pada makna-makna yang terlihat menonjol, disamping
bukti-bukti konkret yang terdapat pada karya itu yang dapat dijadikan
dasar untuk mempertanggungjawabkannya. Artinya penunjukan dan atau
penafsiran sebuh makna tertentu pada sebuah karya itu bukannya
dilakukan secara sembarangan saja (Nurgiyantoro, 2013: 134).
2.2.8

Sudut Pandang
Sudut pandang pada hakikatnya merupakan strategi, teknik, siasat, yang

secara sengaja dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan dan cerita. Segala
sesuatu yang diceritakan dalam cerita fiksi memang milik pengarang, yang antara
lain berupa pandangan hidup dan tafsirannya terhadap kehidupan. Namun,
kesemuanya itu dalam cerita fiksi disalurkan lewat sudut pandang tokoh, lewat
kacamata tokoh cerita yang sengaja dikreasikan (Nurgiyantoro, 2010: 338).
Menurut Baldic (via Nurgiyantoro, 2010: 338), sudut pandang adalah
posisi atau sudut mana yang menguntungkan untuk menyampaikan kepada
pembaca terhadap peristiwa dan cerita yang diamati dan dikisahkan. Pemilihan
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posisi dan kacamata pengisahan peristiwa dan cerita pada hakikatnya juga
merupakan teknik bercerita agar apa yang dikisahkan lebih efektif.
Sudut pandang dapat banyak macamnya tergantung dari sudut mana ia
dipandang dan seberapa rinci ia dibedakan. Friedman (Nurgiyantoro, 2010: 346)
mengemukakan

adanya

sejumlah

pertanyaan

yang

jawabannya

dapat

dipergunakan untuk membedakan sudut pandang. Pertanyaan yang dimaksud
adalah sebagai berikut.
a.

Siapa yang berbicara kepada pembaca (pengarang dalam persona
ketiga atau pertama, salah satu pelaku dengan “aku”, atau seperti
tidak seorang pun) ?

b.

Dari posisi mana cerita itu dikisahkan (atas, tepi, pusat, depan, atau
berganti-ganti) ?

c.

Saluran

informasi

apa

yang

dipergunakan

narator

untuk

menyampaikan ceritanya kepada pembaca (kata-kata, pikiran, atau
persepsi pengarang) ?
d.

Sejauh mana narator menempatkan pembaca dari ceritanya (dekat,
jauh, atau berganti-ganti).

Selain itu, Menurut Nurgiyantoro (2010, 347) pembedaan sudut pandang
juga dilihat dari bagaimana kehadiran cerita itu kepada pembaca, lebih bersifat
pencitraan, telling, atau penunjukan, showing, naratif atau dramatik. Pembedaan
sudut pandang yang akan dikemukakan berikut berdasarkan pembedaan yang
telah umum dilakukan orang, yaitu bentuk persona tokoh cerita, persona ketiga
atau persona pertama, dan ditambah persona kedua.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33

2.2.8.1 Sudut Pandang Persona Ketiga “Dia”
Pengisahan cerita yang mempergunakan sudut pandang persona ketiga,
gaya “dia”, narator adalah seseorang yang berada di luar cerita yang menampilkan
tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama atau kata gantinya: ia, dia, mereka.
Nama-nama tokoh cerita, khususnya yang utama, kerap atau terus-menerus
disebut, dan sebagai variasi digunakan kata ganti. Hal ini mempermudah pembaca
untuk mengenali siapa tokoh yang diceritakan atau siapa yang bertindak
(Nurgiyantoro, 2010: 347).
Sudut pandang “dia” dapat dibedakan ke dalam dua golongan berdasarkan
tingkat kebebasan dan keterkaitan pengarang terhadap bahan cerita. Di satu pihak
pengarang, narator, dapat bebas menceritakan segala sesuatu yang berhubungan
dengan tokoh “dia”, jadi bersifat mahatahu, di pihak lain ia terikat, mempunyai
keterbatasan “pengertian” terhadap tokoh “dia’’ yang diceritakan itu, jadi bersifat
terbatas, hanya selaku pengamat saja (Nurgiyantoro, 2010: 348).
2.2.8.2 “Dia” Mahatahu
Abrams (via Nurgiyantoro, 2010: 348) mengatakan sudut pandang persona
ketiga mahatahu dalam literatur bahasa Inggris dikenal dengan istilah-istilah the
omniscient point of view, third-person omniscient, the omniscient narrator,atau
author omniscient. Dalam sudut pandang ini, cerita dikisahkan dari sudut ”dia”,
namun pengarang, narator, dapat menceritakan apa saja hal-hal yang menyangkut
tokoh “dia” tersebut. Narator mengetahui segalanya, ia bersifat mahatahu
(omniscient). Ia mengetahui berbagai hal tentang tokoh, peristiwa dan tindakan,
termasuk motivasi yang melatarbalakanginya ia bebas bergerak dan menceritakan
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apa saja dalam lingkup waktu dan tempat cerita, berpindah-pindah dari tokoh
“dia”

yang

satu

ke

“dia”

yang

lain,

menceritakan

atau

sebaliknya

“menyembunyikan” ucapan dan tindakan tokoh, bahkan juga yang hanya berupa
pikiran, perasaan, pandangan, dan motivasi tokoh secara jelas seperti halnya
ucapan dan tindakan nyata.
Namun, teknik ini juga mengandung hal-hal yang dapat dipandang sebagai
kelemahan. Walau merupakan teknik yang paling natural, sebenarnya, ia sekaligus
bersifat tidak natural. Hal itu disebabkan dalam realitas kehidupan tidak ada
seorang pun yang bersifat mahatahu, paling-paling orang mampu menuturkan apa
yang dapat dilihat dan didengarnya jika itu menyangkut orang lain. Itulah
sebabnya teknik tersebut tidak selamanya merupakan teknik

yang tepat. Di

samping itu, adanya kebebasan pengarang justru dapat menyebabkan adanya
kecenderungan untuk “kehilangan” sesuatu sehingga menjadi kurang koheren.
Teknik mahatahu memang kurang memberikan sifat kedisiplinan kepada
pengarang (Nurgiyantoro, 2010: 350).
2.2.8.3 “Dia” Terbatas, “Dia” sebagai Pengamat
Dalam sudut pandang “dia” terbatas, seperti halnya dalam “dia” mahatahu,
pengarang melukiskan apa yang dilihat, didengar, dialami, dipikir, dan dirasakan
oleh tokoh cerita, namun terbatas hanya pada seorang tokoh saja Stanton (via
Nurgiyantoro, 2010: 350). Tokoh cerita mungkin saja cukup banyak, yang berupa
tokoh “dia”, namun mereka tidak diberi kesempatanuntuk menunjukan sosok
dirinya seperti halnya tokoh pertama. Oleh karena dalam teknik ini hanya ada
seorang tokoh yang terseleksi untuk diungkap, tokoh tersebut merupakan fokus,
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cermin, atau pusat kesadaran, center of consciousness. Berbagai peristiwa dan
tindakan yang diceritakan disajikan lewat “pandangan” dan atau kesadaran
seorang tokoh, dan hal itu sekaligus berfungsi sebagai “filter” bagi pembaca
(Nurgiyantoro, 2013: 350).
Dalam teknik “dia” terbatas sering juga dipergunakan teknik narasi aliran
kesadaran, sream of consciosness, yang menyajikan kepada pembaca pengamatanpengamatan luar yang berpengaruh terhadap pikiran, ingatan, dan perasaan yang
membentuk kesadaran total pengamatan. Sudut pandang cerita, dengan demikian,
menjadi bersifatobjektif, objective point of view, atau narasi objektif, objective
narration. Pengarang tidak “menganggu” dengan demikian komentar dan
penilaian yang bersifat subjektif terhadap peristiwa, tindakan, ataupun tokohtokoh yang diceritakan. Ia hanya berlaku sebagai pengamat, observer, melaporkan
sesuatu yang dialami dan dijalani oleh seorang tokoh yang sebagai pusat
kesadaran. Ia sama halnya dengan pembaca, adalah seorang tokoh yang berdiri di
luar cerita (Nurgiyantoro, 2013: 351).
Dalam sudut pandang “dia” sebagai pengamat yang benar-benar objektif,
narator bahkan hanya dapat menceritakan segala sesuatu yang dapat dilihat dan
didengar, atau yang dapat dijangkauoleh indera. Namun, walau ia hanya
menceritakan secara apa adanya, kadar ketelitiannya harus diperhitungkan,
khususnya ketelitian dalam mencatat dan mendeskripsikan berbagai peristiwa,
tindakan, latar, sampai ke detail-detail terkecil yang khas. Dalam hal ini narator
seolah-olah berlaku sebagai kamera yang berfungsi untuk merekam dan
mengabadikan suatu objek (Nurgiyantoro, 2013: 351).
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2.2.8.4 Sudut Pandang Persona Pertama “Aku”
Dalam pengisahan cerita yang mempergunakan sudut pandang persona
pertama, first-person point of view, ”aku”, jadi, gaya “aku” narator adalah
seseorang ikut terlibat dalam cerita. Ia adalah si “aku” tokoh yang berkisah,
mengisahkan

kesadaran

dirinya

sendiri,

self-consciousness,

mengisahkan

peristiwa dan tindakan, yang diketahui, dilihat, didengar, dialami, dan dirasakan,
serta sikapnya terhadap tokoh lain kepada pembaca. Si “aku” tentu saja punya
nama, namun karena ia mengisahkan pengalaman sendiri, nama itu jarang disebut.
Penyebutan nama si “aku” mungkin justru berasal dari ucapan tokoh lain yang
bagi si “aku” merupakan tokoh “dia” dan “kau” (Nurgiyantoro, 2013: 352).
Berdasarkan peran dam kedudukan si “aku” dalm cerita, sudut pandang
persona pertama dapat dibedakan kedalam dua golongan. Si “aku” mungkin
mendudukan peran utama, jadi tokoh utama protagonis,

mungkin hanya

menduduki peran tambahan, jadi tokoh tambahan protagonis, atau berlaku sebagai
saksi (Nurgiyantoro, 2013: 353).
2.2.8.5 ”Aku” Tokoh Utama
Dalam sudut pandang teknik ini, si “aku” mengisahkan berbagai peristiwa
dan tingkah laku yang dialaminya, baik yang bersifat batiniah, dalam diri sendiri,
maupn sendiri, hubungan dengan sesuatu diluar dirinya. Sia “aku” menjadi fokus ,
pusat kesadaran, pusat cerita. Segela sesuatu yang diuar diri si “aku”, peristiwa,
tindakan, dan orang, diceritakan hanya jika berhubungan dengan dirinya atau
dipandang penting (Nurgiyantoro, 2013: 354).
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2.2.9

Amanat
Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin

disampaikan pengarang kepada pembaca dan pendengar, di dalam karya sastra
modern, amanat ini biasanya tersirat, di dalam karya satra lama pada umumnya
amanat tersurat (Siswanti, 2008: 161-162). Menurut Sudjiman (1988: 57) amanat
merupakan ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan kepada pengarang.
Amanat terdapat di dalam karya sastra secara implisit maupun eksplisit. Amanat
bersifat implisit jika jalan keluar atau ajaran moral itu disiratkan dalam tingkah
laku tokoh menjelang akhir cerita. Sedangkan bersifat eksplisit jika pengarang
pada tengah atau akhir cerita menyampaikan seruan, saran, peringatan, nasihat,
anjuran, larangan, dan sebagainya yang berkaitan dengan gagasan yang mendasari
cerita.
Dapat disimpulkan dari pendapat ahli di atas, amanat merupakan sebuah
pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengang kepada pembaca. Cara
pengarang menyampaikan pesan tersebut dengan cara langsung dan tidak
langsung

dalam

sebuah

cerita.

Pengarang

diberikan

kebebasan

dalam

menyimpulkan setiap pesan yang disampaikan oleh pengarang. Biasanya, pesan
yang disampaikan kepada pembaca berkaitan dengan hal baik buruk dalam
kehidupan seperti perbuatan, tingkah laku, dan lain-lain, untuk dijadikan contoh
oleh pembaca.
2.2.10 Nilai Moral
Secara umum moral menyarankan pada pengertian (ajaran tentang) baik
buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan
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sebagainya; akhlak, budi pekerti, susila (KBBI dalam Nurgiyantoro, 2010: 320).
Istilah “bermoral”, misalnya: tokoh bermoral tinggi, berarti mempunyai
pertimbangan baik dan buruk. Namun, tidak jarang pengertian baik buruk itu
sendiri dalam hal-hal tertentu bersifat relatif. Artinya, suatu dipandang baik oleh
yang satu atau bangsa pada umumnya, belum tentu sama bagi orang lain, atau
bangsa yang lain. Pandangan seseorang tentang moral, nilai-nilai, dan
kecenderungan-kecenderungan, biasanya dipengaruhi oleh pandangan hidup, way
of life, bangsanya (Nurgiyantoro, 2010: 321).
Darmadi (2009: 72) menambahkan bahwa makna moral yang terkandung
dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Akan
tetapi sikap batin yang baru dapat dilihat orang lain setelah terwujud dalam
perbuatan lahiriah yang baik pula. Maka, dengan kata lain, kita mungkin dapat
menyamakan moral dengan kebaikan orang atau kebaikan manusiawi.
Suparno (dalam Hadiwardoyo, 2005: 92) mengemukakan bahwa
pendidikan moral merupakan keseluruhan proses dan usaha-usaha pengembangan
budi pekerti. Pendidikan moral merupakan bahian lingkungan yang dirancang
secara sengaja untuk mengembangkan cara berpikir dan bertindak dalam situasi
moral. Atau dengan perkataan lain, pendidikan moral adalah seluruh proses dan
semua usaha orang-orang dewasa untuk membantu orang-orang muda, agar hati
mereka semakin tulus dan tindakan-tindakan mereka semakin berkenan dihati
Tuhan dan sesama.
Dengan demikian, moral merupakan sebuah nilai baik maupun buruk dari
seseorang yang daalam kehidupan bermasyarakat. Moral dapat dipandang baik
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atau buruk oleh orang lain atau golongan masyarakat tertentu, hal itulah yang
menyebabkan moral tidak bersifat mutlak karena setiap orang punya pandangan
masing-masing tentang sebuah moral.
2.2.10.1

Nilai Moral dalam Karya Sastra

Moral dalam karya sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup
pengarang yang bersangkutan, pandangan tentang nilai-nilai kebenaran, dan hal
itulah yang ingin disampaikan kepada pembaca (Nurgiyantoro, 2010: 32).
Menurut Kenny (via Nurgiyantoro, 2010: 321), moral dalam cerita biasanya
dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan dengan ajaran moral tertentu
yang bersifat praktis, yang dapat diambil lewat cerita yang bersangkutan oleh
pembaca.
Dengan demikian, moral dapat disimpulkan sebuah nilai tertentu yang
dianggap baik oleh masyarakat tertentu dan menjadi landasan untuk
bertingkahlaku dalam kehidupan sehari-hari. Penetapan nilai tertentu dalam
masyarakat adalah sebuah kesepakatan bersama dari masyarakat tersebut, jadi
secara jelas memang sebuah moral itu relatif karena tidak memiliki nilai khusus
dalam menjalankannya di setiap masyarakat mungkin akan berbeda-beda moral
yang disepakati.
2.2.10.2

Bentuk Penyampaian Nilai Moral

Dari sisi tertentu karya sastra, fiksi dapat dipandang sebagai bentuk
manifestasi keinginan pengarang untuk mendialog, menawar, dan menyampaikan
sesuatu

(Nurgiyantoro, 2010: 335). Nurgiyantoro menambahkan, sesuatu itu

mungkin berupa pandangan tentang suatu hal, gagasan, moral, atau amanat.
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Nurgiyantoro (2010: 335) mengemukakan bahwa secara umum bentuk
penyampaian moral dalam karya fiksi mungkin bersifat langsung, atau
sebalaiknya bersifat tidak langsung. Bentuk penyampaian pesan moral yang
secara langsung, boleh dikatakan identik dengan cara pelukisan watak tokoh yang
bersifat uraian atau penjelasan. Artinya, moral yang ingin disampaikan atau
diajarkan kepada pembaca dilakukan secara langsung dan eksplisit.
Bentuk penyampaian moral tidak langsung yaitu pesan hanya tersirat dalam
cerita, berpadu secara koherensif dengan unsur-unsur cerita yang lain
(Nurgiyantoro, 2010: 339). Nurgiyantoro (2010: 340) menambahkan, yang
ditampilkan dalam cerita adalah peristiwa-peristiwa, konflik, sikap, dan tigkah
laku para tokoh dalam menghadapi cerita dan konflik itu.
2.2.10.3 Bentuk Nilai Moral yang Kuat
Kekuatan moral adalah kekuatan pribadi seseorang yang mantap dalam
kesanggupan untuk bertindak sesuai dengan apa yang diyakininya sebagai benar
(Suseno, 1989: 141). Menurut Suseno, sikap atau keutamaan yang mendasari
kepribadian yang memiliki nilai moral yang kuat, yaitu sebagai berikut.
a.

Kejujuran
Bersikap jujur terhadap orang lain berarti dua sikap, yaitu bersifat

terbuka dan bersikap fair. Bersikap terbuka adalah kita selalu muncul
sebagai diri kita sendiri (terbuka berarti: orang boleh tahu, siapa kita ini).
Kedua, bersikap wajar atau fair, yaitu bersikap jujur terhadap orang lain
maupun terhadap diri kita sendiri. Dalam artian, kita harus berani melihat
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diri seadanya, membuang tindakan yang bersifat kepalsuan, ketidakadilan,
dan kebohongan (Suseno, 1989: 142).
b.

Nilai-nilai otentik
Otentik berarti “aseli”, yaitu kita menjadi diri kita sendiri. Manusia

otentik adalah manusia yang menghayati dan menunjukan diri sesuai
dengan keasliannya, dengan kepribadian yang sebenarnya (Suseno, 1989:
143).
c.

Kesediaan untuk bertanggung jawab
Kejujuran sebagai kualitas dasar kepribadian moral menjadi

operasional dalam kesediaan untuk bertanggung jawab. Bertanggung
jawab berarti suatu sikap terhadap tugas yang membebani kita. Kita terikat
untuk menyelesaikannya, demi tugas itu sendiri. Sikap itu tidak
memberikan ruang pada pamrih kita (Suseno, 1989: 145).
d.

Kemandirial moral
Kemandirian moral berarti bahwa tidak pernah ikut-ikutan saja

dengan berbagai pandangan moral dalam lingkungan, melainkan selalu
membentuk penilaian dan pendirian sendiri dan bertindak sesuai
dengannya (Suseno, 1989: 146). Mandiri secara moral adalah kita tidak
dapat “dibeli” oleh mayoritas, bahwa kita tidak pernah akan rukun hanya
demi kebersamaan kalau kerukunan itu melanggar keadilan.
e.

Keberanian moral
Keberanian moral menunjuk diri dalam tekad untuk tetap

mempertahankan sikap yang telah diyakini sebagai kewajiban pun pula
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apabila

tidak

disetujui

atau

secara

aktif

dilawan

oleh

lingkungan.Keberanian moral berarti berpihak kepada yang lebih lemah
melawan yang kuat, yang memperlakukannya dengan tidak adil (Suseno,
1989: 147)
f.

Kerendahan hati
Bersikap rendah hati tidak hanya berarti bahwa kita sadar akan

keterbatan kebaikan kita, melainkan juga bahwa kemampuan kita untuk
memberikan penilaian moral terbatas. Kerendahan hati ini tidak
bertentangan dengan keberanian moral, melainkan justru prasyarat
kemurniaannya (Suseno, 1989: 148).
g.

Realistik dan kritis
Sikap realistik tidak berarti bahwa kita menerima realitas begitu

saja, memperlajari keadaan dengan seralis-realisnya supaya dapat kita
sesuaikan dengan tuntutan prinsip-prinsip dasar. Dengan kata lain, sikap
realistik bersamaan dengan sikap kritis (Suseno, 1989: 150).
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2.3 Kerangka Berpikir

Novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna

Analisis Unsur Intrinsik dan Nilai Moral

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran

Peserta didik kelas XII SMA
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Jenis Penelitian
Penelitian ini berjudul Anlisis Unsur Intrinsik dan Nilai Moral dalam

Novel Seteru 1 Guru Karya Haris Priyatna serta Rancangan pembelajarannya di
SMA Kelas X menggunakan penelitian jenis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moeleong,
2017: 4).
Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama,
menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apalagi berhadapan dengan
kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat
hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih
dapat menyesuaikan diri dengan banuak penjamaan pengaruh bersama terhadap
pola-pola nilai yang dihadapi (Moeleong, 2006: 9-10).
Berdasarkan penjelasan tentang penelitian kualitatif di atas dapat
disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hal itu
berkaitan dengan penelitian ini yang menggunakan data disimpulkan berupa
deskripsi kata-kata yang diambil dari novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna.
Pada aspek kualitatif, penelitian ini juga bermaksud menemukan fenomena yang
terjadi dalam novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna khususnya yang berkaitan
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dengan unsur intrinsik dan nilai moral. Maka dari itu, penelitian ini termasuk
dalam penelitian kualitatif.
Pada konteks penelitian sastra, penelitian ini termasuk kedalam penelitian
struktural karena berisi analisis struktur pembangun karya sastra. analisis
struktural dalam penelitian ini difokuskan untuk menganalisis struktur novel
Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna. Unsur-unsur intrinsik yaitu tokoh,
penokohan, tema, alut, latar, sudut pandang dan amanat yang ada dalam novel
Seteru 1 Guru akan dibahas secara mendalam.
3.2

Data dan Sumber Data
Data yang digunakan adalah berupa kutipan-kutipan dari novel Seteru 1

Guru. Identitas sumber data yang digunakan sebagai berikut.
Judul Novel

: Seteru 1 Guru

Halaman

: 243 halaman

Pengarang

: Haris Priyatna

Penerbit

: PT Mizan Pustaka

Tahun Terbit : 2015
Kota

: Bandung
Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan unsur-unsur

intrinsik. Jadi, data yang akan diambil nanti adalah data yang digunakan untuk
memcahkan rumusan masalah penelitian ini.
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3.3

Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti

dalam pengumpulan data agar pekerjaan lebih mudah, hasilnya lebih baik, cermat
lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2006: 163).
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adlah teks novel Seteru 1 Guru
karya Haris Priyatna. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki peran utama sebagai
alat pengumpulan data. Selain itu, peneliti juga layak disebut sebagai instrumen
penelitian. Peneliti layak disebut sebagai instrumen penelitian karena sebelum
melakukan penelitian, peneliti sudah memiliki modal ilmu pengetahuan mengenai
analisis unsur intrinsik novel dan merancang rencana pembelajaran yang
didapatkan selama proses perkukuliahan.
3.4

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu teknik baca dan teknik

tulis. Teknik baca, peneliti membaca keseluruhan novel Seteru 1 Guru karya Haris
Priyatna yang akan dianalisis. Teknik tulis, setelah membaca novel tersebut,
peneliti menulis hal-hal penting yang berkaitan dengan unsur intrinsik dan nilai
moral terhadap novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna. Teknik pengumpulan
data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan
utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2010: 224).
3.5

Teknik Analisis Data
Analisis data yang dilakukan untuk mengolah hasil dari penelitian ini

dibagi menjadi beberapa langkah sebagai berikut.
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1.

Peneliti harus membaca keseluruhan novel Seteru 1 Guru karya Haris
Priyatna.

2.

Peneliti menganalisis dan menulis informasi penting berupa unsur intrinsik
dan nilai moral yang terdapat dalam novel Seteru 1 Guru karya Haris
Priyatna.

3.

Setelah menganalisis, peneliti menyusun hasil analisis tersebut.

3.6

Triangulasi
Menurut (Sugiyono, 2012: 241) mengatakan bahwa dalam teknik

pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data
yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi,
maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data,
yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai cara teknik pengumpulan data
dan berbagai sumber data. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data,
triangulasi tersebut dapat dilakukan terus menerus sampai peneliti puas dengan
datanya, sampai yakin datanya valid (Herdiyansyah, 2012: 168). Oleh karena itu,
peneliti melakukan triangulasi terhadap data hasil analisis unsur intrinsik dan nilai
moral novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna. Hasil analisis peneliti diperiksa
oleh pakar atau ahli dalam bidang sastra yaitu Diani Febriasari M.Pd. Triangulasi
ini dilakukan untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1

Deskripsi Data
Pada bab ini akan dikemukakan data berupa unsur intrinsik dan nilai moral

yang ditemukan dalam penelitian analisis unsur intrinsik dan nilai moral novel
Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna serta rancangan pembelajarannnya di SMA
kelas X. novel yang digunakan untuk dianalisis terdiri dari 243 halaman. Peneliti
menggunakan novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna sebagai sumber data yang
akan digunakan dalam menganalisis unsur intrinsik dan nilai moral. Unsur
intrinsik yang dianalisis yaitu tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut
pandang, dan amanat. Setelah itu, peneliti mengimplemantasikan hasil temuan
tentang unsur intrinsik tersebut dalam pembelajaran saastra di SMA kelas X yang
berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
4.2

Sinopsis Novel Seteru 1 Guru
Soekarno, Musso dan Kartosoewirjo merupakan sahabat lama yang pernah

tinggal satu atap di indekos milik Tjokroaminoto di Jalan Peneleh, Surabaya.
Soekarno, Musso, dan Kartosoewirjo memiliki jalan ceita masing-masing dalam
mencapai kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Dimulai dari Soekarno yang
merupakan adik kelas Musso dan Kartosoewirjo. Soekarno akhirnya menjadi
pemimpin bangsa Indonesia yang juga menjadi sosok sangat penting dalam
kemerdekaan bangsa Indonesia, Soekarno merupakan anak yang cerdas, bahkan
Soekarno menjadi salah satu anak pribumi yang bisa sekolah di sekolah Belanda
pada saat itu yang tidak semua anak pribumi mempunyai kesempatan untuk
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menempuh pedidikan di sekolah tersebut, Seokarno kecil merupakan Soekarno
yang memiliki semangat belajar tinggi hingga ia menemukan sosok guru, idola,
sekaligus pemilik indekos tempat Soekarno tinggal selama menjalani pendidikan
di Surabaya. Kehidupan Soekarno dimasa remaja tidak seperti remaja sebayanya
pada masa itu dikarenakan semangat belajar Soekarno yang tinggi membuat
Soekarno lebih banyak menghabiskan hari-harinya dengan membaca dan belajar.
Keluarga Soekarno yang terbilang hidup sederhana membuat Soekarno belajar
menjadi anak yang mandiri dan lebih pandai dalam mengatur pengeluaran selama
tinggal di indekos milik Tjokroaminoto.Menempuh ilmu di sekolah Belanda serta
tinggal di indekos milik Tjokroaminoto telah menjadikan Soekarno sebagai sosok
yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, pasalnya beberapa tahun kemudian
Soekarno

menjadi

Presiden

pertama

Indonesia

dan

orang

yang

memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perjalanan panjang Soekarno untuk
memerdekaan bangsa Indonesia tidak berjalan mudah, bahkan ketika Soekarno
harus menyaksikan kedua sahabatnya Musso dan Kartosoewirjo tewas di depan
matanya. Kejadian tersebut didasari karena Musso dan kartosoewirjo tidak puas
dengan cara pemerintah di bawah Soekarno dalam mencapai kemerkedaan hingga
berbuntuk pemberontakan kepada pemerintah masa Soekarno, kedua sahabat
Soekarno tersebut memiliki cara lain dalam menggapai kemerdekaan.Ketika
dibawah asuhan sang guru Tjokroaminoto ketiga sahabat ini sebenarnya diberikan
ilmu dan porsi yang sama dari Tjokroamonoto, namun ketiga murid
Tjokroaminoto ini memiliki cara pikir dan ideologi yang berbeda dalam mencapai
kemerdekaan bangsa Indonesia, masing-masing dari mereka memiliki ideologi
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yaitu, Soekarno dengan nasionalismenya, Musso dengan komunisme, dan
Kartosoewirjo dengan ideologi Islam radikal.
Selama tinggal di indekos milik Tjokroaminoto ketiga sahabat tersebut
banyak berdiskusi pandangan masing-masing mereka tentang politik, serta tak
lupa

mereka

selalu

berdiskusi

baagaimana

mereka

akan

mewujudkan

kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Masing-masing dari mereka semua
mengeluarkan isi kepala mereka tentang apa dan bagaimana caranya agar
kemerdekaan bangsa dapat terjadi. Musso yang berjarak umur agak jauh diatas
Soekarno tidak pernah menggunakan kekuasaaannya sebagai senior di indekos
untuk memanfaatkan Soekarno, mereka terlihat seperti teman sebaya, Karto yang
kemudian bergabung sedikit lebih terlambat dari Soekarno dan Musso akhirnya
menjadi teman dekat dan akrab Soekarno. Keduanya terus bersama hingga
beberapa tahun berikutnya.
Waktu berjalan hingga membuat ketiga sahabat tersebut harus terpisah
dengan jalan hidup masing-masing.Soekarno yang telah menjadi Presiden
Indonesia kini menjalankan perannya sebagai pemimpin bangsa untuk membawa
Indonesia meraih kemerkedaan.Bukan hal mudah untuk Soekarno untuk
membawa Indonesia merdeka, hal yang pertama yang harus dilewatinya adalah
ketika kedua sahabatnya ketika di indekos melakukan pemberontakan terhadap
pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno. Musso terlebih dahulu terbunuh
ketika melakukan perlawanan sengit terhadap pihak pemerintah, walaupun sempat
mengalami pengepungan dan pengejaran terhadap Musso oleh Tentara Nasional
Indonesia (TNI) dan mempunyai pilihan untuk menyerah kepada TNI pada saat
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itu. Tetapi Musso menolak untuk menyerah hingga akhirnya Musso tewas
tertembak oleh TNI.Berbeda dengan Musso yang menyerang secara ganas
terhadap

pihak

pemerintahan

Soekarno,

sahabat

karib

Soekarno

yaitu

Kartosoewirjo yang juga melakukan pemberontakan melakukannya dengan lebih
terorganisir dan memiliki pasukan yang tangguh dibandingankan Musso.Hanya
karena kekurangan persediaan logistik dan pengepungan terhadap TNI yang juga
melibatkan rakyat akhirnya perjuangan Kartosoewirjo selama 13 tahun harus
berakhir dengan ditangkapnya Kartosoewirjo. Ditangkapnya Kartosoewirjo
merupakan keputusan karto yang menyerah kepada TNI, karena Karto melihat
bahwa pasukan yang dibawa olehnya menderita kelaparan karena kekurangan
logistik. Kartosoewirjo akhirnya ditangkap dan diadili oleh pengadilan militer dan
di vonis hukuman mati karena pemberontakan terhapap pemerintah dan
negara.Bahkan hal yang tidak kalah menarik dari cerita ini adalah ketika berkas
vonis hukuman mati Kartosoewirjo sampai ke meja Soekarno untuk mendapatkan
pengesahan. Berat sekali hati Soekarno untuk menendatangani berkas hukuman
mati sahabatnya itu. Terjadi perang batin dalam diri Soekarno, bahkan sempat
berkas tersebut harus disingkirkannya begitu diulangi berkali-kali oleh Soekarno.
Namun, akhirnya Soekarno harus menandatangani berkas tersebut dikarenakan
waktu yang sudah semakin dengat dengan eksekusi hukuman Kartosoewirjo,
Soekarno juga mengingat banyak sekali korban yang disebabkan pemberontakan
sahabatnya itu, atas dasar tersebutlah Soekarno menandatangani berkas tersebut
dan menyaksikan sahabatnya tewas didepannya sendiri.
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4.3

Analisis Unsur Intrinsik Novel Seteru 1 Guru Karya Haris Priyatna
Analisis unsur intrinsik bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai

isi novel Seteru 1 Gurusecara menyeluruh. Kegiatan menganalisis dilakukan
dengan mengidentifikasi dan mendeskripsikan unsur intrinsik agar makna novel
Seteru 1 Guru dapat ditemukan. Unsur intrinsik yang dimaksud adalah tema,
tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandnag, dan amanat. Berikut ini hasil
analisis unsur intrinsik novel Seteru 1 Gurukarya Haris Priyatna.
4.3.1

Tokoh
Tokoh adalah orang yang tampil dalam suatu karya naratif yang oleh

pembaca ditafsirkan memiliki kualitas dan kecenderungan tertentu seperti yang
diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan (Abrams
dalam Nurgiyantoro, 2007: 20). Dalam sebuah karya sastra tokoh atau pelaku
merupakan hal penting. Tanpa seorang tokoh maka cerita yang ditampilkan akan
mati. Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2009: 165) mengartikan tokoh adalah orangorang yang ditampilkan dalam sebuah karya naratif, atau drama tertentu seperti
diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan.
Nurgiyantoro (2013: 258) tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dapat dibedakan
kedalam beberapa jenis penamaan berdasarkan sudut pandang. Berdasarkan
perbedaan sudut pandang dan tinjauan tertentu tokoh dibagi menjadi beberapa
jenis yaitu, tokoh utama an tambahan, tokoh protagonis dan tokoh antagonis,
tokoh sederhana dan tokoh bulat, dan tokoh statis dan tokoh berkembang, tokoh
tipikal dan tokoh sentral. Pembedaan tokoh kedalam kategori ini didasarkan pada
peran dan pentingnya seorang tokoh dalam cerita fiksi secara keseluruhan.
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a.

Tokoh Utama
Berdasarkan

keterlibatan

tokoh

dalam

peristiwa-peristiwa

yang

membangun certia, tokoh Soekarno menjadi tokoh utama dalam cerita. Dapat
dikatakan bahwa intensitas keterlibatan tokoh Soekarno dalam peristiwa yang
membangun cerita, lebih banyak dibandingkan dengan tokoh lainnya. Dapat
dibuktikan dalam setiap bab pada novel Seteru 1 Guru melibatkan tokoh Soekarno
pada setiap peristiwa-peristiwa dalam cerita. Novel ini terdiri dari tiga bagian
dengan jumlah 20 bab. Berikut kutipan yang membuktikan perihal tersebut.
1)

“Apa kabar, anak muda !” sapa Soekarno penuh semangat.
Dia lantas menyalami Soeripno. Saat berpaling ke Musso, dia
berseru, “Lho, ini…Mas Musso ?!” (halaman 30, bagian
Kemelut).

2)

Soekarno tersenyum lebar seraya menjawab,”Takdir… takdir,
cita-cita besar, dan kekuatan rakyat yang mengantarku
sampai disini.”(halaman 31, bagian Kemelut).

3)

“Duduk bersamaku, Mas. Mari kita bernostalgia ke masa
remaja.Waktu kita sama-sama tinggal di jalan Peneleh Gang
VII.” (halaman 31, bagian Kemelut).

4)

Saat menjabat tangan Tjokro, Soekarno mudah dapat
merasakan aura dan karisma yang kuat sang pemimpin
Sarekat Islam. (halaman 62, bagian Internaat).

5)

Soekarno berlalu mencari kawan-kawannya. Bersama-sama
mereka memanjat pohon di sekeliling alun-alun dan bersantai
disana. (halaman 64, bagian Internaat).

6)

Soekarno tidak melihat Tjokro pergi tidur. Yang dia tahu
Tjokro dan ayahnya terus bercakap-cakap sampai Soekarno
tertidur.Sebelum jatuh terlelap, Soekarno masih sempat
menyimak obrolan mereka.Suara Tjokro yang mantap
memantul di sepanjang lorong hingga mencapai kamar
Soekarno. (halaman 66, bagian Internaat).

7)

Antara sadar atau tidak, Soekarno akhirnya terbenam ke alam
mimpi. Dalam mimpinya itu, dia melihat ada ahli pidato yang
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lahir lewat telinga seorang guru.Ahli pidato itu duelu-elukan
oleh para gadis Belanda. (halaman67, bagian Internaat).
8)

Soekarno memacu sepeda Gazelle-nya. Alangkah girang dia
siang hari ini.Ingin rasanya lekas sampai di rumah untuk
menyamoaikan kabar gembira yang dia dapat dari sekolah
kepada keluarganya.Delman-delman di depannya pun dia
salip tak sabar.Jalanan yang mulus membuat sepedanya
melaju kencang. (halaman 68, bagian Internaat).

9)

Hari itu Soekarno lulus ELS. Dia senang bisa
membahagiakan orang tuanya dengan kelulusan ini karena
tak mudah untuk bisa sekolah di situ, penuh
perjuangan.Umumnya anak pribumi ditolak dengan alasan
menurunkan mututu dan kurikulum ELS tidak sesuai untuk
anak pribumi. (halaman 69, bagian Internaat).

10) “Semakin luas gagasan Soekarno tentang berbagai gerakan
kebangsaan di belahan dunia lain juga tentang pemikiran
tokoh-tokohnya. Soekarno juga semakin banyak menyerap
ilmu dari para aktivis politik yang hilir mudik di Peneleh.”
(halaman 115, bagian Internaat).
11) Target tembak tak lain adalah Presiden Soekarno. Tembakan
luput tak beroleh sasaran. Begitu tembakan pertama
terdengar, pengawal yang duduk tepat di belakang Presiden
langsung menubruk sang pemimpin negara dan menamengi
dengan badan sendiri.”(halaman 235, bagian Kulminasi).
12) Bukan sekali itu saja anggota DI/TII hendak membunuh
Presiden Soekarno. Sewaktu Soekarno datang ke Perguruan
Cikini, tempat bersekolah putra-putrinya, dalam rangka
perayaan ulang tahun ke-15 sekolah itu, granat tiba-tiba
meledak di tengah pesta penyambutan. Sembilan orang
tewas, puluhan orang terluka, termasuk pengawal Presiden.
Soekarno beserta putra-putrinya selamat. (halaman 235,
bagian Kulminasi).
Pada tersebut mumbuktikan keterlibatan Soekarno dalam setiap
peristiwa pada cerita novel Seteru 1 Guru sangat dominan, pada setiap bab
Soekarno menjadi tokoh penting ketika hadir di cerita. Pada kutipan (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) ialah peristiwa yang
berhubungan dengan tokoh Soekarno yang diambil dari setiap baba dalam
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cerita novel Seteru 1 Guru, hal ini membuktikan keterlibatan Soekarno
sangat dominan dibandingkan tokoh lainnya dalam cerita.
b.

Tokoh Tambahan
Tokoh tambahan merupakan tokoh yang porsi penceritaannya tidak

sebanyak tokoh utama.Namun, tidak berarti kehadiran tokoh tambahan tidak
menjadi penting.Tokoh tambahan bisanya membuat sebuah cerita menjadi hidup
atau lebih menarik.Tokoh tambahan terdiri dari tokoh utama tambahan, tokoh
tambahan (periferal) utama, dan tokoh tambahan (yang memang) tambahan
(Nurgiyantoro, 2015: 259).
i.

Tokoh Utama Tambahan
Tokoh Utama Tambahan pada novel Seteru 1 Guru ialah Musso (sahabat

Soekarno). Peran Musso sangatlah menonjol dalam cerita, tetapi tidak melebihi
tokoh Soekarno yang selalu ada dalam cerita. Berikut kutipan yang membuktikan.
13)

Sampai dua hari kemudian, harian Merdeka di Solo memuat berita
berjudul “Soeparto al Musso” disertai keterangan: “ada
kemungkinan, tokoh kawakan Musso yang sangat terkenal itu telah
kembali.” (halaman 25, bagian Kemelut).

14)

Segerbong dengan mereka beberapa saudagar batik yang akan
pergi ke Pasar Beringharjo. Musso seperti mengenal salah seorang
di antara mereka.Tapi, dia lupa dimana. Sang saudagar juga
memperhatikannya, Musso segera melengos menatap keluar
jendela kereta. (halaman 27, bagian Kemelut).

15)

“Oh. Di sini juga ada anak HBS. Itu yang di kamar sebelah. Musso
namanya, dari Kediri. Dia sudah kelas 4, setahun lagi lulus. Ayo,
saya kenalkan.” (halaman 77, bagian Internaat).

16)

...Soekarno menyadari betapa besar tubuh Musso. Badannya begitu
gempal, lebar hampir dua kali tubuh Soekarno. Meski begitu,
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kayuhan kaki Musso cepat dan tangkas. (halaman 88, bagian
Internaat).
17)

Musso yang sudah berlari dan mencapai emperan sebuah rumah
ditembaki. Segera dia mencari perlindungan dan masuk kamar
mandi yang kebetulan berada di luar rumah. Tentara terus
menembak. Entah kenapa, Musso nekat keluar. Peluru watermantel
mengoyak lengan kiri atas dan peluru karaben menembus dada
kirinya. (halaman 219, bagian Kulminasi).

Pada

kutipan

(13),

(14),

(15),

(16),

dan

(17)

tokoh

Musso

diceritakan.Tokoh Musso berperan cukup banyak di dalam cerita, tetapi tidak
melebihi tokoh utama. Tokoh Musso diceritakan pada bagian kemelut, bab 1 dan
2, berbeda dengan Soekarno sebagai tokoh utama yang diceritakan disetiap bab
dalam cerita. Maka dari itu, tokoh Musso dapat disebut tokoh utama tambahan
Selain Musso, tokoh tambahan lain dalam novel Seteru 1 Guru ialah
Kartosoewirjo yang merupakan sahabat dari Soekarno. Peran Kartosoewirjo juga
menonjol, tetapi tidak melebihi tokoh Soekarno yang selalu hadir dalam setiap
peristiwa di cerita. Berikut kutipan yang membuktikan.
18)

Embusan angin dingin kota Malang menerpa tubuh Kartosoewirjo.
Rasanya lebih dingin ketimbang hawa di Malangbong, tempat dia
berkeluarga. Kartosoewirjo bertolak dari Malangbong ke Malang
dengan sepasukan Hizbullah bersenjata lengkap. (halaman 48,
bagian Kemelut).

19)

Setelah masuk gedung persidangan, Kartosoewirjo melihat anggota
KNIP bertambah banyak. Akhir tahun sebelumnya Presiden
Soekarno mengeluarkan dkrit penambahan anggota KNIP dengan
alasan agar lebih dapat mewakili semua lapisan dan golongan.
(halaman 49, bagian Kemelut).

20)

Kartosoewirjo sengaja membawa Laskar Hazibullah ke Malang.
Batinnya mengatakan bahwa dalam sidang itu, Masyumi akan
mendapat penentangan keras dari kubu sosialis yang memiliki
pasukan Pesindo. Dia bersiap menghadapi kemungkinan
pemaksaan kehendak. (halaman 51, bagian Kemelut).
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21)

Dalam perjalanan pulang itu, Kartosoewirjo mengungkapkan
pemikirannya kepada Umar. “Persiapkan semuanya. Saya mau
kembali ke kampung saja, saya menetap di Malangbong. Saya
kecewa dengan politik Masyumi dewasa ini. Rasanya saya ingin
menarik diri dari pusaran politik. Di Malangbong, saya bisa
mempersiapkan sesuatu yang besar.” (halaman 52, bagian
Kemelut).

22)

“Lihat, Kadar! Bagaimana batu ini bisa menyelamatkan saya dari
peluru, kalau dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari
hantaman palu?” (halaman 230, bagian Kulminasi).

23)

“Jangan kau percaya pada batu dan jimat apapun. Itu namanya
syirik. Percaya kepada Allah. Hanya Allah yang Maha
Melindungi.” (halaman 230, bagian Kulminasi).

24)

Dia mendapat vonis hukuman mati atas tiga dakwaan: berbuat
makar, pemberontakan terhadap kekuasaan yang sah, dan upaya
pembunuhan Presiden Soekarno. (halaman 240, bagian Kulminasi).

25)

Tiga belas orang regu tembak menuntaskan tiga belas tahun
perjuangan gerilya Kartosoewirjo. Tapi, seulas senyum tersungging
di wajah Kartoseowirjo. Dia yakin perjuangannya tidak sia-sia.
(halaman 241, bagian Kulminasi).

Pada kutipan (18), (19), (20) (21), (22), (23), (24), dan (25) tokoh
Kartosoewirjo diceritakan. Tokoh Kartosoewirjo berperan cukup banyak dalam
cerita, tetapi tidak melebihi tokoh utama. Tokoh Kartosoewirjo di ceritakan pada
bagian kemelut bab 3 dan 4, peran Kartosoewirjo dalam novel Seteru 1 Guru
sangat dekat dengan tokoh utama Soekarno. Kartosoewirjo merupakan teman
dekat Soekarno ketika masih tinggal di indekos, Karto dan Soekarno banyak
menghabiskan waktu bersama ketika masih tinggal di indekos. Maka dari itu,
tokoh Kartosoewirjo dapat disebut tokoh utama tambahan.
ii.

Tokoh Tambahan Utama
Sementara yang berperan sebagai tokoh tambahan utama adalah

Tjokroaminoto.

Tokoh

Tjokroaminoto

berperan

dalam

cerita

cukup
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mempengaruhi peran tokoh utama, tokoh Tjokroaminoto menjadikan peran utama
Soekarno dalam novel menjadi lebih nyata karena peran yang ditampilkan oleh
tokoh Tjokroaminoto, walaupun porsi penampilan hanya beberapa saja. Berikut
kutipan yang membuktikan.
26)

“Wah, Mas Tjokro jadinya datang sendiri kesini. Punten dalem
sewu, Mas, tadinya saya mau menjemput ke stasiun.Ternyata Mas
lebih dahulu sampai sini.” (halaman61, bagian Internaat).

27)

Tjokroaminoto sendiri yang menghendaki diselenggarakannnya
rapat umum ini. Dia giat mengadakan rapat umum di berbagai kota
untuk memantapkan Sarekat Islam. Tak heran jika organisasi yang
dipimpinya tumbuh sangat pesat. (halaman 63, bagian Internaat).

28)

Kata-katanya meluncur teratur, suaranya begitu lantang. Orang
yang ada di barisan belakang dapat mendengarpidato Tjokro sama
kerasnya dengan yang ada di barisan depan. Suara yang memancar
dari sinar jiwa dan sanubari. (halaman 64, bagian Internaat).

29)

Tjokroaminoto adalah orang yang sangat menjaga tata krama.
Meskipun hanya berhadapan dengan anak indekos, dia tidak
seenaknya.Tidak pernah dia duduk dengan kaki bertumpang tindih
ataupun satu kaki naik ke kursi.Posisi duduknya seperti berhadaphadapan dengan tamu.Tegak, lurus, dan rapi pula. (halaman 98,
bagian Internaat).

30)

Tjokro tersenyum. “Anak-anak, aku bangga pada kalian.Semoga
kalian kelak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini.Tapi ingat,
bersatu, jangan cerai-berai.Sekali lagi ingatlah kekuatan sapu lidi.
Jika lidi-lidi itu disatukan, maka menjadi sangat kuat, susah untuk
dipatahkan. Tapi, ambil sebatang lidi maka gampang sekali kau
bisa mematahkannya.” (halaman 104, bagian Internaat).

31)

Karto buru-buru masuk kamar Tjokro. Dia genggam tangan kanan
Tjokro. Tidak ada respon, tangan itu terasa dingin dan kaku. Karto
lalu meraba kaki kanan Tjokro. Sama, tidak ada reaksi. Mata sang
Pejuang Bangsa itu masih terbuka, namun sinarnya meredup. Pudar
sudah ketajaman mata yang telah menaklukan banyak orang itu.
Rustina, istri kedua Tjokro, terisak di sudut. (halaman 180, bagian
Internaat).

32)

Pagi itu semua berduka. Haji Agus Salim, Abikoesno
Tjokrosoejoso, dan S.M Kartosoewirjo atas nama pucuk pimpinan
PSII mengeluarkan maklumat yang mengabarkan bahwa H.O.S.
Tjokroaminoto telah berpulang.(halaman 180, bagian Internaat).
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Pada kutipan (26), (27), (28), (29), (30), (31), dan (32) tokoh
Tjokroaminoto diceritakan. Tokoh Tjokroaminoto diceritakan pada bab 5, 6,7, 14,
dan 15. Hal itu membuktikan bahwa tokoh Tjokroaminoto sebagai tokoh
tambahan utama.
iii.

Tokoh tambahan (yang memang) Tambahan

Tokoh yang berperan sebagai tokoh tambahan (yang memang) tambahan
ialah Sumadi, Yono (sopir yang menjemput Soeparto), Soeripno (Kepala
Perwakilan Republik Indonesia di Praha), Letnan Jendral Wikana (tokoh Partai
Komunis Indonesia), Haji Agus Salim, Parmin, Paijo, Hatta (Wakil Presiden),
Hermen, Mbok Tambeng, Siti Larang (anak Tjokroaminoto), Raden Soekemi
(Ayah Soekarno), Ida Ayu Nyoman Rai (Ibu Soekarno). Tokoh-tokoh tersebut
dikategorikan sebagai tokoh tambahan karena peran yang ditunjukan dalam novel
tidak banyak, tokoh-tokoh diatas hadir hanya untuk membuat kisah menjadi lebih
nyata dan menghidupkan suasana. Alasan lain ialah kehadiran tokoh-tokoh diatas
hanya sebagai peran yang membantu jalannya cerita tokoh utama menjadi lebih
nyata. Tokoh tambahan dalam novel Seteru 1 Guru diantaranya bahkan tidak
memiliki dialog, hanya disebutkan nama saja. Berikut kutipan yang membuktikan.
33)

Sumadi kembali melirik arlojinya, dia bertanya-tanya mengapa
tamu penting yang ditunggu-tunggu belum juga tiba (halaman 20,
bagian Kemelut).

Tokoh Sumadi muncul ketika cerita awal diceritakan, kehadiran Sumadi
sebagai tokoh yang menjadi utusan untuk menjemput kembalinya Musso ke
Indonesia. Tokoh Sumadi pada bab berikutnya tidak muncul lagi dalam
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percapakan maupun tindakan yang menyangkut dirinya, kutipan tokoh Sumadi
hanya diceritakan pada bab 1.
34)

Letnan Jendral Wikana belum lama diangkat menjadi Gubernur
Militer Surakarta. Dia salah satu tokoh Partai Komunis Indonesia
yang terpandang (halaman 23, bagian Kemelut).

Kutipan (34) yang membuktikan kutipan tokoh Letnan Jendral Wikana
yang hanya memiliki kutipan pada satu bab yaitu bab 1. Jendral Wikana muncul
dalam cerita ketika kembalinya Musso ke Indonesia, beliaulah yang menjadi
tokoh pertama dalam cerita Seteru 1 Guru yang menyambut kedatangan Musso
kerumahnya. Saat itu juga Jendral Wikana baru diangkat sebagai Gubernur Militer
Surabaya. Setelah kutipan yang terdapat pada bab 1, kemudian tokoh Jendral
Wikana tidak mendapat percakapan bahkan adegan di baba berikutnya hingga
cerita berakhir.
35)

“Kalau dektrit tidak diterima, carilah presiden dan wakil presiden
lain!” ancam Hatta di akhir pidatonya (halaman 51, bagian
Kemelut).

Kutipan (35) membuktikan kutipan Hatta yang merupakan wakil presiden.
Hatta merupakan tokoh yang tidak banyak mendapat percakapan dan adegan
dalam novel Seteru 1 Guru ini. Tokoh Hatta muncul ketika ditengah sidang KNIP,
beliau mendapat giliran untuk berpidato. Adegan tersebut terlihat sangat menonjol
dalam cerita dikarenakan adegan tersebut sangat penting dan menjadi sorotan
dalam kejadian tersebut. Walaupun Hatta berperan sebagai wakil presiden,
kemunculan Hatta terbilang sangat sedikit, karena tokoh Hatta hanya dikisahkan
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pada bab 4. Setelah bab 4, tokoh Hatta tidak dikisahkan lagi dan tidak muncul
dalam adegan.
36)

Seraya membawakan tas Raden Mas Oemar Said Tjokroaminoto,
Soekemi bertanya, “Mari, mari, Mas. Monggo, silahkan masuk ke
rumah saya yang sederhana ini.” (halaman 61, bagian Internaat).

Kutipan (36) membuktikan kemunculan tokoh Soekemi yang merupakan
ayah dari tokoh utama Soekarno. Kemunculan Soekemi dalam novel Seteru 1
Guru tidak mendapat banyak percakapan, meskipun sebagai orang tua dari
Soekarno. Kemunculan Soekemi yang mendapat adegan dan percakapan hanya
pada bab 5. Bab 5 kemuculan Soekami beberapa kali mendapat percakapan tetapi
hanya sebagai pelengkap alur cerita untuk mendukung peran tokoh utama.
37)

“Rumah saya tidak jauh dari stasiun karena ayah pegawai jawatan
kereta. Mungkin kapan-kapan kita bisa pulang bersama-sama. Saya
pernah pulang bareng Hermen.” Semaoen menjelaskan lantas
bertanya, “Mau sekolah di HBS seperti Hermen?” (halaman 76,
bagian Internaat).

Kutipan (37) membuktikan kemunculan salah satu tokoh yang menjadi
teman Soekarno ketika tinggal di indekos, Semaoen menjadi salah satu tokoh
yang diceritakan dalam novel Seteru 1 Guru tidak mendapat adegan banyak dalam
cerita, walupun sebenarnya Semaoen memiliki kedekatan dengan Soekarno
sebagai tokoh utama, percakapan dan adegan Semaoen yang melibatkannya secara
langsung hanya pada bab 6. Bab berikutnya tokoh Semaoen perlahan tidak
mendapat peran atau hadir di cerita lagi.
Kutipan (33), (34), (35), (36), dan (37) membuktikan keterlibatan masingmasing tokoh yang dapat dikatakan hanya sebagai tokoh yang mendapat peran
tokoh tambahan. Peran tokoh tambahan dalam novel Seteru 1 Guru disampaikan
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dengan beberapa macam, ada yang hanya disebutkan nama atau bahkan ada yang
memiliki dialog tetapi sekadar untuk menghidupkan jalannya cerita, kehadiran
tokoh tamnahan dalam nocel Seteru 1 Guru hanya dalam beberapa adegan saja.
Memang tidak semua tokoh tambahan memiliki hubungan langsung dengan tokoh
utama, tetapi dengan kehadirannya dalam cerita membuat peran tokoh Soekarno
sebagai tokoh utama menjadi lebih nyata dan membuat cerita yang disampaikan
lebih hidup.
4.3.2

Penokohan
Penokohan adalah pelukisan atau gambaran yang jelas tentang tokoh yang

ditampilkan dalam sebuah cerita. Penokohan tidak hanya penggambaran secara
fisik, tetapi juga dengan hal non-fisik. Hal tersebut meliputi pikiran, perasaan,
keyakinan, kepercayaan, dan bahkan ideologi yang dimiliki masing-masing tokoh
(Nurgiyantoro, 2010: 186). Penokohan dapat digambarkan melalui karakter tokohtokoh yang ada dalam cerita.Dalam novel Setru 1 Guru ada beberapa tokoh yang
hanya disebutkan namanya saja tanpa penjelasan mengenai karakter dari tokoh
tersebut, berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti memberikan batasan
karakter tokoh yang akan dianalisis, tokoh yang dimaksud adalah tokoh yang
memang memiliki peran yang berkaitan dengan tokoh utama (Soekarno). Pada
novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna, pengarang menggambarkan setiap
karakter tokoh menggunakan teknik dramatik. Teknik dramatik ialah pengarang
tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan sikap serta tingkah laku para
tokoh (Nurgiyantoro, 2015: 285). Wujud penggambaran teknik dramatik yaitu
teknik cakapan, teknik pemberian nama, teknik tingkah laku, teknik pikiran dan
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perasaan, teknik arus kesadaran, teknik perbuatan tokoh, teknik sikap tokoh,
teknik pelukis latar, dan teknik pelukisan fisik. Berikut kutipan penokohan dari
setiap tokoh-tokoh.
1. Tokoh Soekarno
Tokoh Soekarno ialah tokoh seorang pria yang memiliki bertanggung
jawab ,berpendirian teguh, tangguh, tegas, mandiri, bersahabat, senang membaca
serta belajar dari berbagai sumber buku tentang kepemimpinan. Sifat mandiri dan
pintar mengatur keuangan membuat Soekarno tidak kesulitan ketika Soekarno
sekolah berada jauh dari kedua orang tuanya.Soekarno juga bersahabat, Soekarno
sedih ketika dia mengetahui para sahabatnya mengkhiataninya bahkan Soekarno
tidak pernah menganggap para sahabatnya itu musuh, Soekarno selalu
menghormati mereka sampai para sahabatnya terbunuhpun demikian. Tokoh ini
digambarkan dengan menggunakan teknik cakapan, perbuatan tokoh, dan sikap
tokoh.Berikut kutipan yang membuktikan.
38)

“Wah besar juga,” batin Soekarno. Dia mesti mengingat-ingat betul
jumlah ini karena harus menjaga agar uangnya jangan sampai
terpakai untuk hal-hal yang tidak perlu (halaman 83, bagian
Internaat).

39)

Bagaimana hendak membeli bohlam dan membayar listrik?
Ayahnya hanya mengirim 12 gulden untuk keperluan
indekos.Padahal Bu Tjokro menarik uang indekos setiap bulannya
11 gulden, termasuk uang makan.Hanya tersisa 1 gulden untuk
uang saku Soekarno (halaman 94, bagian Internaat).

Kutipan (38) dan (39) membuktikan tokoh Soekarno merupakan tokoh
yang mandiri dan pandai mengatur pengeluaran keuangannya. Terlihat dari
kutipan diatas bahwa Soekarno sangat berhati-hati mengeluarkan uang yang dia
miliki, bahkan ketika anak indekos lain menggunakan fasilitas penerangan
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Soekarno memilih tidak menggunakannya. Soekarno paham betul bahwa ekonomi
keluarga hanya mampu untuk membayar indekos saja.
Kutipan dibawah ini membuktikan tokoh Soekarno merupakan pribadi
yang setia kawan dan tidak mudah melupakan apa yang sudah dilakukan bersama.
Teknik yang digunakan pengarang dalam menggambarkan tokoh Soekarno pada
kutipan ini ialah menggunakan teknik perbuatan tokoh dan teknik sikap tokoh.
40)

Tapi, kalau bukan karena bimbingan Mas Musso dulu, tentu aku
tak bisa jadi presiden. Mas musso kelihatan masih awet muda
(halaman 31, bagian Kemelut).

41)

“Duduk bersamaku, Mas. Mari kita bernostalgia ke masa remaja.
Waktu kita sama-sama tinggal di jalan Peneleh gang VII (halaman
31, bagian Kemelut).

Kutipan (40) membuktikan bahwa Soekarno adalah tokoh yang tidak
melupakan jasa temannya ketika berada di indekos, terbukti ketika Soekarno
menyambut kedatang Musso kembali ke tanah air, beliau masih mengingat
bimbingan Musso selama di indekos menjadikannya sebagai presiden Indonesia.
Kutipan (41) merupakan percakapan langsung antara Soekarno dengan Musso.
Soekarno menyambut dengan hangat sahabat lamanya itu, sikap yang ditunjukan
Soekarno terhadap Musso kembali membuktikan kesetiaan Soekarno kepada
temannya dan tak melupakannya.
Kutipan di bawah yang membuktikan tokoh Soekarno ialah tokoh yang
bertanggung jawab. Teknik yang digunakan pengarang dalam menggambarkan
tokoh Soekarno pada kutipan berikut ialah menggunakan teknik cakapan.
42)

“Ya,” Soekarno menerangkan pelan-pelan. “Saya berhutang budi
kepada Pak Tjokro dan… saya mencintai Oetari. Walaupun hanya
sedikit. Tapi, kalau menurut bapak dengan menikahi Oetari dapat
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meringankan beban Pak Tjokro, itu akan saya lakukan” (halaman
138, bagian Internaat).
43)

Demikianlah, Soekarno menangani segala urusan orangtua bagi
anak-anak Tjokro. Sampai tujuh bulan kemudian, Tjokro
dibebaskan berkat kecakapan pleidoii yang disampaikan kepada
hakim di Glodok dan kebijaksanaan politik yang dia terapkan
(halaman 149, bagian Internaat).

Kutipan (42) dan (43) membuktikan sikap bertanggung jawab yang
dimiliki oleh Soekarno ketika ia dihadapkan dengan keadaan Tjokroaminoto yang
sakit, Soerkarno rela menikah dengan anak Tjokroaminoto. Tidak hanya itu sikap
bertanggung jawab Soekarno kembali diperlihatkan ketika Tjokroamonoto
dipenjara, Soekarno bertanggung jawab mengurus anak-anak Tjokroaminoto.
2. Tokoh Musso
Tokoh Musso ialah salah satu tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Musso dikenal dengan tokoh yang pemberani, sering berkelahi, suka makan,
berbadan besar serta memiliki hobi berolahraga. Tokoh Musso digambarkan
dengan menggunakan teknik cakapan dan teknik perbuatan tokoh. Berikut kutipan
yang membuktikan karakter Musso tersebut.
44)

“Dik Soeripno, Mas Musso ini dulu sukanya berkelahi. Apalagi
badannya paling besar diantara kami. Sejak dari Kediri, dia
memang jago pencak silat, lho. Hohoho… sudah ada orang Rusia
yang kau tinju, Mas ?”(halaman 32, bagian Kemelut).

45)

Musso menepis lengan si Kemeja Putih dan menangkap
pergelangan tagannya. Dengan sekali putar, tangan itu di
putirnya.Kontan si Kemeja Putih menjerit kesakitan.Pelan-pelan
Musso mencabut tongkatnya dan membuangnya jauh-jauh
(halaman 111, bagian Internaat).

Kutipan (44) dan (45) membuktikan tokoh Musso merupakan tokoh yang
kuat dengan kebiasaanya dari ketika masih seklah yang sudah terbiasa berkelahi,
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tokoh Musso digambarkan gemar berolahraga sehingga tubuhnya tegap, sikap
Musso yang hampir setiap saat memiliki hasrat ingin berkelahi membuktikan
bahwa tokoh Musso merupakan tokoh yang pemberani.
Kutipan di bawah membuktikan tokoh Musso ialah tokoh yang pemberani,
bahkan ketika berhadapan dengan Dewan Pertahanan Masjumi (DPM) Musso
tetap tak mau menyerah dan lebih memilih ditembak daripda harus menyerah
kepada DPM. Teknik yang digunakan pengarang dalam menggambarkan tokoh
Musso pada kutipan berikut ialah teknik perbuatan tokoh.
46)

Merasa sudah kepalang basah, Musso berdiri di tengah jalan sambil
membentangkan tangan dan berseru menantang, “Saya Musso!
Boleh teembak kalau berani!” (halaman 218, bagian Kulminasi).

47)

“Lebih baik mati daripada angkat tangan. Tembaklah Musso,”
balas Musso angkuh (halaman 218, bagian Kulminasi).

48)

Dalam pamflet, Musso diperkenalkan sebagai jago PKI 1924-1926,
komunis yang telah mengambara ke seluruh dunia, komunis yang
23 tahun tinggal di Moskow, yang membawa kesan-kesan dari Uni
Soviet, ibu negeri kaum proletar (halaman 39, bagian Kemelut).

49)

Begitulah Musso terus mengampanyekan ide-ide yang dibawanya
dari Uni Soviet.Untuk menyebarkan gagasan revolusi Jalan Baru,
sepanjang September 1948.Musso bersama para pemimpin PKI
lainnya melakukan safari ke sejumlah daerah Solo, Madiun, Kediri,
Jombang, bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo (halaman
41, bagian Kemelut).

Kutipan (46) dan (47) membuktikan bahwa tokoh Musso merupakan salah
satu tokoh yang menjadi sosok penting bagi PKI. Musso digambarkan selalu
memperjuang idennya bersama PKI, sikap musso dalam menghadapi berbagai
halagan ketika menjalankan idenya juga membuat dia digambarkan juga sebagai
tokoh yang pemberani dan tidak kenal menyerah dengan apa yang sudah dia
yakini.
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3. Tokoh Kartosoewirjo
Tokoh Kartosoewirjo adalah salah satu murid Tjokroaminoto yang taat
kepada ajaran agama. Tokoh Karto digambarkan sebagai seorang yang
memperjuangkan kemerdekaan dengan tetap memegang teguh ajaran agama,
tokoh Karto merupakan tokoh yang berjuang bagi kemerdekaan rakyat Jawa
Barat, memiliki kepribadian sederhana. Karto merupakan tokoh yang sangat
bersahat dengan dengan Soekarno, Karto menempuh pendidikan di NIAS.
Pengarang menggambarkan tokoh Karto menggunakan teknik cakapan, tingkah
laku tokoh dan reaksi tokoh. Berikut kutipan yang membuktikan tokoh
Kartosoewirjo merupakan tokoh yang taat ajaran agama.
48)

“Islam menyuruh kita berjihad, melawan kaum kafir yang
memerangi kita. Jihad itu harus kita lakukan dengan gagah berani.
Hanya ada dua pilihan, hidup mulia atau mati sahid (halaman 55,
bagian Kemelut).

49)

Dalam kondisi yang sulit, satu hal yang tak pernah lepas
dilakukan Karto, yaitu tekun beribadah. Dia membaca Al-Quran
secara teratur, Shalat Dhuha, Tahajud, dan puasa sunnah (halaman
231, bagian Kulminasi).

Kutipan (48) dan (49) membuktikan tokoh Kartosoewirjo merupakan
tokoh yang taat terhadap ajaran agama. Karto selalu mengikuti ajaran agamanya
serta menjauhi apa yang dilarang oleh agamanya, setiap saat Karto selalu
menyediakan waktu untuk beribadah, bahkan tokoh Karto tidak pernah
menginggalkan ibadahnya dan selalu tekun membaca Al-Quran.
50)

Semenjak akrab dengan Soekarno, Maridjan mulai dipanggil
dengan nama “Karto”. Nama lengkapnya memang Sekarmadji
Maridjan Kartosoewirdjo. Jadilah dua sahabat itu dipanggil
“Karno dan Karto”.Mereka sering berjalan dan bersepeda
bersama ke mana-mana (halaman 126, bagian Internaat).
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51)

“Kau tahu, Mbang? Karto itu dulu bersama-sama denganku di
Surabaya. Kami makan, bersepeda, dan tertawa bersama. Lalu di
Bandung kami bersama membangun impian Indonesia
merdeka.Kenapa dia sekarang malah mau membunuhku?”(
halaman 235, bagian Kulminasi).

Kutipan (50) dan (51) membuktikan kedekatan tokoh Kartospewirjo
dengan tokoh utama Soekarno. Ketika masih bersama di indekos Karto menjadi
teman yang selalu menemani Soekarno kemana saja Soekarno pergi, ketika
masing-masing telah menyelesaikan masa sekolahpun Karto dan Soekarno masih
menjaga tali persahabatan meraka.
52)

“Bukan, Mas. Ayah mendaftarkan saya ke NIAS, Sekolah Dokter
Jawa (halaman 121, bagian Internaat).

53)

Kartosoewirjo sudah menyelesaikan masa persiapan di NIAS lalu
dia memasuki masa pendidikan yang utama, yaitu pendidikan
kedokteran (halaman 145, bagian Internaat).

Kutipan (52) dan (53) membuktikan Karto menempuh pendidikan dokter
ketika di Surabaya. Hal tersebut membuat tokoh Karto sangat sederhana, Karto
merupakan tamatan dokter serta menjadi pribadi yang taat dengan agama.
4. Tokoh Tjokroaminoto
Tokoh Tjokroaminoto ialah tokoh yang sangat dijadikan panutan, tidak
hanya oleh para muridnya yang tinggal di indekos miliknya, tetapi oleh
banyak rakyat Indonesia. Khususnya masyarakat Jawa, Tjokroaminoto ialah
tokoh pemimpin Sarekat Islam (SI), tokoh Tjokroaminoto merupakan tokoh
yang digambarkan memiliki sopan santun terhadap siapapun, berwibawa,
selalu menghargai siapaun, taat terhadap agama, memiliki kemampuan
berpidato, memiliki pengetahuan ilmu politik dunia yang sangat baik.
Pengarang menggambarkan tokoh Tjokroaminoto menggunakan teknik
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cakapan, tingkah laku tokoh dan reaksi tokoh. Berikut kutipan yang
membuktikan.
54)

Tjokroaminoto sendiri yang menghendaki diselenggarakannya
rapat umum ini. Dia giat mengadakan rapat umum di berbagai
kota untuk memantapkan Sarekat Islam. Tak heran jika
oraganisasi yang dipimpinnya tumbuh sangat pesat (halaman 63,
bagian Internaat).

55)

Para peserta rapat akbar Sarekat Islam berduyun-duyun
mengikuti ajakan shalat sang Ketua, Haji Oemar Said
Tjokroaminoto. Sejak kepulangannya dari Makkah setahun lalu,
Tjokro mulai terkenal dengan sebutan H.O.S. Tjokroaminoto
(halaman 163, bagian Internaat).

Kutipan (54) dan (55) membuktikan Tjokroaminoto merupakan tokoh
yang sangat berpengarunh dan terpandang bagi kaum Sarekat Islam, tokoh
Tjokroaminoto sering mengadakan rapat akbar untuk sekadar menyampaikan
pidato yang mengajak umat Islam bersatu dan tidak terpecah-belah.
56)

Pria penuh wibawa itu melangkah menuju mimbar. Pakaiannya
lebih resmi, mengenakan jas, lengkap dengan dasi kupu-kupu.
Namun, bagian bawahnya tetap kain sarung. Tjokro sengaja
tetap menggunakan sarung untuk mempersatukan diri dengan
rakyat (halaman 63, bagian Internaat).

57)

Tjokroaminoto adalah orang yang sangat menjaga tata karma.
Meskipun hanya berhadapan dengan anak indekos, dia tidak
pernah duduk dengan seenaknya. Tidak pernah dia duduk
dengan kaki bertumpang tindih ataupun satu kaki naik ke kursi.
Posisi duduknya seperti berhadapan dengan tamu. Tegak, lurus,
dan rapi pula (halaman 98, bagian Internaat).

58)

Tjokro memiliki wibawa yang tinggi. Dia punya karisma yang
bisa membuat orang seketika menaruh hormat padanya. Begitu
datang dan berhadapan dengan tatapan Tjokro yang bisa
menembus hati orang yang memandangnya, sekonyongkonyong luluh semua nafsu orang tadi (halaman 112, bagian
Internaat).

Kutipan (56), (57), dan (58) membuktikan bahwa Tjokroaminoto
merupakn tokoh yang beribawa. Tokoh Tjokroaminoto dalam kondisi apapun
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dan berhadapan dengan siapapun selalu menghormati orang tersebut,
wibawanya tersebut bahkan bisa membuat hati orang yang sedang berhadapan
dengannya luluh seketika menyaksikan wibawa tokoh Tjokroaminoto. Sikap
wibawa yang dimiliki oleh Tjokroaminoto tersebut menular dan dijadikan
contoh bagi orang yang bertemu serta melihatnya, khususnya para penghuni
indekos milik Tjokroaminoto.
59)

Kata-katanya meluncur teratur, suaranya begitu lantang. Orang
yang berada di barisan belakang dapat mendengar pidato Tjokro
sama kerasnya dengan yang ada di bawrisan depan. Suara yang
memancar dari sinar jiwa dan sanubari.Mata Tjokro mencorong
laksana mata serigala.Dia berjalan kesana kemari di panggung
(halaman 64, bagian Internaat).

60)

Sang
Harimau Mimbar mengentak, “Tidaklah wajar
menyaksikan negeri ini menjadi sapi perahan. Diberi makan
hanya untuk diambil susunya! Bangsa-bangsa asing hilir mudik
dating mengangkut hasil bumi kita.Sementara kita tidak
diperbolehkan memperbaiki nasib sendiri.Ini suatu kekeliruan
yang harus kita luruskan!”Para hadirin terpukau dan terpaku di
tempat (halaman 64, bagian Internaat).

Kutipan (59) dan (60) membuktikan betapa piawainya seorang
Tjokroaminoto dalam berpidato. Kemampuannya berpidato sering kali
membuat orang banyak terbius dengan apa yang disampaikan oleh tokoh
Tjokroaminoto, kemampuan berpidato tersebut yang kemudian dipelajari oleh
tokoh Soekarno dan membuat Soekarno juga memiliki kemampuan luar biasa
dalam berpidato.
61)

Di situ pula terkadang Tjokro melakukan tirakat, tidak makanminum selama beberapa hari, menutup diri berpisah dari ramai.
Dia bermaksud membersihkan diri dari noda keduniaan untuk
memperoleh hidayah Ilahi (halaman 94, bagian Internaat).

62)

Jadi jangan pernah menyerah, Saudara-saudaraku. Perjuangan
kita memang berat. Tapi percayalah, Gusti Allah akan memberi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
71

kita kekuatan, kemampuan, dan kemenangan. Sekarang mari
kita shalat. Ashar sudah tiba. Kita berdoa gar kita mendapat
ridha-Nya (halaman 162, bagian Internaat).
Kutipan (61) dan (62) membuktikan Tjokroaminoto merupakan pribadi
yang taat kepada agama. Setiap hal yang dilakukan oleh tokoh Tjokroaminoto
selalu didasarkan kepada ajaran agama, bahkan ketika berkata-kata pun tokoh
Tjokroaminoto selalu menyisipkan pesan yang diajarkan oleh agamanya.
5. Tokoh Harun
Tokoh Harun ialah seorang juragan batik.Tokoh Jarun digambarkan
ramah khususnya kepada penghuni indekos milik Tjokroaminoto, cepat akrab
dengan penghuni indekos, Harun memiliki pengetahuan tentang politik dan
agama juga, tokoh Harun rajin merupakan tokoh yang taat kepada
agama.Tokoh Harun digambarkan menggunakan tekcik cakapan dan
perbuatan tokoh.Berikut kutipan yang membuktikan.
63)

Harun bersyukur produksi batik di pabriknya bisa terus berlanjut
meski revolusi sedang bergejolak. Walau ada pengurangan,
pesanan tetap dating dari berbagai daerah (halaman 36, bagian
Kemelut).

64)

Harun baru saja selesai mengurus perdagangan kain batiknya di
Pasar Tanah Abang. Pertumbuhan Kota Batavia turut menambah
maju perniagaannya (halaman 170, bagian Internaat).

Kutipan (63) dan (64) membuktikan tokoh Harun merupakan seorang
tokoh yang memiliki produksi batik, sering mengurus penjualan batik keluar
kota membuat Harun juga sering berkunjung ke indekos milik Tjoroaminoto
dan bertemu dengan Soekarno.
65)

Setiap kali berniaga ke Surabaya, dia selalu menyampatkan diri
berkunjung ke rumah Tjokro. Para pemuda yang indekos di sana
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cepat akrab dengan Harun karena keramahan dan kesantunannya
(halaman 113, bagian Internaat).
Kutipan (65) membuktikan bahwa tokoh Harun memiliki sifat ramah
dan santun kepada pemuda indekos, sifat tersebut membuat Harun mudah
akrab dengan pemuda indekos. Setiap kesempatan ketika berniaga ke
Surabaya selalu digunakan Harun untuk berkunjung ke rumah Tjokroaminoto,
membangun silahturahmi dan sekadar meluangkan waktu untuk bertemu
pemuda indekos. Kesempatan tersebut yang kemudian digunakan oleh tokoh
Soekarno untuk bertanya dan menambah ilmu keagamaan serta politik kepada
Harun.
6. Tokoh Semaoen
Tokoh Semaeon ialah salah satu tokoh yang tinggal bersama Soekarno
ketika indekos. Semaoen mempunyai hobi menulis dan membaca, tokoh
Semaoen ialah pendiri Partai Komunis Indonesia (PKI), dari PKI yang
didirikan Semaoen kemudian menjadi awal mula pembrontakan terhadap
bangsa Indonesia oleh Musso dan Alimin. Tokoh Semaoen digambarkan
dengan teknik perbuatan tokoh.
66)

Soekarno melihat seorang pemuda kurus dan berkulit agak
hitam tengah duduk di depan meja membaca buku Het
Communistisch
Manifest.Semaoen
butru-buru
menutup
bacaanya dan beranjak menyapa Soekarno ramah (halaman 76,
bagian Internaat).
67)
Berkat kedekatannya dengan Snevliet, Semaoen diajak pindah
ke Semarang. Tempat Sneevliet bekerja sebagai editor Koran De
Volhading.Surat kabar milik VSTP (halaman 120, bagian
Internaat).
Pada kutipan (66) digambarkan tokoh Semaoen merupakan tokoh yang
senang membaca, bahkan ketika berada di indekos pun Semaoen sudah
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terbiasa membaca buku. Kutipan (67) membuktikan tokoh Semaoen
menerima hasil apa yang sudah menjadi kecintannya yaitu membaca dan
menulis, akhirnya Semaoen diajak bekarja sebagai editor di salah satu surat
kabar di Semarang.
7. Tokoh Alimin
Tokoh Alimin merupakan salah satu tokoh yang ikut ambil bagian
penting dibalik pemberontakan di Madiun. Bersama dengan Musso, Alimin
merencanakan pemberontakan tersebut dengan terstruktur, tokoh Alimin
dikenal

dengan

penipuannya

terhadap

Tan

Malaka.

Pengarang

menggambarkan tokoh Alimin menggunakan teknik perbuatan tokoh dan
cakapan.Berikut kutipan yang membuktikan.
68)

Di Medan, Surabaya, dan Batavia. Kader-kader kitalah yang
memberi semangat kaum buruk untuk mogok.Tapi tekanan
pihak kolonial tak kalah kerasnya sehingga kami memutuskan
sudah waktunya untuk menarik kaum tani dan dan serdadu ke
dalam pemberontakan bersenjata di pihak kita (halaman 155,
bagian Internaat).

69)

“Justru sudah sebulan ini aku menunggu-nunggu kabar dari dia.
Katanya akan mengabari lagi perkembangan yang ada, ternyata
dia berdusta. Jadi Alimin tidak menyampaikan surat dariku
kepada kalian semua di sini?” (halaman 158, bagian Internaat).

Kutipan (68) membuktikan ketika Alimin menyampaikan maksudnya
untuk melakukan pemberontakan, rencana yang sudah Alimin rancang agar
pemberontakan terjadi. Kutipan (69) membuktikan ketika Tan Malaka
kecewa dan marah kepada Alimin yang tidak menyampaikan amanahnya dan
mantap untuk melakukan pemberontakan. Tidak hanya itu Alimin juga
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menipu Tan Malaka berkaitan dengan pemesanan persediaan senjata yang
mengatasnamakan Tan Malaka.
4.3.3

Alur
Menurut Stanton (via Nurgiyantoro, 2010: 113 ) mengemukakan

bahwa plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun tiap kejadian
itu hanya dihubungkan secara sebab akibat, peristiwa yang satu
disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Jenis plot
berdasarkan waktu dibedakan menjadi tiga yaitu progresif atau maju,
regresif atau mundur, dan plot campuran (Nurgiyantoro, 2015: 213). Alur
yang digunakan pengarang pada novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna
merupakan alur campuran, karena kejadian yang diceritakan dalam novel
Seteru 1 Guru diceritakan tidak beruntun atau terus menerus, beberapa
bagian pengarang menceritakan kejadian masa lalu. Ini dapat dilihat
dalam kutipan.
70)

“Duduk bersamaku, Mas. Mari kita bernostalgia ke masa
remaja. Waktu kita sama-sama tinggal di Jalan Peneleh
Gang VII.” (halaman 31, bagian Kemelut).

71)

Soekarno tersenyum lebar seraya menjawab, “Takdir…
takdir, cita-cita besar, dan kekuatan rakyat yang
mengantarku sampai disini. Tapi, kalau bukan karena
bimbingan Mas Musso dulu, tentu aku tidak bias jadi
presiden.Mas Musso kelihatan masih awet muda.” (halaman
31, bagian Kemelut).

72)

“Tapi, aku juga msih ingat, Mas Musso dulu juga pintar
main musik. Alunan biolanya syahdu sekali.Pernah tampil
dalam satu acara di HBS.Dia pun dari dulu sudah ahli
berpidato. Kalau pidato, dia nyincing lengan bajunya
begini…” Soekarno berdiri menirukan Musso berpidato
sambil menarik sedikit lengan bajunya.Mereka tertawa
tergelak-gelak (halaman 33, bagian Kemelut).
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Pada kutipan (70), (71), dan (72) menceritakan tokoh Soekarno
mengingat perjalanan hidup bersama dengan Musso ketika masih berada
di indekos. Cerita ini diingat kembali oleh Soekarno ketika pada saat itu
Soekarno sudah menjadi presiden Indonesia. Artinya, alur yang
digunakan pengarang dalam cerita ini adalah alur campuran.
Menurut
bagaimanapun

Nurgiyantoro
tentulah

(2013:

201)

plot

mengandung

unsur

urutan

sebuah
waktu,

cerita
baik

dikemukakan secara eksplisit maupun implisit. Oleh karena itu, dalam
sebuah cerita teks naratif, tentulah ada awal kejadian, kejadian-kejadian
berikutnya, dan barangkali adapula akhirnya Berikut penjelasan alur
dalam novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna
4.3.3.1 Paparan
Panjang eksposisi bagi sebuah roman atau novel mungkin
mencapai beberapa halaman, namun untuk cerita pendek eksposisi
mungkin beberapa alinea (Waluyo, 2010: 10). Novel Seteru 1 Guru
mempunyai eksposisi yang panjang. Oleh karena itu, peneliti hanya
mencantumkan beberapa kutipan saja mengenai eksposisi dalam novel
Seteru 1 Gurukarya Haris Priyatna. Paparan awal cerita novel Seteru 1
Guru dimulai dengan kembalinya Musso ke Indonesia, Musso saat
kembali masih menggunakan nama Soeparto. Ketika sampai di Indonesia
Musso diterima sebagai tamu oleh Letnan Jendral Wikana, tanpa
sepengetahuan banyak orang. Hingga beberapa hari kemudian, harian
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Merdeka di Solo memuat berita yang berjudul ”Soeparto al Musso”
disertai keterangan : “ada kemungkinan, tokoh kawakan Musso yang
sangat terkenal itu telah kembali.” Berikut kutipan yang membuktikan.
73)

Rindunya begitu tebal, penuh gairan ingin segera melihat
lagi kampung halaman yang dia cintai. Pandangan Soeparto
tak lepas menyapu lanskap di bawahnya.Tanah air yang
selalu ingin dia perjuangkan kemerdekaan dan
kesejahteraannya itu membentang hijau permai (halaman
19, bagian Kemelut).

74)

Dua puluh dua Agustus itu Musso unjuk kekuatan sejak
kepulangannya ke Indonesia dengan menggelar rapat akbar
yang dihadiri tak kurang dari 50 ribu orang (halaman 39,
bagian Kemelut).

Pada kutipan (73) dan (74) tersebut tahap paparan dalam novel
Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna diawali dengan kembalinya Musso ke
Indonesia

dari

Uni

Soviet,

rasa

rindu

yang

mendalam

serta

keprihatinannya terhadap Indonesia pada saat itu menjadi alasan
utamanya untuk pulang ke Indonesia. Tokoh Musso yang nantinya dalam
novel turut serta menentukan arah cerita dari tokoh utama, dalah hal ini
Soekarno. Dari maksud tersebut, terlihat jelas bahwa paparan terdapat
pada kutipan diatas sejalan dengan teori dari Sudjiman (198:32) yang
mengemukakan bahwa pada situasi yang digambarkan pada sebuah
awalan paparan hasurlah membuka kemungkinan cerita itu dibelakang.
4.3.3.2 Rangsangan
Rangsangan artinya mulainya permasalahan cerita muncul. Tahap
pemunculan konflik, masalah-masalah, dan peristiwa-peristiwa yang
menyulut terjadinya konflik mulaiu dimunculkan. Jadi tahap ini

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77

merupakan tahap awal munculnya konflik, dan konflik itu sendiri akan
berkembang atau dikembangkan menjadi konflik-konflik pada tahap
berikutnya

(Nurgiyantoto,

2015:

209).

Berikut

kutipan

yang

membuktikan munculnya konflik.
75)

“Selain itu, Saudara-Saudara, revolsi harus dipegang oleh
golongan prolentar, bukan golongan burjois! Karena kaum
prolentarlah yang paling revolusioner dan paling antiimperialis. Kesalahan ini harus segera kita perbaiki.
Saatnya kita ambil jalan baru! Marilah kita dukung PKI.
PKI yang sudah ada sejak tahun 1920 selalu dianiaya oleh
Belanda. Banyak anggotanya yang dibuang ke Digul,
banyak yang mati di tiang gantungan.Sekarang Musso
telah kembali di tengah-tengah Saudara-Saudara.”
(halaman 40, bagian Kemelut).

76)

Perjanjian Renville berbuntut pada dijatuhkannya kebinet
Amir oleh Msyumi. Setelahnya, Masyumi bergabung
dengan kabinet Hatta. Walau tidak setuju terhadap
Perjanjian Renville, Masyumi tetap mematuhi kesepakatan
yang tertuang didalamnya.Bagaimanapun perjanjian itu
telah ditandatangani oleh pemerintah Republik yang sah.
Berbeda halnya dengan Kartosowirjo. Dia mengambil
sikap yang berlawanan dengan arah politik Masyumi itu
(halaman 54, bagian Kemelut).

Pada kutipan (75) dan (76) rangsangan mulai tampak dalam novel
Setru 1 Guru adalah ketika Musso menyuarakan sebuah revolusi baru
yang dibawanya dari Uni Soviet untuk melawan penjajahan Belanda
yang ada di Indonesia. Tidak hanya menyuarakan revolusi baru, Musso
juga mengajak seluruh rakyat Indeonsia untuk menghidupkan kembali
PKI serta mendukung penuh PKI atas revolusi yang akan dijalankan
bersama dengan Musso. Sampai pada akhirnya, sikap yang dilakukan
oleh Musso tersebut menjadi sebuah gawatan, karena tidak lama setelah
itu masyarakat banyak yang mengikuti Mussi bersama PKI untuk
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melakukan pemberontakan di Madiun. Mengacu pada analisis kutipan
diatas, sikap Musso yang mengajak untuk menghidupkan kembali PKI
sesuai dengan teori yang dikemukakan Sudjiman mengenai rangsangan
pada sebuah cerita. Sudjiman (1998: 32-33) mengemukakan bahwa
rangsangan dapat pula ditimbulkan dari hal lain, misalnya oleh datangnya
berita yang merusak keadaan yang semula terasa laras.
4.3.3.3 Gawatan
Gawatan artinya konflik dalam cerita meningkat.Peristiwaperistiwa dramatik yang menjadi inti cerita semakin mencekam dan
menegangkan.Konflik-konflik yang terjadi, internal dan eksternal, atau
keduanya,

pertentangan-pertentangan,

benturan-benturan

antarkepentingan masalah dan tokoh yang mengarah ke klimaks semakin
tidak dapat dihindari (Nurgiyantoro, 2015: 209). Dalam novel Seteru 1
Gurukarya Haris Priyatna, konflik dalam memperjuangkan kemerdekaan
bangsa Indonesia sangat kuat, mulai muncul kubu-kubu tertentu dengan
jalan dan caranya masing-masing untuk memerdekakan bangsa, bahkan
ketika harus saling membunuh sesama bangsa karena perbedaan jalan
yang diambil. Berikut kutipan yang membuktikan.
77)

“Mas Alimin dan Mas Musso sudah berangkat ke Moskow,
kawan-kawan yang lain pulang ke Jawa untuk menyiapkan
pemberontakan,” jawab Subakat (halaman 158, bagian
Internaat).

Kutipan (74) membuktikan tahap gawatan yang muncul, tahap
gawatan dimulai ketika Musso dan Alimin berangkat ke Moskow,
sementara anggota yang lain pulang ke Indonesia untuk menyiapkan
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pemberontkan yang akan dilakukan di Kota Madiun. Mengacu pada
gawatan tersebut, penulis dengan sengaja mengajak pembaca untuk terus
masuk pada cerita novel lebih dalam dan terbawa rasa penasaran. Hal ini
sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sudjiman (1988: 34) yaitu,
adanya gawatan menyebabkan pembaca terpancing keingintahuan akan
kelanjutan cerita serta akan penyelesaian masalah yang dihadapi tokoh,
hingga menjadi suatu keprihatinan dan rasa keingintahuan akan nasib
tokoh selanjutnya.
4.3.3.4 Tahapan Rumitan
Complication

menunjiukan

konflik

yang

semakin

ruwet.

Kompolasi bagi seorang pengarang berfungsi untuk mengendalikan
bagaimana secara berangsur-angsur pengarang itu mempertinggi
intensitas naratifnya, dan dengan demikian menyiapkan pembaca untuk
menerima benturan yang penuh pada klimaks (Sayuti, 2000: 44). Dalam
novel Seteru 1 Guru perjalanan dan jalan masing-masing kubu untuk
meruntuhkan pertahanan dan kepemimpinan yang ada di Indonesia.
78)

Ketika dirasa sudah cukup lama berada di Moskow, Alimin
dan Musso akhirnya berangkat pulang. Dengan kereta api,
mereka memasuki Tiongkok. Saat tiba di Shanghai, mereka
mendapat kabar pemberontakan PKI di Hindia Belanda
telah meletus. Konsul Jendral Uni Soviet di Shanghai
menyampaikan kabar itu. Dia menyampaikan berita yang
diperolehnya, “Ratusan orang membawa senjata tajam dan
senjata api membuat kerusuhan di Batavia. Mereka
menduduki pos pemerintah dan pos polisi. Kerusuhan juga
terjadi di kota-kota lain di Jawa.” (halaman 160, bagian
Internaat).
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Pada kutipan (78) membuktikan tahap rumitan terjadi, pada tahap
sebelumnya Musso dan alimin kembali ke Moskow dan hanya
membiarkan para anggotanya saja untuk kembali ke Indonesia dan
mempersiapkan pemberontakan. Pada tahap ini Musso dan Alimin dalam
perjalanan kembali ke Indonesia, tak terhindarkan lagi apa yang sudah di
persiapkan untuk sebuah pemberontakan ternyata telah meledak sebelum
Musso dan Alimin tiba di Indonesia. Peristiwa ini dikategorikan sebagai
Complication karena peristiwa ini menyebabkan konflik di tahap Climax.
4.3.3.5 Klimaks
Climax atau puncak cerita atau penggawatan, yaitu puncak dari
kejadian-kejadian dan merupakan jawaban dari semua problem atau
konflik dan tidak mungkin dapat meningkat atau dapat ruwet lagi
(Waluyo, 2011: 11). Dalam novel Seteru 1 Guru banyak sekali konflik
yang terjadi. Mulai dari konflik kecil hingga konflik yang besar. Klimaks
pada bagian Kulminasi. Berikut kutipan yang membuktikan.
79)

80)

81)

Dini hari 18 September 1948, Soemarsono melepas tiga kali
tembakan dari pistolnya. Itu tanda mulainya serbuan
Brigade 29 untuk menguasai Madiun dan sekitarnya
(halaman 194, bagian Kulminasi).
Brigade 29 juga menyerang kantor polisi Gorang Gareng di
pinggiran kota arah barat daya. Para polisi sempat
memberikan perlawanan, tetapi akhirnya menyerah karena
habis amunisi. Lumpuhnya aparat keamanan, membuat
pasukan Soemarsono leluasa menduduki gedung-gedung
vital dan kantor-kantor pemerintahan (halaman 194, bagian
Kulminasi).
Hanya dalam enam jam, Madiun dan sekitarnya telah
dikuasai penuh oleh pasukan FDR. Soemarsono meraih
kemenangan yang sudah dia rencanakan. Pagi-pagi, dia
siarkan pengumuman melalui Radio Gelora Pemuda:
“Madiun sudah bangkit. Revolusi sudah dikobarkan. Kaum
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buruh sudah melucuti polisi dan tentara Republik.
Pemerintahan buruh dan tani yang baru sudah dibentuk.”
(halaman 195, bagian Kulminasi).
Pada kutipan (79), (80), dan (81) membuktikan tahap klimaks
yang mulai muncul dengan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh
FDR di daerah Madiun, munculnya tahan klimaks ini memicu berbagai
peristiwa lain yang terjadi
Setelah pemberontakan di Madiun pecah, berbagai masalah dan
serangan terhadap pihak republik terus dilakukan guna melengserkan
kekuasaan. Berikut kutipan yang membuktikan.
82)

83)

“Kawan-kawan, setelah keberhasilan Kawan Soemarsono
dan Brigade 29 menguasasai Madiun, sekrang kita harus
tetapkan tindakan berikutnya. Kita harus membuat struktur
pemerintahan baru untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
Bagaimana pendapat kawan-kawan sekalian ?” (halaman
195, bagian Kulminasi).
“Baik, untuk bidang keamanan dan militer, saya tunjuk
Kawan Soemarsono sebagai gubernur Militer. Kolonel
Djoko Soedjono menjadi komandan pasukan PKI. Untuk
pemerintahan daerah, saya tunjuk Kawan Supardi menjadi
Residen Madiun. Masing-masing harap bergerak. Semua
pejabat pemerintah, dari bupati sampai lurah, yang proJogja harus diganti kader PKI. Itu berlaku untuk semua
wilayah kekuasaan kita, mulai dari Magetan, Ponorogo,
Ngawi, Pacitan, sampai Wonogiri dan Sukoharjo.”
(halaman 196, bagian Kemelut).

Keteganangan semakin menjadi-jadi dikarenakan pihak republik
tidak terima dengan serangan dan usaha untuk menghancurkan kesatuaan
negara oleh pihak PKI, mereka pun merespon dan memberikan ancaman
kepada pihak PKI. Berikut kutipan yang membuktikan.
84)

Petang esok harinya, melalui gelombamg Radio republik
Indonesia di Yogyakarta, berapi-api Presiden Soekarno
menyampaikan pidato menanggapi peristiwa Madiun.
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85)

86)

Soekarno menyampaikan kata-kata keras yang sebagian
idenya dia kutip dari ucapan Abraham Lincoln (halaman
198, bagian Kemelut).
“Rakyatku tercinta, telah terjadi coup oleh PKI di Madiun.
Negara Republik Indonesia yang kita cintai hendak direbut
oleh PKI Musoo!” (halaman 198, bagian Kemelut).
“Pemerintah kita mau dirobohkan oleh kaum pengacau.
Negara kita mau dihancurkan. Marilah kita basmi
bersama-sama pengacau-pengacau itu. Marilah kita
datangkan kembali keadaan yang aman dibawah pimpinan
pemerintah.” (halaman 199, bagian Kemelut).

Seperti tak gentar dengan apa yang dilakukan pihak republik, PKI
melakukan pembantaian terhadap santri dan para ulama.
87)

Koran-koran
mengabarkan
pembantaian
demi
pembantaian di Madiun dan sekitarnya setelah kota itu
diduduki oleh PKI. Kekejaman memuncak manakala
barisan warok Ponorogo masuk ke kota dengan bersenjata
revolver dan kelewang. Mereka berpakaian hitam-hitam,
celana longgar setinggi lutut, dan ikat kepala hitam. Ada
yang melambai-lambaikan bendera merah. Ikat pinggang
lebar yang mereka pakai menjadi wadah peluru. Sebagian
besar bertelanjang kaki (halaman 203, bagian Kulminasi).
88)
Sebagai Muslim yang taat, hati Harus teriris membaca
pembantaian para ulama, pemimpin tarekat, santri, dan
orang-orang saleh disana. Mereka ditembak, ada yang
dibakar sampai mati dan dicincang, bahkan terkadang
ketiganya sekaligus. Masjid, pesantren dan madrasah
dibakar. Rumah-rumah dirampok dan dirusak. Ulama dan
santri dikunci dalam madrasah yang lantas dibakar
(halaman 203, bagian Kulminasi).
Konflik yang semakin memuncak setelah kubu PKI melakukan
pemberontakan di Madiun. Setelah mendapat respon dari Soekarno
sebagai presiden tak membuat kubu PKI takut, terbukti ketika PKI
semakin melawan dengan melakukan pembantaian sadis di daerah
Madiun dan sekitarnya. Hal tersebut sebeagai bentuk bahwa PKI betulbetul tidak ingin adanya negosiasi dengan pemerintah, PKI melawan
keras.
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89)

90)

Tiga brigade Siliwangi diberangkatkan untuk menyerbu
Madiun: Brigade Koesno Oetomo dari Yogyakarta,
Brigade Sadikin dari Solo, dan Brigade Edi Sukardi dari
Magelang. Kota yang dikelilingi pegunungan itu dikepung
dari berbagai penjuru. Kabar akan datangnya serangan
besar-besaran itu diterima para pemimpin Front NasionalMusso, Amir Syarifuddin, Wikana, dan Soemarsonodengan cemas. Mereka merasa tak akan mampu menahan
serbuan Siliwangi itu dan memutuskan untuk hengkang
dari Madiun (halaman 206, bagian Kulminasi).
Siliwangi melakukan serangan kilat model serdadu
Jepang. Madiun jatuh tanpa perlawanan berarti.
Gerombolan PKI lari ke Ngebel, lalu ke Ponorogo. Ketika
akhirnya Ponorogo pun diserang, mereka mundur ke
Pacitan yang masih mereka kuasai. Pasukan PKI
kemudian membangun basis di segitiga ShalungTegalombo-Pacitan (halaman 207, bagian Kulminasi).

Aksi kejar-mengejar antara pasukan Siliwangi dan pasukan PKI.
Pasukan Siliwangi yang di perintahkan langsung untuk menumpas aksi
pemberontakan PKI oleh pemerintah berhasil membuat PKI gentar,
pasukan Siliwangi yang berhasil mengusir PKI dari Madiun. Sementara
PKI yang ketakutan karena jumlah pasukan Siliwangi yang teramat
banyak, memutuskan untuk meninggalkan Madiun dan menghindari
kejaran pasukan Siliwangi.
Setelah aksi kejar-mengejar tersebut, PKI memutuskan untuk
membagi pasukan menjadi dua. Pasukan pertama dipimpin oleh Amir
Syarifuddin, semantara pasukan kedua dipimpin oleh Musso. Masingmasing pasukan bergerak kearah yang berbeda,
91)

Rombongan Amir bergerak menuju pegunungan utara.
Mereka berusaha menghindari Ponorogo yang telah
dikuasai Siliwangi. Mereka melewati daerah-daerah sepi
hingga mencapai gunung Lawu. Rombongan ini
membawa jutaan ORI (Oeang Republik Indonesia),
berkarung-karung beras, mesin tulis, amunisi, kambing
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dan ayam. Sebagian perbekalan itu berceceran di jalan
(halaman 210, bagian Kulminasi).
92)
Berhari-hari di rawa dengan bekal minim membuat Amir
lemah dan terserang disentri. Amir dan sisa-sisa
pengikutnya dikepung tentara pasukan Kala Hitam
pimpinan Kemal Idris (halaman 213, bagian Kulminasi).
Setelah pasukan terbagi, masing-masing pasukan mengikuti
arahan dari pemimpin pasukan masing-masing untuk melakukan aksi,
berbagai cara dilakukan mulai dari bergerak diam-diam hinga melakukan
penyamaran.
93)

94)

95)

96)

Musso lari ke utara, kembali ke arah Ponorogo.
Pengawalnya berkurang beberapa orang. Terpikir olehnya
untuk bergabung lagi dengan rombongan Amir. Dia
bermaksud mencari-cari ke arah mana rombongan Amir
pergi (halaman 214, bagian Kulminasi).
“Sudah, berhenti dulu. Kalian tinggalkan saja aku. Kalau
berjalan berombongan begini, orang malah akan curiga.
Kalau sendirian aku bisa menyamar jadi apa pun. Kalian
berpencarlah! Lepas atribut tentara kalian! Bersikaplah
seperti penduduk biasa, lalu pergi ke daerah yang aman!”
perintah Musso kepada beberapa pasukan pengawalnya
yang tersisa (halaman 214, bagian Kulminasi).
Melihat ada yang mengejarnya, kontan Musso lari
tunggang-langgang. Dia membajak sebuah dokar dengan
menodongkan pistol kepada kusir. Para pengejarnya tak
mau kalah. Mereka bergegas menyusul dengan naik sepeda,
ada juga yang naik dokar (halaman 216, bagian Kulminasi).
Musso cepat-cepat keluar mobil dan lari dari tempat itu.
Kejar-kejaran membuat dia haus. Saat melihat sebuah
warung, dia mampir mengambil minum lalu pergi lagi.
Musso tak menyadari keberadaan Benu dan temantemannya anggota DPM yang berlindung dibalik pohon
asam. Mereka hanya berjarak sepuluh meter dari Musso
(halaman 217, bagian Kulminasi).

Konflik terus belanjut, pihak Kartosoewirjo juga melakukan hal
serupa dengan Musso. Karto yang kecewa dengan politik Masyumi
ditambanh dengan Masyumi yang bergabung dengan kabinet Hatta
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membuat Karto melakukan pemberontakan dan penyerangan terhadap
tentara Republik. Berikut kutipan yang membuktikan.
“Jadi tak ada pilihan lain bagi kita kecuali perang gerilya.
Dengan strategi itu, kita yakin bisa mengalahkan musuh
besar. Ingatlah, gerilyawan-gerilyawan Spanyol yang
mengalahkan tentara Napoleon. Gerilyawan Tiongkok
Utara yang mengusir Jepang.” (halaman 222, bagian
Kulminasi).
98) “Allahu akbar!” teriak seorang lelaki bernama Bachrum
yang berada di barisan kelima seraya menembak beberapa
kali ke arah barisan depan (halaman 234, bagian
Kulminasi).
99) Target tembak tak lain adalah Presiden Soekarno.
Tembakan luput tak berolah sasaran. Begitu tembakan
pertama terdengar, pengawal yang duduk tepat dibelakang
Presiden langsung menubruk sang pemimpin negara dan
menamenginya dengan badannya sendiri. Pengawal lain
yang ditempatkan agak kebelakang serentak berdiri dan
bergerak cepat meringkus si penembak (halaman 234,
bagian Kulminasi).
100) “Si penembak mengaku utusan DI/TII, Pak. Diperintahkan
oleh Imam NII, Kartosoewirjo, untuk membunuh Bapak.”
(halaman 234, bagian Kulminasi).
97)

Pasukan Kartosoewirjo yang tidak terima dengan kabinet
Indonesia dianggap sudah tidak sesuai dengan politik Masyumi berusaha
untuk melakukan perlawanan. Berbeda dengan PKI yang inging
menguasai

pertahanan,

kelompok

Kartosoewirjo

berusaha

untuk

membunuh presiden.
101) Bukan sekali itu saja anggota Di/TII hendak membunuh
Presiden Soekarno. Sewaktu Soekarno datang ke Perguruan
Cikini, tempat bersekolah putra-putrinya, dalam rangka
perayaan ulang tahun ke-15 sekolah itu, granat tiba-tiba
meledak ditengah pesta penyambutan. Sembilan orang
tewas, puluhan orang terluka, termasuk pengawal presiden.
Soekarno beserta putra-putrinya selamat (halaman 235,
bagian Kulminasi).
102) Presiden Soekarno yang menyertainya dalam perjalanan ke
Jawa Barat. Menjelang masuk Bandung, di Jembatan
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Rajamandala yang membentang panjang di di atas Sungai
Citarum, sekelompok anggota DI/TII melakukan
penghadangan. Hampir saja Kruschev dan Soekarno diculik
seandainya pasukan pengawal tidak sigap meloloskan kedua
pemimpin dunia tersebut (halaman 235, bagian Kulminasi).
Klimaks yang terjadi dari berbagai kutipan diatas sesuai dengan
teori yang dikemukan oleh Sudjiman (1988: 35), klimaks adalah bagian
alur yang menunjukan adanya pihak-pihak yang berlawanan atau
bertentangan, berhadapan untuk melakukan perhitungan terakhir yang
menentukan.
4.3.3.6 Falling Action dan Denoument
Menurut Nurgiyantoro (2013: 205-208) tahap akhir (end) sering
disebut juga dengan tahap peleraian. Tahap ini menampilkan adegan
tertentu sebagai akibat klimaks. Jadi, bagian ini berisi bagaimana
kesudahan cerita yang menyarankan pada hal bagaimanakah akhir sebuah
cerita. Konflik pemberontakan yang dlakukan oleh Musso bersama PKI
dan Karto bersama DI/TII menemui jalan keluar ketika masing-masing
anggota setiap kolompok yang mereka pimpin mulai berkurang serta
usaha yang dilakukan terus gagal. Berikut kutipan yang membuktikan.
103)

104)

Musso yang sudah lari mencapai emperan sebuah rumah
ditembaki. Segera dia mancari perlindungan dan masuk
kamar mandi yang kebetulan berada di luar rumah.
Tentara terus menembak. Entah kenapa, Musso nekat
keluar. Peluru watermantel mengoyak lengan kiri atas dan
peluru karaben menembus dada kirinya (halaman 219,
bagian Kulminasi).
Mayat Musso dibawa ke pos terdekat. Untuk memastikan
mayat itu memang Musso, Siti Larang dipanggil oleh
pihak tentara. Siti Larang diketahui memang akrab dengan
Musso. Dia bisa mengenali tiga bekas luka pada tangan
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105)

Musso yang merupakan ciri khas lelaki itu (halaman 219,
bagian Kulminasi).
“Mas Musso … Mas Musso … begini akhir hidupmu …”
(halaman 220, bagian Kulminasi).

Kutipan (103), (104), dan (105) membuktikan akhir dari
pemberontakan yang dilakukan oleh Musso. Muso tertembak oleh tentara
dalam usaha untuk menangkapnya hidup-hidup. Tetapi karena adanya
perlawanan dari Musso dan perang sanjata membuat tentara terpaksa
menamak mati Musso.
106)

107)

108)

109)

110)

Akhirnya, Siliwangi mencoba melibatkan rakyat sipil
dalam operasi militernya sehingga kepungan terhadap
DI/TII sangat rapat dan dapat dikatakan tak tertembus.
Keterlibatan rakyat itulah yang membuat operasi ini lebih
dikenal dengan Operasi Pagar Betis. Taktik terakhir ini
pelan-pelan melemahkan DI/TII. Pasokan logistik terhenti,
ruang gerak menyempit. Sulit sekali makanan masuk.
Sebelumnya, warga yang bersimpati dengan mereka biasa
mengirim beras, jagung, gula, atau garam. Atau mereka
dapatkan sendiri dengan cara turun ke desa-desa (halaman
237, bagian Kulminasi).
Ketika Operasi Pagar Betis semakin memperkecil area
pengepungan, mulailah jemaah Kartosoewirjo menderita
kelaparan sampai berhari-hari dan banyak yang jatuh sakit
(halaman 238, bagian Kulminasi).
“Para ikhwan semua, keadaan sekarang ini sudah sangat
menyulitkan kita. Saya tidak ingin menambah penderitaan
kalian lebih jauh lagi. Jika ada diantara kalian yang ingin
menyerah, silahkan saja. Kembalilah bertani di kampung.”
(halaman 238, bagian Kulminasi).
Berakhirlah perjuangan tiga belas tahun gerilya di hutanhutan. Atas nama ayahnya, Dodo, yang menjadi sekretaris
Kartosoewirjo selama bertahun-tahun mengeluarkan
instruksi agar semua anggota DI menyerah (halaman 239,
bagian Kulminasi).
Pagi itu, lima timah panas mengakhiri hidup sang Imam
DI/TII. Darah mengalir dari baju putihnya, menetes ke
hamparan pasir putih. Tiga belas orang regu tembak
menuntaskan tiga belas tahun perjuangan gerilya
Kartosoewirjo. Tapi seulas senyum tersungging di wajah
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Kartosoewirjo. Dia yakin perjuangannya tidak sia-sia
(halaman 241, bagian Kulminasi).
Kutipan (106), (107), (108), (109), dan (110) membuktikan akhir
dari perjuangan Kartosoewirjo. Karena kepungan tentara Republik
ditambah masyarakat sipil membuat keadaan semakin sulit dan semakin
hari anggota DI/TII semakin sedikir seiring dengan ada yang meninggal
karena kelaparan atau menyerah kepada tentara Republik. Keadaan yang
semakin sulit itu pula yang memaksa Dodo yang merupakan anak
sekaligus sekretaris Karto mengisyaratkan seluruh anggota DI/TII untuk
menyerah. Kartosoewirjo beserta DI/TII ditangkap dan diadili, pada
akhirnya dijatuhkan hukuman mati terhadap pemberontakan yang
dilakukannya. Pada tahap ini, penulis menunjukan adanya kecenderungan
klimaks yang disajikan mulai mereda dengan berbagai penyajian leraian
suatu permasalahan
4.3.4 Latar
Menurut Abram (dalam Nurgiyantoro, 2010: 216), latar atau
setting disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran kepada pengertian
tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya
peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar memberikan pijakan cerita
secara konkret dan jelas. Unsur latar dibedakan kedalam tiga unsur
pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial budaya. Walau masing-masing
menawarkan permasalahan yang berbeda dan tempat yang diceritakan
secara sendiri, ketiga unsur itu kenyataannya saling berkaitan dan saling
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memengaruhi satu dengan yang lain. Jadi, pembicaraan terpisah hanya
bersifat teknis dan untuk memudahkan saja.
4.3.4.1 Latar Tempat
Latar tempat menunjuk pada lokasi terjadinya peristiwa yang
diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan
mengkin berupa tempat-tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu,
mungkin lokasi tertentu tanpa nama jelas. Deskripsi tempat secara teliti
dan realistis ini penting untuk mengesani pembaca seolah-olah hal yang
diceritakan itu sungguh-sungguh ada dan terjadi, yaitu di tempat (dan
waktu) seperti yang diceritakan itu (Nurgiyantoro, 2013: 314). Latar
tempat dalam pembahasan ini tempat utama merupakan Indonesia.
Dalam novel Seteru 1 Guru ini sebenarnya ada beberapa tempat lain juga
tetapi hanya disebutkan saja dan peristiwa yang terjadi tidak berada di
tempat tersebut. Latar tempat Indonesia dipilih karena tempat ini menjadi
tempat terjadinya peristiwa secara langsung. Indonesia menjadi tempat
yang sangat dominan dalam novel Seteru 1 Guru berbagai peristiwa yang
terjadi sebagian besar terjadi di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari
kehidupan Soekarno ketika di indekos hingga Soekarno menjadi presiden
4.3.4.1.1 Di Indonesia
Indonesia merupakan negara asal tokoh utama Soekarno.
Indonesia menjadi tempat utama dikisahkan kehidupan Soekarno ketika
kecil, hidup di indekos hingga Soekarno menjadi presiden dan
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menghadapi pemberontakan kedua sahabatnya ketika di indekos yaitu
Musso dan Kartosoewirjo.
111)

Di pinggiran Rawa Campurdarat, Tulungaggung, pentolan
Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Sumadi Pertoredjo
menyulut rokoknya yang ketiga (halaman 19, bagian
Kemelut).

Kutipan (111) membuktikan ketika kembalinya Musso ke
Indonesia latar tempat pertama yang dikisahkan dalam cerita terjadi di
Indonesia. Latar tempat yang terjadi di Tulunganggung tersebut
merupakan salah satu nama daerah yang ada di Indonesia.
112)

113)

114)

Sejak awal kemerdekaan, Solo sudah dikenal sebagai kota
pejuang. Kota tua ini dipenuhi pejuang bersenjata, baik
dari unsur TNI maupun laskar pemuda. Berbagai macam
badge, tanda pengenal kesatuan yang digunakan oleh
macam-macam pasukan, meramaikan kehidupan Kota
Solo kedatangan Pasukan Siliwangi sebagai dampak dari
Perjanjian Renville manambah semarak suasana(halaman
23, bagian Kemelut).
Udara terasa amat panas ketika kereta tiba di Stasiun
Semut, Surabaya. Begitu turun dan keluar dari stasiun
berbentuk kotak itu, mulai terasa kesibukan kota Surabaya
sebagai kota pelabuhan yang ramai. Para pelaut dan
saudagar dari berbagai negeri datang ke Surabaya
(halaman 71, bagian Internaat).
Jalanan Kota Mojokerto memang bagus karena dibangun
dari pajak yang besar sebagai pusat produksi gula. Ada
lima belas pabrik gula di kota tepian Sungai Brantas ini
(halaman 68, bagian Internaat).

Kutipan (112), (113), dan (114) menggambarkan ketiga kota yang
secara langsung menjadi tempat terjadinya peristiwa yaitu Solo, Surabaya
dan Madiun. Ketiga kota tersebut berada di Indonesia. Pada kutipan
(112), (113 ) dan (114) ketiga kota tersebut bahkan digambarkan keadaan
kota secara langsung oleh penulis. Selain itu Mojokerto merupakan kota
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Soekarno sebagai tokoh utama berasal. Meskipun kota Mojokerto tidak
dominan seperti kota Suarabaya, tetapi kehidupan awal Soekarno dimulai
dan menghabiskan masa kecilnya, bahkan kedua orang tua Soekarno
masih menetap di Mojokerto ketika Soekarno berpindah ke Surabaya
untuk sekolah.
115)

116)

Mojokerto 1925, sebuah kereta kuda berhenti di depan
rumah sederhana di Jalan Residen Pamuji, daerah
Sekarsari (halaman 61, bagian Internaat).
Sepedanya memasuki Jalan Residen Pamuji. Tiba di
rumah, Soekarno bergegas menemui ibunya. Mendengar
kabar gembira itu, sang ibu kontan memeluk Soekarno
(halman 69, bagian Internaat).

Kutipan (115) latar tempat peristiwa ada di Jalan Residen Pamuji,
daerah Sekarsari, yang merupakan salah satu daerah di Mojokerto. Latar
tempat pada kutipan (116) merupakan alamat rumah Soekarno sebagai
tokoh utama. Pada kutipan (116) semakin jelas dengan adegan yang
diperankan oleh Soekarno ketika mendapat laporan lolos sekolah di ELS,
adegan tersebut terjadi di rumah Soekarno di Jalan Residen Pamuji.
117)

118)

Rumah H.O.S. tjokroaminoto di Jalan Pneleh gang VII
tidak begitu jauh dari Stasiun Semut, tinggal menyusuri
tepi Kali Mas yang membelah Surabaya ke arah hulu
maka Ja;lan Semut akan bertemu Jalan Peneleh. Susilo
memutuskan untuk naik dokar menuju rumah Tjokro
(halaman 71, bagian Internaat).
Dokar kini menyusuri sebuah kampung yang padat. Jalan
Peneleh Gang VII begitu sempit dengan deretan rumah di
kiri-kanannya. Anak-anak yang bermain di sepanjang
gang membuat dokar sulit lewat (halaman 73, bagian
Internaat).
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4.3.4.2 Latar Waktu
Latar waktu berhubungan dengan “kapan” terjadinya peristiwaperistiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah “kapan”
biasanya dihubungkan dengan waktu yang ada kaitannya atau dapat juga
dikaitkan dengan peristiwa sejarang yang dipergunakan unruk mencoba
masuk kedalam suaasana cerita. Adanya persamaan perkembangan atau
sejalan dengan waktu tersebut juga dimanfaatkan untuk mengesani
pembaca seolah-olah cerita itu sungguh-sungguh ada dan terjadi
(Nurgiyantoro, 2013: 318). Latar waktu digunakan oleh pengarang untuk
menggunakan peristiwa tokoh-tokoh dalam novel Seteru 1 Guru yaitu
pada pagi, siang, sore, dan malam hari. Berikut kutipan yang
membuktikan.
119)

120)

121)

Sore menjelang malam. Ketika Tjokroaminoto sedang
mandi, Soekarno menghampiri ayahnya dan bertanya,
“Romo, siapakah Pak Tjokro itu? Kenapa kelihatannya
hebat sekali?” (halaman 65, bagian Internaat).
Malam hari, manakala semua orang sudah menutup pintu
kamar, Soekarno menjadikan bilik kecilnya sebagai ruang
pengadilan. Dia menjelma menjadi pemuda Yunani yang
terbakar antusiasme (halaman 116, bagian Internaat).
Pagi itu, awan kelabu menggelayuti langit Surabaya.
Hujan turun rintik-rintik. Rumah sederhana di Jalan
Peneleh Gang VII yang biasanya hangat mendadak terasa
begitu dingin lagi senyap. Tak terdengar gelak tawa dan
celotehan anak-anak remaja yang indekos disitu (halaman
136, bagian Internaat).

Kutipan (119) dan (120) membuktikan peristiwa yang terjadi pada
tokoh utama secara langsung, yaitu terjadi pada sore dan malam hari.
Peristiwa tersebut menyebutkan secara langsung latar waktu dalam
kutipannya. Pada kutipan (121) membuktikan peristiwa yang terjadi yang
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juga menggambarkan latar waktu yaitu pagi hari, meskipun tidak
disebutkan peristiwa tersebut bersangkutan langsung dengan tokoh
utama. Tetapi, peristiwa tersebut menggambarkan keadaaan ketika Ibu
Sukarsikin meninggal.
Adapun peristiwa-peristiwa lainnya yang berhubungan
122)

123)

124)

Puncaknya, pada 13 September 1948, markas Siliwangi di
Srambatan, persis di depan Stasiun Bapan, diserbu
pasukan Senopati (halaman 44, bagian Kemelut).
Dini hari 18 September 1948, Soemarsono melepastiga
kali tembakan dari pistolnya. Itu tanda mulainya serbuan
Brigade 29 untuk menguasai Madiun dan sekitarnya
(halaman 194, bagian Kulminasi).
“Pada tanggal 18 September 1948, rakyat daerah Madiun
telah memegang kekuasaan negara dalam tangannya
sendiri. Dengan begitu rakyat Madiun telah melaksanakan
kewajiban Revolusi Nasional kita ini, bahwa ia seharusnya
dipimpin oleh rakyat sendiri dan bukan oleh kelas lain!”
(halaman 200, bagian Kulminasi).

Pada kutipan (122) membuktikan pertengahan bulan September
1948 ketika markas Siliwangi diserbu oleh pasukan Senopati, kutipan
tersebut juga membuktikan peristiwa yang bersangkutan dengan waktu,
tepatnya tanggal terjadinya perisitiwa penyerangan tersebut. Pada kutipan
(123) dan (124) membuktikan gambaran yang bersangkutan dengan latar
waktu ketika terjadinya peristiwa pemberontakan di Madiun dan Madiun
berhasil dikuasai oleh PKI. Peristiwa tersebut memjelaskan latar waktu
karena disebutkan tanggal, bulan dan tahun terjadinya peristiwa secara
detail yang menyangkut waktu.
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4.3.4.3 Latar Sosial-Budaya
Latar sosial-budaya berupa kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi,
keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap, dan lain-lain.
selain itu, latar sosial-budaya juga berhubungan dengan status sosial
tokoh yang bersangkutan, misalnya rendah, menengah, atau atas
(Nurgiyantoro, 2015: 322). Novel Seteru 1 Guru memiliki latar sosial
yang berbeda-beda. Soekarno dengan kebiasaan yang ada di Indonesia,
khususnya Jawa. Memang tidak disebutkan secara langsung, tetapi
penggambaran latar yang bersamngkutan dapat membuktikan. Berikut
kutipan yang membuktikan.
125)

126)

Dari atasnya, turun seorang pria yang mengenakan jas
tutup, kain sarung, dan blangkon (halaman 61, bagian
Internaat).
Tjokro adalah pemimpin politik orang Jawa. Bahkan
Belanda menjuluki beliau Raja Jawa yang Tidak
Bermahkota (halaman 66, bagian Internaat).

Kutipan (125) dan (126) membuktikan tokoh Tjokroaminoto yang
merupakan pemilik indekos tempat Soekarno tinggal sekaligus guru bagi
Soekarno dikisahkan latar sosialnya yang merupakan seorang pemimpin
masyarakat Jawa. Salah satu bukti kuat latar sosial Jawa yang dimiliki
oleh Tjokroaminoto adalah ketika beliau menggunakan blangkon yang
merupakan penutup kepala khas kebudayaan Jawa. Kebiasaan Tjokro
dalam menggunakan blangkon dan kebudayaan Jawa lainnya seolah
menjadi gambaran bahwa tokoh Soekarno juga tidak jauh dari apa yang
dilakukan oleh gurunya tersebut, walaupun tidak ada kutipan dan adegan
yang secara langsung menggambarkan hal tersebut.
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“Di pertigaan Slompretan ada warng soto yang enak. Khas
Kediri. Aku yang traktir. Aku ‘kan sudah punya gaji,” kata
Musso sambil tersenyum (halaman 108, bagian Internaat).
128) Musso memesan dua mengkuk soto ayam beserta perkedel
dan es limun. Soto ayah khas Kediri agak berbeda dari
soto yang lain karena kuahnya bersantan (halaman 108,
bagian Internaat).
Kutipan (127) dan (128) membuktikan ketika Soekarno dan
127)

Musso bersama untuk makan siang, makanan yang dipesan saat itu
adalah soto yang merupakan khas Kediri. Terlihat dari penggambaran
yang dikisahkan dalam kutipan novel Seteru 1 Guru membuktikan bahwa
kehidupan tokoh utama Soekarno sangat dengan dengan sosial budaya
yang ada di Indonesia.
4.3.5 Tema
Menurut Nurgiyantoro (2010: 117) tema dapat dipandang sebagai
dasar cerita, gagasan dasar umum, sebuah karya novel. Gagasan dasar
umum inilah yang tentunya telah ditentukan sebelumnya oleh pengarang
yang digunakan untuk mengembangkan cerita. Pada novel Seteru 1 Guru
karya Haris Priyatna ini bertemakan perjuangan ketiga sahabat
seperguruan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Perjuangan ketiga
sahabat itu memiliki perbedaaan ideologi dan cara berpikir yang berbeda
dalam usaha untuk memerdekakan Indonesia dari masa penjajahan.
Masing-masing dari mereka memiliki ideologi Soekarno dengan
nasionalismenya, Musso dengan komunismenya, dan Kartosoewirjo
dengan jalan islam radikal.
Dalam novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna, tema memiliki
kaitan dengan unsur lain yang juga dibahas dalam analisis ini. Unsur
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yang berkaitan dengan tema yaitu tokoh, penokohan, alur, dan latar.
Untuk mengungkapkan sebuah tema dalam novel sebelumnya dapat
dicari hal-hal yang mendukung keberadaan tema,
Pada bagian tokoh dan penokohan dapat dilihat tokoh Soekarno,
Musso dan Kartosoewirjo yang memiliki perjuanganan hidup yang sama,
mempunyai satu guru yang sama sekaligus pemilik indekos yaitu
Tjokroaminoto, ketiga tokoh tersebut selalu menunjukan kegigihan
dengan

caranya

msaing-masing

untuk

memperjuangkan

bangsa.

Gambaran tersebut menggambarkan tema yang dipilih.
Unsur berikutnya yang berkaitan dengan tema merupakan unsur
alur, alur pada novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna merupakan alur
campuran. Alur campuran dalam novel Seteru 1 Guru ini berusaha
menggambarkan

bagaimana

perjuangan

ketiga

sahabat

dalam

memperjuangkan kemerdekaan serta mengingat berbagai kejadian yang
terjadi pada setiap masa.
Pada bagian latar bagian yang bersangkutan dengan pemilihan
tema merupakan latar tempat. Berbagai peristiwa yang terjadi dalam
cerita dominan terjadi di Indonesia yang merupakan negara asal ketiga
tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Latar tempat juga
menunjukan berbagai pemberontakan yang terjadi ketika Soekarno,
Musso, dan Kartosoewirjo masing-masing berjuang untuk meraih
kemerdekaan. Berikut kutipan yang berkaitan dengan unsur tema.
129)

“Wah, sekarang tidak bisa begitu, karto. Menurutku sudah
seharusnya sekarang pergerakan kita menggunakan
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130)

agenda nasional, bukan lagi keagamaan. Ingat, yang ingin
kita bangkitkan adalah seluruh Hindia.” (halaman 168,
bagian Internaat).
“Masalahnya negeri kita yang dijajah oleh Belanda ini
bukan hanya milik orang Islam. Dan ingat, seperti yang
dikatakan oleh Ernest Renan dan Otto Bauer, bahwa
nasionalisme itu ialah sebuah itikad, suatu keinsafan
rakyat bahwa mereka adalah satu golongan, satu bangsa.
Jadi kita membutuhkan suatu wadah yang lebih besar
daripada Islam untuk bisa membangkitkan seluruh unsur
bangsa ini.” (169, bagian internaat).

Kutipan (129) dan (130) membutikan tokoh Soekarno begitu
kokoh dengan idoelogi nasionaslismenya. Kutipan tersebut ketika
Soekarno bercakap dengan Karto pada satu kesempatan, karto berusaha
menggoyahkan Soekarno untuk bergabung dengan Sarekat yang saat itu
memperjuangkan kemerdekaan menurut jalan Islam. Tetapi, Soekarno
memiliki alasan yang kuat dan tak goyah bahwa kemerdekaan harus
diperjuangkan dengan ideologi nasionalisme.
“Tapi bukankah mayoritas bangsa kita Muslim? Wajar
kalau Islam yang memimpin. Apalagi Islam memiliki
ajaran yang lengkap dalam membina masyarakat (halaman
169, bagian Internaat).
132) “Tapi, dahulu di zaman Rasulullah Saw. Dan para sahabat,
Islam terbukti bisa memimpin, menjaga, dan melindungi
kaum kafir di bawah kekuasaannya.” (halaman 169,
bagian Internaat).
Kutipan (131) dan (132) membuktikan dasar dan ideologi yang
131)

dipegang oleh Kartosoewirjo dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Karto memilih jalan Islam yang menurutnya patut untuk dijadikan
landasan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
133)

“Saudara-Saudara, perundingan dengan Belanda harus
dihentikan! Kita harus selekasnya membuka hubungan
dengan Uni Soviet. Coba bayangkan, Saudara-Saudara,
kalau hubungan kita dengan Uni Soviet kuat, maka kapal-
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134)

135)

kapal perang Uni Soviet yantg besar-besar itu akan datang.
Kapal-kapal Belanda yang kecil tidak akan berani
mendekat.” (halaman 40, bagian Kemelut).
“Selain itu, Saudara-Saudara, revolusi harus dipegang oleh
golongan proletar, bukan golongan borjuis! Karena kaum
proletarlah yang paling revolusioner dan paling antiimperialis. Kesalahn ini harus segera kita perbaiki.
Saatnya kit ambil Jalan Baru! Marilah kita dukung PKI.
PKI yang sudah ada sejak tahun 1920 selalu dianiaya oleh
Belanda (halaman 40, bagian Kemelut).
:Sekarang kita harus mengumpulkan para kader, PKI harus
dibangkitkan kembali. Pertama-tama, kita bentuk Komite
Sentralnya. Kamu masuk ke dalamnya, Pamudji. Siapa
lagi di Surabaya yang bisa kita ajak berunding untuk
langkah awal ini?” (halaman 186, bagian Internaat).

Kutipan (133), (134), dan (135) membuktikan betapa yakin dan
berapi-api seorang Musso untuk melawan Belanda dengan cara
komunismenya. Musso kembali ke Indonesia langsung menghidupkan
kembali PKI dianggapnya bisa menjadi wadah untuk rakyat bersama
berjuang melakukan perlawan terhadap penjajahan Belanda.
4.3.6 Sudut Pandang
Menurut Baldic (Nurgiyantoro, 2015: 338) sudut pandang adalah
posisi atau sudut mana yang menguntungkan untuk menyampaikan
kepada pembaca terhadap peristiwa dan cerita yang diamati dan
dikisahkan. Pada novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna ini
menggunakan sudut pandang persona ketiga “Dia” mahatau. Dalam
novel ini penarang dan naratorlah yang berkisah dengan meyebutkan
nama dan atau menggunakan kata ganti ”Dia”. Selain itu, semua tokoh
dalam novel Seteru 1 Guru dikisahkan oleh pengarang dengan
menggunakan nama atau kata ganti “Dia”, pengarang juga mengatahui
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segala sesuatu yang terjadi pada tokoh, motivasi dan perasaan tokoh yang
bersangkutan. Berikut kutipan yang membuktikan.
136)

137)

Untuk membuktikan ucapannya, Soekarno mengambil
buku Sarinah karangannya yang belum lama terbit. Buku
itu merupakan kumpulan bahan pengajaran Soekarno
dalam kursus wanita (halaman 33, bagian Kemelut).
Soekarno tidak melihat Tjokro pergi tidur. Yang dia tahu
Tjokro dan ayahnya terus becakap-cakap sampai Soekarno
tertidur. Sebelum jatuh terlelap, Soekarno masih sempat
menyimak obrolan mereka (halaman 66, bagian Internaat).

Kutipan (136) dan (137) membuktikan pengarang mengunakan
persona ketiga “Dia” mahatahu. Pengarang menggambarkan tokoh “Dia”
dengan menyebutkan namatokoh utama tersebut yaitu Soekarno.
Dapat dibuktikan juga pada kutipan berikut bahwa novel Seteru 1
Guru menggunakan sudut pandang persona ketiga ”Dia” mahatau,
sebagai berikut.
138)

139)

140)

Soekarno memacu sepeda Gazelle-nya. Alangkah dia hari
ini. Ingin rasanya lekas sampai dirumah untuk
menyampaikan kabar gembira yang dia dapat dari sekolah
kepada keluarganya. Delman-delman di depannya pun dia
salip tak sabar. Jalalnan yang mulus membuatnya melaju
kencang (halaman 68, bagian Internaat).
Hari keberangkatan ke Surabaya tiba. Tidak banyak yang
disiapkan Soekarno untuk dibawa karena memang sebagai
keluarga bersahaja, mereka tidak memiliki banyak barang
(halaman 70, bagian Internaat).
Susilo sudah kembali ke Mojokerto. Barulah Soekarno
merasa benar-benar sendiri. Hari-hari pertama di Peneleh,
dia jalani dengan tangis. Bukan keadaan kamar yang dia
tangisi, melainkan karena jauh dari ibunya (halaman 80,
bagian Internaat).

Kutipam (138), (139), dan (140) membuktikan bahwa pengarang
menggunakan sudut pandang persona ketiga “Dia” mahatahu. Ketika
pengarang menggambarkan tokoh utama Soekarno, tidak hanya tindakan
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yang dilakukan oleh Soekarno yang dilukiskan, tetapi juga hingga emosi
dan keadaan keluarga juga dilukiskan. Hal tersebut membuktikan bahwa
novel Seteru 1 Guru ini menggunakan sudut pandang persona ketiga
“Dia” mahatahu.
141)

Tjokro tersenyum. Dalam hati dia berkata bahwa
rumahnya di Jalan Peneleh Gang VII, Surabaya, pun tidak
jauh lebih baik dari rumah ini (halaman 63, bagian
Internaat).
Kutipan 141 membuktikan sudut pandang yang digunakan oleh
pengarang merupakan sudut pandang ”Dia” mahatahu. Tidak hanya pada
tokoh utama yaitu Soekarno, tokoh lain juga digambarkan dengan sudut
pandang ”Dia” mahatahu, terbukti ketika Tjokro berkunjung ke rumah
Soekarno, penggarang memberikan suara hati dari Tjokroaminoto.

142)

143)

144)

145)

Kartosoewirjo berada di antara kerumunan anggota
Sarekat Islam yang shalat. Hatinya resah. Pengetahuan dan
semangatnya perlu penyaluran. Dia bertekad untuk
menyampaikan hasratnya kepada Tjokroaminoto (halaman
162, bagian Internaat).
Harun sedih bila teringat almahum Tjokroaminoto. Dua
murid Tjokro kini bertikai sengit. Harus terus mengikuti
perkembangan pemberontakan itu. Setiap hari, dia
memantau beritanya dari berbagai surat kabar (halaman
203, bagian Kulminasi).
Kehidupan yang prihatin dalam hutan bagi Karto tidak
terlalu menjadi persoalan. Pada dasarnya dia menyukai
hidup sederhana, baik dalam hal makanan maupun pakaian
(halaman 231, bagian Kulminasi).
Tiga belas orang regu tembak menuntaskan tiga belas
tahun perjuangan gerilya Kartosoewirjo. Tapi, seulas
senyum tersungging di wajah Kartosoewirjo. Dia yakin
perjuangannya tidak sia-sia (halaman 241, bagian
Kulminasi).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101

Kutipan (142), (143), (144), dan (145) membuktikan pengarang
menggunakan sudut pandang ”Dia” mahatahu, sudut pandang “Dia”
mahatahu pengarang menjelaskan tidak hanya yang terlihat melalui
tingkah laku saja, tatapi apa yang menjadi suara hati, perasaan, motivasi
dan lainnya. Selain itu, pengarnag dalam kutipan tersebut tidak hanya
mengetahui perasaan dan motivasi tokoh utama yaitu Soekarno, tetapi
juga tokoh lainnya.
4.3.7 Amanat
Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang
ingin disampaikan pengarang kepada pembaca dan pendengar, di dalam
karya sastra modern, amanat ini biasanya tersirat, di dalam karya sastra
lama pada umumnya amanat tersurat (Siswanti, 2008: 161). Pada novel
Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna ini memiliki amanat yang tersirat.
Amanat pada novel ini ialah jangan utamakan kepentingan diri sendiri
dalam perjuangan dan jangan pernah bercerai-berai karena ambisi pribadi
yang diselimuti dengan perjuangan. Soekarno, Musso dan Kartosoewirjo
merupakan tiga sahabat yang tinggal bersama di indekos milik
Tjoroaminoto, ketiga sahabat tersebut memiliki cita dan tekad yang sama
yaitu memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Perbedaan
ideologi dan cara dalam mengusahakan kemerdekaan memaksa ketiga
sahabat

tersebut

harus

saling melawan.

Berikut

kutipan

yang

membuktikan.
146)

Tjokro tersenyum. “Anak-anak, aku bangga pada kalian.
Semoga kalian kelak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa
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147)

ini. Tapi ingat, bersatu, jangan cerai-berai. Sekali lagi
ingatlah kekuatan sapu lidi. Jika lidi-lidi itu disatukan,
maka menjadi kuat, susah untuk dipatahkan. Tapi, ambil
sebatang lidi maka gampang sekali kau bisa
mematahkannya.” (halaman 104, bagian Internaat)
“Benar, Pak. Seperti air ini,” kata Alimin sambil
meneteskan air minum di gelasnya ke sebuah piring.
“Kalau hanya berupa tetes air yang terpisah-pisah, ia tidak
akan menjadi kekuatan besar. Tapi apabila ia bersatu,
maka dapat menjelma air bah dan gelombang pasang.”
(halaman 104, bagian Internaat).

Kutipan (146) dan (147) membuktikan pesan yang disampaikan
oleh pengarang. Meskipun amanat tersebut disampaikan pada
pertengahan cerita dalam novel Seteru 1 Guru ini, tetapi dialog tersebut
seolah-olah menggambarkan apa yang akan terjadi dalam cerita novel
seteru 1 Guru karya Haris Priyatna ini. Kutipan tersebut juga
membuktikan bahwa pesan yang disampaikan dalam novel Seteru 1
Guru ini disampaikan secara tersirat
4.4

Nilai Moral
Secara umum moral menyarankan pada pengertian (ajaran

tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap,
kewajiban, dan sebagainya; akhlak, budi pekerti, susila (KBBI dalam
Nurgiyantoro, 2010: 320). Pandangan seseorang tentang moral, nilainilai, dan kecenderungan, biasannya dipengaruhi oleh pandangan hidup,
way of life, bangsanya (Nurgiyantoro, 2010: 321). Menurut Suseno
(1987: 145) terdapat tujuh sikap atau tindakan moral yaitu kejujuran,
nilai-nilai otentik, kesediaaan untuk bertanggung jawab, kemandirian
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moral, keberanian moral, kerendahan hati, realitas dan kritis. pada novel
Seteru 1 Guru terdapat beberapa nilai moral diatas.

4.4.1 Nilai-nilai Otentik
Otentik berarti “aseli”, yaitu kita menjadi diri kita sendiri. Manuia
otentik adalah manusia yang menghayati dan menunjukan diri sesuai
dengan keasliannya, dengan kepribadian sebenarnya (Suseno, 1989:
143). Dalam novel seteru 1 Guru terdapat nilai otentik yang ditunjukan
oleh tokoh Tjokroaminoto. Berikut kutipan yang membuktikan.
148)

149)

Soal kerapian ini memang Tjokro amat jaga. Dia tidak
pernah keluar kamar seperti kebiasaan banyak orang:
rambut tidak teratur, pakaian sekenanya, dan wajah kusut.
Dia biasa keluar dengan mengenakan baju serapi-rapinya.
Tidak ada satu pun kancing yang tidak dimasukan ke
lubangnnya. Tatkala menghadapi meja makan untuk
bersantap, meskpun hanya dengan anak-istrinya, dia selalu
terlebih dahulu mengenakan ikat kepala atau kopiah
(halaman 98, bagian Internaat).
Bahkan saat hendak masuk dan keluar kamar mandi pun,
Tjokro menjaga kerapiannya. Dia masuk kamar mandi
dengan bersarung teikat rapi dan berbaju piama atau baju
potongan cina. Semua kancing baju tertutup. Saat keluar
pun dia seakan-akan baru berdandan. Sudah rapi segalanya
(halaman 99, bagian internaat).

Kutipan (148) dan (149) membuktikan nilai moral yaitu otentik.
Nilai otemtik ditunjukan oleh Tjokroaminoto melalui cara berpakaian
dan bersikap. Tokoh Tjokroaminoto selalu menjadi orang yang sopan dan
menjaga tata krama kepada siapa pun dan dalam kondisi apa pun.
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4.4.2 Kesediaan untuk Bertanggung Jawab
Kejujuran sebagai kualitas dasar kepribadian moral menjadi
operasional dalam kesediaan untuk bertanggung jawab. Bertanggung
jawab berarti suatu sikap terhadap tugas yang membebani kita. Kita
terikat untuk menyelesaikannyha, demi tugas itu sendiri. Sikap itu tidak
memberikan ruang pada pamrih kita (Suseno, 1989: 145). Dalam novel
Seteru 1 Guru memiliki nilai bertanggung jawab yang ditunjukan oleh
tokoh Osekarno sebagai tokoh utama dalam novel ini. Berikut kutipan
yang membuktikan.
150)

151)

152)

“Sudahlah, tak usah bikin masalah.” Soekarno khawatir
pendidikannya terganggu dan itu artinya dia menyalahi
amanat orangtua (halaman 91,bagian Internaat).
Gubernemen
melarang
anak-anak
Tjokroaminoto
melanjutkan sekolah. Soekarno tidak mau membiarkan
mereka tanpa pendidikan, maka jadilah dia guru mereka.
Soekarno mengajari Anwar, Harsono, dan Sujud di malam
hari dan terutama pada hari Minggu. Dia menekankan
penguasaan pelajaran dasar lebih dulu, ilmu alam dan
berhitung untuk Anwar; membaca dan menulis untuk
Harsono dan Sujud (halaman 146, bagian Internaat).
Soekarno punya sisa uang 40 gulden dari gajinya setiap
bulan. Sebetulnya itu untuk keperluan pribadi, termasuk
untuk ongkos. Tapi, kalo ini, dia pakai uang itu untuk
mentraktir anak-anak Pak Tjokro menonton bioskop
(halaman 147, bagian Internaat).

Kutipan (150) membuktikan nilai tenggung jawab yang ditunjukan
oleh Soekarno. Soekarno memiliki tanggung jawab kepada orang tuanya
dengan menjalankan pendidikannya di Surabaya, hal tersebut dipegang
teguh oleh Soekarno, bahkan ketika ada masakah dia memilih tidak untuk
memperpanjang masalah tersebut. Kutipan (151) dan (152) menunjukan
sikap saat Soekarno merawat anak Pak Tjokro. Soekarno bahkan bersedia
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menyediakan waktunya untuk mengajar anak Pak Tjokro agar anak Pak
Tjokro tetap mendapat pendidikan. Selain itu Soekarno rela memberikan
sisa dari gajinya untuk menyenangkan hati anak Pak Tjokro.
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BAB V
PENUTUP
Pada bab ini berisi mengenai simpulan dan saran. Pada subbab simpulan
merupakah hasil simpulan penelitian, analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti.
Pada subbab saran akan memeparkan anjuran guru bahasa Indonesia dan peneliti
lainnya.
5.1

Simpulan
Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai Analisis

Unsur Intrinsik dan Nilai Moral dalam Novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna
diperoleh simpulan sebagai berikut. Novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna
memiliki tema mengenai perjuangan tiga sahabat dalam memperjuangkan
kemerdekaan bangsa Indonesia yang memiliki ideologi berbeda dalam mencapai
kemerdekaan,

ketiga

sahabat

tersebut

bernama

Soekarno,

Musso

dan

Kartosoewirdjo. Ketiga sahabat tersebut harus saling melawan karena memiliki
jalannya masing-masing dalam menggapai kemerdekaan, mereka mempunyai
seorang guru yang sama yaitu Tjokroaminoto.Alur dalam novel Seteru 1 Guru
karya Haris Priyatna yaitu menggunakan alur campuran. Alasan yantg membuat
novel tersebut menggunakan alur campuran, karena peristiwa yang dikisahkan
dalam novel banyak yang mengisahkan peristiwa masa lampau baik berkaitan
dengan Soekarno sebagai tokoh utama ataupun tidak berkaitan dengan Soekarno.
Alur tersebut meliputi eksposisi, rangsangan, gawatan, rumitan, klimaks, falling
action dan denoument. Latar dalam novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna
meliputi latar tempat, tempat yang terdapat pada novel yaitu berada di Indonesia.
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Latar waktu dalam novel yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Adapun waktu-waktu
lain dalam cerita yaitu pada 13 September 1948, dini hari 18 September 1948, dan
18 September 1948. Latar sosial menggambarkan sebagian besar kebiasaan
masyarakat Jawa yang bersangkutan dengan para tokoh dalam cerita. Novel
Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna tokoh dibagi berdasarkan peran pentingnya
tokoh yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama pada novel ini ialah
Soekarno. Tokoh utama tambahan pada novel ini ialah Musso dan kartosoewirdjo.
Tokoh tambahan utama ialah Tjokroaminoto. Tokoh tambahan (yang memang )
tambahan ialah Yono (sopir yang menjemput Soeparto), Soeripno (Kepala
Perwakilan Republik Indonesia di Praha), Letnan Jendral Wikana (tokoh Partai
Komunis Indonesia), Haji Agus Salim, Parmin, Paijo, Hatta (Wakil Presiden),
Hermen, Mbok Tambeng, Siti Larang (anak Tjokroaminoto), Raden Soekemi
(Ayah Soekarno), Ida Ayu Nyoman (Ibu Soekarno). Sudut pandang yang
digunakan pada novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna adalah sudut pandang
persona ketiga “Dia” mahatahu. Dalam novel ini pengarang mengisahkan
peristiwa dengan menggunakan kata ganti “Dia” atau menggantikan nama tokoh
yang bersangkutan. Tokoh yang dikisahkan seperti Soekarno, pengarang
menggunakan nama Soekarno. Keenam, dalam novel seteru 1 Guru karya Haris
Priyatna terdapat persan atau amanat yang disampaikan oleh pengarang yaitu
ketika memperjuangkan kepentingan bersama pasti akan banyak pendapat yang
berbeda, pendapat tersebut harus disikapi dengan bijak dan mengutamakan
berdiskusi dalam menentukan keputusan. Begitu pendapat seorang atau individu
tertentu tidak diterima haruslah individu tersebut mendukung apa yang telah
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menjadi keputusan bersama. Selain itu, dalam memperjuangkan hak orang banyak
tidak boleh menyelipkan kepentingan individu atas semua itu. Seperti yang
diperlihatkan Soekarno, Musso, dan Kartosoewirjo. Ketiga sahabat tersebut
memiliki jalan masing-masing dalam perjuangan melawan penjajahan di
Indonesia, pada akhirnya keputusan yang diambil adalah jalan dengan ideologi
masing masing juga, jikalau ketiga pendiri bangsa tersebut bersatu melawan
penjajah pasti akan sangat kuat.
Novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna memiliki nilai moral yang
terselip pada setiap peristiwa. Nilai moral yang pertama ialah nilai otentik, nilai
moral otentik ditunjukan oleh tokoh yang bernama Tjokroaminoto. Tjokroaminoto
selalu berlaku sopan dan santun dalam setiap situasi, kepada siapa saja yang
ditemuinya. Nilai otentik tersebut ditunjukan dengan cara berpakaian dan cara
bicara Tjokroaminoto selalu sama dan tidak berubah sedikitpun. Nilai moral yang
kedua ialah kesedian untuk bertanggung jawab, nilai moral bertanggung jawab
dapat dilihat dari sikap Soekarno, selalu mengingat apa yang menjadi pesan kedua
orang tuanya ketika masih sekolah dan bisa mengatur keuangan dengan baik
merupakan contoh sikap tanggung jawab yang sederhana. Hal lain ialah ketika
Soekarno harus merawat anak-anak Tjokroaminoto ketika Tjokroaminoto
dipenjara, sikap tersebut bukan semata kebetulan tetapi karena Soekarno memang
mau bertanggung jawab atas anak Tjokroaminoto.
5.2

Saran
Berdasarkan uraian di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai

berikut. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang sastra,
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terutama unsur intrinsik dan nilai moral novel. Penelitian ini juga diharapkan
dapat membantu mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bisa
membaca hasil analisis unsur intrinsik dan nilai moral novel Seteru 1 Guru karya
Haris Priyatna sehingga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihannya.
Untuk para guru Bahasa Indonesia yang membaca hasil penelitian ini
diharapkan bisa menambah pengetahuan dalam mengajar tentang unsur intrinsik
di sekolah. Peneliti berharap guru bisa menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) lebih kreatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyusun
kurikulum yang sedang berlaku. Penelitian lain yang sejenis tentang unsur
intrinsik dan nilai moral novel dapat diarahkan pada pendekatan lain agar
mendapatkan Informasi dan referensi yang lebih lengkap.
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Triangulasi Data
Berikut ini adalah hasil dari penelitian menganalisis unsur intrinsik novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna yang perlu divalidasi oleh ahli
pakar. Berilah tanda ( √ ) pada kolom “setuju” atau “tidak setuju” yang menggambarkan penelian Anda terhadap hasil analisis unsur intrinsik
novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna, serta berilah keterangan pada kolom keterangan yang dapat membuat kebenaran hasil analisis
tersebut.
1. Tokoh
No.

Unsur

Hasil Analisis

Keterangan Hasil Analisis

Setuju

Tidak

Keterangan

Setuju
1. Tokoh
Utama

Tokoh

Tokoh Dia yang bernama Soekarno Pada kutipan (1) menunjukan

Soekarno disebut sebagai tokoh utama dalam percakapan

Catatan:

kutipan

dengan

langsung dari novel

novel Seteru 1 Guru karya Haris Musso yang menjadi titik awal

sebaiknya 1 spasi hal

Priyatna, dapat dibuktikan dalam setiap soekarno diperkenalkan sebagai

ini

bab dalam novel ini melibatkan tokoh Presiden. Kutipan (2), (3), (4),

membedakan dengan

Soekarno pada setiap peristiwa dalam (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11)

paparan nada.

cerita.

Berikut

kutipan

Soekarno

√

yang dan (12) ialah peristiwa yang

membuktikan.

berhubungan

dengan

tokoh

Soekarno yang diambil dari setiap
1.

“Apa kabar, anak muda !” sapa bab

Soekarno penuh semangat. Dia lantas

pad

novel,

hal

itu

membuktikan bahwa keterlibatan
tokoh

Soekarno

disetiap

untuk
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menyalami Soeripno. Saat berpaling ke peristiwa-peristiwa lebih banyak
Musso, dia berseru, “Lho, ini…Mas

dibandingkan tokoh lainnya. Oleh
karena itu, tokoh Soekarno dapat

Musso

?!”

(halaman

30,

bagian

Kemelut).
2.

atau tokoh utama.

Soekarno tersenyum lebar seraya

menjawab,”Takdir… takdir, cita-cita
besar,

dan

kekuatan

rakyat

yang

mengantarku sampai disini.”(halaman
31, bagian Kemelut).
3.

“Duduk bersamaku, Mas. Mari

kita bernostalgia ke masa remaja.Waktu
kita sama-sama tinggal di jalan Peneleh
Gang

VII.”

(halaman

31,

bagian

Kemelut).
4.

dinyatakan sebagai tokoh sentral

Saat menjabat tangan Tjokro,

Soekarno mudah dapat merasakan aura
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dan karisma yang kuat sang pemimpin
Sarekat Islam. (halaman 62, bagian
Internaat).
5.

Soekarno

berlalu

kawan-kawannya.

mencari

Bersama-sama

mereka memanjat pohon di sekeliling
alun-alun

dan

bersantai

disana.

(halaman 64, bagian Internaat).
6.

Soekarno tidak melihat Tjokro

pergi tidur. Yang dia tahu Tjokro dan
ayahnya terus bercakap-cakap sampai
Soekarno
terlelap,

tertidur.Sebelum
Soekarno

masih

jatuh
sempat

menyimak obrolan mereka.Suara Tjokro
yang mantap memantul di sepanjang
lorong

hingga

mencapai

kamar
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Soekarno.

(halaman

66,

bagian

atau

tidak,

Internaat).
7.

Antara

sadar

Soekarno akhirnya terbenam ke alam
mimpi.

Dalam

mimpinya

itu,

dia

melihat ada ahli pidato yang lahir lewat
telinga seorang guru.Ahli pidato itu
duelu-elukan oleh para gadis Belanda.
(halaman67, bagian Internaat).
8.

Soekarno

memacu

sepeda

Gazelle-nya. Alangkah girang dia siang
hari ini.Ingin rasanya lekas sampai di
rumah

untuk

menyamoaikan

kabar

gembira yang dia dapat dari sekolah
kepada keluarganya. Delman-delman di
depannya

pun

dia

salip

tak
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sabar.Jalanan yang mulus membuat
sepedanya melaju kencang. (halaman
68, bagian Internaat).
9.

Hari itu Soekarno lulus ELS. Dia

senang bisa

membahagiakan orang

tuanya dengan kelulusan ini karena tak
mudah untuk bisa sekolah di situ, penuh
perjuangan.Umumnya
ditolak

dengan

anak

alasan

pribumi

menurunkan

mututu dan kurikulum ELS tidak sesuai
untuk anak pribumi. (halaman 69,
bagian Internaat).
10.

“Semakin luas gagasan Soekarno

tentang berbagai gerakan kebangsaan di
belahan

dunia

lain

juga

tentang

pemikiran tokoh-tokohnya. Soekarno
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juga semakin banyak menyerap ilmu
dari para aktivis politik yang hilir mudik
di Peneleh.” (halaman 115, bagian
Internaat).
11.

Target tembak tak lain adalah

Presiden Soekarno. Tembakan luput tak
beroleh

sasaran.

pertama

terdengar,

Begitu

tembakan

pengawal

yang

duduk tepat di belakang Presiden
langsung menubruk sang pemimpin
negara dan menamengi dengan badan
sendiri.”(halaman

235,

bagian

Kulminasi).
12.

Bukan sekali itu saja anggota

DI/TII hendak membunuh Presiden
Soekarno. Sewaktu Soekarno datang ke
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Perguruan Cikini, tempat bersekolah
putra-putrinya, dalam rangka perayaan
ulang tahun ke-15 sekolah itu, granat
tiba-tiba meledak

di

tengah pesta

penyambutan. Sembilan orang tewas,
puluhan

orang

terluka,

termasuk

pengawal Presiden. Soekarno beserta
putra-putrinya selamat. (halaman 235,
bagian Kulminasi).

2. Tokoh
Utama
Tambahan

Tokoh
Musso
dan
Kartosoe
wirjo

Pada kutipan (13), (14), (15),
Tokoh utama tambahan dalam novel
Seteru

1

Guru

ialah

Musso

dan

Kartosoewirdjo.

Peran

Musso

dan

Kartosoewirdjo

sangatlah

menonjol

dalam cerita, tetapi tidak melebihi tokoh
Soekarno yang selalu ada dalam cerita.

(16), dan (17) tokoh Musso
diceritakan.

Tokoh

Musso

berperan cukup banyak dalam
cerita tetapi tidak melebihi tokoh
utama. Kutipan (18), (19), (20),
(21), (22), (23), (24), dan (25)

√
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Berikut kutipan yang membuktikan.

tokoh Kartosoewirdjo diceritakan
tokoh

13.

Sampai

dua

hari

kemudian,

Kartosoewirdjo

juga

banyak diceritakan pada peristiwa

harian Merdeka di Solo memuat berita dalam cerita, tetapi tidak melebihi
berjudul “Soeparto al Musso” disertai Soekarno sebagai tokoh utama
dalam cerita. Kedua tokoh
keterangan: “ada kemungkinan, tokoh
tersebut
masing-masing
kawakan Musso yang sangat terkenal diceritakan pada bagian Kemelut,
itu telah kembali.” (halaman 25, bagian Internaat, dan Kulminasi. Olah
karena itu, kedua tokoh tersebut
Kemelut).
layak disebut sebagai tokoh
14.

Segerbong

dengan

mereka utama tambahan.

beberapa saudagar batik yang akan
pergi ke Pasar Beringharjo. Musso
seperti mengenal salah seorang di antara
mereka.Tapi, dia lupa dimana. Sang
saudagar

juga

memperhatikannya,

Musso segera melengos menatap keluar
jendela kereta. (halaman 27, bagian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
131
Kemelut).
15.

“Oh. Di sini juga ada anak HBS.

Itu yang di kamar sebelah. Musso
namanya, dari Kediri. Dia sudah kelas
4, setahun lagi
kenalkan.”

lulus.

(halaman

Ayo, saya
77,

bagian

Internaat).
16.

...Soekarno

menyadari

betapa

besar tubuh Musso. Badannya begitu
gempal, lebar hampir dua kali tubuh
Soekarno. Meski begitu, kayuhan kaki
Musso cepat dan tangkas. (halaman 88,
bagian Internaat).
17.

Musso yang sudah berlari dan

mencapai
ditembaki.

emperan
Segera

sebuah
dia

rumah
mencari
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perlindungan dan masuk kamar mandi
yang kebetulan berada di luar rumah.
Tentara terus menembak. Entah kenapa,
Musso nekat keluar. Peluru watermantel
mengoyak lengan kiri atas dan peluru
karaben

menembus

dada

kirinya.

(halaman 219, bagian Kulminasi).
18.

Embusan

angin

dingin

kota

Malang menerpa tubuh Kartosoewirjo.
Rasanya lebih dingin ketimbang hawa
di Malangbong, tempat dia berkeluarga.
Kartosoewirjo
Malangbong
sepasukan

ke

bertolak

dari

Malang

dengan

Hizbullah

bersenjata

lengkap. (halaman 48, bagian Kemelut).
Setelah masuk gedung persidangan,
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Kartosoewirjo melihat anggota KNIP
bertambah

banyak.

sebelumnya

Akhir

Presiden

mengeluarkan

tahun

Soekarno

dkrit

penambahan

anggota KNIP dengan alasan agar lebih
dapat mewakili semua lapisan dan
golongan.

(halaman

49,

bagian

Kemelut).
19.

Setelah

persidangan,

masuk

gedung

Kartosoewirjo

melihat

anggota KNIP bertambah banyak. Akhir
tahun sebelumnya Presiden Soekarno
mengeluarkan

dkrit

penambahan

anggota KNIP dengan alasan agar lebih
dapat mewakili semua lapisan dan
golongan.

(halaman

49,

bagian
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Kemelut).
20.

Kartosoewirjo sengaja membawa

Laskar Hazibullah ke Malang. Batinnya
mengatakan bahwa dalam sidang itu,
Masyumi akan mendapat penentangan
keras dari kubu sosialis yang memiliki
pasukan

Pesindo.

Dia

bersiap

menghadapi kemungkinan pemaksaan
kehendak.

(halaman

51,

bagian

Kemelut).
21.

Dalam perjalanan pulang itu,

Kartosoewirjo
pemikirannya
“Persiapkan

mengungkapkan
kepada
semuanya.

Umar.
Saya

mau

kembali ke kampung saja, saya menetap
di Malangbong. Saya kecewa dengan
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politik Masyumi dewasa ini. Rasanya
saya ingin menarik diri dari pusaran
politik. Di Malangbong, saya bisa
mempersiapkan sesuatu yang besar.”
(halaman 52, bagian Kemelut).
22.

“Lihat, Kadar! Bagaimana batu

ini bisa menyelamatkan saya dari
peluru,

kalau

dia

tidak

bisa

menyelamatkan dirinya sendiri dari
hantaman palu?” (halaman 230, bagian
Kulminasi).
23.

“Jangan kau percaya pada batu

dan jimat apapun. Itu namanya syirik.
Percaya kepada Allah. Hanya Allah
yang Maha Melindungi.” (halaman 230,
bagian Kulminasi).
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24.

Dia mendapat vonis hukuman

mati atas tiga dakwaan: berbuat makar,
pemberontakan

terhadap

kekuasaan

yang sah, dan upaya pembunuhan
Presiden

Soekarno.

(halaman

240,

bagian Kulminasi).
25.

Tiga belas orang regu tembak

menuntaskan

tiga

belas

tahun

perjuangan gerilya Kartosoewirjo. Tapi,
seulas senyum tersungging di wajah
Kartoseowirjo.

Dia

yakin

perjuangannya tidak sia-sia. (halaman
241, bagian Kulminasi).
3. Tokoh

Tokoh

Tokoh Tjokroaminoto berperan dalam Pada kutipan (26), (27),

Tambahan

Tjokroa

cerita cukup mempengaruhi peran tokoh (29), (30), (31), dan (32) tokoh

Utama

minoto

utama,

tokoh

Tjokroaminoto Tjokroaminoto

(28),

diceritakan.

menjadikan peran tokoh utama lebih Tokoh Tjokroaminoto diceritakan

√
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nyata karena peran yang ditampilkan pada

bagian

tokoh Tjokroaminoto. Berikut kutipan Internaat.
yang membuktikan.
26.

“Wah,

Mas

Hal

membuktikan
Tjokro

jadinya Tjokroaminoto

datang sendiri kesini. Punten dalem

tambahan

Kemelut

dan

tersebut

bahwa

tokoh

sebagai

tokoh

utama,

kemunculan

tokoh Tjokroaminoto dalam cerita
sewu,

Mas,

tadinya

saya

mau

cukup menunjang peran tokoh

menjemput ke stasiun.Ternyata Mas utama dan tidak melebihi peran
lebih dahulu sampai sini.” (halaman61,
bagian Internaat).
27.

Tjokroaminoto

menghendaki

sendiri

yang

diselenggarakannnya

rapat umum ini. Dia giat mengadakan
rapat umum di berbagai kota untuk
memantapkan Sarekat Islam. Tak heran
jika organisasi yang dipimpinya tumbuh
sangat pesat. (halaman 63, bagian
Internaat).

tokoh utama.
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28.

Kata-katanya meluncur teratur,

suaranya begitu lantang. Orang yang
ada

di

barisan

belakang

dapat

mendengarpidato Tjokro sama kerasnya
dengan yang ada di barisan depan.
Suara yang memancar dari sinar jiwa
dan sanubari. (halaman 64, bagian
Internaat).
29.

Tjokroaminoto

yang

sangat

menjaga

adalah

orang

tata

krama.

Meskipun hanya berhadapan dengan
anak indekos, dia tidak seenaknya.Tidak
pernah

dia

duduk

dengan

kaki

bertumpang tindih ataupun satu kaki
naik ke kursi.Posisi duduknya seperti
berhadap-hadapan dengan tamu.Tegak,
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lurus, dan rapi pula. (halaman 98,
bagian Internaat).
30.

Tjokro tersenyum. “Anak-anak,

aku bangga pada kalian.Semoga kalian
kelak

menjadi

pemimpin-pemimpin

bangsa ini.Tapi ingat, bersatu, jangan
cerai-berai.Sekali lagi ingatlah kekuatan
sapu lidi. Jika lidi-lidi itu disatukan,
maka menjadi sangat kuat, susah untuk
dipatahkan. Tapi, ambil sebatang lidi
maka

gampang

sekali

kau

bisa

mematahkannya.” (halaman 104, bagian
Internaat).
31.

Karto buru-buru masuk kamar

Tjokro. Dia genggam tangan kanan
Tjokro. Tidak ada respon, tangan itu
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terasa dingin dan kaku. Karto lalu
meraba kaki kanan Tjokro. Sama, tidak
ada reaksi. Mata sang Pejuang Bangsa
itu masih terbuka, namun sinarnya
meredup. Pudar sudah ketajaman mata
yang telah menaklukan banyak orang
itu. Rustina, istri kedua Tjokro, terisak
di

sudut.

(halaman

180,

bagian

Internaat).
32.

Pagi itu semua berduka. Haji

Agus Salim, Abikoesno Tjokrosoejoso,
dan S.M Kartosoewirjo atas nama
pucuk pimpinan PSII mengeluarkan
maklumat yang mengabarkan bahwa
H.O.S.

Tjokroaminoto

berpulang.(halaman

180,

telah
bagian
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Internaat).

4. Tokoh

Tokoh yang berperan sebagai tokoh Tokoh-tokoh tersebut hadir dalam

Tambahan

tambahan (yang memang) tambahan cerita hanya untuk menghidupkan

(yang

ialah

memang

menjemput Soeparto), Soeripno (Kepala tokoh

tambahan)

Perwakilan

Sumadi,

Yono

Republik

(sopir

Indonesia

√

yang jalan cerita, kemunculan tokohtersebut

di mempengaruhi

juga

kurang

peran

tokoh

Praha), Letnan Jendral Wikana (tokoh utama.
Partai Komunis), Haji Agus Salim,
Parmin, Paijo, Hatta (Wakil Presiden),
Hermen, Mbok Tambeng, Siti Larang
(anak Tjokroaminoto), Raden Soekemi
(Ayah Soekarno), Ida Ayu Nyoman Rai
(Ibu Soekarno).

2. Penokohan
No.

Tokoh

Penokohan

Hasil Analisis

Keterangan Hasil Anlisis

Setuju Tidak

Keterangan

Setuju
1.

Tokoh

Bertanggung

Soekarno jawab

Tokoh Soekarno ialah tokoh seorang Kutipan
pria yang memiliki bertanggung jawab

(33)

dan

(34)

√

Kata “memiliki” pada
hasil analisis dihapus
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,berpendirian

,berpendirian teguh, tangguh, tegas, membuktikan tokoh Soekarno

teguh, tangguh, mandiri, bersahabat, senang membaca
tegas,

merupakan

tokoh

yang

mandiri, serta belajar dari berbagai sumber

bersahabat,

buku tentang kepemimpinan. Sifat

saja.

mandiri dan pandai mengatur

Berikan

keterangan

kalau

pemaparan

senang membaca mandiri dan pintar mengatur keuangan pengeluaran keuangannya.

penokohan

serta belajar dari membuat Soekarno tidak kesulitan

menggunakan

berbagai sumber ketika Soekarno sekolah berada jauh

dramatik

buku

ekspositori.

tentang dari kedua orang tuanya.Soekarno

kepemimpinan

juga

bersahabat,

Soekarno

sedih

ketika dia mengetahui para sahabatnya

Kutipan

(35)

dan

(36

mengkhiataninya bahkan Soekarno
tidak

pernah

sahabatnya

itu

menganggap
musuh,

para

Soekarno langsung

selalu menghormati mereka sampai
para

sahabatnya

demikian.

Berikut

membuktikan.

merupakan

dengan

percakapan
antara

Soekarno

Musso.

Soekarno

terbunuhpun
kutpan

yang

menyambut dengan hangat
sahabat lamanya itu, sikap

33.
“Wah besar juga,” batin
yang ditunjukan
Soekarno. Dia mesti mengingat-ingat
betul jumlah ini karena harus menjaga
terhadap
agar uangnya jangan sampai terpakai
untuk hal-hal yang tidak perlu
membuktikan
(halaman 83, bagian Internaat).
34.
Bagaimana hendak membeli

Soekarno
Musso
kesetiaan

teknik
atau
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bohlam dan membayar listrik?
Ayahnya hanya mengirim 12 gulden
untuk keperluan indekos.Padahal Bu
Tjokro menarik uang indekos setiap
bulannya 11 gulden, termasuk uang
makan.Hanya tersisa 1 gulden untuk
uang saku Soekarno (halaman 94,
bagian Internaat).
35.
Tapi, kalau bukan karena
bimbingan Mas Musso dulu, tentu aku
tak bisa jadi presiden. Mas musso
kelihatan masih awet muda (halaman
31, bagian Kemelut).
36.
“Duduk bersamaku, Mas. Mari
kita bernostalgia ke masa remaja.
Waktu kita sama-sama tinggal di jalan
Peneleh gang VII (halaman 31, bagian
Kemelut).
37.
“Ya,” Soekarno menerangkan
pelan-pelan. “Saya berhutang budi
kepada Pak Tjokro dan… saya
mencintai Oetari. Walaupun hanya
sedikit. Tapi, kalau menurut bapak
dengan menikahi Oetari dapat
meringankan beban Pak Tjokro, itu
akan saya lakukan” (halaman 138,
bagian Internaat).
38.
Demikianlah,
Soekarno
menangani segala urusan orangtua
bagi anak-anak Tjokro. Sampai tujuh
bulan kemudian, Tjokro dibebaskan
berkat kecakapan pleidoii yang

Soekarno kepada temannya
dan tak melupakannya.

Kutipan

(37)

dan

membuktikan
bertanggung

(38)
sikap

jawab

yang

dimiliki oleh Soekarno ketika
ia

dihadapkan

dengan

keadaan Tjokroaminoto yang
sakit, Soerkarno rela menikah
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disampaikan kepada hakim di Glodok dengan anak Tjokroaminoto.
dan kebijaksanaan politik yang dia
terapkan (halaman 149, bagian Tidak hanya itu sikap
Internaat).
bertanggung jawab Soekarno
kembali diperlihatkan ketika
Tjokroamonoto

dipenjara,

Soekarno bertanggung jawab
mengurus

anak-anak

Tjokroaminoto.
2.

Tokoh

Pemberani,

Tokoh Musso ialah salah satu tokoh Kutipan

Musso

berpendirian

Partai

teguh,

Komunis

Indonesia

(PKI).

(39)

dan

(40)

membuktikan tokoh Musso

sering Musso dikenal dengan tokoh yang

berkelahi,

suka pemberani, sering berkelahi, suka

serta hobi berolahraga. Berikut kutipan

memiliki

hobi yang membuktikan karakter Yves

berolahraga

tersebut.

Berikan

keterangan

kalau

pemaparan

penokohan
merupakan tokoh yang kuat

makan, berbadan makan, berbadan besar serta memiliki dengan
besar

√

kebiasaanya

dari

ketika masih seklah yang
sudah

terbiasa

berkelahi,

39.
“Dik Soeripno, Mas Musso ini tokoh Musso digambarkan
dulu sukanya berkelahi. Apalagi
badannya paling besar diantara kami. gemar berolahraga sehingga
Sejak dari Kediri, dia memang jago

menggunakan
dramatik
ekspositori.

teknik
atau
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pencak silat, lho. Hohoho… sudah ada
orang Rusia yang kau tinju, Mas
?”(halaman 32, bagian Kemelut).
40.
Musso menepis lengan si
Kemeja Putih dan menangkap
pergelangan tagannya. Dengan sekali
putar, tangan itu di putirnya.Kontan si
Kemeja
Putih
menjerit
kesakitan.Pelan-pelan
Musso
mencabut
tongkatnya
dan
membuangnya jauh-jauh (halaman
111, bagian Internaat).
41.
Merasa sudah kepalang basah,
Musso berdiri di tengah jalan sambil
membentangkan tangan dan berseru
menantang, “Saya Musso! Boleh
teembak kalau berani!” (halaman 218,
bagian Kulminasi).
42.
“Lebih baik mati daripada
angkat tangan. Tembaklah Musso,”
balas Musso angkuh (halaman 218,
bagian Kulminasi).
43.
Dalam
pamflet,
Musso
diperkenalkan sebagai jago PKI 19241926,
komunis
yang
telah
mengambara ke seluruh dunia,
komunis yang 23 tahun tinggal di
Moskow, yang membawa kesan-kesan
dari Uni Soviet, ibu negeri kaum
proletar
(halaman
39,
bagian
Kemelut).
44.
Begitulah
Musso
terus

tubuhnya tegap, sikap Musso
yang

hampir

memiliki
berkelahi
bahwa

setiap

hasrat

ingin

membuktikan
tokoh

merupakan

saat

tokoh

Musso
yang

pemberani.

Kutipan (41), (42), (43), dan
(44)

membuktikan

sebagai

tokoh

pemberani

dan

pendirian

yang

Musso
yang
memiki
teguh

terhadap apa yang sudah dia
yakini.
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mengampanyekan
ide-ide
yang
dibawanya dari Uni Soviet.Untuk
menyebarkan gagasan revolusi Jalan
Baru,
sepanjang
September
1948.Musso bersama para pemimpin
PKI lainnya melakukan safari ke
sejumlah daerah Solo, Madiun,
Kediri, Jombang, bojonegoro, Cepu,
Purwodadi, dan Wonosobo (halaman
41, bagian Kemelut).
3.

Tokoh

Taat

Kartosoe

sederhana

wirjo

agama, Tokoh Kartosoewirjo adalah salah Pada kutipan (45) dan (46)
satu murid Tjokroaminoto yang taat membuktikan

tokoh

kepada ajaran agama. Tokoh Karto Kartosoewirjo

merupakan

digambarkan sebagai seorang yang tokoh
memperjuangkan

yang taat

terhadap

kemerdekaan agamanya yaitu Islam.

dengan tetap memegang teguh ajaran

√

Berikan

keterangan

kalau

pemaparan

penokohan
menggunakan
dramatik

teknik
atau

ekspositori.

agama, tokoh Karto merupakan tokoh
yang berjuang bagi
rakyat

Jawa

kemerdekaan
memiliki

Sifat

Kartosoewirjo

Karto

yang

sederhana

sangat

diperlihatkan dengan

bersahat dengan dengan Soekarno,

teknik apa? dan pada

Karto

menempuh

kutipan berapa?

NIAS.

Berikut

kepribadian
merupakan

Barat,
sederhana.

tokoh

yang

pendidikan
kutipan

di
yang
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membuktikan.
45.

“Islam menyuruh kita berjihad,

melawan kaum kafir yang memerangi
kita. Jihad itu harus kita lakukan
dengan gagah berani. Hanya ada dua Kutipan

(47)

pilihan, hidup mulia atau mati sahid merupakan
(halaman 55, bagian Kemelut).
46.

membaca Al-Quran secara teratur,
Shalat Dhuha, Tahajud, dan puasa
(halaman

231,

bagian

Kulminasi).
Semenjak

akrab

dengan

Soekarno, Maridjan mulai dipanggil
dengan

ialah

(48)
tokoh
tokoh

Dalam kondisi yang sulit, satu yang sangat dekat dengan

Karto, yaitu tekun beribadah. Dia utama.

47.

bukti

Kartosoewirjo

hal yang tak pernah lepas dilakukan Soekarno

sunnah

dan

nama

lengkapnya

“Karto”.

memang

Nama

Sekarmadji

Maridjan Kartosoewirdjo. Jadilah dua
sahabat itu dipanggil “Karno dan
Karto”.Mereka sering berjalan dan

sebagai

tokoh
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bersepeda bersama ke mana-mana
(halaman 126, bagian Internaat).
48.

“Kau tahu, Mbang? Karto itu

dulu

bersama-sama

denganku

Surabaya. Kami makan,

di

bersepeda,

dan tertawa bersama. Lalu di Bandung
kami bersama membangun impian
Indonesia

merdeka.Kenapa

dia

sekarang malah mau membunuhku?”(
halaman 235, bagian Kulminasi).
49.

“Bukan,

Mas.

Pada kutipan (49) dan (50)
Ayah merupakan

mendaftarkan saya ke NIAS, Sekolah tokoh
Dokter Jawa (halaman 121, bagian menempun
Internaat).
50.

bukti

bahwa

Kartosoewirjo
pendidikan

di

NIAS berbeda dengan kedia

Kartosoewirjo

sudah sahabatnya

Soekarno

dan

menyelesaikan masa persiapan di Musso.
NIAS

lalu

pendidikan

dia
yang

memasuki
utama,

masa
yaitu

pendidikan kedokteran (halaman 145,
bagian Internaat).
4.

Tokoh

Sopan

santun, Tokoh Tjokroaminoto ialah tokoh

√

Berikan

keterangan
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Tjokroa

beribawa,

taat yang sangat dijadikan panutan, tidak

minoto

terhadap agama

kalau

pemaparan

hanya oleh para muridnya yang

penokohan

tinggal di indekos miliknya, tetapi

menggunakan

oleh

dramatik

banyak

Khususnya

rakyat

Indonesia.

masyarakat

Jawa,

ekspositori.

Tjokroaminoto ialah tokoh pemimpin
Sarekat

Islam

(SI),

tokoh

Tjokroaminoto merupakan tokoh yang
digambarkan memiliki sopan santun
terhadap siapapun, berwibawa, selalu
menghargai siapaun, taat terhadap
agama,

memiliki

kemampuan

berpidato, memiliki pengetahuan ilmu
politik

dunia

yang

sangat

baik.

Berikut kutipan yang membuktikan.
51.

Tjokroaminoto sendiri yang Pada kutipan (51) dan (52)

menghendaki

diselenggarakannya membuktikan

rapat umum ini. Dia giat mengadakan Tjokroaminoto

tokoh
merupakan

rapat umum di berbagai kota untuk pemimpin Sarekat Islam.
memantapkan Sarekat Islam. Tak
heran

jika

oraganisasi

yang

teknik
atau
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dipimpinnya tumbuh sangat pesat
(halaman 63, bagian Internaat).
52.

Para

Sarekat

peserta
Islam

rapat

akbar

berduyun-duyun

mengikuti ajakan shalat sang Ketua,
Haji

Oemar

Said

Tjokroaminoto.

Sejak kepulangannya dari Makkah
setahun lalu, Tjokro mulai terkenal
dengan sebutan H.O.S. Tjokroaminoto
(halaman 163, bagian Internaat).
53.

Pria

melangkah

penuh

wibawa

menuju

itu Pada kutipan (53), (54), dan

mimbar. (55)

membuktikan

Pakaiannya lebih resmi, mengenakan Tjokroaminoto

tokoh

meruapakan

jas, lengkap dengan dasi kupu-kupu. tokoh yang sangat berwibada,
Namun, bagian bawahnya tetap kain dalam segala kondisi dan
sarung.

Tjokro

menggunakan

sengaja
sarung

tetap kepada siapapun tak pernah
untuk hilang sifat wibawanya.

mempersatukan diri dengan rakyat
(halaman 63, bagian Internaat).
54.

Tjokroaminoto adalah orang

yang sangat menjaga tata karma.
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Meskipun hanya berhadapan dengan
anak indekos, dia tidak pernah duduk
dengan seenaknya. Tidak pernah dia
duduk dengan kaki bertumpang tindih
ataupun satu kaki naik ke kursi. Posisi
duduknya seperti berhadapan dengan
tamu. Tegak, lurus, dan rapi pula
(halaman 98, bagian Internaat).
55.

Tjokro memiliki wibawa yang

tinggi. Dia punya karisma yang bisa
membuat orang seketika menaruh
hormat padanya. Begitu datang dan
berhadapan dengan tatapan Tjokro
yang bisa menembus hati orang yang
memandangnya, sekonyong-konyong
luluh

semua

nafsu

orang

tadi

(halaman 112, bagian Internaat).
56.

Kata-katanya meluncur teratur, Kutipan

(56)

dan

(57)

suaranya begitu lantang. Orang yang membuktikan Tjokroaminoto
berada di barisan belakang dapat merupakan tokoh yang sangat
mendengar

pidato

Tjokro

sama piawai dalam berpidato.
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kerasnya dengan yang ada di bawrisan
depan. Suara yang memancar dari
sinar jiwa dan sanubari.Mata Tjokro
mencorong laksana mata serigala.Dia
berjalan kesana kemari di panggung
(halaman 64, bagian Internaat).
57.

Sang

mengentak,

Harimau

Mimbar

“Tidaklah

wajar

menyaksikan negeri ini menjadi sapi
perahan. Diberi makan hanya untuk
diambil

susunya!

Bangsa-bangsa

asing hilir mudik dating mengangkut
hasil bumi kita.Sementara kita tidak
diperbolehkan
sendiri.Ini

memperbaiki

suatu

nasib

kekeliruan

yang

harus kita luruskan!”Para hadirin
terpukau

dan

terpaku

di

tempat

(halaman 64, bagian Internaat).
58.

Di situ pula terkadang Tjokro

melakukan
minum

tirakat,

selama

tidak
beberapa

makan- Pada kutipan (58) dan 59)
hari, membuktikan

tokoh
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menutup diri berpisah dari ramai. Dia Tjokroaminoto

merupakan

bermaksud membersihkan diri dari seorang tokoh yang sangat
noda keduniaan untuk memperoleh taat

terhadap

agamanya,

hidayah Ilahi (halaman 94, bagian setiap hal yang dilakukan
Internaat).
59.

oleh

Tjokroaminoto

Jadi jangan pernah menyerah, dudasari

Saudar-saudaraku.

Perjuangan

kepada

selalu
ajaran

kita agama.

memang berat. Tapi percayalah, Gusti
Allah akan memberi kita kekuatan,
kemampuan,

dan

kemenangan.

Sekarang mari kita shalat. Ashar
sudah tiba. Kita berdoa gar kita
mendapat ridha-Nya (halaman 162,
bagian Internaat).
5.

Tokoh

Pengusaha batik, Tokoh Harun ialah seorang juragan

Harun

ramah,
ajaran
dan

taat batik.Tokoh Jarun digambarkan ramah
agama, khususnya kepada penghuni indekos
memiliki milik Tjokroaminoto, cepat akrab

pengetahuan

dengan

penghuni

indekos,

Harun

politik yang baik

memiliki pengetahuan tentang politik
dan agama juga, tokoh Harun rajin

√

Berikan

keterangan

kalau

pemaparan

penokohan
menggunakan
dramatik
ekspositori.

teknik
atau
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merupakan tokoh yang taat kepada

Harun

agama.

digambarkan sebagai

Berikut

kutipan

yang

membuktikan.
60.

Harun

tokoh
bersyukur

juga

yang

santun

produksi Pada kutipan (60) dan (61)

pada kutipan 62. Jadi

membuktikan tokoh Harun

sebaiknya pada kolom

merupakan

penokohan

batik di pabriknya bisa terus berlanjut
meski revolusi sedang bergejolak.

seorang

pengusaha batik yang sukses.

Walau ada pengurangan, pesanan

santun

sifat
perlu

ditambahkan kemudia
diberi keterangan pada

tetap dating dari berbagai daerah

kolom hasil analisis.
(halaman 36, bagian Kemelut).
61.

Harun

baru

saja

selesai Kutipan (62) membuktikan

mengurus perdagangan kain batiknya

tokoh Harun dikenal sebagai
tokoh yang ramah, bahkan

di Pasar Tanah Abang. Pertumbuhan

karena

keramahannya

Kota Batavia turut menambah maju kesantunannya
perniagaannya (halaman 170, bagian

62.

Setiap

kali

berniaga

ke

Surabaya, dia selalu menyampatkan

membuat

harun mudah dekat dengan
anak indekos.

Internaat).

dan
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diri berkunjung ke rumah Tjokro. Para
pemuda yang indekos di sana cepat
akrab

dengan

keramahan

Harun

dan

karena

kesantunannya

(halaman 113, bagian Internaat).
6.

Tokoh

Memiliki

hobi Tokoh Semaeon ialah salah satu tokoh

Samaoen

membaca

dan yang tinggal bersama Soekarno ketika

menulis

√

Berikan

keterangan

kalau

pemaparan

indekos. Semaoen mempunyai hobi

penokohan

menulis

menggunakan

dan

membaca,

tokoh

Semaoen ialah pendiri Partai Komunis

dramatik

Indonesia (PKI), dari

ekspositori.

PKI yang

teknik
atau

didirikan Semaoen kemudian menjadi
awal mula pembrontakan terhadap

Kalimat

pada

bangsa Indonesia oleh Musso dan

keterangan

hasil

Alimin.

analisis dibenahi.

Berikut

kutipan

yang

membuktikan.
63.

Soekarno

Pada kutipan (63) dan (64)
melihat

seorang membuktikan

pemuda kurus dan berkulit agak hitam

merupakan
saenang

tengah duduk di depan meja membaca

Samaoen
tokoh

membaca

yang
dan

menulis, ketika tinggal di
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buku

Het

Communistisch indekos

Manifest.Semaoen

butru-buru

Samoen

dikenal

paling senang membaca dan
menulis.

menutup

bacaanya

dan

beranjak

menyapa Soekarno ramah (halaman
76, bagian Internaat).
64.

Berkat kedekatannya dengan

Snevliet, Semaoen diajak pindah ke
Semarang. Tempat Sneevliet bekerja
sebagai

editor

Koran

De

Volhading.Surat kabar milik VSTP
(halaman 120, bagian Internaat).
7.

Tokoh

Penipu,

Tokoh Alimin merupakan salah satu

Alimin

pemberonta.

√

Berikan

keterangan

tokoh yang ikut ambil bagian penting

kalau

pemaparan

dibalik pemberontakan di Madiun.

penokohan

Bersama

menggunakan

dengan

merencanakan

Musso,

Alimin

pemberontakan

tersebut dengan terstruktur, tokoh
Alimin dikenal dengan penipuannya

dramatik
ekspositori.

teknik
atau
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terhadap Tan Malaka. Berikut kutipan
yang membuktikan.
65.

Di

Medan,

Surabaya,

dan

Batavia. Kader-kader kitalah yang

Pada kutipan (65) dan (66)
membuktikan tokoh Alimin

memberi semangat kaum buruk untuk

yang

merencanakan

mogok.Tapi tekanan pihak kolonial pemberontakan Indonesia dan
tak kalah kerasnya sehingga kami

menjadi

otak

pemberontakan
memutuskan sudah waktunya untuk

dari
tersebut,

Alimin juga dikenal dengan

menarik kaum tani dan dan serdadu ke penipuannya terhadap Tan
dalam pemberontakan bersenjata di
pihak kita (halaman 155, bagian
Internaat).
66.

“Justru sudah sebulan ini aku

menunggu-nunggu kabar dari dia.
Katanya

akan

mengabari

lagi

perkembangan yang ada, ternyata dia

Malaka.
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berdusta.

Jadi

Alimin

tidak

menyampaikan surat dariku kepada
kalian semua di sini?” (halaman 158,
bagian Internaat).

3. Alur
No.

Unsur

Hasil Analisis

Keterangan Hasil Analisis

Setuju Tidak
Setuju

1.

Alur

Alur

Alur yang digunakan pengarang pada

Campuran

novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna
merupakan

alur

campuran,

karena

kejadian yang diceritakan dalam novel
Seteru 1 Guru diceritakan tidak beruntun

√

Keterangan
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atau terus menerus, beberapa bagian
pengarang menceritakan kejadian masa
lalu. Ini dapat dilihat dalam kutipan.
67.

“Duduk bersamaku, Mas. Mari Pada kutipan (67), (68), dan (69)

kita bernostalgia ke masa remaja. Waktu menceritakan tokoh Soekarno
kita sama-sama tinggal di Jalan Peneleh mengingat
Gang

VII.”

(halaman

31,

hidup

bagian bersama dengan Musso ketika

Kemelut).
68.

perjalanan

masih berada di indekos. Cerita

Soekarno tersenyum lebar seraya ini

diingat

kembali

oleh

menjawab, “Takdir… takdir, cita-cita Soekarno ketika pada saat itu
besar,

dan

kekuatan

rakyat

yang Soekarno

sudah

menjadi

mengantarku sampai disini. Tapi, kalau presiden Indonesia. Artinya, alur
bukan karena bimbingan Mas Musso yang

digunakan

pengarang

dulu, tentu aku tidak bias jadi presiden. dalam cerita ini adalah alur
Mas Musso kelihatan masih awet muda.” campuran.
(halaman 31, bagian Kemelut).
69.

“Tapi, aku juga masih ingat, Mas
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Musso dulu juga pintar main musik.
Alunan biolanya syahdu sekali.Pernah
tampil dalam satu acara di HBS.Dia pun
dari dulu sudah ahli berpidato. Kalau
pidato, dia nyincing lengan bajunya
begini…” Soekarno berdiri menirukan
Musso berpidato sambil menarik sedikit
lengan bajunya.Mereka tertawa tergelakgelak (halaman 33, bagian Kemelut).
2.

Bagian
Awal

Paparan

Paparan awal cerita novel Seteru 1 Guru
dimulai dengan kembalinya Musso ke
Indonesia, Musso saat kembali masih
menggunakan nama Soeparto. Ketika
sampai di Indonesia Musso diterima
sebagai

tamu

oleh

Letnan

Jendral

Wikana, tanpa sepengetahuan banyak

√
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orang. Hingga beberapa hari kemudian,
harian Merdeka di Solo memuat berita
yang berjudul ”Soeparto al Musso”
disertai keterangan : “ada kemungkinan,
tokoh kawakan Musso yang sangat
terkenal itu telah kembali.” Berikut
kutipan yang membuktikan.
70.

Rindunya begitu tebal, penuh

Pada kutipan (70) membuktikan
paparan yang digambarkan oleh

gairan

ingin

segera

melihat

lagi

pengarang ialah ketika Musso

kampung halaman yang dia cintai. kembali ke Indonesia tanah yang
Pandangan Soeparto tak lepas menyapu

sangat

Musso

rindukan

dan

selalu ingin Musso perjuangkan.
lanskap di bawahnya.Tanah air yang
selalu

ingin

dia

perjuangkan

kemerdekaan dan kesejahteraannya itu
membentang hijau permai (halaman 19,
bagian Kemelut).
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71.

Dua puluh dua Agustus itu Musso Kutipan

unjuk kekuatan sejak kepulangannya ke

(71)

membuktikan

Tokoh Musso unjuk kemampuan
pertama kali setelah kembalinya

Indonesia dengan menggelar rapat akbar

Musso ke Indonesia.

yang dihadiri tak kurang dari 50 ribu
orang (halaman 39, bagian Kemelut).
3.

Rangsangan

72.

“Selain

itu,

Saudara-Saudara, Pada kutipan (72) dan (73) mulai

revolsi harus dipegang oleh golongan

terlihat bahwa ideologi yang
dimiliki

prolentar,

bukan

golongan

burjois!

oleh

Musso

dan

Kartosoewirjo berbeda dengan

Karena kaum prolentarlah yang paling eputusan pemerintah Indonesia
revolusioner dan paling anti-imperialis.
Kesalahan ini harus segera kita perbaiki.

dalam menggapai kemerdekaan,
Musso

bahkan

menawarkan

sebuah

revolusi

baru

yang

Saatnya kita ambil jalan baru! Marilah dibawanya dari Uni Soviet untuk
kita dukung PKI. PKI yang sudah ada

melawan penjajahan yang terjadi
di Indonesia dan merencanakan

sejak tahun 1920 selalu dianiaya oleh
Belanda.

Banyak

anggotanya

untuk menghidupkan kembali

yang PKI.

dibuang ke Digul, banyak yang mati di

√
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tiang gantungan.Sekarang Musso telah
kembali

di

Saudara.”

tengah-tengah
(halaman

Saudara-

40,

bagian

Kemelut).
73.

Perjanjian

Renville

berbuntut

pada dijatuhkannya kebinet Amir oleh
Msyumi.

Setelahnya,

Masyumi

bergabung dengan kabinet Hatta. Walau
tidak

setuju

Renville,

terhadap

Masyumi

tetap

Perjanjian
mematuhi

kesepakatan yang tertuang didalamnya.
Bagaimanapun

perjanjian

ditandatangani

oleh

itu

telah

pemerintah

Republik yang sah. Berbeda halnya
dengan Kartosowirjo. Dia mengambil
sikap yang berlawanan dengan arah
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politik Masyumi itu (halaman 54, bagian
Kemelut).
4.

Gawatan

74.

“Mas Alimin dan Mas Musso Kutipan

sudah berangkat ke Moskow, kawan-

(74)

sebuah

gerakan

dilakukan
kawan yang lain pulang ke Jawa untuk
menyiapkan

pemberontakan,”

oleh

membuktikan
nyata

yang

Musso

dan

√

Alimin dalam mempersiapkan

jawab pemberontakan terhadap bangsa

Subakat (halaman 158, bagian Internaat).

Indonesia

oleh

PKI

yang

bertempat di Madiun.
5.

Bagian
Tengah

Rumitan

75.

Ketika dirasa sudah cukup lama Pada kutipan (75) membuktikan

berada di Moskow, Alimin dan Musso

rumitan

muncul

pemberontakan
akhirnya

berangkat

pulang.

Dengan

dirancang

oleh

ketika

yang

sudah

Musso

dan

kereta api, mereka memasuki Tiongkok. Alimin telah pecah di Madiun,
Saat tiba di Shanghai, mereka mendapat

peristiwa

pemberontakan

tersebut pecah bahkan sebelum
kabar pemberontakan PKI di Hindia

Musso

dan

Belanda telah meletus. Konsul Jendral Indonesia,
Uni Soviet di Shanghai menyampaikan

juga

Alimin

di

peristiwa

tersebut

mengakitakan

konflik

semakin memuncak.
kabar itu. Dia menyampaikan berita yang

tiba

√
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diperolehnya, “Ratusan orang membawa
senjata tajam dan senjata api membuat
kerusuhan di Batavia. Mereka menduduki
pos pemerintah dan pos polisi. Kerusuhan
juga terjadi di kota-kota lain di Jawa.”
(halaman 160, bagian Internaat).Dini hari
18 September 1948, Soemarsono melepas
tiga kali tembakan dari pistolnya. Itu
tanda mulainya serbuan Brigade 29 untuk
menguasai

Madiun

dan

sekitarnya

(halaman 194, bagian Kulminasi).
6.

Klimaks

√

Novel Seteru 1 Guru karya Haris Priyatna
memiliki banyak sekali konflik, mulai
dari konflik yang kecil hingga konflik
besar yang terjadi dalam novel Seteru 1
Guru.

Berikut

membuktikan.
76.

kutipan

yang
Pada kutipan (76), (78), dan (78)

Dini hari 18 September 1948, membuktikan

pemberontakan
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Soemarsono melepas tiga kali tembakan yang

dilakukan

oleh

FDR,

dari pistolnya. Itu tanda mulainya serbuan pemberontakan yang dilakukan
Brigade 29 untuk menguasai Madiun dan tersebut
sekitarnya

(halaman

194,

bagian Masiun

Kulminasi).
77.

Brigade

29

juga

menyerang

kota arah barat daya. Para polisi sempat
memberikan perlawanan, tetapi akhirnya
menyerah

karena

habis

amunisi.

Lumpuhnya aparat keamanan, membuat
pasukan Soemarsono leluasa menduduki
gedung-gedung vital dan kantor-kantor
pemerintahan

(halaman

194,

bagian

Kulminasi).
Hanya dalam enam jam, Madiun

dan sekitarnya telah dikuasai penuh oleh
pasukan

FDR.

Soemarsono

meraih

kemenangan yang sudah dia rencanakan.
Pagi-pagi,

dia

siarkan

pengumuman

melalui Radio Gelora Pemuda: “Madiun

disekitaran

yang dipimpin

Soemarsono.

kantor polisi Gorang Gareng di pinggiran

78.

masih

oleh
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sudah

bangkit.

Revolusi

sudah

dikobarkan. Kaum buruh sudah melucuti
polisi dan tentara Republik. Pemerintahan
buruh

dan

dibentuk.”

tani

yang

(halaman

baru
195,

sudah
bagian Pada kutipan (79) dan (80)

Kulminasi).

setelah keberhasilan Soemarsono

“Kawan-kawan,

79.

setelah dan

pasukannya

keberhasilan Kawan Soemarsono dan Madiun,
Brigade

29

menguasasai

menguasai

PKI

kemudian

Madiun, membentuk

struktur

sekarang kita harus tetapkan tindakan pemerintahan
berikutnya. Kita harus membuat struktur Madiun

yang

guna

baru

di

memperkuat

pemerintahan baru untuk wilayah Madiun pasukan PKI di daerah tersebut
dan sekitarnya. Bagaimana pendapat dan

bersiap

kawan-kawan sekalian ?” (halaman 195, lainnya.
bagian Kulminasi).
“Baik, untuk bidang keamanan

80.
dan

militer,

saya

tunjuk

Kawan

Soemarsono sebagai gubernur Militer.
Kolonel
komandan

Djoko

Soedjono

pasukan

PKI.

menjadi
Untuk

pemerintahan daerah, saya tunjuk Kawan

untuk

peristiwa
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Supardi

menjadi

Residen

Madiun.

Masing-masing harap bergerak. Semua
pejabat pemerintah, dari bupati sampai
lurah, yang pro-Jogja harus diganti kader
PKI. Itu berlaku untuk semua wilayah
kekuasaan kita, mulai dari Magetan,
Ponorogo,

Ngawi,

Pacitan,

sampai

Wonogiri dan Sukoharjo.” (halaman 196, Pada kutipan (81), (82), dan (83)
bagian Kemelut).
81.

membuktikan bagaimana respon

Petang esok harinya, melalui yang

diberikan

gelombamg Radio republik Indonesia di republik
Yogyakarta,
Soekarno

berapi-api

oleh

melalui

pihak

Soekarno,

Presiden republik tidak menerima begitu

menyampaikan

pidato saja atas apa yang dilakukan

menanggapi peristiwa Madiun. Soekarno oleh Musso dan PKI, pihak
menyampaikan kata-kata keras

yang pemerintah melakukan ancaman

sebagian idenya dia kutip dari ucapan terhadap

PKI.

konflik

terus

Abraham Lincoln (halaman 198, bagian berlanjut ke peristiwa yang lebih
Kemelut).
82.

“Rakyatku tercinta, telah terjadi

coup oleh PKI di Madiun. Negara
Republik Indonesia yang kita cintai

runcing.
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hendak

direbut

oleh

PKI

Musoo!”

(halaman 198, bagian Kemelut).
83.

“Pemerintah kita mau dirobohkan

oleh kaum pengacau. Negara kita mau
dihancurkan.

Marilah

kita

basmi

bersama-sama pengacau-pengacau itu.
Marilah kita datangkan kembali keadaan
yang

aman

pemerintah.”

dibawah
(halaman

pimpinan Pada kutipan (84) dan (85)
199,

bagian membuktikan setelah respon dan

Kemelut).
84.

ancaman

Koran-koran

pembantaian

yang

diberikan

mengabarkan pemerintah terhadap PKI, PKI

demi

pembantaian

di membalas dengan pembantaian

Madiun dan sekitarnya setelah kota itu besar-besaran oleh PKI terhadap
diduduki

oleh

memuncak

manakala

Ponorogo

masuk

bersenjata

revolver

PKI.

ke

Kekejaman ulama, santri dan orang saleh di

barisan
kota
dan

warok Madiun.

Keadaan

tersebut

dengan seolah memperlihatkan bahwa

kelewang. PKI tidak takut dengan pihak

Mereka berpakaian hitam-hitam, celana pemerintah Indonesia.
longgar setinggi lutut, dan ikat kepala
hitam. Ada yang melambai-lambaikan
bendera merah. Ikat pinggang lebar yang
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mereka pakai menjadi wadah peluru.
Sebagian

besar

bertelanjang

kaki

(halaman 203, bagian Kulminasi).
85.

Sebagai Muslim yang taat, hati

Harus teriris membaca pembantaian para
ulama, pemimpin tarekat, santri, dan
orang-orang

saleh

disana.

Mereka

ditembak, ada yang dibakar sampai mati
dan

dicincang,

bahkan

terkadang

ketiganya sekaligus. Masjid, pesantren
dan madrasah dibakar. Rumah-rumah Pada kutipan (86) dan (87) pihak
dirampok dan dirusak. Ulama dan santri pemerintah

membuktikan

dikunci dalam madrasah yang lantas ancaman yang diberikan kepada
dibakar

(halaman

203,

bagian PKI

Kulminasi).
86.

tidak

ancaman

semata tetapi aksi nyata yaitu

Tiga

brigade

Siliwangi dengan

diberangkatkan untuk menyerbu Madiun: pasukan
Brigade

hanya

Koesno

Oetomo

aksi

menurunkan

Siliwangi

untuk

dari mengejar dan menyerbu PKI

Yogyakarta, Brigade Sadikin dari Solo, yang ada di Madiun.
dan Brigade Edi Sukardi dari Magelang.
Kota yang dikelilingi pegunungan itu
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dikepung dari berbagai penjuru. Kabar
akan datangnya serangan besar-besaran
itu

diterima

para

Nasional-Musso,

pemimpin

Amir

Front

Syarifuddin,

Wikana, dan Soemarsono-dengan cemas.
Mereka

merasa

tak

akan

mampu

menahan serbuan Siliwangi itu dan
memutuskan
Madiun

untuk

(halaman

hengkang
206,

dari
bagian

Kulminasi).
87.

Siliwangi melakukan serangan

kilat model serdadu Jepang. Madiun jatuh
tanpa perlawanan berarti. Gerombolan
PKI lari ke Ngebel, lalu ke Ponorogo.
Ketika akhirnya Ponorogo pun diserang, Pada kutipan (88) dan (89)
mereka mundur ke Pacitan yang masih setekah mendapat kejaran oleh
mereka kuasai. Pasukan PKI kemudian pasukan

Siliwangi,

PKI

membangun basis di segitiga Shalung- membagi pasukan menjadi dua
Tegalombo-Pacitan (halaman 207, bagian masing-masing dipimpin oleh
Kulminasi).
88.

Rombongan

Musso dan Amis Syarifudin.
Amir

bergerak Pasukan Amir Syarifudin yangt

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
172
menuju

pegunungan

utara.

Mereka bergerak menuju ke arah utara

berusaha menghindari Ponorogo yang melewati
telah

dikuasai

melewati

Siliwangi.

daerah-daerah

pegunungan

serta

Mereka sambil berjaga dari pasukan

sepi

hingga Siliwangi

dan

berusaha

mencapai gunung Lawu. Rombongan ini menjauhi tempat yang kira-kira
membawa jutaan ORI (Oeang Republik ditunggu
Indonesia),

berkarung-karung

oleh

pasukan

beras, Siliwangi.

mesin tulis, amunisi, kambing dan ayam.
Sebagian perbekalan itu berceceran di
jalan (halaman 210, bagian Kulminasi).
89.

Berhari-hari

di

rawa

dengan

bekal minim membuat Amir lemah dan Pada kutipan (90), (91), (92),
terserang disentri. Amir dan sisa-sisa dan

(93)

menceritakan

pengikutnya dikepung tentara pasukan perjuangan Musso bersama para
Kala

Hitam

pimpinan

Kemal

(halaman 213, bagian Kulminasi).
90.

Idris pengikutnya
kejaran

Musso lari ke utara, kembali ke dalam

ketika

pasukan

lari

dari

Siliwangi,

perjalanannya

untuk

arah Ponorogo. Pengawalnya berkurang menyusul pasukan Amir, Musso
beberapa orang. Terpikir olehnya untuk hampir tertangkap oleh DPM.
bergabung lagi dengan rombongan Amir. Tetapi, Musso berhasil lari dan
Dia bermaksud mencari-cari ke arah menyelamatkan diri.
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mana rombongan Amir pergi (halaman
214, bagian Kulminasi).
91.

“Sudah, berhenti dulu. Kalian

tinggalkan saja aku. Kalau berjalan
berombongan begini, orang malah akan
curiga.

Kalau

menyamar
berpencarlah!

sendirian

jadi

apa

Lepas

aku

bisa

pun.

Kalian

atribut

tentara

kalian! Bersikaplah seperti penduduk
biasa, lalu pergi ke daerah yang aman!”
perintah Musso kepada beberapa pasukan
pengawalnya yang tersisa (halaman 214,
bagian Kulminasi).
92.

Melihat ada yang mengejarnya,

kontan Musso lari tunggang-langgang.
Dia membajak sebuah dokar dengan
menodongkan pistol kepada kusir. Para
pengejarnya tak mau kalah. Mereka
bergegas menyusul dengan naik sepeda,
ada juga yang naik dokar (halaman 216,
bagian Kulminasi).
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93.

Musso cepat-cepat keluar mobil

dan lari dari tempat itu. Kejar-kejaran
membuat dia haus. Saat melihat sebuah
warung, dia mampir mengambil minum
lalu pergi lagi. Musso tak menyadari
keberadaan Benu dan teman-temannya
anggota DPM yang berlindung dibalik Pada kutipan (94), (95), (96),
pohon asam. Mereka hanya berjarak dan (97) menceritakan sikap
sepuluh meter dari Musso (halaman 217, berbeda yang dilakukan oleh
bagian Kulminasi).
94.

Kartosoewrijo, karena kecewa

“Jadi tak ada pilihan lain bagi terhadap

politik

Masyumi

kita kecuali perang gerilya. Dengan ditambah Masyumi bergabung
strategi itu, kita yakin bisa mengalahkan dengan kabinat Hatta membuat
musuh

besar.

Ingatlah,

gerilyawan- Kartosoewirjo juga melakukan

gerilyawan Spanyol yang mengalahkan perlawan.

Mulannya

tentara Napoleon. Gerilyawan Tiongkok Kartosewirjo hanya mengutus
Utara yang mengusir Jepang.” (halaman pengikutnya untuk melakukan
222, bagian Kulminasi).
95.

aksi, aksi yang dilakukan ialah

“Allahu akbar!” teriak seorang berusaha

untuk

membunuh

lelaki bernama Bachrum yang berada di presiden Soekarno,tetapi usaha
barisan

kelima

seraya

menembak tersebut gagal dan utusan yang
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beberapa kali ke arah barisan depan diperintahkan tertangkap oleh
(halaman 234, bagian Kulminasi).
96.

pihak pemerintah sehingga pihak

Target tembak tak lain adalah pemerintah akhirnya mengetahui

Presiden Soekarno. Tembakan luput tak bahwa
berolah

sasaran.

Begitu

Kartosoewirjo

tembakan berniat

juga

melakukan

pertama terdengar, pengawal yang duduk pemberontakan.
tepat

dibelakang

Presiden

langsung

menubruk sang pemimpin negara dan
menamenginya dengan badannya sendiri.
Pengawal lain yang ditempatkan agak
kebelakang serentak berdiri dan bergerak
cepat meringkus si penembak (halaman
234, bagian Kulminasi).
97.

“Si penembak mengaku utusan

DI/TII, Pak. Diperintahkan oleh Imam Pada kutipan (98) dan (99)
NII, Kartosoewirjo, untuk membunuh membuktikan

aksi

yang

Bapak.”

DI/TII

terus

(halaman

234,

Kulminasi).
98.
Di/TII

bagian dilakukan

oleh

berlanjut, bahkan target serang

Bukan sekali itu saja anggota selalu presiden Soekarno. DI/TII
hendak

membunuh

Presiden beberapa kali melakukan aksi

Soekarno. Sewaktu Soekarno datang ke untuk

berisaha

membunuh
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Perguruan Cikini, tempat bersekolah Soekarno, tetapi selalu saja bisa
putra-putrinya, dalam rangka perayaan digagalkan

oleh

pasukan

ulang tahun ke-15 sekolah itu, granat pengawal presiden yang juga
tiba-tiba

meledak

ditengah

pesta ikut

serta

penyambutan. Sembilan orang tewas, presiden.
puluhan

orang

terluka,

termasuk

pengawal presiden. Soekarno beserta
putra-putrinya selamat (halaman 235,
bagian Kulminasi).
99.

Presiden

Soekarno

yang

menyertainya dalam perjalanan ke Jawa
Barat. Menjelang masuk Bandung, di
Jembatan

Rajamandala

yang

membentang panjang di di atas Sungai
Citarum, sekelompok anggota DI/TII
melakukan penghadangan. Hampir saja
Kruschev

dan

Soekarno

diculik

seandainya pasukan pengawal tidak sigap
meloloskan
tersebut
Kulminasi).

kedua

pemimpin

dunia

(halaman

235,

bagian

bersama

dengan
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7.

Bagian
Akhir

Peleraian

100.

√

Musso yang sudah lari mencapai
Pada kutipan (100), (101), dan

emperan sebuah rumah ditembaki. Segera (102)

merupakan

akhir

dari

dia mancari perlindungan dan masuk perjuangan Musso dari kejaran
kamar mandi yang kebetulan berada di

DPM, Musso tertembak dan
tewas seketika itu juga. Karena

luar rumah. Tentara terus menembak. para tentara tidak mengenali
Entah kenapa, Musso nekat keluar. Musso, Siti Larang dipanggil
Peluru watermantel mengoyak lengan kiri

untuk memastikan bahwa mayat
tersebut memang mayat Musso.

atas dan peluru karaben menembus dada
kirinya (halaman 219, bagian Kulminasi).
101.

Mayat Musso dibawa ke pos

terdekat. Untuk memastikan mayat itu
memang Musso, Siti Larang dipanggil
oleh pihak tentara. Siti Larang diketahui
memang akrab dengan Musso. Dia bisa
mengenali tiga bekas luka pada tangan
Musso yang merupakan ciri khas lelaki
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itu (halaman 219, bagian Kulminasi).
102.

“Mas Musso … Mas Musso …

begini akhir hidupmu …” (halaman 220,
bagian Kulminasi).
103.

Akhirnya,

Siliwangi

mencoba

melibatkan rakyat sipil dalam operasi Pada kutipan (103), (104), (105),
militernya sehingga kepungan terhadap dan
DI/TII sangat rapat dan dapat dikatakan

(106)

bagaimana

pemberontakan yang dilakukan
oleh

Kartosoewirjo

tak tertembus. Keterlibatan rakyat itulah DI/TII

akhirnya

bersama
berhasil

yang membuat operasi ini lebih dikenal dipatahkan oleh karena operasi
dengan Operasi Pagar Betis. Taktik

pagar

betis,

perasi

tersebut

melibatkan banyak warga sipil.
terakhir ini pelan-pelan melemahkan Kartosoewirjo
DI/TII. Pasokan logistik terhenti, ruang pasukannya
gerak menyempit. Sulit sekali makanan

bersimpati

Sebelumnya,
dengan

warga
mereka

yang

semakin

sedikit serta persedian makanan
yang

masuk.

melihat

sudah

habis

akhirnya

yang memilih untuk menyerah kepada
biasa pasukan

Siliwangi.
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mengirim

beras,

jagung,

gula, atau Kartosoewirjo

garam. Atau mereka dapatkan sendiri

yang

berhasil

ditangkap hidup-hidup kemudian
diadili dan divonis hukuman

dengan cara turun ke desa-desa (halaman
237, bagian Kulminasi).
104.

Ketika

Operasi

Pagar

Betis

semakin memperkecil area pengepungan,
mulailah

jemaah

Kartosoewirjo

menderita kelaparan sampai berhari-hari
dan banyak yang jatuh sakit (halaman
238, bagian Kulminasi).
105.

“Para ikhwan semua, keadaan

sekarang ini sudah sangat menyulitkan
kita.

Saya

tidak

ingin

menambah

penderitaan kalian lebih jauh lagi. Jika
ada diantara kalian yang ingin menyerah,
silahkan saja. Kembalilah bertani di

mati.
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kampung.”

(halaman

238,

bagian

Kulminasi).
106.

Berakhirlah perjuangan tiga belas

tahun gerilya di hutan-hutan. Atas nama
ayahnya, Dodo, yang menjadi sekretaris
Kartosoewirjo

selama

bertahun-tahun

mengeluarkan

instruksi

agar

semua

anggota DI menyerah (halaman 239,
bagian Kulminasi).
107.

Pagi

itu,

lima

timah

panas

mengakhiri hidup sang Imam DI/TII.
Darah mengalir dari baju putihnya,
menetes ke hamparan pasir putih. Tiga
belas orang regu tembak menuntaskan
tiga belas tahun perjuangan gerilya
Kartosoewirjo.

Tapi

seulas

senyum
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tersungging di wajah Kartosoewirjo. Dia
yakin

perjuangannya

tidak

sia-sia

(halaman 241, bagian Kulminasi).

4. Latar
No. Unsur

Hasil Analisis

Keterangan Hasil Analisis

Setuju

Tidak

Keterangan

Setuju
1.

Latar

Latar Tempat

Latar tempat dalam pembahasan ini tempat
utama merupakan Indonesia. Dalam novel

√

Latar

tempat

disebutkan/dirinci
di kolom ke-3 di

Seteru 1 Guru ini sebenarnya ada beberapa
tempat lain juga tetapi hanya disebutkan
saja dan peristiwa yang terjadi tidak berada
di tempat tersebut. Latar tempat Indonesia

bawah

tulisan

“latar tempat”.
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dipilih karena tempat ini menjadi tempat
terjadinya

peristiwa

secara

langsung.

Indonesia menjadi tempat yang sangat
dominan dalam novel Seteru 1 Guru
berbagai peristiwa yang terjadi sebagian
besar

terjadi

di

berbagai

daerah

di

Indonesia, mulai dari kehidupan Soekarno
ketika di indekos hingga Soekarno menjadi
presiden.

Berikut

kutipan

yang

membuktikan.
108.

Di pinggiran Rawa Campurdarat, Pada

Tulungaggung, pentolan Pemuda Sosialis

kutipan

membuktikan
ketika

menyulut rokoknya yang ketiga (halaman secara
19, bagian Kemelut).

rinci

Sejak awal kemerdekaan, Solo

awal

kembali

beberapa

ke

tempat

disebutkan

merupakan tempat yang berada
di Indonesia.

109.

peristiwa

Musso

Indonesia (Pesindo), Sumadi Pertoredjo Indonesia,

(108)
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sudah dikenal sebagai kota pejuang. Kota
Pada kutipan (109), (110), dan
tua ini dipenuhi pejuang bersenjata, baik (111) disebutkan tiga kota di
dari unsur TNI maupun laskar pemuda. Indonesia, ketiga kota tersebut
Berbagai macam badge, tanda pengenal

ialah

Solo,

Surabaya,

dan

Mojokerto. Keiga kota tersebut
kesatuan yang digunakan oleh macam- secara

langsung

macam pasukan, meramaikan kehidupan dengan

tokoh

Kota Solo kedatangan Pasukan Siliwangi

Soekarno.

berkaitan

utama

Solo

yaitu

dikenalkan

sebagai kota pejuang. Surabaya
sebagai dampak dari Perjanjian Renville merupakan
manambah semarak suasana(halaman 23, Soekarno
bagian Kemelut).
110.

Udara terasa amat panas ketika

kereta tiba di Stasiun Semut, Surabaya.
Begitu turun dan keluar dari stasiun
berbentuk kotak itu, mulai terasa kesibukan
kota Surabaya sebagai kota pelabuhan yang
ramai. Para pelaut dan saudagar dari

pendidikan.

kota
akan

tempat
menempuh
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berbagai

negeri

datang

ke

Surabaya

(halaman 71, bagian Internaat).
111.

Jalanan Kota Mojokerto memang

bagus karena dibangun dari pajak yang
besar sebagai pusat produksi gula. Ada
lima belas pabrik gula di kota tepian
Sungai Brantas ini (halaman 68, bagian
Internaat).
112.

Mojokerto 1925, sebuah kereta

kuda berhenti di depan rumah sederhana di
Jalan Residen Pamuji, daerah Sekarsari Pada kutipan (112) dan (113)
menceritkaan kota Mojokerto,

(halaman 61, bagian Internaat).

kota Mojokerto merupakan salah
113.

Sepedanya

memasuki

Jalan satu kota yang ada di pulau

Residen Pamuji. Tiba di rumah, Soekarno Jawa,
bergegas menemui ibunya. Mendengar

Indonesia.

merupakan

kota

Mojokerto
dimana

Soekarno tinggal ketika masih
kabar gembira itu, sang ibu kontan remaja bersama dengan kedua
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memeluk Soekarno (halman 69, bagian orang tuanya. Pada bagian ini
Mojokerto

Internaat).

rinci
114.

Rumah H.O.S. tjokroaminoto di

dikisahkan

karena

langsung

sangat

bersangkutan

dengan

Soekarno

Jalan Pneleh gang VII tidak begitu jauh sebagai tokoh utama.
dari Stasiun Semut, tinggal menyusuri tepi
Kali Mas yang membelah Surabaya ke arah
hulu maka Ja;lan Semut akan bertemu
Jalan Peneleh. Susilo memutuskan untuk
naik dokar menuju rumah Tjokro (halaman
71, bagian Internaat).
115.

Dokar

kini

menyusuri

sebuah Pada kutipan (114) dan (115)

kampung yang padat. Jalan Peneleh Gang terjadi di Surabaya tepatnya di
indekos tempat Soekarno dan
VII begitu sempit dengan deretan rumah di
teman-temannya tinggal milik
kiri-kanannya. Anak-anak yang bermain di Tjokroaminoto. Jalan Peneleh
sepanjang gang membuat dokar sulit lewat sangat akrab dengan Soekarno,
karena
sebagaian
besar
(halaman 73, bagian Internaat).
perubahan
hidup
Soekarno
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terjadi di tempat tersebut.
2.

Latar Waktu

√

Latar waktu digunakan oleh pengarang

Latar

waktu

disebutkan/dirinci

untuk menggunakan peristiwa tokoh-tokoh

di kolom ke-3 di
dalam novel Seteru 1 Guru yaitu pada pagi,

bawah

“latar waktu”.

siang, sore, dan malam hari. Berikut
kutipan yang membuktikan.
116.

Sore menjelang malam. Ketika Pada kutipan (116), (117), dan

Tjokroaminoto sedang mandi, Soekarno (118)
menghampiri

ayahnya

dan

bertanya,

membuktikan

menerangkan

ya

ng

peristiwa-

peristiwa yang dialami tokoh
“Romo, siapakah Pak Tjokro itu? Kenapa Soekarno maupun tokoh-tokoh
kelihatannya hebat sekali?” (halaman 65, lainnya yang terjadi pada pagi,
sore, siang, sore, dan malam

bagian Internaat).

hari.
117.

Kutipan

tersebut

juga

Malam hari, manakala semua orang menjelaskan aktivitas keseharian

sudah menutup pintu kamar, Soekarno tokoh-tokoh.
menjadikan bilik kecilnya sebagai ruang
pengadilan.

Dia

menjelma

menjadi

tulisan
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pemuda Yunani yang terbakar antusiasme
(halaman 116, bagian Internaat).
118.

Pagi itu, awan kelabu menggelayuti

langit Surabaya. Hujan turun rintik-rintik.
Rumah sederhana di Jalan Peneleh Gang
VII yang biasanya hangat mendadak terasa
begitu dingin lagi senyap. Tak terdengar
gelak tawa dan celotehan anak-anak
remaja yang indekos disitu (halaman 136,
bagian Internaat).
119.

Puncaknya, pada 13 September Pada kutipan (119) menunjukan

1948, markas Siliwangi di Srambatan,

waktu pada 13 September 1948
ketika

maskas

Siliwangui

persis di depan Stasiun Bapan, diserbu diserang oleh pasukan Senopati.
pasukan Senopati (halaman 44, bagian Kutipan (120) menunjukan latar
Kemelut).

waktu yang terjadi dini hari 18
September

120.

1948

ketika

Dini hari 18 September 1948, Soemarsono dan Brigade 29

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
188
Soemarsono melepas tiga kali tembakan menyerbu kota Madiun untuk
dari pistolnya. Itu tanda mulainya serbuan

menguasainya.
(121)

Brigade 29 untuk menguasai Madiun dan
sekitarnya

(halaman

194,

Pada

kutipan

meembuktikan

bahwa

pada tanggal 18 September 1948

bagian Madiun

telah

memegang

kekuasaan sendiri yang artinya

Kulminasi).

kota Madiun bershasl dikuasai
121.

“Pada tanggal 18 September 1948,

oleh Soemarsono dan Brigade

rakyat daerah Madiun telah memegang 29.
kekuasaan

negara

dalam

tangannya

sendiri. Dengan begitu rakyat Madiun
telah melaksanakan kewajiban Revolusi
Nasional kita ini, bahwa ia seharusnya
dipimpin oleh rakyat sendiri dan bukan
oleh kelas lain!” (halaman 200, bagian
Kulminasi).

3.

Latar Sosial-

Novel Seteru 1 Guru memiliki latar sosial

√

Latar sosial budaya
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budaya

yang

berbeda-beda.

kebiasaan

yang

Soekarno

ada

di

dengan

disebutkan/dirinci
di kolom ke-3 di

Indonesia,

bawah

tulisan

khususnya Jawa. Memang tidak disebutkan

“latar

sosial-

secara langsung, tetapi penggambaran latar

budaya”.

yang bersamngkutan dapat membuktikan.
Berikut kutipan yang membuktikan.
122.

Dari atasnya, turun seorang pria

Kutipan

(122)

yang mengenakan jas tutup, kain sarung, membuktikan
dan

blangkon

(halaman

Internaat).
123.

61,

dan

(123)
tokoh

bagian Tjokroaminoto yang merupakan
pemilik
indekos
tempat
Soekarno tinggal sekaligus guru

Tjokro adalah pemimpin politik bagi Soekarno dikisahkan latar

yang
merupakan
orang Jawa. Bahkan Belanda menjuluki sosialnya
seorang pemimpin masyarakat
beliau Raja Jawa yang Tidak Bermahkota
Jawa. Salah satu bukti kuat latar
(halaman 66, bagian Internaat).
sosial Jawa yang dimiliki oleh
ada Tjokroaminoto adalah ketika
beliau menggunakan blangkon
warng soto yang enak. Khas Kediri. Aku
yang merupakan penutup kepala
124.

“Di

pertigaan

Slompretan
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yang traktir. Aku ‘kan sudah punya gaji,” khas kebudayaan Jawa.
kata Musso sambil tersenyum (halaman
108, bagian Internaat).
125.

Musso memesan dua mengkuk soto
Pada kutipan (124) dan (125)

ayam beserta perkedel dan es limun. Soto

membuktikan latar sosial budaya

ayah khas Kediri agak berbeda dari soto masyarakat Kediri dengan ciri
yang

lain

karena

kuahnya

(halaman 108, bagian Internaat).

bersantan khas Soto, kutipan tersebut
membuktikan ketika Musso
memesan makanan yang akan
disantapkan

bersama

dengan

Soekarno yaitu Soto khas Kediri.

5. Tema
No.

Unsur

Hasil Analisis

Keterangan Hasil Analsisis

Setuju

Tidak

Keterangan
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Setuju
1.

Tema

Perjuangan

√

Pada novel Seteru 1 Guru karya Haris
Priyatna ini bertemakan perjuangan ketiga
sahabat

seperguruan

memperjuangkan

dalam
kemerdekaan.

Perjuangan ketiga sahabat itu memiliki
perbedaaan ideologi dan cara berpikir
yang

berbeda

memerdekakan

dalam

usaha

Indonesia

dari

untuk
masa

penjajahan. Masing-masing dari mereka
memiliki

ideologi

nasionalismenya,
komunismenya,

Soekarno

dengan

Musso

dengan

dan

Kartosoewirjo

dengan jalan islam radikal. Berikut kutpan
yang membuktikan.
Pada kutipan (126) dan (127)
126.

“Wah, sekarang tidak bisa begitu,

membuktikan betapa kokohnya
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karto.

Menurutku

sudah

seharusnya Soekarno

sekarang pergerakan kita menggunakan

dengan

nasionalismenya.

ideologi
Soekarno

menganggap apa yang menjadi
agenda nasional, bukan lagi keagamaan.

landasan perjuangannya adalah

Ingat, yang ingin kita bangkitkan adalah untuk kepentingan seluruh rakyat
seluruh Hindia.” (halaman 168, bagian

Indonesia yang sangat beragam.
Oleh

Internaat).
127.

karena

memilih

itu,

nasinalisme

“Masalahnya negeri kita yang dasar perjuangannya.

dijajah oleh Belanda ini bukan hanya
milik orang Islam. Dan ingat,

seperti

yang dikatakan oleh Ernest Renan dan
Otto Bauer, bahwa nasionalisme itu ialah
sebuah itikad, suatu keinsafan rakyat
bahwa mereka adalah satu golongan, satu
bangsa. Jadi kita membutuhkan suatu
wadah yang lebih besar daripada Islam
untuk bisa membangkitkan seluruh unsur

Soekarno
sebagai
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bangsa ini.” (169, bagian internaat).
Pada kutipan (128) dan (129)
128.

“Tapi bukankah mayoritas bangsa membuktikan apa yang menjadi

kita Muslim? Wajar kalau Islam yang landasan Kartosoewirjo
memimpin. Apalagi Islam memiliki ajaran

berjuang
ialah

meraih
Islam.

dalam

kemerdekaan
Kartosoewirjo

yang lengkap dalam membina masyarakat menilai Islam lebih layak menjadi
(halaman 169, bagian Internaat).
129.

“Tapi, dahulu di zaman Rasulullah

landasan karena mayoritas bangsa
Indonesia memiliki kepercayaan
Islam.

Saw. Dan para sahabat, Islam terbukti bisa
memimpin, menjaga, dan melindungi
kaum kafir di bawah kekuasaannya.”
(halaman 169, bagian Internaat).
130.

“Saudara-Saudara,

perundingan

Pada kutipan (130), (131), dan
(132)

membukltikan

perjuangan
dengan Belanda harus dihentikan! Kita

dasar

Musso

yaitu

Komunisme, Musso menganggap

harus selekasnya membuka hubungan perjuangan Indonesia tidak boleh
dengan Uni Soviet. Coba bayangkan,

ada negosiasi dengan penjajah.
Musso

Saudara-Saudara, kalau hubungan kita

berusaha

masyarakat

mengajak

Indonesia

untuk
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dengan Uni Soviet kuat, maka kapal-kapal berjuang
perang Uni Soviet yantg besar-besar itu

bersama

dengan

landasan Komunisme salah satu
caranya dengan menghidupkan

akan datang. Kapal-kapal Belanda yang
kecil

tidak

akan

berani

kembali

mendekat.” Indonesia
dianggapnya

(halaman 40, bagian Kemelut).

Partai

Komunis

(PKI)

yang

akan

menjadi

organisasi yang tepat atas idenya
131.

“Selain

itu,

Saudara-Saudara,

revolusi harus dipegang oleh golongan
proletar, bukan golongan borjuis! Karena
kaum proletarlah yang paling revolusioner
dan paling anti-imperialis. Kesalahn ini
harus segera kita perbaiki. Saatnya kit
ambil Jalan Baru! Marilah kita dukung
PKI. PKI yang sudah ada sejak tahun
1920

selalu

dianiaya

oleh

Belanda

(halaman 40, bagian Kemelut).
132.

:Sekarang

kita

harus

tersebut.
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mengumpulkan para kader, PKI harus
dibangkitkan kembali. Pertama-tama, kita
bentuk Komite Sentralnya. Kamu masuk
ke dalamnya, Pamudji. Siapa lagi di
Surabaya yang bisa kita ajak berunding
untuk langkah awal ini?” (halaman 186,
bagian Internaat).

6. Sudut Pandang
No.

Unsur

Hasil Analisis

Keterangan Hasil Analisis

Setuju

Tidak
Setuju

1.

Sudut

Sudut

Pandang

pandang

Pada novel Seteru 1 Guru karya Haris
Priyatna ini menggunakan sudut pandang

persona
ketiga “Dia”
mahatahu

persona ketiga “Dia” mahatau. Dalam novel
ini penarang dan naratorlah yang berkisah

√

Keterangan
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dengan

meyebutkan

nama

dan

atau

menggunakan kata ganti ”Dia”. Selain itu,
semua tokoh dalam novel Seteru 1 Guru
dikisahkan

oleh

pengarang

dengan

menggunakan nama atau kata ganti “Dia”,
pengarang juga mengatahui segala sesuatu
yang terjadi pada tokoh, motivasi dan
perasaan tokoh yang bersangkutan. Berikut
kutipan yang membuktikan.
133.

Untuk

Soekarno

membuktikan

mengambil

buku

ucapannya, Pada kutipan (133) dan (134)
Sarinah membuktikan

karangannya yang belum lama terbit. Buku mengunakan

pengarang
persona

ketiga

itu merupakan kumpulan bahan pengajaran “Dia” mahatahu. Pengarang
Soekarno dalam kursus wanita (halaman 33, menggambarkan tokoh “Dia”
bagian Kemelut).
134.

dengan

Soekarno tidak melihat Tjokro pergi namatokoh

menyebutkan
utama

tersebut
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tidur. Yang dia tahu Tjokro dan ayahnya terus yaitu Soekarno.
becakap-cakap sampai Soekarno tertidur.
Sebelum jatuh terlelap, Soekarno masih
sempat menyimak obrolan mereka (halaman
66, bagian Internaat).
135.

Soekarno memacu sepeda Gazelle- Pada

kutipan

nya. Alangkah dia hari ini. Ingin rasanya membuktikan

(135)
pengarang

lekas sampai dirumah untuk menyampaikan menggunakan persona ketiga
kabar gembira yang dia dapat dari sekolah “Dia” mahatahu ialah dengan
kepada

keluarganya.

Delman-delman

di pengarang

menggambarkan

depannya pun dia salip tak sabar. Jalalnan tokoh melebihi dari apa yang
yang mulus membuatnya melaju kencang terlihat, seperti pada kutipan
(halaman 68, bagian Internaat).
136.

tersebut pengarang mengetahui

Hari keberangkatan ke Surabaya tiba. bahwa hati Soekano sedang

Tidak banyak yang disiapkan Soekarno untuk senang. Pada kutipan (136)
dibawa karena memang sebagai keluarga membuktikan

pengarang
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bersahaja, mereka tidak memiliki banyak menggunakan persona ketiga
“Dia”

barang (halaman 70, bagian Internaat).
137.

mahatahu

ialah

Susilo sudah kembali ke Mojokerto. mengetahui keadaan keluarga

Barulah

Soekarno

merasa

benar-benar Soekarno

yang

bersahaja.

sendiri. Hari-hari pertama di Peneleh, dia Kutipan (137) membuktikan
jalani dengan tangis. Bukan keadaan kamar ketika Soekarno sedang sedih
yang dia tangisi, melainkan karena jauh dari pengarang juga mengetahui hal
ibunya (halaman 80, bagian Internaat).
138.

tersebut, meskipun kesedihan

Tjokro tersenyum. Dalam hati dia Soekarno tidak diperlihatkan

berkata bahwa rumahnya di Jalan Peneleh pada

sebuah

dialog

dalam

Gang VII, Surabaya, pun tidak jauh lebih cerita.
baik dari rumah ini (halaman 63, bagian
Pada kutipan (138) pengarang

Internaat).

menggambarkan
139.

Kartosoewirjo

berada

di

antara

Tjokroaminoto

tokoh
seolah-olah

kerumunan anggota Sarekat Islam yang tokoh Tjokroaminoto bercakap
shalat. Hatinya resah. Pengetahuan dan

dalam

hati,

pengarang

mengetahui betul apa yang
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semangatnya perlu penyaluran. Dia bertekad terjadi.
untuk

menyampaikan

Tjokroaminoto

hasratnya

(halaman

162,

kepada
bagian

Internaat).
140.

Harun sedih bila teringat almahum

Pada

kutipan

(139)

Kartosoewirjo
Tjokroaminoto. Dua murid Tjokro kini
bertikai

sengit.

Harus

terus

digambarkan

mengikuti pengarang,

perkembangan pemberontakan itu. Setiap

yang

hari, dia memantau beritanya dari berbagai
surat kabar (halaman 203, bagian Kulminasi).
141.

Kehidupan yang prihatin dalam hutan

sedih

oleh

meskipun

tokoh

atau

tidak

menunjukan

sikapnya. Pada kutipan (140)
tokoh

Harun

digambarkan

sedih ketika melihat Soekarno,
Musso,

bagi Karto tidak terlalu menjadi persoalan.

yang

bersangkutan

berdialog

tokoh

dan

Kartosoewirjo

bertikai dan saling menumpas.

Pada dasarnya dia menyukai hidup sederhana, Kesedihan Harun tersebut juga
baik dalam hal makanan maupun pakaian

digambarkan oleh pengarang
yang seolah-olah mengatahui

(halaman 231, bagian Kulminasi).
142.

Tiga

belas

orang

regu

bahwa Harun sedih. Kutipan
tembak (141)

membuktikan

tokoh
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menuntaskan tiga belas tahun perjuangan Kartosoewirjo yang menyukai
gerilya Kartosoewirjo. Tapi, seulas senyum

kesederhanaan,

kutipan

tersebut memperkuat bahwa
tersungging di wajah Kartosoewirjo. Dia

pengarang menggunakan sudut

yakin perjuangannya tidak sia-sia (halaman pandang persona ketiga “Dia”
241, bagian Kulminasi).

mahatahu.

Kutipan

membuktikan
Kartosoewirjo

(142)
tokoh

ketika

di

eksekusi mati karena divonis
sebagai pemberontak bangsa,
pengarang mengetahui yang
Kartosoewirjo

yakini.

tersebutmembuat

Hal
sudut

pandang persona ketiga “Dia”
mahatahu terlihat jelas karena
tidak hanya satu tokoh yang
diketahui perasaan, motivasi,
serta keadaan oleh pengarang,
tetapi

semua

cerita
pengarang.

tokoh

diketahui

dalam
oleh
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7. Amanat
No.

Unsur

Hasil Analisis

Keterangan hasil Analisis

Setuju

Tidak
Setuju

1.

Amanat

√

Tersirat
Pada novel Seteru 1 Guru karya Haris
Priyatna ini memiliki amanat yang tersirat.
Amanat

pada

novel

ini

ialah

jangan

utamakan kepentingan diri sendiri dalam
perjuangan dan jangan pernah bercerai-berai
karena

ambisi

pribadi

yang diselimuti

dengan perjuangan. Soekarno, Musso dan
Kartosoewirjo merupakan tiga sahabat yang
tinggal

bersama

Tjoroaminoto,

di

ketiga

indekos
sahabat

milik
tersebut

memiliki cita dan tekad yang sama yaitu
memerdekakan Indonesia dari penjajahan
Belanda. Perbedaan ideologi dan cara dalam
mengusahakan
ketiga

kemerdekaan

sahabat

melawan.

tersebut

Berikut

memaksa

harus

kutipan

saling
yang

Keterangan
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membuktikan.
143.

Tjokro tersenyum. “Anak-anak, aku

bangga pada kalian. Semoga kalian kelak
menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini.
Tapi ingat, bersatu, jangan cerai-berai.
Sekali lagi ingatlah kekuatan sapu lidi. Jika
lidi-lidi itu disatukan, maka menjadi kuat,
susah

untuk

dipatahkan.

Tapi,

ambil

sebatang lidi maka gampang sekali kau bisa
mematahkannya.” (halaman 104, bagian
Internaat).
144.

“Benar, Pak. Seperti air ini,” kata

Alimin sambil meneteskan air minum di
gelasnya ke sebuah piring. “Kalau hanya
berupa tetes air yang terpisah-pisah, ia tidak
akan menjadi kekuatan besar. Tapi apabila ia
bersatu, maka dapat menjelma air bah dan
gelombang pasang.” (halaman 104, bagian
Internaat).

Pada kutipan (143) dan (144)
membuktikan
ingin

pesan

yang

disampaikan

oleh

pengarang dalam novel Seteru
1 Guru karya Haris Priyatna
ini ialah pesan untuk selalu
bersatu,

bersatu

melawan

kejahatan

untuk
yang

terjadi, berusaha untuk tidak
terpecah belah. Apapun yang
dilakukan bersama akan terasa
ringat dan kuat dibandingkan
jika melakukan sendiri.
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8. Moral

No.

Unsur

Hasil Analisis

Keterangan hasil Analisis

Setuju

Tidak
Setuju

1.

Moral

√

Nilai-nilai
Otentik

145.

Soal kerapian ini memang Tjokro Pada kutipan (145) dan (146)

amat jaga. Dia tidak pernah keluar kamar membuktikan
seperti kebiasaan banyak orang: rambut yang

nilai

ditunjukan

otentik
pegarang

tidak teratur, pakaian sekenanya, dan wajah melalui tokoh Tjokroaminoto.
kusut. Dia biasa keluar dengan mengenakan Tjokroaminoto
baju serapi-rapinya. Tidak ada satu pun menunjukan
kancing

yang

lubangnnya.

tidak

Tatkala

dimasukan
menghadapi

selalu
sikap

sopan

ke santun, cara berpakaian yang
meja selalu sopan, berbicara. Nilai

makan untuk bersantap, meskpun hanya otentik ini terbukti karena
dengan anak-istrinya, dia selalu terlebih tokoh Tjokroaminoto selalu
dahulu mengenakan ikat kepala atau kopiah menunjukan beberapa sikap
(halaman 98, bagian Internaat).
146.

tersebut dalam setiap situasi,

Bahkan saat hendak masuk dan kepada

siapapun

dan

keluar kamar mandi pun, Tjokro menjaga kemanapun dia pergi. Karena

Keterangan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
204
kerapiannya. Dia masuk kamar mandi ciri dari nilai otentik ialah
dengan bersarung teikat rapi dan berbaju menjadi

dirinya

sendiri

piama atau baju potongan cina. Semua dengan budaya dan gaya yang
kancing baju tertutup. Saat keluar pun dia dia miliki. Oleh karena itu,
seakan-akan baru berdandan. Sudah rapi nilai
segalanya (halaman 99, bagian internaat).

tersebut

dikategorikan

dapat

sebagai

nilai

otentik.
Kesediaan
untuk

147.

“Sudahlah, tak usah bikin masalah.”

Soekarno khawatir pendidikannya terganggu

Bertanggunng dan itu artinya dia menyalahi amanat
Jawab

Gubernemen melarang anak-anak

Tjokroaminoto

melanjutkan

sekolah.

Soekarno tidak mau membiarkan mereka
tanpa pendidikan, maka jadilah dia guru
mereka.

Soekarno

mengajari

Anwar,

Harsono, dan Sujud di malam hari dan
terutama

pada

hari

Minggu.

Dia

menekankan penguasaan pelajaran dasar
lebih dulu, ilmu alam dan berhitung untuk
Anwar;

membaca

dan

menulis

kutipan

untuk

(147)

membuktikan
bertanggung

orangtua (halaman 91,bagian Internaat).
148.

√
Pada

ditunjukan

sikap
jawab

oleh

yang

Soekarno.

Rasa tanggung jawab yang
diperlihatkan Soekarno ialah
ketika ia mengigat amanat
orang tuanya untuk sekolah,
bahkan

kejadian

tersebut

Soekarno berhadapan dengan
Han yang ingin memukulnya,
Soekarno

memilih

memperpanjang
tersebut.

tidak
masalah
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Harsono dan Sujud (halaman 146, bagian
Internaat).
149.

Soekarno punya sisa uang 40 gulden Pada
dari gajinya setiap bulan. Sebetulnya itu sikap

(148)

membuktikan

Soekarno

yang

untuk keperluan pribadi, termasuk untuk bertanggung jawab terhadap
ongkos. Tapi, kalo ini, dia pakai uang itu anak Tjokroaminoto ketika
untuk mentraktir

anak-anak Pak Tjokro Tjokroaminoto
dipenjara,
menonton bioskop (halaman 147, bagian Soekarno tidak mau anak
Internaat).
Tjokroaminoto putus sekolah,
maka

Soekarno

yang

menggantikan untuk menjadi
guru dari anak-anak Soekarno
agar anak-anak Tjokroaminoto
tetap

bisa

mendapat

ilmu

pelajaran.
Pada

kutipan

(149)

membuktikan ketika Soekarno
mempunyai sisa gajinya, ia
mengajak
Tjokroaminoto

anak-anak
untuk

menonton di bioskop. Hal
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tersebut ia lakukan agar anakanak

tidak

larut

dalam

kesedihan karena sang ayah
sedang di penjara.

