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MOTO 

    

   

   

    

  

   

1. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, memyeruh yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S Ali Imron : 104) 

   

   

    

     

2. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q. S. Al Mujaadilah : 11 ) 

3. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan, kecuali amal perbuatan 

yang diniatkan dengan ikhlas demi meraih ridha-Nya. (H. R Nasa’i) 
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ABSTRAK 

 

 

Puspa Widi. 2012. “Analisis Sosiologi Novel Air Mata Terakhir Bunda Karya 

Kirana Kejora dan Pembelajarannya di SMA.” Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Universitas Muhammadiyah Purworejo. 

Tujuan penulis skripsi ini adalah: (1) mendeskripsikan aspek-aspek 

sosiologi yang terdapat dalam novel Air Mata Terakhir Buda karya Kirana 

Kejora, (2) mendeskripsikan pembelajaran sastra di SMA kelas XI, khususnya 

aspek-aspek sosiologi yang terdapat dalam Novel Air Mata Terakhir Bunda karya 

Kirana Kejora. 

Teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah teori sosiologi 

sastra yang dikemukakan Damono (1984) yang menyatakan bahwa sosiologi 

sastra merupakan pendekatan terhadap sastra dalam mempertimbangkan segi-segi 

kemasyarakatannya.  

Subjek penelitian skripsi ini adalah novel Air Mata Terakhir Bunda. Objek 

penelitian ini aspek-aspek sosiologi sastra. Instrumen penelitian ini berupa kartu 

pencatat data dan alat tulisnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

teknik observasi, teknik catat serta teknik pustaka. Dalam teknik analisis data 

penulis menggunakan analisis isi, yaitu menganalisis, mendeskripsikan, dan 

mengambil kesimpulan isi novel. Teknik penyajian hasil analisis data yang 

digunakan adalah metode informal.  

 Dari pembahasan data, peneliti memperoleh simpulan bahwa (1) aspek-

aspek sosial novel Air Mata Terakhir Bunda meliputi; (a) kekerabatan, (b) cinta 

kasih, (c) ekonomi, dan (d) moral, (2) pembelajaran novel Air Mata Terakhir 

Bunda meliputi; (a) standar kompetensi, (b) kompetensi dasar, (c) indikator, (d) 

tujuan pembelajaran, (e) materi pembelajaran, (f) metode pembelajaran, (g) 

kegiatan pembelajaran, (h) sumber belajar, (i) nilai-nilai karakter bangsa, dan (j) 

evaluasi. 

 

 

Kata kunci: analisis sosiologi sastra, novel Air Mata Terakhir Bunda,  

  pembelajarannya di SMA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Karya sastra merupakan karya imajinatif yang dituangkan oleh 

pengarang dalam bentuk tulisan yang mempunyai nilai estetika.Karya 

imajinatif tersebut terlahir dari kreasi dan juga daya khayal pengarang.Karya 

sastra merupakan penjabaran kehidupan dan pengalaman pengarang atas 

kehidupan di sekitarnya.Sebagai karya imajinasi, prosa fiksi menawarkan 

berbagai permasalahan-permasalahan hidup manusia dan kemanusiaan.Prosa 

fiksi menceritakan berbagai masalah kehidupan manusia dalam hubunganya 

dengan lingkungan dan sesama.Interaksinya dengan diri sendiri serta 

interaksinya dengan masyarakat. 

Karya sastra lahir karena adanya keinginan dari pengarang untuk 

mengungkapkan eksistensinya sebagai manusia yang berisi ide, gagasan, dan 

pesan tertentu yang dipahami oleh imajinasi dan realitas sosial budaya 

pengarang serta menggunakan media bahasa sebagai 

penyampaianya.Selebihnya, suatu karya selalu ditempatkan dalam posisi 

seimbang antara teks dan pengarangnya.Karya sastra selalu ditulis untuk 

dinikmati, dipahami, dan digunakan oleh anggota masyarakat.Sastrawan itu 



 

 

sendiri adalah anggota masyarakat yang terikat oleh status sosial tertentu 

(Damono, 1984: 1). 



 

 

Karya sastra memiliki objek yang berdiri sendiri, terikat oleh dunia 

dalam kata yang diciptakan pengarang berdasarkan realitas sosial dan 

pengalaman pengarang. Sastrawan sebagai anggota masyarakat tidak akan 

lepas dari tatanan masyarakat dan kebudayaan. Semua itu berpengaruh dalam 

proses penciptaan karya sastra. 

Karya sastra yang berupa novel dibuat oleh pengarang atau sastrawan 

berdasarkan ide pemikiran yang muncul dari kenyataan sosial yang ada.Pada 

umumnya, sebuah kenyataan sosial tersebut berasal dari komunitas 

masyarakat yang berada di sekeliling sastrawan yang biasa berinteraksi secara 

langsung maupun tidak langsung.Karya satra dipersepsikan sebagai ungkapan 

realitas kehidupan yang penyajianya disusun melalui refleksi pengalaman dan 

pengetahuan secara potensial yang memiliki berbagai macam bentuk 

representasi kehidupan. 

Karya sastra bukan hanya untuk dinikmati tapi juga dimengerti, untuk 

itulah diperlukan kajian atau penelitian dan analisis mendalam mengenai karya 

sastra.Fungsi karya sastra itu sendiri adalah untuk melukiskan, mencerminkan 

kehidupan manusia, sedangkan kehidupan manusia itu sendiri selalu 

mengalami perkembangan.Karya sastra berkembang atas dasar perkembangan 

suatu teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra.Untuk itulah, diperlukan 

kajian atau penelitian dan analisis mendalam mengenai karya sastra.Butuhnya 

pemahaman masyarakat terhadap karya sastra yang dihasilkan pengarang, 

peneliti menggunakan metode sosiologi sastra. 



 

 

Sosiologi sastra adalah pemahaman terhadap karya sastra dengan 

mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatannya (Ratna, 2010: 3). 

Sosiologi sastra diterapkan dalam penelitian ini karena tujuan dari sosiologi 

sastra adalah meningkatkan pemahaman terhadap karya sastra kaitanya dalam 

masyarakat, rekaan tidak berlawanan dengan kenyataan dalam hal ini karya 

sastra dikontrubusikan secara imajinatif, tetapi kerangka imajinatifnya tidak 

bias dipahami di luar kerangka empirisnya dan karya sastra bukan semata-

mata merupakan gejala individual tetapi gejala sosial (Ratna, 2010: 11). 

Damono (1984: 6) menjelaskan bahwa sosiologi adalah telaah yang 

objektif dan ilmiah tentang manusia dan masyarakat, telaah tentang lembaga 

dan proses sosial. Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana ia berlangsung, 

dan bagaimana ia tetap ada dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan 

segala masalah perekonomian, keagamaan, politik, dan lainya yang semua itu 

merupakan struktur soasial yang dikaji dalam sosiologi sastra. 

Sastra adalah lembaga sosioal yang menggunakan bahasa sebagai 

medium, bahasa itu sendiri merupakan ciptaan sosial.Sastra menampilkan 

gambaran kehidupan dan kehidupan itu sendiri ada kenyataan sosial.Dalam 

pengertian ini kehidupan mencakup hubungan antara masyarakat dengan 

seseorang, antar manusia, dan antar peristiwa yang terjadi antar batin 

seseorang (Damono, 1984: 1).Sastra menawarkan kehidupan unik yang 

bersifat imajinatif. 



 

 

 
 

Begitu juga Kirana Kejora menuangkan imajinasi dan proses 

kreatifnya ke dalam sebuah karya sastra. Kirana merupakan pengarang yang 

banyak menyoroti kehidupan sosial.Karya-karyanya banyak mengangkat 

kehidupan yang ada di dalam masyarakat. 

Sastra sebagai hasil karya sastrawan tidak akan pernah lepas dari 

bahasa yang merupakan media utama dalam karya sastra. Sastra dan manusia 

erat kaitannya karena pada dasarnya keberadaan sastra sering bermula dari 

persoalan dan permasalahan yang ada pada manusia dan lingkungannya, 

kemudian dengan adanya imjinasi yang tinggi seorang pengarang tinggal 

menuangkan masalah-masalah yang ada di sekitarnya menjadi sebuah karya 

sastra. 

Keterkaitan antara sastra dan kehidupan manusia yang demikian erat 

memberikan petunjuk bahwa karya sastra diceritakan bukan hanya tanpa 

tujuan, artinya karya sastra bukan merupakan suatu yang kosong tanpa makna 

dan tanpa arti yang jelas.Karya sastra berusaha memberi sesuatu kepada 

pembaca, sebab bukan tidak mungkin bahwa karya sastra bisa mengandung 

gagasan yang dapat diberikan kepada manusia dan kehidupanya. Hal ini 

sejalan dengan konsep Horace, sastra mempunyai fungsi dulce et 

utile,menyenangkan dan berguna (Wellek, 1989: 25). 

Karya sastra khususnya novel juga mempunyai peranan yang sangat 

besar dalam pembentukan dan pengembangan karakter anak didik. Guru tidak 

hanya mengajar tetapi mendidik siswa.  



 

 

 
 

 

Adanya pembelajaran sastra diharapkan siswa dapat menambah pengetahuan 

dan dapat mengambil nilai-nilai yang baik untuk diteladani. 

Untuk itu, penulis tertarik pada sebuah karya sastra yang berupa novel 

Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora.Bagi peneliti novel ini secara 

sosial banyak sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.Novel ini sangat 

erat kaitanya dengan kehidupan yang ada di dalam masyarakat.Sekaligus 

memang novel ini di angkat dari kisah nyata yaitu dari korban Lumpur 

Lapindo dan tidak saja hanya berisi tentang percintaan seperti kebanyakan 

novel yang ada.Novel ini mengisahkan tentang perjuangan seorang ibu yang 

ditinggalkan suaminya tanpa diberi nafkah dan harus berjuang untuk 

menghidupi kedua anaknya. Seorang ibu yang bekerja keras untuk 

kelangsungan hidup keluarganya dan selalu menahan tangis di depan anak-

anaknya meski sesungguhnya batinnya menjerit dan menangis tak setetespun 

ingin dia munculkan kesedihannya di depan anak-anaknya. Ibu yang bekerja 

keras membanting tulang demi kelangsungan hidupnya dan pendidikan 

anaknya. 

Masalah perekonomian dan kemiskinan serta tak luput caci maki bagi 

keluarga mereka menyelimuti kehidupannya.Meski demikian, hal itu tidak 

membuat putus asa seorang ibu untuk mengantarkan kesuksesan anak-

anaknya, dan selalu bersahaja dalam beribadah.Selain itu, kaitan tokoh di 

dalam cerita sangat erat hubunganya. Tokoh satu dengan tokoh yang lain 



 

 

 
 

saling akrab, mereka saling bahu-membahu berjuang untuk memperjuangkan 

hidup mereka dan meraih kesuksesan. 

 

B. Penegasan Istilah 

Peneliti akan menjelaskan beberapa istilah untuk menghindari 

kesalahpahaman yang digunakan dalam penulisan judul penelitian. Judul 

penelitian ini adalah “ Analisis Sosiologi Sastra Novel Air Mata Terakhir 

Bunda karya Kirana Kejora dan Relevansi Pembelajaranya di SMA”. 

Beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut: 

1. Analisis   adalah   (1)   penyelidikan   terhadap   suatu   peristiwa,   

(2)menguraikan suatu pokok atas berbagai bagianya dan menelaah bagian 

itu sendidri serta antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat 

(Depdiknas, 2008: 58). 

2.  Sosiologi Sastra adalah adalah telaah yang objektif dan ilimiah tentang 

manusia dalam masyarakat, telaah tentang lembaga dan proses sosial. 

Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana ia berlangsung, dan bagaimana 

ia tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-lembaga social dan segala 

masalah perekonomian, keagamaan, politik dan lain-lain yang semua itu 

merupakan struktur sosial ( Damono, 1984: 6 ). 

3. Novel adalah karangan prosa yang panjang  yang  mengandung 

rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang disekelilingnya 

dengan menonjolkan watak dan setiap pelaku (Depdiknas, 2008: 969). 



 

 

 
 

4. Air Mata Terakhir Bunda adalah sebuah hasil karya sastra yang berupa 

novel merupakan karya Kirana Kejora yang diterbitkan oleh Hifedt 

Publishing cetakan September 2011, dengan 202 halaman. 

 

5. Relevansi adalah hubungan; kaitan: setiap mata pelajaran harus ada dengan 

keseluruhan tujuan pendidikan (Depdiknas, 2008: 1159). 

6. Pembelajaran   adalah   proses,   cara   mengajar   atau   mengajarkan 

(Depdiknas, 2008: 23). 

7. SMA adalah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas setelah 

SLTP. Pembelajaran ini difokuskan pada siswa kelas XI SMA. 

 

C. Identifikasai Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan agar penelitian ini dapat mengarah serta 

mengenai sasaran yang diinginkan.Sebuah penelitian perlu dibatasi ruang 

lingkupnya agar wilayah kajiannya tidak terlalu luas yang dapat berakibat 

penelitianya menjadi tidak fokus.Penelitian yangbaik bukan penelitian yang 

objeknya luas ataupun dangkal, melainkan penelitian yang objek kajiannya 

menfokuskan dan mendalam. Masalah penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Analisis unsur sosiologi novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana 

Kejora yang difokuskan dalam penelitia ini adalah aspek kekerabatan, 

cinta kasih, ekonomi dan moral. 



 

 

 
 

2. Pembelajaran novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora di kelas 

XI SMA. 

 

  



 

 

 
 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang peneliti rumuskan 

dalam penelitian ini dipaparkan di bawah ini : 

1. Bagaimana aspek sosiologi novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana 

Kejora khususnya aspek kekerabatan, cinta kasih, ekonomi, dan moral? 

2. Bagaimana pembelajaran novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana 

Kejora yang digunakan di kelas XI SMA? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

1. mendeskripsikan aspek sosiologi novel Air Mata Terakhir Bunda karya 

Kirana Kejora kususnya aspek kekerabatan, cinta kasih, ekonomi, dan 

moral. 

2. mendeskripsikan pembelajaran novel Air Mata Terakhir Bunda karya 

Kirana Kejoradi SMA. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoretis dan manfaat 

praktis. 

1. Manfaat Teoretis 



 

 

 
 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

ilmu sastra khususnya teori sosiologi sastra yang difokuskan pada novel Air 

Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora dan khasanah penelitian sastra. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu: 

1) Siswa 

Diharapkan menambah pengetahuan dan pengalaman bagi siswa 

khususnya dalam sosisologi sastra. 

2) Guru 

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pengethuan dan 

gambaran kepada guru tentang apresiasi sastra dan pembelajaranya, 

khususnya pembelajaran prosa, yakni novel Air Mata Terakhir Bunda 

di SMA. 

3) Peneliti 

Penelitian ini diharapkan untuk memperoleh pengalaman  dan  

pengetahuan sastra yaitu memperoleh pengalaman dalam mengapresiasi 

dan berekspresi sastra, serta memperoleh pengetahuan tentang sejarah 

sastra, sosiologi sastra dan pengajaran sastra. Serta sebagai syarat 

memperoleh gelar sarjana dan sebagai bahan pertimbangan bagi para 

penelitti yang akan datang khususnya di bidang sastra. 

4) Pembaca 



 

 

 
 

Penelitian ini menambah wawasan kepada pembaca tentang 

dimensi sosial dalam hal ekonmi, cinta kasih,kekerabatan, dan moral 

pada novel Air Mata Terakhir Bunda. 

 

 

G. Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi dengan Judul Analisis Sosiologi SastraNovel Air 

Mata  Terakhir Bunda karya Kirana Kejora dan Relevansi Pembelajarannya di 

SMA, terdiri dari lima bab. Srkripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang 

perinciannya sebagai berikut. 

Bab pertama merupakan pendahuluan berisi tentang latar belakang 

masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab kedua merupakan landasan teori yang terbagi menjadi dua pokok 

permasalahan, yaitu pertama tinjauan pustaka, dikemukakan hasil-hasil kajian 

atau penelitian yang telah dilakukan sebelum penelitian ini berlangsung.Kajian 

teoritis yang menjelaskan secara teoritis tentang struktural, sosiologi sastra, 

aspek-aspek sosiologi sastra, dan pembelajarannya di SMA. 

Bab ketiga berisi metode penelitian yang meliputi objek penelitian, 

subjek penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, dan teknik penyajian jasil analisis data. 



 

 

 
 

Pada bab keempat berisi penyajian data dan pembahasan data, peneliti 

menganalisis dan membahas data yang diambil dari sumber data yaitu novel 

Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora. 

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi simpulan dari pembahasan 

bab empat, secara singkat. Selain itu bab lima juga menyertakan saran-saran 

yang relevan dengan simpulan di atas. Untuk melengkapi penelitian, disertakan 

pula daftar pustaka.Bagian ini ditunjukan buku-buku sebagi rujukan yang 

dijadikan pegangan oleh peneliti. Selain itu, dilampirkan cover novel, kutipan 

data, RPP, sinopsis novel, biografi pengarang, dan kartu bimbingan skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Pustaka   

Tinjauan pustaka merupakan kajian kritis terhadap kajian terdahulu 

hingga dapat diketahui perbedaan yang khas antara kajian yang terdahululu 

dengan kajian yang dilakukan. 

Penelitian terhadap prosa khususnya novel sudah banyak dilakukan 

oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, Universitas 

Muhammadiyah Purworejo.Sebagian besar penelitian dianalisis dengan 

pendekatan struktural, psikologi, sosiologi dan semiotik, namun ada juga yang 

menganalisis dengan feminisme.Penelitian yang sudah ada dan menggunakan 

pendekatan sosiologi di antaranya pernah dilakukan oleh Pradito (2012) dan 

Prabowo (2008). 

Pradito (2012) menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologis 

Novel Pada Sebuah Kapal Karya NH Dini dan Pembelajaranya di 

SMA".Dalam penelitian tersebut membahas tentang aspek sosial yang 

meliputi aspek kekerabatan, cinta kasih, ekonomi dan kesenian.Teori yang 

menjadi acuan dalam penelitian yang dilakukani Pradito adalah teori yang 

dikemukakan Damono. 

Penelitian ini memiliki persamaan yang dilakukan peneliti yaitu sama 

meneliti dengan menggunakan kajian sosiologi sastra dan mengacu pada teori 



 

 

 
 

Damono serta membahas tentang pembelajran di SMA. Perbedaan pada 

penelitian yang dilakukan Pradito dengan peneliti ialah tidak membahas 

tentang struktural, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan 

struktural sebelum membahas aspek sosiologi. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Prabowo mempunyai persamaan 

dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaan penelitian 

sosiologi sastra berupa kekerabatan, cinta kasih, ekonomi, dan moral, 

sedangkan perbedaan dengan peniliti yang lakukan adalah dalam penelitian 

Prabowo tidak meneliti kajian struktural, dan Prabowo tidak membahas tentang 

pembelajaran di SMA, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan 

meneliti kajian struktural dan membahas tentang pembelajaran di SMA.  

Berdasarkan uraian di atas peneliti  tertarik memilih judul "Analisis 

Sosiologi Sastra Novel Air Mata Terakhir Bimda Karya Kirana Kejora dan 

Relevansi Pembelajaranya di SMA”, karena belum ada yang menelitinya 

berdasarkan sosiologi sastra dan strukturnya. 

 

B. Kajian Teoretis 

Kajian teoretis merupakan penjabaran kerangka teoretis yang memuat 

beberapa kumpulan materi terpilih dari berbagai sumber untuk dijadikan 

sebagai acuan pokok dalam membahas masalah yang diteliti. Suatu karya 

ilmiah agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tentu saja mengguna-

kan dasar analisis tertentu, yaitu sebuah teori.Teori yang di gunakan untuk 



 

 

 
 

menganalisis novel Air Mata Terakhir Bunda adalah teori sosiologi sastra 

karya Sapardi Djoko Damono.Pada kajian teoretis, peneliti menjelaskan teori 

struktural sastra, sosiologi sastra, aspek-aspek sosiologi sastra, dan 

pembelajaran sastra. 

Pada teori struktural sastra akan dijelaskan mengenai tema, tokoh dan 

penokohan, alur, serta latar. Selanjutnya, pada sosiologi sastra  dijelaskan 

mengenai sastra sebagai cermin masyarakat dan fungsi sosial sastra. Pada 

aspek sosiologi sastra akan dijelaskan aspek kekerabatan, aspek cinta kasih, 

aspek ekonomi, dan aspek moral. Pada pembelajaran sastra dijelaskan 

mengenai pengertian pembelajran, fungsi pembelajaran, tujuan pembelajaran 

sastra, materi pembelajran sastra. Adapun pada pembelajaran sastra 

berdasarkan KTSP SMA akan dijelaskan mengenai standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator,  tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, 

strategi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, nilai-nilai 

karakter bangsa dan evaluasi pembelajaran. 

 

1. Teori Struktural 

Dalam memahami sebuah karya sastra baik yang berbentuk prosa 

maupun puisi, dapat digunakan berbagai pendekatan.Salah satu 

diantaranya adalah pendekatan struktural yaitu memahami karya sastra 

dengan memperhitungkan struktur-straktur atau unsur-unsur pembentuk 

karya sastra sebagai suatu jalinan yang utuh. 



 

 

 
 

Struktur karya sastra dapat diartikan sebagai susunan, penegasan, 

dan gambaran semua bahan dan bagian yang menjadi komponennya yang 

secara bersama membentuk kebulatan yang indah.Analisis struktural karya 

sastra, dalam hal ini fiksi, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi, 

mengkaji dan mendeskripsikan fungsi dan hubungan antar unsur intrinsik 

fiksi yang bersangkutan. Analisis struktural merupakan perioritas pertama 

sebelum diterapakannya analisis yang lain. 

Menurut Abrams (dalam Nurgiantoro, 2010: 36), struktur karya 

sastra dapat diartikan sebagai susunan, penegasan, dan gambaran semua 

bahan dan bagian yang menjadi komponennya yang secara bersama 

membentuk kebulatan yang indah. 

Menurut Nurgiyantoro (2010: 37), pada dasarnya analisis struktural 

bertujuan memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar 

berbagai unsur karya sastra yang secara bersama menghasilkan sebuah 

kemenyeluruhan. Analisis struktural tak cukup dilakukan hanya sekedar 

mendata unsur tertentu sebuah karya fiksi, misalnya peristiwa plot, tokoh, 

latar atau yang lain. Namun, yang lebih penting adalah melanjutkan 

bagaimana hubungan antarunsur itu, dan sumbangan apa yang diberikan 

terhadap tujuan estetik dan makna keseluruhan yang ingin dicapai. 

Novel adalah karya sastra yang menyajikan cerita lebih rinci, detail 

dan dibangun atas unsur-unsur yang mengikutinya.Unsur-unsur tersebut 

dipaparkan dibawah ini. 



 

 

 
 

1. Tema 

Tema berasal dari kata Thitania (bahasa yunani) yang berarti 

menempatkan, meletaka.Jadi menurut arti katanya “tema” berarti 

sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan 

(Keraf, 1984: 107). 

Mempertanyakan makna sebuah karya, sebenarnya juga berarti 

mempertanyakan tema. Setiap karyanya fiksi tentulah mengandung 

dan menawarkan tema, namun apa isi tema itu sendiri tak mudah 

ditunjukan. la harus dipahami danditafsirkan melalui cerita dan data-

data (baca: unsur-unsur pembangun cerita) yang lain. Hal itu 

merupakan kegiatan yang salig tidak mudah dilakukan.Kesulitan itu 

sejalan dengan yang sering kita diminta untuk mendefinisikan tema 

(Nurgiyantoro, 2010: 66). 

Menurut Nurgiyantoro (2010: 68), tema merupakan makna 

keseluruhan yang didukung cerita, dengan sendirinya ia akan 

“tersembunyi” dibalik cerita yang mendukungnya. Menurut Staton 

dan Kenny, tema adalah makna yang terkandung oleh sebuah cerita 

(Nurgiyantoro, 2010: 67). 

Jadi, dari pendapat-pendapat di atas dapat ditarik simpulan 

bahwa tema adalah gagasan utama pada sebuah cetita atau karya 

sastra. 

2. Tokoh dan Penokohan (Character) 



 

 

 
 

Tokoh dan penokohan dalam suatu karya fiksi sebenarnya 

merupakan dua sisi dari suatu struktur cerita.Tokoh adalah pelaku 

dalam cerita sedangkan penokohan adalah teknik dalam menampilkan 

tokoh untuk identitas tokoh. 

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro, 2010: 165), tokoh 

cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif, 

atau drama, yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral 

dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan 

dan apa yang dilakukan dalam tindakan. 

Stanton (dalam Nurgiyantoro, 2010: 165) menyatakan 

penggunaan istilah “karakter” sendiri dalam berbagai literatur bahasa 

Inggris menyaran pada dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai 

tokoh-tokoh cerita yang ditampilkan, dan sebagai sikap, ketertarikan, 

keinginan, emosi, dan prinsip moral yang dilmiliki oleh tokoh-tokoh 

tersebut. 

Nurgiyantoro (2010: 101) menyatakan bahwa tokoh sederhana 

atau tokoh berwatak datar adalah tokoh yang hanya memiliki satu 

kualitas pribadi tertentu, satu sifat watak yang tertentu saja. Sebagai 

seorang tokoh manusia, ia tak diungkap berbagai kemungkinan sisi 

kehidupannya. Ia tak memiliki sifat dan tingkah laku yang dapat 

memberikan efek kejutan bagi pembaca. Sifat dan tingkah laku 



 

 

 
 

seorang tokoh sederhana bersifat datar, monoton, hanya 

mencerminkan satu watak saja. 

Metode penggambaran tokoh menurut Altenbernd dan Lewis 

(dalam Nurgiyantoro, 2010: 195) terdiri dari: teknik ekspositori 

(analitik), penelitian tokoh cerita dilakukan dengan memberikan 

deskripsi atau penjelasan secara langsung. Tokoh cerita hadir dan 

dihadirkan oleh pengarang ke hadapan pembaca tidak berbelit-belit, 

tetapi disertai deskripsi kediriannya mungkin bersifat atau tingkah 

lakunya. 

Metode dramatik, pengarang tidak mendeskripsikan secara 

eksplisit sifat dan tingkah tokoh.Pengarang membiarkan para tokoh 

cerita menunjukkan melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya. 

Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa tokoh dan 

penokohan merupakan pelaku cerita serta bagaimana pelaku cerita itu 

ditampilkan dengan menggunakan beberapa teknik pengarang 

menampilkannya dalam suatu cerita. 

3. Pengertian Alur 

Menurut Stanton, 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 (Nurgiyantoro, 2010: 113). 



 

 

 
 

Alur merupakan unsur fiksi yang penting, bahkan tak sedikit 

orang menggapnya sebagai yang terpenting diantara berbagai unsur 

fiksi yang lain (Nurgiyantoro, 2010: 110). Menurut Abrams, plot 

sebuah karya fiksi dikatakan memberi kejutan-kejutan jika sesuatu yang 

dikisahkan atau kejadian-kejadian yang ditampilkan menyimpang atau 

bahkan bertentangan dengan harapan kita sebagai pembaca 

(Nurgiyantoro, 2010: 136). 

Selanjutnya, alur dibedakan berdasarkan kriteria urutan waktu 

ada 3 macam yaitu (1) alur lurus (alur maju atau alur progresif), alur ini 

berisi peristiwa-peristiwa yang dikisahkan bersifat kronologis, peristiwa 

pertama diikuti peristiwa selanjutnya atau ceritanya runtut dimulai dari 

tahap awal sampai tahap akhir. (2) alur sorot-balik, alur ini berisi 

peristiwa-peristiwa yang dikisahkan tidak kronologis (tidak runtut 

ceritanya). (3) alur campuran, alur ini berisi peristiwa-peristiwa 

gabungan dari plot progresif dan plot regresif (Nurgiyantoro, 2010: 

153-155). 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dapat disimpulkan bahwa 

alur merupakan rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan 

peristiwa atau urutan kejadian sehingga menjadikan suatu cerita yang 

dihadirkan oleh para pelaku dalam cerita yang tidak putus berdasarkan 

hubungan sebab akibat. 

4. Latar 



 

 

 
 

Menurut Nurgiyantoro (2010: 227), unsur latar dapat dibedakan 

ke dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial. Ketiga 

unsur itu walau masing-masing menawarkan permasalahan yang 

berbeda dan dapat dibicarakan secara sendiri, pada kenyataannya saling 

mempengaruhi satu dengan yang lain. 

Latar dalam hal ini dapat berarti tempat atau waktu terjadinya 

cerita. Suatu cerita pada hakikatnya merupakan lukisan peristiwa atau 

kejadian yang dilakukan oleh tokoh pada waktu dan tempat tertentu. 

(Baribin, 1985: 55-56). 

Dari berbagai pendapat disimpulkan bahwa latar merupakan 

landas tumpu yang menyaran pada pengertian waktu, tempat maupun 

lingkungan sosial terjadinya suatu rangkai cerita. Dengan kata lain, latar 

meliputi: latar tempat, waktu, dan latar sosial. 

 

2. Sosiologi Sastra 

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang asal-usul 

perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan yang dipelajari 

tentangkesuluruhan jaringan hubungan antara manusia dalam masyarakat, 

sifatnya umum, rasional dan empiris (Ratna, 2010: 1). 

Sosiologi sastra merupakan pendekatan terhadap sastra dalam 

mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatannya. Sosiologi sastra dalam 



 

 

 
 

pengertian ini mencakup berbagai pendekatan, masing-masing didasarkan 

pada sikap dan pandangan teoritis tertentu. (Damono, 1984: 1-2). 

Sosiologi sastra sebagai pendekatan pada dasarnya tidak berbeda 

pengertiannya dengan sosiologi sastra atau pendekatan sosiokultural 

terhadap sastra. Pada pokoknya kedua pendekatan tersebut menunjukkan 

satu keasan yaitu memberi perhatian terhadap sastra sebagai lembaga 

sosial yang dicipta oleh sastrawan sebagai anggota masyarakat (Damono, 

1984: 3). 

Hubungan antara sosiologi dan sastra adalah sastra 

diciptakanpengarang dengan menggunakan seperangkat peralatan tertentu 

yang merupakan cermin masyarakatnya sehingga pengarang dapat 

menampilkan masalah sosial dalam dunia rekaannya itu. 

Sosiologi sastra memandang karya sastra sebagai hasil interaksi 

pengarang dengan masyrakat. Objek sosiologi sastra adalah manusia dan 

masyarakat (Ratna, 2010: 13).  

Wallek dan Werrren (dalam Damono, 1984:9) mengatakan bahwa 

karya sastra pada dasarnya bersifat umum dan sekaligus bersifat khusus, 

atau lebih tepat lagi individual dan umum sekaligus. Yang dimaksud 

individual di sini tidak sama dengan seratus persen unik atau khusus. Seperti 

yang terjadi pada setiap manusia yang memiliki kesamaan dengan umat 

pada umumnya, dengan sesama jenis, dengan bangsanya, dengan 

bahasanya, dengan kelasnya, dengan rekan-rekan seprofesinya. Setiap karya 



 

 

 
 

sastra mempunyai ciri-ciri khas, tetapi juga mempunyai sifat-sifat yang 

sama dengan karya seni yang lain. 

Ian Watt (dalam Faruk, 2010: 5-6) membagi masalah sosiologi 

menjadi tiga yang dipaparkan sebagai berikut:  

a. Konteks sosial pengarang. Hal ini berhubungan dengan posisi sosial 

sastrawan dalam masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat 

pembaca. Dalam pokok ini termasuk pula faktor-faktor sosial yang bisa 

mempengaruhi pengarang sebagai perorangan di samping 

mempengaruhi isi karyanya. Hal-hal utama yang harus diteliti dalam 

pendekatan ini adalah: (1) bagaimana pengarang mendapatkan mata 

pencaharianya; (2) sejauh mana pengarang menganggap pekerjaannya 

sebagai profesi; (3) masyarakat apa yang dituju oleh pengarang. 

b. Sastra sebagai cermin masyarakat. Hal-hal utama yang mendapat 

perhatian adalah: (1) sejauh mana sastra mencerminkan masyarakat pada 

waktu karya sastra ditulis; (2) sejauh mana sifat priba di pengarang 

mempengaruhi gambaran masyarakat yang ingin disampaikanya; (3) 

sejauh mana gendre sastra yang digunakan pengarang dapat dianggap 

mewakili seluruh masyarakat. 

c. Fungsi sosial sastra. Ada tiga hal yang menjadi perhatian: (1) sejauh 

mana sastra dapat berfungsi sebagai peromabak masyarakatnya; (2) 

sejauh mana sastra hanya berfungsi sebagai penghibur saja; dan (3) 

sejauh mana terjadi sintesis antara kemungkinan (1) dan (2) di atas.  



 

 

 
 

Klasifiaksi Ian Watt sejalan dengan klasifikasi yang dibuat oleh 

Wellek, dan Weren (Damono, 1984: 3) sebagai berikut: (a) Sosiologi   

pengarang   yang   mempermaslahkan   status   sosial, ideologi sosial, dan 

lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra; (b) 

Sosiologi karya sastra yang memasalahkan karya sastra itu sendiri, yang 

menjadi pokok penelaahan ialah apa yang tersirat dalamkarya sastra dan 

apa yang menjadi tujuannya; (c) Sosiologi  sastra memasalahkan pembaca  

dan pengaruh  sosial sastra. 

Sosiologi sastra adalah telaah yang objektif dan ilmiah tentang 

manusia dalam masyarakat, telaah tentang lembaga dan proses sosial. 

Sosiologi mencoba mencari tahu bagaimana ia tetap ada. Dengan 

mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah perekonomian, 

keagamaan, politik, dan lainnya yang semuanya itu merupakan struktur 

sosial, kita mendapatkan tentang cara-cara manusia menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya, tentang mekanisme sosial ini, proses pembelajaran 

yang menempatkan anggota masyarakat pada tempatnya masing-masing 

(Damono, 1984: 6). 

3. Aspek-Aspek Sosiologi Sastra 

Adapun aspek-aspek sosiologi sastra yang penelti lakukan 

dipaparkan berikut ini. 

1. Kekerabatan 

Kekerabatan berasal dari kata kerabat yang artinya yang dekat 

(pertalian keluarga).Selanjutnya, dapat awalan ber- menjadi berkerabat 



 

 

 
 

(mempunyai hubungan keluarga).Kekerabatan adalah perihal 

berkerabat (Depdiknas. 2008: 673-674). 

2. Cinta Kasih 

Cinta kasih merupakan bentuk hubungan yang selaras dan tulus 

hati bagi manusia. Bentuk cinta kasih ada beberapa macam, yakni cinta 

kasih orang tua kepada anak-anaknya dan begitu juga sebaliknya, cinta 

kasih kepada sesama, dan cinta kasih sepasang manusia karena rasa 

asmara. Cinta adalah suatu kegiatan, dan bukan merupakan pengaruh 

yang pasif.Kasih sayang adalah suatu kondisi yang merupakan 

pertumbuhan lebih lanjut dari cinta (Widagdho, 1991: 38-48). Cinta 

berarti (1) suka sekali, sayang benar; (2) kasih kali; (3) ingin sekali; 

beraharap sekali; rindu; (4)susah hati (khawatir),  (Depdiknas, 2008: 

268). Kasih adalah perasaan kasih sayang atau berperasaan suka 

kepada orang lain. Kasih adalah sayang (cinta, suka kepada), 

(Depdiknas, 2008: 631) 

3. Ekonomi 

Ekonomi berarti ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, 

dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, pemanfaatan uang, 

tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga, tata kehidupan 

perekonomian, urusan keuangan rumah tangga (Depdiknas, 2008: 

355). 

4. Moral 



 

 

 
 

Moral adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang 

menunjukkan bahwa perbuatan benar dan salah.Moral mencakup 

pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia. 

Moral dalam cerita menurut Kenny dalam Nurgiantoro (2010: 

321) biasanya dimaksudkan sebagai suatu saran yang berhubungan 

dengan ajaran tertentu yang bersifat praktis yang dapat diambil dan 

ditafsirkan lewat cerita yang bersangkutan oleh pembaca.Melalui sikap 

dan tingkah laku dalam cerita, pembaca diharapkan dapat mengambil 

hikmah dari pesan-pesan moral yang disampaikan. 

Moral dalam karya sastra atau hikmah yang diperoleh pembaca 

lewat cerita yang ditampilkan sikap dan tingkah laku tokoh-tokoh yang 

kurang terpuji, baik mereka berlaku sebagai antagonis maupun 

protagonis, tidak berarti bahwa pengarang menyarankan kepada 

pembaca untuk bersikap dan bertindak secara demikian. 

4. Pembelajaran Sastra 

Pembelajaran sastra disekolah dimaksudkan untuk dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam mengekspresikan karya 

sastra.Kegiatan karya sastra juga dapat berkaitan dengan mempertajam 

perasaan, penalaran, daya imajinasi, kepekaan terhadap masyarakat 

budaya, lingkungan bahkan keimanan dan ketaqwaan kepda Tuhan Yang 

Maha Esa. 



 

 

 
 

Sebagai suatu sitem kurikulum yang memiliki komponen-

komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu 

fungsi pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, sumber belajar dan evalusi pembelajaran. 

Komponen tersebut mejadi dasar utama dalam mengembangkan 

sistem pembelajaran. 

a. Pengertian Pembelajaran 

Menurut Hamalik (2008: 57) pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersususn menjadi unsur manusia, material, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi tujuan 

pembelajaran.Manusia terlibat dalam pembelajaran yang meliputi, 

guru dan tenaga pendidikan lainnya.Misalnya, tenaga laoboratorium 

dan tenaga perpustakaan.Material, meliputi buku-buku, papan tulis, 

spidol.Fasilitas dan perlengkapan meliputi ruang kelas, perlengkapan 

audio visual, dan ruang komputer.Prosedur meliputi, jadwal dan 

metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya. 

Dalam pembelajaran sastra peserta didik tidak hanya diberi 

materi saja.Akan tetapi, pembelajaran sastra juga mengutamakan 

peningkatan daya apresiasi peserta didik terhadap karya sastra, mampu 

mengkritik dan menciptakan karya sastra sesuai daya kreatif dan 

imajinasi peserta didik. 

b. Fungsi Pembelajaran Sastra 



 

 

 
 

Menurut Rahmanto (1988: 16-25), pembelajaran sastra 

berfungsi atau penting untuk membantu keterampilan berbahasa, 

meningkat-kan kemampuan budaya, mengembangkan cipta dan rasa, 

dan daya menunjang pembentukan watak. 

1. Membantu ketrampilan berbahasa 

Membantu keterampilan berbahasa maksudnya adalah 

sastra dapat sebagai penunjang empat ketrampilan berbahasa yaitu; 

(1) menyimak, (2) berbicara, (3) membaca, (4) menulis. Dalam 

pembelajaran sastra, siswa dapat melatih keterampilan menyimak 

dengan mendengarkan suatu karya yang dibacakan oleh guru, 

teman, atau melalui pita rekaman. Siswa dapat melatih 

keterampilan berbicara dengan ikut berperan dalam suatu drama. 

Siswa dapat juga meningkatkan keterampilan membaca dengan 

membacakan puisi atau prosa cerita. Siswa dapat menndiskusikan 

dan kemudian menuliskan hasil diskusinya sebagai latihan 

keterampilan. 

2. Meningkatkan kemampuan budaya 

Sastra tidak seperti halnya ilmu kimia atau sejarah, tidak 

menyuguhkan ilmu pengetahuan dalam bentuk, jadi sastra 

berkaitan erat dengan aspek manusia dan alam dengan 

keseluruhannya. Setiap karya sastra selalu menghadirkan sesuatu 

dan kerap menyajikan banyak hal apabila dikhayati benar-benar 

akan semakin membantu pengetahuan orang yang menghayatinya. 



 

 

 
 

Pengetahuan dalam hal ini mengandung suatu pengertian 

yang luas. Dengan berbagai cara, kita dapat menguraikan dan 

menyerap pengetahuan semacam itu dalam karya sastra sebagai 

contoh, yaitu mengungkapkan fakta-fakta dari sumber lain untuk 

memahami situasi dan problematika khusus yang dihadirkan dalam 

suatu karya sastra. 

Sebenarnya yang penting dalam hal ini adalah bahwa sastra 

dapat merangsang siswa untuk mengajukan pernyataan-pernyataan 

yang relevan. Dengan demikian, mereka diharapkan sampai pada 

pemahaman masalah yang sebenarnya, baik dengan cara membaca 

suatu karya sastra maupun dengan cara membaca penelitian. 

3. Mengembangkan cipta dan karsa 

Dalam hal pembelajaran sastra kecakapan yang perlu 

dikembangkan adalah yang bersifat indra, yang bersifat penalaran, 

yang bersifat afektif dan yang bersifat sosial, serta dapat 

ditambahkan bagi yang bersifat religius. 

(a) Indra 

Pembelajaran sastra dapat digunakan untuk memperluas 

pengungkapan apa yang diterima oleh panca indra seperti indra 

penglihatan, indra pendengaran, indra pengecapan, dan indra 

peraba. 

(b) Penalaran 



 

 

 
 

Proses  berfikir logis banyak ditentukan oleh hal-hal 

seperti ketepatan pengertian, ketepatan intepretasi kebahasaan, 

klasifikasi, dan pengelompokan data, penentun berbagai 

pilihan, serta formulasi rangkaian tindakan yang tepat. 

Pengajaran sastra juga meliputi kecakapan-kecakapan pilihan 

seperti dugaan, kebiasaan, tradisi, dorongan dan sebagainnya. 

(c) Perasaan 

Perasaan jelas merupakan suatu elemen yang sangat rumit 

dalam tingkah laku manusia. Sehubungan dengan perasaan ini, 

dapat ditegaskan bahwa sastra dapat menghadirkan berbagai 

problem atau situasi yang merangsang tanggapan perasaan atau 

tanggapan emosional. 

(d) Kesadaran sosial 

Sastra merupakan pengayaan tidak ternilai untuk 

menunjang kesadaran sosial ini. Para penulis kreatif biasanya 

memiliki daya imajinasi dan kesanggupan yang luar biasa 

untuk mengidentifikasikan dirinya dengan orang lain dan 

menerobos suatu masalah serta mengenali intinya. 

(e) Rasa religi 

Banyak orang yang menyatakan dirinya sibuk dan tidak 

mempunyai waktu untuk hal-hal yang berhubungan dengan 

rasa religius ini. Akan tetapi banyak pula orang yang 

beranggapan bahwa mereka hanya dapat memahami dan 



 

 

 
 

menjalani hidup sehari-hari dengan mendasarkan pemikiran 

dan tindakan mereka pada sistem kepercayaan yang mereka 

yakini. 

4. Menunjang pembentukan watak 

Sastra mempunyaikemungkinan yang lebih banyak untuk 

mengatur siswa mengenal seluruh rangkaian kemunkinan hidup 

manusia seperti, kebahagiaan, kesenian, kebanggaan diri, 

kelemahan, keputusan, dan kebencian. Dengan pembelajaran 

sastra, siswa dipertemukan dengan berbagai kesempatan untuk 

menelusuri pengalaman-pengalaman yang terus mengalir. 

Pengalaman itu merupakan yang baik bagi kehidupan siswa di 

masa mendatang. 

c. Tujuan Pembelajaran Sastra 

Tujuan pembelajaran sastra adalah untuk mengapresiasikan 

nila-nilai yang terkandung dalam sastra, kegairahan kepadanya, serta 

kenikmatan yang timbul akibat dari semua itu.Untuk memperoleh 

kenikmatan yang mendalam, juga diperlukan pemahaman terhadap 

sastra.Maka dari itu, pembelajran sastra juga bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan tentang sastra (Rusyana, 1984:314). 

Pembelajaran novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana 

Kejora bertujuan melatih siswa menemukan aspek-aspek sosial dalam 

novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora. 

d. Materi Pembelajran Sastra 



 

 

 
 

Bahan pembelajaran sastra adalah bahan mengajar bagi guru 

(Depdiknas, 2008: 115). 

Bahan pembelajaran sastra juga harus memperhatikan dari 

sudut bahasa, kematangan jiwa (psikologi), dan latar belakang 

kebudayaan siswa (Rahmanto, 1988: 115). 

Dalam pembelajaran satra novel dapat digunakan sebagi 

bahan pembelajaran sastra.Salah satunya ialah novel Air Mata 

Terakhir Bunda karya Kirana Kejora. 

e. Langkah-langkah Pembelajaran Sastra 

Rahamanto (1988: 43) menyatakan bahwa tata cara penyajian 

yang perlu dipertimbangkan dalam memberikan pembelajran sastra 

antara lain melalui pertahapan sebagai berikut: (1) pelacakan 

pendahuluan, (2) penentuan sikap praktis, (3) introduksi, (4) penyajian, 

(5) diskusi, (6) pengukuhan/ tes. 

 

5. Pembelajaran Novel Air Mata Terakhir Bunda di SMA 

Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata 

pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, pembelajaran sastra di SMA 

meliputi sebagai berikut: 

 

 



 

 

 
 

1. Standar Kompetensi 

Dalam silabus pembelajaran sastra di SMA tercantum standar 

kompetensi memahami wacana novel Indonesia. 

2. Kompetensi Dasar 

Dalam silabus pembelajaran di SMA tercantum kompetensi 

dasar menganalisis unsur-unsur ekstrinsik novel Indonesia. 

3. Indikator  

Berbagai silabus mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia 

kelas XI, indikator pembelajaran sastra yang dicapai adalah: 

(a) siswa mampu menganalisis unsur ekstrinsik novel,  

(b) siswa mampu menjelaskan aspek-aspek sosial yang dominan 

dalam novel Air Mata Terakhir Bunda, yaitu kekerabatan, cinta 

kasih, ekonomi, dan moral. 

(c) siswa mampu mendiskusikan nilai-nilai yang terdapat dalam 

novel. 

4. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai 

dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan tentang sastra. Tujuan pembelajaran sastra yang ingin 

dicapai dalam pembelajaran sastra novel sesuai dengan silabus adalah 

(1) melatih siswa untuk menganalisis unsur ekstrinsik novel (2) 

melatih siswa menemukan aspek sosial yang ada dalam novel dan 

mengambil nilai-nilai yang baik untuk dijadikan teladan bagi 



 

 

 
 

kehidupan sehari-hari, dan (3) mampu mendiskusikan nilai-nilai yang 

terdapat dalam novel. 

 

5. Bahan pembelajaran  

Bahan pembelajran merupakan suatu yang diajarkan dengan 

kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum. Bahan 

pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel Air 

Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora. 

6. Strategi Pembelajaran 

Strategi yang digunakan oleh seorang guru dalam proses 

kegiatan pembelajaran yang terdapat dalam silabus terdiri dari tiga 

kegiatan sebagai berikut : 

a) Kegiatan awal diawali dengan memberikan salam kepada siswa dan 

menabsen siswa, guru menjelaskan kepada siswa mengenai aspek 

ektrisik novel Air Mata Terakhir Bunda khususnya aspek sosial. 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

Kegiatan akhir yang dilakukan kegiatan awal adalah memebagi 

anak menjadi beberapa kelompok yanterdiri dari 4 sampai 5 orang 

siswa. 

b) Kegiatan inti dimulai dengan menyuruh siswa membaca novel yakni 

novel Air Mata Terakhir Bunda. Setelah membaca novel siswa 

mendiskusikan aspek sosial yang ditemukan dan  mencatat hal 

penting dalam novel.  



 

 

 
 

c) Kegiatan penutup diakhiri dengan pemberian tugas , selain itu juga 

guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin bertanya 

tentang materi yang telah disampaikan. 

Pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, guru hendaknya 

dapat menyesuaikan situasi dan kondisi mengenai metode yang 

dugunakan berasama-sama.  

7. Metode Pembelajaran 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran novel Air Mata 

terakhir Bunda antara lain metode ceramah, metode diskusi, danmetode 

pemberian tugas. 

8. Sumber Belajar 

Sumber belajar yang digunakan berupa buku pelajaran bahasa 

Indonesia, buku pelengkap sastra seperti Paradigma Sosiologi Sastra 

karya Nyoman Kutha Ratna, Metode Pengajaran Sastra karya 

B.Rahmanto, dan Pengantar Sosiologi Sastra karya Faruk. 

9. Nilai- nilai Karakter bangsa 

Nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang terkandung dalam 

novel Air Mata Terakhir Bunda berupa nilai religius, mandiri, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, bersahabat, dan tanggung jawab. 

10. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi dilakukan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana 

tingkat pemahaman dan penguasaan materi siswa.Evaluasi dapat 

dilakukan selama kegiatan belajar mengajar maupun pada akhir 



 

 

 
 

pembelajaran. Evaluasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu (a) tugas 

individu, (b) tugas kelompok, dan (c) ulangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN DAN KAJIAN TEORI 

 

Penelitian yang berjudul “Analisis Sosiologi Novel Air Mata Terakhir 

Bunda karya Kirana Kejora dan pembelajarannya di SMA. Di bawah ini 

dipaparkan Subjek Penelitian dan Objek Penelitian, Instrumen Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Teknik Penyajian Hasil Analisis 

Data. 

A. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah novel Air 

Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora yang diterbitkan oleh 

penerbitHifest Publishing, Jakarta Timur, cetakan pertama tahun 2011, tebal 

202 halaman. Objek penelitian ini adalah aspek-aspek sosial yang terdapat 

dalam novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora. 

 

B. Instrumen Penelitian 

Arikunto (2010: 203) berpendapat bahwa instrumen penelitian alat 

atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lengkap, dan 

sistematissehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang digunakan berupa 

novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora, buku-buku teori sastra, 



 

 

 
 

nota catat, alat tulis dan bukuteori sosiologi sastra sebagai buku acuan yang 

mendukung penelitian ini. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik observasi, teknik catat serta teknik pustaka. 

Teknik observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca 

secara kritis dan teliti seluruh teks.Dalam observasi ini penulis membaca 

secara kritis, teliti serta penuh pemahaman pada novel Air Mata Terakhir 

Bunda Penulis juga menggunakan teknik catat mencatat data-data penting 

yang ada di dalam novel sebagai data dalam penelitian. Teknik catat adalah 

mencatat data-data yang ditemukan ke dalam nota pencatat data yang tersedia 

(Arikunto, 2006: 238).Selain itu, penulis juga menggunakan teknik pustaka. 

Teknik pustaka adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan 

menggunakan sumber-sumber tertulis (Subroto, 1992: 42). 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: 

1. menentukan objek penelitian, objek yang digunakan peneliti yaitu novel 

Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora. 

2. membaca novel novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora 

secara kritis dan teliti. 
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3. mengelompokkan data sesuai dengan aspek sosial yang meliputi, aspek 

kekerabatan, cinta kasih, ekonomi, dan moral. 

 

 

 

D. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.Jadi, metode yang 

penulis gunakan adalah teknik analisis isi.Menurut Weber, metode analisis isi 

adalah metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk 

menarik kesimpulan yang lebih sahih dari sebuah buku atau dokumen 

(Soejono, 2005: 13). Dengan teknik ini data yang dikaji adalah novel Air 

Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora. Data yang penulis gunakan 

berupa bahasa yang terdapat dalam teks novel Air Mata Terakhir Bunda karya 

Kirana Kejora..Data-data tersebut tidak menggunakan angka-angka sehingga 

penelitian tidak memerlukan hitungan statistik. 

Adapun analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. mengidentifikasi data; 

2. menganalisis data menggunakan teori sosiologi sastra yang memfokuskan 

pada aspek sosial yaitu aspek kekerabatan, cinta kasih, moral, dan 

ekonomi; 

3. menganalisis data dari segi pembelajaran sesuai atau tidak sesuai bahan 

ajar; 

4. membuat simpulan. 



 

 

 
 

 

E. Teknik Penyajian Hasil Analisis Data 

Penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif. Dalam 

penelitian  mungumpulkan data dan memeberikan penafsiran terhadap hasil 

tidak menggunakan angka, menekankan pada deskripsi. Teknik yang 

digunakan dalam penyajian hasil analisis adalah teknik informal.Teknik 

informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa tanpa menggunkan 

lambang dan tanda (Sudaryanto, 1993: 145).Dengan penyajian analisis 

informal, penulis menyajikan hasil analisis yang berupa aspek-aspek sosial 

novel Air Mata Terakhir Bunda yang meliputi aspek kekerabatan, aspek cinta 

kasih, aspek ekonomi, dan aspek moral, dipaparkan dengan kata-kata biasa 

tanpa menggunakan lambang dan bilangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

BAB IV 

PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN DATA 

 

A. Penyajian Data 

Dalam menganalisis novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana 

Kejora dari segi sosiologi sastra, peneliti menekankan pada aspek-aspek 

sosiologi sastra yang meliputi aspek kekerabatan, aspek cinta kasih, aspek 

ekonomi, dan aspek moral. Kajian sosiologi sastra tersebut peneliti amati dari 

permasalahan-permasalahan yang muncul pada novel Air Mata Terakhir Bunda. 

Sebelum peneliti membahas data penelitian tentang novel Air Mata 

Terakhir Bundakarya Kirana Kejora melalui kajian sosiologi sastra, sekilas 

peneliti akan membahas tentang struktur novel Air Mata Terakhir Bunda yang 

terdiri atas tema, tokoh dan penokohan, alur, dan latar. 

Adapun data-data yang ada diambil dari objek penelitian yakni novel 

Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora.Data tersebut dipaparkan di 

bawah ini. 

Tema  

Tema merupakan suatu gagasan sentral, sesuatu yang hendak 

diperjuangkan dalam suatu tulisan atau karya fiksi.Dalam pengertian tema itu 

tercakup persoalan dan tujuan (amanat) pengarang kepada pembaca. Jadi, 

tema tidak lain dari suatu gagasan sentral yang menjadi dasar tolak 
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penyusunan karangan dan sekaligus menjadi sasaran dari karangan tersebut 

(Baribin, 1985: 59- 60). 

Tema yang terdapat dalam  novelAir Mata Terakhir Bunda adalah  

perjuangan seorang ibu untuk menghidupi anak-anaknya meski dengan 

keadaan ekomi yang kurang akan tetapi ia mampu mengantarkan anaknya 

meraih kesuksesan meski air mata terakhirnya tercucurkan. 

Tokoh dan Penokohan 

Tokoh dan penokohan dalam suatu karya fiksi sebenarnya Tokoh 

adalah pelaku dalam cerita sedangkan penokohan adalah teknik dalam 

menampilkan tokoh untuk identitas tokoh.Tokoh dalam novel Air Mata 

Terakhir Bunda adalah Delta, Ibu, dan Lauren. 

Alur  

Alur merupakan unsur fiksi yang penting. Staton mengemukakan 

bahwa alur 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 (Sugihastuti Irsyad, 2007: 14) 

Alur dalam novel Air Mata Terakhir Bunda yaitu campuran  dalam 

novel tersebut pengarang dari menceritakan tentang Delta yang sudah meraih 

kesuksesan di Jakarta. Namun, juga menceritakan tentang masa launya dan 

tentang masa lalu ibunya.Akhirnya Delta dan Lauren menikah. 

Latar / Setting 



 

 

 
 

Menurut Nurgiyantoro (2010: 227), unsur latar dapat dibedakan ke 

dalam tiga unsur pokok, yaitu tempat, waktu, dan sosial. Latar yang terdapat 

di dalam novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora yakni latar 

tempat yang berada di Jakarta, Porong, Sekolah, Rumah, dan 

Mushola.Sedangkan untuk latar waktu meliputi, pagi, siang, sore, dan 

malam.Adapun latar sosialnya berupa seorang ibu rumah tangga, pedagang, 

dan guru. 

1. Aspek-aspek Sosial dalam Novel Air Mata Terakhir Bunda karya 

Kirana Kejora. 

 

Aspek sosial merupakan kajian struktur luar karya sastra. Aspek 

sosial yang dominan dengan novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana 

Kijora adalah kekerabatan, cinta kasih, ekonomi, dan moral.Agar lebih 

jelas data tentang aspek sosiologi, wujud, dan tempatnya dalam novel Air 

Mata Terakhir Bunda dapat diperiksa pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1 

Aspek-aspek sosiologi yang terdapat dalam novel Air Mata Terakhir 

Bunda karya Kirana Kejora. 

 

No 
Aspek 

Sosiologi 
Wujud Halaman 

1. Aspek 

Kekerabatan 

1) Kekerabatan dengan ibu 

2) Kekerabatan antara 

teman dekat 

3) Kekerabatan antara Delta 

dan Cak Rosyid 

 

42, 58, 84 

90-91, 115 

 

79, 80 

2. Aspek  

Cinta Kasih 

1) Cinta kasih antara Delta 

dan Lauren 

2) Cinta kasih antaa orang 

tua dan anak 

14, 198 

 

15 , 135, 

185 



 

 

 
 

3. Aspek 

ekonomi 

1) Golongan ekonomi bawah 29, 59, 63 

4. Aspek moral 1) Moral tokoh utama 23, 26 

 

2. Pembelajaran novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora 

di SMA. 

 

Pembelajaran novel Air Mata Terakhir Bundadiaplikasikan dalam 

Renana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebagai berikut ini: 

a. Standar Kompetensi 

7. Membaca 

Memahami wacana sastra melalui membaca novel Indonesia 

b. Kompetensi Dasar 

7.1 Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel (novel Air 

Mata Terakhir Bundakarya KiranaKejora) 

c. Indikator 

1) menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Air Mata Terakhir 

Bundakarya Kirana Kejora; 

2) menganalisis aspek-aspek sosiologi yang meliputi aspek 

kekerabatan, cinta kasih, ekonomi, dan moral novel Terakhir 

Bundakarya Kirana Kejora. 

d. Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran sastra khususnya novel Air Mata Terakhir 

Bunda diantaranya: 



 

 

 
 

1) melatih siswa untuk menemukan unsur siswa dapat menganalisis 

unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Terakhir Bunda karya Kirana 

Kejora; 

2) siswa dapat menganalisis aspek-aspek sosiologi yang meliputi 

aspek kekerabatan, cinta kasih, ekonomi, dan moral novel Terakhir 

Bunda karya Kirana Kejora. 

 

 

e. Materi Pembelajaran 

Di dalam proses belajar mengajar diperlukan adanya materi 

pelajaran yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Adapun materi 

yang digunakan dalam proses belajar mengajar sebagai berikut. 

1) novel Terakhir Bunda karya Kirana Kejora; 

2) unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel novel Terakhir 

Bunda karya Kirana Kejora; 

3) aspek-aspek sosiologi pada novel novel Terakhir Bunda karya 

Kirana Kejora. 

f. Metode Pembelajaran 

Dalam mengajarkan suatu karya sastra (novel), guru harus memilih 

metode pengajaran yang tepat.Berdasarkan kebutuhan dan materi 

pengajaran sastra, metode pengajaran sastra yang dipakai dalam 

pengajaran novel Air Mata Terakhir Bundasebagai berikut. 

1) Metode Diskusi Kelompok 



 

 

 
 

2) Metode Ceramah 

3) Metode Pemberian Tugas  

g. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan I 

1) Kegiatan Awal   

Kegiatan belajar mengajar sastra merupakan kegiatan yang 

dilakukan guru dan siswa agar terjadi hubungan interaksi antara 

guru dan siswa. Dalam kegiatan pembelajaran langkah awal yang 

dilakukan oleg guru ialah: 

a) guru mengucapkan salam, berdoa dan mengabsen siswa; 

b) guru menjelaskan pada siswa tentang unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel khususnya aspek sosial; 

c) guru menyiapkan materi atau media; 

d) guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan setiap 

kelompok terdiri dari 4-5 orang. 

2) Kegiatan Inti  

Beberapa tindakan yang dilakukan guru pada kegiatan inti 

dipaparkan di bawah ini. 

a) guru dan siswa mengkaji unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik 

novel Terakhir Bunda karya Kirana Kejora; 

b) guru dan siswa mengkaji aspek-aspek sosiologi novel novel 

Terakhir Bunda karya Kirana Kejora. 

3) Kegiatan Akhir 



 

 

 
 

Dalam kegiatan akhir yang dilakukan guru setelah kegiatan 

awaal dan inti, hal yang kemudian dilakukan sebagai berikut: 

a) guru menyimpulkan hasil diskusi; 

b) guru memberikan kesempatan pada siswa bertanya; 

c) guru memberikan pertanyaan kepada siswa. 

  



 

 

 
 

Pertemuan II 

1) Kegiatan Awal   

Guru dalam mengawali proses belajar mengajar terlebih 

dahulu melakukan kegiatan seperti yang dipaparkan di bawah ini: 

a) guru memberikan salam, berdoa dan mengabsen siswa satu 

persatu; 

b) gurumenanyakan apakah ada kesulitan dalam mengerjakan tugas 

yang diberikan; 

c) gurumengulang materi sedikit materi yang telah disampaikan. 

2) Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan inti yang dilakukan oleh guru ialah sebagai 

berikut ini: 

a) siswa bersama kelompoknya menganalisis aspek social novel 

Air Mata Terakhir Bunda; 

b) masing-masing perwakilan kelompok menyampaikan diskusi 

dan kelompok lain member tanggapan; 

c)  guru  menyimpulkan hasil pembelajaran. 

3) Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir pelaksanaan yang dilakukan guru antara 

lain: 



 

 

 
 

a) guru memberikan tugas individu pada siswa; 

b) guru bertanya pada siswa apakah ada kesulitan yang di alami 

dalam penerimaan materi; 

c) guru menutup kegitan belajar dengan berdoa. 

h. Sumber Belajar dan Media  

Sumber Belajar 

 

Adapun sumber belajar yang digunakan dalam proses 

pembelajran ini sebagi berikut: 

1) novel Terakhir Bunda karya Kirana Kejora; 

2) buku TeoriPengkajian Fiksi karya Burhan Nurgiyantoro; 

3) buku tentang Sosiologi Sastrakarya Sapardi Djoko Damono; 

4) modul belajar Bahasa Indonesia untuk kelas XI. 

Media  

 

Media yang digunakan guru dalam menunjang proses belajar 

mengajar sebagi berikut ini. 

1) LCD 

2) Laptop 

3) Program Powerpoint 

4) Papan tulis 

5) Spidol  

6) Penghapus  

i. Nilai-nilai Karakter Bangsa 



 

 

 
 

Adanya proses belajar mengajar sastra siswa diharapkan memiliki 

nilai-nilai karakter bangsa, anatara lain sebagi berikut ini: 

1) jujur; 

2) disiplin; 

3) kreatif; 

4) rasa ingin tahu; 

5) tanggung jawab; 

6) mandiri; 

7) kerja keras; 

8) bersahabat;  

9) toleransi. 

j. Evaluasi  

Pada pelaksanaan akhir yang berupa tahap evaluasi guru 

melaksanakan kegiatan untuk mengetahui sampai dimana pemahaman 

siswa dengan memberikan tugas kepada siswa seperti di bawah ini: 

1) Tugas individu 

2) Tugas kelompok 

3) Ulangan  

 

B. Pembahasan Data 

1. Aspek-aspek Sosiologi novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana 

Kejora 



 

 

 
 

 Dalam skripsi ini, peneliti mengkaji novel Air Mata Terakhir 

Bunda karya Kirana Kejora dari segi sosiologi sastra mengkofuskan pada 

sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra novel Air Mata Terakhir 

Bunda berupa aspek-aspek sosial, yaitu (a) aspek kekerabatan, (b) cinta 

kasih, (c) ekonomi, dan (d) moral. Hal tersebut akan diuraikan di bawah 

ini. 

a. Aspek kekerabatan 

Kekerabatan berasal dari kata kerabat yang artinya yang dekat 

(pertalingan keluarga).Selanjutnya, kata tersebut mendapat awalan 

ber- menjadi berkerabat (mempunyai hubungan 

keluarga).Kekerabatan yaitu perihal berkerabat (Depdiknas, 2008: 

495). 

Kekerabatan yang akan dibahas dalam novel Air Mata Terakhir 

Bunda karya Kirana Kejora adalah hubungan kekerabatan anak 

dengan ibu, kekerabatan dengan teman dekat, dan kekerabatan 

dengan Cak Rosyid. 

1) Kekerabatan anak dengan ibu 

 Hubungan kekerabatan tokoh utama dengan sang ibunya 

terlihat begitu erat dalam novel ini. Dimana sang anak meminta 

dibelikan sepatu baru karena sepatunya sudah rusak dan sang ibu 

pun menuruti keinginan anaknya untuk membeli sepatu baru.  



 

 

 
 

Meskipun sang ibu tidak bisa membelikan hari itu, namun sang 

ibu memberikan alasanya dengan bijak. Di bawah ini terlihat data 

tersebut. 

“Ibu akan belikan sepatu baru hari Senin ya. Lusa.Bu haji 

baru Kasih gaji ibu Minggu sore. Nanti kita ke pasar, kamu 

bias memilih sepatu yang kamu inginkan. Sekarang pakai 

dulu sepatu cacak.” 

(AMTB:42) 

  

Dari kutipan tersebut terlihat ibunya begitu dekat dan 

berusaha untuk tidak mengecawakan anaknya, karena ibunya 

mengerti apa yang sebenarnya anaknya butuhkan. Sepatu Delta 

yang sudah bolong dan sering menjadi bahan ejekan teman-

temannya. Ketika itu dia ditunjuk untuk menjadi komandaan 

upacara dan Delta merasa minder karena sepatunya yang bolong, 

namun kini ibunya sudah membelikan sepatu baru dan dia merasa 

sukses menjadi komandan upacara karena lebih pecaya diri. 

Kekerabatan ibu dengan anaknya juga terlihat ketika sang 

ibu menanyakan bagaimana ketika sang anak menjadi komandan 

upacara. Diselah percakapan itu, sang ibupun tetap emberi nasihat 

kepada anaknya untuk tidak sombong meskipun sudah sukses 

melaksanakan tugasnya. Perhatikan kutipan di bawah ini. 

“Oh ya gimana tadi upacaranya…? Sukseskan dengan 

sepatu baru?” 

 



 

 

 
 

“Ibu nyindir..iya ya sangat sukses. Saya percaya diri 

seakale bu. Bahkan gerak jalan Agustusan nanti, saya jadi 

oemimpin regunya.Biar mereka yang suka meledek saya 

kecewa.Saya tetap menjadi murid terpilih di sekolah!” 

 

“Nggak boleh sombong, guk!Biarlah mereka meledek 

kamu, itu hak mereka asal tidak merugikan kamu ya 

sudah.Kita orang kecil, terima saja apa perlakuan mereka, 

yang penting hidup kita lurus, jujur dan tidak nyolong.” 

(AMTB:58) 

 

Kekerabatan ibu dan anak juga digambarkan saat Ibu 

menunggu anaknya lomba dan member kejutan karena ibunya 

bisa datang untuk melihatnya ketika berlomba. Seperti yang 

dipaparkan di bawah ini. 

“Ternyata di situ ibunya telah menunggu dengan 

membawakan bngkusan lontong kupang untuk teman-

temanya.Delta terharu dan bangga, ibunya membei kejutan-

kejutan.Bisa datang melihat kemenangan regunya dan 

berbagi makanan untuk teman-temannya.Meskipun mereka 

harus berbagi satu dengan lainya, karena lontong kupang 

itu tidak mencukupi kuota, namun suasana terlihat semakin 

ceria dan hangat. 

Hal yang tak pernah dia pikirkan selama ini, adalah dia bias 

berbagi, member teman-teman sekolahnya.” 

(AMTB:84) 

 

 

 

 



 

 

 
 

2) Kekerabatan dengan teman dekat 

 Kekerabatan dengan teman dekat adalah adanya hubungan 

kebersamaan dan persahabatan yang akrab.Kekerabatan dengan 

teman dekat terlihat antara Delta dengan Fahri.Ketika itu Delta 

merasa kecewa karena regunya tidak menjadi juara pertama 

namun menjadi juara harapan tiga, namun sahabatnya yakni 

Fakhri tetap setia menyemangati sahabatnya itu.Hal tersbut dapat 

dilihat dari kutipan di bawah ini. 

“Juara harapan tiga?!” 

 

“Delata menunduk lesu, matanya yang tadi terlihat sejenak 

berbinar, tiba-tiba redup kembali.Dia sangat 

kecewa.Seharunya paling tidak regu mereka menjadi juara 

satu atau tiga. Dia melihat sandal teropahnya lalu 

melepaskanya dan membuangnya jauh-jauh ke atas, setelah 

Bu Siti pergi meninggalkan mereka” 

 

“kok kon buang she sandalnya?” 

 

“Wes dikekno aku. Timbangane aku mangkel ndelok 

terompah   iku” 

 

“Terus kon muleh nyeker, sinting!” 

 

“Fakhri kesal dengan apa yang dilakukan Delta. Bu Siti 

mendatangi mereka dan memberikan nasi bngkusan dan dua 

air putih yang dibungkus plastik.” 

 

“Yuk mangan sek. Wes jo dipikir maneh. Lali ta kon 

omongane ibumu.Menang kalah iku podo wae.Kon dewe 

sek sok ngomongi aku ngono. Wes! Mangan sek saiki!” 

 

“Fakhri tetap setia menyemangati sahabat kecilnya itu.Dia 

mengajak Delta makan dan mengendapkan pikiran.Delta 

dengan lesu membuka nasi bungkus, menyuapkan nsi 

pelan-pelan. Pikiranya mulai mencair sejuk saat Fakhri 

menyebut kata “ibumu”  

(AMTB:90-91) 



 

 

 
 

 

Kekerabatan antara Delta dan Fakhri juga terliahat ketika 

Fakhri mentraktir Delta, karena Fakhri merasa nilainya bagus 

selama ini atas bantuan Delta. Hal itu dipaparkan dalam kutipan 

berikut ini. 

“Bersama Fakhri sahabatnya, dia minum es kelapa muda di 

terminal pemberhentian angkutan kota yang baru saja 

mereka tumpangi. Sambil menunggu ankutan desa yang 

akan mebawa pulang mereka. Fakhri yang mentraktir Delta, 

kerena dia merasa nilainya bagus selama ini atas bantuan 

Delta.” 

(AMTB:115) 

 

3) Kekerabatan dengan Cak Rosyid 

Cak Rosyid merupakan tetangga Delta yang peduli 

terhadapnya. Cak Rosyid yang mengetahui Delta akan karnaval 

dengan pakaian adat merasa kasihan jika Delta harus berjalan 

kaki ke sekolahnya sepanjang 3 km, dan Cak Rosyid berkeinginan 

untuk mengantarkan Delta ke sekolahnya. Hal itu dapat dilihat 

pada kutipan berkut ini. 

“Cak Rosyid yang rumahnya berdampingan dengan rumah 

Delta, tahu bahwa pagi itu aka nada karnaval dikecamatan. 

Sebelum membuka kios bukunya, dia mampir ke rumah 

Delta, ingin tahu Delta memakai baju apa. Dan ada 

keinginan untuk mengantar Delta ke sekolah. Dia merasa 

kasihan jika Delta dengan baju adatnya harus berjalan kaki 

sepanjang 3 km dari rumah ke sekolah”  

(AMTB:79) 

 

 Selain itu kekrabatan Delta dengan Cak Rosyid juga telihat 

ketika Cak Rosyid memberikan sandal terompahnya kepada 

Delta.Adapun datanya sebagai berikut. 



 

 

 
 

“Wah ngganteng rek! Iki sandal sing kon karepke wingi. 

Pek en wes!” 

 

“Delta mengacungkan jempol kananya kepada Cak Rosyid 

yang telah berdiri di depan pintu kamar. Lalu ia berjalan 

dengan gagah keluar dari kamar setelah mencium tangan 

ibunya.” 

 

“Cak Rosyid memberikan sandal terompahnya kepada 

Delta, yang kebetulan ukuranya sama. Sempurna, lengkap 

sudah pagi itu baju yang dinginkannya.Delta melangkah 

mantap naik, naik ke motor Cak Rosyid, siap memimpin 

regu karnavalnya.Ibunya menatapnya lega, tersenyum 

senang saat Delta menoleh ke arahnya.Tatapan sejuk ibunya 

adalah telaga yang akan menyejukan hatinya.” (AMTB:80) 

 

b. Aspek Cinta Kasih  

Cinta kasih yang ada dalam novel Air Mata Terakhir Bunda 

dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu cinta kasih terhadap 

keluarga dan cinta kasih terhadap lawan jenisnya (laki-laki dan 

perempuan). 

Cinta kasih terhadap keluarga digambarkan pada saat Delta 

ditanya oleh pasanganya, siapa perempuan yang ada dihatinya?Dan 

Delta menjawab bahwa ibunya lah yang ada dihatinya.Delta begitu 

menyayangi ibunya.Hal itu terlihat dalam kutipan di bawah ini. 

“Baginya tak bias ditawar lagi, saat pertanyaan klise diajukan 

pasanganya, siapa perempuan yang ada diihatinya. Jawabannya 

tetap sama, ibu! Ya, Ibu adalah perempuan utama, perempua 

yang nomor satu di hatinya.” 

(AMTB:15) 

 

Beradasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa Delta 

begitu menyayangi ibunya dan menjadikan ibunya orang yang nomor 

satu di hatinya, bukan pasanganya. 



 

 

 
 

Cinta kasih terhadap keluarga juga ditunjukan oleh sang Ibu 

yang selalu medoakan anak-anaknya. Kekuatan doa sang ibu 

merupakan kekuatan yang maha dasyat bagi seorang anak. Dengan 

usaha dan doa yang selalu dicucurkan ibunya mengantarkan Delta 

untuk mendapatkan bangku disalah satu Perguruan Tinggi Negeri. 

“Kekuatan cinta dan doa seorang ibu memang maha dahsyat 

untuk anak-anaknya.Meski sudah diduga oleh beberapa 

gurunya, juga teman temannya bahwa Delta pasti bisa 

mendapatkan bangku disalah satu Perguruan Tinggi Negeri, 

namun Delta sempat khawatir dengan banyaknya 

saingan.Puluhan ribu remaja sebayanya semuanya ingin 

mendapatkan bangku di Perguruan Tinggi Negeri.Semua ingin 

jadi sarjana dari kampus-kampus hebat itu.” 

(AMTB:132) 

 

“Semua tak lepas dari panjatan doatengah malam ibunya. 

Tahajut, adalah sholat yang nyaris tak terdengar Delta itu, 

terkabul dengan cinta Allah buat hambaNya yang sabar dan 

tawaqal” 

(AMTB:135) 

  

Cinta kasihseorang ibu kepada anak-anaknya juga terlihat dari 

kutipan berikut. 

“Kekuatan ibunya untuk menghadapi hidup atas nama cinta 

untukanak-anaknya,bukan untuk suami 

yangmenngantungkanpernikahannya,meninggalkan begitu 

saja,membuat Deltameyakini, bahwa ibunya adalah sumber 

cintanya, teladan bagi hidupnya.” 

(AMTB:185) 

 

Cinta kasih yang lain ialah cinta kasih antara laki-laki dan 

perempuan, yaitu cinta kasih yang dialami oleh Lauren yang 

mencintai Delta. Lauren adalah gadis yang cantik dan kaya.Ia 

mempunyai perasaan cinta terhadap Delta. Laurenpun mengajak 



 

 

 
 

Delta untuk bertunangan.Seperti kutipan yang dipaparkan di bawah 

ini. 

“Sayang, sudah menjadi tradisi keluarga besar kami bahwa 

pertunangan itu harus ada untuk menuju keseriusan sebuah 

hubungan.Jika keluargamu sibuk, cukup kamu saja datang 

disaksikan beberapa teman dekat.” 

(AMTB:14) 

 

Cinta kasih merekapun akhirnya sampai kepelaminan juga, 

meskipun sebelumnya pertunangan mereka ditengah jalan sempat 

gagal.Hal itu dapat dilihat pada kutipan berikut. 

“Delta memeluk erat perempuan calon pengganti ibu di hatinya 

itu. Dia mengusap air mata Lauren yang menetesi lengan 

kanannya” 

 

“Jadikan air mata terakhirmu bunda” 

 

“Delta menatap langit-langit kamar seakan bundanya tersenyum 

memberi restu. Pertunangan yang gagal, tergantikan oleh 

pernikahan yang sakral. Semua mengalir begitu saja. Delta 

memaknai cinta putih Lauren dengan sungguh, seperti dia 

memaknai cinta tulus ibnya dengan kukuh.” 

(AMTB:198) 

 

 

 

 

 

 

c. Aspek ekonomi 

Perekonomian dalam novel Air Mata Terakhir Bunda termasuk 

perekonomian bawah. Hal itu tertera dimana Delta mengantri 

mendapatkan jatah beras  miskin seperti kutipan di bawah ini. 

“Di balai desa Nampak antrian panjang barisan fakir miskin dan 

anak yatim untuk mendapatkan jatah beras miskin” 

 



 

 

 
 

“Terlihat Delta yang sedang kepanasan, beberapa kali mengelap 

keringat di dahinya dengan kedua punggung tangannya. Sambil 

sesekali melihat ke depan dan belakang berisannya, dia mencoba 

bersabar untuk mendapatkan jatah beras yang menjadi haknya 

dan keluarganya.” 

(AMTB:29) 

 

Dengan keadaan perekonomian mereka yang kurang ibunya 

tetap berusaha untuk membesarkan hati anak-anaknya tentang kondisi 

keluarga mereka.Meskipun mereka harus kepanasan mengantri beras 

raskin dan makan seadanya.Hal itu tertera pada kutipan berikt ini. 

“Sebuah kewajiban membesarkan hati mereka, bahwa mereka 

harus layak bersyukur.Masih bisa makan, meski lauk pauk 

mereka sangat jauh dari nilai gizi layaknya gizi yang dibutuhkan 

untuk anak-anak seusia mereka.” 

 (AMTB:59) 

Meski demikian, ada kenakalan-kenakalan Delta dan Iqbal yang 

mereka lakukan untuk kepuasasn mereka sebagai anak yang tidak  

bisa hidup dan makan enak. Pagi itu, mereka tidak mau sarapan yang 

tersedia karena bosan dengan lauk pauknya.Sementara ibunya sedang 

jadi buruh cuci piring keseorang tetanggga kampung yang sedang 

memiliki hajat. Delta dan Iqbal kakanya berusaha mencari akal dan 

makan enak, maka mereka berdua datang ke tempat hajatan sebagi 

tamu dan memasukan  amplop kosong ke dalam kotak, seolah mereka 

anak  dari tamu yang datang. Namun tanpa disadari, sepasang mata 

ibunya sedang mengamati ulah mereka dari jauh.Hal itu terlihat pada 

kutipan berikut ini. 

“Kalian pikir ibu tidak tahu apa yang telah kalian lakukan di 

rumah pak haji tadi? Kalian tidak bekerja di sana, kenapa kalian 

datang hanya buata makan? Mengenyangkan perut kalian!” 



 

 

 
 

“Ibu sedih sekali! Kita miskin, tapi tak harus jadi pencuri! 

Disikan ibu akan kesederhanaan hidup jadi sia-sia. Ibu malu 

sekali.Kalau hanya ingin makan ikan atau dagimg ibu bisa 

belikan sekarang buat kalian.” 

(AMTB:62-63) 

 

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa 

perekonomian yang ada dalam novel Air Mata Terakhir Bunda karya 

Kirana Kejora termasuk pereknomian bawah.Hal itu dapat dilihat dari 

kehidupan mereka sehari hari.Dimana Delta selalu antri jika ada 

pembagian beras raskin untuk para anak yatim atau orang miskin. 

d. Aspek moral 

Moral adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang 

menunjukkan bahwa perbuatan benar dan salah.Moral mencakup 

pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia. 

Moral yang terdapat dalam novel Air Mata Terakhir Bunda 

karya Kirana Kejora dapat dilihat dari perilaku Delta yang bersikap 

baik dengan sesama dan kepeduliannya. Hal itu terlihat ketika Delta 

bertemu dengan seorang anak kecil yang mengamen dan hasil dari 

mengamen diberikan kepada ibunya. 

“Tiba-tiba bunyi beberapa klakson mobil dan motor di 

belakangnya membuyarkan lamunannya. Segera dia mengambil 

selembar uang lima puluh ribuan dari dompetnya. Dan baru 

sadar, tatapan mengiba si anak jalanan itu berubah menjadi 

tatapan bahagia saat tahu berapa nilai uang yang diberikannya” 

“Sejenak dia melajukan mobilnya pelan, melongok kesamping 

kanan belakang. Dari kaca spion dia melihat uang pemberiannya 

diberikan si anak jalanan itu kepada ibunya yang buta. Ibu tua 

itu sedang menunggu di bawah pohon besar.”  

(AMTB:23) 

 



 

 

 
 

Selain itu juga Delta juga membawa tetangganya yang diajak 

untuk tinggal bersamanya dan diapun tidak pernah menggap Yuk 

Ginah dan Pak Warno pembantunya.Hal itu dipaparkan dalam data 

berikut ini. 

“Pak Warno si tukan kebun dan Yuk Ginah pembantuya yang 

empat tahun sudah ikut brsamanya adalah pasangan suami istri 

yang tidak memiliki anak. Lelaki berkulit sawo matang itu 

sengaja mengajak mereka ke Jakarta untuk menawarkan sebuah 

kebahagiaan dengan caranya” 

“Dia tidak pernah menganggap kedua orang tua yang sangat 

santun itu sbagai karyawannya, namun sebagai orang tua yang 

sering diajaknya bicara, teman saat dia jenuh dengan keruwetan 

pekerjaan.Melihat kedua orang tua itu, mengingatkan dia 

tentang siapa dan darimana asalnya.” 

(AMTB:26) 

 

Sikap tidak pernah tahan jika melihat seorang wanita menangis 

juga terdapat dalam diri Delta yang terlihat pada kutipan berikut. 

“Terdengar tangis Lauren semakin menyesakan dada Delta yang 

tidak pernah tahan melihat perempuan menangis.” 

(AMTB:197) 

 

Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa Delta mempunyai 

moral yang terpuji atau baik karena Delta amatlah baik terhadap 

siapapun.Dia menghormati orang yang lebih tua dan terlebih dia juga 

orang yang peduli dengan keadaan orang lain. Hal tersebut sangatlah 

disarankan oleh agama agar kita selalu bersikap santun dengan semua 

orang dan peduli terhadap sesama. 

 

2. Pembelajran novelAir Mata Terakhir Bunda Karya Kirana Kejora 

Pembelajaran sastra sangat diperlukan diajarkan di sekolah karena 

dapat membantu meningkatkan keterampilan berbahasa, memperoleh 



 

 

 
 

pengalaman mengapresiasikan karya sastra, serta mendapatkan 

pengetahuan sejarah sastra, teori sastra, dan kritik sastra. Ketika 

memberikan pembelajaran sastra seorang guru harus memiliki 

pengalaman yang luas tentang sastra.Dengan demikian, guru dapat 

mengajarkan sastra dengan baik siswa dapat menerima pelajaran dengan 

baik pula. 

Pembelajaran novel Air Mata Terakhir Bunda di SMA hampir 

sama dengan jenis prosa lainya seperti cerpen, yaitu menemukan unsur-

unsur pembangun yang terdapat dalam karya sastra. Pembelajaran 

difokuskan pada unsur ekstrinsik novel, yaitu sosiologi sastra yang 

menelaah karya sastra itu sendiri berakaitan dengan aspek-aspek 

sosialyang terdapat dalam novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana 

Kejora, yaitu aspek kekerabatan, cinta kasih, ekonomi, dan moral. 

Pembelajaran sastra di SMA berdasarkan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebagai berikut. 

a. Standar Kompetensi 

Standar Kompetensi: memahami novel Indonesia. Dengan 

Standar Kompetensi tersebut, dalam pembelajaran ini siswa 

diharapkan mampu memahami maksud yang terkandung dalam novel 

Air Mata Terakhir Bunda  karya Kirana Kejoramelalui kegiatan 

membaca. 

 

b. Kompetensi Dasar 



 

 

 
 

Sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam 

mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi Dasar: Menganalisis 

unsur-unsur ekstrinsik dan instrinsik novel.  

Dengan kompetensi dasar tersebut, dalam pembelajaran ini 

siswa diharapkan mampu menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik, 

yaitu tentang aspek sosiologi yang terdapat dalam novel Air Mata 

Terakhir Bunda  karya Kirana Kejora. 

c. Indikator 

Indikator pembelajaran meliputi: sisiwa mampu menganalisis 

unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Air Mata Terakhir Bunda  

karya Kirana Kejora, siswa mampu menjelaskan aspek-aspek sosial 

yang dominan dalam novel Air Mata Terakhir Bunda  karya Kirana 

Kejora. 

 

d. TujuanPembelajaran 

Pembelajaran novel Air Mata Terakhir Bunda  karya Kirana 

Kejora bertujuan agar siswa mampu menikmati, mengkhayati karya 

sastra, dan memanfaatkan karya sastra untuk pengembangan 

kepribadian. Melatih siswa menemukan aspek-aspek social yang ada 

dalam novel dan mengambil nila-nilai yang baik dan dapat dijadikan 

teladan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

e. Materi Pembelajaran 



 

 

 
 

Materi pembelajaran novel Air Mata Terakhir Bunda  karya 

Kirana Kejora adalah pengertian tema, pengertian tokoh dan 

penokohan, pengertian alur, pengertian latar, aspek-aspek sosiologi 

yang meliputi aspek kekerabatn, cinta kasih, ekonomi , dan moral. 

 

f. MetodePembelajaran 

Metode pembelajaran merupakan cara untuk menyampaikan, 

menyajikan, memberi contoh, dan member latihan kepada siswa untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, metode yang digunakan 

juga variatif. Dalam pembelajaran sastra guru dapat menggunakan 

beberapa metode seperti metode diskusi, ceramah, pemberian tugas. 

1) Metode Diskusi 

Metode diskusi merupakan suatu cara untuk penyampaian  

bahan pelajaran melalui tukar pendapat berdasarkan pengetahuan 

dan pengalaman yang telah di peroleh guna memecahkan masalah. 

Sebagai metode mengajar, metode diskusi juga mempynyai 

kelebihan dan kelemahan 

Kelebihan metode diskusi antara lain: 

a. siswa belajar bermusyawarah; 

b. siswa mendapat kesempatan untuk menguji tingkat 

pengetahuan masing-masing; 

c. siswa belajar menghargai pendapat orang lain; 



 

 

 
 

d. siswa belajar memecahkan masalah dan mengambil 

kesimpulan. 

Kelemahan metode diskusiantara lain: 

a. membutuhkan waktu yang cukup lama; 

b. pendapat serta pernyataan murid dapat menyimpang dari 

pokok permasalahan; 

c. kesulitan dalam menyimpulkan sering menyebabkan tidak ada 

penyelesaiannya. 

2) Metode Ceramah 

Metode ceramah digunakan untuk menjelaskan konsep, 

memberikan pengarahan, petunuk di awal pembelajaran, dan 

menjelaskan suatu permasalahan. Guru memberikan pengarahan 

materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Guru 

menerangkan materi yang berkaitan dengan sosiologi sastra yaitu 

menjelaskan aspek-aspek social kepada siswa. 

Metode ceramah yang merupakan metode mengajar, juga 

mempunyai kelebihan dan kelemahan. 

Kelebihan metode ceramah, antara lain: 

a. guru dapat memanfaatkan pengalamannya; 

b. menjadikan siswa untuk menyimak dengan teliti dan kritis; 

c. meningkatkan dan merangsang keinginan siswa untuk belajar. 

Kelemahan metode ceramah, antara lain: 



 

 

 
 

a. siswa cenderung pasif karena peran serta siswa dalam 

pembelajaran rendah; 

b. siswa yang tidak terampil membuat catatan akan tertimggal; 

c. materi kurang terfokus karena terkadang pembicaraan sering 

melantur. 

3) Metode Pemberian Tugas 

Metode pemberian tugas belajar merupakan suatu metode 

mengajar dimana guru memberikan tugas untuk mempelajari 

sesuatu kepada murid dan melaporkan hasilnya.Tugas yang 

diberikan dapat berupa membaca sebagian atau seluruh cerita 

yang dibaca, khusus mengenai unsur-unsur ceritanya, dan kesan 

umum mengenai cerita bersangkutan, membuat sinopsis novel Air 

Mata Terakhir Bunda. 

Metode ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan seperti 

metode mengajar lainnya 

Kelebihan metode pemberian tugas 

a. mengembangkan rasa tanggug jawab; 

b. member kesempatan kepada sisiwa untuk belajar lebih banyak 

dan luas; 

c. mengembangkan keberanian berinisiatif. 

 

Kelemahan metode pemberin tugas 



 

 

 
 

a. sulit untuk menetapkan apakah tugas itu dikerjakan sendiri 

atau dengan bantuan orang lain; 

b. ada kecenderungan mencontoh pekerjaan orang lain; 

c. siswa yang gagal menyelesaikan tugas dapat menimbulakan 

frustrasi. 

 

g. Kegiatan Pembelajaran 

Pelaksanaan sebagai tindakan nyata yang dilakukan guru saat 

mengajar. Kegiatan belajar mengajar terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 

tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Berikut ini peneliti paparkan 

tahap-tahap pembelajaran novel Air Mata Terakhir Bunda karya 

Kirana Kejora di SMA.  

1. Kegiatan Awal   

Pada kegitan awal yang dilakukan oleh guru diantaranya 

sebagai berikut. 

a) guru mengucapkan salam, berdoa dan mengabsen siswa; 

b) guru menjelaskan pada siswa tentang unsur intrinsik dan 

ekstrinsik novel khususnya aspek sosial; 

c) guru menyiapkan materi atau media. 

d) guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. 

2. Kegiatan Inti  

Kegitan inti dalam proses pembelajran novel AirMata Terakhir 

Bunda yang dilakukan oleh guru dapat dipaparkan sebagai berikut. 



 

 

 
 

a) guru dan siswa mengkaji unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik 

novel Terakhir Bunda karya Kirana Kejora; 

b) guru dan siswa mengkaji aspek-aspek sosiologi novel novel 

Terakhir Bunda karya Kirana Kejora. 

3. Kegiatan Akhir 

Pada kegiatan akhir yang dilakukan oleh guru utuk meutup 

proses belajar mengajarkan ialah sebagai berikut. 

a) guru menyimpulkan hasil diskusi; 

b) guru memberikan kesempatan pada siswa bertanya; 

c) guru memberikan pertanyaan kepada siswa. 

 

h. Sumber Belajar dan Media 

Sumber belajar dan media yang digunakan dalam pembelajaran 

Novel Air Mata Terakhir Bunda, meliputi: 

a) Sumber Belajar 

Sumber belajar yang digunakan oleh seorang guru dalam 

pembelajaran sastra ialah seabagai berikut. 

1. novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora; 

2. buku teori Pengkajian Fiksi karya Burhan Nurgiyantoro; 

3. buku tentang sosiologi sastra; 

4. modul belajar Bahasa Indonesia untuk kelas XI. 

b) Media  

Media yang digunakan dalam proses pembelajaran ini, antara 

lain: 



 

 

 
 

1. LCD 

2. Laptop 

3. Program Powerpoint 

4. Spidol 

5. Penghapus  

6. Papan tulis 

 

i. Nilai-nilai Karakter Bangsa 

Adapun nilai-nilai karakter bangsa yang sesuai dengan 

pembelajaran sastra pada novelAir Mata Terakhir Bunda karya Kirana 

Kejoradi antaranya:jujur, toleransi, kreatif, disiplin, rasa ingin tahu, 

gemar membaca, bersahabat, tanggung jawab, mandiri, dan kerja 

keras. 

1. Jujur 

Siswa diharapkan berperilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

2. Toleransi 

Siswa diharapkan bersikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang 

lain yang berbeda dari dirinya. 

3. Kreatif 

Siswa berpikir dan melakukan sesuatu yang menghasilkan cara 

atau hasil baru dari yang telah dimiliki. 



 

 

 
 

4. Disiplin  

Siswa bertindak yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

5. Rasa ingin tahu 

Siswa bersikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajari, dilihat, dan didengar. 

6. Bersahabat 

Siswa diharapkan bertindak yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 

7. Tanggung jawab  

Siswa diharapkan bersikap dan berperilaku menjadi seseorang 

untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia 

lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

8. Mandiri 

Siswadiharapkan mempunyai sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

9. Kerja keras 

Siswa diharapkan melakukan tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

 

 

 

 



 

 

 
 

j. Evaluasi  

Evaluasi suatu upaya untuk memeriksa sejauh mana siswa telah 

mangalami kemajuan belajar atau telah mencapai tujuan pembelajaran. 

Sasaran evaluasi hasil belajar meliputi tiga aspek, yaitu aspek koqnitif 

(pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan).Semua 

ini dapat diketahui melalui kegiatan pembelajaran baik lisan maupun 

tulis. 

Penilaian hasil belajar siswa dalam pembelajaran saastra dapat 

dilakukan dengan tes tertulis, yang berupa tes esai untuk menilai 

proses perpikir yang melibatkan aktivitas koqnitif sehingga siswa tidak 

sembarangan dalam menjawab. Siswa harus benar-benar mamahami 

materi yang diajarkan.Untuk mengukur ranah afektif siswa diberi 

kesempatan untuk menyampaikan pengalamannya setelah mendapat 

materi apresiasi prosa, yaitu novel Air Mata Terakhir Bunda karya 

Kirana Kejora. 

Contoh soal bentuk esai: 

1) Jelaskan aspek-aspek sosial yang terkandung dalam novel Air Mata 

Terakhir Bunda karya Kirana Kejora! 

2) Sebutkan peristiwa-peristiwa menarik yang terdapat dalam novel 

Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora! 

3) Buatlah sinopsis novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana 

Kejora! 



 

 

 
 

Berdasarkan uraian di atas, novel Air Mata Terakhir Bunda 

karya Kirana Kejora dapat dijadikan bahan pembelajaran sastra di 

SMA karena novel tersebut mengangkat cerita tentang cinta kasih dan 

perjuangan seorang ibu yang harus menghidupi anak-anaknya seorang 

diri. Ibu yang harus membanting tulang untuk keluarga dan pendidikan 

anak-anaknya meski himpitan ekonomi mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan data terdapat aspek sosial 

novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora dan pembelajarannya di 

SMA, peneliti dapat mengambil kesimpulan yang dipaparkan di bawah ini. 

1. Aspek-aspek sosial dalam novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana 

Kejor dapat digolongkan menjadi empat aspek, yaitu aspek kekerabatan, 

aspek cinta kasih, aspek ekonomi, dan aspek moral. (1) Aspek kekerabatan 

terdiri dari kekerabatan ibu dengan anak, kekerabatan dengan teman dekat, 

kekerabatan antara Delta dan Cak Rosyid. (2) Aspek cinta kasih meliputi 

cinta kasih antara ibu dan anak, cinta kasih antara Delta dan Lauren. (3) 

Aspek ekonomi yang terdapat dalam novel Air Mata Terakhir Bunda 

karya Kirana Kejora termasuk ekonomi kelas bawah. Keluarga Delta 

hidup dengan sederhana, meskipun dengan demikian ibu Delta tidak 

pernah patah semangat untuk mengantarkan kesuksesan anaknya. Meski 

hampir setiap hari menu yang mereka makan selalu sama namun ibu tetap 

menyisihkan uangnya untuk ditabung guna anaknya kelak.(3) Aspek moral 

dalam novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora, yakni tentang 

sifat dan sikap Delta yang memang baik dan peduli terhadap sesama serta 

dia juga sosok yang sopan dan menghargai antar sesama. Hal itu terlihat 
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ketika Delta merasa iba kepada seorang anak jalanan yang ketika itu 

sedang mengamen dan tanpa ragu Delta mengeluarkan uang selembar lima 

puluh ribuan yang membuat pengamen itu terlihat senang. Selain itu, Delta 

juga terlihat begitu sopan kepada kedua orang tua yang tinggal 

bersamanya meskipun itu bukan orang tua kandung Delta. Delta selalu 

menghormati dan menghargai mereka dan tidak menganggap mereka 

sebagai orang lain melainkan sebagai teman yang selalu diajak Delta untuk  

tempat bercurhat.  

2. Pembelajaran novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora di 

SMA kelas XI dikemas dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang meliputi: standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, sumber belajar dan media, nilai-nilai karakter bangsa, dan 

penilaian. NovelAir Mata Terakhir Bunda karya Kirana Kejora relevan di 

ajarkan di SMA sebagai bahan pembelajaran sastra karena di dalam novel 

ini banyak terkandung nilai sosial dari tokoh-tokohnya sehingga dapat 

dijadikan suri tauladan bagi siswa sekaligus sebagai motivasi siswa untuk 

terus belajar.Selain itu, novel ini mengangkat cerita tentang cinta kasih dan 

pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Dengan diajarkan novel ini, 

siswa dapat meneladani dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

  



 

 

 
 

B. Saran  

1. Bagi peneliti berikutnya, yang akan mengkaji novel Air Mata Terakhir 

Bunda karya Kirana Kejora agar mengkaji aspek sosial yang lain, selain 

keempat aspek yang peneliti teliti, yaitu aspek kekerabatan, aspek cinta 

kasih, aspek ekonomi, dan aspek moral. Selain itu, untuk meningkatkan 

apresiasi sastra diharapkan peneliti berikutnya melakukan penelitian 

dengan ruang lingkup yang lebih luas dan dalam baik pembahasan yang 

berkaitan dengan sosiologi sastra.  

2. Bagi guru, diharapkan novel Air Mata Terakhir Bunda karya Kirana 

Kejora dapat dijadikan bahan pembelajaran sastra karena novel tersebuat 

mengandung nila-nilai sosiologi dan perjuangan seorang ibu untuk 

anaknya. 

3. Bagi siswa, hendaknya novel ini mampu menumbuhkan minat dan 

menciptakan keintaan terhadap sastra. Dengan adanya kecintaan siswa 

akan banyak membaca karaya sastra khususnya novel untuk menambah 

pengetahuan sehingga mampu mengambil nila-nilai positif untuk dijadikan 

teladan. 
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