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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “Analisis 
Nilai Sosial dalam Antologi Cerpen 
Senyum Karyamin Karya Ahmad Tohari 
dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran 
Sastra Di SMA ”. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan wujud nilai sosial 
dalam antologi cerpen “Senyum 
Karyamin” karya Ahmad Tohari dan 
implikasinya terhadap pembelajaran 
sastra di SMA. Masalah utama yang 
dikaji dalam penelitian ini adalah (1) 
wujud nilai sosial dalam antologi cerpen 
“Senyum Karyamin” karya Ahmad 
Tohari dan (2) implikasi wujud nilai 
sosial dalam antologi cerpen “Senyum 
Karyamin” karya Ahmad Tohari dengan 
pembelajaran sastra di SMA. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode kepustakaan dan baca catat. 
Metode analisis data yang digunakan 
untuk mengetahui wujud nilai sosial  
dalam antologi cerpen “Senyum 
Karyamin” ini yaitu metode deskriptif. 
Dalam hal penyajian analisis data 
menggunakan metode informal. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa wujud 
nilai sosial keempat cerpen yang terdapat 
dalam kumpulan cerpen “Senyum 
Karyamin” karya Ahmad Tohari ini 
berupa musyawarah, tolong-menolong, 
persahabatan, peduli terhadap sesama, 
dan nilai religius. Hasil penelitian 
tersebut pada akhirnya diimplikasikan 
sebagai materi pembelajaran  sastra di 
SMA dengan kompetensi dasar 
menganalisis nilai-nilai yang terdapat 
dalam cerita pendek. 

Kata kunci: Nilai, Nilai Sosial, Materi 
Pembelajaran Sastra Di SMA 

 
Abstract 

This study entitled "Analysis of 
Social Values in the Smiles Short Story 
Anthology Karyamin Ahmad Tohari 
Work and Its Implication to Teaching 
Literature In high school". This study 
aimed to describe a form of social value 
in the anthology of short stories "Smile 
Karyamin" by Ahmad Tohari and their 
implications for teaching literature in high 
school. The main issues that were 
examined in this study were (1) a form of 
social value in the anthology of short 
stories "Smile Karyamin" by Ahmad 
Tohari and (2) the implications of social 
value in the form of an anthology of short 
stories "Smile Karyamin" by Ahmad 
Tohari with teaching literature in high 
school. The data collection method used 
is the method of literature and read the 
note. Data analysis method used to 
determine the form of social value in the 
anthology of short stories "Smile 
Karyamin" This is descriptive method. In 
terms of presentation of data analysis 
using informal methods. The results 
showed that the form of the social value 
of four short stories contained in a 
collection of short stories "Smile 
Karyamin" by Ahmad Tohari this form of 
consultation, mutual help, friendship, care 
for others, and religious values. Results 
were eventually applied as learning 
material literature in high school with 
basic competence to analyze the values 
contained in a short story. 

Keywords: Values, Social Values, 
Learning Materials Literature In high 
school 
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PENDAHULUAN 

Karya sastra merupakan hasil 
cipta manusia dengan menggunakan 
media bahasa tertulis maupun lisan, 
bersifat imajinatif, dan disampaikan 
secara khas. Sebagai hasil imajinasi, 
karya sastra berfungsi sebagai hiburan 
yang menyenangkan, karya sastra juga 
berguna menambah pengalaman batin 
bagi pembacanya. Membicarakan sastra 
yang bersifat imajinatif, ada tiga genre 
sastra yaitu prosa, puisi dan drama. Prosa 
dalam pengertian kesusastraan juga 
disebut fiksi, teks naratif, atau wacana 
naratif. Istilah fiksi dalam pengertian ini 
adalah cerita rekaan atau cerita khayalan. 
Hal ini disebabkan fiksi merupakan karya 
naratif yang isinya tidak menyaran pada 
kebenaran sejarah (Abrams dalam 
Nurgiyantoro, 2000: 2). 

Sebagai sebuah karya imajinasi, 
fiksi menawarkan berbagai permasalahan 
manusia dan kemanusiaan, hidup dan 
kehidupan. Pengarang menghayati 
berbagai permasalahan tersebut dengan 
penuh kesungguhan yang 
diungkapkannya kembali melalui sarana 
fiksi sesuai dengan pandangannya. Salah 
satu jenis prosa adalah cerita pendek atau 
sering disingkat cerpen. Menurut Susanto 
dalam Tarigan (1984 : 176), cerpen 
adalah cerita yang  panjangnya sekitar 
5000 kata atau kira-kira 17 halaman 
kuarto spasi rangkap yang terpusat dan 
lengkap pada dirinya sendiri. Cerpen 
bisaanya menggambarkan hubungan 
manusia dengan manusia yang berupa 
status sosial seseorang, pola pikir, tingkah 
laku, dan tata nilai budaya dan 
sebagainya. Kemudian interaksi itu 
ditandai dengan hal-hal yang bermanfaat 
untuk manusia yang lain.  

Selain itu dilihat dari segi jumlah 
halaman dan isi, cerpen merupakan salah 
satu karya sastra yang relatif pendek dan 
mudah dipahami. Untuk mempermudah 
pemahaman tersebut maka diperlukan 
analisis terhadap unsur pembangunnya 
yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur 

intrinsik merupakan unsur yang berada 
didalam karya sastra. Unsur ini terdiri 
atas tokoh/penokohan, tema, latar, 
amanat, plot, sudut pandang 
(Nurgiyantoro, 1995:23). Wallek dan 
Warren (dalam Nurgiyantoro, 1995:24) 
mengatakan bahwa unsur ekstrinsik 
berasal dari non sastra tetapi tetap 
dipandang sebagai sesuatu yang penting.  

Dalam hal ini, peneliti memilih 
kumpulan cerpen “Senyum Karyamin” 
Karya Ahmad Tohari sebagai objek 
penelitian. Hal ini dikarenakan dalam 
cerpen tersebut terdapat berbagai masalah 
dalam realita  kehidupan sosial 
masyarakat seperti agama, musyawarah, 
tolong-menolong, persahabatan, dan 
peduli terhadap sesama. Untuk 
mengetahui nilai sosial tersebut maka 
harus didapatkan unsur-unsur intrinsiknya 
terlebih dahulu.  

Secara umum, cerpen-cerpen 
dalam kmpulan cerpen “Senyum 
Karyamin” karya Ahmad Tohari banyak 
mengangkat tema cinta dan kasih sayang 
manusia terhadap sesamanya serta 
kemunafikan. Dalam kumpulan cerpen ini 
banyak menceritakan kehidupan pedesaan 
yang masih awam, lugu, kumuh, bodoh 
dan alami. Tetapi, dunia pedesaan adalah 
dunia yang jujur dan senantiasa 
mengutamakan keharmonisan serta 
keselarasan hubungan mahluk dengan 
dunia sekitarnya.  Masalah lingkungan 
hidup menjadi daya pikat dan nilai 
tambah cepen karya Ahmad Tohari ini 
yang jarang dijadikan latar oleh 
pengarang Indonesia lainnya. 

Sebagai bahan penelitian, peneliti 
lebih mengkhususkan pada beberapa 
cerpen dengan tujuan pengkajian akan 
lebih mendalam. Dalam hal ini dipilih 
empat cerpen saja. Empat cerpen tersebut 
berjudul “Jasa-jasa Buat Sanwirya”, “Ah, 
Jakarta”, “Orang-orang Seberang Kali”, 
“Wangon Jatilawang”. Cerpen yang 
dipilih dalam penelitian ini memiliki 
kesamaan dalam beberapa unsur cerita. 
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Selain berlatar belakang orang miskin 
yang kuat, bagaimana para tokoh 
menghadapi persoalan-persoalan (proses 
yang terjadi di masyarakat) yang terjadi 
dalam cerita memiliki kesamaan, tentang 
perilaku orang miskin mengatasi masalah, 
menyikapi kemiskinan, moral dan kritik 
atas gagasan yang mencerminkan 
kenyataan tergambar didalamnya. Dalam 
keempat cerpen tersebut  masing-masing 
memiliki tokoh yang kuat dalam 
perwatakan, posisi tokoh sangat dominan 
untuk menggambarkan gagasan 
pengarang, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat 
dilihat permasalahan kehidupan sehari-
hari dan juga dijadikan bahan ajar pada 
pembelajaran sastra di SMA. Pada 
pembelajaran sastra, cerpen merupakan 
salah satu bahan ajar untuk siswa SMA. 
Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan 
(KTSP), pembelajaran mengenai cerpen 
terdapat pada kelas X semester 1. 
Pembelajaran cerpen pada kurikulum 
KTSP yaitu pada kompetensi dasar 
menemukan nilai-nilai cerita pendek 
melalui kegiatan diskusi.. Pengkajian 
terhadap nilai-nilai sosial  terdapat 
dibagian unsur ekstrinsik cerpen. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 
tidak menggunakan perhitungan. Dalam 
ilmu sastra, sumber datanya adalah 
naskah. Data yang digunakan sebagai 
dasar penelitian ini adalah berwujud kata-
kata, kalimat-kalimat atau teks yang 
terdapat dalam kumpulan cerpen tersebut. 
Sumber pengambilan data tersebut 
berasal dari kumpulan cerpen “Senyum 
Karyamin” karya Ahmad Tohari, cetakan 
kesembilan penerbit Gramedia Pustaka 
Utama tahun 2013. Metode kualitatif 
adalah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati. Penelitian 

kualitatif bertujuan untuk membangun 
persepsi alamiah sebuah objek, jadi 
peneliti harus mendekatkan diri kepada 
objek secara utuh (Ratna, 2012: 47) 
Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian 
ini tidak menggunakan angka-angka, 
melainkan berupa deskripsi atau 
penjelasan. Maka pada penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif yang 
dipergunakan untuk memperoleh jawaban   
mengenai bentuk nilai sosial dalam 
antologi kumpulan cerpen “Senyum 
Karyamin” karya Ahmad Tohari. Adapun 
sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data kepustakaan 
yaitu berupa Kumpulan Cerpen “Senyum 
Karyamin”, Pengarang Ahmad Tohari, 
Penerbit PT. Gramedia Tahun terbit 2013 
(cetakan ke 7), Jumlah halaman 88 
halaman,  21 cm. Dalam penelitian ini, 
peneliti lebih mengkhususkan pada 
beberapa cerpen dikarenakan cerpen-
cerpen tersebut dapat mewakili 
keseluruhan cerpen pada Kumpulan 
Cerpen “Senyum Karyamin”. Dalam hal 
ini dipilih empat saja . Empat cerpen 
tersebut berjudul “Jasa-jasa Buat 
Sanwirya, “Ah, Jakarta”, “Orang-orang 
Seberang Kali”,  dan “Wangon 
Jatilawang”. Metode pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
metode observasi dan dokumnetasi. 
Kedua metode ini dijelaskan sebagai 
berikut: 

1. Menurut M. Nazir (Eirsyah, 
2011) studi kepustakaan 
adalah teknik pengumpulan 
data dengan mengadakan studi 
penelaahan terhadap buku-
buku, litertur-literatur, catatan-
catatan, dan laporan-laporan 
yang ada hubungannya dengan 
masalah yang dipecahkan. 
Kajian kepustakaan ini tentu 
saja diperlukan dalam 
menganalisis nilai sosial  
dalam antologi cerpen 
“Senyum Karyamin” karya 
Ahmad Tohari ini, karena 
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dalam metode ini 
pengumpulan kepustakaan 
berupa teori diperlukan. Hal 
ini sesuai dengan apa yang 
akan dilakukan dalam 
menganalisis antologi cerpen 
“Senyum Karyamin”   

2. Metode ini digunakan untuk 
memperoleh data dengan cara 
mencatat data-data yang 
penting kemudian melakukan 
pembacaan menyeluruh. Pada 
penelitian ini metode baca 
catat digunakan dalam 
pengumpulan data yang terkait 
nilai sosial budaya dalam 
kumpulan cerpen “Senyum 
Kaaryamin” karya Ahmad 
Tohari. 

Sebelum analisis data dilakukan, 
terlebih dahulu dibuat instrumen 
penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto 
(2006:1630) bahwa instrumen penelitian 
adalah alat atau fasilitas yang digunakan 
oleh peneliti dalam mengumpulkan data 
agar pekerjaannya lebih mudah, dan 
hasilnya lebih baik, dalam arti lebih 
cermat,lengkap, dan sistematis sehingga 
lebih mudah diolah. Instrumen penelitian 
ini disusun berdasarkan kajian teori atau 
asumsi dari setiap variable penelitian. 
Instrumen penelitian berbentuk tabel 
dalam penelitian nilai sosial ini meliputi 
hubungan manusia dengan masyarakat 
dalam keempat cerpen tersebut yaitu 
“Jasa-jasa Buat Sanwirya”, “Ah, Jakarta”, 
“Orang-orang Seberang Kali”, dan 
“Wangon Jatilawang”. Berikut tabel 
instrumen dalam penelitian ini. 

Tabel 3.4.1 Analisis Nilai Sosial dalam 
Antologi Cerpen “Senyum Karyamin”, 
Karya Ahmad Tohari 

N
o 

Kutip
an 

Halam
an 

Nilai 
Sosial 
 
(Hubung
an 
Manusia 

Keteran
gan 

dengan 
Masyara
kat) 

1     
2     
3     
 

Selanjutnya, metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif. Budianto 
(dalam Purnawati, 2008: 39) mengatakan 
bahwa metode deskriptif merupakan 
metode yang digunakan oleh para peneliti 
untuk mencatat, melukiskan seluruh sifat 
dan karakter objek penelitian. Dalam hal 
ini peneliti akan mendeskripsikan nilai 
sosial yang terdapat dalam keempat 
cerpen tersebut yaitu “Jasa-jasa Buat 
Sanwirya”, “Ah, Jakarta”, “Orang-orang 
Seberang Kali”, dan “Wangon 
Jatilawang”. Berdasarkan nilai-nilai sosial 
tersebut, kemudian ditentukan 
kemungkinan nilai-nilai dalam antologi 
cerpen “Senyum Karyamin” tersebut 
menjadi bahan ajar tingkat SMA.  

 Langkah-langkah yang akan ditempuh 
dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Membaca keseluruhan cerpen 
sehingga memperoleh gambaran 
tentang isi cerpen, dan untuk 
memahami apa saja peritiwa dan 
permasalahan yang ada pada 
cerpen tersebut. 

2. Mengumpulkan data-data yang 
berhubungan dengan nilai sosial 
yang terdapat dalam antologi 
cerpen “Senyum Karyamin” 
meliputi hubungan manusia 
dengan masyarakat. 

3. Menganalisis data dengan metode 
deskriptif 

4. Mengkaitkan hasil penelitian 
dengan pembelajaran sastra di 
SMA 

5. Memberikan pendapat akhir 
tentang hasil penelitian dan 
implikasinya dengan 
pembelajaran sastra di SMA 
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Hasil analisis data dapat disajikan 
melalui dua cara yaitu metode formal dan 
informal. Metode formal merupakan 
metode penyajian hasil analisis data 
dengan cara perumusan menggunakan 
tanda-tanda atau lambang-lambang. 
Sementara metode informal merupakan 
metode penyajian data dengan cara 
perumusan dengan menggunakan kata-
kata bisaa, termasuk terminology yang 
bersifat teknis (Mahsun, 2011: 123). 
Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan metode informal, data-data 
yang mengandung nilai sosial disajikan 
dalam bentuk kalimat 

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

4. 1.       Nilai Sosial dalam Antologi 
Cerpen “Senyum Karyamin” Karya  

            Ahmad Tohari 

Dalam penelitian ini, peneliti akan 
menganalisis empat cerpen yaitu “Jasa-
jasa Buat Sanwirya”, “Ah, Jakarta”, 
“Orang-orang Seberang Kali”, dan 
“Wangon Jatilawang”.  Berikut uraiannya 
: 

4. 1. 1 Hubungan Manusia dengan 
Tuhan 

Hubungan manusia dengan Tuhan 
dapat digambarkan dengan kelemahan 
manusia dan keinginan untuk mengabdi 
kepada yang lebih agung.  Manusia yang 
lemah memerlukan pelindung dan tempat 
mengadu segala permasalahan.  Tak 
jarang persoalan himpitan hidup, rasa 
putus asa, hilangnya harapan dan lain 
sebagainya tak mungkin diselesaikan 
sendiri.  Maka ia butuh sesuatu yang 
sempurna, yaitu Tuhan.  Tempat mengadu 
segala persoalan hidup.  Tanpa-Nya, 
manusia bisa jadi kehilangan arah dan 
tujuan hidup.  Dalam antologi cerpen 
“Senyum Karyamin” ini, wujud nilai 
sosial hubungan manusia dengan Tuhan 
terdapat pada cerpen “Jasa-jasa Buat 

Sanwirya” dan “Orang-orang Seberang 
Kali”, berupa sikap beriman kepada 
Tuhan dan percaya kepada kebesaran 
Tuhan.  Hal inilah yang disebut nilai 
religius.  

Pada cerpen “Jasa-jasa Buat 
Sanwirya”, kutipan yang menunjukkan 
nilai religius yaitu : 

Ranti dan aku patuh 
saja mengikuti 
perintah-perintah 
Sampir.  Membukakan 
ikat pinggang Sanwirya 
dan memberishkan 
mukanya dari kotoran 
muntahan. Waras 
melekatkan telinganya 
ke dada Sanwirya 
untuk meyakinkan 
bahwa penderes itu 
tidak mati.  Dua buah 
pongkor pecah 
disamping Sanwirya 
dan niranya tertumpah 
habis. Ini berarti 
bantingan dari 
ketinggian pohon 
kelapa itu cukup keras.  
Berarti pula Tuhan 
telah menyuruh dahan-
dahan manggis 
menahan kecepatan 
tubuh Sanwirya 
sebelum ia mencapai 
tanah.  Demikian cara 
Sampir mengaitkan 
nama Tuhan ke dalam 
urusan Sanwirya ini.  
(Tohari, 2013: 17) 

Pada kutipan tersebut, Sampir 
mengaitkan nama Tuhan dengan kejadian 
yang terjadi pada Sanwirya dengan 
adanya pertolongan Tuhan yaitu dahan-
dahan yang menahan tubuh Sanwirya 
saat jatuh sehingga Sanwirya tidak terlalu 
parah saat jatuh.   
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4. 1. 2 Hubungan Manusia dengan 
Alam 

Hubungan manusia dengan alam 
adalah suatu hubungan yang saling 
keterkaitan dan saling membutuhkan.  
Namun, pertanyaannya sejauh mana 
hubungan saling membutuhkan tersebut? 
Seberapa besar alam membutuhkan kita 
dan Seberapa besar kita membutuhkan 
alam untuk menyokong kehidupan kita? 
Tentu saja jawabannya adalah kitalah 
yang lebih banyak membutuhkan alam 
dengan terus mengeksplorasinya untuk 
memenuhi kebutuhan kita.   

Hubungan manusia dengan alam 
dalam antologi cerpen “Senyum 
Karyamin” ini, terdapat pada cerpen 
“Orang-orang Seberang Kali”.  Wujud 
nilai sosial pada  cerpen “Orang-orang 
Seberang Kali” berupa menikmati 
keindahan alam.  Berikut pemaparannya: 

“Kami menyebut mereka 
orang-orang seberang kali.  
Terlalu berlebihan 
sebenarnya karena mereka 
tinggal tidak lebih dari 
seratus meter dari kami.  
Dan yang disebut kali itu 
sebenarnya hanya sebuah 
parit alam yang dalam.  
Kedua tebingnya curam 
dan penuh ditumbuhi 
pakis-pakisan.  Hanya 
ditempat-tempat tertentu 
air parit itu kelihatan dari 
atas.  Bening, karena 
keluar langsung dari mata 
air.  “(Tohari, 2013: 52)  

 

Pada kutipan di atas, 
wujud nilai sosial ditunjukkan 
ketika mengagumi keindahan 
alam yang terdapat pada kali 
terebut.  Dibuktikan dengan 
kalimat “Bening, karena keluar 
langsung dari mata air”.  

 
 

4. 1. 3 Hubungan Manusia dengan 
Masyarakat 

Pentingnya berhubungan  baik  
dengan  tetangga  maupun orang lain  
dapat  mempererat  tali  silaturahmi  
antarsesama.   Berbuat  baik terhadap 
orang lain akan membuat hidup terasa 
tenang dan tenteram.  Ini merupakan nilai 
sosial yang patut untuk dijalankan dalam 
kehidupan sehari-hari.  Banyak  hikmah   
yang  dapat  diambil  dari  nilai  sosial 
hubungan antara manusia dengan 
masyarakat.  Seperti halnya di dalam 
keempat cerpen ini,  banyak  peristiwa  
yang  perlu  diteladani  untuk  setiap 
manusia yang merupakan makhluk sosial.  
Manusia tidak  akan  bisa hidup  sendiri  
tanpa kehadiran  orang lain di sekitarnya.  
Suatu saat pasti akan membutuhkan 
pertolongan dari orang  lain.   Pentingnya  
hidup  bermasyarakat  maupun  
bertetangga, adalah  untuk  bersosialisasi,  
karena  hakikatnya  manusia  merupakan 
makhluk sosial.   

Hubungan antara manusia dengan 
masyarakat terdapat pada cerpen “Jasa-
jasa buat Sanwirya” ini, dapat di 
tunjukkan dari kehidupan yang terjadi 
pada masyarakat itu berupa musyawarah. 
Berikut kutipannya : 

“jadi kawan-kawan,” 
kata Sampir, “kita 
sudah sepakat sama-
sama merasa kasihan 
pada Sanwirya.  Begitu 
?” (Tohari, 2013 : 7).  

4. 1. 4 Hubungan Manusia dengan 
Manusia 

Pada antologi cerpen “Senyum 
Karyamin” ini, cerpen yang menunjukkan 
hubungan manusia dengan manusia 
terdapat pada cerpen “Jasa-jasa Buat 
Saniwrya”, “Orang-orang Seberang Kali”, 
“Ah, Jakarta”, dan “Wangon Jatilawang”.   
Wujud nilai sosial pada keempat cerpen 
tersebut berupa peduli terhadap sesama, 
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persahabatan dan tolong-menolong.  
Berikut pemaparannya: 

1. Peduli terhadap sesama 
Dalam cerpen “Jasa-jasa 

Buat Sanwirya” ini, kepedulian 
terhadap sesama ditunjukkan oleh 
Sampir dan kawan-kawannya 
untuk membantu Sanwirya.  
Berikut kutipan-kutipan yang 
menunjukkan kepedulian terhadap 
sesama dalam cerpen ini : 

Ranti dan aku patuh 
saja mengikuti perintah-
perintah Sampir.  
Membukakan ikat 
pinggang Sanwirya dan 
memberishkan mukanya 
dari kotoran muntahan.  
Waras melekatkan 
telinganya ke dada 
Sanwirya untuk 
meyakinkan bahwa 
penderes itu tidak mati.  
Dua buah pongkor 
pecah disamping 
Sanwirya dan niranya 
tertumpah habis.  Ini 
berarti bantingan dari 
ketinggian pohon 
kelapa itu cukup keras.  
Berarti pula Tuhan telah 
menyuruh dahan-dahan 
manggis menahan 
kecepatan tubuh 
Sanwirya sebelum ia 
mencapai tanah.  
Demikian cara Sampir 
mengaitkan nama 
Tuhan ke dalam urusan 
Sanwirya ini.  (Tohari, 
2013: 7) 
Pada cerpen “Ah, Jakarta” 

ini, adanya wujud nilai sosial 
seperti peduli terhadap sesama 
ditunjukkan ketika kepedulian 
tokoh “Aku” melihat mayat 
karibnya teronggok, lalu 
menguburkannya secara layak.  
Berikut kutipannya : 

“Pak, aku akan 
menunggu disini.  
Mungkin nanti ada 
saudaraku yang lewat 
sehingga aku ada teman 
buat mengurus mayat 
ini. ” (Tohari, 2013: 31) 

Sedangkan, pada cerpen 
“Orang-orang Seberang Kali ini, 
sikap peduli terhadap sesama 
ditunjukkan ketika kepedulian 
tokoh “Aku” terhadap tetangganya 
yang sedang sekarat untuk pergi 
menjenguknya dan membacakan 
Surah Yassin, supaya Madrakum 
cepat meninggal.  Berikut 
kutipannya : 

“Anu, Mas.  Mbok 
sampean mau pergi 
kerumah Madrakum, 
sekarang.  Jenguklah 
dia.  Kasihan, Mas. ” 
(Tohari, 2013: 53) 

Kemudian, pada cerpen 
“Wangon Jatilawang” sikap 
peduli terhadap sesama 
ditunjukkan oleh tokoh Aku yang 
sangat menyayangi Sulam seperti 
anaknya sendiri, walaupun Sulam 
memiliki keterbatasan.  Tokoh 
aku menyambut Sulam dengan 
tangan terbuka tiap kali Sulam 
datang kerumahnya, tokoh aku 
selalu memberi uang dan 
makanan pada Sulam.  Berikut 
kutipan-kutipannya: 

“Aku sudah punya 
uang,” jawab Sulam 
sambil membuka 
tangannya.  Ada 
kepingan logam putih 
disana. Tetapi tangan 
itu pucat dan gemetar.  
Maka aku bangkit 
meninggalkan kedua 
tamuku yang duduk 
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membisu.  Sepiring 
nasi dan segelas teh 
kuberikan pada Sulam.  
Dia duduk di lantai, 
tepat disamping 
kursiku.  Kedua tamuku 
yang masing-masing 
memakai baju lengan 
panjang dan sepatu 
bagus itu tetap diam.  
(Tohari, 2013: 57) 

 
2. Persahabatan  

Persahabatan atau pertema
nan adalah istilah yang 
menggambarkan perilaku kerja 
sama dan saling mendukung 
antara dua atau lebih entitas 
sosial.  Seringkali ada anggapan 
bahwa sahabat sejati sanggup 
mengungkapkan perasaan-
perasaan yang terdalam, yang 
mungkin tidak dapat diungkapkan, 
kecuali dalam keadaan-keadaan 
yang sangat sulit, ketika mereka 
datang untuk menolong.  
Dibandingkan dengan hubungan 
pribadi, persahabatan dianggap 
lebih dekat daripada sekadar 
kenalan, meskipun dalam 
persahabatan atau hubungan antar 
kenalan terdapat 
tingkat keintiman yang berbeda-
beda.  Berikut kutipannya : 

“Ceritakan dulu.  Kamu 
harus memulai 
pertemuan ini dengan 
keterbukaan.  Ingat 
siapa aku dan siapa 
kamu. ” (Tohari, 2013: 
27) 

Kutipan diatas, 
menunjukkan persahabatan antara 
dua orang yang sudah lama 
berpisah.  Dibuktikan dengan 
kalimat “Ingat siapa aku dan siapa 
kamu” dan kata “keterbukaan” .  

3. Tolong-menolong 

Manusia adalah makhluk 
sosial.  Interaksi dengan orang 
lain adalah kebutuhan mutlak.  
Sehingga terjadi sosialisasi, 
saling tolong-menolong dan 
saling melengkapi sesuai 
kemampuan yang melekat pada 
diri masing-masing.  Sikap tolong 
menolong dicerminkan oleh 
tokoh aku terhadap sulam.  
Tokoh aku selalu membantu 
Sulam, memberi pakaian yang 
layak, uang dan makanan, serta 
kasih sayang.  Bahkan tokoh aku 
sangat menyesal karena tidak 
dapat mengabulkan permintaan 
terakhir Sulam, sampai akhirnya 
Sulam meninggal.  Berikut 
kutipannya : 

Dan aku mulai 
menyesal, mengapa 
tidak memenuhi 
permintaan Sulam akan 
baju dan celana yang 
layak.  Mengapa aku 
khawatir tentang 
kebisaaan Sulam yang 
suka mengotori baju 
yang kuberikan, atau 
menukarnya dengan 
sebungkus nasi rames 
di pasar Wangon.  
Dengan demikian aku 
sungguh tidak layak 
mengaku sebagai 
sahabat Sulam.  Jam 
tujuh pagi hari itu juga 
penyesalanku 
menghujam ke dasar 
hati.  “pak, Sulam mati 
tergilas truk di batas 
kota Jatilawang. ” Aku 
tak ingin mendengar 
ceritanya lebih jauh.  
Aku malu, perih.  
(Tohari, 2013: 61) 
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4. 1. 5 Hubungan Manusia dengan 
Dirinya Sendiri 

Seperti yang telah dijelaskan pada 
bab II, bahwa seseorang lahir atau 
dilahirkan sebagai satu kesatuan yang 
tidak dapat dipisah-pisahkan antara aspek 
jasmani dan rohaninya.  Ia lahir sebagai 
individu, lahir dengan kelengkapan fisik 
yang tidak ada bedanya dengan makhluk 
hewani.  Manusia dilengkapi dengan 
potensi-potensi psikologis yang 
berkembang dan dapat dikembangkan.  
Anak yang lahir dengan sehat memiliki 
potensi yang baik perangkat jasmani dan 
rohaninya.  Sebagai makhluk individual 
manusia mempunyai dorongan atau motif 
untuk mengadakan hubungan dengan 
dirinya sendiri, sedangkan sebagai 
makhluk sosial manusia mempunyai 
dorongan untuk mengadakan hubungan 
dengan orang lain, manusia mempunyai 
dorongan sosial.  Pada antologi cerpen 
“Senyum Karyamin” ini, hubungan 
manusia dengan dirinya sendiri terdapat 
pada cerpen “Wangon Jatilawang” berupa 
rasa malu.   

Pada cerpen “Wangon Jatilawang” 
ini, rasa malu ditunjukkan tokoh Sulam 
ketika menyantap nasi yang diberikan 
oleh tokoh Aku.  Berikut kutipannya: 

“Memasuki bulan 
puasa, Sulam tetap 
singgah ke rumahku 
setiap pagi.  Tetapi 
sikapnya berubah.  Dia 
kelihatan malu ketika 
menyantap nasi yang 
kuberikan. ” (Tohari, 
2013: 59).  
 

4.2  Implikasi Nilai Sosial dalam 
Antologi Cerpen Senyum Karyamin 
Terhadap Pembelajaran Sastra Di 
SMA 

Menurut KBBI, definisi implikasi 
adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.  
Pada dasarnya implikasi bisa kita 

definisikan sebagai akibat langsung atau 
konsekuensi atas temuan hasil suatu 
penelitian.  Akan tetapi secara bahasa 
memiliki arti sesuatu yang telah tersimpul 
di dalamnya.  Di dalam konteks penelitian 
sendiri, implikasi bisa di lihat, apabila 
dalam sebuah penelitian kita mempunyai 
kesimpulan. Implikasi memiliki tujuan 
untuk membandingkan suatu hasil 
penelitian antara yang lalu dengan yang 
baru saja.  Dalam penelitian ini, akan 
dihubungkan hasil analisis berupa nilai 
sosial terhadap pembelajaran sastra di 
SMA.  

Pada umumnya pelajaran bahasa 
Indonesia di sekolah SMA memiliki satu 
materi ajar  yang berkaitan dengan 
apresiasi sastra.  Apresiasi sastra di 
sekolah berkaitan dengan pengkajian 
terhadap sastra berupa puisi, prosa, dan 
drama. Salah satunya yaitu cerpen yang 
merupakan bagian dari prosa.  Selama ini 
pengkajian terhadap cerpen  yang 
dilakukan  di sekolah hanya membahas 
bagian-bagian tertentu saja.  

Pada  hakikatnya  pembelajaran  
apresiasi  sastra  ialah  memperkenalkan 
kepada siswa tentang nilai-nilai yang 
terkandung dalam sebuah karya sastra.  
Siswa diajak untuk menghayati 
pengalaman-pengalaman yang tergambar 
di dalam karya sastra.  Pembelajaran 
apresiasi sastra bertujuan 
mengembangkan kepekaan siswa 
terhadap nilai-nilai yang terkandung 
dalam karya sastra.  Nilai tersebut 
misalnya nilai sosial yang terefleksi 
dalam sebuah karya sastra.  

Kaitan  dengan  pengajaran  sastra  
di  sekolah,  guru  perlu  memahami 
bahwa  tujuan  pengajaran  sastra  di  
sekolah  diarahkan  pada  aspek  kognitif 
(pengetahuan),  afektif  (sikap),  
psikomotorik  (keterampilan).   Ranah  
kognitif dalam  pembelajaran  sastra  ini,  
yaitu,  respons  yang  diberikan  peserta  
didik dalam bentuk pemahaman setelah 
membaca sebuah karya sastra.  
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Selanjutnya guru dapat menilai 
pemahaman siswa dengan cara 
mengetahui pengetahuan yang  diperoleh  
setelah  membaca.  Ranah kognitif pada 
penelitian ini, siswa secara mandiri dapat 
mengidentifikasi unsur ekstrinsik (nilai 
sosial) cerpen.   Ranah  afektif  dalam  
pembelajaran  sastra terkait  dengan  
perubahan  sikap  siswa  terhadap  karya  
sastra  yang  telah dibacanya.   Dalam  
ranah  ini,  guru  diharuskan  
memperhatikan  peserta  didik setelah 
membaca karya sastra, apakah peserta 
didik merasa antusias dalam karya yang 
dibacanya atau tidak, apakah peserta 
didik mengalami perubahan setelah 
membaca karya sastra.  Ranah afektif 
pada penelitian ini, siswa terlibat aktif 
dalam pembelajaran dengan 
memperlihatkan kemajuan dalam 
berprilaku seperti bermusyawarah, 
tolong-menolong, peduli terhadap sesama 
dan rasa persahabatan Selanjutnya, ranah 
psikomotorik terkait dengan keterampilan  
peserta  didik   setelah   diberikan   
penerapan   nilai-nilai   yang terdapat 
dalam karya sastra pada kehidupan 
sehari-hari. Pada ranah psikomotorik ini, 
siswa dapat menyampaikan unsur-unsur 
ekstrinsik (nilai sosial) pada cerpen.  

Pembahasan  mengenai nilai 
sosial dalam antologi cerpen “Senyum 
Karyamin”  ini  berkaitan  dengan  
pengajaran sastra di sekolah SMA, yakni, 
terdapat di kurikulum KTSP pada kelas 
XI semester 1 sesuai dengan standar 
kompetensi yaitu membahas cerita 
pendek melalui kegiatan diskusi dengan 
kompetensi dasar yaitu menganalisis 
nilai-nilai yang terdapat dalam cerita 
pendek melalui kegiatan diskusi.  
Indikator pembelajarannya yaitu 
menemukan nilai-nilai dalam cerpen, 
membandingkan nilai-nilai yang terdapat 
dalam cerita pendek dengan 
kehidupannya dan mendiskusikan nilai-
nilai yang terdapat dalam cerpen.  Alokasi 
waktu yang dibutuhkan 4x45 menit (2x 
pertemuan).  Tujuan pembelajarannya 

yaitu siswa dapat menemukan nilai-nilai 
dalam cerpen, membandingkan nilai-nilai 
yang terdapat dalam cerita pendek dengan 
kehidupannya dan mendiskusikan nilai-
nilai yang terdapat dalam cerpen.  Materi 
pembelajaran yang diterangkan yaitu 
unsur ekstrinsik cerpen seperti nilai 
sosial, budaya, agama dan pendidikan.  
Proses pembelajaran yang digunakan 
metode inkuiri yaitu siswa diharapkan 
mampu untuk mengumpulkan data dan 
menganalisis data tentang nilai sosial 
dalam antologi cerpen “Senyum 
Karyamin” karya Ahmad Tohari.  Sumber 
belajar yang digunakan yaitu buku 
kumpulan cerpen “Senyum Karyamin” 
karya Ahmad Tohari.  Selanjutnya, 
penilaian yang digunakan yaitu tugas 
individu dan tugas kelompok yang 
berbentuk uraian bebas, pilihan ganda dan 
jawaban singkat.  Berikut langkah-
langkah kegiatan yang dilakukan dalam 
pembelajaran: 

Pertemuan pertama 

a. Kegiatan Awal 
1. Guru menyapa siswa, 

memeriksa kehadiran, dan 
mengkondisikan siswa agar 
siap menerima pelajaran.  

2. Guru mengaitkan pengalaman 
siswa dengan materi 
pembelajaran.  

3. Guru menyampaikan materi 
dan tujuan pembelajaran 

b. Kegiatan Inti 
1. Guru menjelaskan unsur-unsur 

ekstrinsik cerpen 
2. Guru membagi siswa ke dalam 

6 kelompok 
3. Guru membagikan kutipan dan 

cerpen “Senyum Karyamin” 
kepada masing-masing 
kelompok 

4. Guru menugaskan masing-
masing kelompok untuk 
menganalisis unsur ekstrinsik 
yaitu nilai sosial dalam 
antologi cerpen “Senyum 
Karyamin” 
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5. Masing-masing anggota 
kelompok berdiskusi 
membahas unsur ekstrinsik 
yaitu nilai sosial dalam 
antologi cerpen “Senyum 
Karyamin” 

c. Kegiatan Akhir 
1. Guru dan siswa melakukan 

penyimpulan terhadap 
pembelajaran yang telah 
berlangsung.  

2. Guru menugaskan kembali 
kepada siswa agar membaca 
kemmbali materi yang telah 
dipelajari pada hari ini karena 
akan dilanjutkan pada 
pertemuan berikutnya 

3. Guru menutup pembelajaran 

Pertemuan Kedua 

a. Kegiatan Awal 
1. Guru menyapa siswa, 

memeriksa kehadiran, dan 
mengkondisikan siswa agar 
siap menerima pelajaran 

2. Guru mengaitkan pengalaman 
siswa dengan materi 
pembelajaran.  

3. Guru menyampaikan materi 
dan tujuan pembelajaran 

b. Kegiatan Inti 
1. Guru menugaskan siswa untuk 

memeriksa kembali tugas yang 
dikerjakan pada pertemuan 
sebelumnya 

2. Masing-masing kelompok 
mengumpulkan tugas yang 
telah dikerjakan 

3. Guru menugaskan masing-
masing kelompok untuk 
mempresentasikan hasil kerja 
kelompok di depan kelas.  

4. Guru menguji pemahaman 
siswa dengan memberikan 
beberapa soal uraian kepada 
masing-masing individu 

c. Kegiatan Akhir 
1. Guru dan siswa melakukan 

penyimpulan terhadap 

pembelajaran yang telah 
berlangsung 

2. Guru menutup pembelajaran 

Hasil analisis nilai yang terdapat 
dalam antologi cerpen “Senyum 
Karyamin” ini , memiliki hubungan 
dengan analisis nilai-nilai yang terdapat 
dalam materi pembelajaran sastra di 
sekolah khususnya di SMA kelas X 
semester 1.  Dengan demikian, hasil 
penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar 
pembelajaran sastra di sekolah.  

 
SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan terhadap empat cerpen 
yaitu “Jasa-jasa Buat Sanwirya”, “Ah, 
Jakarta”, “Orang-orang Seberang Kali”, 
dan “Wangon Jatilawang” dalam 
kumpulan cerpen “Senyum Karyamin” 
karya Ahmad Tohari, dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Wujud nilai sosial yang terdapat 
dalam antologi cerpen “Senyum 
Karyamin” karya Ahmad Tohari 
meliputi : 
a. Hubungan manusia dengan 

Tuhan, berupa nilai-nilai 
religius seperti sikap beriman 
kepada Tuhan dan percaya 
kepada kebesaran Tuhan 
terdapat pada cerpen “Jasa-
jasa Buat Sanwirya” dan 
“Orang-orangg Seberang 
Kali”.  

b. Hubungan manusia dengan 
alam, berupa menikmati 
keindahan alam terdapat pada 
cerpen “Orang-orang 
Seberang Kali”.  

c. Hubungan manusia dengan 
masyarakat, dapat di 
tunjukkan dari kehidupan yang 
terjadi pada masyarakat itu 
seperti musyawarah terdapat 
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pada cerpen “Jasa-jasa buat 
Sanwirya”.  

d. Hubungan manusia dengan 
manusia, berupa tolong-
menolong, persahabatan dan 
peduli terhadap sesama 
terdapat  pada cerpen “Jasa-
jasa Buat Saniwrya”, “Orang-
orang Seberang Kali”, “Ah, 
Jakarta”, dan “Wangon 
Jatilawang”.   

e. Hubungan manusia dengan 
dirinya sendiri, berupa rasa 
malu terdapat pada cerpen 
“Wangon Jaatilawang” .  

2. Implikasi wujud nilai sosial dalam 
antologi cerpen “Senyum 
Karyamin” karya Ahmad Tohari 
sebagai materi pembelajaran 
sastra di SMA yaitu dapat 
dijadikan bahan analisis siswa 
untuk pembelajaran di sekolah 
dengan memperlihatkan kemajuan 
dalam berprilaku seperti 
bermusyawarah, tolong-
menolong, peduli terhadap sesama 
dan persahabatan.   

5. 2 Saran 

Adapun saran-saran yang perlu 
diperhatikan sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti lain, diharapkan 
adanya penelitian lanjutan 
mengenai fakta sosial atau fakta 
kemanusiaan dalam kumpulan 
cerpen “Senyum Karyamin”, 
dengan harapan dapat mengkaji 
lebih mendalam mengenai 
bagaimana hubungan karya sastra 
dengan kenyataan.  

2. Bagi peminat karya sastra, 
diharapkan bisa menelaah nilai-
nilai yang telah dianalisis dan bisa 
dijadikan sebagai bahan 
perenungan dalam menjalani 
kehidupan bermasyarakat.  

3. Kumpulan Cerpen “Senyum 
Karyamin” ini dengan 
penyajiannya yang sederhana 

cocok untuk dijaadikan bahan 
analisis siswa untuk pembelajaran 
di sekolah karena cerpen ini 
menyajikan masalah-masalah 
kehidupan yang sering dialami 
sebagian orang pada umumnya.  

4. Siswa dalam membaca kumpulan 
cerpen ini hendaknya 
memperhatikan nilai-nilai positif 
yang terkandung didalamnya 
seperti nilai-nilaisosial.  Nilai-
nilai positif tersebut dapat menjadi 
dasar berprilaku dalam kehidupan 
bermasyarakat.  Jangan 
mencontoh nilai-nilai negatifnya 
yang terdapat dalam kumpulan 
cerpen ini.   
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